
15/ΝΘΗΜΕΡΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ 

ΤΗΣ ΠΕΡΙΟχΗΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟχΑΣ

πολιτών
Γνώμη

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Πέταξε» 
στη δεύτερη θέση 

ο Παμβοχαϊκός
Μετά την εντός έδρας νίκη του 

επί της ΕΑ Πατρών.  
n σελ. 12

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

«Χωρίς επιστροφή» 
...στο Βραχάτι

Μανώλης Γλέζος και Αλέξης Μη-
τρόπουλος σε παρουσίαση βιβλί-
ου στο βιβλιοπωλείο Μπιτσάκου

n σελ. 8

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
•	Οι επιτροπές του δήμου
•	Προϋπολογισμός ΝΠΔΔ 

«Ανέλιξη»
•	Συναντήσεις του 

δημάρχου σε ΤΡΑΙΝΟΣΕ, 
ΓΑΙΑ ΟΣΕ και Υπ. Ναυτιλίας

n σελ. 2-3

Φ. 8	•	1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012	•	διανεμεται	δωρεαν

Άντρες	...μετά	μουσικής	στο	μπολάτι
Για δύο παραστάσεις σελ. 16

ΣτιμαΓΚα:	αποζημιώσεις	εΛΓα,	νερό	και	δρόμοι
Συζήτηση με τους κατοίκους του χωριού σελ. 7

 α n ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ σελ. 4-6

νιΚΟΣ	ΛεΚΚαΣ, Επικ. μειοψηφίας Βέλου-Βόχας

Εμπιστεύομαι 
τις πράξεις και όχι 

τις καλές προθέσεις

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Οι Τοπικές μας Κοινότητες
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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
Στείλτε μας τις απόψεις σας, τις παρατηρήσεις σας, τις επισημάνσεις και τα παράπονά σας. 

ΠΩΣ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ

Τα ενυπόγραφα άρθρα δεν εκφράζουν θέσεις της εφημερίδαςΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ  ΑΠΟ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

15/ΝΘΗΜΕΡΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ 

ΤΗΣ ΠΕΡΙΟχΗΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟχΑΣ

Συγκρότηση Επιτροπών του δήμου 

Δ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΠΟΘΗΚΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ

•	 ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΑ
•	 ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ
•	 ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ
•	 ΣΧΟΛΙΚΑ
•	 ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ 
ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ - ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ & ΟΜΑΔΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

ΒΡΑΧΑΤΙ (δίπλα στον ΟΤΕ)
τηλ.: 27410 51866  Οικίας: 27410 55201

Μπακώλη, Αυγερινού
Αναπληρωματικοί: Μαντζίκα, Σού-
κουλη, Καραγιώργου
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΚΑΥΣΙΜΩΝ
Τακτικοί: Σαρρή, Θεοδώρου, Βαρ-
δουνιώτης
Αναπληρωματικοί: Βαμβάτσικος, 
Ρεκούμη, Κακλίδου

•	Συγκρότηση τριμελούς 
Επιτροπής Δημοτικών 
Υπαλλήλων για την παραλαβή 
προμηθειών του Δήμου, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του 
αρθ. 28 ΕΚΠΟΤΑ.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
ΠΑΓΙΩΝ
Τακτικοί: Πετρόπουλος, Ανυφα-
ντής, Τσοτσώνη
Αναπληρωματικοί: Δρούλια, Κοκ-
κίνου, Πρωτοπαππάς
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τακτικοί: Μπατζάβαλη, Δασκαλό-
πουλος, Νομικού
Αναπληρωματικοί: Κοπανά, Ψυχο-
γυιός Δημ, Μπούλιας
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
ΚΑΥΣΙΜΩΝ
Τακτικοί: Σπίνουλας, Τριαντάφυλ-
λος Γ., Τριαντάφυλλος Αλ.

Αναπληρωματικοί: Βασιλείου, Κα-
κογιάννης, Μπαρλαμπάς

•	Συγκρότηση Επιτροπής 
διενέργειας δημοπρασιών για 
εκποίηση κινητών πραγμάτων.

Τακτικοί: Δαρδάνης, Τσάτσαρης

•	Συγκρότηση Επιτροπής 
καταστροφής αντικειμένων 
άνευ αξίας. 

Τακτικοί: κ.κ Σιάτος, Δαληβίγκας, 
Μερκούρη
Αναπλ: κ.κ Μπουγάς, Τσάτσαρης, 
Παππάς

•	Συγκρότηση Επιτροπής 
επίλυσης φορολογικών 
διαφορών.

Τακτικοί: Τρωγάδης (Πρόεδρος), 
Περαχωρίτης, Ντάνος Γεράσιμος
Αναπληρωματικοί: Παλυβός, Λιά-
κος Μ., Γαλανοπούλου Σοφία

•	Συγκρότηση Επιτροπής για 
σφράγιση καταστημάτων 
υγειονομικού ενδιαφέροντος 
Ν. 2307/95.

Τακτικοί: κ.κ Τρωγάδης, Δασκα-
λόπουλος Γ.
Αναπληρωματικοί: κ. Παππάς, κα 
Γκορίτσα Γιαννούλα

•	Συγκρότηση Επιτροπής 

•	Συγκρότηση Επιτροπής 
παραλαβής έργων έως 
5.869,41 Ευρώ. 

Δεν έγινε αποδεκτή η πρόταση της 
μειοψηφίας για συμμετοχή στην 
επιτροπή των κ. Λιάκου και Περα-
χωρίτη. Έτσι εγκρίθηκε η πρότα-
ση της πλειοψηφίας με 15 ψήφους 
υπέρ και η επιτροπή θα έχει την εξής 
σύνθεση: Τακτικά μέλη: Ντάνος, 
Λιούλιας αναπληρωματικά μέλη οι 
Παλυβός και Δαρδάνης

•	Ορισμός ενός ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ με τον 
αναπληρωματικό του στην 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
ΕΡΓΩΝ από 5.869,42 Ευρώ.

Τακτικός: Λιούλιας Ι. 
Αναπλ/τικός: Κανελλόπουλος Ε.

•	Συγκρότηση Επιτροπής 
διενέργειας διαγωνισμών 
προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ 
αξιολόγησης αποτελεσμάτων

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΠΑΓΙΩΝ 
Τακτικοί: Γκορίτσα Γιαννούλα, 
Χαλκιώτης Κ., Μαρτυρίδης Αν.
Αναπληρωματικοί: Δασκαλοπού-
λου Ελένη, Γιαννάκενα Αναστα-
σία, Δρούλια Αικατερίνη
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τακτικοί: Παρασκευουλάκος, 

για τον έλεγχο των τελών 
παρεπιδημούντων και επί των 
ακαθαρίστων εσόδων των 
καταστημάτων.

Τακτικοί: κ.Τρωγάδης, Σούκουλη

•	Ορισμός δυο Δημοτικών 
Συμβούλων στην Επιτροπή 
εκτίμησης, αγορά, ανταλλαγής, 
εκποίησης και εκμίσθωσης 
ακινήτων του αρθ. 
186,190,191 του Δ.Κ.Κ. 

Τακτικοί: κ.κ Παλυβός, Μπούρας

•	Συγκρότηση γνωμοδοτικής 
Επιτροπής επισκευής, 
συντήρησης και αγοράς 
ανταλλακτικών των 
αυτοκινήτων του Δήμου. 

Τακτικοί: κ.κ Βαρδουνιώτης, Ψυ-
χογιός Δ, Κακογιάννης
Αναπληρωματικοί: κ.κ Βορινιώ-
της, Μπουρτζοβίτης, Τσεκούρας

•	Ορισμός ενός αιρετού με τον 
αναπληρωματικό του ως μέλος 
στην Επιτροπή παραλαβής 
εργασιών και μεταφορών του 
Δήμου παρ. 1 αρθ. 67 και παρ. 
1 αρθ. 70 του Π.Δ. 28/80.

Τακτικός: κος Μπεκιάρης Δ.
Αναπληρωματικός: κος Λιάκος Μ.

•	Ορισμός Επόπτη λαϊκών 
αγορών. 

κος Βορινιώτης Γεώργιος

Στιμάγκα: Απευθείας εκμίσθωση 
δημοτικού χώρου στην COSMOTE Α.Ε. 

Συζήτηση έγινε στο πρόσφατο δημοτικό συμβούλιο για την εκμί-
σθωση δημοτικού χώρου στη Στιμάγκα από την Cosmote, προκει-

μένου να τοποθετηθεί κεραία κινητής τηλεφωνί-
ας. Η έκταση που βρίσκεται σε ύψωμα εκτός των 
ορίων του οικισμού της Στιμάγκας εκμισθώνεται 
για περίπου 2000 ευρώ το χρόνο. Αυτά τα χρή-
ματα παραδοσιακά τα χρησιμοποιούσε η Τοπική 
Κοινότητα για την κάλυψη αναγκών του χωριού.  
Ωστόσο δεδομένης της δύσκολης οικονομικής 
συγκυρίας οι κύριοι Τσάνος, Λέκκας και Μπού-
ρας πρότειναν να διατεθούν τα έσοδα στο Τα-
μείο Αλληλεγγύης του Δήμου.
Ψηφίζοντας θετικά για την εκμίσθωση ο πρόε-
δρος της Στιμάγκας κ. Κώστας Νούτσης  πρότει-
νε τα έσοδα να διατεθούν για τις ανάγκες της Το-
πικής Κοινότητας Στιμάγκας, όπως συνέβαινε μέ-
χρι σήμερα.
Το δημοτικό συμβούλιο ψήφισε θετικά, ενώ επι-
φυλάχθηκε να αποφασίσει σε δεύτερο χρόνο 
για τον τρόπο που θα διατεθούν αυτά τα χρή-
ματα. 

Προϋπολογισμός Ν.Π.Δ.Δ. “ΑΝΕΛΙΞΗ”
Εγκρίθηκε και ψηφίστηκε ο Προϋπολογισμός του Νομικού Προσώπου του δή-
μου Βέλου-Βόχας ΄΄ΑΝΕΛΙΞΗ΄΄ για το οικονομικό έτος 2012.
Τα έσοδα υπολογίζονται ότι θα είναι 1.236.000 ευρώ, ενώ τα έξοδα εκτιμούνται 
σε 1.217.630, πράγμα που σημαίνει ότι θα προκύψει ένα αποθεματικό ύψους 
18.485 ευρώ περίπου. 
 Η επιχορήγηση του ΝΠΔΔ ΑΝΕΛΙΞΗ για το 2012 θα είναι: από τον Δήμο 
414.000 ευρώ και από τους ΚΑΠ (Κεντρικοί Αυτοτελείς πόροι) 186.000 ευρώ, 
που σημαίνει πως μηνιαίως θα κατανέμονται ως εξής: 34.500 ευρώ από τον Δήμο 
και 15.500 ευρώ από τους ΚΑΠ.
Σημαντικό έσοδο για το Ν.Π.Δ.Δ. είναι το Κέντρο Νέων στις Κρήνες όπου παρα-
δίδονται μαθήματα και τα έσοδα που προέκυψαν για το έτος 2011 ήταν περί τις 
40.000 ευρώ. 
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Ο Δήμαρχος ενημέ-
ρωσε το Σώμα σχετι-
κά με τη συνεδρίαση 
της Περιφερειακής 
Ένωσης Δήμων Πε-
λοποννήσου όπου 
αποφασίστηκε να 
προταθούν στην Κε-

ντρική Ένωση Δήμων θεσμικές αλλαγές 
στον Καλλικράτη καθότι εκτός από τα 
οικονομικά προβλήματα, αντιμετωπίζο-
νται και προβλήματα λειτουργίας λόγω 
της γραφειοκρατίας και της αλληλοκά-
λυψης αρμοδιοτήτων.
Επίσης προτείνονται αλλαγές στο Τέ-
λος Ακινήτων και πρότεινε να προβεί 
ο Δήμος σε ενέργειες μέσω δικηγόρου 
εναντίον της επιβολής του Τέλους και 
τα έξοδα να καλυφθούν από τους Δη-
μοτικούς Συμβούλους χωρίς επιβάρυν-
ση του Δήμου.
 Επίσης ενημέρωσε για τις επαφές που 
είχε με την ΤΡΑΙΝΟΣΕ για τη λειτουρ-
γία της στάσης του Προαστιακού στο 
Ζευγολατιό αλλά και την επίσκεψη του 
στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνι-
στικότητας και Ναυτιλίας σχετικά με το 
Λιμενικό Ταμείο Βέλου-Βόχας, ενώ τέ-
λος αναφέρθηκε στην επίσκεψή του 
στον Πρόεδρο της ΓΑΙΑ ΟΣΕ κ. Ν. Ιω-

αννίδης προκειμένου να δρομολογη-
θεί η διαδικασία για την παραχώρηση 
ακινήτων της ΓΑΙΑ ΟΣΕ στο Δήμο προς 
χρήση και αξιοποίηση.

Ο Πρόεδρος του 
ΔΣ ενημέρωσε ότι 
ανοίχτηκε λογα-
ριασμός στην Εθνι-
κή Τράπεζα Ελλάδος 
για το Ταμείο Αλλη-
λεγγύης του Δήμου 

και θα δημοσιοποιηθεί ο λογαριασμός 
στους Δημότες.

Ο κος Λέκκας επε-
σήμανε ότι η Κεντρι-
κή Ένωση Δήμων 
θα πρέπει σε κεντρι-
κό επίπεδο να στρα-
φεί εναντίον του χα-

ρατσιού, ενώ επεσήμανε τον κίνδυνο 
να καταπατηθούν τα ακίνητα της ΓΑΙΑ 
ΟΣΕ. 

Ο κος Ραχανιώτης 
επανέφερε το θέμα 
του πλυντηρίου κά-
δων, ζητώντας από 
τη δημοτική αρχή να 

πάνε στο πεδίο βολής στην Κόρινθο και 
να πάρουν το όχημα που βρίσκεται εκεί 
εγκαταλελειμμένο. 

Ο κος Μπούρας 
έθεσε τα εξής θέμα-
τα: 1.Της λειτουργίας 
της στάσης του Προ-
αστιακού στο Ζευγο-
λατιό 2. Το θέμα της 
ΕΤΠΑΚΟ στο Βρα-

χάτι και επεσήμανε την ανάγκη να επι-
σπευσθούν οι διαδικασίες πληρωμής 
της μελέτης του Τοπικού Ρυμοτομικού 
και τέλος την ανάγκη αποχαρακτηρι-
σμού της Παλιάς Εθνικής Οδού καθό-
τι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα από την 
διέλευση μεγάλου αριθμών οχημάτων 
που κινούνται στην ΠΕΟ για αποφυγή 
των διοδίων Ζευγολατιού.
 

Ο κος Παπαγεωργί-
ου πρότεινε να γίνει 
δυναμική κινητοποί-
ηση για το άνοιγμα 
της στάσης του Προ-
αστιακού στο Ζευγο-
λατιό καθότι πρόκει-

ται περί εμπαιγμού από την πλευρά της 
Εταιρίας και ζήτησε να καταργηθούν τα 
διόδια στο Ζευγολατιό.

Τα νέα του δήμου μας

ΕλΕνη

βραχατι, έναντι γηπέδου            τηλ.: 27410 51690
                             27410 56000

ποτά - αναψυκτικά 
μπύρες - νερά

Φασιλη- Κατσαρού

διανομή κατ’ οίκον

Κάβα

Eυχαριστήρια επιστολή 
του Διοικητή της 
Πυροσβεστικής 

Υπηρεσίας Κορίνθου προς 
το Δήμαρχο Βέλου-Βόχας

Ο κ. Ιωάννης Καρατζιάς, Διοικητής-Πύραρχος της 
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κορίνθου με επιστο-
λή του προς το Δήμαρχο Βέλου-Βόχας κ. Αννί-
βα Παπακυριάκο, εκφράζει τις ευχαριστίες του για 
την πολύτιμη συμβολή του Δήμου την περασμένη  
αντιπυρική περίοδο έτους 2011 σε όλα τα συμβά-
ντα τα οποία εκδηλώθηκαν στα όρια του Δήμου 
Βέλου- Βόχας.
Αναφέρεται συγκεκριμένα στην  άριστη συνεργα-
σία και ανταπόκριση του Γραφείου Πολιτικής Προ-
στασίας καθώς και του υπεύθυνου Αντιδημάρχου 
κ. Κωνσταντίνου Παλυβού σε ότι ζητήθηκε από 
την Πυροσβεστική Υπηρεσία.
Ιδιαίτερα ευχαριστεί τους υπαλλήλους του Δή-
μου Βέλου-Βόχας κ.κ. Παναγιώτη Βαμβάτσικο και 
Γωγώ Γκορίτσα για το ζήλο που επέδειξαν στη στε-
λέχωση του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας του 
Δήμου, το μέγιστο ενδιαφέρον για το κομμάτι της 
πρόσληψης των πυρκαγιών, σύνταξη μνημονίου 
ενεργειών (εξαίρετη εργασία  και πρωτοπορία ένα-
ντι όλων των Δήμων του Νομού) και τα άριστα 
αντανακλαστικά τους σε όλες τις περιπτώσεις που 
κλήθηκαν από την Π.Υ.
Τέλος ο Διοικητής κλείνοντας την επιστολή του εύ-
χεται και τη νέα αντιπυρική περίοδο έτους 2012 η 
δράση και η συνεργασία με τη νέα  Διοίκηση της 
Π.Υ Κορίνθου να είναι εξίσου άριστη και αποτε-
λεσματική.

Συναντήσεις Δημάρχου στο Υπουργείο Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας  

και στην επιχείρηση ΓΑΙΑ ΟΣΕ 
Την Τρίτη 17 Ιανουαρίου 2012 ο Δήμαρχος Βέ-
λου-Βόχας  επισκέφθηκε το Υπουργείο Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας σχετικά με το Λι-
μενικό Ταμείο Βέλου-Βόχας.
Ο Δήμαρχος αναφέρθηκε σε όλες τις ενέργειες που 
έχουν δρομολογηθεί προκειμένου να πραγματο-
ποιηθεί η ίδρυση του αυτόνομου Λιμενικού Ταμεί-
ου στο Δήμο Βέλου-Βόχας.
Ο κ. Σπανός Νικόλαος, Πλοίαρχος-Διευθυντής Λι-
μενικών Υποδομών καθώς επίσης και ο κ. Ιωάννης 
Θεοδωράτος, Διευθυντής, διαβεβαίωσαν το Δή-
μαρχο ότι έχουν γίνει όλες οι προβλεπόμενες ενέρ-
γειες από πλευράς Δήμου και σε σύντομο χρονικό 
διάστημα θα ολοκληρωθούν οι διαδικασίες προκει-

μένου να εκχωρηθεί το Λιμενικό Ταμείο στο Δήμο 
Βέλου-Βόχας.
Την Τετάρτη 18 Ιανουαρίου 2012 ο Δήμαρχος Βέ-
λου-Βόχας επισκέφθηκε τον Πρόεδρο την ΓΑΙΑ 
ΟΣΕ κ. Ν. Ιωαννίδης προκειμένου να δρομολογη-
θεί η διαδικασία για την παραχώρηση ακινήτων της 
ΓΑΙΑ ΟΣΕ στο Δήμο προς χρήση και αξιοποίηση. 
Ήδη από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου έχουν γί-
νει όλες οι διαδικασίες καθώς επίσης και προτάσεις 
για τη χρήση των οικοπέδων και των κτιρίων που 
ανήκουν στη ΓΑΙΑ ΟΣΕ.
Ο κ. Ιωαννίδης συναίνεσε με τις προτάσεις του Δη-
μάρχου και από κοινού θα προχωρήσουν για να 
ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Αναβλήθηκε η λαϊκή 
συνέλευση στο Βέλο
Την Κυριακή 29 Ιανουαρίου είχε 

προγραμματιστεί λαϊκή συνέλευση 
στην αίθουσα πολλαπλών εκδηλώσε-
ων του Δημοτικού Σχολείου Βέλου. 
Δυστυχώς, η προσέλευση του κόσμου 
ήταν απογοητευτική γεγονός που 
οδήγησε τους ιθύνοντες στην ανα-
βολή της εκδήλωσης για την προσε-
χή Κυριακή 5 Φεβρουαρίου στον 
ίδιο χώρο και την ίδια ώρα (11:00 
π.μ.). 

Οι λαϊκές συνελεύσεις στοιχείο 
άμεσης δημοκρατίας, δυστυχώς δεν 
απολαμβάνουν της εκτίμησης που θα 
έπρεπε από τον κόσμο. Πολλοί παρά-
γοντες θα μπορούσαν να αναφερθούν 
ως υπαίτιοι γι’ αυτό το γεγονός με κυ-
ριότερο ενδεχομένως την απαξίωση 
του θεσμού της Τοπικής Αυτοδιοίκη-
σης από την κεντρική εξουσία. Ωστό-
σο, αυτό το «όπλο» των δημοτών θα 
πρέπει να αξιοποιείται στο έπακρο. 

Προ ημερησίας συζήτηση στο δημοτικό συμβούλιο
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Ο αρχηγός της μείζ. αντιπολίτευσης του δήμου Βέλου Βόχας κ. Νίκος Λέκκας μιλά 
έξω από τα δόντια για τη μέχρι σήμερα λειτουργία του δήμου, για την δημοτική αρχή, 
για την οικονομική και πολιτική συγκυρία στην οποία βρίσκεται ο τόπος μας, ενώ 
καταλήγει λέγοντας «Θα είμαι παρών για τη δημιουργία μιας μεγάλης αυτοδιοικητικής 
ομάδας πολιτών με τον δήμαρχο πρώτο μεταξύ πολλών ίσων».

Εμπιστεύομαι 
τις πράξεις και όχι 
τις καλές προθέσεις

Μετά από έναν χρόνο «Καλλικράτη» ποια είναι η εκτίμησή 
σας το «πείραμα» πέτυχε ή απέτυχε; Η κεντρική διοίκηση 
στηρίζει επαρκώς το θεσμό ή τον έχει εγκαταλείψει; Ειδικεύ-
οντας στο δήμο μας, πώς θα χαρακτηρίζατε την οργάνωση 
και τη λειτουργία του; Τα τοπικά συμβούλια λειτουργούν; 
Ο Καλλικράτης είναι ένα καλό εργαλείο για την ισχυροποίηση της 
τοπικής αυτοδιοίκησης. Ωστόσο, στην πράξη διαπιστώσαμε αδυ-
ναμίες και προβλήματα στην εφαρμογή συγκεκριμένων δράσεων. 
Το πρόγραμμα είχε εξ’ αρχής να αντιμετωπίσει έναν μεγάλο αντί-
παλο. Την πρωτόγνωρη στη σύγχρονη ιστορία μας οικονομική, πο-
λιτική και κοινωνική κρίση που διέρχεται η χώρα μας και είναι 
μάλλον ουτοπικό να θεωρεί κανείς ότι μπορεί σοβαρά να συζητη-
θεί η ουσία και οι προοπτικές του Καλλικράτη όταν μάλιστα στην 
περίπτωση του δήμου μας, η αρνητική συγκυρία συνδυάζεται με 
την αυτοδιοικητική ανεπάρκεια της δημοτικής αρχής, η οποία με 
τη σειρά της τροφοδοτεί με δυσπιστία τους δημότες. Αναφέρει στο 
προηγούμενο φύλλο σας ο κ. Δήμαρχος ότι έχει δημιουργηθεί μία 
σύγχυση όσον αφορά στα καθήκοντα αλλά και στις υπηρεσίες, επί-
σης ότι τα τοπικά συμβούλια δεν λειτουργούν όπως θα έπρεπε. 
Συμφωνώ απόλυτα με τις διαπιστώσεις αυτές, με τη διαφορά όμως 
ότι γι’ αυτά δεν φταίει κανένας «Καλλικράτης» αλλά ο ίδιος και οι 
συνεργάτες του. Θεωρώ πολύ σημαντικό ότι ο Καλλικράτης ανά-
γκασε τους νέους δήμους σε βήματα εξορθολογισμού στη διαχεί-
ρισή τους, με αγκάθι όμως τις μεγάλες καθυστερήσεις που έγκει-
ται στο γεγονός ότι οι όποιες αποφάσεις περνούν από την περιφέ-
ρεια αλλά και το ελεγκτικό συνέδριο, ενώ δεν υπάρχει η δυνατό-
τητα εκπόνησης αναπτυξιακών προγραμμάτων. Συνοψίζοντας πι-

στεύω ότι τροχοπέδη για την ανάπτυξη των θεσμών του Καλλικρά-
τη αποτέλεσαν άλλοτε οι δημοσιονομικές συνθήκες άλλοτε ακόμη 
και οι ίδιοι οι αιρετοί ή η δυσπιστία των πολιτών. Ο Καλλικράτης 
ήταν ως γνωστό αρχιτέκτονας του Παρθενώνα, το έργο του κρα-
τά 2500 χρόνια. Τα δικά μας έργα φοβάμαι, κρατούν όσο μία ή 
δύο κυβερνητικές θητείες.  Οι δημότες όμως εκλέγουν δημοτικούς 
συμβούλους δημάρχους και πιο ψηλά βουλευτές, όχι για να μέ-
νουν στις σωστές διαπιστώσεις, που συχνά γίνονται τώρα τελευ-
ταία αλλά για αλλάζουν την άσχημη πραγματικότητα. 

Πώς κρίνετε μέχρι τώρα το έργο της δημοτικής αρχής;
Οι πράξεις και όχι τα λόγια και οι καλές προθέσεις είναι το μόνο 
κριτήριο αλήθειας που εμπιστεύομαι. Με βάση αυτή την αρχή μου 
πρώτος από το περασμένο καλοκαίρι στον απολογισμό του δήμου 
δημοσίως μίλησα για αυτοδιοικητική ανεπάρκεια της νέας δημο-
τικής αρχής. Δυστυχώς για το δήμο, σήμερα έχουν αυτή την άπο-
ψη πολλοί περισσότεροι από μένα. Ο κ. Παπακυριάκος εμφανίστη-
κε υποσχόμενος μια νέα αντίληψη με διαφάνεια, ειλικρίνεια και  
δημοκρατία. Αντί αυτών μέχρι σήμερα είδαμε: 1ον αγωνιώδεις 
προσπάθειες αμαύρωσης και κατασυκοφάντησης πρώην αντιπά-
λου, 2ον απίστευτα επιπόλαιες επιλογές στη διαχείριση των σκου-
πιδιών όπου μόνη της η δημοτική αρχή έβγαλε τα μάτια της βά-
ζοντας απέναντι στο δήμο τους κατοίκους του Ζευγολατιού. Τρί-
τον, μαρασμό των τοπικών συμβουλίων και δημοτικών κοινοτή-
των. Ο ρόλος τους δεν πρέπει να περιορίζεται στη διοργάνωση των 
πανηγυριών. Αποτέλεσμα: Οι πρόσφατες παραιτήσεις στην Δημο-
τική Κοινότητα Ζευγολατιού, όπως και οι ομόφωνες αποφάσεις 
στην δημοτική κοινότητα Βέλου να απορρίπτονται από τη δημο-
τική αρχή στο δημοτικό συμβούλιο. Τέταρτον, απαξία σε θέματα 
όπως Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο, συνέχιση αποχέτευσης, νέες 
σχολικές μονάδες. 
Αναφέρει ο κ. Δήμαρχος ότι κυνηγάει πολύ το θέμα του νέου δη-
μαρχείου, όμως στην πράξη δεν έχουμε τίποτα. Ούτε στο τεχνικό 
πρόγραμμα του δήμου ούτε αλλού. Ποια ενέργεια έχει προχωρήσει 
έστω κι ένα βήμα για το θέμα του δημαρχείου; Μιλάει ο κ. δήμαρ-
χος για την ανακύκλωση λες και ανακάλυψε την πυρίτιδα! Τι πα-
ραπάνω έχει γίνει στην πράξη από αυτό που γινόταν από τους δύο 
προηγούμενους δήμους. Έχει τοποθετηθεί ένας καινούργιος κά-
δος; Το προηγούμενο καλοκαίρι η δημοτική αρχή επιπόλαια δημο-
σιοποίησε την αφαίρεση της γαλάζιας σημαίας από την παραλία 
του Βραχατίου. Το Μάιο στην απογραφή που συμβαίνει κάθε δέκα 
χρόνια και είναι πολύ σημαντικό γεγονός για τα έσοδα του δήμου, 
η δημοτική αρχή ήταν απούσα. Στην αντίληψή μου έπεσε μόνο 
μία ανακοίνωση προς τους δημοτικούς συμβούλους. 
Ποιο σπουδαίο όμως από όλα πιστεύω είναι ότι δεν υπάρχει από-
λυτη συμφωνία της δημοτικής αρχής για το πού πρέπει να πάει. 
Υπάρχουν σύμβουλοι που έχουν καταψηφίσει στο παρελθόν τη δη-
μιουργία αυτού του νέου δήμου. Η διχογνωμία φαίνεται και στην 
επιστολή παραίτησης του στενού συνεργάτη του κ. Δημάρχου του 
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κ. Τσιάνου στις 27-7-2011. Αναφέρει τη δια-
φορετική φιλοσοφία και τη διαφορετική προ-
σέγγιση και εφαρμογή των κανόνων της συλ-
λογικότητας, του συντονισμού της συνεργασί-
ας, της συναντίληψης και της αποφασιστικό-
τητας. Η δημοτική αρχή σε θέματα όπως η μη 
λειτουργία της στάσης του προαστιακού, ή το 
λιμάνι στο Βραχάτι, το θέμα της εγκληματικό-
τητας και πολλά άλλα προσπαθεί να τα λύσει 
μέσω του γραφείου Τύπου με επικοινωνιακά 
τρικ. Μόνο με συναντήσεις αρμοδίων φορέων 
δεν λύνονται τα προβλήματα, χρειάζονται κάτι 
παραπάνω. 
Καταγγείλαμε στο δημοτικό συμβούλιο αλλά 
και στην προηγούμενη έκδοση της εφημερίδας 
σας τις παράλογες αυξήσεις τελών που φτά-
νουν το 56% χωρίς καμία αιτιολόγηση όπως 
προβλέπει ο νόμος στη λογική πονάει κεφάλι, 
κόβουμε κεφάλι. Έχουμε καταγγείλει την καρα-
μέλα της πτώχευσης του δήμου, ενόψει της γε-
νικότερης συγκυρίας, εύρισκε γόνιμο έδαφος 
στην αρχή. Εδώ θέλω να θυμίσω τους τέσσερις 
ειδικούς συνεργάτες του δημάρχου που κοστί-
ζουν στο δήμο 440.000 ευρώ, δηλαδή όσο ένα 
μεγάλο έργο. Στο δόγμα άλλα λέμε, άλλα εννο-
ούμε κι άλλα πράττουμε πρέπει να μπει φραγ-
μός όχι μόνο στον προσωπικό μας βίο αλλά και 
στον δημόσιο. 

Εσείς, ως αντιπολίτευση, μπορείτε να πεί-
τε πως στέκεστε δίπλα στη δημοτική αρχή; 
Ποιος είναι ο ρόλος σας στο δημοτικό συμ-
βούλιο; 
Ο συνδυασμός μας «Δημοτική Ένωση Βέλου-
Βόχας» επιτελεί ένα σύνθετο έργο εκπροσω-
πώντας αποτελεσματικά τους χιλιάδες δημό-
τες που τον τίμησαν με την ψήφο τους. Παρό-
ντες σε όλα τα δημοτικά και τοπικά συμβούλια 
ασκούμε όλοι οι δημοτικοί και τοπικοί σύμβου-
λοι του συνδυασμού με αίσθημα ευθύνης και 
συνέπειας το ρόλο της αντιπολίτευσης. Στη-
ρίζουμε όλες τις προτάσεις που προωθούν τα 
συμφέροντα των πολιτών με αποτέλεσμα τις 
πολλές ομόφωνες αποφάσεις του δημοτικού 
συμβουλίου βοηθώντας έτσι το ξεκίνημα του 
νέου δήμου. Ασκούμε αυστηρή και δίκαιη κρι-
τική όπου χρειάζεται στα θέματα που ανέφε-
ρα προηγουμένως. Τέλος, συμβάλλουμε θετικά 
με παρεμβάσεις στο δημοτικό συμβούλιο, όπως 
επιγραμματικά αναφέρω στις τελευταίες συνε-
δριάσεις: Προτάσεις για δημιουργία δικτύου 
αλληλεγγύης έναντι στην φτώχεια για μεταφο-
ρά των γραφείων του ΑΟΣΑΚ από την Κόριν-
θο στην ΑΧΕΠΑ ώστε να έρθει πιο κοντά στους 
αγρότες που υπηρετεί. Προτάσεις για ειδικούς 
κόκκινους κάδους που θα συλλέγονται τα επι-
κίνδυνα υπολείμματα των φυτοφαρμάκων και 
κατ’ επανάληψη έχουμε θέσει στο δημοτικό 
συμβούλιο θέματα εγκληματικότητας, ασφάλει-
ας συνέχισης του αποχετευτικού, συνέχεια του 
Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου και πολλά άλλα 
όπως πιστεύω έχετε διαπιστώσει και ο ίδιος 
που παρακολουθείτε το δημοτικό συμβούλιο. 
Βέβαια η μόνιμη πρότασή μας για καλύτερη 
ενημέρωση των δημοτών μέσω τηλεοπτικής 
μετάδοσης του δημοτικού συμβουλίου βρίσκει 
τείχος άρνησης από τη δημοτική αρχή. Και με 
την ευκαιρία αυτή θέλω να σας ευχαριστήσω 
που με την έκδοση αυτής της εφημερίδας συμ-
βάλλετε στο να φτάνουν στον πολίτη όλες οι 
απόψεις άρα και οι δικές μας. 

Είναι γνωστό πως ο δήμος μας αντιμετω-
πίζει συσσωρευμένα οικονομικά προβλή-

ματα, που σίγουρα αναστέλλουν την όποια 
αναπτυξιακή του πορεία. Οι περισσότεροι 
θεωρούν υπεύθυνο τον πρώην δήμο Βέλου 
γι’ αυτή την εξέλιξη, αφού θεωρούν πως 
από κει προέρχονται τα μεγάλα χρέη. Κα-
ταρχήν πόση αλήθεια υπάρχει σ’ αυτό και 
τι θα μπορούσε να κάνει η δημοτική αρχή 
για να βελτιώσει τις προοπτικές του δήμου; 

Έχω μιλήσει στο δημοτικό συμβούλιο πολ-
λές φορές και αναλυτικά με όλα τα στοιχεία 
τα οποία αποδεικνύουν ότι κάποιο επιμένουν 
σκόπιμα να παραπλανούν τους δημότες σχετι-
κά με τα οικονομικά. Για τελευταία φορά υπεν-
θυμίζω συνοπτικά τα βασικά μεγέθη: 

Στις 31-12-2009 τα δάνεια του πρώην δή-
μου Βέλου ανέρχονταν σε 4.500.000 ευρώ με 
συνολικό ετήσιο τοκοχρεωλύσιο 580.000 ευρώ, 
ποσό που αντιστοιχεί στο 15% των ετήσιων τα-
κτικών εσόδων του δήμου Βέλου. Η αποπλη-
ρωμή γίνεται με παρακράτηση από τα τακτι-
κά έσοδα που αναλογούν μόνο στο δήμο Βέ-
λου και δεν επηρεάζουν τα έσοδα που αναλο-
γούν στον δήμο Βόχας, όπως και τα δάνεια του 
δήμου Βόχας δεν θα επηρεάσουν τα έσοδα του 
δήμου Βέλου. Καλά θα κάνει η νέα δημοτική 
αρχή να οργανωθεί και να σοβαρευτεί γιατί η 
συνέχεια της αυτοδιοίκησης έχει εκτός από 
απλήρωτα έξοδα και ανείσπρακτα έσοδα.

Επίσης, θέλω να σημειώσω, πώς πρέπει να 
αξιοποιηθούν οι νέες δυνατότητες να συνά-
πτουν οι ΟΤΑ με ευεργετικούς όρους χαμηλό-
τοκα δάνεια μακράς διαρκείας και να επενδύ-
ουν αυτά τα ποσά σε υποδομές και υπηρεσίες 
που βελτιώνουν άμεσα τη ζωή των δημοτών. 

Επειδή η αυτοδιοίκηση έχει γίνει γενικά εύ-
κολος στόχος από πολλά μέσα ενημέρωσης 
θέλω να θυμίσω ότι όλα τα χρέη των δήμων 
της χώρας αναλογούν μόνο το 1,7% του συνο-
λικού δημοσίου χρέους με στοιχεία της ευρω-
παϊκής Κοινότητας που βρίσκονται στο διαδί-
κτυο. Δεν φταίνε οι δήμοι για τα χάλια της χώ-
ρας. Τέλος τιμώ όλους τους προηγούμενους δη-
μάρχους και αιρετούς που με προσωπικό κό-
στος πολλές φορές έβαλαν ένα λιθαράκι στον 

τόπο μας. Ας συνεχίσει να γίνεται το ίδιο χωρίς 
μισαλλοδοξίες και βερμπαλισμούς.

Η παραλιακή ζώνη του δήμου μας και ο 
σταθμός του προαστιακού αποτελούν ένα 
κεφάλαιο για την περιοχή μας.  Πώς θα 
μπορούσαν να αξιοποιηθούν, κατά τη γνώ-
μη σας, ώστε να αποτελέσουν μοχλό ανά-
πτυξης για το δήμο μας;

Η παραλιακή ζώνη και γενικά ο Κορινθια-
κός κόλπος είναι πηγή ζωής για το δήμο Βέ-
λου-Βόχας και μοχλός ανάπτυξης. Υπάρχει, βέ-
βαια, το πρόβλημα της διάβρωσης των ακτών 
που υπερβαίνει τα όρια του δήμου και απαι-
τεί ευρύτερη αντιμετώπιση. Απαιτούνται δρά-
σεις και πρωτοβουλίες που αποβλέπουν στην 
προστασία του Κορινθιακού, στην καθαριότη-
τα της θάλασσας και στην διαμόρφωση της πα-
ραλιακής ζώνης.

Ο προαστιακός βοηθάει ακόμη περισσότερο 
να γίνει η περιοχή μας χώρος υποδοχής νέων 
κατοίκων, οι οποίοι προέρχονται από τα μεγά-
λα στικά κέντρα και την επιλέγουν για μόνιμη 
εγκατάσταση ή δεύτερη κατοικία. Ο δήμος μας 
έχει πραγματικές δυνατότητες να γίνει μια πο-
λυκεντρική ελκυστική πόλη. Απαραίτητη όμως 
προϋπόθεση της ανάπτυξης είναι ο χωροταξι-
κός σχεδιασμός και ο προσδιορισμός των χρή-
σεων γης. Ο πρώην δήμος Βέλου είναι ο μονα-
δικός δήμος στην Κορινθία που έχει εγκεκριμέ-
νο χωροταξικό σχέδιο και σαφής χρήσης γης. 
Αυτό το έργο πρέπει να συμπληρωθεί άμεσα με 
την επιτάχυνση των διαδικασιών ολοκλήρω-
σης της μελέτης του πρώην δήμου Βόχας.

Είναι αυτονόητο ότι τα δύο σχέδια πρέπει 
να είναι συμβατά να αντιμετωπίζουν ενιαία 
τις χρήσεις γης και να συνδυάζονται αρμονι-
κά. Ο ενιαίος χωροταξικός σχεδιασμός είναι 
το εργαλείο για την ενοποίηση του δήμου Βέ-
λου-Βόχας και για τη δημιουργία μιας πολυκε-
ντρικής, σύγχρονης και φιλόξενης πόλης.  Όλοι 
οι δημότες καταλαβαίνουν ότι αυτό το μεγάλο 
έργο έχει άμεση προτεραιότητα σε συνδυασμό 
με την επέκταση του δικτύου αποχέτευσης. 

Η πρωτόγνωρη οικονομική συγκυρία συνδυάζεται με 

την αυτοδιοικητική ανεπάρκεια της δημοτικής αρχής 

η οποία με τη σειρά της τροφοδοτεί με δυσπιστία 

τους δημότες.

ΕΝΔΥΜΑΤΑ | ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ | ΑΞΕΣΟΥΑΡ | ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ
ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ     ΤΗΛ.: 27410 52185

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ
30-50%
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Στη βουλή το σχέδιο νόμου 
για την αξιοποίηση 
της αγροτικής γης 

Κατατέθηκε στην Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπο-
ρίου της Βουλής, στις 31 Ιανουαρίου, το σχέδιο με τίτλο 
«Διαχείριση και προστασία ακινήτων Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων – Ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιω-
μάτων και λοιπές διατάξεις», σύμφωνα με το οποίο θα μπο-
ρούν να παραχωρούν οι περιφερειάρχες, με απόφασή τους, 
δωρεάν εκτάσεις σε επαγγελματίες αγρότες και κτηνοτρό-
φους που δεν διαθέτουν γη.

Το εν λόγω σχέδιο νόμου δόθηκε στην δημοσιότητα ήδη 
από τις 7 Σεπτεμβρίου, από το υπουργείο Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίμων και όπως αναφέρεται στις διατάξεις 
του με αποφάσεις περιφερειάρχη, επίσης, τα ακίνητα αρμο-
διότητας του ΥΠΑΑΤ θα μπορούν να παραχωρούνται και:
•	Για	δραστηριότητες	 του	εν	γένει	πρωτογενή	τομέα,	κατά	

χρήση, σε κάθε ενδιαφερόμενο, έναντι τιμήματος
•	Κατά	 κυριότητα,	 για	 την	 ανέγερση	 κύριας	 κατοικίας,	 σε	

κατ’ επάγγελμα απασχολούμενους στον πρωτογενή το-
μέα, εντός οικισμών, κάτω των 2.000 κατοίκων, που δεν 
έχουν τουριστική ή οικοπεδική αξία, εφόσον δεν έχουν 
ακίνητη περιουσία, στο όνομα αυτών ή των μελών της οι-
κογένειάς τους.
•	Για	την	εκπλήρωση		κοινωφελούς	σκοπού,	σε	νομικά	πρό-

σωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, δωρεάν, κατά χρήση
•	Για	αμμοληψίες	καθώς	και	για	τη	λήψη	αδρανών	υλικών,	

έναντι τιμήματος
•	Για	 εγκαταστάσεις	 ανανεώσιμων	 πηγών	 ενέργειας,	 κατά	

χρήση, έναντι τιμήματος
•	Για	εν	γένει	αναπτυξιακούς	σκοπούς,	κατά	χρήση,	έναντι	

τιμήματος
•	Για	ανταλλαγή	εκτάσεων	με	αντίστοιχες	ιδιωτικές	για	την	

εκτέλεση έργων κοινής ωφέλειας.

Αγ
ρο

τικ
ά 

νέ
α

Νέα παράταση για τα φωτοβολταϊκά των αγροτών
Σε νέα παράταση, το πιθανότερο κατά 

ένα μήνα, προτίθεται να προχωρήσει 
το υπουργείο Περιβάλλοντος, προκει-
μένου για την προθεσμία συμβάσεων 
σύνδεσης των φωτοβολταϊκών σταθ-
μών των επαγγελματιών αγροτών, έπει-
τα από σχετική παρέμβαση της ΠΑΣΕ-
ΓΕΣ. Είναι η δεύτερη παράταση, μετά 

την πρώτη δίμηνη.
Η δεύτερη παράταση, ακόμη κι αν δεν έχει ανακοινωθεί και δεν έχει δη-

μοσιευτεί στο ΦΕΚ, ισχύει πρακτικά αυτό το διάστημα, καθώς κατά ιτις 
ίδιες πληροφορίες η ΔΕΗ συνεχίζει να παραλαμβάνει χρήματα από αγρό-
τες – επενδυτές φωτοβολταϊκών για τις σχετικές συνδέσεις.

 «Το ΥΠΕΚΑ εξετάζει όλα τα δεδομένα ώστε να βοηθηθούν όλα τα 
έργα, ενώ προτίθεται να εξετάσει εκ νέου τις προθεσμίες που ισχύουν για 
τα αγροτικά φωτοβολταϊκά και ταυτόχρονα σε συνεννόηση με την Ευρω-
παϊκή Επιτροπή να αναζητηθεί μια διευκόλυνση, που να εξυπηρετεί όλα τα 
μέρη», θυμίζουμε είχε αναφέρει ο υπουργός ΠΕΚΑ, Γιώργος Παπακ/νου 
απαντώντας σε σχετική ερώτηση στη βουλή.

Οι υπηρεσίες του διευρυμένου δήμου στεγάζονται σε διάφορα 
κτήρια, διασκορπισμένες ενώ το υπό κατασκευή δημαρχείο δεν 
φαίνεται να έχει καμία ελπίδα. Ο δήμαρχος στην συνέντευξη που 
παραχώρησε στο προηγούμενο φύλλο της εφημερίδας μας, ανή-
γαγε το θέμα αυτό σε μείζον για την λειτουργία του δήμου μας. 
Ποια είναι η θέση σας γι’ αυτό ζήτημα;

Η κατασκευή και αποπεράτωση του δημαρχείου στο Ζευγολατιό εί-
ναι πράγματι μείζον θέμα για τη λειτουργία που μαζί με τον ενιαίο χω-
ροταξικό σχεδιασμό τα θεωρώ τα δύο κορυφαία θέματα που έπρεπε 
στο ξεκίνημα του νέου δήμου να προχωρήσουν. 

Δεν έχει γίνει όμως ούτε ένα μικρό βήμα προς αυτή την κατεύθυν-
ση και είναι αυτός ο βασικός λόγος που καταψηφίσαμε το τεχνικό πρό-
γραμμα, το οποίο δεν ανέφερε τίποτα σχετικό.

Η άμεση προτεραιότητα του δημαρχείου πρέπει να συνοδευτεί και 
με τη διεκδίκηση και υλοποίηση μιας θεμελιώδους επιλογής του Καλ-

λικράτη για τα δημοτικά e-ΚΕΠ, για την κάρ-
τα του δημότη, τα μηχανήματα αυτόματης 
εξυπηρέτησης και τη διοικητική βοήθεια στο 
σπίτι για όσους δημότες το έχουν ανάγκη. Η 
οργάνωση του νέου δήμου και η εξυπηρέτη-
ση του πολίτη έπρεπε να είναι η πρώτη προ-
τεραιότητα.

Τελικά, υπάρχει ελπίδα για μέλλον; Τόσο 
για την πατρίδα μας όσο και για το δήμο 
μας; Μπορούμε να ελπίζουμε σε καλύτε-
ρες μέρες; Και τι πρέπει να γίνει γι’ αυτό;

Άποψή μου είναι ότι είναι καιρός, αν στα 
αλήθεια μας ενδιαφέρει το μέλλον η κεντρι-
κή εξουσία με τη βοήθεια όσων περισσότε-
ρων κομμάτων να κινηθεί σε τρεις άξονες: Να 
ανατρέψουμε το πλήθος θεσμικών στρεβλώ-
σεων του ατομικού και δημόσιου βίου, να ξε-
κινήσουμε νέες αναπτυξιακές δράσεις και να 
αμβλύνουμε τον πόνο και την ανέχεια από τα 

οποία υποφέρουν οι φτωχότεροι. Για το δήμο μας, πιστεύω πως η πε-
ριοχή της πεδιάδας της Βόχας είναι μία φυσική γεωγραφική ενότη-
τα που πρέπει να λειτουργήσει αυτόνομα γιατί έχει όλες τις προϋπο-
θέσεις που χρειάζεται. Η εκάστοτε δημοτική αρχή πρέπει να φροντί-
ζει την αποτελεσματική λειτουργία του δήμου για την καθημερινότητα 
του δημότη και με πράξεις να προωθεί την ανάπτυξη με βάση το τρί-
πτυχο τουριστική, οικιστική και γεωργική ανάπτυξη.  Το μεγάλο στοί-
χημα είναι να περάσουμε από τη συνείδηση  του χωριού στη συνεί-
δηση της περιοχής που ζούμε. Να αλλάξουμε την αίσθηση ότι τίποτα 
δεν μπορεί να αλλάξει.  

«Στην πολιτική είναι ανώφελο να κοιτάς πιο μακριά από δυο 
βδομάδες» έλεγε ο Βρετανός πολιτικός Chamberlain. Ωστόσο, 
«κοιτώντας» το 2013, βλέπετε τον εαυτό σας ως υποψήφιο δή-
μαρχο του δήμου Βέλου-Βόχας; 

Θα συμφωνήσω με τον Τσάμπερλαιν. Και μάλιστα με δεδομένο το 
γεγονός ότι οι επόμενες εβδομάδες θα κρίνουν σε μεγάλο ποσοστό το 
μέλλον της χώρας μας. Έχω όμως την άποψη ότι η ελπίδα δεν έρχεται 
από την κεντρική πολιτική σκηνή, αλλά από την περιφέρεια και τους 
δήμους, που γνωρίζει καλύτερα από τον καθέναν τις ανάγκες των πολι-
τών και τι πρέπει να γίνει. Απαντώντας λοιπόν στην ερώτησή σας σας 
λέω ότι όταν έρθει η στιγμή δεν θα μπορούσα να κάνω κάτι άλλο από 
το να είμαι παρών σε μία ανοιχτή δημοκρατική διαδικασία που σκοπό 
δεν έχει μόνο μία υποψηφιότητα δημάρχου, αλλά τη συγκρότηση μιας 
μεγάλης αυτοδιοικητικής ομάδας πολιτών που χρειάζεται ο δήμος και 
δεν την έχει τώρα, μακριά από τοπικισμούς και κομματικές αγκυλώ-
σεις, και με μόνο κριτήριο την ικανότητα για ανιδιοτελή προσφορά. 
Με τον δήμαρχο να είναι ο πρώτος μεταξύ πολλών ίσων. Πρέπει να 
δώσουμε δημιουργικές διεξόδους σε παραγωγικές –αλλά κουρασμένες 
από την συγκυρία- δυνάμεις. Η καταστροφή τους ξεβολεύει όλους. Δεν 
μπορείς να είσαι ευτυχισμένος στον προσωπικό σου βίο αν η χώρα ή 
ο δήμος είναι κατεστραμμένος. Πρέπει όλοι να ξαναγίνουμε ενεργοί 
πολίτες, η πραγματική πολιτική βρίσκεται στην αυτοδιοίκηση και στις 
αυτοδύναμες πρωτοβουλίες ομάδων πολιτών που είναι μίας σπουδαί-
ας σημασίας πολιτικό φαινόμενο που συμβαίνει τελευταία έξω από 
την παλιατζούρικη ξυλόγλωσσα των κομμάτων.

Ευχαριστούμε.

H πραγματική 
πολιτική 
είναι στην 
αυτοδιοίκηση 
και στις 
αυτόνομες 
πρωτοβουλίες 
πολιτών, 
έξω από την 
παλιατζούρικη 
ξυλόγλωσσα 
των κομμάτων.

συνέχ. από τη σελ. 5
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Οι Τοπικές μας Κοινότητες

ΣΤΙΜΑΓΚΑ:
Αποζημιώσεις ΕΛΓΑ, νερό 

και οδοποιία τα βασικότερα 
προβλήματα του χωριού

Στο πλαίσιο της προσπάθειας μας να καλύψουν όσο 
το δυνατόν πληρέστερα την προβολή των τοπικών 
κοινοτήτων του δήμου μας, αλλά και να αναδείξουμε 
τα προβλήματα και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν 
εγκαινιάζουμε μία νέα στήλη που φιλοδοξεί να σταθεί 
κοντά στους δημότες και να μεταφέρει τους προβλη-

ματισμούς, τις ανησυχίες και τις προσδοκίες τους. 
Ξεκινήσαμε από τη Στιμάγκα, ένα από τα μεγαλύτερα 
χωριά του δήμου. Βρεθήκαμε στο καφενείο του χω-
ριού, μιλήσαμε με κατοίκους και παράγοντες και κα-
ταγράψαμε σκέψεις, απόψεις, έγνοιες φόβους και ελ-
πίδες. 

«Η χρονιά που έρχεται», λέει ο δημοτι-
κός σύμβουλος και πρόεδρος του Συνεταιρι-
σμού Στιμάγκας κ. Γιώργος Δαρδάνης, «θα εί-
ναι δύσκολη για όλους μας, διότι μπήκαμε στο 
λούκι που έχει μπει όλος ο κόσμος, έχουμε 
ξανοιχτεί με δάνεια και επενδύσεις πάνω στις 
καλλιέργειες και είναι δύσκολο πια να καλύ-
ψουμε τις υποχρεώσεις μας. Κατ’ αρχήν δεν 
υπάρχει νερό», συμπληρώνει με έμφαση. «Το 
νερό έρχεται από κάτω, έρχεται από τη Βόχα 
κι αυτό αποτελεί μεγάλο κόστος. Σ’ αυτή τη δι-
αδικασία μπήκαμε με σκοπό την αύξηση της 
παραγωγής, αλλά το κόστος είναι πια δυσβά-
σταχτο. Ο καθένας προσπαθεί να βελτιώσει 
την κατάσταση με τη δημιουργία μικροφραγ-
μάτων και λιμνοδεξαμενών, αλλά δεν αρκεί». 

«Η μόνη σωτηρία μας», συνεχίζει, «θα είναι 
το φράγμα του Ασωπού. Αν καταφέρουμε κι 
αρδευτεί το χωριό μας, έτσι θα υπάρξει διέξο-
δος στο θέμα αυτό». 

Ο Καλλικράτης στην Στιμάγκα
«Γίνεται προσπάθεια από τη δημοτική αρχή, 

αλλά το οικονομικό πρόβλημα είναι μείζον στο 
δήμο μας», συνεχίζει ο κ. Δαρδάνης. «Αντι-
μετωπίζονται τα σοβαρά καθημερινά ζητήμα-
τα δεν υπάρχει η δυνατότητα να γίνει κάποιο 
έργο. Το σημαντικότερο πρόβλημά μας, από 
άποψη υποδομών, που το έχουμε θέσει και 
πιστεύουμε ότι θα διορθωθεί είναι ότι έχουμε 
ακόμη αμιαντοσωλήνες στο δίκτυο ύδρευσης 
του χωριού μας. Επιβάλλεται η αλλαγή τους. 
Είναι που είναι κακό το νερό έχουμε και τον 
αμίαντο... Σε αυτό το τεχνικό πρόγραμμα είναι 
ενταγμένο και πιστεύουμε ότι θα γίνει», υπο-
γραμμίζει συνεχίζοντας. 

«Ένα δεύτερο πρόβλημα, είναι με την αγρο-
τική οδοποιία, διότι έχουμε πολλά χιλιόμετρα 
αγροτικών δρόμων. Πληρώνουμε μία εισφο-
ρά, ανταποδοτική για να συντηρείται η αγρο-
τική οδοποιία». Παράπονα εξέφρασε για τον 
τρόπο που η προηγούμενη δημοτική αρχή του 
πρώην δήμου Βέλου διαχειρίστηκε την ει-
σφορά των Στιμαγκιωτών. «Έγιναν έργα», 
λέει, «αλλά όχι του ύψους που θα έπρεπε». 

«Ζήτημα αποτελεί και η διαπλάτυνση του 
υφιστάμενου επαρχιακού δρόμου της Στιμά-
γκας για τη βελτίωση των στροφών», προ-
σθέτει ο Αργύρης Σταθούλης. «Έγιναν 
παλαιότερα κάποιες βελτιώσεις, όμως δεν 
έφτασαν τα χρήματα και δεν ολοκληρώθηκε 
το έργο».

Η αποχέτευση
Άλλο μεγάλο πρόβλημα της Στιμάγκας εί-

ναι το αποχετευτικό. Δυστυχώς, το υπέδα-
φος δημιουργεί πρόβλημα απορροφητικότη-

τας στους βόθρους, οι κάτοικοι αναγκάζονται 
να πληρώνουν διαρκώς για να αδειάζουν τους 
βόθρους, μάλιστα τελευταία το κόστος έχει με-
γαλώσει διότι τα λύματα διοχετεύονται στον βι-
ολογικό. «Η μόνη λύση, και δεν ξέρω αν μπο-
ρεί να γίνει, είναι να είχε ο δήμος ένα δικό του 
βυτιοφόρο, να μειώσει το κόστος. Το έχουμε 
προτείνει, δεν ξέρω αν μπορεί να  γίνει» λέει 
ο κ. Δαρδάνης. 

Δύσκολη η φετινή  
καλλιεργητική περίοδος
«Η εισφορά στον ΕΛΓΑ για τη σουλτανίνα ήταν 
για μας πολύ υψηλή. 65 ευρώ το στρέμμα ει-
σφορά επειδή δηλώσαμε παραγωγή 2,5 τό-
νους το στρέμμα. Οι πρόσφατες αποζημιώσεις 
όμως μας ήρθαν μειωμένες, αφού υπολογί-
στηκαν με την όποια εκτίμηση έκανε ο γεωπό-

νος, ανά στρέμμα κι όχι με την ασφάλεια που 
έχουμε πληρώσει!», εξηγεί ο κ. Σταθούλης. 

Καταλήγοντας την κουβέντα σημείωσαν και 
τα υπόλοιπα προβλήματα που αντιμετωπίζουν 
για τη φετινή καλλιεργητική περίοδο, που ανα-
μένεται ιδιαίτερα δύσκολη. Έτσι, αναφέρθηκαν 
στο ΦΠΑ 23% που επιβάλλεται στα αγροτικά 
μηχανήματα, και στο ακριβό πετρέλαιο, την ελ-
λιπή επιδότηση που δίδεται (μόλις 12€ για τη 
σουλτανίνα, όταν για το λεμόνι δίνονται 35 €, 
σημειώνει ο Κώστας Φούζας).

Τέλος, προτείνουν οι Ενώσεις να δίνουν με 
πίστωση τα φυτοφάρμακα και τα λιπάσματα, 
ενώ θα επιθυμούσαν να υπάρξει ένα πάγωμα 
στις οφειλές τους στην Αγροτική Τράπεζα. 

Είναι πολύ δύσκολο να πληρώνουν οι αγρό-
τες τα λιπάσματα τοις μετρητοίς, τονίζει ο Σο-
φοκλής Γιουρούσης.
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ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Μ.Ε.

ΣΥΓΧΡΟΝΟ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ - ΦΥΣΙΚΗ - ΧΗΜΕΙΑ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ

Γ. ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ - Γ.ΠΡΕΔΑΡΗΣ

ΒΕΛΟ  27420 - 34577

ΣΣ

«Χωρίς επιστροφή» ...στο Βραχάτι

Από το 2008 μέχρι σή-
μερα είναι έντονη η αί-
σθηση του μεγάλου με-

τασχηματισμού και βέβαια 
η αίσθηση αυτή παράγεται 
από εικόνες κατάρρευσης 
και από την αγωνία για την 
έλευση ακόμη μεγαλύτερων 
καταστροφών. Ο παλιός κό-
σμος πεθαίνει και ο νέος δεν 
έχει ακόμη γεννηθεί.

Ωστόσο δεν είναι απολύ-
τως σαφές τι είναι αυτό που 
καταρρέει; Και τι είναι αυτό 
το νέο του οποίου τη δημι-
ουργία μπορούμε να επιδι-
ώξουμε βάσιμα; Μπορεί να 
παραχθεί ελπίδα για το μέλ-
λον; Αυτό είναι το κύριο ερώ-
τημα, στο οποίο οι αριστεροί 
καλούνται να απαντήσουν. 

 Το Χωρίς Επιστροφή επι-
χειρεί να συμβάλει σε αυτό• 
αναλύοντας τη σημερινή 
περίοδο του καπιταλισμού, 
αφού την εντάξει στη μεγάλη 

ιστορική φάση, 
που ανοίγει με 
την κρίση της 
δεκαετίας του 
1970 επανα-
φέροντας, κυ-
ρίως, τα μεγά-
λα θέματα της 
κομμουνιστι-
κής και ελευθε-
ριακής παρά-
δοσης. Για να 
αρχίσουμε να 
δημιουργούμε 
ξανά το δρόμο 
της χειραφέτη-

σης.
Στην παρουσίασή του ο 

γνωστός εργατολόγος κ. Αλέ-
ξης Μητρόπουλος επεσήμα-
νε μεταξύ άλλων πώς: «Κατά 
τους συγγραφείς με τους 
οποίους συμφωνώ απολύ-
τως, η απάντηση του τότε 
προοδευτικού ευρωπαϊκού 
κινήματος έπρεπε να είναι 
η αφομοίωση και η εφαρ-
μογή στην πράξη πολλών 
από τα διδάγματα του Μάη 
του 1968, για μία εναλλακτι-
κή οργάνωση της παραγωγι-
κής  διαδικασίας, για περισ-
σότερη δημοκρατία και αυ-
τοδιαχείριση στις οικονομι-
κές μονάδες, την τοπική αυ-
τοδιοίκηση τον στενό και ευ-
ρύτερο δημόσιο τομέα και 
για τον μπολιασμό του συ-
στήματος με στοιχεία άμε-
σου δημοκρατικού πνεύμα-

τος. Έτσι από τη μια θα μπο-
ρούσε να αποτελεί μια 
πειστική απάντηση 
στον υπαρκτό σοσια-
λισμό της κομματικο-
κρατικής ταξικότη-
τας κι από την άλλη 
έναν πρόσφορο κοι-
νωνικό επανακαθο-
ρισμό της οικονο-
μικής λειτουργίας 
αφού τα μέσα πα-
ραγωγής τα συστή-
ματα της ατομικής ιδιοκτη-
σίας  θα ετίθοντο στην υπη-
ρεσία του κοινωνικού συμ-
φέροντος». 

Για να συμπληρώσει λίγο 
αργότερα πως σήμερα εκτός 
από την οικονομική κρίση 
έχουμε και κρίση δημοκρα-
τίας.

Μιλώντας στη συνέχεια ο 
κ. Μανώλης Γλέζος ξεκίνη-

σε λέγοντας πως ποτέ οι οι-
κονομολόγοι δεν μπορούν 
να λύσουν από μόνοι τους το 
θέμα. Πρέπει να επέμβουν οι 
πολιτικοί και να λύσουν το 
θέμα, τόνισε ο γηραιός της 
Αριστεράς. Δεν αρκεί η κοι-
νωνικοποίηση των μέσων 
παραγωγής, τόνισε με έμφα-
ση, είναι αναγκαία η κοινω-
νικοποίηση των μέσων της 
πολιτικής. Εξηγώντας με αξι-
οθαύμαστη απλότητα το πώς 
φτάσαμε σ’ αυτή την κρίση 
είπε πώς από τη στιγμή που 
μετατρέπεις το ρόλο του χρή-
ματος και από εκεί που εί-
ναι μέσο ανταλλαγής αξιών, 
το κάνεις, δήθεν, ότι παράγει 
αξίες οπωσδήποτε θα υπάρ-

ξει κρίση. Κατέδει-
ξε δε με το λόγο του 
την παραδοξολογία 
του πολιτικού συ-
στήματος που προ-
σπαθεί να λύσει την 
κρίση που προκάλε-
σε το χρηματοπιστω-
τικό σύστημα, σώ-
ζοντας το χρηματο-
πιστωτικό σύστημα 

ε ι ς βάρος του εργαζόμε-
νου λαού. Την κρίση δεν την 
προκάλεσε ο λαός, όμως ο 
λαός θα την πληρώσει, υπο-
γράμμισε. 

Και κατέληξε μιλώντας για 
συλλογική αντίδραση «αφή-
στε τους αρχηγούς, αφή-
στε τους σωτήρες, αφήστε 
τα κόμματα και κάντε εκείνο 
που πρέπει». 

ΒΡΑχΑΤΙ
Τηλ. & Φαξ:	27410	51133

e-mail: info@mpitsakoubooks.gr

 ■ Από αριστερά: Μανώλης Γλέζος, Φάνης Κουρεμπές, Ευκλείδης 
Τσακαλώτος και Αλέξης Μητρόπουλος ακούνε με προσοχή τις 
ερωτήσεις του κοινού
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Αποκριάτικες εκδηλώσεις

Παρασκευή 
17 /02

Σάββατο 
18 /02 Κυριακή 

19 /02

ΠΟΙΟΣ: Ο Πολιτιστικός & Αθλητικός Σύλλογος 
Βραχατίου ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΠΟΤΕ:  Σάββατο 4 Φεβρουαρίου, 8:30 το βράδυ
ΠΟΥ: Στο Ξενοδοχείο ΑΛΚΥΩΝ
ΤΙ: Μουσικοχορευτικό πρόγραμμα με τη συμμετοχή 

του Παναγιώτη Λάλεζα, της ορχήστρας και των 
χορευτικών τμημάτων του Συλλόγου

ΤΙΜΗ: 18€ κατά άτομο για τους ενήλικες, 10€ για τα 
παιδιά και περιλαμβάνει φαγητό και ποτό.

ΠΟΙΟΣ: Ο Δήμος ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ

ΠΟΤΕ:  Παρασκευή 17 
Φεβρουαρίου, 9:00 το βράδυ

ΠΟΥ: Στην αίθουσα του πρώην 
κινηματογράφου ΑΜΟΡΕ

ΤΙ: Μασκέ πάρτι με τους 
ρυθμούς της latin μουσικής 
του μουσικού σχήματος 
Apurimac

ΤΙΜΗ: 6€ είσοδος με το πρώτο 
ποτό.

ΠΟΙΟΣ: Ο Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων 1ου 
Δημοτικού Σχολείου Ζευγολατιού

ΠΟΤΕ:  Σάββατο 18 Φεβρουαρίου, 7:00 το 
βράδυ

ΠΟΥ: Στην αίθουσα του πρώην 
κινηματογράφου ΑΜΟΡΕ

ΤΙ: Μασκέ πάρτι με κέτερινγκ από τους 
Δειπνοσοφιστές

ΤΙΜΗ: 6€ είσοδος με το πρώτο ποτό.

ΠΟΙΟΣ: Ο Σύλλογος 
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ

ΠΟΤΕ:  Σάββατο 18 
Φεβρουαρίου, 7:00 
το βράδυ

ΠΟΥ: Στο πρώην Diverso

ΤΙ: Κοπή πίτας 
και ετήσιος 
αποκριάτικος χορός

ΤΙΜΗ: 6€ είσοδος με το 
πρώτο ποτό.

ΠΟΙΟΣ: ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ 
ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ

ΠΟΤΕ:  Κυριακή 19 
Φεβρουαρίου, 1:00 το 
μεσημέρι

ΠΟΥ: Στο ξενοδοχείο 
ΑΛΚΥΩΝ

ΤΙ: αποκριάτικος χορός
ΤΙΜΗ: 15€. 

Συμπεριλαμβάνεται 
φαγητό, ποτό, 
ζωντανή μουσική.

ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΟ ΔΙΗΜΕΡΟ 
ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΙΜΑΓΚΑΣ
Κυριακή 26-2-2012  |  2:30 μμ 
 Ο ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΤΙΜΑΓΚΑΣ  

θα πραγματοποιήσει το καθιερωμένο ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ   
με συμμετοχές όλων των φορέων της Τοπικής Κοινότητας 
Στιμάγκας  και  των γύρω περιοχών.

Καθαρά Δευτέρα  27-2-2012  |  12:00 πμ
 Ο ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΤΙΜΑΓΚΑΣ 

«ΘΥΑΜΙΣ» θα παρουσιάσει  αποσπάσματα από την επιτόπια 
έρευνα«ΑΠΟΚΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΣΤΙΜΑΓΚΑ» και Αποκριάτικα δρώμενα 
από την περιοχή της Νάξου με την συμμετοχή του ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΥ 
ΟΜΙΛΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ (ΧΟΦ) που θα φιλοξενήσει. 

Σάββατο 
18 /02

Σάββατο 
04 /02

Αλεξάνδρα Αγάθου
Πτυχ. Αισθητικής & Κοσμητολογίας ΤΕΙ Αθήνας

Ρεφλεξολόγος πτυχ. του N.H.S. (Natural Health Sience)
Μετεκπαιδευθείσα στο Heinrich-Heine-Universtat Dusseldorf

Solarium

ΠΡΟΣΩΠΟ
Βαθύς καθαρισμός
Ενυδάτωση
Αντιγήρανση

ΣΩΜΑ
Αδυνάτισμα
Κυτταρίτιδα
Σύσφιξη

ΜΕΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑ   -    ΦΩΤΟΛΥΣΗ
SPA & ENAΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ

Εξειδικευμένα μασάζ 
Ρεφλεξολογία

Ζευγολατιό Κορινθίας, 27410 55405 | www.agathoubeautyspa.gr, facebook: Αγάθου Beauty & Spa

ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗ
Ριζική - Κερί
ΜΑΚΙΓΙΑΖ
Νυφικό & Βραδινό

ΝΥΧΙΑ
Μανικιούρ
Πεντικιούρ
Τεχνητά
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Γράφει ο ΚΩΣΤΑΣ ΣΧΟΙΝΟΧΩΡΙΤΗΣ
Ιστορικός, Αρχειονόμος – Βιβλιοθηκονόμος, 
υποψήφιος ∆ιδάκτωρ

Έλληνες Αεί Εσμέν

Ο Βιλαμόβιτς λέει ότι «οι Έλληνες 
ουδέποτε ήταν κατακτητές, αλλά 
πάντοτε υπήρξαν αναμορφωτές 

και ελευθερωτές» και για το λόγο αυτό 
«η Ελλάς έχει την ηγεμονία του πολιτι-
σμού της ανθρωπότητας», για να συ-
μπληρώσει ο Σίλλερ πολύ εύστοχα 
ότι «και τίποτε άλλο εάν δεν υπήρχεν εκ 
της Ελλάδος, ο Παρθενών είναι ικανός 
δια να αποδείξη κατά τον πλέον εύγλωτ-
τον τρόπον ότι ΜΕΓΑΣ ΛΑΟΣ κατώ-
κει ποτέ εις την χώραν ταύτην», και 
να ολοκληρώσει ο Μπρυ-
νέ ντε Πρέσλ (Ιστορία 
περί Ελλάδος) ότι «η 
Ελλάς είναι μοναδικό 
παράδειγμα έθνους 
συγκροτηθέντος 
κατά τους φυσι-
κούς νόμους. Έχει 
κοινότητα καταγω-
γής, ηθών , γλώσσης 
και αδιάσπαστη ενό-
τητα και συνέχεια με τις 
αναμνήσεις παρελθόντος 
ενδόξου. Το Έθνος αυτό είναι 
προικισμένο με ζωτικότητα που του επι-
τρέπει να ανθίσταται και να αντέχει και 
στις μεγαλύτερες καταστροφές…».

Ως πανάρχαιοι κάτοικοι της Ελλά-
δας φέρονται λαοί με διάφορα ονό-
ματα, όπως Λέλεγες, Κάρες, Δρύοπες, 
Θεσπρωτοί, Χάονες, Δωδωναίοι, Μο-

λοσσοί, Παίονες, Αθαμάνες,Μύγδο-
νες,Φρύγες,Δαναοί,Αχαιοί κ.α. Όλες 
αυτές οι τοπικές ονομασίες προσδι-
όριζαν έναν και μοναδικό λαό, τον 
ίδιο λαό, τους Πελασγούς, που σήμε-
ρα διαιρείται σε Ηπειρώτες, Μακεδό-
νες, Θράκες, Θεσσαλούς,Ρουμελιώ-
τες,Πελοποννησίους,Κρήτες,Κυκλα-
δίτες,Κυπρίους κ.α. Οι αρχαίοι μας 
πρόγονοι, όπως αναφέρουν οι μυθι-
κές παραδόσεις, πίστευαν ότι κατά-
γονται από τους αρχαίους αυτούς λα-

ούς και ότι είναι συγ-
γενείς με αυτούς. Αλλά 

και οι παραδόσεις τους ότι 
οι Ίωνες, οι Αχαιοί,οι Αιολείς,οι 

Δωριείς κατάγονται από τους ομώ-
νυμους γενάρχες τους που ήταν κατά 
την παράδοση τέκνα θεών ή απόγο-
νοι θεών, πάλι τους Πελασγούς ανα-
μιγνύουν με την καταγωγή τους και 
τους θεωρούν ως αρχαιότερους προ-
γόνους τους.

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε.

Διεύθυνση Σπουδών:

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

27420
33933

Βραχάτι 
Ζευγολατιό

27410
55983

Γνώση

ΜΕΘΟΔΙΚΟ

Ο Θουκυδίδης είναι ακριβής όταν λέει 
ότι οι Έλληνες και οι Πελασγοί αποτελούν 
το αυτό Έθνος.

Κατά τις πανάρχαιες ελληνικές παρα-
δόσεις ο Έλλην ήταν υιός του Δία και της 
Πύρρας ή της Δορρίπης, ενώ με μια άλλη 
παράδοση ήταν υιός του Δευκαλίωνα, υιού 
του Προμηθέα και της Πύρρας, θυγατέ-
ρας του Επιμηθέα. Άλλη παράδοση αναφέ-
ρει ότι ο Έλλην ήταν υιός του Προμηθέα, 
που είχε παντρευτεί τη νύφη Ορσηίδα και 
είχε αποκτήσει τρείς γιούς, τον Ξούθο, τον 
Δώρο και τον Αίολο (Απολλοδώρου, βιβλίο 
Α΄).

Σύμφωνα με πηγές λιγότερο μυθολογικές, 
το όνομα Ελλάς και Έλλην προήλθε από το 
όνομα των κατοίκων της Δωδώνης Ελλών 
ή Σελλών, τους οποίους αναφέρει ο Όμη-
ρος (Ιλιάς Π. 233 – 235) ως ιερείς του εκεί 
μαντείου, ερμηνεύοντας τους χρησμούς 
του Δία: «Ζεύ, άνα Δωδωναίε, Πελασγι-
κέ, τηλόθι ναίων, Δωδώνης μεδέν δυ-
σχειμέρου. Αμφί δε Σελλοί σοί ναίουσ’ 
υποφήται ανιπτόποδες χαμαιεύναι» 
(Δία,Βασιλιά,Δωδωναίε,Πελασγικέ,που κά-
θεσαι μακριά και προστατεύεις τη Δωδώνη 
με το βαρύ χειμώνα. Γύρω δέ οι Σελλοί κα-
τοικούν, οι ερμηνευταί των χρησμών σου 

που κοιμούνται κατά γής και έχουν άνιπτα 
πόδια).

Υπέρ της ετυμολογίας αυτής συνηγο-
ρεί και ο Αριστοτέλης στα «Μετεωρολογι-
κά», όπου αναφερόμενος στον κατακλυσμό 
του Δευκαλίωνα γράφει: «…περί την Ελ-
λάδα την αρχαίαν. Αύτη δ’εστίν η περί 
την Δωδώνην και τον Αχελώον…ώκουν 
γάρ οι Σελλοί ενταύθα και οι καλούμε-
νοι τότε μέν Γραικοί, νύν δ’ Έλληνες».

Από τη ρίζα σαλ, παράγεται ρήμα των 
Μεσογειακών γλωσσών (μητέρα των οποί-
ων προφανώς είναι η Πελασγική), που έχει 
την έννοια του προσεύχεσθαι, του ικετεύ-
ειν. Από αυτό προέρχονται οι Σελλοί της 
Δωδώνης και οι Σάλιοι των Ρωμαίων και 
το όνομα Σόλων (ο ευχέτης, ο ιερεύς). Πιθα-
νότερο είναι Ελλάς να σημαίνει χώρα υψη-
λή, ορεινή, διότι οι Πελασγοί που κατοικού-
σαν τις νοτιότερες περιοχές ονόμασαν τους 
Δωριείς Έλληνες, δηλαδή υψηλούς είτε δι-
ότι ήταν ψηλοί στο ανάστημα είτε διότι ήλ-
θαν από βορειότερα μέρη (σημ. Ορεσίβιοι, 
βουνήσιοι).

[Συνεχίζεται]
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Σύμφωνα με πηγές λιγότερο μυθολογικές,  
το όνομα Ελλάς και Έλλην προήλθε από το όνομα 
των κατοίκων της Δωδώνης Ελλών ή Σελλών,  
τους οποίους αναφέρει ο Όμηρος (Ιλιάς Π. 233 – 235) 
ως ιερείς του εκεί μαντείου, ερμηνεύοντας  
τους χρησμούς του Δία...

Η καταγωγή του ονόματος των Ελλήνων
ΜΕΡΟΣ Α΄

Καμία άλλη χώρα στον κόσμο, εκτός της Ελλάδας,  
δεν έχει να επιδείξει λαμπρότερη και μακρότερη ιστορία  
ή πνευματικές εκδηλώσεις που προκάλεσαν και προκαλούν 
τον παγκόσμιο θαυμασμό. Ορισμένοι βεβαίως σκόπιμα 
επιδιώκουν να μειώσουν ή και να αμφισβητήσουν  
την τεράστια συμβολή του άφθαστου ελληνικού πνεύματος 
στην καθολική ανάπτυξη της ανθρωπότητας
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Σας ευχόμαστε  
χρόνια πολλά και  
ευτυχισμένο το νέο έτος. 

ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΩΡΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΜΑΣ
ΚΑΙ ΣΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΕΝΑ παΚετΟ ΣΥΝΤήΡήΣήΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟχΗΜΑ ΣΑΣ

Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΙΣχΥΕΙ ΑΠΟ 2/1/2012 ΕΩΣ 29/2/2012 
ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΥΠΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΤΟπΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΤΟ ΤΗΛ. 27410 51106

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
• Λάδια κινητήρος (10W40 ή 15W40 των 4 lit)
• Φίλτρο λαδιού για κάθε τύπο κινητήρα (τμχ 1)
• Αλλαγή Υαλοκαθαριστήρων (τμχ 2)
• Υγρό παρμπρίζ (τμχ 1, 250 ml) 
• Καθαρισμός κινητήρος
• Γενικός τεχνικός έλεγχος οχήματος

59€
μόνο με
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ΑΠΙΣ
ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ

Α.Γ.Σ.

Το Τμήμα Στίβου του Α. Ο. Ζευγολατιού, ιδρύθηκε, όπως 
έχουμε προαναφέρει, τον Ιανουάριο του 1981. Κοινή πε-
ποίθηση και συνισταμένη υπήρξε τότε η διοργάνωση μιας 
σειράς αθλητικών εκδηλώσεων – δράσεων, με κύριο στό-

χο την προβολή του χωριού μας, του Ζευγολατιού. Μέσα σε αυτό 
το πλαίσιο υπήρξε και η σκέψη να διοργανωθεί Λαϊκός Ανώμα-
λος Δρόμος, με σκοπό να γνωρίσουν συμμετέχοντας οι Νέοι του 
χωριού μας αλλά και της ευρύτερης περιοχής, τη χαρά του Αθλη-
τισμού.

Υπό το κλίμα αυτό και την γενικότερη περιρρέουσα ατμόσφαι-
ρα, τον Ιανουάριο του 1981, διοργανώθηκε στην κεντρική πλα-
τεία του χωριού μας με τη συμμετοχή 150 περίπου αθλητών από 
την ΑργολιδοΚορινθία ο Α΄ ΛΑΪΚΟΣ ΑΝΩΜΑΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΖΕΥ-
ΓΟΛΑΤΙΟΥ, σημειώνοντας μεγάλη επιτυχία και αναγνώριση. Κάτι 
άλλωστε που αναφέρεται βεβαίως και σε όλες τις τότε ημερήσιες 
αθλητικές και πολιτικές εφημερίδες.

Η εφημερίδα «Ακρόπολις», στις 21.1.1981, με τίτλο ‘‘ΑΝΩΜΑ-
ΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΣΤΟ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ’’ αναφέρει συγκεκριμένα τα 
εξής:

« Με υποδειγματική τάξη και μεθόδευση έγινε τη Κυριακή το 
πρωί λαϊκός ανώμαλος δρόμος όλων των κατηγοριών, ανδρών και 
γυναικών, στο Ζευγολατιό Κορινθίας. Μετέσχον πάνω από 100 
αθλητές και αθλήτριες της ΑργολιδοΚορινθίας. Στην επιτυχία της 

εκδηλώσεως, που την παρακολούθησαν εκατοντάδες φιλάθλων, 
συνέβαλαν οι καθηγητές Σωματικής Αγωγής κ.κ. Βλ. Παπαγγελό-
πουλος, Καρβουτζής, Πουλάκος και η δ. Αγγελική Λάσκου, ο Πρό-
εδρος της Τοπικής Επιτροπής ΣΕΓΑΣ Ναυπλίου κ. Μπούνος και οι 
παράγοντες του διοργανωτού συλλόγου Α. Ο. Ζευγολατιού κ.κ. Πα-
πουτσής, Ραχανιώτης και Μπουλντάς. Τα αποτελέσματα: 
1.500μ. Κορασίδων:  Βενετσάνου 4.53.2
3.000μ. Γυναικών:  Πετροπούλου 10.54
3.000μ. Παίδων:   Μπόμπος 9.45
6.500μ. Ανδρών:  Παπαπαναγιώτου 21.25.

Συνολικά, διοργανώθηκαν έως και το 1981 πέντε Λαϊκοί Ανώ-
μαλοι Δρόμοι, στους οποίους συμμετείχαν εκείνη την εποχή πολ-
λοί Πρωταθλητές Ελλάδας. Χαρακτηριστικά αναφέρονται οι Τσά-
κουλας, Πετροπούλου, Κούρος, Γεωργόπουλος κ.α. Οι Αγώνες 
σταμάτησαν έως το 1997. Το 1997 ο νεοϊδρυθείς Α.Γ.Σ ΑΠΙΣ Ζευ-
γολατιού (1996) σε συνεργασία με την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκη-
ση Κορινθίας και την στήριξη της τότε κοινότητας Ζευγολατιού, 
επανασύστησε τον θεσμό, διοργανώνοντας ακόμα άλλους επτά 
αγώνες έως και το 2003.

Αξίζει να τονισθεί ότι η συμμετοχή έφτασε τον φανταστικό 
αριθμό των 800 αθλητών!!! από όλη την Ελλάδα.

[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]

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΛΑΪΚΟΥ ΑΝΩΜΑΛΟΥ 
ΔΡΟΜΟΥ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ

«Ένας Θεσμός που κράτησε χρόνια!!!»
ΓΙΑΤΙ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕ;;;

ΜΕΡΟΣ Α΄
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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

Γ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 76
ΓΡΑΝΑ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ ΤΗΛ. 6974 380296

ΣΙΔΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
ΚΑΓΚΕΛΑ -ΠΟΡΤΕΣ

ΓΕΩΡΓΟΥ ΠΕΤΡΟΣ
οικονομικές τιμές

παμΒΟΧαΪΚΟΣ
«Καθάρισε»	και	πέρασε	

δεύτερος!

Εδώ που φτάσαμε, ένα παιχνίδι μόνο σε κάθε 
αγωνιστική ενδιαφέρει πια τους Έλληνες φιλά-
θλους. Αυτό που παίζει κάθε εβδομάδα ο Πανα-
θηναϊκός. Κανένας δεν ενδιαφέρεται τι θα κάνουν 
ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ , ο ΠΑΟΚ, και οι υπόλοιποι. 
Όλοι ενδιαφέρονται για το τι θα κάνει κάθε Σάββα-
το ή Κυριακή ο Παναθηναϊκός. Θα κερδίσει ή θα 
χάσει ; Αν κερδίσει, όλο και περισσότερο πλησιά-
ζει στην κατάκτηση του τιτλου. Αν χάσει, τόσο πιο 
παθιασμενα θα τον κυνηγάει ο Ολυμπιακός. Φυ-
σικά, πάρα πολλά εξαρτώνται από το τι θα κάνει ο 
Ολυμπιακός την Κυριακή στην Τούμπα. Αν χάσει 
από τον ΠΑΟΚ, αλλά και ισοπαλία να φέρει ακόμα 
και αν παράλληλα κερδίσει ο ΠΑΟ στην Λιβαδειά, 
θα έχουμε ακριβώς το ίδιο σκηνικό που υπάρχει 
και στην Ισπανία. Εφτά βαθμούς μπροστά η Ρεάλ 
από την Μπαρτσελόνα οποτε αντίο ζωή...

Πάντως, για να  λέμε τα πραγματα με  το ονο-
ματους  αυτό που αποφάσισε η Λίγκα είναι εκ του 
πονηρού. Ενώ ήταν προγραμματισμένο να παί-
ξουν αύριο ο Παναιτωλικός με τη Δόξα και ο Λε-

βαδειακός με τον Αστε-
ρα  Τρίπολης, ανέβα-
λε και τα δύο αυτά παι-
χνίδια για την άλλη Τε-
τάρτη, με τη δικαιο-
λογία ότι η Δόξα και 
ο Λεβαδειακός έχουν 
κουραστεί από τα αλ-
λεπάλληλα παιχνίδια 
που δίνουν συνεχώς 
Τετάρτη και Κυριακή.

 Αυτό που συμβαί-
νει φέτος στον Ολυμπιακό είναι πράγματι ανεπανάληπτο. 
Για πρώτη φορά στην ιστορία του συλλόγου ένας προπο-
νητής του Ολυμπιακού, που, ναι, μεν έχει δείξει αρκετά θε-
τικά στοιχεία, αλλά παράλληλα, έχει διαπράξει και δεκάδες 
εγκλήματα σε βάρος της ομάδας, βρίσκεται εντελώς και συ-
νεχώς στο απυρόβλητο. Ούτε γάτα, ούτε ζημιά. Ουδείς ασχο-
λείται μαζί του. Η ομάδα κινδυνεύει άμεσα να χάσει το πρω-
τάθλημα από τον Μαυρία, τον Καρέζη, τον Μαρίνο και τον 
Καπίνο και όλοι στον Ολυμπιακό, διοίκηση, φυλλάδες και 
κόσμος, αντί να τα βάλουν με τον Ισπανό για τους παίκτες Β’ 
και Γ’ διαλογής που έχει φέρει και τους οποίους παρουσίαζε 
σαν παίκτες ποιοτικους το καλοκαίρι, τα βάζουν όλοι τώρα 
με την ΕΠΟ, τον Πιλάβιο και την διαιτησία, που όντως προ-
χθές στην Ξάνθη, δεν έδωσε το πεντακάθαρο πέναλτι που 
έγινε στον Τοροσίδη. Ε, και λοιπόν ; Ο διαιτητής έφταιγε που 
ο παικταράς ο Ντιογκο έχανε τα τετ α τετ ; Ο διαιτητής έφται-
γε για την ήττα μέσα στην Τρίπολη ; Ο διαιτητής έφταιγε για 
το 2-2 με τον ΟΦΗ μέσα στο Καραϊσκάκη ; Ο διαιτητής έφται-
γε που αυτά τα «μεγάλα παικτρόνια» δεν μπόρεσαν να κερ-
δίσουν τη Δόξα ; Ο διαιτητής έφταιγε για το 1-1 με την πά-
σχουσα από βαριά αρρώστια ΑΕΚ, καθώς και για το 1-1 με 
τον Παναθηναϊκό???

 Οι προβλέψεις  των   αγώνων   του  ερχόμενου  κουπο-
νιού  του  στοιχήματος   που έχω να σας προτείνω  είναι οι  
εξής 

Σάββατο 4/02/2012:
•	 ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ-ΟΦΗ το  Χ  στο 2,85. 

Κυριακή 05/02/2012
•	 Στο  ντέρμπι ΠΑΟΚ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ επιλέγω το 

διπλό στο 2,55 και  τέλος
•	 ΑΣΤΕΡΑΣ		ΤΡΙΠΟΛΗΣ-ΔΟΞΑ	ΔΡΑΜΑΣ τον 

άσο τον αγοράζουμε στο  1,45.  

Ο Βιγια
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Η αυλαία της 14ης αγωνιστικής της 
Volleyleague έπεσε στο κλειστό του 
Δήμου Βέλου Βόχας «Γ. Τριαντά-

φυλλος», όπου ο Παμβοχαϊκός επικράτησε 
3-1 σετ της ΕΑ Πατρών και φιγουράρει στη 
δεύτερη θέση της βαθμολογίας με 28 βαθ-
μούς!

Η ομάδά μάς διατήρησε το αήττητο στο 
Βραχάτι, αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ, κα-
θώς η ΕΑΠ πήρε το πρώτο σετ με 24-26. 
Έως τα μισά του δεύτερου σετ, ο Παμβοχα-
ϊκός ήταν μακριά απ’ τον καλό του εαυτό, 
νωθρός, κάνοντας αρκετά λάθη. Στο σημείο 
εκείνο, η ομάδα πήρε μπρος, ανέβασε στρο-
φές και με όπλο το καλό σερβίς, έφτασε στην 
ισοφάριση (25-19).

 Η ςυνέχέιά ήταν ακόμη καλύτερη, 
μια και οι αθλητές του Νίκου Ζαλμά βρή-
καν ρυθμό και επέβαλαν πλήρως το παιχνί-
δι τους με τους Πατρινούς να μη μπορούν 
να ακολουθήσουν. Η υποδοχή και οι καλές 
άμυνες, το εξαιρετικό σερβίς (13 άσοι συνο-
λικά), αλλά και τα σωστά τελειώματα, έκα-
ναν εύκολη την υπόθεση νίκη, καθώς τα 
δύο τελευταία σετ κατακτήθηκαν με μεγά-
λη διαφορά.
 Ποτότσνικ (19 π.), Ντουσάρμ (18) και Μπε-
κιάρης (12) σήκωσαν το επιθετικό βάρος, 
ενώ ο Χρήστος Δημητρακόπουλος έβγαλε 
ορισμένες εκπληκτικές άμυνες. Αυτή ήταν 

η τέταρτη σερί νίκη για την ομάδα μας, που 
βρίσκεται στη 2η θέση της βαθμολογίας και 
στρέφει πια την προσοχή της στην εκτός 
έδρας αναμέτρηση με την Κηφισιά.
 Τα σετ: 24-26, 25-19, 25-15, 25-12
 
Ζαλμάς: Δύσκολο μέχρι... 
να παίξουμε
 «Το παιχνίδι ήταν και αποδείχθηκε δύσκολο 
μέχρι ενός σημείου. Δεν γνωρίζαμε το αγω-
νιστικό στιλ του αντιπάλου, που τρεις φορές 
κατά τη διάρκεια του αγώνα άλλαξε την τα-
κτική και έπρεπε να προσαρμοστούμε πάνω 
σ’ αυτή.
 Μέχρι και το πρώτο τεχνικό τάιμ άουτ του 
2ου σετ ήμασταν εκτός αγώνα. Από κει και 
μετά βελτιώσαμε το σέρβις μας, κρατήσαμε 
υποδοχή, ανεβάσαμε ποσοστά στην επίθεση 
και μπήκαμε σε ένα ρυθμό που μας οδήγησε 
στη νίκη», τόνισε ο προπονητής του Παμβο-
χαϊκού, Νίκος Ζαλμάς, για να προσθέσει εν 
όψει της δύσκολης συνέχειας:
 «Το Σάββατο έχουμε ένα δύσκολο εκτός 
έδρας παιχνίδι στην Κηφισιά και αν το κερ-
δίσουμε, θα είμαστε πια αγκαλιά με μια θέση 
στην πρώτη πεντάδα. Από εκεί και μετά θα 
προετοιμαστούμε με άλλο μάτι για να δώ-
σουμε μια σειρά από πολλούς μεγάλους τε-
λικούς πολύ νωρίς πριν τα πλέι οφ».
.

Πηγή: http://www.pamvohaikos.gr

Τα 
βλέμματα 
στραμμένα 
στον Πάο
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Ήττα για την Ελλάδα 
Βέλου στο Σολομό

Την ήττα με 3-2 γνώρισε η Ελλάς Βέλου στο Σολομό από 
την ομώνυμη ομάδα. Πολλά παράπονα έχουν οι φιλοξενούμε-
νοι από τον διαιτητή της αναμέτρησης Βασίλη Αστερή κυρί-
ως για την φάση που έκρινε τον αγώνα  , αλλά και για τις απο-
φάσεις του στον πειθαρχικό έλεγχο , θεωρώντας πως ανέχτη-
κε το πολύ σκληρό και επικίνδυνο παιχνίδι των γηπεδούχων. 

Η ομάδα του Βέλου προηγήθηκε με σουτ του Παναγιώτη 
Αντωνόπουλου στο 14’ , για να ισοφαρίσει ο Καραχάλιος με 
πέναλτι στο 30’ μετά από χέρι του Νάκου. Η Ελλάς έκανε το 
2-1 με πέναλτι του Πιλιαφά μετά από ανατροπή του Πολυ-
δωρόπουλου μέσα στη μεγάλη περιοχή από μαρκάρισμα του 
Μάντα.

Ο Σολομός όμως μέσα σε διάστημα τριών λεπτών κατάφε-
ρε να κάνει την ανατροπή , αρχικά στο 80’ μετά από εκτέ-
λεση φάουλ, ο Μάντα ισοφάρισε  με κεφαλιά παίρνοντας το 
«ριμπάουντ» και δύο λεπτά αργότερα μετά από σέντρα ο Γε-
ροβασίλης, στη φάση που έκρινε τον αγώνα,  σκόραρε με το 
χέρι χωρίς  να το καταλάβει ο Αστερής ο οποίος στο 90’ απέ-
βαλε τον Αθανασόπουλο με δεύτερη κίτρινη κάρτα  για δια-
μαρτυρία.

ΣΟλΟΜΟΣ:  Στέφης (71’ λ.τρ. Μουλούδης), Γκότσης, Φαρ-
μάκης, Μπέκος Φ., 
Μάντα, Καραχάλιος 
(55’ Μελέτης), Γερο-
βασίλης, Μπέκος Δ., 
Γεώργαρης (90’ Παπ-
πάς), Μπέκος Δ.Σ., 
Μπέκος Β.
ΕλλΑΣ ΒΕλΟυ: 
Κουρούμαλης, Πολυ-
δωρόπουλος, Αντρέα, 
Νάκος Β., Σαββίδης. 
Αντωνόπουλος Γ., 
Μαρτίνος, Πιλιαφάς, 
Αράπι, Δελλής, Αντω-
νόπουλος Π. (60’ 
Αθανασόπουλος).

 3Η Ελλάς 
Βέλου ήρθε σε 
συμφωνία με τον 
Παννεμεατικό 
για την 
παραχώρηση 
του Αρίωνα 
Μαρτίνου μέχρι 
το τέλος της 
σεζόν.

Πολλά παράπονα 
από τους Βελιώτες 
για τη διαιτησία
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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

ΓΑΒΡΙΕΛΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ
ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ

Θ. Βασιλείου 44 - Βραχάτι
τηλ. Ιατρείου: 27410 56227 
τηλ. Οικίας: 27410 87980

κιν.: 6947 151 304

τ. Ιατρός Νοσ. Παίδων «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

Διαδικασίες, όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση 
αδειών	για	υφιστάμενα	δικαιώματα	χρήσης	νερού

Δημοσιεύτηκε στην εφημε-
ρίδα της κυβέρνησης η Κοινή 
Υπουργική Απόφαση (Κυά) 
με αρ. οικ.150559/16-6-
2011 (ΦέΚ Β/1440), που 
καθορίζει διαδικασίες όρους 
και προϋποθέσεις για την χο-
ρήγηση αδειών χρήσεων για 
υφιστάμενα δικαιώματα χρή-
σης νερού.

Σύμφωνα με το άρθρο 1 αυ-
τής : Για τους σκοπούς αυτής 
της ΚΥΑ ως «υφιστάμενα δι-
καιώματα χρήσης νερού» 
νοούνται όλες οι υφιστάμε-
νες χρήσεις από επιφανειακά 
ή υπόγεια νερά, όπως ορίζο-
νται στο παράρτημα Ι αυτής, 
εφόσον προϋφίστανται της 
20-12 2005, ημερομηνία έκ-
δοσης της ΚΥΑ 43504/2005 
(Β’ 1784) και δεν έχουν είτε 
άδεια εν γένει είτε η υπάρ-
χουσα άδεια δεν ισχύει είτε 
δεν αναφέρεται στην άδεια 
η χρονική διάρκεια ισχύ-
ος της.

1. Επισημαίνουμε ότι όσοι θε-
μελιώνουν δικαίωμα χρή-
σης νερού, υποχρεού-
νται να ζητήσουν την έκ-
δοση άδειας χρήσης νερού 
για υφιστάμενα δικαιώμα-
τα χρήσης νερού, σύμφω-
να με τις διαδικασίες της 
ανωτέρω ΚΥΑ, εντός δώ-
δεκα μηνών (δηλαδή έως 
16-06-2012), και ειδικά 
για τις αρδευτικές γεω-
τρήσεις εντός έξι μηνών 
(δηλαδή έως 16-12-2011).

2. Σε περίπτωση που δεν υπο-

βληθεί αίτηση χορήγησης 
άδειας για υφιστάμενα δι-
καιώματα χρήσης νερού 
μέσα στο χρονικό διάστημα 
που προβλέπει η προηγού-
μενη παράγραφος, αλλά 
υποβληθεί εντός δύο ετών 
μετά τη λήξη της προθεσμί-
ας υποβολής, η άδεια μπο-
ρεί να εκδοθεί μετά από αί-
τηση του ενδιαφερομένου, 
μόνο αφού επιβληθούν 
και εισπραχθούν τα πρόστι-
μα που προβλέπονται από 
την ισχύουσα νομοθεσία. 
Το πρόστιμο δεν μπο-
ρεί να είναι κατώτερο των 
1000 ευρώ.

3. Σε περίπτωση που οι παρα-
πάνω προθεσμίες παρέλ-
θουν άπρακτες, χωρίς την 
υποβολή αιτήσεων, τότε η 
υδροληψία θεωρείται πα-
ράνομη με κυρώσεις όπως 
τη διακοπή της ηλεκτροδό-
τησης και την παύση της 
λειτουργίας της δραστηριό-
τητας, σε περίπτωση δε γε-
ώτρησης στη σφράγιση και 
καταστροφή αυτής.

Τα δικαιολογητικά που 
πρέπει να συνοδεύουν την 
έντυπη αίτηση - δήλωση του 
Παραρτήματος ΙΙ της ΚΥΑ 
150559/16-6-2011(ΦΕΚ 
Β/1440) περιγράφονται ανα-
λυτικά στο Άρθρο 6 αυτής. 
Αναμένεται διευκρινιστική 
εγκύκλιος από την αρμόδια 
υπηρεσία του Υ.ΠΕ.Κ.Α.

Επίσης στο άρθρο 2 πε-
ριγράφονται οι προϋποθέ-
σεις χορήγησης των αδει-
ών, και στη παράγραφο 7 
του άρθρου 2 περιγράφε-
ται η διαδικασία περιβαλ-
λοντικής αδειοδότησης. 
έιδικά, ως προς την πε-
ριβαλλοντική αδειοδότη-
ση, υφισταμένων αρδευτι-
κών γεωτρήσεων με ετή-
σια αντλούμενη ποσότητα 
< 100.000 μ ανεξαρτήτως 
βάθους, κατά παρέκκλιση 
των προβλεπομένων στις 
ΚΥΑ Η.Π. 15393/2332/2002 
(ΦΕΚ 1022Β/5-8-2002) και 
11014/703/Φ104/2003 
(ΦΕΚ 332Β/20-3-2003) και 
μέχρι την επικείμενη τρο-

ποποίησή τους στο πλαί-
σιο του επικείμενου νο-
μοσχεδίου περί απλοποί-
ησης της περιβαλλοντικής 
αδειοδότησης, θα συντάσ-
σεται μόνο περιβαλλοντι-
κή έκθεση από τον ενδι-
αφερόμενο ή τον τεχνι-
κό εκπρόσωπό του, με πε-
ριεχόμενο αυτό του πίνα-
κα 3 του άρθρου 16 της 
Κυά 69269/538790/1990 
(ΦέΚ678Β/25-10-1990), η 
οποία θα υποβάλλεται και 
εξετάζεται με τα λοιπά δι-
καιολογητικά για τη χο-
ρήγηση της άδειας χρήσης 
από την αρμόδια υπηρεσία 
υδάτων.

Η αίτηση - δήλωση με τα 
στοιχεία και δικαιολογητικά 
που προβλέπονται στο άρθρο 
6 της παρούσας, του ενδιαφε-
ρομένου φυσικού ή νομικού 
προσώπου, υποβάλλεται στην 
αρμόδια, για τη λεκάνη απορ-
ροής ποταμού όπου ασκείται η 
χρήση, Υπηρεσία Υδάτων της 
Περιφέρειας του Ν.3852/2010 
(Α’ 87), λόγω μεταβίβασης αρ-
μοδιοτήτων από 1-7-2011, ή 
στην Υπηρεσία που εκάστοτε ο 
νόμος ορίζει.

Για τη Περιφέρεια δυ-
τικής έλλάδος οι αιτήσεις 
των ενδιαφερομένων, ανάλο-
γα με τη θέση χρήσης του νε-
ρού, θα κατατίθενται στα 
κατά τόπους Τμήματα Πε-
ριβάλλοντος και υδροοι-
κονομίας των Περιφερει-
ακών ένοτήτων της Περι-
φέρειας δυτικής έλλάδος.

 Χ
ρή

σι
μα

 Ν
έα
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Αγγελίες & 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

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

ΣΤΙΜΑΓΚΑ
- Βασιλόπουλος Ηλίας 27420 61414

ΝΕΡΑΤΖΑ
- Αγγελίδη Ειρήνη 27420 33888

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ  
- Τηλεφωνικό κέντρο: 2741360500  
- Γραφείο Δημάρχου: 2741360507 
- Πρωτόκολλο 2741360517
- Ληξιαρχείο 2741360516
 - Δημοτολόγια  2741360518  
 - Θέματα Αλλοδαπών  2741360506  
 - Θέματα Προσωπικού  2741050255  

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ [Δ.Ε. ΒΟΧΑΣ]
- Τεχνικών & Διοικητικών: 2741055274  
- Ύδρευσης-Καθαριότητας: 2741050040

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ [Δ.Ε. ΒΕΛΟΥ]
- Τεχνικών & Διοικητικών: 2741055274
- Πληροφορίες &Πρωτόκ.: 2742360320
- Δημοτολόγιο 2742360323
- Ληξιαρχείο 2742360322  
- Ύδρευσης-Καθαριότητας: 2742360310

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 τηλ. 

6972322441, ή στείλτε τις  
στο mail: gnomipoliton@yahoo.gr  
και θα δημοσιευτούν ΔΩΡΕΑΝ!

ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ	ΙΑΤΡΕΙΟ

Νικηταρά 13, Κιάτο Κορινθίας, Τ.Κ. 20200  
τηλ. & φαξ: 27420 24036  |  κιν.: 6972 237335

e-mail: zois_kontos@yahoo.gr

ΖΩΗΣ	ΑΘΑΝ.	ΚΟΝΤΟΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ - ΑΝΔΡΟΛΟΓΟΣ
Τ. Ιατρός Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς»
Μέλος της Ευρωπαϊκής Ουρολογικής Εταιρείας eau

Π Ω Λ Ε Ι ΤΑ Ι 
Μ Η Χ Α Ν Η 

Υamaha - virago 250 cc 
σε άριστη κατάσταση.

Τιμή λογική. 
Πληροφορίες: 6945832094

Π Ω Λ Ε Ι ΤΑ Ι  Λ Α Δ Ι
Π Ε Ρ Ι Ο Χ Η Σ 

Ε Λ Λ Η Ν Ο Χ Ω Ρ Ι Ο Υ

άριστης ποιότητας
6944 39.64.18

ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

27410 5.1821 &  27410 55.500

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΔΕΙΕΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ 

ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΑΣΙΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 
Με τις αρ. 280 και 281/2011 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου 
Βέλου-Βόχας, καθορίσθηκαν ο ανώτατος αριθμός των αδειών άσκησης 
υπαίθριου πλανόδιου και στάσιμου (αντίστοιχα) εμπορίου που θα χορη-
γηθούν κατά το έτος 2012.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις αιτήσεις τους στο ΚΕΠ ή 
στο Δήμο μέχρι την 31/01/2012.

AΡΧΕΣ ΜΑΡΤΙΟΥ Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΟΜΙΛΙΑ 
ΤΗΣ κας. ΜΠΕΧΡΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ 

Η προγραμματισμένη για αρχές Φεβρουαρίου ομιλία της ψυχολόγου - οι-
κογενειακής συμβούλου κ. Μπεχράκη Κατερίνας αναβάλλεται για τις αρ-
χές Μαρτίου. Η ακριβής ημερομηνία και ώρα θα γνωστοποιηθεί με επό-
μενη ανακοίνωση του δήμου Βέλου-Βόχας.

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕξΕΤΑΣΕΙΣ ΠΑΝΤΟΥ ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΔΩΡΕΑΝ! 
Με βάση τις ρυθμίσεις στις οποίες προχώρησε το υπουργείο Υγείας όλοι οι 
ασφαλισμένοι θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν το διαγνωστικό κέντρο 
που θέλουν να κάνουν εξετάσεις, αλλά θα πληρώνουν συμμετοχή 15%. 
Παράλληλα, καταργείται το πλαφόν στον αριθμό των εξετάσεων που είχε 
δικαίωμα να πραγματοποιήσει κάθε διαγνωστικό κέντρο.  
Χαμένοι της υπόθεσης θα είναι καταρχάς οι περίπου 5,5 εκατ. ασφαλισμέ-
νοι του ΙΚΑ που δεν πλήρωναν τίποτε στο παρελθόν για τις εξετάσεις αυτές. 
Ωστόσο από το νέο κανονισμό επιβαρύνονται και οι ασφαλισμένοι του 
ΟΠΑΔ καθώς ενώ οι άμεσα ασφαλισμένοι δεν πλήρωναν, τώρα θα επιβα-
ρυνθούν με 15% συμμετοχή. Αντίθετα κερδισμένα είναι τα έμμεσα μέλη 
του ΟΠΑΔ και του ΟΑΕΕ που συμμετείχαν στο παρελθόν με 25 και 30% 
και τώρα θα καταβάλουν μόνο το 15%. 
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Η Πάττυ, μια γυναίκα γύρω στα 40, δίνει μια τελευταία ευ-
καιρία στον εαυτό της να ξορκίσει την κακοδαιμονία που την 
κυνηγάει στις σχέσεις της με το άλλο φύλο, και να βρει επι-
τέλους τον ιδανικό σύντροφο. 

Οι άντρες που πέρασαν απ’ τη ζωή της “ζωντανεύουν” ανά-
γλυφα μπροστά μας μέσα από σπαρταριστές, αλλά και συ-
γκινητικές αφηγήσεις και περιστατικά και συνοδεύονται πά-
ντα από ένα ροκ τραγούδι που ολοκληρώνει με καταλυτικό 
τρόπο την ανάμνηση.

Η Πάττυ διατρέχει ξανά με πολύ χιούμορ και σαρκασμό 
όλη την ερωτική της διαδρομή, κάνοντας επιλεκτικές ή ανα-
γκαστικές στάσεις στους σημαντικότερους άντρες-σταθμούς, 
για να ξεκαθαρίσει παλαιούς λογαριασμούς και να κάνει μια 
νέα αρχή. Αυτό που αγνοεί όμως είναι πως η μοίρα της παί-
ζει ένα πολύ παράξενο παιχνίδι και θα αιφνιδιάσει ηρωίδα 
και θεατές στο ανατρεπτικό και απροσδόκητο φινάλε.

Το έργο της καταλανής Έλενα Τορνέρο είναι η ιστορία μιας 
γυναίκας (που είναι παρούσα), μερικών αντρών (που είναι 
απόντες) και των τραγουδιών που συντρόφεψαν τη ζωή τους.

Μα πάνω απ’ όλα είναι και μια ιστορία για τις δεύτερες ευ-
καιρίες, για τα λόγια που δεν ειπώθηκαν ποτέ ή ειπώθηκαν 
σε λάθος χρόνο, για μηνύματα που δεν έφτασαν ποτέ στους 
παραλήπτες τους, για συμπτώσεις (κωμικές ή τραγικές), για 
συμφωνίες και διαφωνίες. Και είναι, φυσικά, η ιστορία αυ-
τής της καταραμένης, ακατάληπτης, ανθρώπινης μανίας που 
ξεπερνά κάθε εμπόδιο, μικρό ή μεγάλο: τη μανία του έρωτα.

Γιατί οι άνθρωποι αγαπούν με πολύ παράξενο τρόπο…

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΠΟΛΑΤΙΟΥ 

της Ελένα Τορνέρο

Με την Νικολέττα Βλαβιανού

άντρες...

μουσικής
μετά

για 2 μόνο παραστάσεις

σάββατο 11 Φεβρουαρίου 8:00 μ.μ. 

κυριακή 12 Φεβρουαρίου 8:00 μ.μ.

ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ: 8 εΥρΩ
για  κρατησεισ θεσεΩν: 6945.87.18.08 & 6946.08.079 


