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ΤΗΣ ΠΕΡΙΟχΗΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟχΑΣ

πολιτών
Γνώμη

“ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ”

Μεγάλες επιτυχίες 
στους Πανελλήνιους 
Αγώνες Τοξοβολίας
Με κέφι και χορό πραγματο-

ποίησαν τον ετήσιο χορό τους   
n σελ. 14, 16

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

 3ΜεγΑλη νίκη 
του Παμβοχαϊκού 
επί του Ολυμπιακού 

 33ο LIVERPOOL F.C. 
International Football 
στην ελλάδα Βέλου

n σελ. 12-13

ΘΕΣΕΙΣ & ΑΠΟΨΕΙΣ

Έλληνες αεί εσμέν
Η καταγωγή του ονόματος 

των Ελλήνων

n σελ. 4

Αποτυχημένη η λαϊκή 
συνέλευση στο Βέλο
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Απόκριες στη Στιμάγκα - Τότε και ...τώρα
Μια αναδρομή στην ιστορία του Καρναβαλιού στη Στιμάγκα  

και μία πρόσκληση για το ερχόμενο τριήμερο σελ. 8-9

εΛΛΗνΟΧωρι: το νερό, η γέφυρα, η αναξιοποίητη 
«ρεματιά» και το φράγμα του ασωπού

Συζήτηση με τους κατοίκους του χωριού σελ. 7

 α n ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ σελ. 2-3

Οι Τοπικές μας Κοινότητες

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΡΩΓΑΔΗ ΣΕ ΛΕΚΚΑ

Πραγματοποιήθηκε τελικά την Κυριακή 5 Φεβρουαρίου η Λαϊκή 
Συνέλευση στο Βέλο, η οποία απογοήτευσε για δύο, κυρίως, λόγους:  

Την, σχεδόν, ανύπαρκτη προσέλευση Βελιωτών και την ανάλωση 
μεγάλου μέρους της κουβέντας σε συζητήσεις περί των χρεών του 

πρώην δήμου Βέλου.

n σελ. 5

Η σημερινή 

δημοτική  

αρχή  

δεν θα 

«καμάρωνε»  

αν χρέωνε  

το δήμο 
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ΕλΕνη

βραχατι, έναντι γηπέδου τηλ.: 27410 51690
                     27410 56000

ποτά - αναψυκτικά 
μπύρες - νερά

Φασιλη- Κατσαρού

διανομή κατ’ οίκον

Κάβα

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 
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ 

ΤΗΣ ΠΕΡΙΟχΗΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟχΑΣ

(Αποτυχημένη) Λαϊκή Συνέλευση στο Βέλο
Πραγματοποιήθηκε τελικά την Κυριακή 5 Φεβρουαρίου η Λαϊκή Συνέλευση στο Βέλο,  

η οποία απογοήτευσε για δύο, κυρίως, λόγους:  
Την, σχεδόν, ανύπαρκτη προσέλευση Βελιωτών και την ανάλωση μεγάλου μέρους της 

κουβέντας σε συζητήσεις περί των χρεών του πρώην δήμου Βέλου.

Η Λαϊκή Συνέλευση ξεκίνησε με έναν σύ-
ντομο απολογισμό του τοπικού προέ-
δρου, του κ. Καλογερόπουλου.

Ο απολογισμός  
του τοπικού προέδρου

Ο κ. Καλογερόπουλος μίλησε για τη συμβολή 
του Τ.Σ. στην ομαλή διεξαγωγή των δύο μεγά-
λων πανηγυριών του Βέλου, όπου συγκεντρώ-
θηκε ένα μεγάλο ποσό που πήγε στα ταμεία 
του δήμου. Επίσης αναφέρθηκε στην Παναγία 
Γιουρούτσι που είναι ένας όμορφος φυσικός 
χώρος και καλό θα ήταν, είπε, όποιος θέλει να 
κάνει κάποια εκδήλωση να παίρνει άδεια από 
την τοπική κοινότητα, ώστε να υπάρχει μέρι-
μνα για την πυρασφάλεια, την καθαριότητα 
και την μη αλλοίωση του χώρου. 

Αναφέρθηκε στην τοποθέτηση ενός υπαλλή-
λου - με την οικονομική συμβολή των καταστη-
μάτων και του εμπορικού συλλόγου- που διευ-
θετούσε την ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορί-
ας στην πλατεία. Το μέτρο απέδωσε τα προσδο-
κώμενα ωστόσο, υπήρξαν μικροαντιδράσεις. Ο 
υπάλληλος, τελικά, σταμάτησε και έτσι συνεχί-
ζεται το μπάχαλο.  

Αναφέρθηκε, επίσης, στις αποφάσεις ονο-
ματοδοσίας κάποιων οδών, αλλά και στις πα-
ρεμβάσεις στη σηματοδότηση των δρόμων 
βάση της συνολικής κυκλοφοριακής μελέτης. 

Αναφερόμενος στο μεγάλο ζήτημα του νε-
ρού είπε πως υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με 

το δίκτυο, αφού είναι ταυτόχρονα σε λειτουρ-
γία και το παλιό και το καινούργιο. Δημιουρ-
γούνται συνεχώς προβλήματα λόγω της  αυξη-
μένης ζήτησης, η πίεση του δικτύου ανεβαί-
νει, σπάνε οι σωληνώσεις και καταστρέφεται 
το οδόστρωμα. Ένα κομμάτι του αγωγού που 
είναι από τη δεξαμενή μέχρι το καινούργιο δί-
κτυο, αυτό πρέπει να αντικατασταθεί γιατί εί-
ναι αμίαντος, όπως επίσης και κάποια μικρά 
κομμάτια μέσα στο Βέλο. Το έργο αυτό έχει 
ενταχθεί και στον προϋπολογισμό του 2012.  

Επίσης αναφέρθηκε στο μεγάλο πρόβλημα 
της διάθεσης των απορριμμάτων, λόγω του 
προβλήματος που υπάρχει στο ΧΥΤΑ Κιάτου. 
Όταν υπερβαίνουμε το τονάζ μας κλείνει τις πόρτες, 
είπε χαρακτηριστικά. Θα πρέπει να ενισχύσουμε 
την ανακύκλωση, γιατί είναι και οικονομία χρήμα-
τος και θα πρέπει να βοηθήσουμε όλοι, συνέχισε.  

Τέλος κατέληξε λέγοντας ότι θα θέλαμε κα-
λύτερη οικονομική κατάσταση αλλά είναι δύσκο-
λο λόγω της κακής οικονομικής κατάστασης του 
πρώην δήμου Βέλου, αλλά και της χώρας μας γε-
νικότερα. 

Η τοποθέτηση του Δημ. Κούτουλα
Πολύ ουσιαστικός και καίριος στην τοποθέ-

τησή του ο κ. Κούτουλας, μέλος του Τοπ. Συμ-
βουλίου, ζήτησε καταρχήν την ανοχή όλων 
στον καινούργιο θεσμό της Δημοτικής Κοινό-
τητας Βέλου. 

Αναφέρθηκε στην ανάγκη να εκχωρηθούν 

αρμοδιότητες και προϋπολογισμός στην Δημ. 
Κοινότητα για να μπορεί να λειτουργήσει απο-
τελεσματικά στην καθημερινότητα του δημό-
τη και να εκπληρώσει το ρόλο που ο «Καλλι-
κράτης» της έχει επιφυλάξει. 

Το Βέλο, είπε, είναι μία μεγάλη κοινότητα, που 
έχει παιδικούς σταθμούς, νηπιαγωγεία, σχολεία 
και αθλητικές εγκαταστάσεις, όλα αυτά χρειάζο-
νται χρήματα για να συντηρηθούν, χρήματα που 
είναι δύσκολο να βρεθούν.  χρήματα υπάρχουν 
Για παράδειγμα, συνέχισε, το κλειστό γυμναστή-
ριο δεν έχει λεφτά για πετρέλαιο. 

Αναφέρθηκε με πικρία σε πρόσφατες συνε-
ντεύξεις αντιδημάρχων, από τις οποίες προ-
έκυπτε ως συμπέρασμα, κατά τη γνώμη του, 
πώς δεν δίνεται στο Βέλο η ίδια σημασία που 
δίνεται σε άλλες περιοχές του δήμου. Έχω δια-
βάσει, είπε, συνεντεύξεις που λένε πυλώνες είναι 
η ίδρυση ενός νέου γηπέδου ή κάτι άλλο. Δεν αντι-
τίθεμαι σ’ αυτό. Λέω όμως ότι υπάρχουν και αυτά 
εδώ, τα οποία πρέπει να είναι σε άριστη κατάστα-
ση, να συντηρούνται και να βελτιώνονται. Θέλου-
με τα δικά μας τα αθλητικά κέντρα που υπάρχουν 
να συντηρούνται, και να διατηρούνται στο ακέ-
ραιο, κατέληξε. 

Αναφερόμενος, τέλος, σε διάφορες ενέργειες 
και δράσεις της Δημοτικής Κοινότητας μίλη-
σε για τις παρεμβάσεις που έχουν γίνει στην 
Κτηματική Υπηρεσία για την παραλία, ενώ 
έθιξε και το σοβαρό θέμα του εργοστασίου της 
ΠΑΚΟ.

Οι τοποθετήσεις του τοπικού συμβουλίου Βέλου

Η Ελλάδα Βέλου και το γήπεδό της
Δηκτικός στις αναφο-

ρές του σχετικά με το γή-
πεδο και την Ελλάδα Βέλου 
ήταν ο Κώστας Χατζηανα-
στασίου, παράγοντας της 
ομάδας. Κάνοντας ένα μι-
κρό απολογισμό είπε πως 
τα τελευταία χρόνια συνδυ-
άζοντας το αθλητικό ιδεώ-
δες και την αποτελεσματι-
κότητα πέτυχαν να αθλού-
νται 130 περίπου αθλητές 
από μικρές ηλικίες μέχρι 
την κύρια ποδοσφαιρική 
ομάδα και έκαναν το όνο-

μα της Ελλάδας Βέλου γνω-
στό σε όλη τη χώρα. Αυτή 
την ομάδα, υπογράμμισε με 
ένταση, προσπαθούμε να 
την κρατήσουμε τρεις φαντά-
ροι. Και συνέχισε λέγοντας 
ότι αυτή η ομάδα που και φέ-
τος πρωταγωνιστεί γνωρίζει 
την απαξίωση αφού στην Γ.Σ. 
που έγινε πριν 20 μέρες δεν 
παραβρέθηκε κανένας αυτο-
διοικητικός. Σας βάζω προ 
των ιστορικών σας ευθυνών 
κ. δήμαρχε, κατέληξε, θέλε-
τε να συνεχίσει να λειτουργεί 

η ομάδα; 
Τέλος, αναφέρθηκε στο 

γεγονός ότι στο γήπεδο του 
Βέλου παίζουν 4 ομάδες 
πλέον της Ελλάδας Βέλου 

και αυτό σταδιακά θα κα-
ταστρέψει τον χώρο. 

Πείτε μου, είπε, με ποιο 
σκεπτικό στέλνετε παιδιά 5-8 
ετών να παίξουν στο ξερο-

χώραφο. Σας παρακαλώ να 
το επανεξετάσετε, κατέλη-
ξε, υπογραμμίζοντας πως η 
Ελλάδα Βέλου κινδυνεύει αν 
δεν παρέμβετε άμεσα. 
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Τα νέα του δήμου μας

Η συζήτηση άναψε κυριολεκτι-
κά μετά την τοποθέτηση του 
πρώην δημάρχου Βέλου του 

κ. Λαμπρόπουλου. Αφού έκανε μία 
γενική εισαγωγή για τις αρμοδιότη-
τες που πρέπει να παραχωρηθούν 
στα τοπικά συμβούλια και μίλησε 
για τα πλεονεκτήματα του Βέλου και 
για την ανάγκη πολεοδομήσεων σε 
οικιστικά τμήματα όπως η περιο-
χή της ΕΛΒΙΟΧΥΜ και η Παναγία 
Γιουρούτσι, εξέφρασε την απαισιο-
δοξία του ότι θα δοθεί λύση από τον 
Μητροπολίτη στο θέμα της ΑΧΕΠΑ, 
πέρασε με ένταση και δηκτικές εκ-
φράσεις στο θέμα των χρεών του 
πρώην δήμου Βέλου. 

Αυτό το παπαγάλισμα του οικονομι-
κού πρέπει κάποτε να σταματήσει, είπε. 
Ή να δώσετε σωστές πληροφορίες, συ-
νέχισε. 

Από κει και πέρα η κουβέντα οδη-
γήθηκε σε άλλες ατραπούς αφού άρ-
χισαν οι αναφορές στον απολογισμό 
που είχε κάνει το καλοκαίρι η δημο-
τική αρχή στα οικονομικά μεγέθη 
που είχαν εκεί αναφερθεί, το ύψος 
των χρεών του δήμου και της δημο-
τικής επιχείρησης. 

Ενώ κατέληξε απευθυνόμενος 
πώς εκτός από το τοκοχρεωλύσιο 
περίπου 500.000 το χρόνο, σου ζή-
τησε κανείς να δώσεις τα πέντε εκατομ-
μύρια σήμερα;  

Ο δήμαρχος απάντησε ότι έχει 
δώσει 2.000.000 μέχρι φέτος, για 
να του απαντήσει αμέσως ειρωνι-
κά ο κ. Λαμπρόπουλος πως αυτά 
θα τα έδινε οποιοσδήποτε είχε αναλά-
βει τη δημοτική αρχή,  όπως τα δίνουν 
σε όλους τους δήμους της Ελλάδας που 
έχουν στο Ταμείο Παρακαταθηκών δά-
νεια. Αυτό τι μου το λες; Το ξέρουν όλοι! 
Ενώ συμπλήρωσε: «Ξέρω περισσότε-
ρα από όσα ξέρεις». 

Η συζήτηση συνεχίστηκε σε έντο-

νους τόνους όπου ο πρώην δήμαρ-
χος Βέλου, αμφισβήτησε πως ο δή-
μος Βέλου - Βόχας είναι σε επο-
πτεία, πώς δεν μπορεί να ασκήσει 
τα στοιχειώδη καθήκοντά του επει-
δή έχει χρέη, πως υπάρχει έλεγχος 
στα χρηματικά εντάλματα που κόβο-
νται και τους υπαλλήλους που προ-
σλαμβάνονται για να καταλήξει με 
μία αναφορά στον Μπρεχτ θέλοντας 
να πει με λίγα λόγια στον δήμαρχο 
πώς θα βρεθείς στη θέση μου και γι’ 
αυτό πρέπει να κάνεις δίκαιη κριτική 
γιατί κάποτε μπορεί να νιώσεις κι εσύ 
πικρία. 

Ανταπαντώντας, ο δήμαρχος, είπε 
ότι θα αρχίσει κι αυτός να λέει Πλά-
τωνα (!) και αναφερόμενος και πάλι 
στα χρέη της ΔΑΕΒ και του δήμου 
Βέλου μίλησε για συνολικό χρέος 
περί τα 8 εκατομμύρια ευρώ που 

έχει μια υψηλή ετήσια επιβάρυνση 
για το δήμο. 

Ο κ. Λαμπρόπουλος δεν έχασε την 
ευκαιρία να χαρακτηρίσει σπέκουλα 
τον τρόπο που χειρίζεται ο δήμαρ-
χος τις οφειλές του προγράμματος 
ΕΛΛΑΔΑ για να διογκώνει το χρέος 
του πρώην δήμου Βέλου. Ενώ είπε 
για τον εργολάβο του γηπέδου που 
απειλεί με κατασχέσεις: Να πάει να 
του δώσει ο Ιωαννίδης που ήταν τότε 
γραμματέας του Αθλητισμού. Και λίγο 
αργότερα συμπλήρωσε: Να κάνει κα-
τάσχεση στο γήπεδο(!).

Κι αφού η συζήτηση επεκτάθη-
κε σε προβλήματα απλής αριθμητι-
κής (5.640.000 οι οφειλές του δή-
μου – 900.000 οι οφειλές των δημο-
τών προς το δήμο = 4.500.000 αυτά 
που οφείλει (!) ο δήμος, αλλά τα 900 
χιλιάρικα δεν πρόκειται να εισπρα-

χθούν (!) [*άρα τι;] προχώρησε σε ει-
ρωνείες του τύπου «Χαίρομαι που 
θυμάμαι 12 χρόνια στο δημοτικό συμ-
βούλιο που μας είχες τοποθετήσει πολ-
λές φορές το όραμά σου» που απεύθυ-
νε ο κ. Λαμπρόπουλος στον δήμαρ-
χο Βέλου-Βόχας. 

Η ερώτηση του δημάρχου αν πι-
στεύει ο πρώην δήμαρχος Βέλου ότι 
ο δήμος μπορεί να λειτουργήσει με 
αυτά τα νούμερα, έφερε τον πλήρη 
εκτροχιασμό της κουβέντας με την 
απάντηση του κ. Λαμπρόπουλου: Αν 
ήμουνα εγώ θα λειτουργούσε!!!!!!!!! Και 
Λέγανε οι Ζευγολατιώτες που είναι και 
παρόντες ότι χρωστάγαμε 15 εκατομ-
μύρια.  Να τελειώσει το παραμυθάκι.  

Και με την επισήμανση πως ο δή-
μαρχος θα κριθεί κι αυτός ο κ. Λα-
μπρόπουλος αποχώρησε, χωρίς να 
περιμένει άλλες απαντήσεις...

Τα χρέη του πρώην δήμου Βέλου

Η τοποθέτηση Λέκκα
Την πικρία του 

εξέφρασε ο Νί-
κος Λέκκας για 
τη μοναξιά που 
νιώθει στο Δη-
μοτικό Συμβού-
λιο όταν προ-
σπαθεί  να με-
ταφέρει σοβαρά 

προβλήματα του Βέλου όπως την 
ανάγκη συνέχισης του αποχετευ-
τικού, του πολεοδομικού σχεδίου, 
κ.ά. και κανείς από το Τοπικό Συμ-
βούλιο δεν βγαίνει να τον στηρί-
ξει. Η φυσική παρουσία σας δεν 
φτάνει, υπογράμμισε. 

Αναφέρθηκε στην τοποθέτη-
ση του προέδρου λέγοντας ότι «αν 
άκουγα μόνο τον πρόεδρο, θα έλεγα 
ότι αυτός ήταν ο απολογισμός κά-
ποιας μικρής κοινότητας, ενώ το Βέλο 
είναι μεγάλη αυτοδιοικητική οντότη-
τα με παρελθόν και μέλλον». Για να 
καταλήξει πως ο ρόλος της αυτοδι-
οίκησης είναι να λειτουργεί, να πράτ-
τει αλλά και να διεκδικεί. 

Τοποθετήσεις δημοτών
Παράπονα επίσης ακούστηκαν για το δίκτυο ύδρευσης 

του Βέλου, αφού όπως χαρακτηριστικά αναφέρθηκε σε κά-
ποιες περιοχές λειτουργεί το παλιό και οι δημότες έχουν κα-
κής ποιόητας νερό. 

Αναφέρθηκε επίσης το ζήτημα που έχει προκύψει με την 
καταστροφή του οδικού δικτύου του Βέλου από την ΤΕΡΝΑ 
και η ανάγκη να καταφύγει σε ένδικα μέσα ο δήμος, ενώ για 
την περιοχή της Παναγίας Γιουρούτσι που ο δήμος κατέ-
χει μία έκταση περίπου 50 στρεμμάτων επισημάνθηκε πως 
πρέπει να αξιοποιηθεί προς όφελος των δημοτών. 

Επίσης αναφορά έγινε στο θέμα του εργοστασίου της 
ΠΑΚΟ και της λειτουργίας του, αλλά και στο ιδιοκτησιακό 
καθεστώς της παραλίας. Έχω κουραστεί να ακούω για αυλά-
κια, για δρόμους και για πανηγύρια, είπε χαρακτηριστικά ο κ. 
Ράπτης, και συνέχισε λέγοντας πώς χρειάζονται ενέργειες 
για την ανάπτυξη του τόπου. 

Πρόταση υπήρξε και για το κυκλοφοριακό στο Βέλο αφού 
επισημάνθηκε πώς υπάρχουν πολλά εγκαταλελειμμένα αυ-
τοκίνητα, παράνομα αφημένα σε οδούς παράπλευρες της 
Αγίας Μαρίνης, τα οποία αποτελούν εστία μόλυνσης, αλλά 
καταλαμβάνουν και θέσεις πάρκινγκ. Η απομάκρυνσή τους 
ειπώθηκε θα μπορούσε να προσφέρει θέσεις παρκαρίσμα-
τος που θα εξυπηρετούσαν τους πελάτες των καταστημάτων 
της οδού Αγίας Μαρίνης. 

Η τοποθέτηση
του δημάρχου

Αναφερόμενος στη φι-
λολογία πώς ο δήμος θέλει 
να κλείσει τα ΕΛΤΑ ή κά-
ποιο υποκατάστημα τρά-
πεζας είπε ότι κάνουμε τα 

πάντα για να μην κλείσουν όπως θα έκανε 
κάθε δήμαρχος. 

Μίλησε για την αγορά 4-5 στρέμματα 
και την κατασκευή Δημοτικού Σχολείου 
με χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ ενώ όσον 
αφορά το ζήτημα του σχολικού κτηρίου 
του Γυμνασίου είπε ότι βρήκε τον Μη-
τροπολίτη πολύ θετικό για να παραχωρή-
σει χώρο στην ΑΧΕΠΑ και πρέπει να βρε-
θεί η νομική φόρμουλα για να γίνουν οι 
απαραίτητες ενέργειες. 

Επίσης για τη συντήρηση των σχο-
λικών κτηρίων, είπε πως το μεγαλύτερο 
πρόβλημα είναι το οικονομικό, ενώ έχουν 
γίνει κάποιες διαδικασίες συντήρησης σε 
όλα τα σχολεία. Μένω εδώ επενδύω εδώ 
και έχω οράματα για το πώς θα πάμε καλύ-
τερα, κατέληξε.

Αποτελεί πάγια θέση της εφημερίδας να μην σχολιάζει ένα δημό-
σιο διάλογο. Θα έχετε παρατηρήσει ότι ακόμα και στις συζητήσεις 

που γίνονται για σοβαρά θέματα στο δημοτικό συμβούλιο – όπως το 
τεχνικό πρόγραμμα, ή ο προϋπολογισμός- προτιμούμε να μην κατα-
θέτουμε την προσωπική μας άποψη, ούτε καν να «χρωματίζουμε» 
με διάφορες εκφράσεις τα λεγόμενα των δημοτικών αρχόντων για 
έναν και μόνον βασικό λόγο: Ο κόσμος, οι δημότες χρειάζονται ενη-
μέρωση. Καθαρή, διάφανη και αχρωμάτιστη ενημέρωση, όχι χειρα-
γώγηση και ποδηγέτηση της γνώμης τους. Επειδή, ο κάθε ένας δη-
μότης δεν έχει τη δυνατότητα να αφιερώσει χρόνο και να παραστεί 
σε ένα δημοτικό συμβούλιο ή σε μία λαϊκή συνέλευση δεν σημαί-
νει ότι πρέπει να στερηθεί το δικαίωμα να διαβάσει τις απόψεις έτσι 
όπως ακούστηκαν. Από κει και πέρα, και νου και γνώση έχει να κρί-
νει, να χαρακτηρίσει, να αποφασίσει…

Ωστόσο, για πρώτη φορά θα ανατρέψουμε αυτή την τακτική μας σε 
ό,τι αφορά τη Λαϊκή Συνέλευση του Βέλου. Η λαϊκή συνέλευση ήταν 
πλήρως αποτυχημένη. Ο ένας λόγος ήταν αναμφίβολα η μικρή συμ-
μετοχή του κόσμου. Όμως, ποιος μπορεί να κατηγορήσει τον κόσμο 
που στροβιλίζεται μέσα σε μία δίνη ανεργίας και ανασφάλειας για το 
μέλλον γιατί δεν παρέστη στην συνέλευση; Όχι, η δικαιολογία αυτή 
είναι πράγματι ανεπαρκής. Ωστόσο, είναι αρκετά σοβαρή. 

Απ’ την άλλη όμως, ο σοβαρότερος λόγος που κατά τη γνώμη μας 

η λαϊκή συνέλευση έχασε το νόημά της ήταν η τοποθέτηση του κ. Λα-
μπρόπουλου για τα οικονομικά του δήμου και τα χρέη του πρώην δή-
μου Βέλου και η οποία όσο ψύχραιμα και ήρεμα κι αν ξεκίνησε κατέ-
ληξε σε απίστευτες εκφράσεις του τύπου «Αν ήμουν εγώ δήμαρχος 
(ο δήμος) θα λειτουργούσε»! και για τον εργολάβο του γηπέδου «ας 
έρθει να κάνει κατάσχεση στο γήπεδο» κι άλλα πολλά που θα δια-
βάσετε παραπάνω, όπως ακριβώς ειπώθηκαν στη λαϊκή συνέλευση. 

Η τοποθέτηση αυτή, κατά τη δική μας γνώμη, ανήκε σε έναν απο-
λογισμό της δημοτικής αρχής κι όχι στη λαϊκή συνέλευση, όπου εί-
χαν τεθεί σοβαρά ζητήματα προς συζήτηση για τα προβλήματα και τις 
προοπτικές της δημοτικής κοινότητας Βέλου. Τη δεδομένη στιγμή οι 
διαξιφισμοί περί των χρεών και της διαχείρισής τους αποπροσανα-
τόλισε τη συζήτηση και δυναμίτισε το κλίμα χωρίς λόγο. 

Υ.Γ. …και για να αποδώσουμε «τα του Καίσαρος τω Καίσαρι» 
πρέπει να πούμε ότι ο κ. Λέκκας είχε απόλυτο δίκιο σε δύο ση-
μεία κατά την τοποθέτησή του: Πρώτον, πράγματι δεν τον έχει 
υποστηρίξει κανείς από την Δ. Κ. Βέλου - για όσο καιρό παρα-
κολουθούμε τα δημοτικά συμβούλια- όταν φέρνει θέματα που 
αφορούν το Βέλο. Και δεύτερον, ότι η τοποθέτηση του κ. Καλο-
γερόπουλου, περί εσόδων από τα πανηγύρια και ονοματοδοσί-
ας των οδών θύμιζε  απολογισμό Κοινότητας μεγέθους Μποζι-
κών! (χωρίς βέβαια να υποτιμούμε τα Μποζικά, ή κανένα άλλο 
μικρό χωριό).
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Θ α έπρεπε να διευκρινί-
σει ο κ. Λέκκας και να συ-
μπληρώσει πώς τα παρα-

πάνω ισχύουν στην πολιτική του 
διαδρομή, μετά την 1-1-2011. 
Αυτό γιατί ως τότε πειθόταν από 
λόγια και καλές προθέσεις. Αυτό 
μαρτυρούν τα λεγόμενά του και ο 
τρόπος που δικαιολογεί το δανει-
σμό του πρώην δήμου Βέλου. 

Λόγια που τα προηγούμενα 
χρόνια τον είχαν πείσει προσπά-
θησε να μεταφέρει στους δημότες 
μέσω της συνέντευξής του. 

Είχε πεισθεί, λοιπόν, πώς επει-
δή το ετήσιο τοκοχρεωλύσιο (το 
2009) του πρώην δήμου Βέλου 

ήταν ίσο με το 15% των εσό-
δων, δεν υπήρχε πρόβλη-
μα, άσχετα αν το σύνολο 
των δανείων υπερέβαινε 
τουλάχιστον 2 ρεαλιστι-
κούς προϋπολογισμούς 
εσόδων του πρώην δή-

μου Βέλου. 
Είχε πεισθεί ότι οι ει-

δικοί συνεργάτες του 
πρώην δημάρ-

χου Βέλου κό-
στιζαν αναλο-
γικά λιγότερα 

χρήματα από τους συνεργάτες 
του σημερινού δημάρχου. 

Ας δούμε τώρα ποιες είναι οι 
πράξεις. 

Η σημερινή δημοτική αρχή 
πληρώνει πάνω από 600.000 
ευρώ τοκοχρεωλύσιο το χρό-
νο και το ποσό αυτό ξεπερνά το 
1.000.000 ευρώ συμπεριλαμβα-
νομένης και της απόσβεσης του 
κεφαλαίου που σταδιακά γίνεται. 

Το πόσο αυτό βαραίνει όλους 
τους δημότες και όχι αποκλειστι-
κά τους δημότες του πρώην δή-
μου Βέλου, όπως ειπώθηκε, ενώ 
συγχρόνως αποτελεί εμπόδιο για 
την υλοποίηση οποιαδήποτε ανα-
πτυξιακής προσπάθειας όπως 
επιθυμούμε όλοι μας συμπερι-
λαμβανομένου και του κ. Λέκκα, 
αν κρίνω από τις πραγματικά εν-
διαφέρουσες προτάσεις του. 

Φυσικά όλα τα παραπάνω νού-
μερα αφορούν μόνο δανειακές 
υποχρεώσεις, που θα πληρώνο-
νται τα επόμενα χρόνια. Άραγε σε 
πόσα μεγάλα έργα αντιστοιχούν 
αυτά τα ποσά κάθε χρόνο ή προς 
χάριν ποιών μεγάλων έργων κα-
λούμαστε να τα πληρώνουμε; Το 
ερώτημα ρητορικό και με αφορμή 

τη δήλωση 
πως το σύνολο της αμοιβής για 
τα τέσσερα χρόνια των ειδικών 
συνεργατών του Δημάρχου θα 
αντιστοιχούσε σε ένα μεγάλο 
έργο. (305.000 € για το σύνο-
λο της θητείας). 

Η σημερινή δημοτική αρχή 
δεν στρέφεται εναντίον του 
«πρώην αντιπάλου» όπως είπε 
χαρακτηριστικά ο κ. Λέκκας και 
αυτό πολύ απλά διότι ο μόνος 
αντίπαλός μας είναι τα προβλή-
ματα του δήμου και δεν βλέπου-
με στο πρόσωπο κανενός δημότη 
κάποιον αντίπαλο. 

Τα νούμερα είναι αμείλικτα και 
μας προσγειώνουν καθημερινά. 
Το δυσμενές οικονομικό κλίμα 
έρχεται να προστεθεί σ’ όλα αυτά 
και να κάνει ακόμη πιο δύσκολο 
το έργο μας. 

Η σημερινή δημοτική αρχή αν 
και «ανεπαρκής» κατά τον αρχη-
γό της μείζονος αντιπολίτευσης 
κάνει πράξεις καθημερινά και 
καλεί όσους αντιλαμβάνονται την 

σπουδαιότητα των προβλημάτων 
να σταθούν αληθινά εποικοδομη-
τικά δίπλα της. 

Η σημερινή δημοτική αρχή 
δεν θα «καμάρωνε» αν χρέωνε το 
δήμο. Ο κ. Λέκκας έχει σταθεί αρ-
κετές φορές εποικοδομητικά απέ-
ναντί μας και το εκτιμώ, όπως 
εκτιμώ και τον ίδιο και τις γνώ-
σεις του όπως και την εμπειρία 
του. Θα πρότεινα όμως να μην 
συνεχίσει να υπερασπίζεται λά-
θος χειρισμούς και λάθη του πα-
ρελθόντος και - όσο και αν αυτό 
δεν ωφελεί πολιτικά τη σημερι-
νή δημοτική αρχή – καλό θα εί-
ναι να μην καθυστερεί τον πολι-
τικό «απογαλακτισμό» του. 

Βασίλησ Τρωγαδησ, 
αντιδήμαρχος Οικονομικών 

δήμου Βέλου-Βόχας

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

«Οι πράξεις και όχι τα λόγια και οι καλές προθέσεις 
είναι το μόνο κριτήριο αλήθειας που εμπιστεύομαι».

Νίκος Λέκκας

Η σημερινή δημοτική αρχή δεν 
θα «καμάρωνε» αν χρέωνε το δήμο 

Απάντηση Βασ. Τρωγάδη στον Νικ. Λέκκα





Τα τρία βήματα για την οικονομία στο σπίτι

Ελάτε να συζητήσουμε και να βρούμε μαζί τη λύση 
που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες.

1. Εκμεταλλευόμαστε τη γεώτρηση που τυχόν έχουμε. 
Τοποθετούμε μία μικρή και οικονομική μονάδα αντίστροφης όσμωσης και 
κάνουμε το νερό της γεώτρησης κατάλληλο για οικιακή χρήση. 
Εξοικονομούμε χρήματα από την κατανάλωση και έχουμε νερό
ασφαλέστερης ποιότητας από αυτό του δημοτικού δικτύου.

2. Τοποθετούμε οικιακά φίλτρα πόσιμου νερού. 
Ένα φίλτρο φυσσιγίων και σακούλας αφαιρεί σκουπίδια, χώματα,
οσμές και οργανικά κατάλοιπα από το νερό που φτάνει στις βρύσες μας. 
Προστατεύουμε την υγεία μας και εξασφαλίζουμε άριστης ποιότητας νερό.

3. Εγκαθιστούμε αποσκληρυντή. 
Με μόλις 100 € πάγια έξοδα το χρόνο ο αποσκληρυντής μας 
βοηθά να κάνουμε σημαντική οικονομία, αφού προστατεύουμε 
και συντηρούμε τις οικιακές συσκευές παρατείνοντας το χρόνο ζωής 
τους, ενώ εξοικονομούμε απορρυπαντικά και σαπούνια.

ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ
ΑΛΗΘΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ-ΜΕΛΕΤΗ ΧΩΡΟΥ 
SERVICE - ΔΩΡΕΑΝ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΝΕΡΟΥ

Π.Ε.Ο. ΚΟΡΙΝΘΟΥ - ΠΑΤΡΩΝ 593, 20100
ΛΕΧΑΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΤΗΛ. 27410 88555, 697 37.37.018, 697 37.37.024

ΠΡΟΪΟΝΤΑ



20/02/2012 έως 10/03/2012
Οι τιμές ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων

Κρεοπωλείο|Οπωροπωλείο|Πρατήριο άρτου, τύπου, τσιγάρων
Παραλία Βραχατίου, τηλ. 27410 51888
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ΧΑΛΒΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ
ΒΑΝΙΛΙΑ-ΣΟΚΟΛΑΤΑ

6,89€

ΧΑΛΒΑΣ ΟΛΥΜΠΟΣ
ΒΑΝΙΛΙΑ-ΣΟΚΟΛΑΤΑ

4,58€/Kg

ΤΑΡΑΜΟΣΑΛΑΤΑ ΒΕΜ

1,78€

ΜΕΛΙΤΖΑΝΟΣΑΛΑΤΑ 
ΒΕΜ

1,58€

1 Kg ΑΛΕΎΡΙ 
PRIVA

0,79€
ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ 

PRIVA

0,74€

8 ΡΟΛΑ ΥΓΕΙΑΣ 
ΜΑΧΙ

2,45€

ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
SOFTEX PRO 1+1 ΔΩΡΟ

2,52€

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΣΚΥΛΟΤΡΟΦΗ

0,48€

PHILIPS GENIE 

2,79€

PHILIPS 
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 2Α-3Α

1,75€

DIXAN POWER
70 MEZOYP.

11,85€

ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ
ΜΑΧΙ 12 ΡΟΛΑ

3,59€

ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 
SOFTEX 1+1 ΔΩΡΟ

2,12€

ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 
SOFTEX 1+1 ΔΩΡΟ

4,29€

BEST ΧΑΡΤΙ 
ΥΓΕΙΑΣ

1,75€

ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

1,37€

ΧΤΑΠΟΔΙ ΜΠΟΛ

6,88€/Kg

ALWAYS 
ULTRA

1,85€



Ζευγολατιο Κορινθιας    τηλ.: 27410 55405
www.agathoubeautyspa.gr  [επισκεφθείτε τη σελίδα μας στο facebook : αγάθου Beauty & Spa και ενημερωθείτε
                                               κάθε μήνα για προσφορές και νέες θεραπείες!!!]

αΠοτριΧΩςη
Φωτόλυση
ριζική
Κερί

ΜεςοθεραΠεια 
για ΠροςΩΠο & ςΩΜα

Spa & εναλλαΚτιΚες θεραΠειες
θαλασσοθεραπείες
ιαματικές θεραπείες
Μασάζ αρωματοθεραπείας
Χαλαρωτικό Μασάζ
λεμφικό Μασάζ
Chocoholic massage
Candle massage

ΠροςΩΠο 
Βαθύς καθαρισμός
ακμή
Χημικό peeling με οξέα φρούτων 
Φυτικό peeling
ενυδάτωση 
αντιγήρανση
θεραπεία ματιών για ρυτίδες 
και μαύρους κύκλους

ςΩΜα
αδυνάτισμα
Κυτταρίτιδα
ςύσφιξη

ρεΦλεΞολογια

ΜαΚιγιαΖ
νυφικό & Βραδινό

νυΧια
Μανικιούρ
Πεντικιούρ
τεχνητά
Βιολογικό gel

SOLARIUM

Αλεξάνδρα Αγάθου
Πτυχ.Αισθητικής  

& Κοσμητολογίας ΤΕΙ Αθήνας
Ρεφλεξολόγος πτυχ. του N.H.S.  

(Natural Health Sience)
Μετεκπαιδευθείσα  

στο Heinrich-Heine-Universtat DUSSELDORF 

Party  στο ΒραχάτιΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΟ

ΠΟΤΕ: [Το τριήμερο 24-26 Φεβρουαρίου]

ΠΟΥ: [Πινακοθήκη], παραλία Βραχατίου

Με κέφι  
και χορό,
φέτος  
οι Απόκριες 
γιορτάζονται
στην παραλία 
Βραχατίου  
με ξεχωριστά 
τρελά party!!
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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 πολιτισμού της ανθρωπότητας», για 
να συμπληρώσει ο σίλλερ πολύ εύστοχα ότι «και τίπο-
τε άλλο εάν δεν υπήρχεν εκ της Ελλάδος, ο Παρθενών είναι 
ικανός δια να αποδείξη κατά τον πλέον εύγλωττον τρόπον 
ότι ΜΕΓΑΣ ΛΑΟΣ κατώκει ποτέ εις την χώραν ταύτην», και 
να ολοκληρώσει ο Μπρυνέ ντε Πρέσλ (Ιστορία περί 
Ελλάδος) ότι «η Ελλάς είναι μοναδικό παράδειγμα έθνους 
συγκροτηθέντος κατά τους φυσικούς νόμους. Έχει κοινό-
τητα καταγωγής, ηθών , γλώσσης και αδιάσπαστη ενότη-
τα και συνέχεια με τις αναμνήσεις παρελθόντος ενδόξου. 
Το Έθνος αυτό είναι προικισμένο με ζωτικότητα που του 
επιτρέπει να ανθίσταται και να αντέχει και στις μεγαλύτε-
ρες καταστροφές…».

Ως πανάρχαιοι κάτοικοι της Ελλάδας φέρονται λαοί 
με διάφορα ονόματα, όπως Λέλεγες, Κάρες, Δρύοπες, 
Θεσπρωτοί, Χάονες, Δωδωναίοι, Μολοσσοί, Παίονες, 
Αθαμάνες,Μύγδονες,Φρύγες,Δαναοί,Αχαιοί κ.α. Όλες 
αυτές οι τοπικές ονομασίες προσδιόριζαν έναν και μο-
ναδικό λαό, τον ίδιο λαό, τους Πελασγούς, που σήμε-
ρα διαιρείται σε Ηπειρώτες, Μακεδόνες, Θράκες, Θεσ-
σαλούς,Ρουμελιώτες,Πελοποννησίους,Κρήτες,Κυκλα-
δίτες,Κυπρίους κ.α. Οι αρχαίοι μας πρόγονοι, όπως 
αναφέρουν οι μυθικές παραδόσεις, πίστευαν ότι κα-
τάγονται από τους αρχαίους αυτούς λαούς και ότι εί-
ναι συγγενείς με αυτούς. Αλλά και οι παραδόσεις τους 
ότι οι Ίωνες, οι Αχαιοί,οι Αιολείς,οι Δωριείς κατάγο-
νται από τους ομώνυμους γενάρχες τους που ήταν 
κατά την παράδοση τέκνα θεών ή απόγονοι θεών, πάλι 
τους Πελασγούς αναμιγνύουν με την καταγωγή τους 
και τους θεωρούν ως αρχαιότερους προγόνους τους.

Ο Θουκυδίδης είναι ακριβής όταν λέει ότι οι Έλλη-
νες και οι Πελασγοί αποτελούν το αυτό Έθνος.

Κατά τις πανάρχαιες ελληνικές παραδόσεις ο Έλ-
λην ήταν υιός του Δία και της Πύρρας ή της Δορρίπης, 
ενώ με μια άλλη παράδοση ήταν υιός του Δευκαλίω-
να, υιού του Προμηθέα και της Πύρρας, θυγατέρας του 
Επιμηθέα. Άλλη παράδοση αναφέρει ότι ο Έλλην ήταν 
υιός του Προμηθέα, που είχε παντρευτεί τη νύφη Ορ-
σηίδα 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 Όμηρος (Ιλιάς Π. 233 – 235) ως ιερείς του εκεί μα-
ντείου, ερμηνεύοντας τους χρησμούς του Δία: «Ζεύ, 
άνα δωδωναίε, Πελασγικέ, τηλόθι ναίων, δωδώ-
νης μεδέν δυσχειμέρου. αμφί δε σελλοί σοί ναί-
ουσ’ υποφήται ανιπτόποδες χαμαιεύναι» (Δία,Βα-
σιλιά,Δωδωναίε,Πελασγικέ,που κάθεσαι μακριά και 
προστατεύεις τη Δωδώνη με το βαρύ χειμώνα. Γύρω 
δέ οι Σελλοί κατοικούν, οι ερμηνευταί των χρησμών 

ρο γένος της Ελλάδας. Επομένως, το όνομα «Έλλην» ή 
άλλο όνομα με συγγενή προφορά, το οποίο έγινε Έλλην, 
υπήρχε και στους προϊστορικούς χρόνους, αφού οι Αρ-
κάδες (θεωρούνταν το αρχαιότερο γένος της Ελλάδας), 
οι πρώτοι Πελασγοί κατά την παράδοση, λέγονταν και 
«Προσέλληνοι» ως γεννηθέντες πρό της σελήνης, δη-
λαδή υπήρξαν πανάρχαιοι κάτοικοι της γής.

Σε μια επιγραφή του 4ου π.Χ. αιώνα αναφέρεται ότι 
Έλληνες ονομάστηκαν αυτοί που αποκαλούνταν πρίν 
Γραικοί. Σύμφωνα με το Πάριο Χρονικό, το έτος 1528 
π.Χ. (ελληνικός κατακλυσμός) ο ήρωας Δευκαλίων 
ήταν βασιλιάς της Φθιώτιδας και διάδοχός του ήταν ο 
ήρωας Έλληνας, ο οποίος ταξίδεψε και έδρασε σε πολ-
λές πόλεις. Να σημειωθεί ότι ήδη από τον 7ο αιώνα π.Χ 
είχε επικρατήσει η ονομασία Πανέλληνες και από εκεί 
αποσπάστηκε και γενικεύτηκε η ονομασία Έλληνες.

Αργότερα με τον Χριστιανισμό ο όρος «Έλλην» σή-
μαινε τον ειδωλολάτρη ή τον μη Χριστιανό, ενώ οι κά-
τοικοι της Ελλάδας λέγονταν Ελλαδίτες. Όλοι οι κάτοι-
κοι της Νέας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας ονομάζονταν 
Ρωμαίοι ή μετέπειτα Ρωμιοί, αφού συνδέονταν μετα-
ξύ τους με το ρωμαϊκό δίκαιο, την ορθόδοξη πίστη και 
την κοινή ελληνική γλώσσα. Επί Τουρκοκρατίας η ονο-
μασία «Ρωμηός» χάνει την αίγλη του αυτοκρατορικού 
«Ρωμαίος» και εξαιτίας των σκληρών συνθηκών διαβί-
ωσης αποκτά την έννοια του ξύπνιου. 

Η επανεμφάνιση του ονόματος «Έλλην» με την εθνι-
κή του σημασία έγινε όταν είχε λησμονηθεί πλέον η 
ύπαρξη των ειδωλολατρών και η χρήση του ήταν ακίν-
δυνη για τον Χριστιανισμό. Το όνομα από εθνικό είχε 
εκπέσει πρώτα σε πολιτιστικό και έπειτα σε θρησκευ-
τικό και τέλος εξαφανίστηκε. Με την επανεμφάνισή 
του γίνεται πρώτα πολιτιστικό και έπειτα πάλι εθνι-
κό. Μετά την Άλωση της Πόλης από τους Φράγκους 
(1204), οι Βυζαντινοί λόγιοι τονίζουν  περισσότερο τον 
ελληνικό χαρακτήρα του Έθνους, όπως ο Γεώργιος Γε-
μιστός Πλήθων, ο Λαόνικος Χαλκοκονδύλης και ο Νι-
κήτας Χωνιάτης που επιμένει στην ονομασία «Έλλη-
νες». 

Σήμερα στην Ενωμένη Ευρώπη, επισήμως η Ελλάς 
φέρει το όνομα Hellas. Παρά ταύτα οι Δυτικοί εταίροι 
μας κατονομάζουν ως Γραικούς (Greece, Griechen-
land), ενώ οι Τούρκοι ως Ίωνες (Γιουνάν) και οι ραββί-
νοι των Εβραίων (Ιωνάν). 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω στοιχεία, εάν 
εμείς οι Νεώτεροι Έλληνες δεν καθοδηγηθούμε κατάλ-
ληλα και δεν αντιληφθούμε την αξία και την υπεροχή 
μας, δε θα μπορέσουμε να καταστούμε ικανοί συνεχι-
στές των υπέροχων παραδόσεων των ενδόξων προγό-
νων μας και να κατακτήσουμε μεταξύ των νεότερων 
λαών την εξέχουσα θέση που μας ανήκει δικαιωματι-
κά, διότι σε κάθε περίπτωση ούτε ευφυΐας στερούμα-
στε ούτε όμως έχουμε χάσει και τις φυλετικές μας αρε-
τές που μας διακρίνουν και μας κάνουν ξεχωριστούς 
και μοναδικούς.

Θέσεις και απόψεις

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε.

Διεύθυνση Σπουδών:

 μαθηματικά: λούτας γιάννης
  Σίδερης Φώτης
 Φυσική-Χημεία: λέκκας νίκοςΒέλο

27420
33933

Βραχάτι 
Ζευγολατιό

27410
55983

Γνώση

ΜΕΘΟΔΙΚΟ

Έλληνες Αεί Εσμέν
Η καταγωγή του ονόματος των Ελλήνων

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

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΗ: Ο χώρος είναι το μόνιμο άγχος για μια εφημε-
ρίδα. Στο πλαίσιο αυτού του άγχους έγινε ένα σημαντικό λάθος στην προη-
γούμενη έκδοσή μας. Κόψαμε το άρθρο του αγαπητού φίλου Κώστα κόβο-
ντας έτσι στη μέση τον ειρμό και τη συνοχή του λόγου του. Επανορθώνοντας 
δημοσιεύουμε όλο το άρθρο εξ’αρχής, ζητώντας ειλικρινά συγνώμη.

σου που κοιμούνται κατά γής και έχουν άνιπτα πόδια).
Υπέρ της ετυμολογίας αυτής συνηγορεί και ο Αρι-

στοτέλης στα «Μετεωρολογικά», όπου αναφερόμενος 
στον κατακλυσμό του Δευκαλίωνα γράφει: «…περί 
την Ελλάδα την αρχαίαν. αύτη δ’εστίν η περί την 
δωδώνην και τον αχελώον…ώκουν γάρ οι σελ-
λοί ενταύθα και οι καλούμενοι τότε μέν γραικοί, 
νύν δ’ Έλληνες».

Από τη ρίζα σαλ, παράγεται ρήμα των Μεσογειακών 
γλωσσών (μητέρα των οποίων προφανώς είναι η Πε-
λασγική), που έχει την έννοια του προσεύχεσθαι, του 
ικετεύειν. Από αυτό προέρχονται οι Σελλοί της Δωδώ-
νης και οι Σάλιοι των Ρωμαίων και το όνομα Σόλων 
(ο ευχέτης, ο ιερεύς). Πιθανότερο είναι Ελλάς να ση-
μαίνει χώρα υψηλή, ορεινή, διότι οι Πελασγοί που κα-
τοικούσαν τις νοτιότερες περιοχές ονόμασαν τους Δω-
ριείς Έλληνες, δηλαδή υψηλούς είτε διότι ήταν ψηλοί 
στο ανάστημα είτε διότι ήλθαν από βορειότερα μέρη 
(σημ. Ορεσίβιοι, βουνήσιοι).

Στα Ομηρικά χρόνια το όνομα «Έλληνες» αντιστοι-
χούσε μονάχα σ’ ένα ελληνικό/γραικικό φύλο, που κα-
τοικούσε στη Θεσσαλία και τη Φθιώτιδα, ανάμεσα στα 
Φάρσαλα και τη Θήβα, το οποίο είχε ως ηγέτη τον μυ-
θικό Αχιλλέα. Αναφορά επ’αυτού υπάρχει και στα Ομη-
ρικά Έπη, όπου ο Αχιλλέας ηγούνταν Ελλήνων Πελα-
σγών (Ιλιάς Β΄, 681 – 5): «…τους όσσοι το Πελασγι-
κόν Άργος έναιον, οί τ’ Άλον οί τ’αλόπην οί τε 
Τρηχίν, ενέμοντο, οί τ’ είχον Φθίην ήδ’Ελλάδα 
καλλιγύναικα, Μυρμιδόνες δε καλεύντο και Έλ-
ληνες και αχαιοί, των δ’αύ πεντήκοντα νεών ήν 
αρχός αχιλλεύς», (…εκείνους πάλι που κατοικούσαν 
στο Πελασγικόν Άργος, που κατείχον την Άλον, την 
Αλόπην και την Τραχίνα, που είχαν την Φθίαν και την 
Ελλάδα με τις όμορφες γυναίκες που ελέγοντο Μυρμι-
δόνες και Έλληνες και Αχαιοί, αυτών αρχηγός ήταν ο 
Αχιλλεύς με πενήντα πλοία).

Κατά την παράδοση ο Πελασγός ήταν υιός του Διός 
και της Νιόβης ή του Αρέστορος. Ο Ησίοδος παρα-
δέχεται ότι πρώτος Πελασγός βασιλεύς υπήρξε ο Αρ-
κάς στην Πελοπόννησο, ο οποίος ήταν αυτόχθων και 
ότι από αυτόν κατάγονται οι Πελασγοί, το αρχαιότε-

Γράφει ο ΚΩΣΤΑΣ ΣΧΟΙΝΟΧΩΡΙΤΗΣ
Ιστορικός, Αρχειονόμος – Βιβλιοθηκονόμος, 
υποψήφιος ∆ιδάκτωρ
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Τ ο Ελληνοχώρι, είναι αναμφισβήτητα 
ένα από τα ομορφότερα χωριά του 
δήμου μας, αφού βρίσκεται χτισμέ-
νο σε μία ειδυλλιακή τοποθεσία πνιγ-

μένη στο πράσινο και τα τρεχούμενα νερά. 
Ωστόσο, τα προβλήματα που ταλανίζουν 
τους κατοίκους είναι πολλά και σημαντικά. 

Το ακατάλληλο νερό ύδρευσης
Πρώτη προτεραιότητά μας, λέει ο πρόε-

δρος του Τοπικού Συμβουλίου κ. Νίκος Πά-
νου, είναι το θέμα της ύδρευσης. Πρέπει να 
ανοιχτεί γεώτρηση για να εξασφαλιστεί το 
νερό της ύδρευσης. Το νερό που έχει ο συ-
νεταιρισμός είναι 40 κυβικά που το καλοκαίρι 
γίνονται  30 κυβικά –επειδή ποτίζουν- και το 
οποίο νερό είναι εντελώς ακατάλληλο αφού 
μεταφέρεται με έναν αγωγό 1 χλμ περίπου ο 
οποίος βγάζει σκουριά. Αποτέλεσμα το νερό 
είναι κόκκινο και εντελώς ακατάλληλο για 
κάθε χρήση. 

Υπάρχει σοβαρό θέμα με τη γεώτρηση του 
συνεταιρισμού που ο δήμος χρησιμοποιεί 
για την ύδρευση του χωριού, συμπληρώνει ο 
πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού κ. 
Κων/νος Τσιούγκος. Το νερό είναι ακατάλ-
ληλο, αλλά προκειμένου να μείνουμε εντε-
λώς χωρίς νερό, το χρησιμοποιούμε, συ-
μπληρώνει. 

Πριν από αρκετούς μήνες η γεώτρηση 
ύδρευσης που χρησιμοποιούταν από το χω-
ριό αχρηστεύτηκε και αντικαταστάθηκε από 
αυτήν του συνεταιρισμού. Το νερό αυτό εί-
ναι ακατάλληλο για χρήση, ακόμη και για μα-
γείρεμα, έτσι οι κάτοικοι είναι υποχρεωμένοι 
να αγοράζουν νερό. Δυστυχώς, η κατάστα-
ση χρονίζει χωρίς να φαίνεται κάποια άμεση 
λύση. Ο δήμος έχει υποσχεθεί μια γεώτρηση 

αλλά, όπως υποστηρίζουν οι κάτοικοι, καμία 
ενέργεια δεν έχει γίνει προς αυτή την κατεύ-
θυνση. 

Η αγανάκτηση διαγράφεται καθαρά στα 
λόγια του προέδρου του Τ.Σ. κ. Πάνου: Αν 
μέχρι τον επόμενο μήνα δεν γίνει καμία ενέρ-
γεια από την μεριά του δήμου, λέει, θα πάω 
στο δημοτικό συμβούλιο και θα τους κεράσω 
νερό από το χωριό μας. Και θέλω να είστε 
μαζί μου εκείνη την ώρα, συνεχίζει απευθυ-
νόμενος στους κατοίκους του χωριού. 

Το νερό μας, συμπληρώνει, είναι κόκκινο. 
Νεογέννητα παιδιά οι γονείς τους αναγκάζο-
νται να τα πλένουν με νερό βροχής. 

Δεν με ενδιαφέρει να γίνει οτιδήποτε άλλο 
στο χωριό παρά μονάχα να έχουμε νερό κα-
θαρό στις βρύσες μας, καταλήγει ο πρόεδρος 
του Ελληνοχωρίου. 

Η γέφυρα των Κρηνών
Η γέφυρα που συνδέει τις Κρήνες με τα 

Ταρσινά και κατ’ επέκταση το Ελληνοχώρι 
αποτελεί τον κύριο άξονα μετακίνησης των 
κατοίκων της περιοχής. Η γέφυρα έχει κα-
ταστραφεί από τις εργασίες της κατασκευά-
στριας εταιρείας ΤΕΡΝΑ, η οποία έχει αναλά-
βει την κατασκευή του οδικού άξονα Κορίν-
θου-Πατρών.   

Στις επανειλημμένες οχλήσεις των Ελλη-
νοχωριτών προς το δήμο από το Αύγουστο 
του 2011 η μοναδική απάντηση ήταν ότι η 
εταιρεία έχει διακόψει κάθε εργασία για την 
αποκατάσταση και αποπεράτωση της γέφυ-
ρας των Κρηνών, αλλά και την επισκευή του 
αυτοκινητοδρόμου.  Αλλά και πώς ο δήμος 
προτίθεται να καταγράψει συνολικά όλα τα 
προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί εντός 
των διοικητικών ορίων του και να αποστεί-

λει νέο έγγραφο προς την εταιρεία ΤΕΡΝΑ με 
σκοπό την αποκατάσταση αυτών. 

Ωστόσο, αυτό δεν αλλάζει το γεγονός ότι 
η κύρια οδική αρτηρία για το Ελληνοχώρι πα-
ραμένει κατεστραμμένη και ότι ο ένας και μο-
ναδικός δρόμος που έχει απομείνει είναι επί-
σης ακατάλληλος αφού τον έχει καταστρέψει 
και αυτόν η ΤΕΡΝΑ. 

Η μοναδική απάντηση από την εταιρεία 
ήταν ένα έγγραφο προς το δήμο με το οποίο 
ενημέρωνε ότι οι εργασίες της έχουν ανα-
σταλεί από τον Αύγουστο του 2011 κι έτσι 
οι Ελληνοχωρίτες έχουν επανέλθει με έγγρα-
φο-αίτηση προς το δήμο στις 12 Δεκεμβρί-
ου 2011. Δυστυχώς όμως το πρόβλημα δεν 
φαίνεται να έχει άμεσα -τουλάχιστον- λύση, 
καθώς χρηματοδοτήσεις δεν υπάρχουν ενώ 
η Περιφέρεια και τα Υπουργεία στους οποί-
ους έχει κοινοποιηθεί το πρόβλημα δεν 
έχουν δώσει καμία απολύτως απάντηση. 

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός  
Ελληνοχωρίου

Ο Συνεταιρισμός, ο οποίος βρίσκεται 
καλή οικονομική κατάσταση, έχει δρομο-
λογήσει τη διαδικασία ένταξης στο ΕΣΠΑ 
ενός τυποποιητηρίου  ελαιολάδου. Η δια-
δικασία άγνωστη και δύσκολη, όμως η αισι-
οδοξία δεν λείπει. Εξάλλου είναι απαραίτη-
το αν θέλουμε να παραμείνουμε βιώσιμοι ως 
συνεταιρισμός, όπως υπογραμμίζει ο πρόε-
δρος κ. Τσιούγκος Κωνσταντίνος. Πιστεύω, 
συνέχισε, οι συνεταίροι έχουν καταλάβει ότι 
στα προϊόντα που μπορούν να έχουν διάρ-
κεια στο ράφι, όπως π.χ. η συσκευασμένη 
σταφίδα ή το ελαιόλαδο δεν έχει πολλά ρί-
σκα και μπορούν να δραστηριοποιηθούν. Το 
επιτραπέζιο σταφύλι είναι δύσκολο, γιατί οι 

ΕΛΛΗΝΟΧΩΡΙ
Το νερό, η γέφυρα, η αναξιοποίητη 
«Ρεματιά» και το φράγμα του Ασωπού



Γνώμη ΠΟΛΙΤΩΝ  18 Φεβρουαριου 2012 // 7

παράγοντες είναι ασταθείς και πλέ-
ον αφού το προϊόν δεν ασφαλίζεται 
μπορούμε να πέσουμε σε έναν απα-
τεώνα και να χάσουμε τα λεφτά μας. 

Το χωριό μας είναι παραγωγι-
κό και ποιοτικά και ποσοτικά, συ-
νεχίζει, ωστόσο πρέπει να είμα-
στε αυτάρκεις σε νερό, πράγμα που 
δεν υπάρχει.  Μόνη τους ελπίδα το 
φράγμα του Ασωπού, από το οποίο 
ελπίζουν να πάρουν αυτό –τουλάχι-
στον- που τους αναλογεί. Αν αυτό 
πράγματι γίνει τότε θα είναι δυνατή 
η καλλιέργεια και άλλων προϊόντων, 
καταλήγει ο πρόεδρος. 

Τα έξοδα για τους αγρότες είναι 
πολλά. Το κόστος για την άρδευση 
δυσβάσταχτο (32 €/ώρα για 40 κυ-
βικά), τα φυτοφάρμακα πανάκριβα 
και οι τιμές των προϊόντων χαμηλές. 
Αυτό στερεί από τους αγρότες τη δυ-
νατότητα να διαβιούν αξιοπρεπώς. 

Με πίκρα μιλάει για την κεντρική 
εξουσία. Το κράτος είναι ανοργάνω-
το και δεν βοηθάει την δραστηριό-
τητα και την παραγωγικότητα, λέει με 
πίκρα. Παντού βρίσκουμε έναν φρά-
χτη, κάτι να μας σταματάει. Για παρά-
δειγμα, η προσπάθεια που έκανε ο 
Συνεταιρισμός για εγκατάσταση φω-
τοβολταϊκών ναυάγησε διότι οι Τρά-
πεζες δεν έδιναν δάνειο. 

Ο ΕΛΓΑ, συνεχίζει, έτσι όπως έχει 
δομηθεί τώρα και με τον τρόπο που 
εισπράττει τα χρήματα και τα διανέμει 
δεν είναι σωστός. Εμείς είχαμε κάνει 
έγγραφα και διαφωνούσαμε με το 
νομοσχέδιο το οποίο εν τέλει δια-
σφαλίζει μόνο τους μισθούς ορισμέ-
νων υπαλλήλων του ΕΛΓΑ. 

Το χωριό μας είναι προοδευτικό 
και δραστήριο, θέλουμε να προχω-
ρήσουμε, τονίζει. 

Το τεχνικό πρόγραμμα
Η αγροτική οδοποιία, μας λέει 

ο κ. Πάνου, είναι η προτεραιότητα 
μας. Δεν έχουμε παράπονο, οι εργα-
σίες εκτελούνται κάθε χρόνο. 

Επίσης σημαντικό έργο είναι η ορι-
οθέτηση του ρέματος το οποίο δια-
σχίζει το χωριό και φέρνει τα νερά 
από το βουνό. Έχουν γίνει όλες οι 
ενέργειες προς την Περιφέρεια, για 
να γίνει μία μελέτη οριοθέτησης της 
λεκάνης απορροής και του ρέμα-
τος με επιστημονικές προδιαγραφές 
ώστε να μην κάνει ο καθένας ό,τι θέ-
λει. Ένας εγκιβωτισμός  του ρέματος 
που έχει γίνει παλαιότερα δεν είναι 
επαρκής, μπορεί να δημιουργήσει 
προβλήματα. Έτσι πρέπει να γίνει η 
μελέτη του ρέματος από τον μηχανι-
κό της Περιφέρειας για να πραγματο-
ποιηθεί η οριοθέτηση.  

Το σημαντικότερο, ίσως, έργο εί-
ναι ο οδικός άξονας προς το φράγ-
μα. Έχει περάσει δημοτικό συμβού-
λιο και έχουν σταλεί οι αποφάσεις 
στο ΣΧΟΠ για να χαρακτηριστεί ο 
δρόμος Ελληνοχώρι – Γοννούσα 
πρωτεύων δημοτικός, για να δημι-
ουργηθεί άξονας πρόσβασης προς 
το φράγμα αφού είναι η ευκολότε-
ρη οδός. 

Ο κ. περιφερειάρχης μας έχει δώ-
σει την υπόσχεσή του για αυτό έργο, 

λέει ο κ. Πάνου, το οποίο πρέπει 
να το εντάξουμε στο ΕΣΠΑ. Αν το 
ΣΧΟΠ χαρακτηρίσει το δρόμο, θα 
γίνει μελέτη για να το εντάξουμε στο 
ΕΣΠΑ. 

Τέλος, ο κ. Πάνου μιλάει για την 
προσπάθεια ασφαλτόστρωσης 
όλων των δρόμων του χωριού, δι-
ότι έχουν μείνει ακόμη κάποιοι χω-
ματόδρομοι. Στο τεχνικό πρόγραμ-
μα έχουμε βάλει επίσης την κατα-
σκευή – επέκταση μίας γέφυρας που 
έχει μικρή διατομή και δεν χωρά-
ει όλο τον όγκο των ομβρίων υδά-
των αλλά και την αντικατάσταση κά-
ποιων τμημάτων του δικτύου ύδρευ-
σης, προς καινούργιες, κυρίως, κα-
τοικίες, καταλήγει ο πρόεδρος του 
Ελληνοχωρίου. 

Οι δύο Σύλλογοι
Οι Ελληνοχωρίτες αγαπάνε το χω-

ριό τους και το δείχνουν. Η δημι-
ουργική τους διάθεση εκφράζεται σε 
κάθε ευκαιρία, ενώ η λαχτάρα τους 
να κάνουν τον τόπο τους ομορφότε-
ρο και καλύτερο διακρίνεται σε όλες 
τις εκφάνσεις της κοινωνίας τους. Εί-
ναι χαρακτηριστικό πώς στο Ελλη-
νοχώρι –ένα χωριό λίγων κατοί-
κων- δραστηριοποιούνται δύο σύλ-
λογοι: Ο Σύλλογος Γυναικών και ο 
Σύλλογος Ενεργών Πολιτών Ελλη-
νοχωριού «Ευμενίδες». 

Η πρόεδρος του Πολιτιστικού 
Συλλόγου Γυναικών, κ. Μπουγά 
Ματούλα μας μιλά για τις δραστη-
ριότητες του συλλόγου. Ο σύλλο-
γος πραγματοποιεί κάθε χρόνο εκ-
δήλωση για την κοπή της πίτας του 
με happenings για τα παιδιά. Επίσης, 
εορταστική είναι η μέρα της μητέρας, 
με μουσική, τραγούδι, φαγητό και 
χορό για όλους.   

Η μεγάλη όμως εκδήλωση γίνεται 
τον Ιούλιο. Τα χορευτικά τμήματα 
του συλλόγου παρουσιάζουν χο-
ρούς από όλη την Ελλάδα, ενώ φι-
λοξενούνται και χορευτικά από άλ-
λες περιοχές της Ελλάδας. Η γιορτή 
πλαισιώνεται από καλό φαγητό και 
πλούσιο κρασί, για μια βραδιά αξέ-
χαστη για όλους. 

Στα σχέδια του Συλλόγου είναι η 
κατασκευή –με δικά του έξοδα-  πα-
ραδοσιακής πέτρινης βρύσης στην 
πλατεία του χωριού. 

«Από το χωριό δεν έχουμε παρά-
πονα», λέει η πρόεδρος του Συλλό-
γου Γυναικών. «Από το δήμο καλό 
θα ήταν να μας βοηθήσουν». 

«Θέλω κάτι καλύτερο να γίνει για 
το χωριό», καταλήγει η πρόεδρος. 
«Κυρίως για τους μεγαλύτερους αν-
θρώπους οι οποίοι δεν έχουν κά-
που να πάνε. Γι’ αυτούς προσπα-
θούμε να προσφέρουμε κάτι καλύ-
τερο. Πέρυσι είχαμε κάνει Κούλου-
μα την Καθαρά Δευτέρα, φέτος θα 
κάνουμε ένα γλέντι για όλο το χω-
ριό την Κυριακή 19 Φεβρουαρίου 
για να χαρούν και να γλεντήσουν 
όλοι μαζί».

Ο Χρήστος Μαρκόπουλος είναι 
πρόεδρος του Συλλόγου Ενεργών 
Πολιτών «Ευμενίδες». 

Ο σκοπός του συλλόγου είναι 
πολυδιάστατος και όχι αποκλειστι-
κά πολιτιστικός. Ζητούμενο είναι η 
προώθηση των ζητημάτων και των 
προβλημάτων που απασχολούν την 
τοπική κοινωνία, αφού όλοι αισθά-
νονται ότι δεν μπορούν να ακου-
στούν με άλλο τρόπο, παρά κινού-
μενοι πιο συλλογικά και πιο οργα-

νωμένα. 
Έχουν ξεκινήσει τμήματα μπάσκετ, 

βόλεϊ ενώ βασικός στόχος είναι η 
κοινωνική συναναστροφή να υπάρ-
χει ένας χώρος που να μαζεύονται 
και να λένε τα προβλήματα τους να 
αναζητούν λύσεις. Θέλουμε να προ-
σφέρουμε στα παιδιά μας τη δυνατό-
τητα να μένουν στο χωριό μας είτε 
παρέχοντάς τους αθλητικές δραστη-
ριότητες, είτε δίνοντάς τους ευκαιρί-
ες για διάφορες δράσεις, λέει. Στους 
σκοπούς του συλλόγου εντάσσε-
ται, επίσης, η δημιουργία δανειστικής 
Βιβλιοθήκης και ένας χώρος όπου 
θα υπάρχει δωρεάν πρόσβαση στο 
Internet, συμπληρώνει. 

Τέλος, ο κ. Μαρκόπουλος εξέ-
φρασε την πικρία του για τη μικρή 
συμμετοχή των κατοίκων στο Σύλ-
λογο, παρά το γεγονός ότι όταν ξε-
κίνησε τη λειτουργία του όλοι εί-
χαν δείξει μεγάλο ενδιαφέρον, το 
οποίο όμως σταδιακά ατόνησε.  
Πάμε αργά, κατέληξε, αλλά ό,τι και 
να κάνουμε συλλογικά είναι καλό. 
Υπάρχουν πολλά πράγματα που μπο-
ρούν να γίνουν αρκεί να αποφασί-
σουμε να κινηθούμε όλοι μαζί.  

Η «Ρεματιά»
Είναι ένας χώρος ο οποίος χρει-

άζεται ανάπλαση για να γίνει επι-
σκέψιμος, αφού διαθέτει πλούσια 
βλάστηση και νερά. Υπάρχουν πα-
λιά μονοπάτια τα οποία αν καθαρι-
στούν, σηματοδοτηθούν και αξιο-
ποιηθούν μπορούν να αποτελέσουν 
πόλο έλξης τουριστών για εναλλα-
κτικές μορφές τουρισμού, πεζοπο-
ρίες και περιπάτους.  

Ο πρόεδρος των «Ευμενιδών» κ. 
Χρήστος Μαρκόπουλος τονίζει πώς 
η θέση του χωριού είναι πλεονεκτι-
κή και αν αξιοποιηθεί κατάλληλα 
αυτή η περιοχή θα αποτελέσει ση-
μείο αναφοράς για πολλούς επισκέ-
πτες που ζητούν μία γρήγορη πρό-
σβαση στην Φύση. 
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Τ
ο πατροπαράδοτο γλέντι στο χω-
ριό μας άρχιζε από την Τσικνο-
πέμπτη, για την υποδοχή της Κυ-
ριακής του Τελώνη και του Φαρι-
σαίου που ήταν ο προπομπός που 

άνοιγε το Τριώδιο. Την Τσικνοπέμπτη σε 
κάθε σπίτι γινόταν το σφάξιμο του γουρου-
νιού, που το περιποιόντουσαν ολόκληρη τη 
χρονιά για τη στιγμή αυτή. Κρατούσαν μερί-
δες, τις λεγόμενες «πετσαλίνες» ή «τσιγαρί-
δες» που τις μαγείρευαν με διάφορα χόρτα 
για το αποκριάτικο τραπέζι και το υπόλοι-
πο το αποθήκευαν σε κιούπια για έκτακτες 
περιπτώσεις. Ξεχωριστό τόνο έδινε η «φού-
σκα» του γουρουνιού που φουσκωνόταν και 
παραδινόταν στο μικρό παιδί για παιχνίδι. 
Ήταν το ζηλευτό μπαλόνι που με απρόσμε-
νη χαρά όλα τα παιδιά περίμεναν. Ήταν το 
σπάνιο είδος του παιχνιδιού το ασυνήθιστο 
που χαιρόντουσαν μόνο την ημέρα της Τσι-
κνοπέμπτης που έσφαζαν τα γουρούνια.  

Απόκριες, μέρες χαράς και γέλιου με 
βαθιά αισιοδοξία  και εσωτερική διά-
θεση με χορό, τραγούδι και αστείρευ-

τες αστειότητες. Όλα τα σπίτια άνοιγαν κα-
λόκαρδα σε όλους. Αδελφικά, φιλικά, γιόρ-
ταζαν ανέμελα τα τρελά μασκαρέματα με 
εκλεκτούς μεζέδες μπόλικο κρασί, τραγού-
δια και χορό. 

Τα αυγά τις Απόκριες κατείχαν σημαντι-
κό ρόλο όχι μόνο σαν αναπόσπαστο έδεσμα 
του δείπνου, αλλά αποτελούσαν και μέσα 
μαντικής καθώς και παιχνιδιού. Το Σάββα-
το το βράδυ, την παραμονή της Τυρινής, βά-
ζανε οι γιαγιάδες τα αυγά στην στάχτη στο 

ΑΠΟΚΡΙΕΣ
ΤότεΑυτές οι μέρες το ‘χουνε 

κι αυτές οι τρεις βδομάδες 

να τραγουδάνε τα παιδιά, 

να χαίρονται οι μανάδες. 

Ας τραγουδήσω, ας χαρώ, 

του χρόνου ποιος να ξέρει; 

Αν θα πεθάνω, αν θα ζω 

ή αν θα ‘μαι σ’ άλλα μέρη.

τζάκι, αφού όριζαν ποιο είναι του καθενός, 
κι όποιου αυγού ο φλοιός «ίδρωνε» αυτός 
που το είχε ήταν ο τυχερός της χρονιάς. 

Η κορύφωση ήταν οι επισκέψεις των 
μασκαράδων και τα πειράγματά τους. 
Μασκαράδες με ρούχα σκισμένα, 

ανάποδα φορεμένα, με απίθανους συνδυα-
σμούς που παρουσίαζαν γέρους, γριές, γύ-
φτους, γύφτισσες, αράπηδες και ό,τι άλλο 
φανταζόντουσαν που προκαλούσε γέλιο. 

Δεν έλειπαν φυσικά και οι νεόνυμφοι που 
δεχόντουσαν τις διαφορετικές ευλογίες του 
παπά. Με τη γενική πίστη ότι τα μασκαρέ-
ματα φέρνουν γούρι για το σπίτι και το καλό 
της χρονιάς, μικροί και μεγάλοι έπαιρναν 
μέρος στο πραγματικό αυτό ξεφάντωμα. 

Παρέες, παρέες μασκαρεμένοι ξεφύτρω-
ναν από όλες τις γωνιές και έφταναν στα 
«μεγάλα Αλώνια» τραγουδώντας στο χώρο 
που έδινε το ποιο όμορφο νόημα της Απο-
κριάς και κορύφωνε το γλεντοκόπι. Άρχιζαν 
με τα τραγούδια το χορό. Οι γεροντότεροι 
παρότρυναν τους νεότερους να γλεντάνε 
τώρα που μπορούν, γιατί όταν θα γεράσουν 
κανείς δεν θα τους θέλει και θα τους παρα-
μερίζουν σαν ένα γέρικο σκυλί που υπήρ-
χε τότε στο χωριό με το όνομα «Νταβέλης». 

Σ τα «Μεγάλα Αλώνια» παρουσιαζόταν 
και μια από τις πιο σημαντικές με-
ταμφιέσεις: Ένας από τους κατοίκους, 

κάθε χρονιά ο ίδιος σύμφωνα με την επι-
τόπια έρευνα, ντυνόταν αρκούδα. Χρησι-
μοποιούσε δέρματα από πρόβατα, μία κου-
δούνα στο λαιμό και μία αλυσίδα που κρα-
τούσε ένας άλλος ντυμένος γύφτος. Χτυ-
πούσε το ντέφι ο γύφτος, χόρευε η αρκού-
δα. Υπήρχε η πίστη ότι αν πέσει ένας άν-
θρωπος μπρούμυτα και η αρκούδα τον πα-
τήσει στην πλάτη, αυτός δεν θα αρρωστήσει 
ποτέ. Και το ξεφάντωμα συνεχιζόταν αυτή 
τη φορά με τον ήχο του νταουλιού και της 
πίπιζας ήχους διαπεραστικούς που ανέβα-
ζαν τον πυρετό για γλέντι…
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ΣΤΗ ΣΤΙΜΑΓΚΑ
...και τώρα

Αυτές τις Απόκριεςπάμε ...Στιμάγκα
Κυριακή 26 
Φεβρουαρίου 2:30 μ.μ.
ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΕΛΑΣΗ
ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΣΤΩΝ
Καθαρά Δευτέρα 27 Φεβρουαρίου 12 μεσημέριΑΝΑΒΙΩΣΗ ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΩΝ ΔΡΩΜΕΝΩΝ, ΧΟΡΕΥΤΙΚΑ

Σ
υνεχίζοντας την παράδοση των προγόνων 
τους οι Στιμαγκιώτες γιορτάζουν τις Από-
κριες με όλη τη... θέρμη που τους πρέπει. Οι 
προετοιμασίες διαρκούν βδομάδες και όλοι 
συμμετέχουν για να είναι το τελικό αποτέλε-

σμα εντυπωσιακό και άκρως διασκεδαστικό. 
Έτσι κάθε χρόνο ο ΕκΠΟλίΤίσΤίκΟσ σύλλΟ-

γΟσ σΤίΜαγκασ διοργανώνει το καθιερωμένο 
καρναβάλι με τη συμμετοχή όλων των Στιμαγκιωτών. 
Το μεσημέρι της τελευταίας Κυριακής της Αποκριάς 
(για φέτος 26 Φεβρουαρίου στις 2:30 μ.μ.) αρχίζει η 
παρέλαση των καρναβαλιστών ενώ πραγματοποιού-
νται και χορευτικές εκδηλώσεις από το σύλλογο. 

Ο Πρόεδρος κ. δαρδάνης Φίλιππος, ο ταμίας του 
Συλλόγου κ. Παπαδάκος Χαράλαμπος, ο αντιπρόε-
δρος κ. δερμετζής γιώργος, ο γραμματέας κ. δαρ-
δάνης Χρήστος και το μέλος Βασιλείου απόστολος 
δουλεύουν πυρετωδώς για τη διοργάνωση του μονα-
δικού Καρναβαλιού. Για φέτος, το ξεχωριστό αυτό γε-
γονός θα έχει ως θέμα το Βενετσιάνικο Καρναβάλι. 

Πολύτιμος αρωγός τους σε όλη αυτή την προσπά-
θεια ο Χορευτικός & λαογραφικός σύλλογος στι-
μάγκας «ΘύαΜίσ» ο οποίος παίρνει την σκυτά-
λη την Καθαρά Δευτέρα (για φέτος 27 Φεβρουαρίου 
12 το μεσημέρι) και ετοιμάζει τα δικά του ξεχωριστά 
δρώμενα. Έτσι όλοι οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την 
ευκαιρία να παρακολουθήσουν την αναβίωση πα-
λιών καρναβαλικών εθίμων της Στιμάγκας, αποσπά-
σματα από την επιτόπια έρευνα «Απόκριες στην Στι-
μάγκα» ενώ θα φιλοξενηθεί ο Χορευτικός Όμιλος Φοι-
τητών (ΧΟΦ) που θα παρουσιάσει αποκριάτικα δρώ-
μενα από την περιοχή της Νάξου.  Επίσης θα συμ-
μετέχει πολύμορφη έκφραση πολιτισμού και παρά-
δοσης «Λίνα Λαβούτα-Μαντά» με αποκριάτικα δρώ-
μενα από όλη την Ελλάδα. Τέλος, όλοι θα κεραστούν 
φασολάδα.

Αξίζει εδώ να σημειωθεί πως όλη αυτή η αξιόλογη 
προσπάθεια του ΘΥΑΜΙΣ στηρίζεται και πραγματο-
ποιείται αποκλειστικά και μόνον από τις εισφορές, την 
προσωπική εργασία και το χρόνο των μελών του συλλό-
γου. Έτσι, αποκτά ιδιαίτερα αξία η λαχτάρα και η δύνα-
μη με την οποία οι απόγονοι των παλιών Στιμαγκιωτών 
Καρναβαλιστών καταθέτουν το χρόνο, την δημιουργική 
τους διάθεση αλλά και τον κόπο και τους οικονομικούς 
πόρους για να συντηρήσουν και να αναβιώσουν μια μα-
κρά και όμορφη παράδοση του χωριού τους. 

Τόσο ο ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ όσο και ο 
ΘΥΑΜΙΣ αποτελούν αναμφισβήτητα κεφάλαια για 
την περιοχή της Στιμάγκας, κεφάλαια πολιτισμού και 
ανθρωπισμού, παράδοσης και πατριδογνωσίας, τα 
οποία θα ήταν ευχής έργον αν μπορούσαν να μιμη-
θούν κι άλλες περιοχές του δήμου μας. 

γι’ αυτό φέτος όλοι πάμε στιμάγκα!
 ■ Την κύρίακη 26 ΦΕΒρΟύαρίΟύ στις 2:30 το 
μεσημέρι για το καθιερωμένο καρναβάλι και 
 ■ Την καΘαρα δΕύΤΕρα 27 ΦΕΒρΟύαρίΟύ 
στις 12 το μεσημέρι για να παρακολουθήσου-
με μια ξεχωριστή εκδήλωση με χορευτικά και 
αποκριάτικα δρώμενα αλλά και μπόλικη φα-
σολάδα!

Καλή διασκέδαση!!!

 ■ ...από τις προετοιμασίες του φετινού Καρναβαλιού. 
Πάνω: το Βεστιάριο του «ΘΥΑΜΙΣ» 
Κάτω: Το εργαστήριο κατασκευής των υλικών του Καρναβαλιού
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ΑΠΙΣ
ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ

Α.Γ.Σ.

1997 – 2003 

Τη νέα αυτή περίοδο των Αγώνων συμμετείχαν σπουδαίοι Έλ-
ληνες Αθλητές, όπως οι Γιώργος Μάλλιαρης, Μαρία Νταλάκα, 
Ρέμος, Άννα Θαλασσινού, Αριστέα Νικολακοπούλου, Ευάγγε-

λος Γκίκας, Παύλος Τζαναβάρας, Κων/νος Γκαραβέλλος και πολλοί 
άλλοι. Οι Αγώνες αυτοί διοργανώνονταν σε ετήσια βάση έως και το 
2003. Το 2003 σταμάτησαν με τον Ι΄ Λαϊκό Ανώμαλο Δρόμο, λόγω 
του ότι δεν έτυχαν της στήριξης από τον τότε Δήμο Βόχας με Δήμαρ-
χο τον κ. Γαλάνη.

Ο τοπικός Τύπος μας μεταφέρει μέσα από τα πολυπληθή δημοσι-
εύματα τον παλμό και τον ενθουσιασμό που επικρατούσε τότε. Στην 
εφημερίδα «ΣΗΜΕΡΑ», 4 Φεβρουαρίου 2000 διαβάζουμε: Θεσμός ο 
Λαϊκός Δρόμος, ενώ σε αυτήν της Παρασκευής 2 Μαρτίου 2001 ότι 
πρόκειται για μια σπουδαία συνάντηση που είναι γνωστή σε όλη την 
αθλητική οικογένεια της χώρας.

Η εφημερίδα «ΑΘΛΗΤΗΣ», Τετάρτη 8 Μαρτίου 2000, στο πρωτο-
σέλιδό της που φέρει τίτλο ‘‘Κοσμοπλημμύρα στο Ζευγολατιό. Ακόμη 
και οι διοργανωτές του Λαϊκού Ανώμαλου Δρόμου στο γνωστό χω-
ριό τα έχασαν με το πλήθος των συμμετεχόντων ’’, ο δημοσιογράφος 
Π. Σταυρόπουλος αναφέρει τα εξής σημαντικά, τα οποία και παραθέ-
τονται αυτούσια:

«Ρεκόρ συμμετοχών. Μεγάλη συμμετοχή αθλητών στο Ζευγολατιό.
Τους 732 αθλητές από 49 Συλλόγους έφτασαν οι συμμετοχές στον 

Η΄ Λαϊκό Ανώμαλο Δρόμο που έγινε στο Ζευγολατιό. Το γεγονός ικα-
νοποίησε και με το παραπάνω τους οργανωτές των Αγώνων που ήταν 
η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κορινθίας και ο ΑΓΣ ο ΑΠΙΣ Ζευγολα-
τιού. Αξίζει για τελευταία φορά να επαναλάβουμε τα ονόματα των με-
λών που συγκροτούσαν την οργανωτική επιτροπή και εργάστηκαν και 
με το παραπάνω για την επιτυχία του αγώνα. Πρόκειται για τους: Μά-
γκυ Βελέτζα, Χρήστο Βελέτζα, Γιώργο Γεωργιόπουλο, Αντώνη Δημάκη, 
Αριστείδη Μπουλντά, Γιώργο Μυλωνά, Βασιλική Πιτσούνη και Νίκο 
Ραχανιώτη.

Τα Αποτελέσματα
6.000 μ. Ανδρών

Ρέππος Κώστας, (Γ.Σ. Βόλου)
Τζαναβάρας Παύλος, (Α.Γ.Σ ‘‘ΑΠΙΣ’’ Ζευγολατιού)
Κατσίρης Γιώργος, ( Συλ. Δρ. Υγείας Μεσσηνίας)
Ρούμπος Χρήστος, ( Συλ. Δρ. Υγείας Μεσσηνίας)
Γκαραβέλλος Κων/νος, (Α.Γ.Σ ‘‘ΑΠΙΣ’’ Ζευγολατιού)
Γεωργακόπουλος Κων/νος,  ( Συλ. Δρ. Υγείας Μεσσηνίας)

Γεωργίου Ιωάννης, (Α.Γ.Σ ‘‘ΑΠΙΣ’’ Ζευγολατιού)
Σκούρτης Κων/νος, (ΣΙΣΥΦΟΣ Κορίνθου)

6.000μ. Βετεράνων
Τριανταφύλλου Γιώργος (Σ.Ε.Β.Α.Σ)
Κακλιδής Κων/νος (Συλ. Δρ. Υγείας Μεσσηνίας)
Κουκουμτζής Βασίλης (Σ.Ε.Β.Α.Σ)
Φλόκας Σπύρος (Σ.Ε.Β.Α.Σ Βορείων Προαστείων)
Καλόγερος Κων/νος (Συλ. Δρ. Υγείας Τρίπολης)
Καλιβιώτης Νίκος (Συλ. Δρ. Υγείας Μεσσηνίας)
Παπαβασιλείου (Σ.Ε.Β.Α.Σ Ναυπλίου)
Δούσης Παναγιώτης (Συλ. Δρ. Υγείας Μεσσηνίας)

3.000μ. Παίδων
Λογοθέτης Γεράσιμος (Γ.Σ. Χαϊδαρίου)
Φλέσσα Θέμης (Αριστοναύτης Ξυλοκάστρου)
Λόντος Γιώργος (Α. Ο. Ξυλοκάστρου)
Γκότσης Χρήστος (Αθίκια)
Έρβιν Τσάλας (ΑΠΙΣ Ζευγολατιού)

1.500μ. ΠΚΑ
Ανθή Μακρή (Γ.Ε. Αργολίδος)
Ηλιοπούλου Ελένη (Γ.Ε. Αργολίδος)
Βαγγέλη Μαρία (Ποσειδών Λουτρακίου)
Παληού Μαρία (ΑΠΙΣ Ζευγολατιού)
Χριστοπούλου Χρύσα (ΑΠΙΣ Ζευγολατιού)
Τσάτσαρη Δήμητρα (ΑΠΙΣ Ζευγολατιού)
Οικονόμου Μαρία (Ποσειδών Λουτρακίου)

3.000μ. Γυναικών
Θαλασσινού Άννα (Γ.Ε. Αργολίδος)
Σταυροπούλου Κλαίρη (Σ.Ε.Β.Α.Σ)
Ραντίτσα Μαρία (ΑΠΙΣ Ζευγολατιού)
Τσεκούρα Βασιλική (ΑΠΙΣ Ζευγολατιού)
Σπυροπούλου Παρασκευή (Ποσειδών Λουτρακίου)
Κολοκούρη Νατάσα (ΑΠΙΣ Ζευγολατιού)
Αγριομήτρου Μαρία (Λέχαιο)
Λαμπροπούλου Ευτυχία (Άσσος)

1.500μ. ΠΠΑ’
Ραυτόπουλος Παντελής (ΣΙΣΥΦΟΣ)
Μπάκας Ευάγγελος (ΑΠΙΣ Ζευγολατιού)
Βαγγέλης Παναγιώτης (Ποσειδών Λουτρακίου)
Τακουμάκης Βαγγέλης (Αριστοναύτης Ξυλοκάστρου)
Ματσούκας Θεοφάνης (Αριστοναύτης Ξυλοκάστρου)
Γκιτσάλης Λεωνίδας (ΑΠΙΣ Ζευγολατιού)
Ανδριανόπουλος Βασίλειος  (ΑΠΙΣ Ζευγολατιού)
Αντέπλης Γιώργος (ΑΠΙΣ Ζευγολατιού)

Ομαδική Βαθμολογία
Α.Γ.Σ «ΑΠΙΣ» Ζευγολατιού 54
Γ. Ε. Αργολίδος 25
Σ.Ε.Β.Α.Σ 22
-Συλ. Δρ. Υγείας Μεσσηνίας 22
5. ΑΡΙΣΤΟΝΑΥΤΗΣ Ξυλοκ.  20
6. ΠΟΣΕΙΔΩΝ Λουτρακίου 17
7. ΣΙΣΥΦΟΣ Κορίνθου 10
8. Γ.Σ. Βόλου 9
-Γ.Σ. Χαϊδαρίου 9

1.500μ. Αγόρια Δημοτικών
Κόλλιας Αλέξανδρος (ΣΙΣΥΦΟΣ Κορίνθου)
Τζαναβάρας Νίκος (Δημ. Σχ. Αθικίων)
Καραβίδας Μιχάλης (Ανεξάρτητος)

[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 Β΄
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επισκεφτείτε 
το site μας

www.drososservice.gr

ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΩΡΑ ρΑνΤεΒΟυ ΣΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΜΑΣ
ΚΑΙ ΣΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΕΝΑ ΠΑκεΤΟ ΣυνΤηρηΣηΣ 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

Γκιάτα Σάκιο (Δημ. Σχ. Ζευγολατιού)
Λιβάνης Χρήστος (Δημ. Σχ. Ζευγολατιού)
Αδραχτάς Αντώνης (Δημ. Σχ. Ξυλοκάστρου)
Γιούλιας Βασίλης (Δημ. Σχ. Άσσου)
Γκότσης Ευάγγελος (Ποσειδών Λουτρακίου)

1.500μ. Κορίτσια Δημοτικού
Ντενίσα Γκιάτα (Δημ. Σχ. Ζευγολατιού)
Μαντζώρου Αθήνα (Δημ. Σχ. Βοχαϊκού)
Αριστοπούλου Άννα (Δημ. Σχ. Ζευγολατιού)
Τζούμα Κατερίνα (Δημ. Σχ. Ξυλοκάστρου)
Σταύρου Κατερίνα (Δημ. Σχ. Ζευγολατιού)
Μακρυνικόλα Νεφέλη (Δημ. Σχ. Ξυλοκέριζας)
Αγριομήτρου Δανάη (Δημ. Σχ. Λεχαίου)
Αλεξοπούλου Μαρία (Δημ. Σχ. Ζευγολατιού)

Βαθμολογία Δημοτικών Σχολείων
Δημ. Σχ. Ζευγολατιού 25
Δημ. Σχ. Ξυλοκάστρου 8
Δημ. Σχ. Αθικίων 7
Δημ. Σχ. Βοχαϊκού 7
Δημ. Σχ. Βραχατίου 4
Δημ. Σχ. Ξυλοκέριζας 3
Δημ. Σχ. Λεχαίου 2
Δημ. Σχ. Άσσου 2».

Στο σημείο αυτό αξίζει να τονισθεί ιδιαίτερα το γεγονός ότι ο Πρόεδρος 
του ΣΕΓΑΣ Β. Σεβαστής είχε προτιμήσει τότε το Ζευγολατιό από την Ιαπω-
νία και αυτό βεβαίως δεν είναι σε καμία περίπτωση υπερβολή. Προτίμησε 
να μην παρευρεθεί στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου, για να πάρει μέρος 
στη βράβευση των αθλητών και τον Ζ΄ Λαϊκό Ανώμαλο Δρόμο. Έτσι έμει-
νε στο Ζευγολατιό δύο μέρες με την παρουσία του Α.Γ.Σ ΑΠΙΣ, τον οποίο 
όπως είχε πεί και ο ίδιος, είχε σε μεγάλη εκτίμηση (εφημ. «ΠΡΩΪΝΗ», Τρί-
τη 9 Μαρτίου 1999).

Να τονισθεί ότι η διοργάνωση αυτή στο Ζευγολατιό με την βράβευση των 
αθλητών, παρουσία του Προέδρου του ΣΕΓΑΣ Β. Σεβαστή, έπαιξε ρόλο για 
την ανάληψη αργότερα του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Στίβου Παίδων 
από την Κόρινθο. Οι επιτυχίες πάντως της ομάδας Στίβου του ΑΠΙΣ Ζευγο-
λατιού, που ίδρυσε ο Αριστείδης Μπουλντάς, σε Πανελλήνια Πρωταθλήμα-
τα και μεγάλες διοργανώσεις του Στίβου δεν πέρασε απαρατήρητο από τους 
υπεύθυνους του ΣΕΓΑΣ. 

Στον σχεδιασμό των ανθρώπων του ΣΕΓΑΣ υπήρχε τότε η προοπτική για 
την διεξαγωγή Γκράν Πρί Ανωμάλων Δρόμων, που από όποια οπτική γω-
νία κι αν το εξετάσει κανείς αποτελούσε μια σημαντική τιμή για τους υπευ-
θύνους του Συλλόγου να τους συμπεριλάβει ο ΣΕΓΑΣ σε αυτό το πλάνο. Θα 
ήταν πραγματικά μια αληθινή ευκαιρία για περισσότερη προβολή του σπου-
δαίου έργου που επιτελείται στην Κορινθία και που βοηθάει την συνολική 
της εικόνα, δείχνοντας ότι διαθέτει έναν άξιο εκπρόσωπο τόσο στην Πελο-
πόννησο όσο και πανελλαδικά.

Επομένως, μπορεί κατά την μυθολογία ο ΑΠΙΣ να ήταν βασιλιάς στην Πε-
λοπόννησο, όμως στη σύγχρονή μας κοινωνία έπαιζε, παίζει και θα εξακο-
λουθήσει να παίζει καλά το ρόλο του πρεσβευτή του Βοχαίτικου Αθλητισμού 
και της Κορινθίας γενικότερα.

[Συνεχίζεται]

Γ2   ΤΟΠΙΚΟ    2011-2012
Α/Α	Ομάδες	 Αγώνες	 Ν	Ι.	Ή	 Τέρματα	 ΔΤ	 Βαθ.	 Ποινές
1	 ΑΟ	ΛΕΧΑΙΟΥ	 14	 10	2	2	32-20	 12	 32	
2	ΑΡΗΣ	ΒΟΧΑΪΚΟΥ	 12	 8	3	1	 28-12	 16	 27	
3ΑΟ	ΛΑΥΚΑΣ	 13	 8	1	4	 38-17	 21	 25	 -4
4	 ΔΑΦΝΗ	ΠΟΥΛΙΤΣΑΣ	 13	 6	4	3	 35-22	 13	 22	
5	 ΝΕΟΙ	ΣΤΙΜΑΓΚΑΣ	 13	 6	3	4	 22-14	 8	 21	
6	 ΠΑΜΒΟΧΑΙΚΟΣ	 13	 5	3	5	 30-23	 7	 18	
7	 ΑΡΑΤΟΣ	 13	 4	5	4	 23-23	 0	 17	
8	 ΚΕΡΑΥΝΟΣ	Μ.	ΒΑΛΤΟΥ	14	 5	1	8	 33-39	 -6	 16	 -4
9	 Π.Γ.Σ.	ΚΟΡΙΝΘΟΣ	 14	 4	3	7	 21-25	 -4	 15	
10	 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ	ΜΠΟΖ.	 11	 2	0	9	 12-51	 -39	 6	 -4
11	 ΟΡΦΕΑΣ	 14	 1	1	12	17-45	 -28	 4	 -2

Β2  ΤΟΠΙΚΟ 2011-2012
Α/Α	Ομάδες	 Αγώνες	 Ν	 Ι.	 Ή	 Τέρματα	 ΔΤ	 Βαθ.
1	 ΠΑΝΚΑΜΑΡΙΑΚΟΣ	 20	 15	4	 1	 67-19	 48	 49	
2	 ΑΟ	ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙΟΥ	19	 14	4	 1	 55-14	 41	 46	
3	 ΑΕΤΟΣ	ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ	18	 11	4	 3	 34-19	 15	 37	
4	 ΘΥΕΛΛΑ	Κ.ΔΙΜΗΝ.	 19	 11	1	 7	 37-31	 6	 34	
5	 ΑΡΗΣ	ΑΡΧ.	ΚΟΡΙΝΘ.	 19	 10	3	 6	 36-18	 18	 33	
6	 ΠΑΝΕΥΡΩΣΤΙΝΙΑΚΟΣ	18	 11	0	 7	 35-17	 18	 33	
7	 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ	 18	 10	3	 5	 39-24	 15	 33	
8	 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ	ΑΣΣ.	 19	 7	 3	 9	 26-29	 -3	 24	
9	 ΑΟ	ΛΥΚΟΠΟΡΙΑΣ	 20	 7	 3	 10	 28-38	 -10	 24	
10	 ΚΟΡΙΝΘΟΣ	‘06	 19	 7	 2	 10	 27-41	 -14	 23	
11 ΑΠΕΣΣΑΣ 17 5 0 12 32-41 -9 15 
12	 ΑΟ	ΑΣΠΡΟΚΑΜΠΟΥ	 17	 4	 2	 11	 16-34	 -18	 14	
13	 ΘΥΕΛΛΑ	ΛΕΟΝΤΙΟΥ	 18	 1	 2	 15	 14-78	 -64	 5	
14	 ΠΑΜΦΕΝΕΑΤΙΚΟΣ	 17	 0	 1	 16	 10-53	 -43	 1	

Α'  ΤΟΠΙΚΟ  2011-2012
Α/Α	Ομάδες	 Αγώνες	 Ν	 Ι.	 Ή	 Τέρματα	 ΔΤ	 Βαθ.
1	ΠΑΣ	ΚΛΕΝΙΑ	 21	 16	3	 2	 59-15	 44	 51	
2	ΠΕΛΟΨ	ΚΙΑΤΟΥ	 21	 16	3	 2	 51-17	 34	 51	
3 ΕΛΛΑΣ ΒΕΛΟΥ 21 15 2 4 51-21 30 47 
4	ΠΑΟ	ΛΟΥΤΡΑΚΙ	 21	 14	3	 4	 58-20	 38	 45	
5	ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ	ΛΟΥΤΡ.	 21	 11	2	 8	 31-29	 2	 35	
6	ΝΕΟΣ	ΑΣΤΗΡ	ΔΕΡΒ.	 21	 10	3	 8	 35-32	 3	 33	
7	ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ	 21	 10	110	 35-34	 1	 31	
8	ΘΥΕΛΛΑ	ΠΕΤΡΙΟΥ	 21	 9	 4	 8	 36-38	 -2	 31	
9	ΗΡΑΚΛΗΣ	ΛΕΧΑΙΟΥ	 21	 9	 4	 8	 29-35	 -6	 31	
10	ΠΑΝΝΕΜΕΑΤΙΚΟΣ	 21	 8	 3	 10	 33-30	 3	 27	
11	ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ	 21	 8	 3	 10	 23-31	 -8	 27	
12	ΗΡΑΚΛΗΣ	ΞΥΛΟΚ.	 21	 6	 3	 12	 23-47	 -24	 21	
13	ΠΑΝΣΟΛΥΓΕΙΑΚΟΣ	 21	 5	 4	 12	 23-34	 -11	 19	
14	 ΑΟ	ΣΟΛΟΜΟΥ	 21	 5	 3	 13	 25-36	 -11	 18	
15	 ΑΛΜΠΑΤΡΟΣ	 21	 2	 2	 17	 15-63	 -48	 8	
16	 ΙΣΘΜΙΑΚΟΣ	 21	 1	 3	 17	 8-53	 -45	 6	
	

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ - ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ
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Π Α Μ Β Ο Χ Α Ϊ κ Ο Σ
ανατροπή καρδιάς, 

ιστορικός θρίαμβος!

Οργίασε  ο Μιραλάς στo Kαραισκάκη και στην Τούμπα. Για 
να λέμε, όμως, τα σύκα, σύκα, οι αντίπαλοι που φυλάγανε 
τον Μιραλάς ήταν για τα θηρία. Έγκλημα ήταν αυτό που έκα-
νε ο Μπαλόνι. Έβαλε δεξί μπακ τον αριστεροπόδαρο Σταφυλ-
λίδη να μαρκάρει τον Μιραλάς!Το Σταφυλλίδη ρε?Το Στα-
φυλλίδη ?Και ο Κωνστένογλου τον Καράμπελα!Ούτε ερασι-
τέχνες προπονητές δεν θα το έκαναν αυτό. Εν πάση περιπτώ-
σει, η διαφορά του Ολυμπιακού από τον ΠΑΟΚ και ΑΕΚ ήταν 
χαώδης. Οι ερυθρόλευκοι είχαν χαρακτήρα, είχαν κίνηση, εί-
χαν σχέδιο και ορθό προσανατολισμό. Και θα ήταν άδικο να 
μην έλεγα ότι οι βραδίες  ήταν βραδίες  Βαλβέρδε. Από τις  
φορές που ο  Ισπανός κατέβασε την ομάδα του με την ιδανική 
ενδεκάδα και κυρίως με ολόσωστη τακτική. Και έγινε για μια 
ακόμα φορά φανερό, ότι αν ο Ολυμπιακός παίξει με όλα του 
τα βαριά χαρτιά (Μιραλάς, Τζεμπούρ, Ιμπαγάσα) και όχι με τα 
δέυτερα Πάντελιτς, Ντιόγκο, Φετφατζίδη, Μόνχε, κλπ, είναι 
μακράν η καλύτερη ομάδα του  ελληνικού πρωταθλήματος. 
. Και κάτι άλλο ακόμα. Επιτέλους, ο Αμπντούν ξεμπούκω-
σε.  στην Τούμπα θύμισε τον παίκτη της Καβάλας. Γρήγορος, 
και διεισδυτικός. Όργωσε όλο το γήπεδο και η δεξιά πλευρά 
ήταν όλη δική του. Όσο για την ΑΕΚ κατέβηκε  στo Kαραισκά-

κη με κατεβασμένα τα χέρια χω-
ρίς  πάθος   χωρίς  τακτική και μό-
λις έγινε το 2-0  έκατσε πίσω για-
τι ξύπνησαν οι  μνημες του περσι-
νου ματς.....

Πήρατε χαμπάρι πως τη γλί-
τωσε ο Παναθηναϊκός και στο τέ-
λος κατάφερε να πάρει πανάξια τη 
νίκη ; Η μπούκα του Χριστοδου-
λόπουλου. Αυτή η όμορφη διείσ-
δυση του Λάζαρου  του άνοιξε το 
δρόμο για τη νίκη. Όση ώρα έπαι-

ζαν οι άλλοι, ούτε σε μια εβδομάδα δεν θα έφτιαχναν τις προϋποθέ-
σεις για να πετύχουν ένα γκολ. Μπήκε ο Χριστοδουλόπουλος, και με το 
σλάλομ που έκανε, έκοψε φέτες την άμυνα της Ξάνθης. Είναι αυτό που 
το εχω συζητήση με φίλους . Αν δεν διαθέτεις έναν παίκτη που ν α έχει 
την ικανότητα να της ντρίμπλας και της διείσδυσης, τότε έχεις θέμα. Μό-
λις ο αντίπαλος σου κλείσει πίσω τους χώρους, μοιραία θα βραχυκυ-
κλώσεις και το πιθανότερο είναι να μείνεις στο μηδέν.

Πολύ καλές οι αλλαγές του Φερέϊρα που στο Β’ ημίχρονο, έβα-
λε μέσα τον Χριστοδουλόπουλο και τον Καραγκούνη. Αυτοί οι δύο 
έσπρωξαν μπροστά την ομάδα και σε αυτούς τους δύο οφείλεται ότι ο 
ΠΑΟ έκανε  το καλύτερο φετινό του τελευταίο 20λεπτο. Και με έκπληξη 
είδα την βελτίωση του Πετρόπουλου που μπήκε κι αυτός σαν αλλαγή 
προς το τέλος του αγώνα. Όσο για την Ξάνθη το μόνο που θέλω να πω 
είναι μια κουβέντα στον προπονητή της πετυχαίνεις έναν Παναθηναϊκό 
χωρίς Λέτο, χωρίς Κουίνσι, χωρίς Κατσουράνη, χωρίς Μπουμσόνγκ και 
Καντέ, χωρίς δηλαδή τους θεωρούμενους πρωτοκλασάτους παίκτες του 
και καταφέρνεις να φας τρία γκολ ; Πως το έκανες αυτό;
 Σας προτείνουμε τις προβλέψεις των παιχνιδιών  
 για το Champion League:  

Τρίτη 21/02/2012:
•	 ΤΣΣΣΚ Μόσχας - Ρεάλ Μαδρίτης το  2  στο 1,45. 

Τετάρτη 22/02/2012
•	 Μαρσέιγ - Ίντερ επιλέγω το Χ στο 3,00 και  
•	 Βασιλεία - Μπάγερ το 2 στο  1,55.  

Ο Βιγια

Πά
με

 Στ
οί

χη
μα

Ο Παμβοχαϊκός έκανε κακό 
ξεκίνημα, μπήκε αγχωμένος 
και με προβλήματα στην 
υποδοχή, για να χάσει εύ-

κολα το πρώτο σετ. Στη συνέχεια, 
όμως, σταδιακά ανέβασε στροφές, 
βελτιώθηκε σε όλους τους τομείς, 
βρήκε ρυθμό. Το δεύτερο σετ χάθηκε 
στις λεπτομέρειες, αφού οι παίκτες 
μας δεν εκμεταλλεύθηκαν πέντε σετ 
μπολ και έτσι ο Ολυμπιακός έκανε 
το 0-2 (29-31).
 Κανείς ωστόσο, δεν απογοητεύθη-
κε. Η καρδιά, το πάθος και η θέληση 
των παιδιών του Νίκου Ζαλμά και 
οι 600 και πλέον φίλαθλοι που έδω-
σαν τεράστια ώθηση, έφεραν την 
μυθική ανατροπή. Το 25-22 του 3ου 
σετ, έδωσε ακόμη μεγαλύτερη αυτο-
πεποίθηση και η εξέδρα πήρε φω-
τιά! Ο Παμβοχαϊκός έφτασε στο 19-
14 και στο 24-19 στο 4ο σετ, ο Ολυ-
μπιακός μείωσε (24-23), αλλά το χα-
μένο σερβίς του Φιλίποφ, έφερε την 
ισοφάριση.
 Στο τάι μπρέικ έσπασαν καρδιές, 
με την ομάδα μας να βρίσκεται 
πίσω στο σκορ, αλλά να μη τα πα-
ρατάει. Στη κρίσιμη στιγμη το 10-12 
έγινε 13-12 με άσο του Ντουσάρμ, 
για να έρθει η πανάξια και ιστορι-
κή νίκη με τριπλό μπλοκ (15-13) 
μέσα σε αποθέωση. Ήταν μια μαγι-
κή βραδιά, ένας θρίαμβος του Παμ-
βοχαϊκού, που απέδιξε για μια ακό-
μη φορά πως διαθέτει ομάδα με ποι-

ότητα, μέταλλο και κυρίως ψυχή και 
πίστη στο στόχο.
 
Ζαλμάς: Το αξίζαμε
 «Δικαιούμασταν μια μεγάλη νίκη. 
Ήμασταν κοντά στο παιχνίδι του πρώ-
του γύρου, ήμασταν κοντά με τον Ηρα-
κλή και χαίρομαι γιατί δικαιώνεται 
η προσπάθεια των παιδιών. Ζήσαμε 
άλλη μια ιστορική στιγμή, σε μια πολύ 
δύσκολη στιγμή για τον τόπο μας, αλλά 
τουλάχιστον δώσαμε έστω και για μια 
ώρα χαρά στον κόσμο», δήλωσε πα-
νευτυχής ο Νίκος Ζαλμάς, μετά τον 
αγώνα, για να προσθέσει: «Συγχα-
ρητήρια σε όλη την ομάδα, όχι μόνο 
στους 7-8 που παίζουν, αλλά και στους 
άλλους παίκτες, στο προπονητικό τιμ 
που μας στηρίζει και στη διοίκηση 
που φροντίζει να ικανοποιήσει στο 
βαθμό που μπορεί τις απαιτήσεις μας».

Πηγή: http://www.pamvohaikos.gr

Είκοσι 
λεπτά 
φτάνουν...

Έγραψε ιστορία ο Παμβοχαϊκός, πανηγυρίζει το Βραχάτι 
και όλη η Κορινθία! Μετά από ένα συγκλονιστικό παιχνίδι 
διάρκειας 2,5 ωρών, η ομάδα έκανε τη μεγάλη ανατροπή 
και πήρε τη σπουδαία νίκη με 3-2 σετ επί του πρωταθλητή 
Ελλάδας, Ολυμπιακού! Μαγικές στιγμές για τον Παμβοχαϊκό 
και τον συγκλονιστικό κόσμο του που γέμισε ασφυκτικά 
το κλειστό του Δήμου Βέλου - Βόχας «Γ. Τριαντάφυλλος», 
δημιουργώντας φανταστική ατμόσφαιρα.



Γνώμη ΠΟΛΙΤΩΝ  18 Φεβρουαριου 2012 // 13

3ο LIVERPOOL F.C. International Football 
Academies Soccer Schools στο Βέλο

Μ ε απόλυτη επι-
τυχία πραγμα-
τοποιήθηκε το 
3ο LIVERPOOL 

F.C. International 
Football Academies 
Soccer Schools  στο Βέλο 
κορινθίας από την Ελλά-
δα Βέλου σε συνεργασία 
με τη Liverpool F.C. και 
τη στήριξη του δήμου 
Βέλου-Βόχας από τις 2-4 
Φεβρουαρίου.

Την Παρασκευή   3  Φε-
βρουαρίου σε αίθουσα του 
Βέλου πραγματοποιήθη-
κε και η συνέντευξη Τύ-
που παρουσία των δύο φι-
λοξενούμενων προπονητών 
Τζον Κόνορς  (προπονη-
τή Liverpool)  και Άγη Με-
ρεμέτη ( προπονητή ASA). 
Παράλληλα  στο πάνελ βρέ-
θηκαν ο Υπεύθυνος ποδο-
σφαιρικής Ανάπτυξης κος 
Γιώργος Βορινιώτης, ο Τε-
χνικός Διευθυντής των Ακα-
δημιών και προπονητής της 
πρώτης ομάδας της Ελλάδας 
Βέλου κος Χρήστος Βελέ-
ντζας καθώς  και ο Υπεύθυ-
νος Γραφείου Τύπου και Δη-
μοσίων Σχέσεων κος Γιώρ-
γος Βαρβιτσιώτης.

Τα οφέλη 
της συνεργασίας

 Αρχικά ο  κος γιώργος 
Βαρβιτσιώτης καλωσορί-
ζοντας όλους όσους βρέθη-
καν στη συνέντευξη Τύπου 
τόνισε πως η συνεργασία 
των δύο πλευρών  έχει βο-
ηθήσει το Σωματείο του Βέ-
λου σε οργανωτικό επίπεδο 
και αυτό φαίνεται από τον 
τρόπο με τον οποίο δουλεύ-
ουν οι προπονητές στις προ-
πονήσεις, μεταφέροντας πα-
ράλληλα στα παιδιά τι ση-
μαίνει ποδοσφαιριστής και 
κυρίως πειθαρχημένος άν-
θρωπος. Τέλος αναφέρθη-
κε και στην απήχηση στην 
οποία θα πρέπει να έχει το 
συγκεκριμένο έργο, τόσο σε 
ανθρώπους που ασχολού-
νται με το ποδόσφαιρο, όσο 
και σε αυτούς που δεν ασχο-
λούνται, δίνοντάς τους να 
καταλάβουν ότι το συγκεκρι-
μένο άθλημα αλλά και όλα 
τα  υπόλοιπα είναι παιχνίδι, 
χαρά και ψυχαγωγία.

Επαναδημιουργία 
της ομάδας Ζευγολατιού

Ο κος γιώργος Βορινιώ-
της  θέλησε να σταθεί στον 
επόμενο μεγάλο στόχο που 
υπάρχει και αυτός δεν είναι 
άλλος από το να  «εξαπλω-
θεί» η συνεργασία με τη Λί-
βερπουλ  σε κάθε γωνιά του 
Δήμου Βέλου-Βόχας, κα-
λώντας όλες τις ομάδες και 
τους ανθρώπους που τους 
ενδιαφέρει να ακολουθή-
σουν σε ένα τόσο σημαντι-
κό έργο.  Παράλληλα στάθη-
κε  και στην προεργασία που 
ήδη γίνεται για την επανα-
δημιουργία της ομάδας του 
Ζευγολατιού η οποία ήταν 
κάποτε αυτή που ανέδειξε 
πολλούς παίκτες από την πε-
ριοχή.

Ευκαιρίες για τα παιδιά
Ο κος Χρήστος Βελέ-

ντζας τόνισε πως είναι πολύ 
χαρούμενος για την εξέλιξη 
της συνεργασίας ανάμεσα σε 
Ελλάς Βέλου και  Liverpool 
F.C.  , ενώ δεν παρέλειψε να 
εκφράσει και ένα «παράπο-
νο».  Οι γονείς να είναι κο-
ντά στα παιδιά τους σε  κάθε 
προσπάθεια που κάνουν. Να 
στηρίζουν τον αγώνα τους 
και το Σωματείο το οποίο 
κατά ένα ποσοστό τους δια-
μορφώνει το χαρακτήρα. 

Παρατηρείται το γεγονός 
πως κάποιοι από τους  γο-
νείς φέρνουν τα παιδιά στο 
γήπεδο και φεύγουν, ενώ 
σπάνια συμμετέχουν σε εκ-
δηλώσεις που διοργανώνει 
το Σωματείο. 

Επίσης μίλησε και για τις 
ευκαιρίες που θα έχουν τα 
παιδιά των Ακαδημιών οι 
οποίες μεταξύ άλλων είναι: 
Συμμετοχή σε τουρνουά στα 
οποία θα συμμετάσχουν συ-
γκροτήματα από όλη την Ελ-
λάδα και ίσως τον κόσμο 

και ταξίδια στην Αγγλία στις 
εγκαταστάσεις και τα γήπε-
δα της Liverpool.

Η συνεργασία  
έχει φέρει καρπούς

Τέλος οι δύο φιλοξενού-
μενοι στάθηκαν στο γεγο-
νός ότι η συνεργασία των 
δύο πλευρών έχει ήδη απο-
φέρει «καρπούς», ενώ πα-

ρατηρήθηκε και εξέλιξη της 
αγωνιστικής κατάστασης 
των παιδιών σε σύγκριση 
με την τελευταία  επίσκεψή 
τους στο Βέλου. 

Τέλος, ο κος Κόνορς τόνισε 
πως έμεινε έκπληκτος από 
τις αθλητικές εγκαταστάσεις 
του Βέλου αλλά και από τον 
τρόπο φιλοξενίας των Ελλή-
νων.

Πραγματοποιήθηκε με τη στήριξη του δήμου από τις 2-4 Φεβρουαρίου
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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

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 07:30-14:00 & 18:00-20:00. 

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

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»

Αθ
λη

τικ
ά 

Νέ
α

Η ομάδα Τοξοβολίας του Πολι-
τιστικού και Αθλητικού Συλ-
λόγου Βραχατίου «Μέγας Αλέ-

ξανδρος» μας έκανε όλους περήφα-
νους με τη συμμετοχή της και τις δια-
κρίσεις που πέτυχε στον Πανελλήνιο 
Αγώνα Κλειστού Χώρου Α΄ κατηγορί-
ας ανδρών και γυναικών που πραγμα-
τοποιήθηκε στην Αθήνα, στο ΟΑΚΑ 
στις 11 Φεβρουαρίου. 

Συγκεκριμένα οι αθλητές του «Με-
γάλου Αλεξάνδρου» πέτυχαν τις πα-
ρακάτω διακρίσεις: 
1. Τρίτη Θέση στον Πανελλήνιο 

Αγώνα Ανδρών από τον αθλητή 
ΜΑΡΣΕΛ ΠΛΑΚΟΥ

2. Δεύτερη θέση στο ομαδικό του 
Πανελλήνιου Αγώνα Ανδρών 
από τους αθλητές ΜΑΡΣΕΛ 
ΠΛΑΚΟΥ, ΚΟΡΑΚΑ ΧΑΡΑΛΑ-
ΜΠΟ και ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕ-
ΛΟ.

Η διάκριση αυτή των αθλητών του 
«Μεγάλου Αλεξάνδρου» έρχεται σε 
συνέχεια της, επίσης, σημαντικής δι-
άκρισής τους στους αγώνες Τοξοβο-
λίας στην Πάτρα στις 18 Δεκεμβρίου 
2011.

Μεγάλες επιτυχίες του «Μεγάλου Αλεξάνδρου» 
στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Τοξοβολίας
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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

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

ΘεΟΧΑρηΣ νίκΟλΑΟΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ - ΟΡΘΟΠΕ∆ΙΚΟΣ

Αγίου Βλασίου 6, Ξυλόκαστρο, τηλ.: 27430 29048
fax: 27430 29049, e-mail:theoharisn@yahoo.gr

Βραχάτι, έναντι εθνικής τράπεζας
κιν.: 6977 276785

• αθΛΗτικεσ κακωσεισ  • τραυματιΟΛΟγια   • ΟστεΟπΟρωσΗ

ΠΑρΑρΤηΜΑ ΒρΑΧΑΤίΟυ
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ΜΕΓΑΣ ΑΛΕξΑνδρΟΣ

Το σάββατο 4 Φεβρουαρί-
ου ο Πολιτιστικός και Αθλη-
τικός Σύλλογος Βραχατίου 
«Μέγας Αλέξανδρος» πραγ-

ματοποίησε τον ετήσιο χορό και 
την κοπή της πίτας του στο ξενο-
δοχείο Αλκυών. Η βραδιά πλαισιώ-
θηκε από την καταπληκτική ορχή-
στρα και τον Παναγιώτη λάλεζα 
στα Δημοτικά και τον καλλιτέχνη 
Άρη σταύρου με τον γιώργο Βα-
σιλείου (Dj Billiou) στο λαϊκό πρό-
γραμμα. 

Τα χορευτικά τμήματα του Συλ-
λόγου, τόσο των παραδοσιακών 
χορών όσο και τα τμήμα λάτιν και 
ευρωπαϊκών χορών εντυπωσία-
σαν με την χορευτική τους δεινότη-
τα και το μεγάλο κέφι που σκόρπι-
σαν στους παρευρισκόμενους. 

Στη διάρκεια της εκδήλωσης 
πραγματοποιήθηκαν βραβεύσεις 
των παιδιών που πέρασαν σε ανώ-
τερα και ανώτατα εκπαιδευτικά 
ιδρύματα τα δύο τελευταία χρόνια 
καθώς και των αθλητών του τμή-
ματος τοξοβολίας του συλλόγου 
που είναι κάτοχοι μεταλλίων της 
αγωνιστικής περιόδου 2011. 

Η βραδιά κορυφώθηκε με πολύ 
χορό, αστείρευτο κέφι και γλέντι 
ενώ ο πρόεδρος του «Μεγάλου Αλε-
ξάνδρου» κ. Τσάκωνας Ευάγγελος 
και το Δ.Σ. ευχαρίστησαν θερμά τα 
μέλη και τους φίλους για την αντα-
πόκρισή τους στην πρόσκληση του 
Συλλόγου. 

Πολιτιστικός και Αθλητικός Σύλλογος Βραχατίου

Ετήσιος χορός και κοπή πίτας


