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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ 

ΤΗΣ ΠΕΡΙΟχΗΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟχΑΣΓνώμη
δ ω ρ ε α ν 
Παιδεια :Μύθοι και

καλλικρατικές
αλήθειες

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΔΗΜΟΤΙΚΑ ΝΕΑ
Αριστείδης Μπουλντάς, 

πρόεδρος Γ.Σ. ΑΠΙΣ Ζευγολατειού

Ο αθλητισμός 
είναι δικαίωμα 

όλων
n σελ. 11

τιμωρείται  
ο πρώην δήμος 

Βόχας;
Το κλείσιμο του ΧΑΔΑ 

Ζευγολατιού και η απαξίωση 
της Ανακύκλωσης 

n σελ. 16

Oμάδα 
εθελοντισμού 
Βέλου-Βόχας

Για την προώθηση και τον 
συντονισμό των εθελοντικών 

δράσεων

n σελ. 3-4

αΚΟμα: • Μετρά την πρώτη του ήττα ο Παμβοχαϊκός που βρίσκεται στην 4η θέση της βαθμολογίας  σελ. 9
 • Προπονητές της Liverpool FC στην Ελλάδα Βελου, σελ. 8

Ενώ όλοι αναγνωρίζουμε ως βα-

σική προϋπόθεση για μια παιδεία 

που θα ανταποκρίνεται στις ανά-

γκες της κοινωνίας του αύριο αλλά 

και του σήμερα, τη διαφύλαξη 

αλλά και την περαιτέρω ενίσχυση 

του δημόσιου, δωρεάν και κοινω-

νικού χαρακτήρα της εκπαίδευσης, 

σε όλες τις βαθμίδες, οι επιχορηγή-

σεις της κεντρικής εξουσίας προς 

τους δήμους βαίνουν μειούμενες! 

Με τη «μεγαλειώδη» δικαιολογία 

του μνημονίου και του μεσοπρό-

θεσμου, το ήδη αναιμικό ποσοστό 

του προϋπολογισμού για την παι-

δεία, εξαϋλώνεται, ενώ η ελληνι-

κή οικογένεια δαπανά σημαντικά 

ποσά για φροντιστήρια, ιδιαίτερα 

μαθήματα, ξένες γλώσσες κ.λπ. 

  n σελ. 7-9
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ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ Εκδότρια - Ιδιοκτήτρια - Υπεύθυνη σύμφωνα με το νόμο: 
Γιώτα Αθανασούλη-Βαλασοπούλου [τηλ. 6974 583005]

Δ/νση: Οδ. Ανδρούτσου 17, Ζευγολατιό
Τηλ. επικ.: 6972-322441 [Χρήστος Βαλασόπουλος]
e-mail: gnomipoliton@yahoo.gr

ΠΩΣ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ

Τα ενυπόγραφα άρθρα δεν εκφράζουν θέσεις της εφημερίδαςΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ  ΑΠΟ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Βιβλία | Σχολικά | Γραφική ύλη
αναλώσιμα | Παιχνίδια | δώρα

από το 1993

e-mail: info@mpitsakoubooks.gr

- Πάνω από 200.000 τίτλοι βιβλίων
- Αγορές όλο το 24ωρο

τηλ. / Φαξ: 27410 51133

www.mpitsakoubooks.gr

Το μεσημέρι της Πέμπτης 3 Νοεμβρί-
ου πραγματοποιήθηκε αστυνομική επι-
χείρηση της Αστυνομικής Διεύθυνσης 
Κορινθίας με σκοπό την απομάκρυν-
ση - σύλληψη μεταναστών αφρικανικής 
καταγωγής, που από διετίας είχαν κα-
ταλάβει το εγκαταλελειμμένο εργοστά-
σιο «Δημουλιάκα». Οι μετανάστες, πε-
ρίπου 100 τον αριθμό, είχαν ηλεκτρο-
δοτήσει παρανόμως το κτήριο από πα-
ρακείμενες κολώνες της Δ.Ε.Η., χωρίς 

τη συγκατάθεση των ιδιοκτητών, και το 
είχαν μετατρέψει σε μόνιμο χώρο δια-
μονής. Μόλις αντιλήφθηκαν την άφιξη 
των αστυνομικών δυνάμεων, τράπηκαν 
σε φυγή, ενώ συνελήφθησαν 5 από αυ-
τούς. 

Η ιδιοκτήτρια εταιρεία, αμέσως μετά 
την απομάκρυνση των μεταναστών, 
προέβη στην κατεδάφιση του κτίσμα-
τος, τον καθαρισμό των μπαζών και την 
περίφραξη του χώρου. Σημειώνεται ότι 

το θέμα είχε απασχολήσει από τον πε-
ρασμένο Ιούνιο τόσο το Τοπικό Συμ-
βούλιο Ζευγολατιού όσο και το Δημο-
τικό Συμβούλιο. Στην συνεδρίαση της 
27/06 ο δήμαρχος είχε ενημερώσει πώς 
το κτήριο έχει αγοραστεί από την εται-
ρεία Provimi, με την οποία υπήρχε 
συνεννόηση για την αποτροπή πα-
ραμονής των μεταναστών εκεί, κα-
θώς και την φύλαξη και συντήρηση 
του χώρου.

Κατεδαφίστηκε το εργοστάσιο “Δημουλιάκα”

Ηλεκτροφωτισμοί, διαμόρφωση πεζοδρομίων 
και πλακοστρώσεις σε Ζευγολατιό και Βραχάτι

Έργα διαμόρφωσης πεζοδρομίου και πλακόστρωσης με πλάκες πεζοδρομίου, κα-
θώς και τοποθέτησης φωτιστικών σωμάτων στο δρόμο από Βραχάτι προς το Δημο-
τικό Σχολείο του Βοχαϊκού (από το κομμωτήριο και νότια προς το Δημοτικό Σχολείο 
Βοχαϊκού) πρόκειται να ολοκληρωθούν σύντομα και να δώσουν φως και καλαισθη-
σία σε μια εξαιρετικά πολυσύχναστη περιοχή.  Παράλληλα, σε Ζευγολατιό και Βρα-
χάτι κατασκευάζονται ράμπες πρόσβασης ΑΜΕΑ για τη διευκόλυνση κίνησης των 
ανθρώπων με Ειδικές Ανάγκες. Τα έργα είναι συνολικής δαπάνης 100.000 ευρώ και 
προβλέπεται να ολοκληρωθούν σύντομα. 

Συνάντηση Τατούλη-Παπακυριάκου
Την Τρίτη 8 Νοεμβρίου ο δήμαρχος Βέλου-Βόχας Αννίβας Παπακυριάκος συναντήθη-

κε στα γραφεία της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας με τον Περιφερειάρχη Πελοπον-
νήσου κ. Πέτρο Τατούλη. Σύμφωνα με δηλώσεις του δημάρχου στον δημοσιογράφο Λάκη 
Γιαννιδάκη και την ηλεκτρονική εφημερίδα www.sfedona.gr, τα έργα που έχουν άμε-
ση προτεραιότητα για να ενταχθούν το συντομότερο δυνατό στο ΕΣΠΑ είναι η αποχέτευ-
ση και η ύδρευση. Υπάρχουν επίσης ακόμα αιτήματα για σχολεία και για την δημιουργία 
μιας σοβαρής μελέτης για αντιπλημμυρικά έργα αλλά η ύδρευση και η αποχέτευση είναι 
σε πρώτη προτεραιότητα.

Ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών 
και προστίμων προς το δήμο

Ο θεσμός του Εθελοντή Δημότη είναι μία πρωτοπορια-
κή ενέργεια του Δήμου να προάγει τον εθελοντισμό 
των δημοτών σε σημαντικότατους τομείς κοινωνικής 

δράσης.
  Ο πολιτισμός, ο αθλητισμός, η παιδεία, η κοινωνική πρό-

νοια, η φροντίδα του περιβάλλοντος αποτελούν τις βάσεις 
για μια υγιή κοινωνία και σαν δημοτική αρχή θεωρούμε πως 
προς αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να κινηθούμε.

Όλοι γνωρίζουμε τις δύσκολες συνθήκες της εποχής μας. 
Ο καθένας από εμάς έχει να αντιμετωπίσει πολλά προβλήμα-
τα . Λόγω λοιπόν των αντικειμενικών δυσκολιών που έχουν 
προκύψει θεωρούμε πως μόνο με την ευαισθητοποίηση και 
τη συμμετοχή των πολιτών θα μπορέσουμε να διατηρήσου-

με και να βελτιώσουμε το κοινωνικό περιβάλλον και τον τρόπο που ζούμε.
Ο εθελοντισμός είναι τρόπος σκέψης και απαραίτητη προϋπόθεση για την ουσια-

στική πραγμάτωσή του είναι η ευρεία συμμετοχή των πολιτών.
Όλοι οι δημότες θα πρέπει να κατανοήσουν πως μόνο η δική τους συμμετοχή θα 

μπορέσει να κάνει τη διαφορά και η αποτελεσματική λειτουργία του προγράμματος 
, με τα ευεργετικά αποτελέσματα για την κοινωνία, εξαρτάται από τον καθένα μας.

Σκοπός μας  σαν Δήμος είναι η σωστή λειτουργία και οργάνωση  του προγράμ-
ματος του Εθελοντισμού, το οποίο θα μπορέσει να λύσει πολλά προβλήματα και 
ευελπιστούμε να καθιερωθεί ως θεσμός και παρακαταθήκη για το μέλλον της το-
πικής κοινωνίας μας.

Περιμένουμε την ανταπόκριση των δημοτών, οι οποίοι σύμφωνα με την προσω-
πική εμπειρία μου , μου έχουν δείξει ότι και ενδιαφέρονται και αγαπούν τον τόπο 
τους και είναι πρόθυμοι να προσφέρουν.  

Ο νέος θεσμός του Εθε-
λοντή Δημότη, καθι-
ερώνεται πλέον στο 

Δήμο Βέλου Βόχας, ως βα-
σικό εργαλείο ενεργού συμ-
μετοχής των πολιτών στην 
αντιμετώπιση των κοινών 
προβλημάτων.

Σκοπός της εθελοντικής 
ομάδας ΑΡΩΓΗ του Δήμου 
είναι η  προώθηση και ο 
συντονισμός των εθελοντι-
κών δράσεων και η ευαι-
σθητοποίηση των πολιτών 
για τη συμμετοχή τους σε 
πράξεις αλληλεγγύης και  
προσφοράς προς το κοινω-
νικό σύνολο.

Έργο της ομάδας είναι η 
δραστηριοποίηση των πο-
λιτών σε τομείς κοινωνικής 
δράσης, όπως: Τομέας Πε-
ριβάλλοντος και Εκτάκτων 

Αναγκών – Τομέας Κοινω-
νικής Πρόνοιας και Υγείας 
– Τομέας Πολιτικής Προ-
στασίας - Τομέας Πολιτι-
σμού, Παιδείας και Αθλη-
τισμού – Τομέας Καθαριό-
τητας.Οι ομάδες των εθελο-
ντών θα συνεργάζονται με 
τους καθ’ύλην αρμόδιους 
φορείς του Δήμου. Μέλη 
μπορούν να είναι όσοι κά-

τοικοι και δημότες το επι-
θυμούν.

Για το σκοπό αυτό κα-
λούνται οι ενδιαφερό-
μενοι, μεμονωμένα άτο-
μα οποιασδήποτε ηλικίας 
αλλά και σύλλογοι, σωμα-
τεία, ενώσεις, ομάδες πο-
λιτών να συνεχίζουν να δη-
λώνουν τη συμμετοχή τους 
στην προσπάθεια αυτή, συ-

μπληρώνοντας τη σχετική 
αίτηση συμμετοχής και επι-
λέγοντας τις δράσεις στις 
οποίες επιθυμούν να δρα-
στηριοποιηθούν.

Αιτήσεις συμμετοχής οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να υποβάλλουν σε ειδικό 
έντυπο που θα το προμη-
θεύονται από:

-Το Δημοτικό Κατάστη-

μα Ζευγολατιού  -Το Γρα-
φείο της Δημοτικής Ενό-
τητας Βέλου  -Το Γραφείο 
της Δημοτικής Κοινότη-
τας Βραχατίου  -Τους Προ-
έδρους των Τοπικών Κοι-
νοτήτων  -ΚΕΠ (Ζευγολα-
τιού & Βέλου) -Ιστοσελίδα 
Δήμου Βέλου Βόχας (www.
velo-vocha.gr). Yπεύθυνος 
Αντιδήμαρχος για την ομά-
δα εθελοντισμού ΑΡΩΓΗ ο 
κ. Κωνσταντίνος Παλυβός.

Όλοι μας μπορούμε να 
γίνουμε εθελοντές, γιατί 
όλοι μας μπορούμε να αγα-
πήσουμε. Ας κάνουμε τη 
διαφορά. Ας ενισχύσουμε 
τον Εθελοντισμό.

Για περισσότερες πληρο-
φορίες στα τηλέφωνα:

27413-60507 
& 27423-60302

aρωγή
 Oμάδά ΕθΕλοντισμού 

δήμού ΒΕλού-Βοχάσ

Εθελοντισμός είναι η δραστη-
ριοποίηση των πολιτών χωρίς 
αμοιβή και χωρίς επαγγελματι-

κή εξέλιξη, που αποβλέπει στην προ-
σφορά βοήθειας στον συνάνθρωπο. 

Ο εθελοντισμός είναι ιδέα και πρά-
ξη. Είναι μία έκφραση επικοινωνίας. 
Είναι φιλοσοφία ζωής. 

Το δημοτικό συμβούλιο του δήμου 
Βέλου-Βόχας με απόφασή του ίδρυσε 
την εθελοντική ομάδα με την επωνυ-
μία «ΑΡΩΓΗ». Σκοπός και στόχος της 
εθελοντικής ομάδας του δήμου είναι 
η προσφορά εθελοντικής βοήθειας με 
οποιονδήποτε τρόπο στους συνανθρώπους και στο περιβάλ-
λον. Πιο αναλυτικά οι τομείς στους οποίους θα δραστηριο-
ποιηθεί κυρίως η ομάδα των εθελοντών είναι:
•	Προστασία φυσικού περιβάλλοντος και καθαριότητα
•	Αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών
•	Υγεία, πρόνοια και αλληλεγγύη
•	Πολιτισμός, παιδεία και αθλητισμός.

Περιμένουμε τους πολίτες να στελεχώσουν την εθελοντι-
κή ομάδα του δήμου μας. Θέλουμε τη συμμετοχή όλων των 
κατοίκων ώστε να έχουμε αποτέλεσμα και συνέχεια. Οι μό-
νοι ανάμεσά μας που θα ‘ναι στ’ αλήθεια ευτυχισμένοι, εί-
ναι αυτοί που θα έχουν ψάξει και θα έχουν βρει πώς να βο-
ηθούν τους άλλους.

Γράφει ο
γιωργοσ πρεδαρησ

Πρόεδρος του Δ.Σ. 
δήμου Βέλου-Βόχας

Γράφει ο
Κων/νοσ παλυβοσ

Αντιδήμαρχος
δήμου Βέλου-Βόχας

Με απόφασή του από τα τέλη Αυ-
γούστου το Δημοτικό Συμβούλιο έχει 
εγκρίνει την εφαρμογή των διατάξε-
ων του άρθρ. 54 του Ν. 3979/2011 για 
ρύθμιση οφειλών και προστίμων τρί-
των προς τον δήμο, για όσους καλύ-
πτουν τις προϋποθέσεις που προβλέ-
πει ο νόμος και οι σχετικές διατάξεις. 
Έτσι έχει καθοριστεί ως αποκλειστι-
κή προθεσμία υποβολής αιτήσεων για 
την υπαγωγή στις διατάξεις του νό-
μου, τρεις (3) μήνες από την ημερομη-
νία έκδοσης της απόφασης του Δ.Σ., 

ήτοι μέχρι 29/11/2011. 
Μαζί με την αίτηση η οποία συνο-

δεύεται από βεβαίωση της ταμει-
ακής υπηρεσίας για το ποσό της 
οφειλής, δηλώνεται και ο τρόπος κα-
ταβολής της οφειλής. 

Ποσά έως 300,00 € καταβάλλονται 
εφάπαξ. Το ανώτατο όριο μηνιαίων 
δόσεων είναι είκοσι (20),  για οφειλές 
άνω των 300,00 €, κάθε μία από τις 
οποίες δεν μπορεί να είναι μικρό-
τερη των εκατόν πενήντα (150,00) 
ευρώ. 

επί του πίεστηρίου
Κέρδισε τα ασφαλιστικά μέτρα 
ο δήμος Βέλου-Βόχας

Φαίνεται πως ο δήμος μας έπεισε το δικαστήριο και 
κατάφερε να κερδίσει τα ασφαλιστικά μέτρα έναντι του 
ΧΥΤΑ Κιάτου. Από σήμερα Τρίτη 15 Νοεμβρίου ο δήμος 
Βέλου-Βόχας έχει το δικαίωμα να αποθέτει τα σκουπίδια 
του στον ΧΥΤΑ Κιάτου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα της 
διαδημοτικής συνεργασίας των «καποδιστριακών» δήμων 
Βέλου και Σικυωνίων. Ελπίζουμε αυτή η θετική εξέλιξη να 
βοηθήσει στην αποσυμφόρηση των γειτονιών του δήμου 
μας από τους όγκους των σκουπιδιών που έχουν σωρευτεί. 

Σε ιδιωτική εταιρεία 
η φύλαξη του δήμου

Σε ιδιωτική εταιρία παροχής 
υπηρεσιών ασφαλείας (security) 
στράφηκε  ο Δήμος Βέλου Βόχας 
προκειμένου να συμβάλει στην κα-
ταπολέμηση της εγκληματικότη-
τας, η οποία έχει ξεφύγει από κάθε 
έλεγχο και έχει πάρει πλέον τερά-
στιες διαστάσεις, με αποτέλεσμα οι 

κάτοικοι να νιώθουν ανασφαλείς ακόμη και μέσα στα 
ίδια τους τα σπίτια.

Ήδη ιδιωτική εταιρεία έχει προβεί στην καταγραφή 
των δημοτικών και δημόσιων κτιρίων, σχολείων, κατα-
στημάτων,  πλατειών, αθλητικών εγκαταστάσεων κ.λ.π., 
σε συνεργασία με το Αστυνομικό Τμήμα Βραχατίου,  και 
έχει ξεκινήσει νυχτερινές περιπολίες, σε όλες τις Τοπι-
κές Κοινότητες του Δήμου, με δύο (2) δικά της αυτοκί-
νητα και με εκπαιδευμένους φύλακες της εταιρείας.

Ο Δήμαρχος Βέλου Βόχας επισημαίνει ότι με αυτόν 
τον τρόπο αφενός μεν συμπληρώνεται και το έργο της 
αστυνομίας καθώς παρά τη μεγάλη θέλησή της οι συν-
θήκες σε προσωπικό και υλικοτεχνικές υποδομές δεν 
βοηθούν και αφετέρου με την μείωση περιστατικών 
κλοπών, εγκληματικότητας και άλλων ενεργειών που 
πλήττουν την περιοχή του Δήμου,  θα ενδυναμωθεί και 
το αίσθημα ασφαλείας των κατοίκων. 
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Σ χετικά με το 
θέμα του Δη-
μαρχείου Βό-

χας στο οποίο 
αναφερθήκατε στο 
πρώτο φύλλο της 
εφημερίδας σας, 
θέλω να αναφέρω 
τα εξής: Η πρώτη 
Δημοτική αρχή με 
Δήμαρχο τον κ. Γα-
λάνη κατά την τε-
τραετία 1999- 2002 
ενέταξε το Δημαρ-
χείο στο πρό-
γραμμα ΕΠΤΑ και 
εξασφάλισε το οι-
κόπεδο το οποίο 
ήταν δωρεά από ιδιώτη και 
ανέθεσε τη μελέτη στον καθη-
γητή Πολυτεχνείου κ. Μωραΐτη. 
Στην επόμενη τετραετία 2003-
2006 η τότε Δημοτική αρχή 
στην οποία είχα την τιμή να εί-
μαι επικεφαλής, τροποποίησε 
την προηγούμενη μελέτη (τη 
μείωσε κατά 50%) με προϋπο-
λογισμό 2,5 εκ. ευρώ περίπου, 
την ενέταξε στο πρόγραμμα 
ΘΗΣΕΑΣ και δημοπράτησε την 
Α΄ φάση της μελέτης προϋπο-
λογισμού 800.000 ευρώ. Στη 
συνέχεια προχώρησε στην κα-
τασκευή της Α΄ φάσης φτιάχνο-
ντας τον κύριο σκελετό της οι-
κοδομής. Τον χειμώνα του 2005 
έγιναν τα εγκαίνια της Α΄ φά-
σης. Στη συνέχεια η ίδια Δημο-
τική αρχή προχώρησε στη με-
λέτη της Β΄ φάσης αξίας 750.000 
ευρώ περίπου, δημοπράτησε τη 
μελέτη, αλλά δεν πρόλαβε να 
υπογράψει τη σύμβαση με τον 
εργολάβο, γιατί εν τω μεταξύ 
τελείωσε ο χρόνος της τετραε-
τίας. Η νέα δημοτική αρχή της 
τετραετίας 2007-2010 υπό τον κ. 
Λιούντρη, υπέγραψε τη σύμ-
βαση τον Μάρτιο του 2007 και 
τις μόνες εργασίες που έκανε 
κατά τη διάρκεια της υπηρε-
σίας της, ήταν να βάλει τα τού-
βλα στους τοίχους και κάποια 
καλώδια για τα οποία απορρό-
φησε μόνο 70-80.000 ευρώ από 
το ποσό της σύμβασης. Παρό-
λες τις οχλήσεις της τότε αντι-
πολίτευσης να προχωρήσει στη 
λήψη μέτρων σε συνεργασία με 
την ΤΥΔΚ, προκειμένου να ολο-
κληρωθεί η Β΄ φάση και ο εργο-
λάβος να ολοκληρώσει το έργο 
του, δεν προχώρησε σε καμία 
ενέργεια με αποτέλεσμα ο ερ-
γολάβος να προχωρήσει στη 
διάλυση της εργολαβίας και μά-
λιστα εις βάρος του Δήμου 
όπως φαίνεται και στη σχετική 
απόφαση της 11/5/09 της ΤΥΔΚ 
με αρ. πρωτ. 4668. Αυτό είχε 
σαν αποτέλεσμα το έργο να εί-
ναι αυτή τη στιγμή παρατη-

μένο, όπως παρα-
δόθηκε περίπου 
από τη δική μας 
τετραετία στον κ. 
Λιούντρη και το πιο 
σημαντικό είναι, 
ότι χάθηκαν τα 
χρήματα που υπήρ-
χαν εξασφαλισμένα 
στο πρόγραμμα 
ΘΗΣΕΑΣ και τα 
οποία ήταν πάνω 
από 1,5 εκ. ευρώ με 
τα οποία θα τελεί-
ωνε το Δημαρχείο. 
Ο κ. Λιούντρης και 
η πλειοψηφία του 
είναι αυτοί που 

«έθαψαν» το Δημαρχείο. Και το 
μεγάλο ερωτηματικό είναι: 
Αυτό το έκαναν από ανικανό-
τητα ή από πρόθεση; Αλλά αυτό 
το έργο δεν είναι το μοναδικό 
που «έθαψε» ο κ. Λιούντρης. 

Του παραδώσαμε και το έργο 
της ύδρευσης Ζευγολατιού – 
Βραχατίου αξίας 1.140.000 ευρώ 
και το κυριότερο και σπουδαιό-
τερο, το έργο του Χωροταξικού 
Σχεδιασμού αξίας 80.000 ευρώ. 
Κα τα δύο αυτά έργα είχαν 
ενταχθεί στο πρόγραμμα ΘΗ-
ΣΕΑΣ με εξασφαλισμένη τότε, 
την χρηματοδότησή τους. Και 
για μεν το δίκτυο ύδρευσης κα-
θυστέρησε απελπιστικά 3 χρό-
νια να ολοκληρώσει τη μελέτη 
και στη συνέχεια να το κατα-
σκευάσει με αποτέλεσμα αυτή 
τη στιγμή το έργο να έχει κατα-
σκευαστεί κατά ένα μέρος αξίας 
κάποιων εκατοντάδων χιλιά-
δων ευρώ, το οποίο επειδή δεν 
είναι ολοκληρωμένο δεν μπο-
ρεί να λειτουργήσει, με συνέ-
πεια και τα χρήματα να μη 
φέρνουν αποτέλεσμα, αλλά και 
τα υπόλοιπα που χρειάζονται 
για να τελειώσει, να έχουν χα-
θεί. 

Όσο για το έργο του χωροτα-
ξικού σχεδιασμού, το οποίο 
κατά τη γνώμη μου ήταν το πιο 
σημαντικό και το πιο απαραί-
τητο για την ανάπτυξη του Δή-
μου μας, το παραδώσαμε 
ενταγμένο κι αυτό στο πρό-
γραμμα ΘΗΣΕΑΣ, το εκτελέσαμε 
εμείς κατά 80% και λογικά θα 
έπρεπε να συνεχιστεί και να 
τελειώσει το καλοκαίρι του 
2007. Όμως σε αυτό το έργο, το 
σπουδαιότερο επαναλαμβάνω, 
δεν έγινε από την πλευρά του 
κ. Λιούντρη, ΤΙΠΟΤΑ. Και αυτό 
είχε σαν αποτέλεσμα, εκτός 
των άλλων, να χαθούν και εδώ 
τα χρήματα του ΘΗΣΕΑ. Αυτή 
είναι η πορεία των τριών μεγά-
λων έργων που παραδώσαμε 
εμείς και από τα οποία δεν ολο-
κληρώθηκε κανένα.

επιστολές και τοποθετήσεις

ΕΝΔΥΜΑΤΑ | ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ | ΑΞΕΣΟΥΑΡ | ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ

ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ     ΤΗΛ.: 27410 52185

Θ έλω να σας συγ-
χαρώ και ευχηθώ 
καλή πορεία στην 

εφημερίδα σας. Πιστεύω 
ότι, κινούμενη σε ένα σο-
βαρό επίπεδο λειτουρ-
γίας, θα καλύψει ένα ση-
μαντικό κενό πληροφό-
ρησης, που υπάρχει στο 
Δήμο Βέλου-Βόχας, στο 
χώρο της αυτοδιοίκησης. 

Εγώ προσωπικά δε-
σμεύομαι ότι θα σας βοη-
θήσω σ’ αυτή την προ-
σπάθεια, παρέχοντας ου-
σιαστικές παρατηρήσεις 
και πληροφορίες σε 
πολλά θέματα. 

Σχετικά με το άρθρο σας «Υπάρχουν 
ή δεν υπάρχουν μελέτες τελικά;» και 
την τοποθέτηση του κ. Δημάρχου στο 
δημοτικό συμβούλιο, θέλω ΥΠΕΥΘΥΝΑ 
να τονίσω, με τη σειρά που αναφέρετε 
στο άρθρο σας ότι: 

Α. Το εγκεκριμένο Γ.Π.Σ., οριοθετεί 
τις χρήσεις γης (αγροτικές, δασικές, βι-
οτεχνικές, αστικές) σε όλο τον πρώην 
δήμο Βέλου και κατ’ επέκταση τις Πο-
λεοδομικές Μελέτες που απαιτούνται. 
Δηλαδή, χωρίς το εγκεκριμένο Γ.Π.Σ., 
δεν υπάρχει δυνατότητα ένταξης μελε-
τών στο ΕΣΠΑ, για τις προς ένταξη σε 
σχέδιο πόλης οικιστικές περιοχές. 

Β. Η μελέτη Αντιπλημμυρικής Προ-
στασίας του Δήμου Βέλου έχει εγκριθεί 
και παραληφθεί από το Συμβούλιο Δη-
μοσίων Έργων της Νομαρχίας, βάσει 
της νομοθεσίας υποχρεωτικά γιατί 
αφορούσε παρεμβάσεις στον Ασωπό 
ποταμό και στον χείμαρρο Περιστε-
ρώνα, όπου την αρμοδιότητα είχε η 
τότε Νομαρχία Κορινθίας και ο προϋ-
πολογισμος της μελέτης σίγουρα είναι 
μεγάλος για τα οικονομικά του δήμου. 

Γι’ αυτό ακριβώς το λόγο πρέπει να 
ενταχθεί στο ανάλογο μέτρο του ΕΣΠΑ 
όπως όλα τα παρεμφερή αιτήματα των 
άλλων δήμων. 

Γ. Η μελέτη της Αποχέτευσης αφορά 
ΟΛΟ το εδαφικό τμήμα του πρώην δή-
μου Βέλου από τη Ν.Ε.Ο. και βόρεια μέ-
χρι τον Κορινθιακό. 

Δηλαδή τους οικισμούς Βέλου, Νερά-

ντζας, Κοκκωνίου, Κρη-
νών και Πουλίτσας. Η 
ένταξη που αφορά μόνο 
τμήμα του Σχεδίου Πόλης 
του Βέλου, έγινε γιατί το 
έργο εκτελέσθηκε με 
χρήματα από τις «ουρές» 
(τα υπόλοιπα του 3ου 
Κ.Π.Σ.) που αφορούσε τα 
πυκνοδομημένα, κάτι που 
δεν ισχύει για τα μέτρα 
του ΕΣΠΑ. 

Αυτό ασφαλώς έπρεπε 
να το γνωρίζει ο κ. Δή-
μαρχος, προτού τοποθε-
τηθεί στο δημοτικό συμ-
βούλιο, και συγχρόνως 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ να διεκδική-

σει την ένταξη και της δημοτικής κοι-
νότητας Βραχατίου στο ΣΥΝΕΧΙΖΟ-
ΜΕΝΟ έργο της Αποχέτευσης. 

Δ. Τέλος όσον αφορά την «καρα-
μέλα» της επικαιροποίησης, επειδή 
δεν υπάρχει διαφοροποίηση των αρχι-
κών δεδομένων της μελέτης, αλλά 
ΜΟΝΟΝ ως προς τον προϋπολογισμό 
του έργου, λόγω της χρονικής διαφο-
ράς των τιμών, σε ΟΛΕΣ τις περιπτώ-
σεις απαιτούνται ορισμένοι πολλαπλα-
σιασμοί. 

Οι ποσότητες είναι οι ίδιες, αλλά-
ζουν οι τιμές, ορισμένες πράξεις και 
έχει τον νέο προϋπολογισμό επικαιρο-
ποιημένο. 

Πιστεύω ότι αυτή η διαδικασία των 
αριθμητικών πράξεων δεν είναι ακα-
τόρθωτη για τον κ. Δήμαρχο και τον κ. 
Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών 
έτσι ώστε να σταματήσει να αποτελεί 
άλλοθι για την αδράνεια της Δημοτικής 
Αρχής και την απουσία δυναμικής δι-
εκδίκησης ένταξης των έργων του δή-
μου μας στο ΕΣΠΑ (2007-2013). 

Ελπίζοντας ότι με την επιστολή μου 
προσφέρω στην ορθή και σφαιρική 
πληροφόρηση της δημοτικής Αρχής 
και των δημοτών μας γενικώς, σας 
επαναλαμβάνω τις ευχές μου για μια 
σοβαρή πορεία της εφημερίδας σας, 
δίνοντας και την υπόσχεση ότι, εάν 
χρειασθεί στο μέλλον – σε ανάλογες 
όπως ανωτέρω περιπτώσεις – θα σας 
αποστέλλω τις σχετικές διευκρινήσεις. 

ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
Κώστας

Ηλεκτρολογικό υλικό | Φωτισμός

Αγ. Μαρίνας 4, Βέλο Κορινθίας
τ.: 27420 34007, κ.: 6938 876266

Σύμφωνα με την απόφαση 
του Συμβουλίου της Ευρωπα-
ϊκής Ένωσης της 27ης Νοεμ-
βρίου 2009, το έτος 2011 ανα-
κηρύχθηκε «Ευρωπαϊκό Έτος 
Εθελοντικών Δραστηριοτήτων 
που προωθούν την ενεργό συμ-
μετοχή του πολίτη» (εν συντο-
μία «Ευρωπαϊκό Έτος Εθελοντι-
σμού»). Βασικός στόχος του Ευ-
ρωπαϊκού Έτους Εθελοντισμού 
είναι η ενθάρρυνση και η υπο-
στήριξη-κυρίως μέσω ανταλλα-
γής εμπειριών και βέλτιστων 
πρακτικών– των προσπαθειών 
που καταβάλλουν η Ένωση, τα 
κράτη μέλη και οι τοπικές και 
περιφερειακές αρχές για τη δη-
μιουργία των συνθηκών εκεί-
νων στην κοινωνία των πολι-
τών οι οποίες ευνοούν τον εθε-
λοντισμό καθώς και η ενίσχυση 
της προβολής των εθελοντικών 
δραστηριοτήτων. Ο στόχος αυ-
τός επιμερίζεται σε τέσσερις βα-
σικούς άξονες:
1) Δημιουργία περιβάλλοντος 

κατάλληλου για τον εθελοντι-
σμό στα κράτη μέλη της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης  

2) Ενίσχυση των διοργανωτών 
εθελοντικών δραστηριοτή-
των για βελτίωση της ποιό-
τητας των εθελοντικών δρα-
στηριοτήτων

3) Αναγνώριση των εθελοντι-
κών δραστηριοτήτων

4) Ευαισθητοποίηση για την 
αξία και τη σημασία του εθε-
λοντισμού 

Το Ευρωπαϊκό Έτος Εθελο-
ντισμού 2011 είναι ταυτόχρονα 
γιορτή και πρόκληση. Είναι η 
γιορτή για τη δέσμευση εκατομ-
μυρίων πολιτών στην Ευρώπη 
οι οποίοι αφιερώνουν ανιδιο-
τελώς τον ελεύθερο χρόνο τους 
στην εθελοντική εργασία προς 
όφελος άλλων. Ορισμένοι εθελο-
ντές προσφέρουν τις υπηρεσί-
ες τους στα σχολεία, τα νοσοκο-
μεία και τους αθλητικούς ομί-

λους της γειτονιάς τους, στην 
πόλη ή το χωριό τους, ενώ άλ-
λοι δραστηριοποιούνται για την 
προστασία του περιβάλλοντος, 
παρέχουν κοινωνικές υπηρεσί-
ες και προσφέρουν ανθρωπιστι-
κή βοήθεια στους κατοίκους άλ-
λων χωρών. Η προσπάθεια που 
καταβάλλουν οι εθελοντές κα-
θώς και η προσφορά εκ μέρους 
των χιλιάδων εθελοντικών ορ-
γανώσεων που υπάρχουν στην 
Ευρώπη, αλλάζει σημαντικά τη 
ζωή μας με πολλούς διαφορετι-
κούς τρόπους. Οι εθελοντές κά-
νουν τον κόσμο μας καλύτερο! 
Ταυτόχρονα, το ΕΕΕ2011, εί-
ναι πρόκληση για τα τρία τέταρ-
τα του ευρωπαϊκού πληθυσμού 
που δεν έχουν γίνει ακόμα εθε-
λοντές. Μπορούν και εκείνοι να 
προσφέρουν πολλά!

Εθελοντής είναι ο πολίτης 
εκείνος που προσφέρει ανιδιο-
τελώς τον ελεύθερο του χρόνο ή 
τη γνώση του για χρήσιμες δρά-
σεις προς όφελος άλλων, χωρίς 
να περιμένει αντάλλαγμα. Με 
αυτή την έννοια ο εθελοντισμός 
ταυτίζεται με τη φιλανθρωπία, 
όπως χρησιμοποιήθηκε κατά 
την κλασική εποχή κυρίως για 
να αποδώσει μια καινούργια 

Απάντηση Χριστοδούλου*
για το νέο δημαρχείο Θεοδ. Λαμπρόπουλος*: 

«Μελέτες υπάρχουν»αρετή, την αγάπη για το συνάν-
θρωπο. 

Εθελοντισμός είναι η μη 
αμειβόμενη και δίχως επαγ-
γελματική εξέλιξη δραστηριο-
ποίηση των πολιτών που απο-
βλέπει στην ευημερία του συ-
νανθρώπου, της κοινότητας και 
της κοινωνίας γενικότερα. Δεν 
περιορίζεται μόνο στην παρο-
χή ανιδιοτελούς κοινωνικού 
έργου, αλλά περισσότερο αφο-
ρά μια στάση ζωής με ιδιαίτε-
ρες αξίες, όπως η φιλανθρωπία, 
η αλληλεγγύη, η κοινωνική δι-
καιοσύνη και η κοινωνική συμ-
μετοχή.

Η προσφορά εθελοντικής 
υπηρεσίας, έχει πολλές μορφές 
δράσης: συνοδεία, βοήθεια στο 
σπίτι, εμψύχωση, πρόληψη, δω-
ρεά αίματος, μεταφορά ασθε-
νών, επανένταξη, τηλεφωνική 
ακρόαση, εξειδικευμένες και 
επαγγελματικές παροχές, υγειο-
νομικές φροντίδες, ψυχαγωγία, 
κοινωνική γραμματεία, νομική 
βοήθεια κ.λ.π. 

Εκατομμύρια πολίτες σε ολό-
κληρη την Ευρώπη ασχολού-
νται ενεργά με διάφορες μορ-
φές εθελοντισμού. Οι πιο πρό-
σφατοι αριθμοί παρουσιάζουν, 
τα ακόλουθα:

 ■ Στο Ηνωμένο Βασίλειο 23 
εκατομμύρια άνθρωποι προ-
σφέρουν εθελοντική εργασία  
κάθε χρόνο, αποτελώντας 
ένα εργατικό δυναμικό ισο-
δύναμο με 180.000 εργαζο-
μένους πλήρους απασχόλη-
σης - για κάθε ΕΥΡΩ της δη-
μόσιας χρηματοδότησης που 
δαπανάται για να υποστηρι-
χθεί ο εθελοντισμός, οι εθε-
λοντές προσφέρουν εργασία 
αξίας 30 ΕΥΡΩ - η οικονομι-
κή αξία του επίσημου εθελο-
ντισμού στο ΗΒ έχει υπολο-
γισθεί σε περισσότερα απο 
65 δις ΕΥΡΩ ετησίως, ή 7,9% 
του ΑΕΠ. 

 ■ Οι Βέλγοι αφιερώνουν 5 ώρες 
την εβδομάδα σε εθελοντικές 
δραστηριότητες χωρίς αμοι-
βή, το οποίο είναι ισοδύναμο 
με περίπου 200.000  θέσεις 
εργασίας πλήρους απασχό-
λησης. Το 2002 ο χρόνος που 
αφιερώθηκε σε εθελοντικές 
εργασίες, σε διάφορους συν-
δέσμους/οργανώσεις στην 
Γαλλία, ήταν ισοδύναμος με 
περισσότερα από 716.000 θέ-
σεις εργασίας πλήρους απα-
σχόλησης. 

 ■ 23 εκατομμύρια πολίτες 

(36%) συμμετέχουν σε διά-
φορα είδη εθελοντικών ερ-
γασιών στη Γερμανία ενώ 
το 33% του ενήλικου πλη-
θυσμού στην Ιρλανδία (δηλ. 
περίπου 1.287.000 άτομα) 
ασχολείται με τον εθελοντι-
σμό.

 ■ Το 2004 στην Πολωνία, πε-
ρίπου 5,4 εκατομμύρια πολί-
τες ασχολήθηκαν με τον εθε-
λοντισμό, το οποίο αντιπρο-
σωπεύει το 18,3% του συ-
νολικού πληθυσμού. Η κατ’ 
εκτίμηση οικονομική αξία 
του εθελοντισμού, που υπο-
λογίστηκε από τον πολλα-
πλασιασμό του αριθμού των 
κατ’ αντιστοιχεία εργαζομέ-
νων σε θέσεις πλήρους απα-
σχόλησης (εθελοντές) με τον 
μέσο όρο μισθού στον συγκε-
κριμένο τομέα, ανήλθε στα 
124 εκατομμύρια ΕΥΡΩ.

Στη χώρα μας, ο εθελοντισμός 
σαν θεσμός δεν είχε, μέχρι πρό-
σφατα ανάλογη ανάπτυξη με 
αυτή των άλλων χωρών της Δύ-
σης. O εθελοντισμός έχει μια 
σημαντική συμβολή στην οικο-
νομική ανάπτυξη. Σύμφωνα με 
τον OHE, το 8% του AEΠ των 
κρατών (και σε ορισμένα κράτη 
μέχρι 15%), είναι αποτέλεσμα 
της εθελοντικής δράσης.

Tο συμπέρασμα είναι ότι κα-
νένα κράτος δεν μπορεί να ανα-
πτυχθεί χωρίς τη συνεισφο-
ρά των εθελοντών, ατομικά ή 
συλλογικά, με τυπικές ή άτυ-
πες μορφές. O εθελοντισμός εί-
ναι ένα θέμα που μας αγγίζει 
όλους, ανεξαρτήτως κοινωνι-
κής τάξης και επαγγελματικής 
ιδιότητας. Συνιστά μια εξαιρε-
τικά επιμορφωτική λειτουργία 
που ενδυναμώνει την κοινω-
νική αλληλεγγύη, ενισχύει την 
ενεργό συμμετοχή και τη συνύ-
παρξη, προσδίδοντας νέο περι-
εχόμενο στη ζωή μας.

Υποστηρίζουμε & ενισχύ-
ουμε τον εθελοντισμό ως 
στάση ζωής...

Ας γίνουμε όλοι μέλη της 
«ΑΡΩΓΗΣ» της εθελοντικής 
ομάδας του Δήμου Βόχας-
Βέλου. 

Υποστηρίζουμε & ενισχύουμε 
τον εθελοντισμό ως στάση ζωής...

Γράφει ο
αθανάσιος Χ. περαχωρίτης 

Γεωπόνος 
Μέλος Δ.Σ. Επιμελητηρίου Κορινθίας 

Δημοτικός Σύμβουλος 
Δήμου Βέλου-Βόχας

Ο κ. Σπύρος 
Χριστοδούλου 
είναι πρώην 

Δήμαρχος Βόχας Ο κ. Θεόδωρος 
Λαμπρόπουλος 

είναι πρώην 
Δήμαρχος Βέλου
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Γράφει ο ΚΩΣΤΑΣ ΣΧΟΙΝΟΧΩΡΙΤΗΣ
Ιστορικός, Αρχειονόμος – Βιβλιοθηκονόμος, υποψήφιος ∆ιδάκτωρ, Πρόεδρος ΤΟ.ΣΥ.Ν ∆ΗΜ.ΕΝ. Βόχας

Ο ΦΟΒΟΣ ΩΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ
«Το μόνο πράγμα που πρέπει να φοβόμαστε  
στ’ αλήθεια είναι ο ίδιος φόβος»,

Φρανκλίνος Ρούζβελτ

Ο Φόβος είναι μια ψυχική αναταραχή 
που προκαλείται στον άνθρωπο από την 
αναμονή ενός μελλοντικού κακού (Πλά-
των) και πηγάζει πάντοτε από την αμά-
θεια (Έμερσον). Είναι η αντίδραση απέ-
ναντι σ’ έναν κίνδυνο ή μια απειλή. Η 
αντίδραση αυτή εκδηλώνεται με την προ-
σφιλή σε πολλούς, μέθοδο της φυγής. Ο 
Φόβος είναι ταυτόσημος με τον τρόμο και 
αυτό που καθορίζει το μέγεθός του, είναι 
το δέος.

Στην Ελληνική Μυθολογία ο Φόβος 
είναι υιός του Άρη και της Αφροδίτης, 
αδελφός του Δείμου με τον οποίο εμφα-
νίζονται ως προσωποποιήσεις του φόβου 
και του τρόμου, πολεμώντας στο πλευ-
ρό του Άρη ως συνοδοί και υπηρέτες του 
(Ομήρου Ιλιάδα Ν – 299). Οι Σπαρτιάτες 
είχαν ιδρύσει βωμό προς τιμή του Φόβου, 
τον οποίο θεωρούσαν επιβλαβή θεότητα, 
αλλά τον δέχονταν ως έναν από τους κύ-
ριους θεμέλιους λίθους της Πολιτείας. 
Αναφέρεται επίσης ότι κατά την παραμο-
νή σοβαρών μαχών θυσίαζαν σε αυτόν, 
όπως ο Μ. Αλέξανδρος και ο Σκιπίων.

Και ενώ στην αρχαιότητα ο Φόβος είχε 
περίοπτη θέση στη ζωή γενικότερα των 
τότε κοινωνιών, σήμερα χρησιμοποιείται 
ως ένα «έξυπνο πολιτικό εργαλείο», για 
να λειτουργήσει ως ένας σύγχρονος Δού-
ρειος Ίππος, που θα χαλιναγωγήσει και 
εν τέλει θα αφανίσει τις όποιες αναστολές 
των λαών, ηθικές ή άλλες, απέναντι στις 
επιταγές της Νέας Τάξης Πραγμάτων, της 
Παγκοσμιοποίησης. Είναι δυστυχώς το 
πιο αποτελεσματικό εργαλείο πολιτικής 
χειραγώγησης. Το δηλητήριο που παρα-
λύει τη δράση και την αντίσταση στην 
επέλαση οποιασδήποτε εξουσίας.

Ο Άντριου Γκρόουβ, πρώην Διευθυντής 
της Intel, στο βιβλίο του «Μόνο οι Πα-
ρανοϊκοί επιβιώνουν (only the Paranoid 
Survive)», γράφει ότι: “Ο Φόβος είναι το 
αποφασιστικό εργαλείο για την επιτάχυν-
ση της βιομηχανικής ανάπτυξης, αναντι-
κατάστατο στοιχείο της σύγχρονης πο-
λιτικής οικονομίας” και συνεχίζοντας 

καταλλήγει: “…ο φόβος του ανταγωνι-
σμού, ο φόβος της χρεωκοπίας, ο φόβος 
του λάθους, ο φόβος της απώλειας μπο-
ρεί να αναδειχθούν σε ισχυρότατα κίνη-
τρα. Πώς μπορούμε να εμπνεύσουμε τον 
φόβο της ήττας; Μπορούμε να το πετύ-
χουμε μόνο εφόσον τον αισθανόμαστε οι 
ίδιοι”.

Ένας τέτοιος φόβος της ήττας, της 
αποτυχίας και της κατακραυγής  φαίνε-
ται πως διακατέχει ολόκληρο τον πολιτι-
κό κόσμο της χώρας μας εδώ και αρκε-
τό καιρό. Οι όποιες κινήσεις – πρωτοβου-

λίες έχουν γίνει και όσες στην πορεία θα 
αναπτυχθούν δείχνουν ξεκάθαρα πλέον 
ότι δεν υπάρχει Όραμα για τον Τόπο. Η 
υλοποίηση των επιταγών των θιασωτών 
της Νέας Εποχής προβάλλεται, αλλά και 
επιβάλλεται ως μονόδρομος. Η ανάπτυξη 
από την άλλη συνδρόμων φόβου και πα-
νικού στοχεύει στην ισοπέδωση θεσμών, 
αξιών, ιδεών – αρχών, στην αλλοίωση και 
την εξαθλίωση, στην υποδούλωση.

Στόχος είναι και παραμένει ένας: Ο Ελ-
ληνισμός. Αυτός ο υπερήφανος και δυ-
σκολοκυβέρνητος, κατά τον Κίσσινγκερ, 
λαός να ελεγχθεί και να δαμαστεί. Να τον 
κάνουνε να φοβηθεί και να ξεχάσει. Στην 
προσπάθειά τους αυτή έχουν επιστρατεύ-
σει τους πολιτικούς. Όλοι αυτοί που μας 
κυβερνούν δεν έγιναν πολιτικοί, επειδή 
ήταν άξιοι για πολιτική, αλλά γιατί αυτής 
της χώρας τέτοιοι πολιτικοί της άξιζαν.

Σε έναν κόσμο, μια κοινωνία πολιτών, 
όπως η δική μας, όπου επικρατεί ο απο-
προσανατολισμός, η παραπληροφόρη-
ση, η πλήρης αποχαύνωση – πρωτίστως 
η πνευματική – δεν υπάρχει χώρος για 
την ύπαρξη ή την καλλιέργεια σταθερών 

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε.

Διεύθυνση Σπουδών:

 μαθηματικά: Λούτας Γιάννης
  Σίδερης Φώτης
 Φυσική-Χημεία: Λέκκας ΝίκοςΒέλο

27420
33933

Βραχάτι 
Ζευγολατιό

27410
55983

Γνώση

ΜεΘοδιΚο

ιδανικών και αξιών. Με απλά λόγια δεν ισχύει 
καμία αλήθεια και δεν υπάρχει καμία αξία, με 
αποτέλεσμα το προσωπικό δράμα που βιώνουμε 
όλοι να γίνεται κατ’ αρχήν κοινωνικό και εθνι-
κό. Εάν στις όποιες κρίσιμες στιγμές που περ-
νάει ή θα περάσει στο μέλλον το έθνος μας δεν 
έρθει σε επαφή με την Ιστορία του και δεν δι-
δαχθεί από αυτή, τότε πώς θα επέλθει η ανα-
βάπτιση ή η ανάπλαση της Φυλής μας; Πώς θα 
νοιώσουμε την ευθύνη του ιστορικού βάρους 
και πώς θα βεβαιώσουμε την ύπαρξή μας; Δί-
χως την πολύκλαδη παράδοση οι θύρες υπάρξε-
ως του ελληνισμού θα κλείσουν, εκτός από μία, 

αυτή των δακρύων μας.
Επομένως η Πολιτική εξουσία και γενικότε-

ρα οι εκπρόσωποι του λαού, μέσα σ’ ένα κρά-
τος δικαίου, πρέπει να είναι υπόδειγμα και στον 
ιδιωτικό και στον δημόσιο βίο τους. Σύμφωνα 
με τον Αριστοτέλη, ο πολιτικός βίος αναπτύσσει 
μια έντιμη δραστηριότητα ως καρπό της αρετής, 
οι περισσότεροι όμως πολιτικοί δεν είναι βέβαια 
άξιοι αυτού του χαρακτηρισμού, επειδή δεν εί-
ναι καν άξιοι πολιτικοί. Οι πλείστοι στρέφονται 
στην πολιτική μόνον από φιλαργυρία και απλη-
στία.

Με απλά ελληνικά, αλίμονο στο έθνος εκεί-
νο και στον λαό, του οποίου οι δημόσιοι άνδρες 
έχουν την ραδιουργία και το ψεύδος ως κύρια 
ειδικότητα και την ιδιοτέλεια, το συμφέρον τους 
ως μοναδική αρετή, δηλητηριασμένη μάλιστα 
από υπερβολική δόση χρυσού και αργύρου. Γι 
αυτό και τα λόγια του Πιττακού παραμένουν δι-
αχρονικά και επίκαιρα όταν λέει χαρακτηριστι-
κά ότι «Κρατίστην δημοκρατίαν, όπου τοις πο-
νηροίς ουκ έξεστιν άρχειν» δηλαδή την άριστη 
δημοκρατία όπου δεν επιτρέπεται να κυβερνούν 
οι φαύλοι.

Η συνείδηση επομένως είναι αυτή που στέ-
κει μόνη επάνω από τον φόβο (Βίας), ενώ η 
όποια σκληρότητα υπάρχει απέναντι στον Πο-
λίτη (οικονομικά μέτρα κ.α.) προέρχεται από 
φόβο, αδυναμία και δειλία ( Ελβέτιος Κ.). Ο Σε-
νέκας, διάσημος Ρωμαίος Στωϊκός φιλόσοφος, 
λέει «Timendi causa est nescire» δηλαδή η αι-
τία του φόβου είναι η άγνοια. Ποια άγνοια; Η 
άγνοια ότι τα πάντα συμβαίνουν στη ζωή μας 
για έναν μοναδικό λόγο. Για να μας αφυπνίσουν 
από τον λήθαργό μας.

Στο τέλος πάντως όλα θα είναι καλά. Κι αν δεν 
είναι καλά, θα σημαίνει πώς το τέλος δεν ήρθε 
ακόμη…
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Με απλά ελληνικά, αλίμονο στο έθνος εκείνο και στον λαό, 
του οποίου οι δημόσιοι άνδρες έχουν την ραδιουργία και το 
ψεύδος ως κύρια ειδικότητα και την ιδιοτέλεια, το συμφέρον 
τους ως μοναδική αρετή, δηλητηριασμένη μάλιστα από 
υπερβολική δόση χρυσού και αργύρου

∆ΩΡΕΑΝ ΠΑΙ∆ΕΙΑ
“καλλικρατικές”ΜΥΘΟΙ ΑΛΗΘΕΙΕΣκαι

"Η παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του Κράτους και έχει σκοπό την ηθική, πνευματική, επαγγελματική 
και φυσική αγωγή των Ελλήνων, την ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης και τη διάπλασή 
τους σε ελευθέρους και υπευθύνους πολίτες [...]
Όλοι οι Έλληνες έχουν δικαίωμα δωρεάν παιδείας, σε όλες τις βαθμίδες της, στα κρατικά εκπαιδευτήρια.  
Το κράτος ενισχύει τους σπουδαστές που διακρίνονται, καθώς και αυτούς που έχουν ανάγκη από βοήθεια 
ή ειδική προστασία, ανάλογα με τις ικανότητές τους». 

Σύνταγμα των Ελλήνων, Άρθρο 16, παράγραφος 2 & 4

Μ ε την εφαρμογή του Καλλι-
κράτη για τη διοικητική με-
ταρρύθμιση της τοπικής αυ-

τοδιοίκησης μεταφέρθηκαν οι αρμο-
διότητες της πρωτοβάθμιας και δευ-
τεροβάθμιας εκπαίδευσης στην πε-
ριφέρεια και τους δήμους.

οι νέοι ισχυροί(;) δήμοι που προ-
έκυψαν από τις συνενώσεις επωμί-
στηκαν μεταξύ άλλων να αντιμετω-
πίζουν και τα μείζονα ζητήματα που 
αφορούν στη σχολική στέγη και τη 
λειτουργία του σχολείου ενώ αφέθη-
κε και μια προοπτική η διαχείριση 
του εκπαιδευτικού δυναμικού των 
σχολείων να περάσει κι αυτή σταδι-
ακά στους δήμους! 

σύμφωνα με τον Καλλικράτη «Τα 
έσοδα των Σχολικών Επιτροπών 
προέρχονται:

α) Από τις επιχορηγήσεις των δή-
μων, σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παραγράφου 6 περιπτ. (α) και (β) 
του άρθρου 113 του Ν.1892/1990 
όπως ισχύει β) Από προσόδους της 

σχολικής περιουσίας. γ) Από εκ-
ποιήσεις περιουσιακών στοιχείων. 
δ) Από κάθε είδους εισφορές, δω-
ρεές, κληρονομιές και κληροδοσί-
ες. ε) Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή».

Κι ενώ όλοι αναγνωρίζουμε ως 
βασική προϋπόθεση για μια παιδεία 
που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες 
της κοινωνίας του αύριο αλλά και 
του σήμερα, τη διαφύλαξη αλλά και 
την περαιτέρω ενίσχυση του δημό-
σιου, δωρεάν και κοινωνικού χαρα-
κτήρα της εκπαίδευσης, σε όλες τις 
βαθμίδες, οι επιχορηγήσεις της κε-
ντρικής εξουσίας προς τους δήμους 
βαίνουν μειούμενες! με τη «μεγαλει-
ώδη» δικαιολογία του μνημονίου και 
του μεσοπρόθεσμου, το ήδη αναιμι-
κό ποσοστό του προϋπολογισμού για 
την παιδεία, εξαϋλώνεται, ενώ η ελ-
ληνική οικογένεια δαπανά σημαντι-
κά ποσά για φροντιστήρια, ιδιαίτερα 
μαθήματα, ξένες γλώσσες κ.λπ. 

«Όπως όλοι γνωρίζουμε», σημει-
ώνει ο αντιδήμαρχος Βέλου-Βόχας 

Κώστας Παλυβός, «η δεινή οικο-
νομική κατάσταση στην οποία έχει 
περιέλθει το κράτος έχει μειώσει 
αισθητά την κρατική επιχορήγηση 
προς στα σχολεία για την κάλυψη 
των αναγκών τους. Σύμφωνα με 
τους προέδρους των Σχολικών επι-
τροπών, Α΄θμιας κ. Τρωγάδη Βα-
σίλειο και Β΄θμιας κ. Δαληβίγκα 
Κωνσταντίνο, ενώ το 2010 η κρα-
τική επιχορήγηση ήταν 225.000 €, 
φέτος δεν θα ξεπεράσει τις 95.000 
€!!!

Την τεράστια αυτή διαφορά στην 
επιχορήγηση η νέα δημοτική αρχή, 
με τα πενιχρά έως ανύπαρκτα οι-
κονομικά της θα προσπαθήσει να 
την καλύψει. Θεωρούμε ότι είμα-
στε υποχρεωμένοι να αγωνιστού-
με για να παρέχουμε στα παιδιά 
μας τουλάχιστον αυτά που δικαι-
ούνται».

το συμπέρασμα από όλα αυτά εί-
ναι ότι την «καυτή πατάτα» της Παι-
δείας -όπως φυσικά και άλλες «καυ-

τές πατάτες»- η κεντρική διοίκη-
ση επέλεξε να την πετάξει στα χέ-
ρια των τοπικών αρχόντων, στο όνο-
μα μιας «ανάπηρης» αποκέντρωσης 
της εξουσίας, χωρίς να τους μεταφέ-
ρει και τους απαραίτητους πόρους 
για να βγάλουν εις πέρας το δύσκο-
λο και σημαντικό έργο τους. Κάποιοι 
αυτό το ονομάζουν εκ προμελέτης 
έγκλημα. Ίσως και να είναι...

Ωστόσο, η πραγματικότητα είναι 
σκληρή, η καθημερινότητα αμείλι-
κτη και τόσο η δημοτική αρχή όσο 
και οι εκπαιδευτικοί προσπαθούν 
με αξιοπρέπεια να βρουν λύσεις 
στα προβλήματα που δημιουργού-
νται στις σχολικές μονάδες του δή-
μου μας.

μιλήσαμε με τους διευθυντές των 
περισσότερων σχολείων του δήμου 
μας, καταγράψαμε από το πρώτο 
χέρι την κατάσταση την εκθέτουμε 
στις επόμενες δύο σελίδες της εφη-
μερίδας με την ελπίδα τα πράγματα 
τελικά να πάνε -κάποτε- καλύτερα...
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εν αρχή ην ο… Καλλικράτης!
«Η μεταφορά αρμοδιοτήτων, που προέβλεπε ο 

Καλλικράτης, στην τοπική αυτοδιοίκηση δεν συνο-
δεύτηκε με την ανάλογη μεταφορά πόρων», επιση-
μαίνει ο Διευθυντής του Δημοτικού Σχολείου Βο-
χαϊκού κ. σωτήρης προκόπος. «Προκύπτει έτσι 
ένα θέμα δυσλειτουργίας αφού οι δήμοι επιφορτί-
στηκαν με πρόσθετες υποχρεώσεις χωρίς να υπο-
στηριχθούν από ανάλογη χρηματοδότηση». Συμπλη-
ρώνει δε ότι «η συγχώνευση των σχολικών επιτρο-
πών –των οποίων το λειτουργικό πλαίσιο δεν έχει 
σαφώς καθοριστεί- έγινε με γνώμονα την συγχώ-
νευση των οργανισμών για την εξοικονόμηση πό-
ρων και όχι με γνώμονα την καλύτερη λειτουργία 
των σχολικών μονάδων».

«Είναι  γεγονός  ότι  ο  Καλλικράτης  έφερε πολ-
λές ριζικές  αλλαγές  σε  πολλούς  τομείς  της  δι-
οίκησης  και  επομένως  και  στα  σχολεία. Οι  μέ-
χρι  τώρα σχολικές  Επιτροπές  συγχωνεύτηκαν  σε  
μια    Σχολική  Επιτροπή Πρωτ/θμιας Εκπ/σης,γλι-
τώνοντας  από  τη  μια  τη  γραφειοκρατική πλη-
θώρα του  απολογισμού  και  τόσων άλλων  υπο-
χρεώσεων αλλά  από  την  άλλη δε υπάρχει  αυτή  
η  αμεσότητα που  υπήρχε πριν,γνωρίζοντας  μια  
μια  τις  υποχρεώσεις  σου, τα  χρήματα  που  εί-
χες και  που  μπορούσες  να  προγραμματίσεις. 
Θέλει  το  χρόνο  του  προκειμένου  να  συνταυτι-
στούμε  με  τη νέα  τάξη  πραγμάτων ευελπιστώντας 
ότι στο ταμείο  μας  θα  υπάρχουν  χρήματα  για  να  
αντεπεξέλθουμε  στις  υποχρεώσεις  μας», μας λέει 
η ευαγγελία Φούζα Διευθύντρια του Δημοτικού 
Σχολείου Στιμάγκας.

Ο Διευθυντής του Δημοτικού Σχολείου Βραχατίου 
κ. Μπάμπης ανδρικόπουλος υπογραμμίζει: «Από 
τότε που πέρασαν τα σχολεία στους δήμους, όσο με-
γαλώνει ο δήμος τόσο μεγαλώνουν τα προβλήμα-
τα», ενώ ο διευθυντής του Δημοτικού Σχολείου Βέ-
λου κ. Κούλης Χρήστος, επισημαίνει την έλλειψη συ-
ντονισμού ως απόρροια της νέας τάξης πραγμάτων. 

«Η δομή της εκπαίδευσης» λέει ο διευθυντής του 
Γυμνασίου Βέλου κ. ευαγγελίου γιώργος, «παρα-
μένει στο 1884, κι αν αυτό δεν αλλάξει και το εκ-
παιδευτικό μοντέλο και η διοίκηση δεν γίνεται τίποτα. 
Εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα».

η γνώμη μου...
Η λειτουργία των σχολείων ως 

δομή και ως κοινωνία πολιτών απο-
τελεί τη σημαντι-
κότερη και πιο 
μαζική λειτουρ-
γία ενός δήμου. 
Αφορά το σύνο-
λο των ηλικιών 
από πέντε έως 
δεκαοχτώ χρο-
νών και τους γο-
νείς αυτών δη-
λαδή το ένα τρίτο 
περίπου των κα-
τοίκων. Συμπλη-
ρωματικά αφο-

ρά και ένα μεγάλο αριθμό εκπαιδευ-
τικών, το πλαίσιο και τις συνθήκες 
μέσα στις οποίες καλούνται να προ-
σφέρουν το κοινωνικό τους λειτούρ-
γημα. Στο δήμο Βέλου Βόχας το με-
γάλο πλεονέκτημα είναι το αξιόλο-

γο εκπαιδευτικό δυναμικό, το οποίο 
εκτιμώ έχοντας συνεργαστεί μαζί του 
στο παρελθόν ως αντιδήμαρχος Παι-
δείας. 

Με αφετηρία τη θέση ότι ο κύριος 
στόχος για την εκπαίδευση είναι το 
ανοιχτό προς την κοινωνία σχολείο, 
που προάγει τη δημιουργικότητα, το 
διάλογο, τη συμμετοχή, την καινοτο-
μία και την παιδαγωγική ελευθερία 
διατυπώνουμε μια σειρά από προτά-
σεις για το νέο ρόλο και τις ευθύνες 
της αυτοδιοίκησης στις σημερινές 
κοινωνικοπολιτικές συνθήκες πολυ-
επίπεδης κρίσης. 

Πρώτον, υποδομές
Οι κτηριακές υποδομές αποτε-

λούν προτεραιότητα, καθώς τα σχο-
λεία είναι οι σημαντικότεροι χώροι 
ενός δήμου. Αξιοποίηση όλων των 
διαθέσιμων οικοπέδων και εξεύ-
ρεση νέων (ένταξη σε πρόγραμ-

μα ΕΣΠΑ). Προσθήκη νέων αιθου-
σών στα ήδη υπάρχοντα κτήρια. Οι 
σχολικές αυλές να πάψουν να είναι 
ασφαλτοστρωμένες αλάνες και να 
γίνουν ελκυστικός και αγαπημένος 
χώρος για τους μαθητές. Ο δήμος να 
δημιουργήσει στα πλαίσια των τεχνι-
κών υπηρεσιών του ξεχωριστό τμή-
μα συντήρησης σχολείων από εξει-
δικευμένα τεχνικά στελέχη.

Να αυξηθούν τα χρηματικά όρια 
δαπανών που ανατίθενται χωρίς δι-
αγωνισμό από τους διευθυντές των 
σχολείων για να καλύπτονται άμεσα 
τα προβλήματα που προκύπτουν. Οι 
προμήθειες εξοπλισμών και εκπαι-
δευτικού υλικού πρέπει με σχετική 
εγκύκλιο να μεταφερθούν στην αυ-
τοδιοίκηση. 

Δεύτερον, θεσμοί. 
Η εμπειρία από τη λειτουργία επι-

τροπών παιδείας έχουν δείξει ότι οι 
παραπάνω κινούνται στα όρια της τυ-

πικής λειτουργίας με αποσπασματι-
κό και επιφανειακό τρόπο διαχείρι-
σης, για το λόγο αυτό χρειάζεται η 
ουσιαστική λειτουργία τους με προ-
γραμματισμό δράσης, ο οποίος να 
αφορά θέματα φύλαξης σχολικών 
κτηρίων και ανάπτυξη προγραμμά-
των σχολικής υγιεινής, καθώς και 
οργάνωσης διαφόρων ενημερωτι-
κών εκπαιδευτικών εκδηλώσεων. 
Με τον «Καλλικράτη» διαμορφώθη-
κε ένα νέο θεσμικό πλαίσιο και ο 
απαιτητικός πλέον ρόλος των σχο-
λικών επιτροπών επιβάλλει την ανά-
γκη να στηριχτούν με τα απαραίτητα 
στελέχη. 

Τρίτον, σχολείο και κοινωνία. 
Άνοιγμα του σχολείου στην κοινω-

νία που να αφορά περιβαλλοντική 
εκπαίδευση, καταναλωτική συνείδη-
ση, επιμόρφωση γονέων, διδασκα-
λία της μητρικής γλώσσας των παι-
διών των μεταναστών και εκμάθη-

σης των ελληνικών σε αυτούς!
Τέταρτον, σχολείο και υγεία
Οργάνωση «γωνίας πρώτων βο-

ηθειών» σε κάθε σχολική μονάδα, 
προληπτική ιατρική σε συνεργασία 
με νοσοκομείο και δημοτικά ιατρεία. 
Συνεργασία με το ΕΚΑΒ και οδοντια-
τρική μέριμνα. Ψυχολογική και κοι-
νωνική στήριξη παιδιών και γονέων 
(κυρίως μονογονεϊκές οικογένειες). 

Πέμπτον, αυτοδιοίκηση
και δια βίου μάθηση
Με τη ψήφιση του νόμου έχουν 

δοθεί αρμοδιότητες για θέματα δια 
βίου μάθησης και εκπαίδευσης ανη-
λίκων και για το λόγο αυτό προκύ-
πτει ανάγκη ίδρυσης κέντρου δια 
βίου μάθησης, υπεύθυνο να υλοποι-
εί τα σχετικά προγράμματα, (για δη-
μόσια υγεία, πολιτισμό, αθλητισμό, 
περιβάλλον, σχολές γονέων, επιχει-
ρηματικότητα, σύνδεση με την τοπι-
κή οικονομία, τρίτη ηλικία).

Του
νιΚΟΥ ΛεΚΚα
Επικεφαλής της 
μείζ. αντιπολίτευ-
σης Βέλου-Βόχας

Μεγάλο πρόβλημα φαίνεται ότι αποτελεί η 
συγΧωνευση των σΧολιΚων επιτροπων σε 
μία ενιαία για όλο το δήμο. Η σύσταση μίας 
Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας εκπαίδευσης και 
μίας σχολικής επιτροπής β/θμιας εκπαίδευ-
σης περισσότερα προβλήματα δημιούργησε 
παρά έλυσε κυρίως στο επίπεδο της γραφει-
οκρατίας. «Ένα τιμολόγιο να θέλουμε πρέπει 
να βρούμε τον πρόεδρο της Σχολικής επιτρο-
πής όλου του δήμου», λέει ο σωτ. προκόπος 
ενώ ο αντώνης δημάκης σημειώνει πώς 
«η κατάργηση των Σχολικών Επιτροπών και η 
δημιουργία Σχολικών Κοινοτήτων σε επίπεδο 
σχολικής μονάδας περιέπλεξε μάλλον παρά 
απλοποίησε την οικονομική διαχείριση των 
σχολείων». Η κ. τσεπεντζή δήμητρα, διευ-
θύντρια του 2ου Δημοτικού Σχολείου Ζευγο-
λατιού, επισημαίνει «ότι αυτό το σύστημα φαί-
νεται να είναι λίγο πιο δυσκίνητο» αφού χάθη-
κε η αμεσότητα που είχε ο διευθυντής 
κάθε σχολικής μονάδας με την 
Σχολική επιτροπή του Σχο-
λείου του. «Τώρα πρέ-
πει να ειδοποιήσω τον 
πρόεδρο της Σχολι-
κής Επιτροπής α/
θμιας, ο οποίος 
πρέπει να συγκε-
ντρώσει τις ανά-
γκες των σχολεί-
ων, να πάει να κά-
νει ο ίδιος την ανά-
ληψη των χρημά-
των από την τράπε-
ζα και εμείς να πάμε 
στο Βέλο να πάρουμε τα 
χρήματα. Αυτό είναι χρονο-

βόρο και δυσκίνητο», συνεχίζει. «Στο επίπε-
δο της διαχείρισης δεν έχει αλλάξει κάτι ιδιαί-
τερο», επισημαίνει ο δ/ντής του δημοτικού 
σχολείου βέλου, «πρόβλημα υπάρχει στην 
χρηματοδότηση που έχει πέσει 50%» συνεχί-
ζει. Ο διευθυντής του Λυκείου Βέλου κ. πε-
τούμενος εκφράζει την πεποίθησή του ότι 
καλύτερα θα ήταν κάθε σχολείο να έχει τη δική 
του οικονομική διαχείριση. 

Πάντως το σημαντικότερο πρόβλημα που 
προκύπτει είναι αυτό της Μειωσησ των πο-
ρων. «Η μεγάλη μείωση της επιχορήγησης» 
λέει ο Δ/ντής του 1ου Δημοτικού Σχολείου 
Ζευγολατιού κ. αντώνης δημάκης, «έχει 
ως αποτέλεσμα να μην μπορούμε να προμη-
θευτούμε πετρέλαιο θέρμανσης, να πληρώ-
σουμε την καθαρίστρια, να καλύψουμε τις ανά-
γκες του σχολείου», ενώ ο Δ/ντής του Δημο-
τικού Σχολείου Βοχαϊκού κ. σωτήρης προ-

κόπος εξειδικεύει: «Μέσα σε μία δι-
ετία μειώθηκε η επιχορήγη-

ση στο ένα  τέταρτο για τις 
ανελαστικές δαπάνες».  

«Υπάρχει φτώχεια, δυ-
σπραγία και δυσκο-

λία» λέει ο Διευθυ-
ντής του Δημοτι-
κού Σχολείου Βρα-
χατίου Μπάμπης 
αν δ ρ ι κό π ο υ -
λος, περιγράφο-

ντας τις λειψές επι-
χορηγήσεις προς τα 

σχολεία. Και συμπλη-
ρώνει: «Δεν μπορώ 

να φανταστώ πως θα εί-
μαστε αν έρθουν ακόμη δυ-

σκολότερες μέρες». Σε καμία περίπτωση, λέει 
ο διευθυντής του Λυκείου Βέλου κ. πετού-
μενος, «δεν έχουμε τα χρήματα που είχαμε 
παλιά. Τώρα πια δίνονται με μεγάλη προσο-
χή». Ο  κ. ανδρέας Κατσαούνης, διευθυ-
ντής του Γυμνασίου Ζευγολατιού και οικονομι-
κός διαχειριστής του Γυμνασίου, του Λυκείου 
και του ΕΠΑΛ Ζευγολατιού λέει ότι προς το πα-
ρόν δεν έχει αντιμετωπίσει κανένα οικονομι-
κό πρόβλημα. «Τώρα, με την πάροδο του χρό-
νου και με την τιμή του πετρελαίου κοντά στο 
ένα ευρώ, δεν ξέρω τι θα αντιμετωπίσουμε 
αυτό τον χειμώνα», υπογραμμίζει. «Πάντως», 
συνεχίζει, «ο δήμος και ο «καλλικρατικός» και 
ο «καποδιστριακός» ενίσχυε πάντα τα σχο-
λεία, είτε με έκτακτες επιχορηγήσεις, είτε με 
πετρέλαιο». «Έχουμε χρήματα για να βάλου-
με πετρέλαιο», λέει ο διευθυντής του λυκεί-
ου βέλου, «αν όμως μας προκύψει μία βλά-
βη στα φωτοτυπικά δεν θα μπορούμε να την 
καλύψουμε».

«Λόγω  του  μεγάλου  υψομέτρου  του  χω-
ριού  μας  το  σημαντικότερο πρόβλημα  που  
αντιμετωπίζει  το  σχολείο  μας  το  χειμώνα εί-
ναι  το  πετρέλαιο. Δυστυχώς  τα  πράγματα  γί-
νονται  ακόμα  δυσκολότερα  όπως  είπα  και  
πιο  πάνω εξ΄αιτίας  της  κατάστασης που  επι-
κρατεί και προσπαθούμε  με  διάφορους  τρό-
πους και  με  θετική  διάθεση  να  αντιμετω-
πίσουμε  τα πράγματα  μιας  και  είμαστε δύο  
σχολικές  μονάδες- στον  ίδιο  χώρο  λειτουρ-
γεί  και το  Νηπιαγωγείο - και  οι  ανάγκες  
σε  πετρέλαιο  είναι  αυξημένες», τονίζει η κ. 
Φούζα Δ/ντρια του Δημ. Σχολείου Στιμάγκας.

τα σημαντικότερα προβλήματα
Οι ΚτηριαΚεσ υποδοΜεσ είναι ένα δεύτε-

ρο ζήτημα που προκύπτει ως πρόβλημα, αφού 
οι πρόσφατες συγχωνεύσεις σχολείων, δη-
μιούργησαν πρόσθετες ανάγκες. Ο Σωτή-
ρης προκόπος, διευθυντής του Δημ. Σχολεί-
ου Βοχαϊκού, μας λέει ότι «ήδη έχουμε κινήσει 
διαδικασίες για χτίσιμο νέου σχολείου, αφού 
το δημοτικό σχολείο έχει τρεις αίθουσες προ-
κάτ, καμία βοηθητική αίθουσα για εργαστήρια, 
ή γραφείο. Έχουμε ήδη προβεί στις απαραίτη-
τες ενέργειες τον δήμο να ενταχθεί το σχολείο 
στο ΕΣΠΑ, υπάρχουν καθυστερήσεις λόγω 
κυρίως της ελλιπούς στελέχωσης των δημο-
τικών υπηρεσιών». Ο διευθυντής του Γυμνασί-
ου Ζευγολατιού κ. ανδρ. Κατσαούνης, ση-
μειώνει πως η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση πα-
λαιότερα είχε σταθεί πολύτιμος αρωγός του 
σχολείου αφού οι εγκαταστάσεις του σχολεί-
ου είχαν ενισχυθεί και βελτιωθεί με το χτίσι-
μο νέων κτηρίων.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα σε επίπεδο κτηρι-
ακών υποδομών φαίνεται πως το αντιμετωπί-
ζει το 2ο Δημοτικό Σχολείο Ζευγολατιού. Η δι-
ευθύντρια κ. δήμητρα τσεμπετζή υπογραμ-

μίζει με έμφαση το πλήθος των προβλημά-
των: «Το γραφείο μας, όταν βρέχει γίνεται λί-
μνη. Έχω επανειλημμένα στείλει έγγραφα στο 
δήμο, συνοδευόμενα και με φωτογραφικό υλι-
κό και έχουμε προτείνει μία λύση στη δημοτι-
κή αρχή ωστόσο δεν έχει γίνει κάτι μέχρι στιγ-
μής».

Ο Διευθυντής του Δημ. Σχολείου Βέλου 
Χρήστος Κούλης, σημειώνει την ανάγκη 
ανεγέρσεως δεύτερου δημοτικού σχολείου 
στο Βέλο διότι ο αριθμός των παιδιών (330) 
είναι πολύ μεγάλος για να καλυφθεί από τις 
υπάρχουσες κτηριακές υποδομές. Την ανάγκη 
δημιουργίας περαιτέρω κτηριακών υποδομών 
στη σχολική μονάδα του επισημαίνει και ο δι-
ευθυντής του Λυκείου Βέλου κ. Κωνσταντί-
νος πετούμενος αφού 195 μαθητές στεγά-
ζονται σε 8μικρές και δύο κανονικές αίθου-
σες. «Αν είχαμε δύο ακόμη αίθουσες θα είμα-
σταν εντάξει» επισημαίνει.

Η ύπαρξη ή μη σΧολιΚου τροΧονοΜου 
αποτελεί ένα επιπλέον θέμα αφού οι είσοδοι 
ορισμένων σχολείων, όπως π.χ. το Δημ. Σχο-
λείο Βοχαϊκού, βρίσκονται επί κεντρικών οδών, 

ενώ οι συμβάσεις των σχολικών τροχονόμων 
που απασχολεί ο δήμος έληξαν χωρίς πρόβλε-
ψη να ανανεωθούν. 

Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν όλες σχεδόν οι σχολικές μο-
νάδες είναι οι φθορές και οι κλοπές που γίνο-
νται καθώς και η ελλιπησ Φυλαξη των σχο-
λείων. «Μας κλέψανε τους υπολογιστές, αφού 
ανέβηκαν δύο επίπεδα έκοψαν και πήραν όλο 
το καλώδιο που υπήρχε γύρω από τις αίθου-
σες, σπάσανε την τάπα από τη δεξαμενή του πε-
τρελαίου πέρυσι το Μάη και μας κλέψανε 600 
λίτρα πετρέλαιο περίπου», λέει ο δ/ντής του Γυ-
μνασίου Ζευγολατιού κ. Ανδρέας Κατσαούνης 
και συνεχίζει «ποτέ δεν είχαμε φύλακα για το 
σχολείο επί 24ώρου βάσεως, παρά μόνο τις 
πρωινές ώρες (10-2) το οποίο ήταν δώρον 
άδωρον. Το πρόβλημα της ασφάλειας του σχο-
λείου είναι τις απογευματινές και νυχτερινές 
ώρες». Την ίδια επισήμανση για την ανάγκη πα-
ρουσίας φύλακα τις απογευματινές ώρες κάνει 
και ο διευθυντής του 1ου Δημ. Σχολείου Ζευ-
γολατιού κ. αντώνης δημάκης: «Πιο ουσια-
στική θα ήταν η παρουσία φύλακα τις ώρες που 
δεν λειτουργεί το σχολείο για να προστατεύε-
ται το κτήριο από πιθανές φθορές που προκα-
λούνται από παιδιά που παίζουν τις απογευματι-

νές ώρες στο προαύλιο», τονίζει. Θύμα επανει-
λημμένων κλοπών έχει πέσει και το 2ο δημο-
τικό σχολείο Ζευγολατιού, μάλιστα όπως 
λέει η διευθύντριά του «ο συναγερμός χτυπού-
σε ασταμάτητα αλλά κανείς δεν έδινε σημασία». 
Και συνεχίζει: «Η ασφάλεια πάντα θα είναι πρό-
βλημα. Εδώ ποιος θα μπει φύλακας; Κανείς δεν 
μπαίνει». «Κανονικά έπρεπε να υπάρχει φύλα-
κας το απόγευμα στο σχολείο», λέει ο διευθυ-
ντής του Λυκείου Βέλου κ. πετούμενος, «να 
μην μπαίνει ο κάθε εξωσχολικός μέσα». Την 
ίδια ανάγκη υπογράμμισε και η διευθύντρια του 
Γυμνασίου Βραχατίου κ. Χασούρα ολυμπία.

Την ελλειψη των βιβλιων επεσήμανε ως 
πρόβλημα ο διευθυντής του Λυκείου Βέλου 
κ. Κώστας Πετούμενος, τονίζοντας ότι τώρα 
σταδιακά έχουν αρχίσει να παραλαμβάνουν 
τα βιβλία. «Αν δεν έρχονταν τώρα τα βιβλία, 
δεν νομίζω ότι θα έβγαινε ο Νοέμβριος με τα 
φωτοτυπικά», υπογραμμίζει. Το ίδιο πρόβλη-
μα εντοπίζει και ο διευθυντής του 1ου Δημο-
τικού Σχολείου Ζευγολατιού Αντώνης Δημά-
κης: «Το πρόβλημα (σ.σ. της έλλειψης βιβλί-
ων) αντιμετωπίζεται με φωτοτυπίες όσο αντέ-
χουν τα φωτοτυπικά μας. Ήδη εξαντλήθηκε το 
χαρτί και προσφύγαμε στη συνδρομή των μα-
θητών σε είδος», σημειώνει.

οι σύλλογοι γονέων και Κηδεμόνων
«Για το θέμα της προμήθειας πετρελαίου έχουμε κάνει έκκλη-

ση για οικονομική ενίσχυση τόσο στο δήμο Βέλου-Βόχας όσο 
και στο Σύλλογο Γονέων και αναμένουμε ανταπόκριση», λέει ο 
αντώνης δημάκης «Δυστυχώς», συνεχίζει, «δεν είναι ικανο-
ποιητική η ανταπόκριση των μελών του Συλλόγου ως προς την 
ετήσια εισφορά τους στο σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων». 
Αντιθέτως, ο διευθυντής του δημ. σχολείου βραχατίου 
εξαίρει το ρόλο των Γονέων και λέει «έχω πολύ καλή σχέση και 
πολύ μεγάλη στήριξη από το σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων». 
Στο ίδιο πνεύμα ο διευθυντής του Λυκείου Βέλου τονίζει ότι η 
γραφική ύλη που χρειάστηκε για τις φωτοτυπίες των μαθητών 
καλύφθηκε από το σύλλογο γονέων και κηδεμόνων του σχολεί-
ου, αλλά και η Διευθύντρια του Γυμνασίου Βραχατίου, κ. Χα-
σούρα ολυμπία, τονίζει την εθελοντική προσφορά των γονέ-
ων στην αποκατάσταση ζημιών στο χώρο του σχολείου.

το 
παράπονο

«Η δημοτική μας αρχή» ση-
μειώνει με πικρία ο Δ/ντής του Δημ. 

Σχολείου Βοχαϊκού, «δεν παρακολου-
θεί όπως θα έπρεπε τις δράσεις και τα ευ-

ρωπαϊκά προγράμματα που θα μπορούσαν να 
λύσουν το χρηματοδοτικό πρόβλημα, όπως τα 
ενεργειακά κτήρια και η οικοδόμηση νέων σχο-
λικών μονάδων, αμφότερα χρηματοδοτούμενα 
από το ΕΣΠΑ, όπως άλλωστε κάνουν όμοροι 
δήμοι» Ο κ. προκόπος συνεχίζει το συλλογι-

σμό του και υπογραμμίζει πώς «ναι μεν η οι-
κονομική συγκυρία είναι δεινή, δεν αξιο-

ποιούνται όμως όλες οι δυνατότητες 
άντλησης πόρων όπως είναι τα 

ευρωπαϊκά προγράμ-
ματα».

οι προτάσεις
«Πολύ θετικά θα έβλεπα» λέει ο σωτήρης προκόπος, δ/

ντής του Δημ. Σχολείου Βοχαϊκού «την διαχείριση των προμηθει-
ών από τις σχολικές επιτροπές, με άμεμπτες μεθόδους έτσι ώστε 
να γίνεται εξοικονόμηση χρημάτων. Επίσης, θετικό θα ήταν να 
μπορεί να λειτουργεί η σχολική μονάδα με σχετική αυτονομία».

Ριζική αλλαγή της δομής της εκπαίδευσης προτείνει ο διευθυ-
ντής του Γυμνασίου Βέλου κ. ευαγγελίου γιώργος. «Να μην 
κυριαρχεί η επιλογή μαθημάτων. Να πάμε σε ολοήμερο σχολείο 
και να γίνουν συγχωνεύσεις σχολείων. Να γίνουν μεγάλα σχο-
λεία που να καλύψουν τις ανάγκες των παιδιών. Οι δραστηρι-
ότητες των παιδιών να γίνονται εντός σχολείου. Αυτό που ακο-
λουθούμε τώρα, οι κατευθύνσεις, έχουν ξεπεραστεί σε όλον τον 
κόσμο». 

τα έργα του δήμου
• Έργα επισκευής Δημοτικού Σχολείου Βρα-

χατίου. Ασφαλτόστρωση του προαύλιου 
χώρου.

• Διαμόρφωση γραφείου σε αίθουσα διδα-
σκαλίας στο 1ο Νηπιαγωγείο Βέλου

• Μεταφορά γραφείων υπολογιστών στο Γυ-
μνάσιο του Βέλου και διαμόρφωση αίθου-
σα υπολογιστών διδασκαλίας.

• Έργα επισκευής Δημοτικού Σχολείου Βοχα-
ϊκού: Διαμόρφωση αίθουσας διδασκαλίας

• Διάφορες επισκευές και συντηρήσεις σε 
σχολεία.

Συνολικό κόστος: 50.000 €

2o δΗμΟτιΚΟ ΣΧΟΛειΟ ΖεΥΓΟΛατιΟΥ ΓΥμναΣιΟ ΖεΥΓΟΛατιΟΥ δΗμΟτιΚΟ ΣΧΟΛειΟ ΣτιμαΓΚαΣ δΗμΟτιΚΟ ΣΧΟΛειΟ ΒΟΧαΪΚΟΥ
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Η Γεωργίου στον ΑΓΣ Άπις Ζευγολατιού
Σπουδαία μεταγραφή πραγματοποίησε ο Α.Γ.Σ Άπις Ζευγολατιού στον στίβο, προ-

κειμένου έτσι να ενισχύσει το έμψυχο δυναμικό του για τη νέα αγωνιστική περίοδο.
Πρόκειται για την αθλήτρια Γεωργίου Ευγενία από τον Σίσυφο Κορίνθου, που ήλθε 

με ελεύθερη μεταγραφή. Η 16χρονη πρωταθλήτρια από το Κιάτο την προηγούμενη 
αγωνιστική περίοδο κατείχε την 3η καλύτερη επίδοση στα 300μ στην Ελλάδα και 
αναδείχτηκε 4η πανελληνιονίκης στα 300μ. Με αυτή την μεταγραφή ο Άπις ενίσχυσε 
σημαντικά τις ομάδες σκυταλλοδρομιών τόσο στα 4χ100 όσο και στα 4χ400μ, ώστε 
την νέα αγωνιστική περίοδο να συνεχίσει τον πρωταγωνιστικό του ρόλο τόσο στα 

Πανελλήνια Πρωτα-
θλήματα, όσο και στα 
Διασυλλογικά.

Αθ
λη

τισ
μό

ς

Ο Αριστείδης Μπουλντάς, γεννήθηκε  
και μεγάλωσε στο Ζευγολατιό. Ασχολήθηκε 
από πολύ νωρίς με τον Αθλητισμό στην 
ηλικία των 14 ετών. Γνώρισε  
τον πρωταθλητισμό αρκετά νωρίς.  
Έχει επιδόσεις στα 100μ. (10΄΄.9),  
στα 200μ. (22΄΄.5) και στα 400 μ. 
(50΄΄.05). Έχει διακριθεί σε πανελλήνιο 
επίπεδο και έχει συμμετάσχει στην Εθνική 
Ελλάδος. Έχει επίσης τιμηθεί από τον ΣΕΓΑΣ 
με το Χρυσό μετάλλιο για την προσφορά του 
στον ελληνικό αθλητισμό. Το 1982 ίδρυσε 
το Τμήμα Στίβου στον Α.Ο.Ζευγολατιού και 
το 1996 τον Α.Γ.Σ. Άπις Ζευγολατιού.
Έχει αναγνωριστεί ως ένα από τα 
μεγαλύτερα ταλέντα που έχει αναδείξει ποτέ 
ο Κορινθιακός Αθλητισμός (και όχι μόνο) 
συνολικά.

ερ.: ποιο είναι το κίνητρο που σε οδήγησε στο 
να ασχοληθείς για πρώτη φορά με τον αθλητι-
σμό, αρχικά ως αθλητής; γιατί στίβος;
Απ.: Αρχικά μου άρεσε να κατεβαίνω στους Γυμνασι-
ακούς Αγώνες και επειδή χωρίς ιδιαίτερο κόπο έρ-
χονταν οι διακρίσεις, έκρινα ότι μπορώ να δοκιμάσω 
και σε μεγαλύτερο επίπεδο.
Γενικά, ο Στίβος είναι το ομορφότερο άθλημα. Προ-
σφέρει μεγάλες χαρές, μοναδικές συγκινήσεις. Είναι 
κυρίως ατομικό άθλημα, διότι όλα υπολογίζονται με 
το χρονόμετρο και τη μεζούρα. Ότι κάνει δηλαδή ο 
αθλητής είναι δικό του. Η κάθε επίδοσή του – όποια 
κι αν είναι αυτή – ανήκει στον αθλητή και ουδείς μπο-
ρεί να την πάρει και να την εκμεταλλευτεί . Δεν είναι 
σαν τις αθλοπαιδιές, όπου μπορεί ο παίκτης να μείνει 
απέξω γιατί «προτιμήθηκε» ένας άλλος. 

ερ.: από τα λεγόμενά σου καταλαβαίνω ότι ξε-
χωρίζεις τον αθλητισμό από την αθλοπαιδιά. 
γιατί;
Απ.: Το 1896, στην προσπάθεια των νεοελλήνων να 
αποδώσουν στην ελληνική το ανοσιούργημα “Sport”, 
δημιουργήθηκε η λέξη «Αθλοπαιδιά». Επί 1277 του-
λάχιστον χρόνια δηλαδή 320 διαπιστωμένες συνε-
χείς Ολυμπιάδες, ουδέποτε μα ουδέποτε αποτόλμη-
σε κανείς, ακόμα και να το διανοηθεί, την είσοδο παι-
κτών στον Ιερό χώρο των Αθλητικών αγώνων. Και 
ας μην ξεχνούμε ότι Αθλητικοί αγώνες γίνονταν στην 
πατρίδα μας κατά τον ίδιο τρόπο, αλλά ανεπίσημα επί 
πολλούς αιώνες και πριν από τις Ολυμπιάδες.

ερ.: Άραγε μήπως οι αρχαίοι μας πρόγονοι δεν 

 Σκυταλοδρομίες 
Το 1996 αρχίζει η μάχη. Ο ΑΓ.Σ Άπις Ζευγολατιού ήταν παρών, όπου γίνονταν αγώνες 

με σκυτάλη στην Ελλάδα. Το σημαντικότερο όλων ήταν το γεγονός ότι ακόμα κι αν περ-
νούσε αρκετός καιρός χωρίς να γίνονται τέτοιοι αγώνες, ο Άπις προκειμένου να διατηρεί 
τη φυσική κατάσταση των αθλητών του, διοργάνωνε ημερίδες αγώνων στην Κόρινθο κα-
λώντας άλλους συλλόγους.

Η πρώτη ομάδα γυναικών που βασίστηκε ο Άπις στην μικρή σκυτάλη ήταν οι Ροθώνη 
Γεωργία από Κόρινθο, Ρεκούμη Μαίρη από Βέλλο, Κουρεμένου Παναγιώτα από Κόρινθο, 
Ρούσση Παναγιώτα από Λουτρά Ωραίας Ελένης, Ζησιμάτου Δήμητρα από Κόρινθο, Πα-
παδά Μαρίνα από Χιλιομόδι. Το 1996 η ομάδα αυτή συμμετείχε για πρώτη φορά σε Πα-
νελλήνιο πρωτάθλημα, όσον αφορά τις σκυτάλες, στην κατηγορία παμπαίδων – παγκορα-

σίδων στο Καραϊσκάκη στα 4Χ80, χωρίς όμως να πετύχει 
την είσοδό της στην 16άδα. Η αρχή όμως είχε γίνει.

Το 1997 συμμετείχε στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα πα-
μπαίδων – παγκορασίδων στη Λάρισα και στις δύο σκυ-
τάλες (4Χ80 και 4Χ300), όπου έλαβε και στις δύο την 14η 
θέση.

Το 1998 το δυσκολότερο κομμάτι ήταν να μεταδοθεί 
στα νέα παιδιά η πίστη ότι είχαν τη δυνατότητα και την 
ικανότητα να διακριθούν και να γίνουν πρώτοι στην Ελ-
λάδα. Η χρονιά αυτή ξεκίνησε ανέλπιστα καλά. Τα κορί-
τσια της ομάδας γυναικών Ανώμαλου Δρόμου 3.000 μ  
βγήκαν πρώτες στην Ελλάδα στην ομαδική βαθμολογία 
του Πανελληνίου πρωταθλήματος, που διεξήχθη στο Λι-
τόχωρο της Πιερίας στις 8 Φεβρουαρίου 1998. Εκεί ο 
Α.Γ.Σ Άπις έγινε ο πρώτος και μοναδικός Σύλλογος στην 
Κορινθία που κατακτά Πρωτάθλημα Ελλάδος σε ομαδικό 
επίπεδο, σε όλα τα αθλήματα.

Από τον Μάρτιο η ομάδα στην μικρή σκυτάλη (4Χ80) 
λαμβάνει μέρος σε όλους τους αγώνες (τοπικούς, περιφερειακούς, διασυλλογικούς) και 
βγαίνει σε όλους πρώτη. Όλοι πιστέψαμε, προπονητές και διοίκηση, ότι είχε έρθει η ώρα 
της.

Το 1998 το Πανελλήνιο πρωτάθλημα διεξάγονταν στην Κατερίνη στις 28 – 29 Ιουνίου. 
Η ομάδα απαρτίζεται από τις αθλήτριες Ροθώνη Γεωργία (προηγουμένως στο πανελλήνιο 
πρωτάθλημα Γυμνασίων που είχε γίνει στη Λευκωσία στην Κύπρο, είχε βγεί δεύτερη πα-
νελληνιονίκης), Κουρεμένου Παναγιώτα, Ρούσση Παναγιώτα, Παπαδά Μαρίνα. Το Σάβ-
βατο στις 28 Ιουνίου 1998 το πρωί διεξήχθη ο προκριματικός, όπου η ομάδα έρχεται άνετα 
πρώτη.

Αρχίζουμε να το πιστεύουμε.
[Συνεχίζεται]

[Το κείμενο -ευγενική παραχώρηση του Αριστείδη Μπουλντά- αποτελεί τμήμα του υπό έκδοση και επεξεργασία βιβλίου 
για την Ιστορία του Στίβου του Ζευγολατιού. Επιμέλεια: Κώστας Σχοινοχωρίτης]

ΑΠΙΣ
ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ

Α.Γ.Σ.

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

αρέσκονταν εις το παίζειν ;
Απ.: Αντιθέτως! Έπαιζαν μετά μανίας, όπως και σήμε-
ρα, πολλά παιχνίδια. Μάλιστα ένα από τα πλέον αγα-
πημένα τους, που παίζονταν με την μπάλα, το έλε-
γαν ΦΑΙΝΙΝΔΑ, που σημαίνει εξαπάτηση! Ποτέ όμως 
δεν σκέφθηκαν να ανακατέψουν τα παιχνίδια με τον 
Αθλητισμό. Διότι ανέκαθεν οι Έλληνες είχαν την ικα-
νότητα να ξεχωρίζουν εύκολα την Ήρα από το στάρι.
Με δύο λόγια ο Αθλητισμός δεν είναι παιχνίδι, είναι 
γέννημα ανώτερου πολιτισμού.

ερ.: πολλοί είναι αυτοί που θεωρούν πώς ο 
αθλητισμός διαμορφώνει χαρακτήρες. ποια εί-
ναι η άποψή σου;
Απ.: Ο Αθλητισμός διαμορφώνει χαρακτήρες, όχι 
όμως απαραίτητα πάντα προς τη σωστή κατεύθυνση. 
Εδώ μπαίνει ο ρόλος του παράγοντα και του προπο-
νητή, που πρέπει πάνω από όλα να είναι παιδαγωγός. 
Είναι επικίνδυνο να παριστάνει κανείς τον προπονητή 
χωρίς τα απαραίτητα παιδαγωγικά προσόντα.

ερ.: οι δικοί μας αθλητές που ασχολούνται συ-
στηματικά και μεθοδικά με τον αθλητισμό, πρέ-
πει ή δεν πρέπει να κάνουν πρωταθλητισμό;
Απ.: Όποιος Αθλητής έχει προσόντα και όρεξη να κά-
νει πρωταθλητισμό, πρέπει να γνωρίζει ότι θα απαι-
τηθούν θυσίες και άπειρες ώρες προπονήσεων. Ο 
Πρωταθλητισμός θέλει αποφασιστικότητα, θέλει 
σκληρή δουλειά και συνέπεια. Ο Πρωταθλητής έχει 
υποχρεώσεις πρώτα στον εαυτό του και μετά στους 
υπόλοιπους που υπολογίζουν σε αυτόν. Πρέπει να 
ξεκαθαρίσει μέσα του ότι τα ρεκόρ πρέπει να είναι 
αποτέλεσμα δουλειάς και όχι φαρμάκων.

ερ.: στην αρχαία ελλάδα τιμούσαν τους πρω-
ταθλητές;
Απ.: Οι αρχαίοι μας πρόγονοι θαύμαζαν τους νικη-
τές αθλητές, τους άρεσε η νίκη τους, και η δόξα τους 
αλλά μέχρι εκεί. Η συνεχής προσκόλληση των Αθλη-
τών στην ιδέα αυτή μέχρι δουλικότητας τους ήταν δυ-
σάρεστη. Τιμούσαν βεβαίως τους αθλητές, αλλά δεν 

τους μιμούνταν όταν αυτοί παρεκτρέπονταν από τους 
πραγματικούς αθλητικούς σκοπούς που ήταν μόνο η 
δημιουργία καλών πολιτών. Εκείνο που τους ενδιέ-
φερε όμως και τους συγκινούσε ήταν η καθολική εκ-
γύμναση των νέων, την οποία θεωρούσαν καθήκον 
για την ισχυροποίηση του σώματος και της ψυχής.

ερ.: εσύ έκανες και αθλητισμό και πρωταθλη-
τισμό. πές μας τι κέρδισες;
Απ.: Οι απολαβές ήταν μόνο ηθικές. Οι εμπειρίες 
πρωτόγνωρες. Είδα τον Αθλητισμό με άλλο μάτι.

ερ.: ποια τα οφέλη που μπορεί να αποκομίσει 
κάποιος από την ενασχόλησή του με τον αθλη-
τισμό;
Απ.: Ο Αθλητισμός θα σου χαρίσει πολλά, που όταν 
αποσυρθείς θα τα θυμάσαι με νοσταλγία. Οι νέοι να 
το πιστέψουν αυτό. Μέσα από τον Αθλητισμό θα μά-
θουν να αγωνίζονται για την ζωή. Η Ζωή, ειδικά σή-
μερα, δεν είναι εύκολη. Υπάρχει ένας συνεχής αντα-
γωνισμός. Όλη η ζωή είναι ένας αγώνας. Ο Αθλητής, 
ο κάθε αθλητής και όχι μόνο ο πρωταθλητής, θα ξέρει 
από αγώνες και από αγωνίες. Γιατί θα τις έχει μάθει 
μέσα από τις προπονήσεις και τους αγώνες.

ερ.: Όπως είναι γνωστό, η χώρα μας είναι μία 
από τις ελάχιστες χώρες στον κόσμο, που έχει 
ακόμα σωματειακό κρατικό αθλητισμό. Ένας 
σύλλογος πώς πρέπει να λειτουργεί;
Απ.: Ο Σύλλογος δεν πρέπει να είναι φροντιστήριο. 
Ο Αθλητισμός είναι δικαίωμα όλων. Δεν πρέπει να 
υπάρχει συνδρομή. Έστω να μην είναι υποχρεωτι-
κή. Οι προπονητές που χρησιμοποιεί πρέπει να είναι 
πάνω από όλα παιδαγωγοί. Σκοπός τους πρέπει να 
είναι η παραγωγή Αθλητισμού με όλα όσα περικλεί-
ει ο Αθλητισμός ως έννοια και ως αξία. Πάνω από 
όλα όμως πρέπει να μεταδώσει στους Αθλητές του 
ότι οφείλουν να προσέξουν να μην μετατραπούν σε 
μονομανείς διεκδικητές της νίκης και της επίδοσης, 
παραμελώντας προς χάριν τους τα πάντα.
ΜΗΔΕΝ ΑΓΑΝ.

ΔΕΧΟΜΑΣΤΕ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ
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άΡιστΕιδήσ 
μΠούλντάσ

Ο Αθλητισμός είναι  
δικαίωμα όλων

Προσέκρουσαν σε φορτηγό

Δημοτικό Συμβούλιο την 
Παρασκευή 18 Νοεμβρίου

Δυστυχώς για τους επιβαίνοντες μι-
κρού Ι.Χ. -τις πρώτες πρωινές ώρες της 
Κυριακής 13 Νοεμβρίου, στη οδό Ασ. 
Βουδούρη στο Ζευγολατιό- δεν αντιλή-
φθηκαν έγκαιρα το φορτηγό που ήταν 
παρκαρισμένο στο πλάι του δρόμου, προ-
σέκρουσαν με ορμή και κατέληξαν στο 
νοσοκομείο. Αυτό το γεγονός θα πρέ-
πει να αποτελέσει αφετηρία προβληματι-
σμού για το γεγονός ότι φορτηγά σταθ-
μεύουν στους δρόμους, μερικές φορές 
δύο και τρία στη σειρά καταργώντας στην 
ουσία το ένα ρεύμα διέλευσης. Το ζήτημα 
σίγουρα πρέπει να αντιμετωπιστεί με με-
γαλύτερη υπευθυνότητα και σύνεση από 
τους κατόχους των βαρέων οχημάτων.

Την Παρασκευή 18 Νοεμβρίου και ώρα 
19:00 θα συνεδριάσει το Δ.Σ. του δήμου 
μας με τα παρακάτω θέματα: 
1.  Έγκριση – Ψήφιση Κανονισμού Καθαρι-

ότητας του Δήμου.  
2.  Έγκριση – Ψήφιση Κανονισμού Άρδευ-

σης του Δήμου.
3. Έγκριση – Ψήφιση Κανονισμού Χρήσης 

Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου. 
4.  Έγκριση – Ψήφιση Κανονισμού Διαχεί-

ρισης Αιγιαλού και Παραλίας του Δήμου. 
5.  Έγκριση – Ψήφιση Κανονισμού Λαϊκών 

Αγορών του Δήμου. 
6.  Έγκριση – Ψήφιση Κανονισμού Πρασί-

νου του Δήμου. 
7.  Έγκριση – Ψήφιση Κανονισμού Διαβού-

λευσης του Δήμου. 
8.  Μίσθωση γεωτρήσεων στη Δημοτική 

Κοινότητα Ζευγολατιού.
9.  Μίσθωση γεώτρησης στη Δημοτική Κοι-

νότητα Βραχατίου. 
10. Μίσθωση ακινήτων για στάθμευση 

οχημάτων στη Δημοτική Κοινότητα Βρα-
χατίου.

11.Έγκριση και Σύσταση μιας προσωποπα-
γούς θέσεως αορίστου χρόνου και κατά-
ταξη υπαλλήλου βάσει δικαστικής από-
φασης. 

12. Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονο-
μικού έτους 2011 (4η). 

13. Επιχορήγηση σε Αθλητικούς Συλλό-
γους. 

14.  Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως 
καταβληθέντος. 

15. Συζήτηση περί ίδρυσης ταμείου κοινω-
νικής αλληλεγγύης και δημιουργία δημο-
τικού κοινωνικού παντοπωλείου.
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Ιστορικό σημείωμα
[Επιμέλεια: Γιώργος Βαρβιτσιώτης]

Την περίοδο 1978-1979  ανα-
δεικνύεται πρωταθλήτρια και 
ακολουθεί άνοδος στην Α’  
Εθνική Ερασιτεχνική κατηγο-
ρία (την 3η κατά σειρά κατηγο-
ρία της τότε Ελληνικής Ποδο-
σφαιρικής Ομοσπονδίας). 

Στο πρωτάθλημα της περιό-
δου 1979-1980, η παρουσία της 
«Ελλάς Βέλου» χαρακτηρίσθηκε 
από όλους εντυπωσιακή, πα-
ρόλο που στο τέλος υποβιβά-
σθηκε οριακά.

Την περίοδο 1980-1981 κα-
τέλαβε την 1η θέση μαζί με τον 
Πανκορινθιακό στο πρωτά-
θλημα της Α’ κατηγορίας Κο-
ρινθίας. Στον αγώνα μπαράζ που 
διεξήχθη στο Δημοτικό Γήπεδο 
των Μεγάρων, η ομάδα της «Ελ-
λάς Βέλου»  έχασε με 2-0 και 
έτσι δεν κατόρθωσε ν’ ανέβει και 
πάλι στην Α’ Εθνική Ερασιτε-
χνική Κατηγορία.

Την περίοδο 1983-1984, όπου 
αναδείχθηκε πρωταθλήτρια. 
Στην Δ’ Εθνική Κατηγορία πια, 
η «Ελλάς Βέλου»  αγωνίσθηκε 
για τις περιόδους 1984-1985, 
1985-1986 και 1986-1987 παί-
ζοντας σπουδαίο ποδόσφαιρο. 
Στο τέλος όμως της αγωνιστικής 
περιόδους 1986-1987 επήλθε η 
πτώση κατηγορίας.

Την περίοδο 1993-1994 όπου 
η ομάδα πραγματοποιεί και πάλι 
την άνοδο στην Δ΄  Εθνική – όχι 
όμως για πολύ – καθώς η αγωνι-
στική πορεία της «Ελλάς Βέλου» 
το 1994-1995 θα την υποβιβά-
σει και πάλι στην Α΄ κατηγορία  
Κορινθίας.

Ο Δήμος Βέλου το έτος 1998 
αποφασίζει εκεί που βρίσκεται 
το ποδοσφαιρικό γήπεδο Βέλου 
να αρχίσουν οι εργασίες κατα-
σκευής αθλητικού κέντρου, που 
περιλαμβάνει κλειστό γυμνα-
στήριο, γήπεδο Τένις, γήπεδο 
μπάσκετ και mini soccer.

Ταυτόχρονα προχωράει στην 
αγορά μεγάλης έκτασης για την 
δημιουργία μετέπειτα Δημοτι-
κού Σταδίου.

Η «Ελλάς Βέλου» για τις αγω-
νιστικές περιόδους 1998-1999 
και 1999-2000 αγωνίζεται στο 
γήπεδο της Πουλίτσας. 

Την περίοδο 2000-2001 παί-
ζοντας στο Βέλο και στο νέο 

προσωρινό ποδοσφαιρικό γή-
πεδο, το σωματείο πραγματο-
ποίησε την χειρότερη εμφάνιση 
στην ιστορία του, με συνέπεια 
τον υποβιβασμό του στην Β’ Κα-
τηγορία Κορινθίας. Εκεί, αγω-
νίσθηκε μόνο για την επόμενη 
αγωνιστική χρονιά (2001-2002), 
εφόσον στο τέλος αυτής της πε-
ριόδου επανήλθε στην Α’ Κατη-
γορία Κορινθίας. Μ’ αυτόν τον 
τρόπο έκλεισε αυτή η  κακή πα-
ρένθεση στην μακρόχρονη πο-
ρεία της «Ελλάς Βέλου».

Τις ποδοσφαιρικές περιόδους 
2002 -2003, 2003-2004, και 
2004-2005 το σωματείο μας πρω-
ταγωνίστησε στο πρωτάθλημα τις 
Α’ Κορινθίας  με αποκορύφωμα 
την άνοδο στο περιφερειακό 
πρωτάθλημα (πρώην Δ’ Εθνική 
Κατηγορία).

Στο περιφερειακό πρωτά-
θλημα η ομάδα μας αγωνίσθηκε  
με επιτυχία  για 2  αγωνιστικές 
περιόδους (2005-2006 και 
2006-2007)  όπου υποβιβά-
σθηκε και πάλι οριακά.

Από την ποδοσφαιρική περί-
οδο 2007-2008 έως και σήμερα 
το σωματείο μας πρωταγωνιστεί 
στο πρωτάθλημα της Α’ κατηγο-
ρίας Κορινθίας.

Σε όλη την διαδρομή του το 
σωματείο μας έχει κατακτήσει 
και 2 φορές το Κύπελλο Ερασι-
τεχνών Κορινθίας, την περίοδο 
1979-1980 και 2010-2011 όπου 
επικράτησε στον Τελικό και τις 
2 φόρες επί του αθλητικού σω-
ματείου «ΠΕΛΟΠΑ ΚΙΑΤΟΥ».

Το σωματείο μας την τελευ-
ταία δεκαετία διατηρεί τμήματα 
υποδομών που φιλοξενούν 100 
παιδιά, καθώς και Παιδικό 
Τμήμα το οποίο συμμετέχει 
ανελλιπώς  στο επίσημο πρωτά-
θλημα της Ε.Π.Σ. Κορινθίας, 
όπου την περίοδο 2006-2007  
κατέκτησε τον τίτλο.

Από την 1η Ιουνίου 2011 εί-
μαστε επίσημο μέλος των 
Liverpool f.c. International 
Football Academy soccer 
schools.

Το σωματείο μας έχει ως έδρα 
το Δημοτικό Στάδιο Βέλου που 
περιλαμβάνει γήπεδο με  φυσικό 
χλοοτάπητα και βοηθητικό γή-
πεδο με συνθετικό χλοοτάπητα. 

μια στο καρφί και μια
στο πέταλο για τον Παμβό!
Με μία νίκη και μία ήττα συνέχισε την αξιοθαύμαστη πορεία του στη Volley League 
Διακόπτεται το πρωτάθλημα έως 4 Δεκεμβρίου • Λιγκ καπ στο Βραχάτι

Μ ε μία νίκη επί της 
Κηφισιάς και μία 
ήττα συνεχίζει την 
πορεία του ο Παμ-

βοχαϊκός στη Volley League. H 
ομάδα του Βραχατίου, που έχει 
καταπλήξει με την σταθερά ανο-
δική εξέλιξή της στο φετινό πρω-
τάθλημα, βρίσκεται 4η στη βαθ-
μολογία με 11 βαθμούς.

Το 3-2 με την Κηφισιά
Το Σάββατο 5 Νοεμβρίου ο 

Παμβοχαϊκός υποδέχτηκε την 
Κηφισιά στο κατάμεστο από 600 
και πλέον φιλάθλους, «Γ. Τρια-
ντάφυλλος». Η ομάδα του Βρα-
χατίου επικράτησε 3-2 της Κηφι-
σιάς και πανηγύρισε την τέταρτη 
νίκη της στο πρωτάθλημα.

 Αν και βρέθηκαν πίσω στο 
σκορ, οι παίκτες του Νίκου Ζαλ-
μά ανέβασαν στη συνέχεια την 
απόδοση τους και ανέτρεψαν 
την εις βάρος του κατάσταση, 
φτάνοντας στο 2-1. Τα σετ: 20-
25, 25-15, 25-18, 24-26, 15-7

Πήρε βαθμό 
και χειροκρότημα

 Την Παρασκευή 11 Νοεμβρί-
ου ο Παμβοχαϊκός γνώρισε την 
πρώτη του φετινή ήττα με 3-2 
από τον Ολυμπιακό στο κλειστό 
του Ρέντη ωστόσο, πήρε έναν 
ακόμη σημαντικό βαθμό. Η ομά-
δα βρέθηκε πίσω στο σκορ με 
2-0, όμως, δεν παράτησε το παι-
χνίδι. 

Με αντεπίθεση διαρκείας, 
επέβαλε τον ρυθμό της και με 
όπλα το καλό σερβίς, την άμυνα 
και το μπλοκ, έφερε το ματς στα 
ίσια (2-2). Στο πέμπτο σετ όμως 
δεν μπόρεσε να κάνει την ανα-

τροπή, καθώς ο Ολυμπιακός επι-
κράτησε 15-11.  Έτσι έφυγε με 
έναν βαθμό στις αποσκευές του 
και την επιβεβαίωση πως δίκαια 
βρίσκεται στις πρώτες θέσεις της 
βαθμολογίας. 

Η συνέχεια
Λιγκ Καπ στο Βραχάτι

 Το πρωτάθλημα της Volley 
league διακόπτεται έως τις 3 Δε-
κεμβρίου, λόγω των υποχρεώσε-
ων της Εθνικής Ανδρών και η 
ΕΣΑΠ αποφάσισε τη διοργάνω-
ση του Λιγκ Καπ, το οποίο θα δι-
εξαχθεί σε δύο φάσεις και θα φι-
λοξενηθεί σε 4 σημεία, ανάμεσα 
στα οποία και το κλειστό του Δή-
μου Βέλου - Βόχας «Γ. Τριαντά-
φυλλος», στο Βραχάτι.

Συγκεκριμένα, στον όμιλο του 
Βραχατίου, θα πάρουν μέρος ο 
Παμβοχαϊκός, η ΕΑ Πατρών, ο 
Ολυμπιακός και ο ΑΟ Κηφισιάς 
και οι αγώνες θα διεξαχθούν 
στις 18 και 19 Νοεμβρίου. Μετά 
από κλήρωση που έγινε, την Πα-
ρασκευή (18/11) η ομάδα μας θα 
αντιμετωπίσει την ΕΑ Πατρών, 

ενώ στο άλλο ζευγάρι θα ανα-
μετρηθούν Ολυμπιακός και ΑΟ 
Κηφισιάς. Οι νικητές θα αγωνι-

 ■ Χαμόγελα και πανηγυρισμοί μετά το παιχνίδι με την Κηφισιά.

 ■ Ο Μαρκ 
Ντουσάρμ 
εντυπωσιάζει με 
τις εμφανίσεις 
του στο ξεκίνημα 
της σεζόν και όχι 
τυχαία, το όνομά 
του φιγουράρει 
στην κορυφή της 
λίστας των 
πρώτων σκόρερ 
της Volleyleague!

στούν το Σάββατο για την πρωτιά στον 
όμιλο, που δίνει και το εισιτήριο για την 
τελική φάση της διοργάνωσης στη Σύρο 
(25 και 26 Νοεμβρίου), ενώ οι ηττημένοι 
θα παίξουν για την 3η θέση. Αναλυτικά 
οι τρεις όμιλοι της διοργάνωσης έχουν 
ως εξής:

 Α’ όμιλος (Βραχάτι): Παμβοχαϊκός, ΕΑ 
Πατρών, Ολυμπιακός, ΑΟ Κηφισιάς 

Β’ όμιλος (Λαμία): ΓΣ Λαμίας, Φοίνικας 
Σύρου, Παναθηναϊκός, Άρης ΜΑΡΜΟΥ-
ΡΗΣ ΑΕ 

Γ’ όμιλος (Αλεξανδρούπολη): Εθνι-
κός Αλεξανδρούπολης, ΠΑΟΚ, Ηρακλής, 
Απόλλων Καλαμαριάς

 Στο Final 4, οι νικητές των δύο ημι-
τελικών θα διεκδικήσουν στον τελικό 
το Κύπελλο, που θα επιβραβευτεί και με 
χρηματικό έπαθλο.

ΑΛΕΚΟΣ χΟΝΔΡΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 
S E R V I C E  ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Ζευγολατιό Κορινθίας 
τηλ. 27410 50385, fax: 27410 50386, κιν.: 6974 722281

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Π ραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 4 Νοεμβρίου η συ-
νέντευξη Τύπου στην ακαδημία- μέλος του δικτύου 
ακαδημιών της Λίβερπουλ, Ελλάς Βέλου, στο πλαίσιο 

του soccer school που διεξάγεται στις εγκαταστάσεις της 
ομάδας. Η προπονητική συνεδρία διεξάγεται υπό τις οδηγίες 
του τεχνικού της ακαδημίας των reds Άλεξ Άρνολντ, με την 
βοήθεια του συνεργάτη των ακαδημιών στην Ελλάδα, Άγη 

Μερεμέτη.«Αποτελεί μεγάλη 
μου χαρά όταν βλέπω χαμόγε-
λα στα πρόσωπα των παιδιών, 
αλλά και το ενδιαφέρον που 
δείχνουν στην εκμάθηση του 
Liverpool Way. Στόχος μας εί-
ναι τα παιδιά να βελτιωθούν 
τόσο στο ποδόσφαιρο, όσο και 
σαν άνθρωποι και είμαι σί-
γουρος πως με αυτή τη φιλο-
σοφία δουλεύει και η Ελλάς 
Βέλου» δήλωσε ο προπονη-
τής Άλεξ Άρνολντ και συ-
μπλήρωσε «Χρειάζεται υπο-
μονή και πολύ δουλειά και εί-
μαι σίγουρος πως το αποτέλε-

σμα θα είναι θετικό».
Στο πάνελ βρέθηκε ο Δήμαρχος της πόλης Αννίβας Παπα-
κυριάκος, ο οποίος συνεχάρη τον πρόεδρο της Ελλάς Βέλου 
Γιώργο Τριαντάφυλλο και υποσχέθηκε πως θα στηρίξει τις 
προσπάθειες της ομάδας για την βελτίωση των εγκαταστά-
σεων του Εθνικού Σταδίου Βέλου. Επίσης παραβρέθηκαν ο 
Αντιδήμαρχος Κώστας Παλυβός, ο πρόεδρος ΤΚ Βέλου, Αν-
δρέας Καλογερόπουλος.
Ο Νίκος Χαραλαμπόπουλος, δημοσιογράφος, εκπρόσωπος 
του Liverpool FC στην Ελλάδα σημείωσε ότι στόχος του club 
είναι η συνεργασία με τις ακαδημίες, παρατήρησε ότι χωρά-
ει πολλή βελτίωση στις εγκαταστάσεις της Ελλάδας Βέλου με 
καλύτερο κυρίως φωτισμό και μία υποτυπώδη υποδομή για  
να περνούν την ώρα τους οι γονείς. Τέλος, σημείωσε ότι στό-
χος του κλάμπ είναι η ποιότητα και η θετική ψυχολογία για 
τα παιδιά για να αυξηθεί η συμμετοχή των Ελλήνων παικτών 
στο πρωτάθλημα.

Ο πρόεδρος της ομάδας Γιώργος Τριαντάφυλλος στάθη-
κε στις διαδικασίες βελτίωσης των εγκαταστάσεων του ποδο-
σφαιρικού κέντρου ώστε να είναι πιο φιλικός ο χώρος για γο-
νείς, παιδιά και φιλάθλους. Σημαντική ήταν επίσης η τοπο-
θέτησή του για την επάνδρωση της ομάδας από 100% γηγε-
νείς ποδοσφαιριστές αλλά και για μακροχρόνια συνεργασία 
με την Λίβερπουλ.

Από την ομάδα επίσης έδωσαν το παρόν ο υπεύθυνος επι-
κοινωνίας Γιώργος Βαρβιτσιώτης και ο τεχνικός διευθυ-
ντής της ακαδημίας Χρήστος Βελέντζας ο οποίος ήταν εν-
θουσιασμένος από την ανταπόκριση των παιδιών.

Προπονητές 
της Liverpool 
FC στο Βέλο
Συνέντευξη Τύπου  
στο πλαίσιο του  
soccer school

Ημερολόγιο 2012 από τη Νέα Διάπλαση
Κυκλοφόρησε το νέο 

ημερολόγιο της Νέας Διά-
πλασης Μπολατίου γεμά-
το εικόνες από τις εκδη-
λώσεις του Συλλόγου και 
του χωριού. Καλαίσθητο 
και λειτουργικό αξίζει να 
σας «συντροφεύσει» κάθε 
μέρα του 2012!
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Χρήσιμα Νέα

Διδασκάλου
Γιάννης

Ειδικός Γενικής-
Οικογενειακής Ιατρικής

Ιατρείο: ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ Κορινθίας
Τηλ.: 27410 88709
κιν.:  6974 197103
       6979 212383
e-mail: jds@freemail.gr

Ιατρός

iωαννησ η.
αμπου-ζολωφ

ειδικοσ  γενικησ ιατρικησ

κατοχοσ τιτλοΥ α.τ.l.s.
(eΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ) ΠΑΝ.ΝΟΣ.ΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΑΠΟΦ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΕξΕΙΔ. ΣΤΟ l.m.t. hospital ΛΟΝΔΙΝΟΥ

πεσοντων & κολοκοτρωνη 14
βελο κορινθιασ

τηλ.: 27420 33347
κιν.: 6944 558600

Κων/νος Ιωαν.
Μπαλαφούτης
Ωτορινολαρυγγολόγος &
Χειρουργός
Κεφαλής & Τραχήλου

Κλεισθένους 66, Κιάτο, 20200
τηλ. 27420 26510 
κιν.: 6977 617217

Τ. Ιατρός ΩΡΛ κλινικής «Ασκληπιείου» Βούλας 
& 401 Γεν. Στρατ. Νοσοκομείου Αθηνών

εργαστηριο γενικησ προσθετικησ

περιάνδρου 7 (εντός στοάς)
Κιάτο Κορινθίας

Παναγιώτης Κανέλλος

τηλ. 27420 27090

Τα φαρμακεία
της περιοχής μας

Περιφερειακά 
Ιατρεία

βραΧατι
- Αυγουλα Ειρήνη: 27410 55222
- Καλπαξής Ανδρέας:  27410 53700
- Ζιούβα Κωνσταντίνα:  27410 51751

Ζευγολατιο
- Σιαπκαράς Άγγελος 27410 54232
- Καλαντζή  Ελένη 27410 54004

βοΧαΪΚο
- Ζορμπάς Γεώργιος 27410 50262
  
βελο
- Παπακυριάκος Ανν.: 27420 32220
- Σπυροπούλου Αικατ.:  27420 34488
- Παπαδοπούλου Ελ.:  27420 33488

Κρηνεσ
- Μπρίνιας Ευάγγελος 27420 32355

ΚοΚΚωνι
- Αθανασίου Ελεονώρα 27420 32262

πουλιτσα
- Αναστασίου Μιλτ. 27410 51824

δηΜοσ βελου-βοΧασ  
- Τηλεφωνικό κέντρο: 2741360500  
- Γραφείο Δημάρχου: 2741360507 
- Πρωτόκολλο 2741360517
 - Δημοτολόγια  2741360524  
 - Θέματα Αλλοδαπών  2741360506  
 - Θέματα Προσωπικού  2741050255  

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ [Δ.Ε. ΒΟΧΑΣ]
- Τεχνικών & Διοικητικών: 2741055274  
- Ύδρευσης-Καθαριότητας: 2741360507

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ [Δ.Ε. ΒΕΛΟΥ]
- Τεχνικών & Διοικητικών: 2741055274  
- Ύδρευσης-Καθαριότητας: 2741360507

Βοήθεια στο Σπίτι [Βόχας] 2741055621
Βοήθεια στο Σπίτι [Βέλο] 2742360335
Κλειστό Γυμναστήριο 2741054593
ΚΕΠ Ζευγολατιού 2741050255
ΚΕΠ Βέλου 2742030128
ΚΑΠΗ Βέλου 2742035310

ελληνιΚη αστυνοΜια  
- Α.Τ. Κορίνθου: 27410 81111 
- Α.Τ. Βραχατίου: 27410 51111  
- Άμεση Δράση:  100

 λιΜενιΚο σωΜα 
- Λιμεναρχείο Κορίνθου: 27410 28888  
- Λιμεν. σταθμός Κιάτου: 27420 22212

πυροσβεστιΚη υπηρεσια:    199
Αγορανομία Βραχατίου: 27410 56269
Νοσοκομείο Κορίνθου: 27410 25711
Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ):    166
Βλάβες Δ.Ε.Η.: 1050
ΕΛΤΑ Βραχατίου: 27410 55290
ΕΛΤΑ Ζευγολατιού: 27410 55241
ΕΛΤΑ Βέλου: 27420 32208
Ταξί Ζευγολατίου:  27410 54386 
Ταξί Βραχατίου: 27410 55790
ΚΤΕΛ Κορινθίας: 27410 75425 
ΚΤΕΛ Βραχατίου: 27410 55263
ΚΤΕΛ Ζευγολατιού:  27410 54533

ΒΕΛΟ τηλ.: 27420  32298
ΒΡΑΧΑΤΙ  τηλ.: 27410 55298 
ΒΟΧΑΪΚΟ  τηλ.: 27410 55605
ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ τηλ.: 27410 54360 
ΠΟΥΛΙΤΣΑ τηλ.: 27410 52111 
ΣΤΙΜΑΓΚΑ τηλ: 27420 61230 

Χρήσιμα
Τηλέφωνα

ΜιΚρεσ αγγελιεσ
Δώστε τις μικρές αγγελίες στο 

τηλέφωνο 6972322441, 
ή στείλτε τις στο mail: 

gnomipoliton@yahoo.gr και 
θα δημοσιευτούν δωρεαν!

ΑΓΙΣ ΤΣΟΤΣΩΝΗΣ
ΙΑΤΡΟΣ
ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ - ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ

Π.Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 44, 200 02, ΒΕΛΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΤΗΛ./FaX: 27420 32183, ΚΙΝ: 697 24 23 725

Ω Ρ Α Ρ Ι Ο  Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ :
ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 07:00-14:00 & 17:30-20:30. 

ΣΑΒΒΑΤΟ: Κατόπιν συνεννοήσεως  ΑΙΜΟΛΗΨΙΕΣ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ

• ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ • ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ • ΒΙΟχΗΜΙΚΟ
• ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ • ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ

ΜΑΡΙΝΑ ΑΔΑΜ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ

MSc Κλινικής Ψυχολογίας
MSc Κλινικής Νευροψυχολογίας

Εκπ/θείσα & Μετεκπ/θείσα στη Μεγάλη Βρετανία

Ατομική Ψυχοθεραπεία Ενηλίκων - Εφήβων
Συμβουλευτική Ζεύγους - Οικογένειας

Κλεισθένους 35, 1ος όροφος τηλ. 27420 22794
Κιάτο Κορινθίας, 20200 Κιν.: 6945 614 786

ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ
ΖΩΗΣ ΑΘΑΝ. ΚΟΝΤΟΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ - ΑΝΔΡΟΛΟΓΟΣ

Νικηταρά 13, Κιάτο Κορινθίας, Τ.Κ. 20200
τηλ. & φαξ: 27420 24036  |  κιν.: 6972 237335
e-mail: zois_kontos@yahoo.gr

Τ. Ιατρός Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς»
Μέλος της Ευρωπαϊκής Ουρολογικής Εταιρείας eau

Μια νέα σπουδαία σκακιστική διοργάνωση θα φιλοξενηθεί το Δεκέμβριο 
στο Βραχάτι και με τον τρόπο αυτό η περιοχή εξελίσσεται σε ένα μεγά-
λο σκακιστικό κέντρο. Πρόκειται για το 4ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παί-
δων – Κορασίδων 2011 που διοργανώνει η Σκακιστική Ακαδημία Κοριν-
θίας «Αργοναύτης» σε συνεργασία με την Π.Σ. Περιστερίου και την Ελλη-
νική Σκακιστική Ομοσπονδία.
Οι αγώνες θα διεξαχθούν, στην ιδανική για σκακιστικούς αγώνες αίθουσα 
«Ευαγγελία» του ξενοδοχείου «ΑΛΚΥΩΝ», το χρονικό διάστημα 16-18 
δεκεμβρίου 2011. Οι αποστολές των ομάδων θα φιλοξενηθούν στα 
ξενοδοχεία «ΑΛΚΥΩΝ» (Βραχάτι) και «ΟΝΑΡ» (Κοκκώνι).
Στο πρωτάθλημα, που αποτελεί την τελική φάση του Πανελλήνιου Ομα-
δικού Πρωταθλήματος Παίδων – Κορασίδων, θα συμμετάσχουν 14 ομά-
δες που θα προκριθούν από τα αντίστοιχα πρωταθλήματα των τοπικών 
ενώσεων όλης της Ελλάδας. Οι συνθέσεις των ομάδων θα είναι εξαμε-
λείς (16χρονος-η, 14χρονος-η, 12χρονος-η, 10χρονος–η, 16χρονη, 
12χρονη) και οι αγώνες θα πραγματοποιηθούν με ελβετικό σύστημα 5 
γύρων.
Προβλέπεται να φιλοξενηθούν περισσότερα από 150 άτομα που θα είναι 
αθλητές, διαιτητές, γονείς, συνοδοί και φίλοι του αθλήματος.
Οι αγώνες για άλλη μία φορά θα μεταδοθούν ζωντανά μέσω ίντερνετ από 
την ιστοσελίδα του συλλόγου www.korinthiachess.gr
Σε παράλληλη εκδήλωση, οι πρώτοι εγγεγραμμένοι αθλητές – μαθητές 
του κορινθιακού συλλόγου θα συμμετάσχουν σε ξεχωριστό τουρνουά νε-
αρών αθλητών από όλη την περιοχή, δίνοντάς τους την ευκαιρία να παί-
ξουν τους πρώτους επίσημους αγώνες τους.

ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ «ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ»

ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟ ΒΡΑχΑΤΙ
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δη
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ις Σώζεται ο Τιτανικός; Παρουσίαση βιβλίου
Το βιβλιοπωλείο ΜΠΙΤΣΑΚΟΥ και οι ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΣΤΑ-
ΝΙΩΤΗ σας προσκαλούν στην παρουσίαση του νέου 
βιβλίου της ΦΙΛΟΜΗΛΑΣ ΛΑΠΑΤΑ «Η ΞΥΠΟΛΗΤΗ 
ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ» το Σάββατο 19 Νοεμβρίου 2011 
και ώρα 7:30 μ.μ. στο χώρο του βιβλοπωλείου. 

ΤΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ 
Αθήνα, 1902.  Η Λάουρα Αλφιέρι, κο-
ντέσα του Μονρεάλε της Σικελίας και 
απόγονος των Χρυσολωράδων του 
Βυζαντίου, μια γυναίκα απαράμιλλης 
ομορφιάς, αναγκάζεται να παντρευτεί 
τον ταπεινής καταγωγής αλλά ζά-
πλουτο Ζακυνθινό Φίλιππο Ρώμα. Τον 
αποκαλεί με θυμό «καρβουνιάρη» 
και «ανορθόγραφο βάτραχο», μια 
και ο γάμος γίνεται για να σώσει την 
οικογένειά της από την οικονομική 
καταστροφή. Όμως, δίχως να το κα-
ταλάβει, ο βάτραχος θα μεταμορφωθεί σταδιακά σε πρίγκιπα μέσα 
στην καρδιά της...

Η ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ
H Φιλομήλα Λαπατά γεννήθηκε στην Aθήνα το 
1952. Σπούδασε Δημόσιες Σχέσεις, μιλάει ξένες 
γλώσσες κι έχει ταξιδέψει πολύ. Έζησε στην Iταλία 
οκτώ χρόνια, τώρα ζει στην Eλλάδα. Στο παρελ-
θόν εργάστηκε στον ιδιωτικό τομέα. Έχει γράψει 
τα μυθιστορήματα Oι κόρες του νερού, Lacryma Christi – Το δάκρυ 
του Χριστού, Eις το όνομα της μητρός, Eπικίνδυνες λέξεις και Η ξυ-
πόλητη των Αθηνών. Tιμήθηκε στην Iταλία το 2005 με το βραβείο 
«Città di Bacoli» (αρχαία Cuma) και το 2006 με το βραβείο Premio 
Internazionale per la Cultura «Sebetia-Ter».

Η κινητή παιδο-οδοντιατρική Μονάδα 
«ΛΗΤΩ» στα σχολεία μας

Ομιλία της Κατερίνας Μπεχράκη Κύπελλο Καράτε Νότιας - 
Δυτικής Ελλάδος 

και Ιονίων Νήσων 2011

Την Κυριακή 6 Νοεμβρίου στις 11 το 
πρωί στον φιλόξενο χώρο του βιβλιοπω-
λείου ΜΠΙΤΣΑΚΟΥ στο Βραχάτι, φιλοξε-
νήθηκε η παρουσίαση του βιβλίου του κα-
θηγητή Νίκου Χριστοδουλάκη για την 
αντιμετώπιση της κρίσης χρέους.  "Σώζεται 
ο Τιτανικός; Από το Μνημόνιο στην ανά-
πτυξη" τιτλοφορείται το βιβλίο που εξέδωσε 
πρόσφατα από τις εκδόσεις Πόλις ο πρώην 
υπουργός Οικονομικών, αναλύοντας προ-
τάσεις για την έξοδο από την κρίση.

Την εκδήλωση πλαισίωσαν με την πα-
ρουσία τους οι: Δημήτρης Σερεμέτης, ανα-
πληρωτής καθηγητής στο Πανεπιστήμιο 
Αιγαίου και Γιώργος Καρελιάς, δημοσιο-
γράφος πολιτικού ρεπορτάζ στην εφημε-
ρίδα Ελευθεροτυπία, οι οποίοι εξέφρασαν 
την απογοήτευσή του από το ελληνικό πο-
λιτικό σύστημα και την απαισιοδοξία τους 
για την οικονομική σωτηρία της Ελλάδας.

Ο Νίκος Χριστοδουλάκης, καθηγητής 
-τώρα- στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών περιέγραψε το πως φθάσαμε στην 
κρίση του 2008, επισημαίνοντας ότι στη 
δεκαετία του 2010 η Ελλάδα έπεσε πάνω 
από 50 θέσεις στον δείκτη διεθνούς αντα-
γωνιστικότητας. Υποστήριξε ότι η μισή 
άνοδος του χρέους του 2009 οφείλεται σε 
αυξημένες κρατικές δαπάνες και πτώση 
εσόδων και η άλλη μισή σε τόκους και στο 
πακέτο στήριξης των τραπεζών, ενώ τονίζει 
πως φτάσαμε στο Μνημόνιο λόγω εσωτερι-
κής αργοπορίας και επισημαίνει τον κίν-
δυνο για την Ευρώπη, τον οποίο αυξάνει η 
διόγκωση του ελληνικού χρέους.

Παράλληλα εξέθεσε τις προτάσεις του 
για μικρές ή μεγάλες αλλαγές που θα μπο-
ρούσαν να σώσουν τον «Τιτανικό». Προτεί-
νει λοιπόν την αξιοποίηση της δημόσιας 

περιουσίας, την διάθεση δημόσιας γης για 
μεταποίηση, την αποκρατικοποίηση κερ-
δοφόρων Δημοσίων Επιχειρήσεων, τις 
αποκρατικοποιήσεις ελλειμματικών ΔΕΚΟ, 
την άρση εθνικής συμμετοχής στα ευρω-
παϊκά προγράμματα, τις τεχνολογικές αλ-
λαγές στη διοίκηση. Επίσης προτείνει: ενι-
αία αρχή πληρωμών, ενοποίηση εισπρα-
κτικών μηχανισμών, ενιαίο αριθμό συναλ-
λαγών του πολίτη με το δημόσιο, διασταύ-
ρωση συνταγών και περίθαλψης, κριτήρια 
για τη μείωση της επιχειρηματικής φορο-
λογίας, ενιαίο ασφαλιστικό σύστημα για 
όλους, κ.ά. 

Ο συγγραφέας, υπογράμμισε με έμφαση 
ότι θεωρεί καταστροφική την επάνοδο στη 
δραχμή, καθώς πιστεύει πως η υποτίμηση 
της νέας δραχμής θα υπερβεί το 50 % και 
θα καταλήξει σε μία ισοτιμία που θα περι-
κόψει δραματικά τους μισθούς και τις συ-
ντάξεις, θα καταρρακώσει την αγοραστική 
δύναμη του Έλληνα. 

Τέλος, ζήτησε την αντικατάσταση του 
Μνημονίου με μία νέα Συμφωνία αρχών 
χωρίς κοινωνική εξουθένωση. 

Στο πλαίσιο προγράμματος που υλοποιεί η οργάνωση 
«Γιατροί του Κόσμου» και με την ευγενική χορηγία της 
εταιρείας VODAFONE η κινητή παιδο-οδοντιατρική 
Μονάδα «ΛΗΤΩ» θα επισκεφτεί το 1ο Δημοτικό Σχολείο 
Ζευγολατιού την Τρίτη 29 και την Τετάρτη 30 Νοεμβρίου. 

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την κλινική εξέταση, την 
καταγραφή και ενημέρωση σε θέματα πρόληψης στοματι-
κής υγείας των παιδιών της Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης και η κινητή μονάδα είναι πλήρως 
εξοπλισμένη προκειμένου να εξετάσει παιδιά με οδοντικά 
προβλήματα. 

Αξίζει να σημειωθεί πως η κινητή μονάδα «ΛΗΤΩ» 
λειτουργεί κυρίως με εθελοντές που επιθυμούν να προ-
σφέρουν τις επιστημονικές τους υπηρεσίες σε όσους τις 
έχουν ανάγκη.

Ο δήμος Βέλου - Βόχας σας προσκαλεί να παρευρε-
θείτε στην ομιλία της ψυχολόγου-Οικογενειακής Συμ-
βούλου κ. Κατερίνας Μπεχράκη στην αίθουσα πολ-
λαπλών χρήσεων του Δημοτικού Σχολείου Βέλου 
την Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2011 και ώρα 6:00 
το απόγευμα. 

Θα συζητηθούν: 
- Η οικονομική κρίση και οι συνέπειές της στην ψυ-

χολογία μας. 
- Πώς θα βοηθήσουμε τα παιδιά μας, τους αυριανούς 

νέους να αντιμετωπίσουν το άγχος και την ανασφά-
λεια. 

- Η χάραξη των νέων στόχων και η ευκαιρία για προ-
σωπική αναθεώρηση των αξιών μας

Σας περιμένουμε όλους!

Ο δήμαρχος Βέλου-Βόχας
Αννίβας Παπακυριάκος

Το Σάββατο 19 Νοεμβρίου 2011 
θα πραγματοποιηθεί το Κύπελλο Κα-
ράτε Νότιας-Δυτικής Ελλάδος και Ιο-
νίων Νήσων, υπό την αιγίδα της Ελ-
ληνικής Ομοσπονδίας Καράτε 
(ΕΛΟΚ) στο Κλειστό Γυμναστήριο 
Βέλου. Οι αθλητές και οι αθλήτριες 
που θα συμμετάσχουν στο κύπελλο θα 
αγωνισθούν στις κατηγορίες: παίδων-
κορασίδων, εφήβων-νεανίδων, νέων 
ανδρών-νέων γυναικών και ανδρών-
γυναικών. Ώρα έναρξης: 9:00.

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΜΠΙΤΣΑΚΟΥ
Βραχάτι Κορινθίας, τηλ.: 27410-51.133
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Τιμωρείται
ο δήμος Βόχας;

πί δύο και πλέον χρόνια ο πρώην δή-
μος Βόχας, έπαιρνε τα σκουπίδια της 
Κορίνθου. Αγόγγυστα, χωρίς να ζητά 
ανταποδοτικά οφέλη, με αλλεπάλλη-
λες προσπάθειες του πρώην δημάρχου 
Γιώργου Λιούντρη να διασκεδάσει τη 
λαϊκή οργή, ο ΧΑΔΑ Ζευγολατιού δεχό-

ταν τον απίστευτο όγκο των απορριμμάτων 
της πρωτεύουσας του νομού.

Ώσπου η λαϊκή οργή ξεχείλισε. Η δυσω-
δία λιγότερο, ο φόβος, περισσότερο, για τον 
κίνδυνο που περιέκλειε μια ανεξέλεγκτη χω-
ματερή που κάθε λίγο και λιγάκι έπιανε φω-
τιά, οδήγησε τους αγανακτισμένους κατοί-
κους να κλείσουν την χωματερή. Μετά τον 
Καλλικράτη και με τη νέα δημοτική αρχή, 
η χωματερή λειτούργησε και πάλι. Κι ο κό-

σμος αγανάκτησε και πάλι. Ο ΧΑΔΑ έκλεισε 
το περασμένο καλοκαίρι. Οριστικά. 

Έκτοτε η κατάσταση στον πρώην δήμο 
Βόχας, έχει γίνει απελπιστική. Τα σκουπί-
δια στο δρόμο, η εικόνα άθλια οι συνθήκες 
επικίνδυνες. Οι φωτογραφίες αποδεικνύ-
ουν του λόγου το αληθές. Με λίγη καλή θέ-
ληση μία φορά την εβδομάδα θα μαζευτούν 
τα σκουπίδια από τα κεντρικά σημεία -για 
να πάνε πού άραγε;-, γιατί για την περιφέ-
ρεια του δήμου, κανείς δεν ξέρει πότε... Το 
πιο τραγικό; Οι ίδιοι οι δημότες που αδια-
φορώντας για την δημόσια υγεία, αδιαφο-
ρώντας για τους συνδημότες και συνανθρώ-
πους τους συνεχίζουν να πετάνε τα σκουπί-
δια, στους κάδους, στο δρόμο, στα πεζοδρό-
μια, όπου βρουν... Μέσα στις πλατείες, δίπλα 
στα σχολεία, παντού... Αίσχος!

Κι αφού το πρόβλημα φαίνεται ότι θα τρα-
βήξει σε μάκρος, για τον πρώην δήμο Βό-
χας -επιμένω σ’ αυτό γιατί ο πρώην δήμος 
Βέλου είναι πεντακάθαρος (!) και δεν αντι-
μετωπίζει κανένα πρόβλημα στην αποκομι-
δή των απορριμμάτων (!)- νομίζω πώς μία 

μόνον λύση υπάρχει για τη δημοτική αρχή: 
Αφού, αντικειμενικά, υπάρχει πρόβλημα 
στο μάζεμα των σκουπιδιών, ας μαζέψουν 
τουλάχιστον τους κάδους! Ναι να μην μεί-
νει κανένας κάδος στους δρόμους, να κά-
νει ο καθένας ό,τι νομίζει τα σκουπίδια του, 
να μην έχει τη δικαιολογία που του δίνει η 
ύπαρξη του κάδου για να τα βγάλει στο πε-
ζοδρόμιο και στον δρόμο. 

Γιατί τότε, αν μείνουν τα σκουπίδια μέσα 
στο σπίτι του καθενός, έστω και μία μέρα, 
ίσως τότε καταλάβει γιατί δεν πρέπει να τα 
πετάει στο δρόμο, κι ίσως τότε καταλάβει 
ποια είναι η πραγματική αξία και δύναμη 
της ανακύκλωσης. Ελπίζω...

Κι όσο για τους όμορους δήμους, που 
τόσο εξυπηρετήσαμε τα χρόνια που τα δικά 
τους σκουπίδια δεν ήταν «καλλικρατικά» 
για να βρουν διεξόδους διάθεσής τους, ας 
τους «ευχαριστήσουμε» για την τιμωρία την 
οποία μας έχουν επιβάλλει. Για την αλλη-
λεγγύη που δεν μας έδειξαν, για την πόρ-
τα που μας έκλεισαν... Προς γνώση και συμ-
μόρφωση...

 ■ Κεντρικός δρόμος Ζευγολατιού, δίπλα από το Δημοτικό Σχολείο. Οι κάδοι ξέχειλοι, τα σκουπίδια 
διάσπαρτα στο οδόστρωμα, τα σκυλιά κάνουν ...πάρτυ και τα παιδιά του σχολείου πρωινή 
προσευχή μέσα στις δυσωδία που αναδύεται από το βουνό των απορριμμάτων.

 ■ Γυμνάσιο Βραχατίου. Στα δέκα μέτρα από το γήπεδο 
του μπάσκετ, τα βουνά των σκουπιδιών σωρεύονται 
και κάνουν την ατμόσφαιρα αποπνικτική.

 ■ Παιδικός Σταθμός Ζευγολατιού. Πλήθος 
απορριμμάτων συγκεντρώνονται δίπλα 
ακριβώς στην αυλή που τα παιδάκια των 3-5 
ετών βγαίνουν να παίξουν, αλλά και δίπλα 
στα παράθυρα της κουζίνας που 
παρασκευάζεται το φαγητό τους. Ντροπή!

 ■ Το αποκορύφωμα της αδιαφορίας.  
Οι κάδοι ανακύκλωσης, άδειοι, 
καθαροί και ανέγγιχτοι, ενώ υλικά 
που θα μπορούσαν κάλλιστα να 
ανακυκλωθούν, όπως τα χαρτόκουτα, 
στοιβάζονται στους δρόμους, γεμάτα 
σκουπίδια. Κλαριά και άλλα οργανικά 
υλικά που ο δήμος επανειλημμένως 
έχει ζητήσει να μην απορρίπτονται 
μαζί με τα άλλα απορρίμματα 
γεμίζουν τους κάδους και κάνουν την 
κατάσταση άθλια. Αυτό το περιβάλλον 
μας αξίζει;


