
15/ΝΘΗΜΕΡΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ 

ΤΗΣ ΠΕΡΙΟχΗΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟχΑΣ

πολιτών
Γνώμη

ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΝΕΑΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Εθελοντική 
καθαριότητα

Οι φορείς της Τ.Κ. Ελληνοχωρίου 

αναλαμβάνουν εθελοντικά την 

καθαριότητα του χωριού τους!

n σελ. 3

Η ΔΑΕΒ και η 
εκκαθάρισή της
Ερώτημα του κ. Τσάνου στο 
πρόσφατο Δ.Σ. επανέφερε 
στο προσκήνιο το θέμα της 

εκκαθάρισης της ΔΑΕΒ

n σελ. 3

Πρώτη εντός 
έδρας ήττα

Την πικρή γεύση της πρώτης, 

εντός έδρας, ήττας πήρε 

ο Παμβοχαϊκός από τη Σύρο

n σελ. 12

ΑΚΟΜΑ:	 •	Ημερίδα για την υγεία, αποκριάτικες και άλλες εκδηλώσεις 
                        στο δήμο μας από τους Συλλόγους της περιοχής μας σελ. 8-11

Εκτός ελέγχου 
η κατάσταση 
με τις κλοπές

Έχει κυριολεκτικά φύγει από 
κάθε έλεγχο η κατάσταση με τις αλ-
λεπάλληλες κλοπές που παρατη-
ρούνται τον τελευταίο καιρό στα 
χτήματα και στον εξοπλισμό των 
αγροτών της περιοχής μας. 

Πρόσφατα αλλεπάλληλα κρού-
σματα κλοπής σιδήρων από τις 
γραμμικές καλλιέργειες σουλτανί-
νας έχουν προκαλέσει ζημιές χι-
λιάδων ευρώ στους παραγωγούς 
μέσα σε μία ούτως ή άλλως δύσκο-
λη οικονομικά εποχή. Οι παραγω-
γοί βρίσκονται κυριολεκτικά σε 
απόγνωση αφού αισθάνονται πα-
ρατημένοι στην τύχη τους, εγκα-
ταλελειμμένοι στο έλεος των κλε-
φτών. 

Μάλιστα, τελευταία σημειώθη-
κε κλοπή καλωδίωσης σε πηγάδι-
στέρνα, προκειμένου να αφαιρεθεί 
ο χαλκός, αλλά και μηχανολογικού 
εξοπλισμού γεώτρησης!

ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΙΕΣΤΗΡΙΟΥ

Φ. 10	•	6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012	•	διΑνεΜετΑι	δωρεΑν

Ένταση στο Τ.Σ. με την παραίτηση του 
προέδρου και τις αλλεπάλληλες εκλογές 

Δηλώσεις του νέου προέδρου Χάρη Κωτσιάκου,  
επιστολή διαμαρτυρία-καταγγελία της Ελ. Λιμιάτη  
και δηλώσεις των Γ. Μαγγίνα και Π. Κατσιφώλη

σελ. 6-7

 α n ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ σελ. 4-5

Δημοτική Κοινότητα Ζευγολατιού

Νίκος Ραχανιώτης
επικ. ελάσσονος μειοψηφίας Δημοτικού Συμβουλίου Βέλου-Βόχας

Πρέπει να αφήσουμε πίσω 
αυτά που μας χωρίζουν 
και να πολλαπλασιάσουμε 
αυτά που μας ενώνουν 
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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 εφημερίδας

ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ  ΑΠΟ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

15/ΝΘΗΜΕΡΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟχΗΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟχΑΣ

Την Τετάρτη 22  Φεβρουαρίου 2012 συνήλθε  στην αίθουσα Συνεδριάσεων 
Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βέλου - Βόχας στο Ζευγολατιό, το Δημοτικό 

Συμβούλιο Βέλου Βόχας σε τακτική συνεδρίαση. Από τα θέματα που 
ξεχωρίζουν είναι η υποβολή προτάσεων του Δήμου  στο Περιφερειακό 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, αλλά και η ανακοίνωση της Τ.Κ. Ελληνοχωρίου.

Οι υπηρεσίες δίνουν 
κατεύθυνση ή η δημοτική αρχή; 

Με αφορμή τη κοπή των 
δένδρων στο Κέντρο Νεότητας 
Κρηνών ο Δημοτικός Σύμ-
βουλος κ. Λιάκος τόνισε ότι 
η Δημοτική Αρχή θα πρέπει 
να δίνει κατεύθυνση στις Υπη-
ρεσίες και όχι οι υπηρεσίες 
στην Δημοτική αρχή. Για το συ-
γκεκριμένο θέμα, είπε, υπάρχει 
απόφαση του ΔΣ του πρώην Δή-
μου Βέλου για κοπή 13 δένδρων, 
ύστερα από πρόταση της Δ/νσης 
Δασών και σήμερα έρχεται εισή-
γηση από την Υπηρεσία για κοπή 
όλων των δένδρων. Αν αυτό είναι 
θέση σας, είπε απευθυνόμενος 
στη δημοτική αρχή, θα πρέπει 
να ήταν υπογεγραμμένη από τον 
αρμόδιο Αντιδήμαρχο, αν όχι δεν 
θα έπρεπε να έρθει ποτέ αυτή η 
εισήγηση. Δεν μπορεί η υπηρε-
σία, υπογράμμισε, να κάνει τη 
δουλειά της δημοτικής αρχής, δεν 
εκλέχθηκε η υπηρεσία, δεν έχει 
η υπηρεσία τη διοίκηση του δή-
μου, την έχετε εσείς και πρέπει να 
ασκήσετε τα καθήκοντά σας. 

Οι επιχορηγήσεις των συλλόγων 
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. 

Ραχανιώτης ζήτησε να ενη-
μερωθεί αν τα Σωματεία που 
δεν έλαβαν τις επιχορηγήσεις 
του 2011 - όπως ο ΑΠΙΣ- πα-
ρότι είχαν καταθέσει έγκαιρα 

τα απαραίτητα παραστατικά θα λάβουν το 
2012 και τις επιχορηγήσεις που είχαν κατα-
νεμηθεί από το Δήμο για το 2011. 

Ο Αντιδήμαρχος κ. Τρωγάδης είπε για 
το θέμα των επιχορηγήσεων των Συλλό-
γων, ότι είχαν σταλεί τα εντάλματα για έλεγ-
χο στον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρί-
ου όμως δεν υπογράφηκαν όλα λόγω φόρ-
του της Υπηρεσίας του Ελεγκτικού Συνεδρί-
ου, και οι επιχορηγήσεις των Συλλόγων θα 
θα γίνουν πλέον με τις προβλεπόμενες πι-
στώσεις του 2012. 

Τα κονδύλια της κεντρικής κυβέρνη-
σης για τις φωτοτυπίες 

Στην προ ημερησίας διάταξης συ-
ζήτηση, ο κ. Ραχανιώτης αναφέρθηκε 
στην κατανομή κονδυλίων από την Κε-
ντρική Κυβέρνηση για τις φωτοτυπίες 
που είχαν βγάλει τα Σχολεία και στο γε-
γονός πως ο Δήμος Βέλου Βόχας δεν 
είναι στους επιχορηγούμενους ΟΤΑ. 

Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος κ. Τρωγά-
δης απαντώντας σ’ αυτό το θέμα είπε 
ότι η εγκύκλιος του Υπουργείου ήταν 
αφενός ασαφής, αφετέρου τα Σχολεία 
μας δεν απευθύνθηκαν σε ιδιωτικά βι-
βλιοπωλεία αλλά εξυπηρέτησαν τα ίδια 
τους μαθητές και δεν υπήρχαν τιμολό-
για. Τέλος, είπε ότι δήμοι που ξόδεψαν 
30.000 ευρώ σε φωτοτυπίες έλαβαν ως 
επιχορήγηση μόλις 1.500 ευρώ. 

Το φράγμα του Ασωπού
Ο Δημοτικός Σύμβου-

λος κ. Μπούρας επέστη-
σε τη προσοχή στη Δημοτι-
κή Αρχή ότι πρέπει να προ-
βεί σε διαδικασίες να ορι-
στούν χρήσεις γης στην πε-

ριοχή πάνω από το δρόμο που οδηγεί στο 
Φράγμα Ασωπού στο Ελληνοχώρι. Επί-
σης είπε ότι θα πρέπει να ξεκινήσει η σύ-
νταξη μελέτης σύνδεσης του Φράγματος 
με τα δίκτυα ύδρευσης του Δήμου. 
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Ο Δημοτικός Σύμβου-
λος κ. Τσάνος  αναφέρ-
θηκε εκτενώς στο θέμα 
της ΔΑΕΒ, την οποία χα-
ρακτήρισε πίθο των Δαναΐ-
δων και βαρέλι δίχως πάτο, 
λόγω των απροσδιορί-
στων ακόμη οφειλών της 
προς το δημόσιο αλλά και 
προς εργολάβους. Όσο και 
να θέλουμε είπε να δώσου-
με τη μάχη για το μέλλον, 
αυτό το μέλλον προσδιορίζε-
ται και ελέγχεται από το πα-
ρελθόν. Ένα παρελθόν κακο-
διοίκησης, κακοδιαχειρίσης, 
αδιαφάνειας και τελευταί-
ως περίσσιου αυτοδιοικητι-
κού θράσους και αμετροέ-
πειας. Είναι καθήκον μας 
είπε απευθυνόμενος στον 
δήμαρχο, να αποσαφηνί-
σουμε όλα τα θέματα που 
αφορούν τη ΔΑΕΒ και να 
αποδοθούν οι ευθύνες. 

Ζήτησε να ενημερωθεί 
αν έχει ζητηθεί εγγράφως 
από το ΣΔΟΕ ενημέρωση 
και αποσαφήνιση σχετι-
κά με τα πλαστά τιμολόγια 
του 1.650.000 της πρώην 
ΔΑΕΒ τα οποία βρίσκο-
νται στο ΣΔΟΕ για έλεγ-
χο, ώστε να αναζητηθούν 
ευθύνες και η επιστροφή 
χρημάτων για έργα που 
δεν έχουν γίνει. 

Επίσης, ζήτησε να μά-
θει αν έχει ζητηθεί εγγρά-
φως από την Περιφέρεια 
η ενεργοποίηση του δια-
χειριστικού ελέγχου της 
ΔΑΕΒ - σύμφωνα με το 
από 25-09-2009 έγγραφο 

της Περιφέρειας για έκτα-
κτο διαχειριστικό έλεγ-
χο των οικονομικών ετών 
2006-2007-2008- αλλά 
και να επεκταθεί ο έλεγχος 
στα έτη που δούλευε ως 
κατασκευαστική δηλαδή 
το 2009 και το 2010. Ρώ-
τησε αν υπάρχει καταλη-
κτική ημερομηνία εκκα-
θάρισης της ΔΑΕΒ και της 
Αναπτυξιακής Κατασκευ-
αστικής Βόχας και τέλος 
απευθύνθηκε στη δημο-
τική αρχή και ζήτησε να 
μάθει αν υπάρχει πρόθε-
ση να εισάγει στο Δημοτι-
κό Συμβούλιο την αντικα-
τάσταση του ΔΣ της ΔΑΕΒ 
σύμφωνα με το άρθρο 229 
του ΔΚΚ. 

Απαντώντας ο Δήμαρ-
χος κ. Παπακυριάκος 
είπε ότι βρίσκεται σε επι-

κοινωνία με 
το ΣΔΟΕ και 
έχει ενημέ-
ρωση για 
την εξέλι-
ξη και ανα-
μένει το πό-

ρισμά του. Όσον αφορά 
στον διαχειριστικό έλεγ-
χο είπε ότι ήδη κλιμάκιο 
της Περιφέρειας έλαβε 
την προηγούμενη εβδομά-
δα από τις Υπηρεσίες όλα 
τα απαραίτητα έγγραφα 
για τον παραπάνω έλεγχο. 
Για την εκκαθάριση είπε 
ότι εξελίσσεται από τους 
ορκωτούς λογιστές η δια-
δικασία. 

Το δημοτικό συμβούλιο

Η Δ.Α.Ε. Βέλου 
και η εκκαθάρισή της

Οι προτάσεις του δήμου στο Περιφερειακό 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

ΧΡΩΜΑΤΑ 
ΣΙΔΗΡΙΚΑ ΕΙΔΗ  
ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

Πλατεία Βοχαϊκού
τηλ. 27410 54227, 6930 111411

Η ΕΠΙΛΟΓΗ2

15kg χρώμα τοίχου

17,90 €

προσφορά

Η προσφορά ισχύει έως 15-4-2012

Βοήθεια στους απεργούς
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παπα-

γεωργίου ενημέρωσε το Σώμα ότι στη 
ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ γίνεται 
για 115η ημέρα απεργία των εργαζο-
μένων και πρότεινε, όπως έχουν κάνει 
ήδη και άλλοι Δήμοι, να εγκριθεί από 

το Δήμο ποσό 5.000 ευρώ για οικονομική ενίσχυση 
των απεργούντων.  Εδώ θα φανεί η δημοκρατία μας, 
είπε χαρακτηριστικά, αν θα στηρίξουμε τους ανθρώ-
πους τους μεροκαματιάρηδες, τους εργάτες. 

Η ΕΤΠΑΚΟ
Ο κ. Μπούρας έθεσε επίσης και το θέμα της ΕΤ-

ΠΑΚΟ στο Βραχάτι και πρότεινε να ζητήσει ο Δή-
μος από την Επιτροπή Διαχείρισης να γίνει δωρεάν 
παραχώρηση της χρήσης και προτίθεται ο Σύλλογος 
Αναγέννηση Βραχατίου να αναλάβει εθελοντικά τον 
καθαρισμό του χώρου. Ο δήμαρχος σ’ αυτό αντιπρό-
τεινε να αναλάβει τη διαδικασία η αρμόδια δικηγό-
ρος που έχει οριστεί από τον δήμο. 

Εγκρίθηκαν κατά πλειοψηφία οι τέσσερις 
προτάσεις του δήμου στο Περιφερειακό Επι-
χειρησιακό Πρόγραμμα. Συγκεκριμένα οι 
προτάσεις ήταν: 
 Προετοιμασία, Εφαρμογή, Παρακολού-
θηση και Επιθεώρηση,για την Υποστήριξη 
του Δήμου με υπηρεσίες συμβούλων τε-
χνικής υποστήριξης για πράξεις που απαι-
τούν εξειδικευμένη τεχνογνωσία.
 Έργο με τίτλο: «Βελτίωση Τοπικής οδού 

Αγ. Μαρίνας στη Δημοτική Κοινότητα Βέ-
λου». Προϋπολογισμός: 382.000 ευρώ
 Υποέργο με τίτλο: «Ολοκλήρωση του 
έργου Ενοποίηση-βελτίωση Δικτύων 
ύδρευσης τοπικών διαμερισμάτων Βρα-
χατίου – Ζευγολατιού». Προϋπολογισμός 
170.000 ευρώ
 Έργο με τίτλο: «Δίκτυο Αποχέτευσης 
ακαθάρτων Δήμου Βέλου (Γ ΦΑΣΗ 1ος 
Ειδικός Προϋπολογισμός)».

Οι φορείς του Ελληνοχωρίου αναλαμβάνουν 
εθελοντικά την καθαριότητα του χωριού τους

Στην προ ημερησίας συζήτηση ο πρόεδρος του Ελληνοχωρίου κ. Νίκος Πάνου διά-
βασε στο δημοτικό συμβούλιο κοινή απόφαση των φορέων του χωριού σύμφωνα με 
την οποία αναλαμβάνουν εθελοντικά για το 2012 την καθαριότητα του χωριού, σε μια 
προσπάθεια εθελοντισμού και αλληλεγγύης, αλλά παράλληλα θέλοντας να ευαισθη-
τοποιήσουν τη δημοτική αρχή στο μείζον θέμα που αντιμετωπίζει η Τοπική Κοινό-
τητα και είναι αυτό της ύδρευσης. Το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης έχει ως εξής: 
«Όλοι οι φορείς της Τ.Κ. Ελληνοχωρίου αποφασίσαμε, κατόπιν έντονου προβληματι-
σμού για την άσχημη κατάσταση της καθαριότητας που βρίσκεται το τελευταίο χρονικό 
διάστημα το χωριό μας και παίρνοντας υπόψιν μας όλους τους παράγοντες όπως την 
ευθύνη απέναντι στους χωριανούς μας, τη δύσκολη οικονομική κατάσταση που βρίσκε-
ται ο δήμος και η χώρα μας, να αναλάβουμε εθελοντικά την καθαριότητα του χωριού 
μας για τη χρονιά που διανύουμε. 
Με αυτό τον τρόπο θέλουμε να αποδείξουμε ότι ο ρόλος όλων μας στα κοινά του χωριού 
είναι ουσιαστικός και ξεπερνάει τις «συνήθεις» αρμοδιότητες του κάθε φορέα. 
Ο εθελοντισμός στους δύσκολους καιρούς που περνάμε πρέπει να μπει στη ζωή μας 
γιατί έτσι θα έρθουμε πιο κοντά και θα μπορέσουμε να δώσουμε λύση σε κοινά προβλή-
ματα που δυστυχώς το κράτος δεν δύναται να ανταπεξέλθει, αναδεικνύοντας τη δύναμη 
και τη σημασία που έχει το ρητό «Ισχύς εν τη ενώσει». 
Θα θέλαμε να παρακαλέσουμε το δήμαρχο και τους δημοτικούς συμβούλους να σκύ-
ψουν πάνω από τα πολύ σοβαρά προβλήματα που έχει το χωριό μας όπως είναι το θέμα 
της ύδρευσης και πολλά άλλα δίνοντας μας έτσι τη δύναμη και την ικανοποίηση ότι 
αυτά τα λίγα, ουσιαστικά δε, που κάνουμε σε τοπικό επίπεδο σας αγγίζουν και χαίρουν 
εκτίμησης από εσάς.» 
Υπογράφουν οι: Συμβούλιο Τ.Κ. Ελληνοχωρίου, Αγροτικός Συνεταιρισμός Ελληνο-
χωρίου, Εκκλησιαστικό συμβούλιο Ι.Ν. Αγ. Κωνσταντίνου & Ελένης, Πολιτιστικός 
Σύλλογος γυναικών Ελληνοχωρίου και Σύλλογος Ενεργών Πολιτών Ελληνοχωριού 
«Ευμενίδες».
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ξη Νίκος Ραχανιώτης
επικ. ελάσσονος μειοψηφίας Δημοτικού Συμβουλίου Βέλου-Βόχας

Πρέπει να αφήσουμε 
πίσω αυτά που μας 
χωρίζουν και να 
πολλαπλασιάσουμε 
αυτά που μας ενώνουν 

 ■ Μετά από έναν χρόνο «Καλλικρά-
τη» ποια είναι η εκτίμησή σας: το 
«πείραμα» πέτυχε ή απέτυχε; Και 
ειδικεύοντας στο δήμο μας, πώς 
θα χαρακτηρίζατε την εφαρμογή 
του «Καλλικράτη» στα δικά μας 
δεδομένα;

Ένα χρόνο μετά την εφαρμογή του 
Καλλικράτη, η αυτοδιοίκηση όπως άλ-
λωστε και όλη η χώρα ζουν ένα ζοφε-
ρό παρόν χωρίς προοπτικές βελτίωσης 
για το μέλλον. Σίγουρα, η εικόνα της αυ-
τοδιοίκησης δεν είναι αυτή που περι-
μέναμε. Στη μεταφορά νέων αρμοδι-
οτήτων και πόρων υπάρχει σημαντι-
κή καθυστέρηση. Οι καλλικρατικοί δή-
μοι, δεκαπέντε μήνες μετά τη δημιουρ-
γία τους, έχουν πενιχρούς πόρους και 
όσες προσπάθειες περιστολής των δα-
πανών και να γίνουν δεν θα υπάρξει 
κάποιο ουσιώδες αποτέλεσμα. Κρίσιμοι 
φορείς όπως η Πολεοδομία, η Πρόνοια 
και το γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης, 
δεν μπορούν να λειτουργήσουν αφού 
δεν έχουν μεταφερθεί αρμοδιότητες και 
δεν έχει προσληφθεί προσωπικό. 

Βέβαια, ο πρώτος χρόνος, λόγω και 
του γραφειοκρατικού λαβύρινθου, είναι 
δύσκολος και είναι λογικό να υπάρχουν 
προβλήματα προσαρμογής τόσο στους 
αιρετούς όσο και του προσωπικού στις 
νέες συνθήκες. Ένα άλλο σημαντικό 
πρόβλημα είναι η έλλειψη προσωπικού 
στις υπηρεσίες του δήμου.

Η έλλειψη προσωπικού σε συνδυα-
σμό με τη μείωσή του (λήξη συμβάσε-
ων) και οι περικοπές στους μισθούς 
έχουν δημιουργήσει ένα κλίμα αβεβαι-
ότητας στους εργαζομένους με αρνη-
τικές επιπτώσεις στη λειτουργία των 
νέων δήμων. Οι δημοτικές αρχές που 
εκλέχθηκαν το Νοέμβριο του 2010 κα-

λούνται να διαχειριστούν καινούργιες 
και πρωτόγνωρες συνθήκες λειτουργί-
ας, η κρίση και οι επιπτώσεις του μνη-
μονίου, φυσικά δεν ήταν δυνατόν να 
αφήσουν ανέγγιχτη την τοπική αυτο-
διοίκηση. Εκτιμώ, ότι δεν οδηγούμεθα 
σε ισχυρούς ΟΤΑ. Βλέπω μία πολύ δύ-
σκολη κατάσταση με αλληλοσυγκρουό-
μενες νομοθετικές ρυθμίσεις, αρμοδιό-
τητες χωρίς πόρους που δίνονται απλά 
για να τις ξεφορτωθεί το κράτος και όρ-
γανα που δυσκολεύονται να λειτουργή-
σουν. 

Βέβαια, θα πρέπει να επισημάνουμε 
ότι ο Καλλικράτης παρά τα μεγάλα κενά 
αποτελεί τεράστια μεταρρύθμιση. Στο 
επίπεδο της συμμετοχής της χρηστής 
διοίκησης και της διαφάνειας εισήγαγε 
σημαντικές καινοτομίες. Το θέμα είναι 
ότι ήρθε με μεγάλη – πολύ μεγάλη -  κα-
θυστέρηση και σε πρωτόγνωρες οικο-
νομικές συνθήκες. Αν είχε εφαρμοστεί 
μια δεκαετία πριν η εξέλιξη της Τοπι-
κής Αυτοδιοίκησης θα ήταν διαφορετι-
κή. Τώρα η σπουδαία αυτή μεταρρύθμι-
ση κινδυνεύει να οδηγηθεί σε αδιέξοδο. 

 ■ Ποια είναι η άποψή σας για την 
λειτουργία των Τοπικών Συμβου-
λίων. Πιστεύετε είναι ουσιαστικός 
ο ρόλος τους; Αν όχι, σε τι οφείλε-

ται αυτό; 
Θεωρώ ότι ο ρόλος των τοπικών συμ-

βουλίων πρέπει να είναι ουσιαστικός 
και όχι απαξιωτικός ή διακοσμητικός. 
Πρέπει να δοθούν ουσιαστικές αρμοδι-
ότητες και πόροι για την αντιμετώπι-
ση της καθημερινότητας γιατί είναι το 
πιο ζωντανό κύτταρο της τοπικής κοι-
νωνίας. 

 ■ Οι υπηρεσίες του διευρυμένου 
δήμου στεγάζονται σε διάφορα 
κτήρια, διασκορπισμένες ενώ το 
υπό κατασκευή δημαρχείο δεν 
φαίνεται να έχει καμία ελπίδα. Ο 
δήμαρχος σε συνέντευξη που πα-
ραχώρησε στην εφημερίδα μας, 
ανήγαγε το θέμα αυτό σε μείζον 
για την λειτουργία του δήμου. 
Ποια είναι η θέση σας γι’ αυτό 
ζήτημα;

Οπωσδήποτε το γεγονός ότι οι υπη-
ρεσίες του δήμου βρίσκονται σε διά-
φορα κτήρια, διασκορπισμένες με από-
σταση χιλιομέτρων μεταξύ τους, δυσχε-
ραίνει την οργάνωση και λειτουργία 
του δήμου. Το υπό ανέγερση δημαρ-
χείο, αν είχε τελειώσει, θα μπορούσε να 
καλύψει αυτή την ανάγκη και να συμ-
βάλει στη συνοχή του δήμου. 

Ωστόσο, και μέχρι να βρεθούν οι πό-

Καταψηφίσαμε το τεχνικό πρόγραμμα διότι το 
θεωρούσαμε πρόγραμμα ρουτίνας που δίνει βάση 
στην καθημερινότητα, ενώ τον προϋπολογισμό τον 
καταψηφίσαμε για λόγους ουσίας και φιλοσοφίας 
και όχι γιατί διαφωνούμε με τις δαπάνες...
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ροι για να ολοκληρωθεί το δημαρχείο, θα 
πρέπει να δοθεί ιδιαίτερο βάρος στην σω-
στή οργάνωση των υφιστάμενων τμημά-
των ώστε να διασφαλιστεί η ποιότητα των 
υπηρεσιών και να καλύπτονται οι ανάγκες 
εξυπηρέτησης των τοπικών κοινωνιών με 
την αξιοποίηση της τεχνολογίας και της 
πληροφορικής. 

 ■ Η παραλιακή ζώνη του δήμου  μας 
αποτελεί ένα κεφάλαιο για την περι-
οχή μας.  Πώς θα μπορούσε να αξι-
οποιηθεί ώστε να αποτελέσει μοχλό 
ανάπτυξης;

Όσον αφορά στην παραλιακή ζώνη θα 
πρέπει να δοθεί βάρος στην προστασία της 
θάλασσας με αποχετευτικό δίκτυο και βιο-
λογικό καθαρισμό. Ανάγκη επίσης είναι να 
γίνει πολεοδομική διευθέτηση και αντιμε-
τώπιση της άναρχης δόμησης, αφού ολο-
κληρωθεί, το συντομότερο δυνατόν, το χω-
ροταξικό και στον πρώην δήμο Βόχας. 

 ■ Αρνηθήκατε να ψηφίσετε το τεχνικό 
πρόγραμμα και τον προϋπολογισμό 
του δήμου μας. Θα μπορούσατε να 
μας αναπτύξετε το σκεπτικό της από-
φασής σας; Διαφωνήσατε κάθετα με 
την προοπτική ενοποίησης και ανα-
προσαρμογής των τελών στο δήμο 
μας. Θα θέλατε να μας εκθέσετε τις 
θέσεις σας πάνω σ’ αυτό το ζήτημα;

Όπως ανέφερα και στο δημοτικό συμ-
βούλιο κατανοούμε το γενικότερο κλίμα 
που υπάρχει στη χώρα, γιατί έχει σχέση 
και ασκεί «επιρροή» στο τεχνικό πρόγραμ-
μα και στους προϋπολογισμούς των δή-
μων. Καταψηφίσαμε το τεχνικό πρόγραμ-
μα διότι το θεωρούσαμε πρόγραμμα ρου-
τίνας και δίνεται βάση στην καθημερινό-
τητα. Το περίμενα τουλάχιστον διεκδικητι-
κό. Όσον αφορά στον προϋπολογισμό δεν 
τον κρίναμε με λογιστική προσέγγιση, τον 
κρίναμε όμως με τον άδικο τρόπο που επι-
βλήθηκαν τα δημοτικά τέλη. Τα οποία πρέ-
πει να εισπράττονται δίκαια και φυσικά να 
κατανέμονται και να αξιοποιούνται σωστά. 

Όμως αυτή η σημερινή πολιτική, μιλάω 
πάλι για τα δημοτικά τέλη, είναι κοινωνι-
κά άδικη, γιατί επιβαρύνονται οι συνεπείς 
ενώ αντίθετα όσοι κλέβουν χρόνια το δήμο 
δεν πληρώνουν ούτε στο δήμο ούτε τώρα 
και το λεγόμενο χαράτσι. 

Το θέμα είναι εάν υπάρχει το ψυχικό σθέ-
νος για να αντιμετωπιστεί στα ίσα αυτή η 
κατάσταση και να αποδοθούν ευθύνες εκεί 
που πρέπει. Ένα χρόνο τώρα δεν έχει γίνει 
τίποτα σ’ αυτή την κατεύθυνση. 

Καταψηφίσαμε για λόγους ουσίας και φι-
λοσοφίας και όχι γιατί διαφωνούμε με τις 
δαπάνες μισθοδοσίας ή κάποιων άλλων 
δαπανών, λειτουργικές δαπάνες, σχολεία 
κλπ. 

 ■ Η διαχείριση των απορριμμάτων στο 
δήμο μας είναι ένα μείζον πρόβλημα 
αφού αφ’ ενός η ζωή του ΧΥΤΑ Κιά-
του μειώνεται, ενώ άλλη προοπτική 
για τη διάθεσή τους δεν φαίνεται να 
υπάρχει. Η δημοτική αρχή ισχυρίζε-
ται πως το ζήτημα ανήκει στις αρμο-
διότητες της Περιφέρειας Πελοπον-
νήσου και ότι από κει θα πρέπει να 
δοθεί λύση. Ποια είναι η δική σας 
θέση;

Η ολοκληρωμένη διαχείριση των απορ-
ριμμάτων πράγματι ανήκει στις αρμοδι-
ότητες της Περιφέρειας Πελοποννήσου, 
από όπου χρόνια τώρα ακούμε ότι θα δο-
θεί λύση, αλλά δεν έχουμε δει τίποτα το 
ουσιώδες. Δυστυχώς, από ό,τι φαίνεται θα 
καθυστερήσει κι άλλο, κι αυτό θα επιφέρει 

απρόβλεπτες συνέπειες. 
Όμως, θέλω να διευκρινίσω ότι άλλο η 

διαχείριση των απορριμμάτων και άλλο 
η καθαριότητα του δήμου σε καθημερι-
νή βάση. Υπάρχουν χώροι, όπως σχολεία, 
πλατείες, κεντρικοί δρόμοι που επιβάλλε-
ται να είναι καθαροί πάντα. Αυτό είναι αρ-
μοδιότητα του δήμου. 

 ■ Πώς βλέπετε το μέλλον του δήμου 
μας; 

Αναγνωρίζω τις δυσκολίες που υπάρ-
χουν, όμως, όπως έχω τονίσει πολλές φο-
ρές, αυτές δεν πρέπει να αποτελούν άλλο-
θι σε θέματα οργάνωσης του δήμου.  Παρά 
την κρίση υπάρχει μία μεγάλη ευκαιρία, 
μέσω του ΕΣΠΑ, να προωθηθούν τα μεγά-
λα έργα υποδομής: Αποχέτευση – βιολογι-
κός καθαρισμός, χωροταξικό – πολεοδόμη-
ση και δίκτυα ύδρευσης. 

Αν δεν πορευτούμε με τη λογική, αν δεν 
υπάρξει μεγίστη τοπική κοινή προσπάθεια 
και αν δεν γίνουν υπερβάσεις ο δήμος μας 
σε δυόμισι χρόνια θα οδηγηθεί σε ναυάγιο! 
Πρέπει να αφήσουμε πίσω αυτά που μας 
χωρίζουν και να πολλαπλασιάσουμε αυτά 
που μας ενώνουν. Αν δεν τα λύσουμε θα 
είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι, κανένας δεν 
βγαίνει από το κάδρο των ευθυνών. Είναι 
στο χέρι μας να συνεργαστούμε εποικοδο-
μητικά, με αμοιβαία εμπιστοσύνη και χω-
ρίς «καπελώματα και υπονομεύσεις» αν θέ-
λουμε να πετύχουμε κάτι για τον τόπο μας, 
πρέπει με λίγα να παράγουμε αποτέλεσμα 
για πολλά.

Παρά την κρίση υπάρχει μία μεγάλη ευκαιρία, μέσω του ΕΣΠΑ,  
να προωθηθούν τα μεγάλα έργα υποδομής: Αποχέτευση 
– βιολογικός καθαρισμός, χωροταξικό – πολεοδόμηση, 

αποπεράτωση του δημαρχείου και δίκτυα ύδρευσης. 
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Α ισθάνομαι την υποχρέωση απένα-
ντι σ’ αυτούς που με τίμησαν με την 
ψήφο τους και γενικά στους Δημό-
τες του Ζευγολατιού, να ενημερώ-

σω και συγχρόνως να καταγγείλω τα όσα 
συμβαίνουν και συνέβησαν στην Δημοτική 
Κοινότητα Ζευγολατιού.

Ένας χρόνος πέρασε από τότε που ανέ-
λαβε η Δημοτική Κοινότητα. Ένας χρόνος 
απραξίας χωρίς να καταφέρει να περάσει κα-
μία απόφαση που είχαμε πάρει στα συμβού-
λιά μας, έστω και για ένα απλό έργο, το πιο 
μικρό.

Η Δημοτική Κοινότητα Ζευγολατιού, είναι 
για τον τύπο, απλώς υπάρχει για το όνομα, 
αφού δεν μπορεί να λειτουργήσει και να εκ-
πληρώσει το ρόλο της. Το Ζευγολατιό που 
είναι και η έδρα του Δήμου, μαραζώνει από 
την αδιαφορία  των Διοικούντων και την 
απραξία.

Πλήθος προβλημάτων μαστίζουν την πόλη 
μας και η κατάσταση που επικρατεί έχει φτά-
σει στο απροχώρητο. Αδύνατο το Τοπικό 
Κοινοτικό Συμβούλιο, χωρίς αρμοδιότητες, 
και μ’ ένα προεδρείο που δεν διεκδικεί, δεν 
λειτουργεί, δεν πράττει, δεν διαμαρτύρεται, 
δεν ακούει την φωνή των Δημοτών, παρά 

μόνο δικαιολογεί τα αδικαιολόγητα.
Αισθάνομαι ντροπή που βρίσκομαι εκεί, 

βλέπω την αλαζονεία που υπάρχει και λυπά-
μαι.

Ο πρόεδρος του Συμβουλίου αναγκάσθη-
κε να παραιτηθεί γιατί δεν μπορούσε άλλο 
να αντέξει, όπως δήλωσε, την κατάσταση 
αυτή.

Σύμφωνα με τον Καλλικρατικό Νόμο, θα 
έπρεπε να γίνει Γενική Συνέλευση των Δημο-
τών και απολογισμός έργων. Για ποια έργα 
όμως; Με συμφωνίες μυστικές μεταξύ των 
μελών της πλειοψηφίας, για την καρέκλα της 
προεδρίας, γιατί μόνο αυτό τους ενδιαφέρει, 
οδήγησε και οδηγεί την Δημοτική Κοινότητα 
Ζευγολατιού, σ’ ένα ρόλο μηδενισμού. 

Η παρέμβαση του Δημάρχου και των Αντι-
δημάρχων στις Αρχαιρεσίες της Κοινότητας, 
τα απειλητικά τηλεφωνήματα που ελάμβανα 
ν΄αποσύρω την υποψηφιότητά μου, γιατί ο 
απερχόμενος πρόεδρος μου έδινε την ψήφο 
του, δεν άφησαν κανένα περιθώριο αξιοπρέ-
πειας των μελών του Συμβουλίου.

Ένας μήνας πέρασε με διαλυμένο το Τοπι-
κό Συμβούλιο γιατί δεν μπορούσαν να πεί-
σουν το απερχόμενο πρόεδρο να ψηφίσει 
τον πρόεδρο που αυτοί ήθελαν και όταν τα 

κατάφεραν, ποιός ξέρει πώς, έδωσαν και την 
άδεια να διεξαχθούν οι αρχαιρεσίες.

Άν κάποιος ανατρέξει στα πρακτικά των 
Συμβουλίων θα δει ότι ο νέος πρόεδρος που 
τοποθέτησε ο Δήμαρχος, επί ένα χρόνο, είχε 
παραστεί μόνο σε τρία Συμβούλια και δεν εί-
χαμε ακούσει ποτέ μια πρόταση του, ούτε μία 
λέξη, παρά μόνο τα «ναί» του. Μας διαβεβαί-
ωσε όμως ότι αν γίνει πρόεδρος θα είναι... 
τυπικός. Τα συμπεράσματα δικά σας.

Το πως παρέμεινε Σύμβουλος και δεν τον 
διέγραψαν παρ’ όλες τις διαμαρτυρίες μας εί-
ναι ένα ερώτημα που πρέπει να προβληματί-
σει. Η Δημοκρατία στην Δημοτική Κοινότη-
τα Ζευγολατιού καταλύθηκε, καταπατήθηκε 
από τις παρεμβάσεις και καταπιέσεις του Δη-
μάρχου και των Αντιδημάρχων που θυμίζουν 
παλιές εποχές και ξεπερασμένες ενέργειες που 
προσβάλουν όχι μόνο την Δημοτική Κοινότη-
τα Ζευγολατιού αλλά και όλους τους Δημότες 
και το θεσμό της Αυτοδιοίκησης.

Ένας ολόκληρος χρόνος πέρασε και ο Δή-
μαρχος ποτέ δεν καταδέχτηκε να παραστεί σ’ 
ένα Συμβούλιο μας, έστω για τα μάτια. Η πε-
ριφρόνηση του θεσμού και η άσκηση υπερε-
ξουσίας είναι οι μεγαλύτερες πληγές για ένα 
τόπο. Λυπάμαι που είναι νέος άνθρωπος και 
δεν έχει αποτινάξει από πάνω του παλιά κα-
τεστημένα.

Θλίβομαι γι’ αυτή την κατάντια του τό-
που μου και για ό,τι συμβαίνει στην Δημο-
τική Κοινότητα Ζευγολατιού. Λυπάμαι ακόμα 
που ξαναζούμε άλλες εποχές που είχαμε ξε-
χάσει και καταγγέλω τα όσα απαράδεχτα συ-
νέβησαν που υποτιμούν την νοημοσύνη των 
Συμβούλων της πλειοψηφίας.

Ελένη Λιμιάτη
Σύμβουλος μειοψηφίας Ζευγολατιού.

Η επιστολή διαμαρτυρία-καταγγελία της κ. Ελένης Λιμιάτη
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Η παραίτηση, η παρατυπία,  
οι διαμαρτυρίες & ο νέος πρόεδρος
Στις αρχές του έτους, ο τότε πρόεδρος της 

Δημοτικής Κοινότητας Ζευγολατιού, κ. Δα-
νιήλ Λεωνίδας υπέβαλλε την παραίτησή 

του, για προσωπικούς λόγους, αλλά και για λό-
γους λειτουργίας του τοπικού συμβουλίου. Στην 
ίδια συνεδρίαση τα υπόλοιπα μέλη αποφάσισαν 
την διεξαγωγή εκλογών για την ανάδειξη νέου 
προέδρου. Τότε, εξελέγη πρόεδρος η κ. Λιμιάτη 
αποσπώντας τις ψήφους του απερχόμενου προ-
έδρου, του Π. Κατσιφώλη και φυσικά τη δική 
της, μειοψηφούντων των δύο άλλων μελών του 
Τ.Σ. κ. Χάρη Κωτσιάκου και Γεωργίου Μαγγίνα. 

Έτσι προέκυψε το παράδοξο σε Δημοτική Κοι-
νότητα που την πλειοψηφία έχει ο συνδυασμός 
της δημοτικής αρχής, εξελέγη πρόεδρος από την 
αντιπολίτευση! Αυτό σύμφωνα με το άρθρο 36 
του «Καλλικράτη» δεν μπορεί να συμβεί σε δη-
μοτική κοινότητα που ο συνδυασμός της δημοτι-
κής αρχής έχει εκλέξει συμβούλους. Θυμίζουμε, 
ότι παρόμοιο πρόβλημα αντιμετωπίζει η δημο-
τική αρχή του δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης 
με την πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Ξυ-
λοκάστρου, όπου παρά το γεγονός πως έχει χά-
σει την πλειοψηφία, παραμένει πρόεδρος, αφού 

η περιφερειακή διοίκηση κρίνει ότι δεν μπορεί 
να εκλεγεί πρόεδρος από την αντιπολίτευση. 

Στην περίπτωση, όμως, του Ζευγολατιού η 
εκλογή κρίθηκε παράτυπη και για άλλο λόγο. 
Σύμφωνα με το άρθρο 79, παράγραφος 2 του 
«Καλλικράτη» σε περίπτωση παραίτησης του 
προέδρου ο πλειοψηφών σύμβουλος συγκαλεί 
το Τοπικό Συμβούλιο για εκλογή νέου προέδρου, 
πράγμα το οποίο δεν τηρήθηκε. Έτσι, η εκλο-
γή της κ. Λιμιάτη ακυρώθηκε, το συμβούλιο συ-
γκλήθη  εκ νέου από τον κ. Μαγγίνα που είναι 
ο πλειοψηφών σύμβουλος και πρόεδρος εξελέγη 
ο Χάρης Κωτσιάκος, αποσπώντας τις τρεις ψή-
φους της πλειοψηφίας. 

Η εκλογή αυτή προκάλεσε την αντίδραση της 
κ. Λιμιάτη, η οποία εκθέτει τις θέσεις της στην 
επιστολή που διαβάζετε παρακάτω. 

Δηλώσεις των υπολοίπων μελών του Τ.Σ. 
Ο νέος πρόεδρος του Τ.Σ. κ. Χάρης Κωτσι-

άκος αφού τόνισε πως οι πρώτες εκλογές ήταν 
παράτυπες, επειδή το συμβούλιο έπρεπε να κα-
λέσει ο κ. Γιώργος Μαγγίνας που ήταν πρώ-
τος σε σταυρούς, συνέχισε λέγοντας πώς με την 

Ένταση έχει προ-
κληθεί το τελευ-
ταίο δίμηνο στη 
Δημοτική Κοινότη-
τα Ζευγολατιού με 
αφορμή την παραί-
τηση του προέδρου 
και τις δύο αλλε-
πάλληλες εκλογές 
-εκ των οποίων η 
πρώτη κρίθηκε πα-
ράτυπη- για την 
εκλογή νέου. Τα 
μέλη του συμβου-
λίου εκθέτουν τις 
απόψεις τους για 
το ζήτημα, ενώ η κ. 
Λιμιάτη προχωρά 
παραπέρα και κα-
ταγγέλλει τις πρα-
κτικές που ακολου-
θήθηκαν.
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Δημ. Κοινότητα Ζευγολατιούεκλογή του, η οποία ήταν απολύτως νόμιμη,  δίνε-
ται μια ευκαιρία στους νέους ανθρώπους να ακου-
στεί η φωνή τους, ενώ υπογραμμίζει την καλή του 
διάθεση για αγαστή συνεργασία με την δημοτική 
αρχή για να γίνει ό,τι καλύτερο για το Ζευγολατιό. 
Απαντά στις μομφές που δέχεται ότι ήταν παρών 
σε ελάχιστα συμβούλια, λέγοντας πως λόγοι ανω-
τέρας βίας τον κράτησαν μακριά από τα καθήκο-
ντά του. «Είναι η ώρα του Ζευγολατιού!», λέει, επι-
σημαίνοντας την ανάγκη να κερδηθεί το χαμένο 
έδαφος και να γίνουν τα έργα που αναλογούν στην 
έδρα του δήμου. Τέλος, υπογραμμίζει, ότι μία από 
τις πρώτες ενέργειές του θα είναι η Λαϊκή Συνέ-
λευση που έναν χρόνο τώρα δεν έχει γίνει στο Ζευ-
γολατιό. 

Ο κ. Γιώργος Μαγγίνας αφού τόνισε κι αυτός 
με τη σειρά του την παρατυπία της εκλογής της κ. 
Λιμιάτη, υπογράμμισε την ανάγκη να προωθηθούν 
τα μεγάλα έργα που έχουν ήδη δρομολογηθεί για 
το Ζευγολατιό, όπως είναι το γήπεδο και η κυκλο-
φοριακή διευθέτηση του κέντρου του χωριού, ελπί-
ζοντας η λειτουργία του Τοπικού συμβούλιου στο 
εξής να είναι πιο ουσιαστική, πιο κοντά στον κό-
σμο, να προωθήσει και να αντιμετωπίσει με επιτυ-
χία τα προβλήματα της τοπικής κοινωνίας. 

Τέλος ο κ. Π. Κατσιφώλης, αφού προσπερνά 
το κομμάτι των εκλογών, επισημαίνοντας όμως ότι 
κάποια ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα για 
τις ζυμώσεις που έγιναν, χαρακτηρίζει το 2011 μία 
χαμένη χρονιά για το Ζευγολατιό. Υποστηρίζει πως 
οι αποφάσεις που πήρε το Τοπικό Συμβούλιο στην 
πλειονότητά τους δεν έφτασαν για συζήτηση στο 
Δημοτικό Συμβούλιο. Μιλά για απαξίωση του Το-
πικού Συμβουλίου από τη δημοτική αρχή και φέρ-
νει για παράδειγμα την ομόφωνη αρνητική ψήφο 
του Τ.Σ. για την ενοποίηση των τελών η οποία δεν 
αναφέρθηκε καν στο δημοτικό συμβούλιο. 

Με την ευχή και την ελπίδα ότι τα πράγματα φέ-
τος για το Ζευγολατιό θα είναι καλύτερα, καταλήγει 
λέγοντας ότι θα προτείνει στο εξής το Τ.Σ. να απαι-
τεί έγγραφες απαντήσεις από τη δημοτική αρχή 
για τα θέματα τα οποία βάζει, ενώ θεωρεί αναγκαία 
την σύγκληση Λαϊκής Συνέλευσης έτσι ώστε να 
ακουστεί η φωνή των δημοτών και να καταγρα-
φούν τα προβλήματα του χωριού. 

Οι αρμοδιότητες του Τ.Σ. της Δημοτικής 
Κοινότητας όπως τις αναφέρει ο «Καλλικράτης»

Άρθρο 83
Αρμοδιότητες συμβουλίου δημοτικής κοινότητας

1. Το συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας ασκεί 
τις ακόλουθες αρμοδιότητες στα όρια της δημοτι-
κής κοινότητας:
 α) αποφασίζει για την προέγκριση ίδρυσης ή εγκα-
τάστασης καταστημάτων, επιχειρήσεων και λοιπών 
δραστηριοτήτων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομο-
θεσία,
 β) αποφασίζει για τη χορήγηση της άδειας λει-
τουργίας μουσικής,
 γ) προτείνει τους χώρους λειτουργίας των λαϊ-
κών αγορών, τις θέσεις όπου επιτρέπεται η άσκηση 
υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, η λειτουργία εμπο-
ροπανηγύρεων, χριστουγεννιάτικων αγορών και 
γενικά οι υπαίθριες εμπορικές δραστηριότητες. Οι 
αποφάσεις του συμβουλίου της δημοτικής κοινότη-
τας για τις περιπτώσεις αυτές, λαμβάνονται με την 
απόλυτη πλειοψηφία των μελών του και αποστέλ-
λονται στην επιτροπή ποιότητας ζωής, προκειμένου 
να διαμορφώσει την εισήγησή της προς το δημοτι-
κό συμβούλιο για την έκδοση των προβλεπόμενων 
σχετικών τοπικών κανονιστικών αποφάσεων.
 
2. Το συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας εκφρά-
ζει γνώμες και διατυπώνει προτάσεις είτε με δική 
του πρωτοβουλία είτε κατόπιν παραπομπής, από τα 
αρμόδια όργανα του δήμου, σχετικά με τα ακόλου-
θα θέματα:
 α) τις υπηρεσιακές μονάδες του δήμου για τις 
οποίες συντρέχουν δυνατότητες λειτουργίας τους 
στη δημοτική κοινότητα με κριτήριο ότι θα συμβάλ-
λουν στην καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών και 
στην ανάπτυξη της περιοχής,
 β) την αξιοποίηση των ακινήτων του δήμου που 
βρίσκονται στην περιοχή της δημοτικής κοινότητας,
γ) την πολεοδομική ανάπτυξη και ανάπλαση της πε-
ριοχής,
δ) τη συντήρηση των δημοτικών οδών, τη συντή-
ρηση, καθαριότητα  και  λειτουργία  των  πλατειών,  

δημοτικών αλσών, κήπων, υπαίθριων 
χώρων αναψυχής και γενικά όλων των 
κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων 
της περιοχής της δημοτικής κοινότητας,
 ε) την κυκλοφορία και τη συγκοινωνία 
της περιοχής της δημοτικής κοινότητας,
στ) την εκτέλεση νέων έργων, τη συ-
ντήρηση και λειτουργία των έργων που 
έχουν εκτελεστεί,
 ζ) την προστασία του φυσικού και πο-
λιτιστικού περιβάλλοντος, την αναβάθ-
μιση της αισθητικής   περιοχών, καθώς 
και για την καθαριότητα αυτών,
η) την προστασία της δημόσιας υγείας 
και την προστασία των κατοίκων από 
την ηχορύπανση,
θ) την περισυλλογή και εν γένει τη μέ-
ριμνα για τα αδέσποτα ζώα,
ι) τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδη-
λώσεων και γενικότερα την ανάπτυξη 
της περιοχής της δημοτικής κοινότη-
τας σε πολιτιστικά, πνευματικά, κοινω-
νικά θέματα,
ια) τη μέριμνα για την υγεία, την πρό-
νοια και την παροχή κοινωνικών υπη-
ρεσιών και γενικά τη φροντίδα ώστε η 
λειτουργία και ανάπτυξη της περιοχής 
της δημοτικής κοινότητας να αποβλέ-

πει στην καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων της,
ιβ) την εύρυθμη  λειτουργία των δημοτικών ιδρυ-
μάτων, δημοτικών νομικών προσώπων, εκπαιδευ-
τικών ιδρυμάτων, δημοτικών επιχειρήσεων και γε-
νικότερα των παρεχόμενων υπηρεσιών στην περι-
φέρεια  της δημοτικής κοινότητας,
ιγ) την τροποποίηση των ορίων της δημοτικής κοι-
νότητας,
ιδ) την εξέταση γενικών ή ειδικών προβλημάτων 
που αφορούν τους κατοίκους και την περιφέρεια 
της δημοτικής κοινότητας ιδίως αστέγων και ευπα-
θών ομάδων του πληθυσμού της περιοχής της,
ιε) την αξιοποίηση των τοπικών πόρων της περιο-
χής της δημοτικής κοινότητας.
 
3. Προωθεί τον εθελοντισμό και συνεργάζεται με 
ομάδες εθελοντών για την εξυπηρέτηση των ανα-
γκών της τοπικής κοινότητας.
 
4. Ο πρόεδρος και τα συμβούλια των δημοτικών 
κοινοτήτων ασκούν και τις αρμοδιότητες του προ-
έδρου και των συμβουλίων των τοπικών κοινοτή-
των που προβλέπονται στα άρθρα 82 και 84 του 
παρόντος.
 
5. Οι αποφάσεις των συμβουλίων των δημοτικών 
κοινοτήτων δημοσιεύονται, σύμφωνα με τις διατά-
ξεις για τη δημοσίευση των αποφάσεων του δημο-
τικού συμβουλίου.  Ο πρόεδρος του συμβουλίου 
της δημοτικής κοινότητας μέσα σε οκτώ (8) ημέρες 
από τη συνεδρίαση διαβιβάζει στο δήμαρχο από-
σπασμα των πρακτικών του συμβουλίου, το οποίο 
περιλαμβάνει κάθε απόφαση του συμβουλίου χω-
ριστά, μαζί με αντίγραφο του αποδεικτικού δημοσί-
ευσης. Οι σχετικές διατάξεις για τα κωλύματα συμ-
μετοχής στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβου-
λίου εφαρμόζονται και στα συμβούλια των δημοτι-
κών κοινοτήτων.
 
6. Οι αποφάσεις των συμβουλίων των δημοτικών 
κοινοτήτων είναι εκτελεστές από τη δημοσίευσή 
τους, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, 
με την επιφύλαξη του τελευτ. εδαφίου της παρ. 1.
 
7. Οι πράξεις των συμβουλίων των δημοτικών κοι-
νοτήτων που λαμβάνονται σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του άρθρου αυτού προσβάλλονται με ειδική δι-
οικητική προσφυγή ενώπιον του Ελεγκτή Νομιμό-
τητας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 227 
του παρόντος.
 
8. Ο δήμαρχος, με απόφασή του, που δημοσιεύε-
ται σε μία (1) τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία 
εφημερίδα και στην ιστοσελίδα του δήμου μπορεί να 
μεταβιβάζει αρμοδιότητές  του  στους  προέδρους  
των  συμβουλίων των δημοτικών κοινοτήτων.
 
9. Το δημοτικό συμβούλιο με απόφαση, που λαμ-
βάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου 
των μελών του, μπορεί να μεταβιβάζει συγκεκριμέ-
νες αρμοδιότητές του στα συμβούλια των δημοτι-
κών κοινοτήτων. Η απόφαση αυτή δημοσιεύεται σε 
μία (1) τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία εφη-
μερίδα, και αναρτάται στην ιστοσελίδα του δήμου. 
Οι αρμοδιότητες αυτές ασκούνται μέσα στα όρια της 
δημοτικής κοινότητας.
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Πώς γιορτάστηκαν οι Απόκριες στο δήμο μας
Εκ

δη
λώ

σε
ις

Το γαϊτανάκι του «Μεγάλου Αλεξάνδρου» στο Βραχάτι

Αποκριάτικοι χοροί στον «Αμόρε»

Το απόγευμα του Σαββάτου 25 Φεβρουαρίου η πλατεία της Αγίας Παρασκευής στο Βραχάτι πλημμύρισε από νιά-
τα, από αποκριάτικο κέφι και διάθεση, αφού ο σύλλογος «Μέγας Αλέξανδρος» έστησε γαϊτανάκι χορού και κεφιού, 
ενώ μετά τα χορευτικά του συλλόγου ανέλαβαν να εκτοξεύσουν το κέφι στα ύψη. Προσφέρθηκαν σουβλάκια, κρα-
σί και αναψυκτικά δωρεάν για όλους τους παρευρισκόμενους που απόλαυσαν την όμορφη βραδιά!

Ο πρώην κινηματογράφος ΑΜΟΡΕ απετέλεσε φέτος κέντρο των απο-
κριάτικων εκδηλώσεων του δήμου μας. Ο δήμος Βέλου-Βόχας διοργάνω-
σε εκεί τον αποκριάτικο χορό του  την Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου. Ο κό-
σμος που ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα του δήμου ταξίδεψε στους έντονους 
ρυθμούς της LATIN μουσικής με το γνωστό μουσικό σχήμα APURIMAC.

Την επομένη, το Σάββατο 18 Φεβρουαρίου, στον ίδιο χώρο ο Σύλλογος 
Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ζευγολατιού διορ-
γάνωσε αποκριάτικο χορό και κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας. Η καλή 
οργάνωση της εκδήλωσης, με κέτερινγκ από τους Δειπνοσοφιστές και 
φουσκωτά κάστρα για τους μικρούς από το Joyland, έκαναν την βραδιά 
πραγματικά αξέχαστη για όλους!

Ο χορός του Παμβοχαϊκού
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 18/02 ο χο-

ρός της ομάδας του Παμβοχαϊκού στο ξενοδοχείο Αλκυών, υπό τη 
μουσική και τα τραγούδια του Δημήτρη Λιούντρη. Αξίζουν συγ-
χαρητήρια στους διοργανωτές που σε λίγο μόνο χρονικό διάστημα 
οργάνωσαν μία άρτια εκδήλωση που απόλαυσε την μεγάλη αντα-
πόκριση του κόσμου.
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Πώς γιορτάστηκαν οι Απόκριες στο δήμο μας

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το διήμερο (26 και 27 Φε-
βρουαρίου 2012) των αποκριάτικων εκδηλώσεων στην 
Τοπική Κοινότητα Στιμάγκας του Δήμου Βέλου- Βόχας.

Την Κυριακή 26 Φεβρουαρίου ο εκπολιτιστικός 
σύλλογος Στιμάγκας πραγματοποίησε το καθιερωμένο 
Καρναβάλι με συμμετοχές όλων των φορέων της Τοπι-
κής Κοινότητας Στιμάγκας και των γύρω περιοχών.

Το πρόγραμμα ήταν πλούσιο και ξεκίνησε με παρέ-
λαση μεταμφιεσμένων ομάδων συνοδευόμενων με άρ-
ματα. Τα βασικά συστατικά του Καρναβαλιού ήταν πολύ 
κέφι, χορός και τραγούδι από όλους τους παρευρισκο-
μένους.

Την Καθαρά Δευτέρα 27 Φεβρουαρίου ο Χορευ-
τικός και Λαογραφικός Σύλλογος Στιμάγκας «ΘΥΑΜΙΣ» 
παρουσίασε τα δικά του ξεχωριστά δρώμενα. 

Όλοι  οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να πα-
ρακολουθήσουν την αναβίωση παλιών καρναβαλικών 
εθίμων της Στιμάγκας, αποσπάσματα από την επιτό-
πια έρευνα «Απόκριες στη Στιμάγκα» καθώς επίσης και 
αποκριάτικα δρώμενα από την περιοχή της Νάξου με τη 
συμμετοχή του χορευτικού ομίλου φοιτητών.

Η εκδήλωση έκλεισε με το κέρασμα της καθιερωμένης 
παραδοσιακής  φασολάδας στους παρευρισκομένους.

Ο Δήμαρχος Βέλου Βόχας θέλει να ευχαριστήσει τόσο 
τον Εκπολιτιστικό Σύλλογο όσο και το Χορευτι-
κό και Λαογραφικό Σύλλογο Στιμάγκας ΄΄ΘΥΑ-
ΜΙΣ΄΄ που κάθε χρόνο  με μεγάλη διάθεση, δημιουρ-
γικότητα, προσωπική εργασία, δουλεύουν πυρετωδώς 
για να αναδείξουν την πολιτιστική κληρονομιά και την 
παράδοση του τόπου τους για να προσφέρουν ένα τόσο 
εντυπωσιακό αποτέλεσμα στους παρευρισκομένους.

Τέλος θέλει να συγχαρεί και όλους όσους συμμετεί-
χαν  και  εργάστηκαν για τη διοργάνωση των εκδηλώσε-
ων στη Στιμάγκα.

Από το Δελτίο Τύπου του Δήμου

Βενετσιάνικο καρναβάλι 
στη Στιμάγκα

Μοναδικές αποκριάτικες εκδηλώσεις
Δεν έχουμε λόγια να περιγράψουμε αυτό που ζήσαμε στη Στιμάγκα. Το 

κέφι, η καλή διάθεση και κυρίως το πλήθος των αρμάτων που παρήλασαν, 
τα διαφορετικά κουστούμια των πληρωμάτων, αποδεικνύουν με τον κα-
λύτερο τρόπο τη ζωντάνια και την ομορφιά των κατοίκων αυτής της Τοπι-
κής Κοινότητας του Δήμου μας. Η άποψή μας είναι ότι στο εξής το βάρος 
των αποκριάτικων εκδηλώσεων του δήμου μας πρέπει να δίνεται εκεί. Όλη 
αυτή η προσπάθεια που πηγάζει από τους ίδιους τους Στιμαγκιώτες πρέ-
πει να πλασιωθεί από τη δημοτική αρχή και να αναδειχθεί αφού παρόμοια 
ποικιλία εκδηλώσεων δύσκολα βρίσκεται σε όλη την Κορινθία.
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Μ ια  όμορφη και εορταστική βραδιά έζησαν τα 
μέλη και οι φίλοι της Νέας Διάπλασης Μπολα-
τίου την Κυριακή 26 Φεβρουαρίου 2012.

   Την πίτα του συλλόγου για το 2012 ευλόγησε ο πά-
ντα κοντά στο σύλλογο εφημέριος του Μπολατίου Κυ-
ριάκος Σκλίας , ενώ τους καλεσμένους υποδέχτηκε ο 
Πρόεδρος της Νέας Διάπλασης Θάνος Καλαντζής. Χαι-
ρέτησαν την εκδήλωση ο Δήμαρχος Βέλου –Βόχας κ. 
Άννίβας Παπακυριάκου και ο Αντιδήμαρχος τεχνικών 
υπηρεσιών κ Παλυβός Κων/νος, ο Πρόεδρος του το-
πικού συμβουλίου Μπολατίου κ Μπέζος καθώς και ο 
πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού κ. Σοφοκλής 
Τσώλης.

   Ο Πολιτιστικός Σύλλογος του Μπολατίου μετά την 
κοπή της πίτας ενημέρωσε δια του κ.Ανδρικόπουλου  
τα μέλη του  για τα πεπραγμένα και τον οικονομικό 
απολογισμό του 2011, ενώ από την κ.Γωγώ Αγγέλαινα 
ανακοινώθηκε και ο πλούσιος σε δράσεις και εκδηλώ-
σεις προγραμματισμός του 2012. 

Συγκίνηση προκάλεσε η  ιδιαίτερη αναφορά στη μνή-
μη του πρώην δημάρχου Γεωργίου Λιούντρη και ανα-
κοινώθηκε η απόφαση της Νέας Διάπλασης να δώσει 
το όνομα του πρώην δημάρχου στο Ποδηλατικό Περί-
πατο που οργανώνει στην αρχή κάθε καλοκαιριού.

   Ακολούθησε μουσικό πρόγραμμα με ζωντανή μου-
σική από το λαϊκό σχήμα του κ. ΄Αρη Σταύρου και από 
τον Αγησίλαο Αναστασίου στις μουσικές επιλογές και 
όλοι έφυγαν  αφού χόρεψαν  και γεύτηκαν τα  κερά-
σματα που προσέφεραν οι κυρίες  μέλη της «Νέας Δι-
άπλασης» Μπολατίου. Για μια ακόμη φορά φέτος ο κό-
σμος έδειξε ότι είναι κοντά στους συλλόγους που προ-
σπαθούν για τον πολιτισμό και τα νιάτα.

   Το Δ.Σ της Νέας Διάπλασης ευχαριστεί όλους για 
την παρουσίας τους και ιδιαίτερα όσους βοήθησαν να 
γίνει αυτή η βραδιά ξεχωριστή!!!

Η κοπή πίτας 
της	νέας	διάπλασης 

στο Πολιτιστικό 
Κέντρο Μπολατίου

Αλεξάνδρα Αγάθου
Πτυχ.Αισθητικής & Κοσμητολογίας ΤΕΙ Αθήνας Ρεφλεξολόγος πτυχ. του N.H.S. (Natural Health Sience)

Μετεκπαιδευθείσα στο Heinrich-Heine-Universtat DUSSELDORF 

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

ΕΠΙΣΚΕΦθΕΙΤΕ τη σελίδα μας στο facebook: Αγάθου Beauty & Spa και ενημερωθείτε κάθε μήνα για ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 
και νέες 

θΕΡΑΠΕΙΕΣ!!!

ΠΡΟΣΩΠΟ 
Βαθύς καθαρισμός
Ακμή
Ενυδάτωση 
Αντιγήρανση

ΣΩΜΑ
Αδυνάτισμα
Κυτταρίτιδα
Σύσφιξη

ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗ
Φωτόλυση
Ριζική
Κερί

ΜΕΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΓΙΑ 
ΠΡΟΣΩΠΟ & ΣΩΜΑ

Spa & ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ 
ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ

ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΙΑ

ΜΑΚΙΓΙΑΖ
Νυφικό & Βραδινό

ΝΥΧΙΑ
Μανικιούρ
Πεντικιούρ
Τεχνητά
Βιολογικό gelSOLARIUM



Γνώμη ΠΟΛΙΤΩΝ  6 ΜΑΡΤιου 2012 // 11

Ημερίδα πρόληψης υγείας 
και πρώτων βοηθειών

Την Κυριακή 4 Μαρτίου 2012 και ώρα 11.00 π.μ.  με πρω-
τοβουλία της εθελοντικής ομάδας ΄΄ΑΡΩΓΗ΄΄ του Δήμου Βέλου 
Βόχας πραγματοποιήθηκε ημερίδα στην αίθουσα πολλαπλών 
χρήσεων του Δημοτικού Σχολείου στο Βέλο με θέμα

«Προλαβαίνω και αναγνωρίζω τα πρώτα σημάδια προβλήματος 
υγείας. Προσφέρω τις πρώτες βοήθειες»

Oμιλητές της ημερίδας ήταν οι κ.κ.:
• Αικατερίνη Μπεχράκη- Ψυχολόγος-Οικογενειακή Σύμ-

βουλους και
• Ιωάννης Αμπού-Ζολώφ, Ιατρός Γενικής Ιατρικής, Ειδικός 

στην τραυματιολογία
Η ημερίδα ξεκίνησε με την κα. Αικατερίνη Μπεχράκη, η οποία 

αναφέρθηκε στην ψυχική υγεία και στη συνέχεια ο κ. Ιωάννης 
Αμπού Ζολώφ ο οποίος παρουσίασε πως μπορούν να προσφερ-
θούν πρώτες βοήθειες  για να αντιμετωπιστούν τραυματισμοί, 
αιμορραγίες, εγκαύματα,  περιπτώσεις πνιγμού και καρδιακών 
επεισοδίων.

 Ο κ. Αμπού Ζολώφ τόνισε ότι οι βασικές γνώσεις παροχής 
πρώτων βοηθειών είναι δείγμα ενδιαφέροντος για το συνάνθρω-
πο. Εκατοντάδες ζωές μπορούν να σωθούν με απλές γνώσεις και 
κινήσεις.

Τέλος ευχαρίστησε όλους τους παρευρισκομένους  καθώς επί-
σης και τα μέλη της εθελοντικής ομάδας ΑΡΩΓΗ του Δήμου Βέ-
λου Βόχας  οι οποίοι με την ενεργή δράση τους αποδεικνύουν ότι 
ο εθελοντισμός αποτελεί πλέον ανάγκη και στοιχείο απαραίτητο 
για μια κοινωνία ζωντανή, υγιή και εξελισσόμενη.

Από το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ του Δήμου

ΔΙΟΝΥΣΗΣ
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΠΟΘΗΚΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ

τηλ.: 27410 51866
Οικίας: 27410 55201

ΒΡΑΧΑΤΙ (δίπλα στον ΟΤΕ)

από
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ
ΣΤΟΛΕΣ

ΣΕ ΧΑΜΗΛΕΣ
ΤΙΜΕΣ

20 €

Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού 
του ταμείου κοινωνικής αλληλεγγύης 

στο Δήμο Βέλου-Βόχας
Σε εφαρμογή της αρίθμ.: 253/2011 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλί-

ου του Δήμου Βέλου Βόχας, σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η ίδρυση 
Ταμείου Κοινωνικής Αλληλεγγύης, το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού 
καθώς επίσης και η συγκρότηση επιτροπής, η οποία θα εξετάζει τα αιτή-
ματα των δημοτών για την ενίσχυσή τους (οικονομικά ή υλικά) σας γνω-
ρίζουμε  ότι ο λογαριασμός του Ταμείου Κοινωνικής Αλληλεγγύ-
ης του Δήμου Βέλου-Βόχας είναι: 333/759821-14 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑ-
ΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΑΣ 

στα  ονόματα των κ.κ.
-Αννίβα Παπακυριάκου      -Νικολάου Λέκκα
-Νικολάου Ραχανιώτη και  -Νικολάου Μπούρα
Στον ανωτέρω λογαριασμό μπορεί να κατατεθεί οποιοδήποτε χρημα-

τικό ποσό.
Από το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ του Δήμου
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ΠΑΜβΟχΑϊΚΟς	-	ΦΟινιΚΑς	ςύρΟύ	0-3

Πρώτη εντός  
έδρας ήττα

Eίδα το φιλικό της Εθνικής με το Βέλγιο. Είναι φοβερό αυτό που 
συμβαίνει με αυτούς τους παίκτες. Ούτε τα βασικά της μπάλας δεν 
ξέρουν. Πια είναι τα βασικά; Ένα στοπάρισμα να κάνουν, ένα κο-
ντρόλ να κάνουν, να ντριπλάρουν δε κάτι αδιανόητο και το σπου-
δαιότερο- δεν ξέρουν να αλλάξουν τρεις-τέσσερις φορές τη μπά-
λα με ευστοχία. Αρκεί να φύγει από πάνω τους και όπου πάει...

Δεν σε ελκύει, δεν σε ευχαριστεί αυτή η εθνική ομάδα. Ένα πρά-
μα έχει μόνο στο μυαλό της. Πως να αμυνθεί όσο πιο δυνατά μπο-
ρεί και μπροστά έχει ο θεός. Άντε κανένα κόρνερ, άντε καμιά σέ-
ντρα, άντε κανένα φάουλ μπας και μπει κανένα γκολ και μετά να 
προσπαθεί να το κρατήσει με νύχια και με δόντια. Δεν είναι ποδό-
σφαιρο αυτό. Κουράζεσαι, βαριέσαι και αγανακτείς.

 
 Έχει γίνει της μόδας τώρα τελευταία να λένε όλοι, και με απαί-

τηση μάλιστα, γιατί οι ελληνικές ομάδες ξοδεύουν πολλά λεφτά 
για να φέρουν ξένους παίκτες και δεν προωθούν τα Ελληνόπου-
λα. Πλάκα μας κάνετε τώρα; Για ποια ελληνόπουλα μιλάμε; Έχε-
τε δει εσείς καμιά νέα φουρνιά νέων παικτών, που να διαφέρει και 

να είναι καλύτερη από τις προ-
ηγούμενες; Μήπως εννοείτε 
τον Νίνη, τον Φετφατζίδη, τον 
Αθανασιάδη, τον Γεωργιαδή 
, τον Φορτούνη που τον έβα-
λε πρώτη φορά ο Σάντος και 
όλους τους υπόλοιπους; Τους 
έχουμε δει και έχουμε βγάλει 
συμπεράσματα. Κάποιοι από 

αυτούς είναι μεν τεχνίτες, αλλά δεν έχουν δύναμη και αντοχή, ενώ οι 
υπόλοιποι είναι εργατάκια για την λάντζα και όχι για το σερβίρισμα... ο 
μόνος που εξαιρείται κατέ με είναι ο Βλαχοδήμος της Ξάνθης. Αυτός μά-
λιστα, τεράστιο ταλέντο.

 Θα σας κάνω μια ερώτηση. Ποιος θα ήταν ο Ολυμπιακός, αν είχε 
στην ομάδα του μόνο Έλληνες παίκτες και όχι ξένους; Φανταστείτε τον 
χωρίς τον Μιραλάς, χωρίς τον Μέλμπεργκ, τον Τζιμπούρ, τον Ιμπαγάσα 
και τους υπόλοιπους ξένους που έχει. Τίποτα άλλο δεν σας λέω. Ποιος 
θα ήταν ο Παναθηναϊκός χωρίς τον Λέτο, τον Κουίνσι, τον Ζέκα, τον Σι-
μάο και τον Μπούμσονγκ; Ούτε την Καλλιθέα δεν θα κέρδιζε. Εδώ, στον 
ΠΑΟΚ έφυγαν ο Βιερίνια και ο Κοντρέρας και η ομάδα είδατε πως έπεσε; 
Σκεφτείτε να φύγει και ο Γκαρσία τι έχει να γίνει... Ποιος θα ήταν ο Άρης 
χωρίς τους ξένους του; Εντάξει, την ΑΕΚ δεν την αναφέρω γιατί εκεί χά-
νει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα...

 
 Οι προβλέψεις μας και οι προτάσεις για τους αγώνες της ερχόμενης 
εβδομάδας είναι η εξής τριάδα

Τρίτη 06/03 
•	 τον άσσο στο Άσεναλ-Μίλαν στο 2.15.

Τετάρτη 07/03 
•	 στο ΑΠΟΕΛ-Λυών το διπλό στο 2.20 και 

την Πέμπτη 08/03 
•	 ρισκάρουμε το Χ στο Μέταλιστ-Ολυμπιακός στο 2.90.

Ο Βιγια

Πά
με
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οί

χη
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EURO 
ΕΡΧΟΜΑΣΤΕ! Ο Φοίνικας Σύρου μετά 

το αήττητο του Ηρα-
κλή, έσπασε και το 

αήττητο της έδρας του Παμ-
βοχαϊκού, αφού επικράτησε 
δίκαια και άνετα με 3-0 στο 
Βραχάτι.

Οι γηπεδούχοι, αγωνίστη-
καν χωρίς τον Μαρκ Ντου-
σάρμ (έπαιξε ελάχιστα ως αλ-
λαγή στο β’ σετ) και σίγου-
ρα επηρεάστηκαν από την 
απουσία του πρώτου σκόρερ 
του πρωταθλήματος, ωστό-
σο το μεγαλύτερο πρόβλημα 
τους ήταν η υποδοχή.

Το σερβίς του Φοίνικα λει-
τούργησε εξαιρετικά και κατ’ 
επέκταση το μπλοκ, με τον 
Παμβοχαϊκό απλά στο τρίτο 
σετ να είναι πιο ανταγωνι-
στικός χωρίς ωστόσο να κα-
ταφέρει να απειλήσει τους 
φιλοξενούμενους που κλεί-
δωσαν την 3η θέση και μπο-
ρούν να βλέπουν ψηλότερα.

Να σημειώσουμε ότι στο 
20-24 του γ’ σετ υπήρξε έντα-
ση μεταξύ Στιβαχτή, Γκόρ-
τσανιουκ που οδήγησε στην 
αποβολή του πρώτου, αλλά οι 
δύο τους τα βρήκαν στο τέλος 
του αγώνα.

«Δεν κάναμε καθόλου καλό 
παιχνίδι σήμερα κι ο Φοίνικας 
κέρδισε δίκαια. Εμείς μπαίνου-
με πλέον στη διαδικασία των 
πλέι οφ και αυτός ήταν και ο λό-
γος για τον οποίο προφυλάξα-
με τον Ντουσάρμ, αφού έχου-
με μπροστά μας και το Κύπελ-
λο», είπε ο Νίκος Ζαλμάς ενώ 
το Τόμο Ντόκιτς τόνισε από την 
πλευρά του Φοίνικα: «Θα ήθε-
λα να παίξω κόντρα στον Ντου-
σάρμ, αφού είναι ένας πολύ 
καλός παίκτης, αλλά θα έχου-
με την ευκαιρία στα πλέι οφ. Η 
νίκη μας δεν ήταν τόσο εύκολη 

όσο φαινόταν, αφού προσπαθή-
σαμε πολύ μέσα στο γήπεδο».

Τα σετ: 14-25, 17-25, 20-25
Παμβοχαϊκος (Ζαλ-

μάς): Μπεκιάρης 4 (4/16 επ., 
45% υπ. - 18% άριστες), Πο-
τότσνικ 13 (12/15 επ., 45% 
υπ. - 27% άριστες), Στιβαχτής 
2, Μπάκας 10 (9/21 επ., 1 
μπλοκ), Κατσανεβάκης 5 (4/7 
επ.), Καραγιάννης 2 (1/7 επ.), 
Δημητρακόπουλος -λ (46% 
υπ. - 31% άριστες) / Βαρδής, 
Ντουσάρμ, Λιόντας, Σζάρεκ 3 
(1/2 επ., 2 άσοι).
Φοίνίκας (Νεόφυτος): 

Σουλτανόπουλος 7 (5/10 επ., 
2 μπλοκ), Κουρνέτας 2, Θάνος 
12 (8/9 επ., 4 μπλοκ), Λάππας 
7 (5/11 επ., 2 άσοι, 83% υπ. 
- 50% άριστες), Ντόκιτς 17 
(12/19 επ., 2 άσοι, 3 μπλοκ), 
Νικηφορίδης 8 (6/9 επ., 1 
μπλοκ, 68% υπ. - 26% άρι-
στες), Κουρούπης -λ 90% υπ. 
- 60% άριστες / Γκόρτσανιουκ 
4 (4/6 επ., 20% υπ. - 20% άρι-
στες), Αρβανίτης, Μπρίτσις, 
Παπαγγελόπουλος.
 
ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Α.Σ. ΑΡΗΣ - Π.Α.Ο.Κ.  3-1
Γ.Σ. ΛΑΜΙΑ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡ. 3-0
Ε.Α. ΠΑΤΡΩΝ- ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 3-2
ΠΑΜΒΟχΑΪΚΟΣ - ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ 0-3
ΗΡΑΚΛΗΣ - Α.Ο. ΚΗΦΙΣΙΑΣ  3-1
 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΗΡΑΚΛΗΣ 47 18 51 15 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 40 18 47 20
ΦΟΙΝΙΚΑΣΣΥΡΟΥ 39 18 44 20
ΠΑΜΒΟχΑΙΚΟΣ 33 18 40 30 
ΛΑΜΙΑ 25 18 32 37 
ΚΗΦΙΣΙΑ 25 19 34 41
ΑΡΗΣ 24 18 33 41 
Π.Α.Ο.Κ. 23 18 31 38
ΕΘΝΙΚΟΣΑΛΕΞ. 19 18 27 42
Ε.Α.ΠΑΤΡΩΝ 16 19 25 47 
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 9 18 16 49
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ΑΠΙΣ
ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ

Α.Γ.Σ.

Το ερώτημα που προ-
κύπτει είναι γιατί σταμά-
τησε αυτός ο θεσμός του 
Λαϊκού Ανωμάλου Δρό-
μου που χάρισε καταξίω-
ση, προβολή, αναγνωρισι-
μότητα, δυνατές συγκινή-
σεις και μια καλή έξωθεν 
μαρτυρία στην ήδη προϋ-
πάρχουσα;;;;

Είναι χρήσιμο να ανα-
φερθούν κάποια στοιχεία 
– γεγονότα τα οποία δί-
νουν μια σφαιρική απά-
ντηση στο παραπάνω 
ερώτημα.

Ο τότε Νομάρχης Κοριν-
θίας Α. Μανωλάκης είχε 
στηρίξει ενεργά τον θεσμό, 
ακολούθησαν οι κοινοτάρ-
χες του Ζευγολατιού, αλλά 
ο Ζευγολατιώτης Δήμαρ-
χος κ. Γαλάνης δεν συνέ-
χισε την παράδοση αυτή 
και δεν στήριξε τον θεσμό, 
χωρίς να υπάρχει κάποιος 
ουσιαστικός λόγος. Δεν 
ακολούθησε την παράδο-
ση των προκατόχων του, 
με αποτέλεσμα κάτι καλό 
που γεννήθηκε και ανα-
πτύχθηκε στον Τόπο μας 
να σβήσει πρόωρα.

Η εφημερίδα «ΣΗΜΕ-
ΡΑ», την Παρασκευή 2 
Μαρτίου 2011, αναφέρει 
τα εξής: «Είναι όμως απο-
ρίας άξιον πώς ο Δήμος 
Βόχας απέχει ουσιαστι-
κά από την ιστορία αυτή 
που εξελίσσεται στην έδρα 
του Δήμου, το Ζευγολα-
τιό. Γνωρίζουμε τις ιδιαι-
τερότητες που επικρατούν 
στην κωμόπολη, πρόσω-
πα, γεγονότα και κατα-
στάσεις, αλλά όλα αυτά εί-

ναι άσχετα με την στορ-
γή που πρέπει να δείξει 
ο δήμος προς εκδηλώ-
σεις που βοηθούν την νε-
ολαία. Θεωρούμε ότι είναι 
απαράδεκτο να μην υπάρ-
χει έμπρακτη οικονομική 
και υλική στήριξη προς 
τον σημαντικό αυτό αγώ-
να. Σ’ αυτές τις περιπτώ-
σεις πρέπει να μην υπε-
ρισχύουν προσωπικά κρι-
τήρια, αλλά το συμφέρον. 
Μακάρι τέτοια γεγονότα 
να γίνονται τακτικά διό-
τι βοηθούν. Ο οικονομικός 
αποκλεισμός είναι λαν-
θασμένη αντίληψη, αλλά 
και παρωχημένη. Δεν βο-
ηθά κανένα, αντίθετα εκ-
θέτει τους δημοτικούς άρ-
χοντες. Βοηθώντας έναν 
Σύλλογο που προσπαθεί, 
δεν σημαίνει ότι χάνει κά-
ποιος άλλος».

Σε κάθε περίπτωση ο 
Λαϊκός Ανώμαλος Δρό-
μος αποτελούσε έναν ακό-
μη θεσμό, που μας είχε 
κάνει γνωστούς στο Πα-
νελλήνιο και που ήρθε να 
συμπληρώσει καταλυτικά 
μια αξιέπαινη και πολυε-
τή εθελοντική προσπάθεια 
προσφοράς και αγάπης 
προς όφελος του κοινω-
νικού συνόλου. Η καθιέ-
ρωση του Λαϊκού Ανώμα-
λου Δρόμου στο Ζευγολα-
τιό είναι ένα γεγονός που 
σίγουρα κάθε χρόνο συ-
γκέντρωνε το ενδιαφέρον 
των ανθρώπων του Κλα-
σικού Αθλητισμού.

Ο Α.Γ.Σ ΑΠΙΣ Ζευγολα-
τιού είναι ένας σύλλογος 
που έχει κάνει γνωστή την 

Βόχα και την Κορινθία ευ-
ρύτατα, με τις πολλές επι-
τυχίες σε Πανελλήνια πρω-
ταθλήματα στίβου σε όλη 
την χώρα. Η ενασχόληση 
των νέων παιδιών είναι 
ένα μεγάλο κέρδος – κατά-
κτηση, όμως ο Πρωταθλη-
τισμός θέλει και τις ανά-
λογες θυσίες. Η Νομαρχι-
ακή Αυτοδιοίκηση, οι φο-
ρείς, οι ιδιώτες, ο ΣΕΓΑΣ 
βοήθησαν, αλλά η δουλειά 
που συνεχίζει να επιτελεί-
ται χρειάζεται και αλλού 
συμπαραστάτες.

Είναι γνωστά τα οικονο-
μικά προβλήματα. Όμως ο 

ΑΠΙΣ Ζευγολατιού αξίζει 
καλύτερης αντιμετώπισης 
από πλευράς δήμου (τα-
κτική οικονομική επιχο-
ρήγηση), λόγω της πολύ-
πλευρης δραστηριότητάς 
του και της πλούσιας δρά-
σης που έχει αναπτύξει, 
τόσο στον τομέα του Κλα-
σικού Αθλητισμού, όσο 
και στον στίβο γενικότερα. 
Όπως πολύ εύστοχα έχει 
επισημάνει ο φίλος δη-
μοσιογράφος Κ. Αντωνίου 
(εφημ. «ΣΗΜΕΡΑ», 22 Φε-
βρουαρίου 2001) : Καλύ-
τερα οι νέοι στους στίβους 
παρά στα Ναρκωτικά !!!

[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]

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

ΜΕΡΟΣ Γ΄

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

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΛΑΪΚΟΥ ΑΝΩΜΑΛΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ
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iωαννησ η. αμπου-ζολωφ
ειδικοσ  γενικησ ιατρικησ

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

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

πεσοντων & κολοκοτρωνη 14 βελο κορινθιασ

τηλ.: 27420 33347 κιν.: 6944 558600

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

Γιάννης 
Διδασκάλου
Ιατρός
Ειδικός Γενικής 
Οικογενειακής Ιατρικής

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»

ΘεΟχΑρΗς	νιΚΟΛΑΟς
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ - ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ

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

Βραχάτι, έναντι Εθνικής Τράπεζας
κιν.: 6977 276785

•	ΑΘΛΗτιΚες	ΚΑΚωςεις		•	τρΑύΜΑτιΟΛΟγιΑ			•	ΟςτεΟΠΟρωςΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ

Liberation: Ελλάδα, γενέτειρα ενός άλλου κόσμου!

χι, αυτό που συμβαί-
νει στην Ελλάδα, αν 
και δραματικό, δεν 
είναι μια καταστρο-

φή. Είναι επίσης μια 
ευκαιρία. Γιατί η δύνα-

μη του χρήματος έχει, για πρώ-
τη φορά, υπερβεί με ένταση το 
ρυθμό της μέχρι τότε σταδια-
κής, σχολαστικής και προσεκτι-
κά οργανωμένης καταστροφής 
του δημόσιου συμφέροντος και 
της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. 
Και σε μια χώρα τόσο διάσημη 
για τη φιλοσοφία της ζωής, στον 
αντίποδα του αγγλοσαξονικού 
μοντέλου, και διάσημη για την 
ακούραστη αντίσταση που έχει 
φέρει στις πολλαπλές μορφές κα-
ταπίεσης που προσπάθησαν να 
τη χαλιναγωγήσουν.

Ο Έλληνας δεν χορεύει και δε 
θα χορέψει ποτέ στο ένα πόδι, 
ούτε θα σκύψει δουλικά, ανεξάρ-
τητα από τα καθεστώτα που θέ-
λουν να του επιβάλλουν. Χορεύ-
ει με τα χέρια του, σαν να θέλει 

να πετάξει προς τα αστέρια. Γρά-
φει στους τοίχους αυτό που θα 
του άρεσε να διαβάσει κάπου αλ-
λού. Καίει μια τράπεζα όταν δεν 
του αφήνουν πλέον την πολυτέ-
λεια να ψήσει στην παραδοσια-
κή του ψησταριά. Ο Έλληνας εί-
ναι τόσο ζωντανός, όσο η ιδεο-
λογία της απειλής θανάσιμη. Και 
ο Έλληνας αν και χτυπημένος 
μέχρι θανάτου, στο τέλος πάντα 
σηκώνεται.

Ναι, η Ευρώπη της οικονομί-
ας ήθελε να δημιουργήσει ένα 
παράδειγμα. Αλλά μες τον εκνευ-
ρισμό της να χτυπήσει τη χώρα 
που φαινόταν η πιο αδύναμη 
στη ευρωζώνη, μέσα στην υπερ-
βολική της βία, η μάσκα της έπε-
σε. Είναι τώρα περισσότερο από 
ποτέ, η ώρα να καταδείξουμε 
το αληθινό της πρόσωπο: αυτό 
του ολοκληρωτισμού. Γιατί πρό-
κειται πραγματικά περί αυτού. 
Και υπάρχει μόνο μία απάντη-
ση στον ολοκληρωτισμό: ο αγώ-
νας, επίμονος και ανυποχώρη-

τος, μέχρι τη μάχη, αν χρειαστεί, 
καθώς διακυβεύεται η ίδια η 
ύπαρξη. Έχουμε έναν κόσμο, μια 
ζωή, και αξίες να υπερασπιστού-
με. Παντού στους δρόμους, είναι 
τα αδέλφια μας, οι αδελφές μας, 
τα παιδιά μας, οι γονείς μας, οι 
οποίοι έχουν πληγεί μπροστά 
στα μάτια μας, ακόμα και αν εί-
ναι μακριά. Πεινάμε, κρυώνου-
με και πονάμε μαζί τους. Όλα 
τα χτυπήματα που δέχονται μας 
τραυματίζουν εξίσου. Κάθε παιδί 
στην Ελλάδα που λιποθυμά στο 
σχολείο του, μας καλεί στην αγα-
νάκτηση και στην εξέγερση.

Για τους Έλληνες, είναι και-
ρός να πούνε όχι, και, για όλους 
εμάς, ήρθε ο καιρός να τους υπο-
στηρίξουμε. Επειδή ο ελληνικός 
λαός σήμερα ηγείται της μά-
χης κατά του οικονομικού ολο-
κληρωτισμού, που καταστρέφει 
παντού τη δημόσια περιουσία, 
απειλεί την καθημερινή επιβίω-
ση, διαδίδει την απόγνωση, το 
φόβο και την αποχαύνωση μέσα 
από έναν πόλεμο όλων εναντίον 
όλων.

Πέρα από έναν συναισθηματι-
κό θυμό που εκτονώνεται με την 
καταστροφή των συμβόλων της 
καταπίεσης, αναπτύσσει έναν 
διαυγή θυμό, των αγωνιστών 

που αρνούνται να στερηθούν 
την ίδια τους τη ζωή προς όφε-
λος της τραπεζικής μαφίας και 
της λογικής της, αυτής του “τρε-
λού χρήματος”. Με τις συνελεύ-
σεις της άμεσης δημοκρατίας, το 
κίνημα της πολιτικής ανυπακο-
ής, το κίνημα “Δεν πληρώνω» 
και τις πρώτες εμπειρίες της αυ-
τοδιαχείρισης, μια νέα Ελλάδα 
αναδύεται αυτή τη στιγμή, που 
απορρίπτει την τυραννία της 
αγοράς για λογαριασμό των αν-
θρώπων. Δεν γνωρίζουμε πόσο 
καιρό θα πάρει για τους ανθρώ-
πους να ελευθερωθούν από την 
εθελοντική δουλεία τους, αλλά 
είναι βέβαιο ότι, αντιμετωπίζο-
ντας τη γελοιότητα της πελατει-
ακής πολιτικής, των διεφθαρμέ-
νων δημοκρατιών, τον τραγελα-
φικό κυνισμό του κράτους των 
banksters (τραπεζική μαφία), θα 
έχουμε μόνο την επιλογή -ενά-
ντια σε κάθε εκβιασμό- να δια-
χειριστούμε τις υποθέσεις μας 
εμείς οι ίδιοι.

Η Ελλάδα  
είναι το παρελθόν μας.

Είναι επίσης το μέλλον μας.
Ανακαλύψτε την ξανά μαζί της!

Το 2012 ας γίνουμε  
όλοι Έλληνες!

Άρθρο -  ύμνος για την Ελλάδα
Ένα άρθρο "ύμνο" για τον ελληνικό λαό δημοσιεύει η γαλλική εφημερίδα Liberation, η οποία πα-
ρουσιάζει τους Έλληνες ως το ανάχωμα της Ευρώπης ενάντια στον οικονομικό ολοκληρωτισμό.  
Συντάκτης του άρθρου ο Βέλγος  Raoul Vaneigem ο οποίος  τονίζει ότι "ο ελληνικός λαός σήμερα 
ηγείται στον πόλεμο κατά του οικονομικού ολοκληρωτισμού", ο οποίος "καταστρέφει παντού τη 
δημόσια περιουσία, και απειλεί την καθημερινή επιβίωση εκατομμυρίων πολιτών".
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ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

27410 5.1821 &  27410 55.500

Αγγελίες & Χρήσιμα ΝέαΤα 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

Γ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 76
ΓΡΑΝΑ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ ΤΗΛ. 6974 380296

ΣΙΔΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
ΚΑΓΚΕΛΑ -ΠΟΡΤΕΣ

ΓΕΩΡΓΟΥ ΠΕΤΡΟΣ
οικονομικές τιμές

Βουδούρης
Ηρακλής

Χειρουργός Οδοντίατρος

Άσσος Κορινθίας
τηλ.: 2741 0 89488
κιν.: 6946 28.15.30

Δέχεται:
Δευτέρα έως Παρασκευή
9:00-13:00 & 17:00 - 21:00
εκτός απόγευμα Τετάρτης

ΦΟΡ. ΙΠΠΟΙ ΚΥΒ. ΚΟΣΤΟΣ

ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ
Ι.Χ.

6 0 974 132,40
7-8 975 1274 151,63

9-10 1275 1574 173,15
11-12 1575 1874 180,91
13-14 1875 2174 192,42

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
10 0 1574 103,59
11 1575 2323 134,66
16 2323 139,33

ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΑ 1 50 25,00

ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ
51 125 40,00

126 250 45,00
251 + 70,00

ΤΡΑΚΤΕΡ 25-55 30,00
56-100 35,00

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
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Η ΝΕΑ ΔΙΑΠΛΑση 
ΜΠοΛΑτΙου

φιλοξενεί την Αθηναϊκή 
θεατρική Παράσταση

Μονόλογος 
της ΕΛΕΝΑ τοΡΝΕΡο

με την 
ΝΙΚοΛΕττΑ 
ΒΛΑΒΙΑΝου

ΠοΛΙτΙστΙΚο
ΚΕΝτΡο
ΜΠοΛΑτΙου
ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ: 10 €
ΓΙΑ ΚΡΑτησΕΙσ ΘΕσΕΩΝ: 
6945.87.18.08 & 6974.60.80.79 

8:00 μ.μ. 

Ημερίδα για 
την αρχαία 
διατροφή
ΚΙΑΤΟ
Ένα ταξίδι πλημμυρισμένο από εικόνες, 
αρώματα και γεύσεις θα πραγματοποι-
ηθεί τη Δευτέρα 12 Μαρτίου και ώρα 
6:30 μ.μ στην αίθουσα του Δημοτικού 
θεάτρου στο Δημαρχείο Κιάτου. Το 
θέμα της εκδήλωσης είναι «Η διατροφή 
στην Αρχαία Ελλάδα» και σκοπός της 
το να έρθουμε σε επαφή με τις καθημε-
ρινές διατροφικές συνήθειες των προ-
γόνων μας και να εντοπίσουμε ομοιότη-
τες και διαφορές με τη δική μας εποχή.
Η εκδήλωση είναι χωρισμένη σε τέσσε-
ρις θεματικές ενότητες.
 Στην πρώτη, ο αρχαιολόγος κ. Τσιόγκας 
Αθανάσιος θα ανακαλύψουμε την εξέ-
λιξη των διατροφικών συνηθειών, κα-
θώς και τα σκεύη που χρησιμοποιού-
σαν στην καθημερινότητά τους οι αρχαί-
οι Έλληνες.
Στη δεύτερη, η ιστορικός τέχνης – εικα-
στικός κα Καρακατσάνη Μαρία θα μας 
παρουσιάσει τις βασικές διατροφικές 
συνήθειες των αρχαίων Ελλήνων, τις 
τροφές που χρησιμοποιούσαν, προκει-
μένου να γνωρίσουμε πόσο κοντά είμα-
στε σε αυτό που λέμε «μεσογειακή δι-
ατροφή».
 Στην τρίτη, ο φυσικός – εναλλακτικός 
θεραπευτής κ. Τζεβελέκος Παναγιώ-
της θα μας μιλήσει για τη διατροφή που 
πρότεινε ο Ιπποκράτης στους ασθενείς 
του.
Με την τέταρτη θεματική εκπαιδευόμε-
νοι από το Σχολείο δεύτερης ευκαιρίας 
και το ΙΕΚ Κορίνθου θα παρουσιάσουν 
συνταγές που χρησιμοποιούνταν στην 
αρχαία Ελλάδα, τις οποίες στη συνέχεια 
οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαι-
ρία να δοκιμάσουν χάρη στην ευγενική 
χορηγία του Εμπορικού Συλλόγου Κιά-
του. Το Μουσικό Γυμνάσιο Κορίνθου θα 
ντύσει μουσικά την εκδήλωση με τις μα-
γευτικές μελωδίες πνευστών. 


