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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τράπεζα Τροφίμων 
στην εκκλησία  

του Ζευγολατιού
Μια αξιέπαινη πρωτοβουλία 

κοινωνικής αλληλεγγύης  
n σελ. 7

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

τους κέρασε κόκκινο 
νερό ο πρόεδρος

του ελληνοχωρίου
Εφτά μήνες έχουμε αυτό το νερό 

στα σπίτια μας, είπε ο Νίκος Πάνου
n σελ. 2

ΘΕΜΑ

ανοίγει η στάση 
του προαστιακού 
μέσα στον απρίλη

Διαβεβαιώσεις Βορίδη για 
τη λειτουργία της στάσης  

στο Ζευγολατιό
n σελ. 3

Ο «αίας» του Γ. ρίτσου στο μπολάτι
Δύο μοναδικές παραστάσεις από τη Σικυώνια Σκηνή  σελ. 16

ΠΟΥΛιτΣα - εΥαΓΓεΛιΣτρια

αίσθηση ανασφάλειας, έλλειψη αστυνόμευσης
αλλά και αλληλεγγύη μεταξύ των κατοίκων
Συζήτηση με τους κατοίκους του χωριού σελ. 8-9

 α n ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ σελ. 4-6

νιΚΟΣ μΠΟΥραΣ, Επικ. ελασ. μειοψηφίας Βέλου-Βόχας

Η ανάγκη χωροταξικού 
και οι μεγάλες ευκαιρίες 
της ετΠαΚΟ και του ασωπού

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Οι Τοπικές μας Κοινότητες
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Στην προ ημερησίας διάταξης συζή-
τηση παρενέβη ο πρόεδρος της 

Τ.Κ. Ελληνοχωρίου κ. Νίκος Πάνου 
αναφερόμενος στο μείζον ζήτημα του 
νερού που φτάνει στις βρύσες των κα-
τοίκων του χωριού.

Από τις 13 Σεπτεμβρίου η γεώτρη-
ση ύδρευσης του Ελληνοχωρίου έχει 
τελειώσει, είπε. Έχουν περάσει επτά 
μήνες και δεν έχει γίνει καμία ενέργεια, 
συνέχισε. Από εβδομάδα σε εβδομά-
δα, από μήνα σε μήνα έφτασα στο ση-
μείο να μην μπορώ να βγω στο καφε-
νείο, συμπλήρωσε.

Έφερα σήμερα ένα δείγμα, είπε ο 
Νίκος Πάνου, αφήνοντας το μπου-
κάλι με το κόκκινο νερό πάνω στο 
γραφείο. Αυτό είναι το νερό, συνέχι-
σε, από τη γεώτρηση. Πιστεύετε εσείς 
ότι μπορούμε να το ανεχτούμε άλλο; 
Εφτά μήνες έχουμε αυτό το νερό στα 
σπίτια μας! Ορίστε, κοιτάξτε τι βγάζει 
η γεώτρηση! 

Ο αντιδήμαρχος κ. Μπεκιάρης 
παίρνοντας το λόγο ισχυρίστηκε ότι 
αν δεν έρθει ο προϋπολογισμός δεν 
μπορεί να ξεκινήσει η διαδικασία να 
γίνει νέα γεώτρηση, ενώ αναφέρθηκε 
σε μία γεώτρηση η οποία βγάζει κα-
θαρό νερό και δεν χρησιμοποιείται. Η 
αναφορά αυτή έφερε την άμεση αντί-
δραση του προέδρου του Ελληνοχω-
ρίου ο οποίος με έντονο ύφος απά-
ντησε πώς η γεώτρηση αυτή έχει λίγο 

νερό και δεν αρκεί για τις ανάγκες του 
χωριού ενώ η ποιότητα του νερού εί-
ναι αμφίβολη αφού βρίσκεται μέσα 
σε κατοικημένη περιοχή και πολύ κο-
ντά της υπάρχουν βόθροι σπιτιών γε-
γονός που την καθιστά επικίνδυνη για 
τη δημόσια υγεία, αφού δεν υπάρχει 
η δυνατότητα το νερό να χλωριωθεί 
λόγω έλλειψης δεξαμενής. 

Σ’ αυτό το σημείο η συζήτηση με-
ταξύ των δύο ανδρών άναψε με τον 

πρόεδρο του Ελληνοχωρίου να ισχυ-
ρίζεται ότι τον κοροϊδεύουν εφτά μή-
νες τώρα, ενώ ο κ. Μπεκιάρης επέμεινε 
πώς όταν υπάρξει η δυνατότητα  - με 
την έγκριση του προϋπολογισμού- η 
γεώτρηση θα γίνει. Αυτό προκάλεσε 
την οργισμένη αντίδραση του προέ-
δρου του Ελληνοχωρίου που ρώτησε 
σε έντονο ύφος αν αυτό το νερό ήταν 
στο Βέλο, για παράδειγμα, και υπήρ-
χε η ανάγκη να γίνει γεώτρηση στο 
Βέλο, θα περίμεναν τον προϋπολο-
γισμό για να προχωρήσουν; Και συ-
νεχίζοντας ζήτησε να του δείξουν μία 
άλλη γεώτρηση που πέφτει στο δήμο 
και βγάζει αυτής της ποιότητας νερό!

Τα πνεύματα τελικά ηρέμησαν με την 
παρέμβαση του προέδρου του Δημο-
τικού Συμβουλίου κ. Γιώργου Πρεδά-
ρη ο οποίος και αποκατέστησε την 
τάξη. Απομένει να δούμε πώς θα απο-
κατασταθεί και η ποιότητα του νερού 
στο Ελληνοχώρι!
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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 εφημερίδας

ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ  ΑΠΟ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

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

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ 

ΣΤΙΜΑΓΚΑΣ
Άριστης ποιότητας 

ελαιόλαδο με 3,00 € 
Σας ενημερώνουμε ότι ο 

Αγροτικός Συνεταιρισμός 
Στιμάγκας  διαθέτει ελαιόλα-
δο άριστης ποιότητος στην 
τιμή των 3 ευρώ το κιλό σε 
συσκευασίες των 10 λίτρων 
- 30 ευρώ και 17 λίτρων - 
51 ευρώ χωρίς επιβάρυνση 
της συσκευασίας.

Τηλέφωνα Συνεταιρισμού
2742 0 61279   
2742 0 61278

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕ-
ΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΣΤΙΜΑΓΚΑΣ
ΔΑΡΔΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Με την υπ’ αριθμ. 92/2012 
απόφαση δημάρχου ορίζε-
ται ως επικεφαλής για θέμα-
τα πολιτικής προστασίας ο Δή-
μαρχος Βέλου-Βόχας και ως 
υπεύθυνος Αντιδήμαρχος Πο-
λιτικής Προστασίας του Δή-
μου Βέλου Βόχας ο κ. Παλυβός 
Κωνσταντίνος με αρμοδιότη-
τες, συντονισμού, οργάνωσης 
και προγραμματισμού όλων 
των σχετικών απαιτούμενων 
ενεργειών. Ειδικότερα, ο κ. Πα-
λυβός είναι υπεύθυνος και για 
την παρακολούθηση των εν-
δεδειγμένων επιχειρησιακών 
ενεργειών σύμφωνα με το σχε-
διασμό που περιγράφεται στα 
αντίστοιχα μνημόνια-σχέδια 
(πχ. πυρκαγιών, χιονοπτώσε-

ων, παγετού, πλημμυρών, σει-
σμών κτλ.) του γραφείου πολι-
τικής προστασίας του Δήμου. 

Επιμέρους συντονιστές κατά 
περιοχή ευθύνης ορίστηκαν οι: 
Μπεκιάρης Δημήτρης για 
την Δ.Ε. Βέλου και Παπαλέκας 
Αθανάσιος για την Δ.Ε. Βόχας, 
με αρμοδιότητες επί του εργα-
τοτεχνικού προσωπικού καθώς 
και των οδηγών-συνοδευτικού 
προσωπικού των οχημάτων 

για συνεχή διαθεσιμότητα (μέ-
ριμνα-προγραμματισμός αδει-
ών, για την αποφυγή ταυτόχρο-
νης απουσίας των υπεύθυνων 
υπαλλήλων), ετοιμότητα και 
εκπαίδευση του προσωπικού 
στα πυροσβεστικά μέσα, κα-
θώς και ως υπεύθυνοι για τους 
χώρους εναπόθεσης απορριμ-
μάτων στην αντίστοιχη δημο-
τική ενότητα του Δήμου Βέ-
λου-Βόχας.

Επίσης, ορίζονται ως επιμέ-
ρους συντονιστές των εκάστο-
τε εθελοντικών ομάδων ή ομά-
δων εργασίας και επέμβασης 
κατά περίπτωση οι πρόεδροι 
των τοπικών και δημοτικών 
κοινοτήτων υπαγόμενοι στου 
ανωτέρω αναφερόμενους.

Πολιτική Προστασία του δήμου Βέλου-Βόχας
Επικεφαλής ο δήμαρχος και υπεύθυνος αντιδήμαρχος ο Κώστας Παλυβός

τους κέρασε κόκκινο νερό ο πρόεδρος του ελληνοχωρίου!
Αν αυτό το νερό ήταν στο Βέλο θα περιμένατε τον προϋπολογισμό για να προχωρήσετε; είπε ο Νίκος Πάνου
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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

Ανοίγει μέσα στον Απρίλη  
η στάση του Προαστιακού στο Ζευγολατιό

Φαίνεται τελικά πώς «ο επιμένων νικά» και στην περίπτωσή μας,  
οι επίμονες προσπάθειες του δημάρχου έφεραν το ποθητό αποτέλεσμα!

Ο προαστιακός σιδηρό-
δρομος έφτασε στο 
νομό μας στις 27 Σε-

πτεμβρίου 2005 όταν εγκαινι-
άστηκε ο σταθμός της Κορίν-
θου ενώ δύο χρόνια αργότε-
ρα στις 9 Ιουλίου 2007 έγιναν 
τα εγκαίνια του σταθμού του 
Κιάτου. Το 2008 ανακοινώθη-
κε η κατασκευή Προαστιακού 
σταθμού στο Ζευγολατιό και 
το έργο –παραδόξως για τα ελ-
ληνικά δεδομένα και παρά τις 
όποιες κακοτεχνίες- ολοκληρώ-
θηκε γρήγορα, αλλά… παρέμει-
νε αχρησιμοποίητο και έρμαιο 
κλεφτών και απατεώνων για 
πάνω από δύο χρόνια. 

Οι επίμονες προσπάθειες  
του δημάρχου

Από την πρώτη στιγμή ανά-
ληψης των καθηκόντων του ο 
κ. Αννίβας Παπακυριάκος επι-
κεντρώθηκε στην ανάγκη να 
λειτουργήσει η στάση και με 
επανειλημμένες συναντήσεις 
και πιέσεις στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ, 
στα υπουργεία αλλά και τους 
βουλευτές του νομού προσπα-
θούσε να πιέσει με κάθε τρόπο 
ώστε αυτό να γίνει πραγματι-
κότητα. 

Είναι αλήθεια ότι πολλές φο-
ρές έλαβε υποσχέσεις που δεν 

πραγματοποιήθηκαν, αφού η 
δεινή οικονομική κατάσταση 
στην οποία περιήλθε σταδιακά 
η χώρα, αλλά και η αδυναμία 
φύλαξης του έργου, απετέλεσαν 
ανασταλτικούς παράγοντες. 

Τώρα όμως φαίνεται πως 
όλοι αυτοί οι κόποι βρήκαν 
ανταπόκριση και ο σταθμός 
πρόκειται να λειτουργήσει έως 
τις 10-15 Απριλίου, αφού μάλι-
στα τοποθετήθηκαν ήδη οι πι-
νακίδες ενώ στο σταθμό γίνο-
νται οι τελευταίες εργασίες για 
την έναρξη λειτουργίας του. 

Ο ρόλος Τσίτουρα
Μέσα σε όλα αυτά δεν πρέπει 

να ξεχνάμε το σημαντικό ρόλο 
που έπαιξε ο Χρήστος Τσίτου-
ρας, πρόεδρος σήμερα της Ατ-
τικό Μετρό, από την εποχή 
ακόμη που βρισκόταν στην 
ΕΡΓΟΣΕ. Είναι σημαντικό να 
αναφέρουμε πώς η παρουσία 
του σε καίρια πόστα απετέλεσε 
τύχη για την περιοχή μας από 
τη στιγμή που τόσο η ύπαρ-
ξη της στάσης στο Ζευγολατιό 
όσο και η λειτουργία της τελι-

κά, οφείλονται στο ενδιαφέρον 
που ο ίδιος επέδειξε. 

Πάσχα με Προαστιακό!
Τι να πούμε; Εάν επαληθευ-

τούν όλα η στάση θα λειτουρ-
γήσει μεταξύ 10-15 Απριλίου. 
Φαίνεται, λοιπόν, πώς αυτή τη 
φορά θα ακουστεί το σφύριγμα 
του τρένου στις αποβάθρες του 
Ζευγολατιού, και οι επισκέπτες 
του Πάσχα θα έχουν τη δυνα-
τότητα να ταξιδέψουν με τον 
Προαστιακό από και προς την 
περιοχή μας! 

 ■ Ο σταθμός του Προαστιακού στο Ζευγολατιό, περιμένει έτοιμος  
πάνω από δύο χρόνια να ακούσει το σφύριγμα του τρένου που θα σταματήσει 
στις αποβάθρες του και θα επιβιβάσει ή θα αποβιβάσει κόσμο.  
Πάντως οι πινακίδες τοποθετήθηκαν!
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επικ. ελάσσονος μειοψηφίας Δημοτικού Συμβουλίου Βέλου-Βόχας

Η ανάγκη χωροταξικού 
και οι μεγάλες ευκαιρίες 
της ετΠαΚΟ και του ασωπού

 ■ H διοικητική μεταρρύθμιση «Καλ-
λικράτης» μετρά ένα χρόνο ζωής. 
Ποια είναι η άποψή σας για την 
εφαρμογή του: Είναι επιτυχημένη 
ή αποτυχημένη και γιατί; Ποια πι-
στεύετε ότι είναι τα κυριότερα ση-
μεία στα οποία χωλαίνει ο «Καλλι-
κράτης»;

Ο «Καλλικράτης» έχει και θετικές και 
αρνητικές επιπτώσεις. 
Α. Στα θετικά του  «Καλλικράτη» είναι:
α  Η δημιουργία του νέου Δήμου Βέλου 

– Βόχας
β. Το πνεύμα του νόμου σαφώς πιο σύγ-

χρονο από τον προηγούμενο: Βάζει σε 
τάξη τα οικονομικά των Δήμων. 

γ.  Δίνει περισσότερες δυνατότητες 
στους Δήμους για ανάπτυξη, επειδή 
σε αρκετές περιπτώσεις οι Δήμοι μπο-
ρούν να λειτουργήσουν σαν ιδιωτικές 
επιχειρήσεις.

Β. Στα αρνητικά του  «Καλλικράτη» είναι:
α. Όπως έλεγα και πριν τις πρόσφατες 

εκλογές, για να λειτουργήσει ο «Καλλι-
κράτης», έπρεπε να εκδοθούν εκατοντά-
δες Προεδρικά Διατάγματα και δυστυ-
χώς με το σύστημα που υπάρχει στην 
χώρα μας, δηλαδή της ασάφειας των 
νόμων, χιλιάδες ερμηνευτικές εγκύκλι-
οι. Αυτό απ’ ότι καταλαβαίνετε, όχι μόνο 
δεν έχει γίνει, αλλά αυτά που εκδίδονται, 
πολλές φορές είναι και αντιφατικά μετα-
ξύ τους και προσθέτουν ακόμη περισσό-
τερη γραφειοκρατία στην ήδη υπάρχου-
σα. Δηλαδή τα προβλήματα λειτουργί-
ας του «Καλλικράτη» προέρχονται από 
το ίδιο το κράτος. Το συμπέρασμα που 
βγαίνει είναι ότι όσο διατηρούμε τις 
υπάρχουσες κρατικές δομές, δεν πρόκει-
ται ποτέ να ορθοποδήσει, να λειτουργή-
σει και να αποδώσει η Τοπική Αυτοδι-
οίκηση.

 ■ Στο επίπεδο της λειτουργίας του 
δήμου, τώρα. Ξεκινώντας από τα 
τοπικά συμβούλια θεωρείται τη 
λειτουργία τους ικανοποιητική και 
τι άλλο θα μπορούσε να γίνει για 
την αναβάθμισή τους;  

Η λειτουργία των Τοπικών Συμβουλί-
ων κατ’ αρχήν εξαρτάται από την διά-
θεση για προσφορά των ίδιων των Το-
πικών Συμβούλων, που από όσο γνωρί-
ζετε δεν είναι από όλους ίδια, από την 
Δημοτική Αρχή και από τις αρμοδιότη-
τες που δίνει ο «Καλλικράτης» στα Τοπι-
κά Συμβούλια. Αυτές όμως οι αρμοδιό-
τητες χρειάζονται τόσο μεγάλη γραφειο-
κρατία για να ασκηθούν, που στην πράξη 
αναιρούνται. Ο μόνος τρόπος που υπάρ-
χει για να λειτουργήσει ο θεσμός των Το-
πικών Συμβουλίων, είναι η χωρίς προ-
καταλήψεις και αγκυλώσεις συνεργασία 
της Δημοτικής Αρχής με τα Τοπικά Συμ-
βούλια στη βάσει της καλής θέλησης. Αυ-
τός είναι ο μοναδικός τρόπος και να ξε-
περαστούν τα γραφειοκρατικά εμπόδια 
και να αντιμετωπισθούν τα προβλήματα 
της καθημερινότητας των δημοτών σε 
τοπικό επίπεδο.

 ■ Ο δήμαρχος σε συνέντευξη που 
παραχώρησε στην εφημερίδα μας 
κατέγραψε ως μείζον πρόβλημα 

λειτουργίας του δήμου το γεγονός 
πώς οι υπηρεσίες βρίσκονται δι-
ασκορπισμένες σε διάφορα κτή-
ρια του δήμου και όχι συγκεντρω-
μένες σε ένα μοναδικό χώρο καθι-
στώντας έτσι τον έλεγχο, την ορ-
γάνωση και τον συντονισμό τους 
προβληματικό. Πόσο σοβαρό θεω-
ρείται εσείς αυτό το πρόβλημα και 
τη λύση θα μπορούσε να υπάρξει; 

Το πρόβλημα που αναφέρετε είναι από 
τα σημαντικότερα προβλήματα που πρέ-
πει να επιλύσει η νέα Δημοτική Αρχή, 
διότι, οι δημοτικές υπηρεσίες γίνονται 
αντιπαραγωγικές λόγω έλλειψης συ-
ντονισμού και επίβλεψης. Είναι όμως 
και ένα από τα πιο δύσκολα προβλήμα-
τα, ειδικά στον Δήμο μας και αυτό για-
τί το κτίριο που προορίζεται να γίνει το 
νέο Δημαρχείο του Δήμου μας στο Ζευ-
γολατιό, είναι ημιτελές και χρειάζεται 
πάρα πολλά χρήματα για να αποπερατω-
θεί. Πρέπει να εκμεταλλευτούμε το ότι ο 
«Καλλικράτης» σαφώς τονίζει ότι «ο Δή-
μος πρέπει να διαθέτει πλήρως λειτουρ-
γικό, ενιαίο, σύγχρονο δημαρχιακό κτί-
ριο» και μάλιστα καθορίζει και ποινικές 
ευθύνες στη Δημοτική Αρχή που δεν θα 
το υλοποιήσει. Η Δημοτική Αρχή για να 
μπορέσει να απαιτήσει από την περιφέ-
ρεια την ένταξη του έργου της αποπερά-

Θεωρώ την έλλειψη εγκεκριμένου χωροταξικού  
στον πρώην Δήμο Βόχας το μεγαλύτερο πρόβλημα 

εκτός από το οικονομικό, που αν δεν λυθεί έγκαιρα, 
θα έχει καταστροφικές επιπτώσεις  
στη φυσιογνωμία του τόπου μας.

Σε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη ο Νίκος Μπούρας αναλύει 
τις σκέψεις και τις προτάσεις του για τα κρισιμότερα θέματα που 
απασχολούν τον δήμο Βέλου-Βόχας, ενώ καταθέτει μία εξαιρετική 
πρόταση για την αξιοποίηση του χώρου της ΕΤΠΑΚΟ στο Βραχάτι
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β. Να υπάρξει άμεση λύση στο θέμα της 
προστασίας των ακτών, έξω από γραφει-
οκρατικές και άρα χρονοβόρες πρακτικές. 
Αυτό όμως είναι πολύ μεγάλο θέμα και θα 
ήθελα να το αναπτύξουμε μία άλλη φορά 
εκτενέστερα.

γ. Να καθορισθεί με σαφήνεια ο δημόσιος 
χώρος για να αποφευχθούν φαινόμενα κα-
ταπάτησης που παρατηρήθηκαν στο Βραχά-
τι και στη παραλία Βέλου, όχι μόνο τη τελευ-
ταία περίοδο αλλά και παλαιότερα.

δ. Να γίνουν ενέργειες από τη Δημοτική 
Αρχή για να παραχωρήσουν στο Δήμο τα 
Τουριστικά Ακίνητα, τη χρήση της παραλι-
ακής ζώνης Βραχατίου, από τον άγιο Δημή-
τρη μέχρι την παιδική χαρά δυτικά,. 

ε. Να πιεσθεί η περιφέρεια να τελειώσει 
επιτέλους το λιμάνι στο Βραχάτι και να λει-
τουργήσει το αλιευτικό καταφύγιο, που μπο-
ρούμε αργότερα εκμεταλλευόμενοι τη σύγ-
χρονη νομοθεσία, να το μετατρέψουμε σε 
τουριστικό καταφύγιο.

ζ. Να λειτουργήσει το Λιμενικό Ταμείο Βό-

χας, αφού έχει ιδρυθεί και υπάρχει θετική 
άποψη και από το Υπουργείο και να καθο-
ρισθεί νέα Ζώνη Λιμένος, ούτως ώστε να 
περάσει στα χέρια του Δήμου η παραλιακή 
ζώνη, με άμεσες θετικές επιπτώσεις στα οι-
κονομικά του Δήμου.

η. Να ζητήσει η Δημοτική Αρχή από τα 
Δημόσια Κτήματα και την ΚΕΔ, την παρα-
χώρηση όλων των παραλιακών δημοσίων 
κτημάτων στον Δήμο.

θ. Να ξεκινήσει η διαδικασία εξαίρεσης 
από τον παλαιό αιγιαλό όλων των παράλιων 
ιδιοκτησιών που βρίσκονται εντός οικισμού 
στο Βραχάτι, με συνεργασία του Δήμου και 
των ενδιαφερομένων πολιτών.

Αν υλοποιηθούν όλα αυτά, που απαιτούν 
ελάχιστα χρήματα, εκτός βέβαια από την 
προστασία των ακτών,(θέλουν όμως συνε-
χή πάλη με το τέρας της Ελληνικής γραφει-
οκρατίας), τότε πιστεύω ότι ο Δήμος Βέλου 
– Βόχας, θα έχει βάλει τις βάσεις για να γί-
νει, ένας από τους πιο πλούσιους Δήμους 
της χώρας μας.

ΔΟΥΚΑΣ

ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΗΛ.: 6942 660 132
         6974 732 048

 3 Mετατροπή αναβάθμιση τζακιού

 3 Αερόθερμες εστίες

 3 Εστίες νερού (καλοριφέρ)
για κεντρική θέρμανση

 3 Σόμπες - Λέβητες πέλλετ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΤΖΑΚΙΑ

τωσης του Δημαρχείου στο ΕΣΠΑ, θα πρέπει 
εκτός από την επικαιροποίηση  της μελέτης 
που είναι υποχρεωτική και την αναθεώρηση 
και στην ουσία εκπόνηση νέας μελέτης για 
τις Η/Μ εγκαταστάσεις, λόγω της ασάφειας 
της υπάρχουσας, να εκπονήσει και μία οικο-
νομοτεχνική μελέτη, που να αναδεικνύει το 
λειτουργικό κόστος του Δήμου, λόγω της έλ-
λειψης του Δημαρχείου.

 ■ Έχετε πολλές φορές τονίσει την ανάγκη 
αξιοποίησης της παραλιακής ζώνης 
του δήμου μας, αλλά και την ανάγκη 
διευθέτησης του χωροταξικού. Θα θέ-
λατε να αναπτύξετε τις θέσεις πάνω σ’ 
αυτά τα δύο ζητήματα και να μας ανα-
λύσετε το πώς θα μπορούσαν να ενι-
σχύσουν την ανάπτυξη στο δήμο μας;

Θεωρώ την έλλειψη εγκεκριμένου χω-
ροταξικού στον πρώην Δήμο Βόχας, για-
τί στον πρώην Δήμο Βέλου υπάρχει, το με-
γαλύτερο πρόβλημα εκτός από το οικονομι-
κό, που αν δεν λυθεί έγκαιρα, θα έχει κατα-
στροφικές επιπτώσεις στη φυσιογνωμία του 
τόπου μας. Κατά μία έννοια είμαστε «τυχε-
ροί» που υπάρχει κρίση στην οικοδομή και 
δεν έχουν τσιμεντοποιηθεί τα πάντα. Ο τό-
πος μας λόγω γειτνίασης με την Αθήνα, είναι 
προνομιακός. Αυτό όμως το πλεονέκτημα θα 
γίνει το μεγάλο μας μειονέκτημα γιατί όταν 
με το καλό ανακάμψει η οικονομία της χώ-
ρας θα αρχίσει η γνωστή άναρχη οικοδόμη-
ση των πάντων λόγω μη καθορισμού χρήσε-
ων γης, απουσία πολεοδόμησης και σαφών 
όρων δόμησης, καθώς και της γνωστής ανι-
κανότητας του Ελληνικού Κράτους για έλεγ-
χο και επιβολή κυρώσεων στους παραβάτες. 
Η Δημοτική Αρχή πρέπει άμεσα να προχω-
ρήσει σε ολοκλήρωση της εκπόνησης του Γε-
νικού Πολεοδομικού Σχεδίου, αφού διορθώ-
σει τα προβλήματα που έχει το υπό εκπόνη-
ση ΓΠΣ, (βρίσκεται ακόμη στην Β1 φάση), 
γιατί κάθε περαιτέρω καθυστέρηση και με 
την γνωστή γραφειοκρατία που χαρακτηρί-
ζει τις εγκρίσεις των Πολεοδομικών μελετών, 
δεν θα μας φτάσει ούτε μία δεκαετία για τη 
πολεοδόμηση της περιοχής μας και τις πρά-
ξεις εφαρμογής. Εδώ θέλω να τονίσω ότι η 
απελευθέρωση του επαγγέλματος των μηχα-
νικών άρα και των πολεοδόμων, θα έχει τε-
ράστια οφέλη για την γρηγορότερη και οι-
κονομικότερη εκπόνηση των πολεοδομικών 
μελετών και των μελετών εφαρμογής, που με 
το υπάρχον καθεστώς κοστίζουν πανάκριβα 
και αποτελούν τροχοπέδη για την ανάπτυξη 
της χώρας.

Για το θέμα τώρα της παραλιακής ζώνης 
του Δήμου μας, είναι πασιφανές ότι η αξι-
οποίηση της θα δώσει τεράστια αναπτυξια-
κή ώθηση στο Δήμο μας και δεν νομίζω ότι 
είμαι ο μόνος που το πιστεύει αυτό. Πρέπει 
όμως να γίνουν πολύ συγκεκριμένες ενέρ-
γειες για να επιτευχθεί αυτό:

α. Να ολοκληρωθεί και να εγκριθεί το Γε-
νικό Πολεοδομικό Σχέδιο, αποσαφηνίζοντας 
τις χρήσεις γης στην παραλιακή ζώνη, τους 
κοινόχρηστους χώρους, καθώς και τους χώ-
ρους αστικού πρασίνου.

 ■ Το κτήριο της ΕΤΠΑΚΟ στο Βραχάτι -δεσμευμένο από το δήμο- μαραζώνει και αποτελεί εστία μόλυνσης 
για την γύρω περιοχή. «Αν αξιοποιηθεί σωστά», λέει ο Ν. Μπούρας, «μπορεί να γίνει ο μεγαλύτερος 
πολιτιστικός πολυχώρος της Ελλάδας, ένας «ΜΥΛΟΣ» της Θεσσαλονίκης αλλά σε μεγαλύτερη κλίμακα, 
που θα αποτελέσει πνεύμονα πολιτισμού και ψυχαγωγίας για όλη την Κορινθία και τεράστια πηγή 
εσόδων για τον Δήμο».
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ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε.

Διεύθυνση Σπουδών:

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

27420
33933

Βραχάτι 
Ζευγολατιό

27410
55983

Γνώση

ΜΕΘΟΔΙΚΟ

 ■ Η διαχείριση των απορριμμάτων στο 
δήμο μας είναι ένα μείζον πρόβλημα, 
κυρίως στα όρια του πρώην δήμου Βό-
χας. Αφ’ ενός το κλείσιμο της χωματε-
ρής του Ζευγολατιού, αφ’ετέρου η ανυ-
παρξία σχεδόν ανακύκλωσης. Η δη-
μοτική αρχή ισχυρίζεται πως το ζήτη-
μα ανήκει στις αρμοδιότητες της Πε-
ριφέρειας Πελοποννήσου και ότι από 
κει πρέπει να δοθεί λύση. Ποια είναι η 
δική σας θέση;

Το θέμα της διαχείρισης των απορριμμά-
των είναι ένα από τα πιο δύσκολα θέματα 
και απασχολεί απ’ ότι ξέρουμε όλοι τους Δή-
μους όλης της χώρας. Δεν ξέρω αν κάνω λά-
θος, αλλά δεν γνωρίζω κανένα Δήμο που να 
το έχει λύσει αποτελεσματικά και σύμφωνα 
με τις σύγχρονες προδιαγραφές της Ευρωπα-
ϊκής Ένωσης. Στην δική μας τώρα περίπτω-
ση και αναφέρομαι σε ολόκληρο τον Δήμο 
Βέλου – Βόχας, συμφωνώ με την άποψη που 
εξέφρασε ο Δήμαρχος για δύο λόγους:

α. Έχει ψηφισθεί από όλα τα Δημοτικά 
Συμβούλια της Κορινθίας ο Περιφερειακός 
Σχεδιασμός Διαχείρισης Στερεών Αποβλή-
των της Περιφέρειας Πελοποννήσου, (ΠΕΣ-
ΔΑ), που σημαίνει ότι είναι δεσμευτικό για 
τους Δήμους, να ακολουθήσουν τον Περιφε-
ρειακό Σχεδιασμό για τα στερεά απόβλητα.

β. Η λύση του προβλήματος των στερεών 
αποβλήτων σε επίπεδο Δήμου, είναι πολύ πιο 
δύσκολη από πλευράς οργάνωσης, αλλά τελι-
κά κοστίζει λιγότερο στους Δημότες. Όμως σε 
αυτή τη δύσκολη οικονομική συγκυρία για τη 
χώρα και για τον Δήμο μας ειδικά, λόγω των 
χρεών που υπάρχουν, θεωρώ ότι είναι ανέ-
φικτος ένας σχεδιασμός σε τοπικό επίπεδο, 
λόγω του κόστους που θα απαιτηθεί να κα-
ταβάλει άμεσα ο Δήμος. Από την άλλη μεριά, 
ένας τέτοιος σχεδιασμός αποκλείεται να υπο-
γραφεί από την Περιφέρεια γιατί αντίκειται 
στον ΠΕΣΔΑ.

Ο λόγος που αναφέρομαι σε όλο τον Δήμο 
και όχι μόνο στον πρώην Δήμο Βόχας, εί-
ναι γιατί το ΧΥΤΑ Κιάτου, που καταλήγουν 
τα απορρίμματα του πρώην Δήμου Βέλου, σε 
λίγο καιρό απ’ ότι λένε στο Κιάτο θα γεμίσει, 
μας κοστίζει αρκετά χρήματα, αλλά έτσι και 
αλλιώς τα ΧΥΤΑ πανελλαδικά πολύ σύντομα 
θα είναι παράνομα.

Αυτό που πρέπει να κάνει η Δημοτική 
Αρχή είναι να δώσει μεγάλη βαρύτητα στην 
ανακύκλωση, γιατί έτσι όπως έχουν εξελιχθεί 
τα πράγματα, αποτελεί την οικονομικότερη 
λύση και σήμερα και στο μέλλον. Χρειάζεται 
όμως να ενημερωθούν πολύ καλά οι Δημό-
τες, ενώ απαιτείται να επεκταθεί σε όλο τον 
Δήμο, αφού αξιολογηθεί και η εμπειρία από 
τις δύο πιλοτικές εφαρμογές.

 ■ Στο πρόσφατο δημοτικό συμβούλιο 
αναφερθήκατε στην ανάγκη να υπάρ-
ξει έγκαιρη προετοιμασία του δήμου 
για να «υποδεχτεί» τα οφέλη που θα 
προκύψουν από το Φράγμα του Ασω-
πού. Θα μπορούσατε να αναπτύξετε τις 
απόψεις και τις προτάσεις σας γι’ αυτό 
το ζήτημα;

Το φράγμα του Ασωπού αποτελεί μία πολύ 
μεγάλη αναπτυξιακή ευκαιρία για το σύνο-
λο του Δήμου μας. Αυτόματα μας δίνει πρό-
σβαση σε μεγάλες ποσότητες νερού που μπο-
ρούν να ικανοποιήσουν πλήρως τις τωρινές 
και μελλοντικές ανάγκες μας, τόσο για άρδευ-
ση αλλά και για την ύδρευση. Επίσης θα δώ-
σει σημαντικές προοπτικές τουριστικής ανά-
πτυξης και όχι μόνο, στη περιοχή του έργου, 
αλλά και σε όλο τον υπόλοιπο Δήμο.  

Για να γίνουν όμως τα παραπάνω πραγ-
ματικότητα χρειάζεται ο Δήμος να αναλά-
βει ενεργό ρόλο στη διαχείριση των υδάτων.
Δεν είναι δυνατόν να αφήσουμε τη διαχείρι-
ση των υδάτων του Ασωπού σε ένα φορέα ο 
οποίος δεν βρίσκεται καν στα όρια του δή-
μου μας (ΑΟΣΑΚ) και να περιμένουμε από 
αυτόν να μας μοιράσει το νερό κατά το δο-
κούν. Επίσης η Δημοτική Αρχή θα πρέπει να 
πιέσει τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, να 
δημιουργήσουν έγκαιρα τον νέο φορέα δια-
χείρισης των υδάτων, ο οποίος πρέπει να συ-
σταθεί με τη συμμετοχή του Δήμου μας τώρα 
και όχι μόλις τα έργα ολοκληρωθούν.

Πολύ σημαντικό είναι ειδικά για το θέμα της 
ύδρευσης και με δεδομένο ότι γνωρίζουμε που 
ακριβώς θα καταλήξει ο αγωγός, να είναι έτοι-
μο το δίκτυο ύδρευσης, ώστε να μην καθυστε-
ρήσει η ύδρευση του Δήμου μας με νερό από 
τον Ασωπό, μόλις περατωθεί το έργο. 

Επίσης μέσω του ορθού πολεοδομικού και 
χωροταξικού σχεδιασμού, μπορούμε να χω-
ροθετήσουμε νέες χρήσεις γης που να ευνο-
ούν την τουριστική ανάπτυξη, γύρω από τη 
μελλοντική λίμνη που θα δημιουργηθεί, εκ-
μεταλλευόμενοι τον νέο δρόμο που θα κατα-
σκευαστεί περιμετρικά της λίμνης. Με αυτό 
τον τρόπο  θα αναπτυχθεί με τρόπο ορθό η 
παραλίμνια περιοχή, έτσι ώστε αυτή, να γίνει 
πόλος έλξης και να δώσει ανάσα οικονομι-
κή στους κατοίκους της γύρω περιοχής, αλλά 
και σε ολόκληρο τον Δήμο.

 ■ Επίσης, πολλές φορές έχετε θέσει το 
θέμα της ΕΤΠΑΚΟ και της χρήσης του 
χώρου από το δήμο. Θα μπορούσατε να 
μας αναλύσετε τις απόψεις και τις προ-
τάσεις γι’ αυτό το θέμα;

Για την ΕΤΠΑΚΟ θα ήθελα να υπενθυμίσω 
ότι είναι δεσμευμένος από τον Δήμο για να 
απαλλοτριωθεί, (έχει βγει ΦΕΚ), από το 2006 
επί Δημαρχίας του κ. Χριστοδούλου. Η απαλ-
λοτρίωση δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη και 
υπάρχει κίνδυνος να χαθεί ο χώρος για τον 
Δήμο, αν δεν γίνουν σύντομα οι κατάλληλες 
ενέργειες. Όταν αναφέρομαι στην ΕΤΠΑΚΟ, 
δεν εννοώ μόνο το πέτρινο κτίριο των απο-
θηκών, αλλά και το απέναντι οικόπεδο των 
11 στρεμμάτων, μαζί με όλα τα βοηθητικά 
κτίσματα που υπάρχουνε μέσα. Δηλαδή στο 
πιο κεντρικό τμήμα  του Βραχατίου, υπάρχει 
μία έκταση η οποία σε συνδυασμό με το οι-
κόπεδο του σιδηροδρομικού σταθμού και το 
απέναντι οικόπεδο που ήταν η παιδική χαρά, 
αν αξιοποιηθεί σωστά μπορεί να γίνει ο με-
γαλύτερος πολιτιστικός πολυχώρος της Ελλά-
δας, ένας «ΜΥΛΟΣ» της Θεσσαλονίκης αλλά 
σε μεγαλύτερη κλίμακα, που θα αποτελέσει 
πνεύμονα πολιτισμού και ψυχαγωγίας για 
όλη την Κορινθία και τεράστια πηγή εσόδων 
για τον Δήμο. Όλα αυτά δεν είναι ουτοπίες 
που είναι αδύνατον να πραγματοποιηθούν, 
παρά  τα πενιχρά οικονομικά του Δήμου και 
την τρέχουσα οικονομική συγκυρία. Αν σκε-
φτούμε με καθαρά επιχειρηματικά κριτή-
ρια και εκμεταλλευτούμε το υπάρχον θεσμι-
κό καθεστώς, που επιτρέπει τη σύμπραξη δη-
μοσίου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ), τότε τα 
πράγματα αλλάζουν. Υπάρχουν πάρα πολλά 
κεφάλαια των Ελλήνων της διασποράς που 
θα ήθελαν να επενδύσουν στη χώρα μας. Η 
Δημοτική  Αρχή από την μεριά της όμως θα 
πρέπει για να μπορεί να συνεργαστεί με τον 
ιδιώτη να έχει δημιουργήσει τις προϋποθέ-
σεις αυτής της συνεργασίας. Και αυτές είναι:
α.  Ολοκλήρωση της απαλλοτρίωσης με τα-

χύρρυθμες διαδικασίες.
β. Παράλληλη επαφή με χρηματοδότες ακόμα 

και σε διεθνές επίπεδο, καθώς και με την 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

γ.  Ολοκλήρωση των διαδικασιών για το τοπι-
κό ρυμοτομικό που περιλαμβάνει όλη την 
πιο πάνω περιοχή.

δ. Αίτηση στον ΟΣΕ για παραχώρηση (με-
ταβίβαση) όλων των ιδιοκτησιών του που 
εφάπτονται στη σιδηροδρομική γραμμή.

ε. Αίτηση από την Δημοτική Αρχή προς τους 
εκκαθαριστές της ΕΤΠΑΚΟ, για δωρεάν 
παραχώρηση όλων των οικοπέδων και κτι-
σμάτων. Αυτό ναι μεν είναι προσωρινό μέ-
τρο, θα δώσει όμως την ευκαιρία να αξιο-
ποιήσουμε τον χώρο άμεσα, μέχρι να ολο-
κληρωθούν οι πιο πάνω διαδικασίες.

 ■ Ευχαριστούμε πολύ.

Δεν είναι δυνατόν να αφήσουμε τη διαχείριση  
των υδάτων του Ασωπού σε ένα φορέα ο οποίος  

δεν βρίσκεται καν στα όρια του δήμου μας (ΑΟΣΑΚ)  
και να περιμένουμε να μοιράσει το νερό κατά το δοκούν.



Γνώμη ΠΟΛΙΤΩΝ  30 ΜΑΡΤιου 2012 // 7

Δημ. Κοινότητα Ζευγολατιού

Το μεσημέρι της Τετάρτης 21 Μαρτίου συ-
νεδρίασε το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοι-
νότητας Ζευγολατιού. Άλλοτε σε υψηλούς τό-
νους κι άλλοτε σε πιο ήρεμο κλίμα παρου-
σία του αντιδημάρχου κ. Παλυβού, κατά 
το πλείστον, η συζήτηση κυμάνθηκε -πέραν 
των θεμάτων ημερήσιας διάταξης- στα σοβα-
ρά προβλήματα που αντιμετωπίζει η Δημοτι-
κή Κοινότητα.

Προ ημερησίας
Στην προ ημερησίας συζήτηση τέθηκε 

θέμα από την κ. Λιμιάτη για τα ραντίσματα 
που γίνονται σε χτήματα μέσα στον οικιστικό 
ιστό του Ζευγολατιού, δίπλα στα σπίτια, παρά 
το γεγονός ότι αυτό απαγορεύεται με νόμο. 

Πρότεινε μάλιστα να βγει μία ανακοίνωση 
που να υπενθυμίζει σε όλους αυτή την απα-
γόρευση, διότι όπως εύστοχα επεσήμανε, 
πολλοί από αυτούς που ραντίζουν είναι Αλ-
βανοί που δεν γνωρίζουν τη νομοθεσία πάνω 
σ’ αυτό το ζήτημα. 

Επίσης, τέθηκε ως θέμα από την ίδια και 
τον κ. Κατσιφώλη η κακή κατάσταση στην 
οποία βρίσκεται η αγροτική οδοποιία. 

Η κ. Λιμιάτη υπενθύμισε την απόφαση του 
Τοπικού Συμβουλίου να μην αυξηθούν τα 
δημοτικά τέλη, η οποία τελικά δεν εισακού-
στηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο. Συνέχισε 
προτείνοντας η αύξηση των τελών όσον αφο-
ρά στη Δημοτική Κοινότητα Ζευγολατιού να 
διατεθεί στην ασφάλεια, δηλαδή την περιπο-
λία με αυτοκίνητο security.

O κ. Κατσιφώλης έφερε ως θέμα μια γε-
ώτρηση η οποία θα πρέπει να χρησιμοποιη-
θεί και πάλι για την ύδρευση της Δημοτικής 
Κοινότητας. Επίσης, ζήτησε το Συμβούλιο να 
έχει ενημέρωση για τα έργα τα οποία έχουν 
σταματήσει και ενώ ο κόσμος ρωτά για την 
εξέλιξή τους, όπως η αποπεράτωση του δη-
μαρχείου και η ύδρευση. 

Ο κ. Δανιήλ απευθυνόμενος στον αντι-
δήμαρχο κ. Κώστα Παλυβό ρώτησε γιατί δεν 
έχει ξεκινήσει ακόμη το έργο της πεζοδρόμη-
σης του κέντρου του Ζευγολατιού. Ο κ. Παλυ-
βός απάντησε πως περιμένει να ολοκληρω-
θεί τροποποίηση της συγκοινωνιακής μελέ-
της ώστε να υπάρχει συνολική διευθέτηση 
της κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών στην 
έδρα του δήμου. 

Συζητήθηκε επίσης η πρόταση της Εκκλη-
σίας του Κιάτου για την κατάθεση αιτήσεων 
από όποιον ενδιαφερόμενο για τα «Γεύματα 

Αγάπης» που διοργανώνονται από τον Ιερό 
Ναό Μεταμορφώσεως Σωτήρος Κιάτου.

Θέματα ημερήσιας διάταξης
Το βασικότερο θέμα αφορούσε τις γεωτρή-

σεις. Επειδή δεν επαρκεί το νερό για την κά-
λυψη των υδρευτικών αναγκών των δημοτών 
προτάθηκε η μίσθωση με δημοπρασία πέντε 
ιδιωτικών γεωτρήσεων. Εγκρίθηκε ομόφωνα.

Στην διάρκεια της συζήτησης ο κ. Κατσι-
φώλης πρότεινε να ζητήσει επισήμως η Δη-
μοτική Κοινότητα Ζευγολατιού από την ΤΕΡ-
ΝΑ  -την κατασκευάστρια εταιρεία της Νέας 
Εθνικής Οδού- την αποκατάσταση του οδο-
στρώματος το οποίο καταπονείται από τα 
φορτηγά που διέρχονται από το οδικό δίκτυο 
του Ζευγολατιού. Η κ. Λιμιάτη αναφέρθηκε 
στην υποχρέωση που έχουν όλες οι επιχειρή-
σεις οι οποίες εξυπηρετούνται από το οδικό 
δίκτυο του δήμου να αποκαταστούν τις τυ-
χόν βλάβες που παρουσιάζονται από τη διέ-
λευση των βαρέων οχημάτων τους. 

Η συζήτηση άναψε και περιστράφηκε στην 
οικονομική δυνατότητα που υπάρχει για την 
υλοποίηση ακόμη και μικρών έργων, όπως η 
συντήρηση της δημοτικής οδοποιίας και ο κ. 
Δανιήλ ανέπτυξε την άποψη πώς για αυτά τα 
ζητήματα υπάρχει μόνο μία λύση: Η επιβολή 
ενός έκτακτου τέλους στους δημότες – κυρίως 
της Δ.Ε. Βόχας – για την άμεση διευθέτηση τέ-
τοιας φύσεως προβλημάτων. Ο κ. Μαγγίνας 
θεώρησε απαράδεκτο να καταλήγει η Δημοτι-
κή Κοινότητα σε τέτοιες προτάσεις, αφού θα 
έπρεπε κανονικά να καλύπτονται από τον τρέ-
χοντα προϋπολογισμό του δήμου. 

Κατέληξαν δε αναφερόμενοι στις ισχνές οι-
κονομικές δυνατότητες του δήμου και στην 
απροθυμία των δημοτικών αρχόντων να δώ-
σουν λύσεις σε καίρια προβλήματα καθημε-
ρινότητας αλλά και στην προώθηση μεγάλων 
έργων για την περιοχή.

τΟΠιΚΟ ΣΥμΒΟΥΛιΟ ΖεΥΓΟΛατιΟΥ
Συνεδρίαση 21ης Μαρτίου

ΓΕΥΜΑΤΑ ΑΓΑΠΗΣ ΣΤΟ ΚΙΑΤΟ
Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ζευγο-

λατιού Χάρης Κωτσάκος σε συνεργασία με το 
ενοριακό φιλόπτωχο ταμείο του Ιερού Ναού Με-
ταμόρφωσης του Σωτήρος στο Κιάτο «ΓΕΥΜΑ 
ΑΓΑΠΗΣ» προσκάλεσε όλους τους ενδιαφερόμε-
νους να καταθέσουν αίτηση στο ΚΕΠ Ζευγολα-
τιού, προκειμένου να λαμβάνουν δωρεάν τρόφι-
μα.

Τράπεζα 
Τροφίμων 

Ενεργό ρόλο διαδραματίζει η 
εκκλησία αυτές τις δύσκολες μέ-
ρες της φτώχειας, της ανεργίας 
και των οικονομικών δυσκολι-
ών. 

Στο Ζευγολατιό, ο εφημέριος 
του Ιερού Ναού Κοιμήσεως της 
Θεοτόκου, πρωτοπρεσβύτερος 
Πέτρος Ρούσσος, έχει αναλά-
βει και έχει οργανώσει αθόρυβα 
και μεθοδικά «Τράπεζα Τροφί-
μων» στον υπόγειο Ναό του Αγί-
ου Βλασίου. Γνωρίζοντας -ενδε-
χομένως καλύτερα από τον κα-
θέναν- τις μεγάλες ανάγκες των 
οικογενειών, συγκεντρώνει τρό-
φιμα και άλλα είδη πρώτης ανά-
γκης τα οποία όποιος έχει ανά-
γκη έρχεται και παίρνει δωρεάν.  

«Η Εκκλησία» μας λέει «ακο-
λουθεί το λόγο του Θεού που λέει 
ν’ αγαπάμε ο ένας τον άλλον. Έτσι 
λοιπόν φροντίζει να βρίσκει τους 
έχοντας ανάγκη και να τους βοη-
θάει. Οι ημέρες που περνάμε σή-
μερα είναι πολύ δύσκολες και έτσι 
αποφασίσαμε να χρησιμοποιή-
σουμε ένα χώρο στο υπόγειο ναό 
για συγκέντρωση τροφίμων και 
τον ονομάσαμε «Τράπεζα Τροφί-
μων». Κάθε Τετάρτη απόγευμα 
5-7 όποιος έχει ανάγκη έρχεται 
και παίρνει δωρεάν τρόφιμα και 
μ’ αυτόν τον τρόπο εφαρμόζουμε 
το λόγο του Ευαγγελίου που λέει: 
«Πείνασα και μου δώσατε κι έφα-
γα». 
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ΒΡΑΧΑΤΙ (δίπλα στον ΟΤΕ)

μοναδικές προσφορές

και στις
πασχαλινές σας 

αγορές!!!

Η 
Πουλίτσα οφείλει το όνομά της στην αστυνο-
μία, Polizza, την αστυνομική αρχή που υπήρχε 
στην περιοχή την εποχή της Τουρκοκρατίας. Δυ-
στυχώς, σήμερα το μεγαλύτερο πρόβλημα της 

Τοπικής Κοινότητας είναι η έλλειψη αστυνόμευσης και η 
αίσθηση ανασφάλειας των κατοίκων.

 «Σε καθημερινή βάση γίνονται κλοπές», μας λέει ο 
πρόεδρος της Πουλίτσας κ. Άγγελος Μαστοράκος. 

Η γειτνίαση με τον καταυλισμό των τσιγγάνων δημι-
ουργεί τεράστιο πρόβλημα αφού εκεί βρίσκουν κατα-
φύγιο κακοποιά στοιχεία που δημιουργούν μύρια όσα 
προβλήματα στους κατοίκους με κλοπές σε σπίτια, χτή-
ματα αλλά και καταστροφές της δημόσιας περιουσίας. 

Το μίνι σόκερ, για παράδειγμα, που φτιάχτηκε από το 
δήμο Βέλου το 2006, αποξηλώθηκε από αθίγγανους, 
οι οποίοι «σήκωσαν» πόρτες, δοκάρια και ό,τι άλλο 
εξοπλισμό μπορούσαν να πάρουν από το χώρο. «Πριν 
δέκα μέρες» λέει ο πρόεδρος, «για τέταρτη φορά, άνοι-
ξαν τα αποδυτήρια του αθλητικού συλλόγου και έκλε-
ψαν μπάλες, θερμοσίφωνες, ηλιακούς κι ό,τι άλλο ήταν 
δυνατόν να μεταφερθεί. Μιλάμε για ολική καταστρο-
φή», συμπληρώνει. «Πάμε στην Αστυνομία και μας λέει: 
Είμαι ένας αστυνομικός και δεν μπορώ να κάνω τίποτα, 
δεν μπορώ να σας καλύψω», συνεχίζει με πίκρα. 

Για το μίνι σόκερ είχε υπάρξει πρόταση της τοπικής 
κοινότητας να νοικιαστεί σε κάποιον επιχειρηματία που 
θα το εκμεταλλευτεί έτσι ώστε να αναλάβει την αστυνό-
μευσή του και η φύλαξή του ενώ θα αποδίδει ένα λογι-
κό αντίτιμο στην Πουλίτσα.  Αυτό θα διευκόλυνε και την 
ομάδα της Πουλίτσας  που για να προπονηθεί πληρώ-
νει άλλα μίνι σόκερ της περιοχής, στο Ζευγολατιό ή στο 
Κιάτο και δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτό που βρί-
σκεται στο χωριό της. 

Άλλο οικτρό παράδειγμα έλλειψης αστυνόμευσης εί-
ναι η περίπτωση του συσκευαστηρίου αγροτικών προϊό-
ντων που ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Πουλίτσας επιδο-
τήθηκε και κατασκεύασε με συνολικό κόστος 170.000 
ευρώ (50% χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
και 50% ιδίους πόρους). Κατασκευάστηκε γραμμή παρα-
γωγής, ανακαινίστηκαν τα ψυγεία, ανακαινίστηκε το συ-
σκευαστήριο εσωτερικά, κατασκευάστηκαν γραφεία, με-
ταφέρθηκε το γραφείο του Συνεταιρισμού εκεί, για να 
είναι όλα οργανωμένα. Οι προοπτικές ήταν να γίνεται 
διατήρηση των αγροτικών προϊόντων στα ψυγεία, αλλά 
και συσκευασία και διακίνησή τους στο μέλλον.   Λίγο 
καιρό μετά την ολοκλήρωση του το συσκευαστήριο δι-
αλύθηκε από κλέφτες που πήραν τα πάντα! Από τις γραμ-
μές παραγωγής μέχρι τους ηλεκτρικούς πίνακες, τα γρα-
φεία, τα κλιματιστικά και ό,τι ήταν δυνατόν να ξηλωθεί 
και να μεταφερθεί! 

Η αστυνόμευση στην περιοχή είναι όχι απλώς ελλι-

πής, αλλά εντελώς ανύπαρκτη, υπογραμμίζουν οι κάτοι-
κοι, οι οποίοι μιλάνε για τον κίνδυνο να εμφανιστούν 
φαινόμενα αυτοδικίας στο εγγύς μέλλον. 

Το αγροτικό ιατρείο
Με έξοδα των κατοίκων της Πουλίτσας, των δύο συλ-

λόγων, και της παρούσας δημοτικής αρχής φτιάχτηκε ο 
χώρος του ιατρείου, έργο το οποίο κόστισε 14.000 
ευρώ. Το κτίριο του ιατρείου επισκευάστηκε πλήρως, 
φτιάχτηκαν οι τουαλέτες και οι εσωτερικοί χώροι, βά-
φτηκε και αποκαταστάθηκαν οι όποιες ζημιές υπήρχαν.  
Τοποθετήθηκαν φώτα και προβολείς στον περιβάλλο-
ντα χώρο και τοποθετήθηκαν πλακάκια. 

«Εμείς, αποφασίσαμε να το κάνουμε αυτό το έργο» 
λέει ο πρόεδρος κ. Άγγελος Μαστοράκος «γιατί δεν εί-
χαμε αγροτικό γιατρό, με την πρόφαση ότι ήταν προβλη-
ματικό το κτήριο λόγω αμιάντου. Αποφασίσαμε λοιπόν 
με δικά μας έξοδα και την όποια βοήθεια του δήμου (περί 

τα 6.000 ευρώ) να το ανακαινίσουμε. Το έργο προχώρη-
σε και θα είναι έτοιμο μέσα στο μήνα». Ο πρόεδρος το-
νίζει την συνεισφορά του κόσμου παρά τις δύσκολες, οι-
κονομικά, εποχές. «Βοηθάει ο κόσμος», μας λέει, «δεν 
έχουμε κανένα παράπονο κι από τους πολίτες κι από τους 
συλλόγους και τους συνεταιρισμούς. Το χωριό έχει αλ-
ληλεγγύη. Γι’ αυτό έχουμε καταφέρει να κάνουμε μερικά 
πράγματα γιατί ο κόσμος βοηθάει», καταλήγει. 

Οι κάτοικοι του χωριού που συμμετέχουν στην κου-
βέντα, εξαίρουν την στάση του προέδρου και τονίζουν 
ότι πολλές φορές αναγκάζεται να πληρώνει ο ίδιος από 
την τσέπη του προκειμένου να καλύπτονται βασικές ανά-
γκες του χωριού σε καθαριότητα, ηλεκτροφωτισμό και 
φύλαξη και να δίνει άμεσες λύσεις στα προβλήματα που 
δημιουργούνται, ενώ προτείνουν ο δήμος, η δημοτική 
αρχή να δίνει στον κάθε πρόεδρο τοπικής κοινότητας 
ένα ποσό που θα το διαχειρίζεται μόνος του για να κα-
λύπτει τις ανάγκες του χωριού του. 

 «Οι πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων», λέει ο κ. 
Μαστοράκος, «όλου του δήμου, κάνουμε μια τεράστια 
προσπάθεια σ’ αυτές τις δύσκολες εποχές που περνάμε, 
και έχουμε όλοι προσφέρει πολλά και οικονομικά για να 
στηρίξουμε τις τοπικές μας κοινότητες. Είναι γνωστό ο 
δήμος δεν έχει λεφτά, οι καιροί είναι δύσκολοι και όλοι 
οι πρόεδροι βοηθούν όπως μπορεί και όσο περισσότε-
ρο μπορεί ο καθένας». 

Αγροτικά προβλήματα
Ο αντιπρόεδρος του αγροτικού συνεταιρισμού, κ. 

Γ. Κατσιαούνης επισημαίνει τις δυσκολίες που συνα-
ντούν οι παραγωγοί, όλο και περισσότερες, λόγω των 
οικονομικών δυσχερειών. Το μεγαλύτερο πρόβλημα εί-
ναι το θέμα της άρδευσης. Οι ανάγκες είναι μεγάλες και 
αναγκάζονται να παίρνουν νερό από ιδιωτικές γεωτρή-
σεις του Κοκκωνίου με υψηλό κόστος. «Όταν μας κο-
στίζει τόσο πολύ το νερό, τα φυτοφάρμακα είναι 50% 
ακριβότερα από ότι στην Ιταλία, για να μην πούμε πόσο 

αίσθηση ανασφάλειας, έλλειψη αστυνόμευσης αλλά και αλληλεγγύη μεταξύ των κατοίκων
Οι κλοπές, οι κατεστραμμένες από την ΤΕΡΝΑ οδοποιίες και τα αντιπλημμυρικά έργα τα σοβαρότερα προβλήματα των δύο Κοινοτήτων

Τ ο μεγαλύτερο πρόβλημα της 
Ευαγγελίστριας ήταν και πα-
ραμένει τα αντιπλημμυρικά 

έργα. Είναι γνωστό πώς το φθι-
νόπωρο του 2010 ο χείμαρρος 
που διασχίζει το χωριό πλημμύ-
ρισε επανειλημμένα με καταστρο-
φικές συνέπειες για τις περιουσίες 
των κατοίκων. 

«Η παρούσα δημοτική αρχή», 
λέει ο πρόεδρος της Τ.Κ. Ευαγ-
γελίστριας κ. Αναγνωστόπου-
λος Τάσος, «έχει δώσει μία με-
ρική λύση, αλλά το πρόβλημα πα-
ραμένει. Ο χείμαρρος έχει καθα-
ριστεί, αλλά το όλο θέμα ξεκίνη-
σε τις κακοτεχνίες της ΕΡΓΟΣΕ και 
η ευθύνη σίγουρα ανήκει στις πα-
λιές δημοτικές αρχές που δεν έκα-
ναν τις απαραίτητες παρεμβάσεις», 
συμπληρώνει. «Εμείς σαν χωριό 
έχουμε παράπονο», λέει με πίκρα. 
Και συνεχίζει: «Εδώ και 12 χρόνια 
και οι τρεις προηγούμενες δημο-
τικές αρχές ήταν απούσες από το 
χωριό. Μάλλον μας έβλεπαν σαν 
λίγες ψήφους και δεν μας υπολό-
γιζαν καθόλου». 

Μεγαλύτερη κατανόηση και συ-
μπαράσταση αναγνωρίζει από τη 
νέα δημοτική αρχή, αφού τόσο οι 
αντιδήμαρχοι όσο και ο ίδιος ο 
δήμαρχος επισκέπτονται το χωριό 
συζητούν και κατανοούν τα προ-

βλήματα και προσπαθούν να δώ-
σουν λύσεις κυρίως για το μεγά-
λο θέμα των αντιπλημμυρικών έρ-
γων. «Από όσο ξέρω», λέει ο κ. 
Αναγνωστόπουλος, «η δημοτι-
κή αρχή προσπαθεί να εντάξει το 
έργο στο ΕΣΠΑ, έτσι ώστε να γί-
νει ολοκληρωμένη και ουσιαστική 
παρέμβαση». 

Το αγροτικό ιατρείο
Μεγάλο είναι το πρόβλημα στο 

πρώην κοινοτικό κατάστημα, το 
οποίο λειτουργεί ως αγροτικό ια-
τρείο. «Οι συνθήκες», λέει ο πρό-
εδρος «είναι τριτοκοσμικές».  Η 
γιατρός επισκέπτεται μια φορά την 
εβδομάδα το χωριό σ’ ένα χώρο 
που περιλαμβάνει ένα μόνο δωμά-
τιο, το οποίο λειτουργεί ως εξετα-
στήριο κι έτσι οι ηλικιωμένοι κυ-
ρίως είναι αναγκασμένοι να περι-
μένουν έξω στο δρόμο, το χειμώ-
να πολλές φορές με την ομπρέ-
λα κάτω από τη βροχή. «Το τρέ-
ξαμε όμως», λέει ο κ. Αναγνω-
στόπουλος «ήρθε μηχανικός από 
το δήμο, το είδε και θα ξεκινήσει 
άμεσα το έργο της διαμόρφωσης 
και αποκατάστασης του χώρου». 
Προβλέπεται να αξιοποιηθεί και ο 
υπόλοιπος χώρος που παραμένει 
ανεκμετάλλευτος ώστε να εξυπη-
ρετούνται καλύτερα οι ασθενείς. 

Κλοπές, εθελοντισμός  
και ανακύκλωση

«Πέρυσι μας είχαν κλέψει το 
αντλιοστάσιο του δήμου που πο-
τίζει όλη σχεδόν την Ευαγγελί-
στρια», λέει ο πρόεδρος. «Γενικά 
υπάρχει πρόβλημα, ανασφάλεια 
στους κατοίκους και φόβος». Επι-
σημαίνει όμως ότι οι κάτοικοι του 
χωριού λειτουργούν με αλληλεγ-
γύη μεταξύ τους, προσφέρουν και 
συνεισφέρουν εθελοντικά εργα-
σία αλλά και χρήματα για το καλό 
του τόπου τους. 

Στην Ευαγγελίστρια το πρό-
γραμμα της ανακύκλωσης –που ξε-
κίνησε πρώτα εκεί πιλοτικά – βρί-
σκεται σε πολύ καλό στάδιο. «Ο 
κόσμος το έχει πιστέψει και στη-
ρίζει αρκετά», λέει ο κ. Αναγνω-
στόπουλος. «Το χωριό μας» συνε-
χίζει «δείχνει πιο καθαρό και πιο 
όμορφο». 

Η ΤΕΡΝΑ
Μεγάλα προβλήματα αντιμε-

τωπίζουν οι κάτοικοι με την κα-
τασκευάστρια εταιρεία της Νέας 
Εθνικής Οδού, την ΤΕΡΝΑ. Έχουν 
καταστραφεί οδοστρώματα, αυ-
λάκια, αγροτικές οδοποιίες, ενώ 
οι υποσχέσεις που έχουν πάρει ότι 
αυτά θα αποκατασταθούν, έχουν 
πέσει στο κενό. 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ
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τα 6.000 ευρώ) να το ανακαινίσουμε. Το έργο προχώρη-
σε και θα είναι έτοιμο μέσα στο μήνα». Ο πρόεδρος το-
νίζει την συνεισφορά του κόσμου παρά τις δύσκολες, οι-
κονομικά, εποχές. «Βοηθάει ο κόσμος», μας λέει, «δεν 
έχουμε κανένα παράπονο κι από τους πολίτες κι από τους 
συλλόγους και τους συνεταιρισμούς. Το χωριό έχει αλ-
ληλεγγύη. Γι’ αυτό έχουμε καταφέρει να κάνουμε μερικά 
πράγματα γιατί ο κόσμος βοηθάει», καταλήγει. 

Οι κάτοικοι του χωριού που συμμετέχουν στην κου-
βέντα, εξαίρουν την στάση του προέδρου και τονίζουν 
ότι πολλές φορές αναγκάζεται να πληρώνει ο ίδιος από 
την τσέπη του προκειμένου να καλύπτονται βασικές ανά-
γκες του χωριού σε καθαριότητα, ηλεκτροφωτισμό και 
φύλαξη και να δίνει άμεσες λύσεις στα προβλήματα που 
δημιουργούνται, ενώ προτείνουν ο δήμος, η δημοτική 
αρχή να δίνει στον κάθε πρόεδρο τοπικής κοινότητας 
ένα ποσό που θα το διαχειρίζεται μόνος του για να κα-
λύπτει τις ανάγκες του χωριού του. 

 «Οι πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων», λέει ο κ. 
Μαστοράκος, «όλου του δήμου, κάνουμε μια τεράστια 
προσπάθεια σ’ αυτές τις δύσκολες εποχές που περνάμε, 
και έχουμε όλοι προσφέρει πολλά και οικονομικά για να 
στηρίξουμε τις τοπικές μας κοινότητες. Είναι γνωστό ο 
δήμος δεν έχει λεφτά, οι καιροί είναι δύσκολοι και όλοι 
οι πρόεδροι βοηθούν όπως μπορεί και όσο περισσότε-
ρο μπορεί ο καθένας». 

Αγροτικά προβλήματα
Ο αντιπρόεδρος του αγροτικού συνεταιρισμού, κ. 

Γ. Κατσιαούνης επισημαίνει τις δυσκολίες που συνα-
ντούν οι παραγωγοί, όλο και περισσότερες, λόγω των 
οικονομικών δυσχερειών. Το μεγαλύτερο πρόβλημα εί-
ναι το θέμα της άρδευσης. Οι ανάγκες είναι μεγάλες και 
αναγκάζονται να παίρνουν νερό από ιδιωτικές γεωτρή-
σεις του Κοκκωνίου με υψηλό κόστος. «Όταν μας κο-
στίζει τόσο πολύ το νερό, τα φυτοφάρμακα είναι 50% 
ακριβότερα από ότι στην Ιταλία, για να μην πούμε πόσο 

ακριβότερα είναι από την Τουρκία, και προκύπτει ένα 
κόστος παραγωγής 50 λεπτά/κιλό, πώς θα κινηθούμε;», 
λέει ο αντιπρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού. 
«Μέχρι να γίνει το φράγμα και να πάρουμε νερό από κει, 
πώς θα επιβιώσουμε σε μία τέτοια κατάσταση;», ανα-
ρωτιέται προβληματισμένος. «Πέρυσι η παραγωγή ήταν 
μειωμένη κατά 40% και η τιμή αυξημένη κατά 20%, αυτό 
σημαίνει πτώση στα έσοδα του αγρότη». 

Οι εταιρείες φυτοφαρμάκων οι οποίες λειτουργούν με 
διαφορετικό καθεστώς στην Ελλάδα διαθέτουν τα προϊ-
όντα τους υπερτιμολογημένα κατά 50% σε σχέση με τις 
υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. «Μας θεω-
ρούν μία μικρή χώρα που δεν τους ενδιαφέρει η ανάπτυ-
ξή μας, τους ενδιαφέρει μόνο το κέρδος τους», λέει με πί-
κρα ο τοπικός σύμβουλος Σπυρόπουλος Βασίλης.

Το σοβαρότερο πρόβλημα είναι όμως ότι οι έμποροι 
λειτουργούν ανεξέλεγκτα χωρίς την εποπτεία του κρά-
τους, κι έτσι οι παραγωγοί βρίσκονται έρμαιο στα χέ-
ρια του καθενός με υψηλό ρίσκο να χάσουν το σύνολο 
των χρημάτων της παραγωγής τους. «Έχει διαμορφωθεί 
ένα κλίμα γύρω από τους εμπόρους»,συνεχίζει ο κ. Σπυ-
ρόπουλος «που δεν έχουμε πια εμπιστοσύνη από ποιον 
θα πληρωθούμε».

Περιμένουν το κράτος να βοηθήσει τους αγρότες 
και –τουλάχιστον- να επιστρέψει γρήγορα το ΦΠΑ έτσι 
ώστε να μπορέσει να βοηθηθεί οικονομικά ο παραγω-
γός για να καλλιεργήσει. «Οι έλεγχοι», τονίζουν  «πρέ-
πει να γίνονται γρήγορα, όχι να καθυστερούν μήνες ολό-
κληρους» ενώ διάφορες σκέψεις υπάρχουν όπως για πα-
ράδειγμα αν θα μπορούσε ο συνεταιρισμός να κάνει μό-
νος του εξαγωγές, γεγονός ωστόσο που εκτιμάται ότι 
είναι πολύ δύσκολο να πραγματοποιηθεί, καταδεικνύει 
όμως την αγωνία και την απελπισία στην οποία βρίσκε-
ται ο αγροτικός κόσμος της περιοχής για το μέλλον του. 

Κραυγή αγωνίας  
από τον πρώην πρόεδρο της Πουλίτσας

Παρέμβαση στην συζήτηση έκανε ο, επί σειρά ετών, 
κοινοτάρχης της Πουλίτσας κ. Δημήτρης Τζαναβάρας. Μί-
λησε για την ανασφάλεια και την αδυναμία που αισθάνο-
νται οι κάτοικοι. «Επιτέλους, ασχοληθείτε λιγάκι», είπε με 
έμφαση απευθύνοντας έκκληση προς τους βουλευτές του 
νομού. Πρότεινε να υπάρχει σκληρή τιμωρία για τον κλε-
πταποδόχο διότι η έλλειψη ελέγχου και η ατιμωρησία έχει 
εκτροχιάσει την κατάσταση. «Ασχοληθείτε επιτέλους λι-
γάκι», επανέλαβε, «μήπως λυθεί ένα πρόβλημα απλό, σο-
βαρό όμως για την περιφέρεια». 

αίσθηση ανασφάλειας, έλλειψη αστυνόμευσης αλλά και αλληλεγγύη μεταξύ των κατοίκων
Οι κλοπές, οι κατεστραμμένες από την ΤΕΡΝΑ οδοποιίες και τα αντιπλημμυρικά έργα τα σοβαρότερα προβλήματα των δύο Κοινοτήτων

Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών 
Πουλίτσας «Ο Άγιος Σπυρίδων»

Ιδρύθηκε το Μάρτιο του 2000, έχει 60-70 ενεργά μέλη και έχει 
σκοπό τον εξωραϊσμό της περιοχής, την βελτίωση των συνθηκών 

διαβίωσης την αλληλεγγύη και τη βοήθεια προς τους κατοίκους της 
τοπικής κοινότητας. Ο σύλλογος έχει οργανώσει δωρεάν μαστο-
γραφίες και μετρήσεις οστικής πυκνότητας. Εχει υλοποιηθεί σεμινά-
ριο για χειροποίητο κόσμημα (ΝΕΛΕ) αλλά και προγράμματα εκμά-
θησης ξένων γλωσσών (Κέντρα Επιμόρφωσης Ενηλίκων). Επίσης, 
λειτουργεί τμήμα γυμναστικής, ραπτικής, εικαστικών και χορευτικό 
τμήμα παιδιών το οποίο βρίσκεται σε ικανοποιητικό επίπεδο. Τέλος, 
ο σύλλογος επιδεικνύει μεγάλο ενδιαφέρον για την αποκατάσταση 
και συντήρηση της εκκλησίας του χωριού.

Τα οικονομικά του συλλόγου πενιχρά, προέρχονται μόνο από 
συνδρομές των μελών και από δράσεις που πραγματοποιεί ο ίδιος 
ο σύλλογος (μπαζάρ, λαχειφόρος κ.ά.). «Δεν τολμάμε» λέει η πρόε-
δρος κ. Ευαγγελία Τσάνου «να ζητήσουμε σε τέτοιες εποχές επιχο-
ρήγηση από το δήμο».  «Όμως», συνεχίζει «επειδή δεν έχουμε λεφτά 
δε σημαίνει ότι είμαστε λιγότερο άνθρωποι, ή λιγότερο δραστήριοι. 
Μπορούμε να συσπειρωθούμε και να κάνουμε πράγματα». 

«Η πρώτη και βασική μας προτεραιότητα», συνεχίζει η κ. Τσάνου, 
«είναι να τελειώσει το ιατρείο. Να μεταφερθεί η γιατρός εκεί, για να 
εξυπηρετείται ο κόσμος». Το όνειρο όμως του συλλόγου είναι άλλο: 

«Πάνω από το ιατρείο», εξηγεί η πρόεδρος, «έχουμε ένα θεατράκι, 
ένας καταπληκτικός χώρος, το οποίο έχει φτιαχτεί πριν από 15-20 
χρόνια και είναι εγκαταλελειμμένο. Το όνειρό μας είναι να το φτιάξου-
με γιατί ανάλογος χώρος δεν υπάρχει στην περιοχή. Το σχέδιο μας εί-
ναι φιλόδοξο αλλά θέλουμε να το κάνουμε». 

Την άριστη συνεργασία του συλλόγου με τον πρόεδρο και το 
συμβούλιο της Τ.Κ. Πουλίτσας υπογραμμίζει η κ. Τσάνου. «Μιλάμε 
την ίδια γλώσσα», λέει χαρακτηριστικά, «είμαστε όλοι ενωμένοι και 
έχουμε άριστη συνεργασία». 

Μία από τις σημαντικότερες δραστηριότητες του συλλόγου είναι η 
ομάδα αιμοδοσίας που έχει σχηματίσει. «Η αιμοδοσία ξεκίνησε από 
την εκκλησία», λέει η πρόεδρος του Συλλόγου, «μετά όμως, ανέλαβε 
ο σύλλογος. Αιμοδοσία κάνουμε μία φορά το χρόνο. Ελπίζουμε να 
μπορέσουμε να κάνουμε και δεύτερη φορά μέσα στο χρόνο».
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"Επί Ασπαλάθων..."  
Ήταν ωραίο το Σούνιο τη μέρα εκείνη του Ευαγγελισμού
πάλι με την άνοιξη.
Λιγοστά πράσινα φύλλα γύρω στις σκουριασμένες πέτρες
το κόκκινο χώμα και οι ασπάλαθοι
δείχνοντας έτοιμα τα μεγάλα τους βελόνια
και τους κίτρινους ανθούς.
Απόμερα οι αρχαίες κολόνες,χορδές μιας άρπας 
που αντηχούν ακόμη...

Γαλήνη
-Τι μπορεί να μου θύμισε τον Αρδιαίο εκείνον;
Μια λέξη στον Πλάτωνα θαρρώ,χαμένη στου μυαλού τ'αυλάκια. 
τ΄όνομα του κίτρινου θάμνου
δεν άλλαξε από κείνους τους καιρούς.
Το βράδυ βρήκα την περικοπή:
"τον έδεσαν χειροπόδαρα" μας λέει
"τον έριξαν χάμω και τον έγδαραν
τον έσυραν παράμερα τον καταξέσκισαν
απάνω στους αγκαθερούς ασπάλαθους
και πήγαν και τον πέταξαν στον Τάρταρο κουρέλι".
Έτσι στον κάτω κόσμο πλέρωνε τα κρίματά του
Ο Παμφύλιος ο Αρδιαίος ο πανάθλιος Τύραννος

Ο Εορτασμός
της 25ης Μαρτίου

Με λαμπρότητα και χωρίς ...παρατράγουδα εορτάστηκε η εθνική 
επέτειος στο δήμο μας. Τα σχολεία και οι σύλλογοι παρήλασαν με 
καμάρι, ενώ οι πλατείες έλαμψαν από τα παραδοσιακά χορευτικά 
των συλλόγων που απέδωσαν με τον δικό τους τρόπο τιμή στους 
ήρωες του 1821.

Στα σχολεία ανέβηκαν παραστάσεις με εξέχουσα την παράστα-
ση του Δημοτικού Σχολείου Βραχατίου που ξεχώρισε για τα άψο-
γα σκηνικά της και την υπέροχη μουσική επένδυση. Οι μαθητές 
έδωσαν τους καλύτερους τους εαυτούς και ..περιέσωσαν την τιμή 
και το καμάρι του έθνους στις δύσκολες και βλοσυρές μέρες που 
διανύουμε! Εξάλλου αυτά τα νιάτα είναι η μοναδική μας ελπίδα! 
Εμείς αφιερώνουμε στη μνήμη αυτής της μέρας, το ποίημα του 
Σεφέρη «Επί Ασπαλάθων» που γράφτηκε το Μάρτιο του 1971 
όταν ως έθνος διανύαμε μία άλλη βλοσυρή και δύσκολη περίοδο.

ΒΡΑΧΑΤΙ: Χοροί στην πλατεία της Αγίας Παρασκευής

ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ: Παρέλαση των σχολείων

ΒΡΑΧΑΤΙ: Παρέλαση τμημάτων του «Μεγ. Αλεξάνδρου»

ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ: Χοροί στην κεντρική πλατεία
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ΠΑΜΒΟΧΑΪΚΟΣ
STOP στα play-offs!

 

Οι αναμετρήσεις ήταν προγραμματισμένες για την Τρίτη (27/3), 
αλλά στο ΔΣ της Λίγκας αποφασίστηκε με ψήφους 5-2 να αναβλη-
θούν. Ολυμπιακός και Ε.Α. Πατρών κατέθεσαν προσφυγή έτσι ώστε ο 
Ηρακλής να αποβληθεί από το πρωτάθλημα.

Υπέρ της αναβολής ψήφισαν οι Ολυμπιακός, ΕΑΠ, Παμβοχαϊκός, 
Άρης και Παναθηναϊκός ενώ Φοίνικας Σύρου και Ηρακλής ήταν 
κατά. Λαμία και Κηφισιά ψήφισαν λευκό ενώ ΠΑΟΚ και Εθνικός 
Αλεξανδρούπολης δεν έδωσαν το «παρών» στην συνεδρίαση.

Σύμφωνα με το αποτέλεσμα αυτό, μέχρι να αποφασιστεί τι θα γίνει 
με τα αιτήματα των «ερυθρολεύκων» και των Πατρινών δεν πρόκει-
ται να γίνουν τα play-offs.

Δημοτικό Σχολείο Βραχατίου
Στιγμιότυπα από τη θαυμάσια θεατρική παράσταση

1ο Δημοτικό Σχολείο Ζευγολατιού
Η χορωδία και η ορχήστρα σε παραδοσιακά τραγούδια

1ο & 2ο Νηπιαγωγείο Ζευγολατιού
Τα «κλεφτόπουλα» χορεύουν



12 // 30 ΜΑΡΤιου 2012 Γνώμη ΠΟΛΙΤΩΝ

Δεν πρόκειται να ασχοληθώ με όλα 
τα θλιβερά και βρώμικα επεισόδια 
που έγιναν  στο ΟΑΚΑ. Δηλαδή, τι να 
ψάξω να βρω;  Να αρχίσω να βγάζω 
και εγώ διαγγέλματα για την αλητεία 
των γηπέδων και για τη βία στο ποδό-
σφαιρο; Όλα αυτά τα αίσχη που έγι-
ναν στο ΟΑΚΑ και που όλη η Ελλάδα 
τα περίμενε, κάποιοι υψηλά ιστάμενοι 
τα ήθελαν. Τα ήθελαν πολύ. Δεν εν-
νοώ τους παράγοντες του ποδοσφαί-
ρου. Άλλους εννοώ, καταλαβαίνετε 
ποιους...

  Το ποδόσφαιρο είναι το πιο λαϊ-
κό σπορ και έχει και την γοητεία του 
. Όμως, για ποια γοητεία μιλάμε στο 
ντέρμπι; Ο κόσμος κουράστηκε, αγα-

νάκτησε, βαρέθηκε . Χίλιες φορές να πας  να 
δεις Δ εθνική  κάποιους ερασιτέχνες να κλωτσά-
νε το τόπι, παρά αυτό που είδαμε. Φτου ξελευτε-
ρία και βγαίνω. Ντάπα- ντούπα και όπου το πει. 
Όλο το ματς ήταν η ενέργεια του Αμπντούν και 
το έξυπνο γκολ που έβαλε και μια-δυο κινήσεις 
του Μιραλλας .  Ολα τα άλλα ήταν σκέτη απο-
γοήτευση. Η μάλλον ένας μεγάλος προβληματι-
σμός. Που  έχει φτάσει το ελληνικό ποδόσφαι-
ρο; Γιατί να πάει ο άλλος γήπεδο; Τι να πάει να 
δει; Όταν αυτές οι δύο υποτίθεται κορυφαίες 
ομάδες της χώρας παρουσιάζουν αυτό το τρα-
γικό θέαμα. Τι απαιτήσεις μπορούμε να έχουμε 
από τις υπόλοιπες ομάδες;

 Εγώ πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός από άποψη 
ποιότητας και επιθετικής δημιουργίας, πρέπει να 
είναι μακράν η χειρότερη ομάδα της Α΄ Εθνικής. 
Και σας ρωτάω. Ο Λεβαδειακός μπορεί να κά-
νει τρεις- τέσσερις περίτεχνες ενέργειες σε κάθε 
αγώνα; Βεβαίως και μπορεί! Ο Αστέρας Τρίπο-
λης μπορεί να κάνει και αυτός το ίδιο; Βεβαίως 
και μπορεί! Το ίδιο ο Ατρόμητος , το ίδιο και ο 
Πανιώνιος, το ίδιο και ο ΟΦΗ, το ίδιο τα Γιάννε-
να, μέχρι και η Δόξα Δράμας κάτι μπορεί να πα-
ρουσιάσει. 

Ο μόνος που δεν μπορεί να αλλάξει δεύτερη 
σωστή πάσα (χωρίς το Λέτο) είναι μόνο ο Πανα-
θηναϊκός. Ούτε μια φορά δεν μπήκε  μέσα στην 
περιοχή του Ολυμπιακού. Ούτε μια φορά δεν 
μπόρεσε να απειλήσει. Το μόνο που έκανε συνε-
χώς, ήταν να γυρνάει πίσω και παράλληλα την 
μπάλα. Και όταν ο Φερέϊρα έβαλε μέσα τον Κα-
ραγκούνη, του έδωσε εντολή να κάνει σέντρες 
και να σημαδεύσει το κεφάλι του Τότσε. Γλέντα-
γαν ο Αβραάμ και ο Μέλμπεργκ.! 

Από το 1995 που τον θυμάμαι τέτοιο Παναθη-
ναϊκό δεν πρέπει να έχει ξανά υπάρξει.  Με λα-
χτάρα πήγαν  50.000 φίλοι του στο γήπεδο και 
αυτή η διοίκηση τους ταπείνωσε. Τους ταπείνω-
σε με τον Βιτόλο, με τον Τότσε, τον Σαριέγκι, τον 
Σπυρόπουλο, τον Μαρίνο, τον Κάντε, τον Κα-
τσουράνη και όλους τους υπόλοιπους. Αυτός ο 
Κατσουράνης έχει πάψει πια να παίζει μπάλα με 
τα πόδια. Με το στόμα παίζει μόνο. Κι αυτός ο Βι-
τόλο; Τι πράγμα είναι μωρέ αδερφέ μου;  Χειρό-
τερος και από τον Σιμάο.

Οποιος μου πει τι θέση παίζει ο Χριστοδουλό-
πουλος, και τι θέση παίζει ο Ζέκα, θα του δώσω 
συγχαρητήρια. Αυτός ο Λάζαρος σέντερ φορ 
παίζει; Εξω αριστερά παίζει ή μήπως παίζει έξω 
φρενών;

 Όλο στο μπουρδούκλωμα είναι, τα μπούτια 
του μπερδεύει συνεχώς και πάει και τρακάρει 
πάντα πάνω στον αντίπαλο. Με το ζόρι θέλουν 
να τον βαφτίσουν αντι-Λέτο και παικταρά.

 Κακός ήταν  και ο Ολυμπιακός , αλλά αυτός 

τουλάχιστον έχει κάποια ελαφρυντικά, έχει κά-
ποιο άλλοθι. Επειδή ήξερε ποια ατμόσφαιρα θα 
συναντήσει, μπήκε σαστισμένος  μέσα στο γή-
πεδο. Και επειδή ήξερε επίσης ότι ακόμα και με 
την ισοπαλία θα εξασφάλιζε  τον τίτλο, έπαιξε 
συντηρητικά και το μόνο που φρόντισε να κά-
νει ήταν να φυλάξει τον κώλο του και να κρατή-
σει το μηδέν.

 Κάποια στιγμή έφυγε στην κόντρα και ελέω 
Σαριέγκι και Καρνέζης, έβαλε ο Αμπντούν γκολ. 
Πάντως μετά από το 60΄ παρουσίασε και πάλι τα 
γνωστά συμπτώματα. Κλάταρε από δυνάμεις και 
κωλοκάθισε στο γήπεδο. Δεν το πλήρωσε όμως, 
γιατί δεν είχε απέναντί του τη Μένταλιστ, αλλά 
έναν ανίκανο Παναθηναϊκό. Θέλω να πω δυο 
κουβέντες για τον Καζίμ. Υπάρχει κανένας ποδο-
σφαιριστής Καζιμ; Ελάτε ρε παιδιά σοβαροί να 
είμαστε. Δώστε γρήγορα το όσκαρ της αδιαφο-
ρίας, της τεμπελιάς και της ανευθυνότητας. Ούτε 
μπρος πάει, ούτε πίσω. Στην  Τουρκιά  πίσω γρή-
γορα !

   Και πάμε στο  παιχνίδι με τη Μένταλιστ. Με 
τέρμα πατημένο το γκάζι μπήκε ο Ολυμπιακός 
μέσα στο παιχνίδι. Τους έπνιξε τους Ουκρανούς. 
Ομαδούλα τους έκανε. Και ευτύχισε να κάνει 
γρήγορα το 1-0. Για ποιο λόγο κύριε Βαλβέρδε, 
τους αφήνεις να συνεχίσουν στον ίδιο εξωφρενι-
κό ρυθμό; Δεν ξέρεις ότι στο δεύτερο ημίχρονο 
θα καταρρεύσουν και οι ισορροπίες  θα αλλά-
ξουν επικίνδυνα; Είχες και δυο αναγκαστικές αλ-
λαγές. Καλά, κύριε Ερνέστο κάλμα. Άφησέ τους 
να πάρουν ανάσες. Άφησέ τον εγκέφαλο τους 
να αιματωθεί με φρέσκο οξυγόνο. Γιατί συνεχί-
ζεις να δίνεις εντολές στον Τζιμπούρ και στον Μι-
ράλας να κυνηγάνε τα σέντερ μπακ όταν άλλα-
ζαν μεταξύ τους τη μπάλα; Έχεις δει ποτέ να το 
κάνουν αυτό ο Μέσι, ο Ρονάλντο,ο Ρομπέν και 
οι άλλοι μεγάλοι κυνηγοί για 90 λεπτά; Με τι 
δυνάμεις ο Τζιμπούρ και ο Μιράλας να κάνουν 
μετά την κούρσα τους με τη μπάλα στα πόδια; 
Για αυτό και τρίκλιζαν στο δεύτερο ημίχρονο..
Όχι μόνο αυτοί, αλλά και οι υπόλοιποι της εντε-
κάδας. Ειδικά τα χαφ που είχαν πάρει εντολή να 
κυνηγάνε ανελέητα τους Ουκρανούς για να τους 
κόψουν τη μικρή πάσα. Εντάξει έγινε αυτό για 
αρκετά λεπτά στο πρώτο ημίχρονο και μάλιστα 
με μεγάλη επιτυχία. Όμως όταν έγινε το 1-0 γιατί 
δεν τους έδωσες εντολή να το συνεχίσουν; Γιατί 
δεν τους κάλμαρες; Γιατί δεν έκανες συντήρηση 
στις δυνάμεις τους;

 Και για το αποτέλεσμα. Η ομάδα στο δεύτερο 
ημίχρονο κατάρρευσε και όσο κυλούσαν τα λε-
πτά τόσο περισσότερο σφουγγίζαμε το πρόσωπό 
μας από τον ιδρώτα. Προσέξτε τι θα σας πω. Η 
δύναμη του Ολυμπιακού δεν είναι η τεχνική κα-
τάρτιση και η φαντασία στο παιχνίδι του. Αλλού 
στηρίζεται ο Ολυμπιακός. Στο λάθος, στη δύνα-
μη, στο φιλότιμο, στο πρεσιγκ, και στο πολύ τρέ-
ξιμο που κάνουν τα τρεχαντήρια και οι εργάτες 
που έχει στο κέντρο. Όσο αντέχουν τα κουρά-
για τους, καταφέρνουν να μένουν στον αφρό. 
Μόλις όμως εξατμιστούν οι δυνάμεις τους, πνί-
γονται στο πέλαγος και κάνουν μπουρμπουλή-
θρες. Τους λείπει η τεχνική κατάρτιση για να επι-
βιώσουν με τη μικρή εύστοχη πάσα και με το 
απαραίτητο κράτημα της μπάλας. Ο μόνος από 
τα χαφ που έχει αυτό το χάρισμα είναι ο Ιμπαγά-
σα. Που θα ξαναβρεί τέτοια ευκαιρία ο Ολυμπι-
ακός για να πάει στους «8» του ΟΥΕΦΑ και ίσως 
μετά στους «4»; Τσάμπα εντελώς την έχασε. Και 
η αιτία είναι η κακή διαχείριση που έκανε ο Βαλ-
βέρδε στον καταμερισμό δυνάμεων των παικτών 
του και στην τακτική του αγώνα.

Πά
με

 Στ
οί

χη
μα ΒΙΑ-ΝΤΕΡΜΠΙ 

ΣΗΜΕΙΩΣΑΤΕ ΑΣΣΟ
Οι προβλέψεις του <<ΒΙΓΙΑ>>
για αυτήν την εβδομάδα είναι οι εξής 
•	 Άστον βιλλα –Τσέλσι 2 1,70
•	 Μάνστεστερ Σίτη –Σάντερλαντ 1 1,20
•	 και Έβερτον –Γουέστ Μπρόου 1 1,70

Συνεργάζομαι με τους καλύτερους 
book του δήμου βέλου-βόχας  
όπου συλλέγουν πληροφορίες διαρκώς 
και μας δίνουν τις προβλέψεις τους . 
Σας τους παρουσιάζω έναν προς έναν.

Ο <<Πιτζαμάκιας>> νέος στον χώρο αλλά 
σταθερός μην περιμένετε μεγάλες αποδόσεις 
οπότε μην περιμένετε και πολλά λεφτά! Οι 
προβλέψεις μου για αυτήν την εβδομάδα εί-
ναι οι εξής 28/03
•	 Μαρσέιγ-Μπάγερ 2 1,85 
•	 και Μίλαν-Μπαρτσελόνα 2 1,65

Ο << Κόντε>> παίκτης του under στα-
θερός εδώ και χρονιά κυνηγά την 
Barcelona στο under αλλά δεν 

του κάνει το χατίρι. Εάν ακολουθεί-
τε τα under του θα βρειτε καλές αποδό-

σεις. Οι προβλέψεις μου για αυτήν την 
εβδομάδα είναι οι εξής 29/03
•	Ατλέντικο-Αννόβερο 1 1,40
•	 και 31/03 Γουίγκαν-Στόουκ Χ 3,20

Ο << Λουκάς>> ή μήπως μυρω-
διάς?? Παίκτης του over και των 
εκπλήξεων! Οι προβλέψεις μου 
για αυτήν την εβδομάδα είναι οι 
εξής 29/03 
•	 Σπόρτινγκ-Μέταλλιστ 2 3,80 
•	 Σάλκε-Αθλέτικο Μπιλμπάο Χ 

3,20 
•	 και Άλκμααρ-Βαλένθια 1 2,50.

Και όπως πάντα τα καλύτερα στο τέλος! Ένας παίκτης μα-
θουσάλας, ένας γκουρού του στοιχήματος! Πρώτη φορά 

που έπαιξε στοίχημα ήταν Δεκέμβριος 
του ΄99 και από τότε μελετάει διαρ-
κώς……. Με μεγάλη μου τιμή σας πα-
ρουσιάζω τον <<Ροζ Πάνθηρα>>
Οι προβλέψεις μου για αυτήν την 
εβδομάδα είναι οι εξής 28/03 
•	 Πρέμιερ λίνκ Σκωτίας 
Ιβέρνς-Σέντ τζονσον Χ 3,10 
και Αγγλία λίνκ 1 

•	 Σέφιλντ Γιουνάιτεντ – Τσεστερφιλντ 1 1,45

Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας για τις δικές 
απόψεις στο mail gnovilla@hotmail.gr 

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
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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

ΠΡΟΣΩΠΟ 
Βαθύς καθαρισµός
Ακµή
Ενυδάτωση 
Αντιγήρανση

ΣΩΜΑ
Αδυνάτισµα
Κυτταρίτιδα
Σύσφιξη

ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗ
Φωτόλυση
Ριζική
Κερί

ΜΕΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΓΙΑ 
ΠΡΟΣΩΠΟ & ΣΩΜΑ

Spa & ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ 
ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ

Φωτοαποτρίχωση 
σε πρόσωπο ή σώµα

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

μέχρι Μ.Τετάρτη (11.04.2012)….στο Αγάθου Beauty & Spa…..

µόνο από

20 € !
Κάντε   στη σελίδα μας στο facebook (Αγάθου Beauty & Spa) και κερδίστε 

κάθε μήνα μοναδικά δώρα (επαγγελματικά καλ/κά, μακιγιάζ, θεραπείες) !!!!!

ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΙΑ

ΜΑΚΙΓΙΑΖ
Νυφικό & Βραδινό

ΝΥΧΙΑ
Μανικιούρ
Πεντικιούρ
Τεχνητά
Βιολογικό gelSOLARIUM

Συγκριτικός πίνακας των μεθόδων αποτρίχωσης:

ΦΩΤΟΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗ ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗ  
ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ (ΡΙΖΙΚΗ)

ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗ  
ΜΕ ΚΕΡΙ Ή ΧΑΛΑΟΥΑ ΞΥΡΑΦΙ ΑΠΟΤΡΙΧΩΤΙΚΗ 

ΚΡΕΜΑ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ 6-8 ΦΟΡΕΣ (μία φορά το μήνα)
ΠΕΡΙΠΟΥ 12 ΦΟΡΕΣ 
(κάθε 15-20 ημέρες)

ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ  
(κάθε 20-30 ημέρες)

ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ 
(κάθε 2-3 ημέρες)

ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ 
(κάθε 4-5 ημέρες)

ΠΟΝΟΣ ΣΧΕΔΟΝ ΑΝΩΔΥΝΗ
ΜΕΤΡΙΟΣ ΠΟΝΟΣ (μπορεί 

να ελαχιστοποιηθεί με τοπική 
χρήση αναισθητικής κρέμας)

ΜΕΤΡΙΟΣ ΠΟΝΟΣ ΑΝΩΔΥΝΗ ΑΝΩΔΥΝΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΟΝΙΜΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ
ΜΟΝΙΜΗ  

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ
ΠΙΘΑΝΗ ΑΡΑΙΩΣΗ ΚΑΙ 

ΛΕΠΤΥΝΣΗ ΤΗΣ ΤΡΙΧΑΣ

ΕΠΑΝΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΗΣ 
ΤΡΙΧΑΣ ΠΙΟ ΣΚΛΗΡΗΣ 

ΚΑΙ ΠΥΚΝΗΣ (πιθανότητα 
εμφάνισης θυλακίτιδας)

ΕΠΑΝΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΗΣ 
ΤΡΙΧΑΣ ΠΙΟ ΣΚΛΗΡΗΣ 

ΚΑΙ ΠΥΚΝΗΣ

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΜΑΥΡΙΣΜΕΝΟ 
ΔΕΡΜΑ, Η ΛΗΨΗ 

ΦΩΤΟΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΩΝ 
ΦΑΡΜΑΚΩΝ, Η ΥΠΑΡΞΗ 

ΕΠΙΛΗΠΤΙΚΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ ΠΟΥ 
ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΦΩΣ, 
ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ, ΠΡΟΣΦΑΤΗ 

ΛΗΨΗ ΡΕΤΙΝΟΕΙΔΩΝ

ΕΠΙΛΗΨΙΑ, ΑΙΜΟΦΙΛΙΑ, 
ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ

ΠΟΛΥ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟ ΔΕΡΜΑ 
ΜΕ ΕΝΤΟΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 

ΑΓΓΕΙΩΝ (ευρυαγγείες, 
κιρσοί), ΔΙΑΒΗΤΗΣ

ΑΚΜΗ, ΤΑΣΗ ΓΙΑ 
ΘΥΛΑΚΙΤΙΔΑ

ΑΛΛΕΡΓΙΑ ΣΤΗΝ ΧΗΜΙΚΗ 
ΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΚΡΕΜΑΣ

ΕΙΚΟΝΑ 
ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑ 
ΤΗΝ ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗ

ΛΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΑΛΟ ΔΕΡΜΑ
ΑΠΑΛΟ ΔΕΡΜΑ, 

ΗΠΙΟΣ ΕΡΕΘΙΣΜΟΣ

ΑΠΑΛΟ ΔΕΡΜΑ, ΕΡΕΘΙΣΜΟΣ 
ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΙΣΜΑ ΣΤΟ 

ΔΕΡΜΑ (από μερικές ώρες 
έως και 1-2 ημέρες)

ΑΠΑΛΟ ΔΕΡΜΑ 
ΓΙΑ ΛΙΓΕΣ ΩΡΕΣ

ΑΠΑΛΟ ΔΕΡΜΑ 
(πιθανότητα ερεθισμού  

ή εγκαύματος)

Aισθητική Γνώμη
Αποτρίχωση τώρα!! Ποια μέθοδος μου ταιριάζει;

ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΣ ΦΩΣ 
Στις θεραπείες με το 

ENERGIST VPLTM χρησιμο-
ποιούνται σύντομοι, ασφαλείς 
και ελεγχόμενοι παλμοί φιλ-
τραρισμένου φωτός που απορ-
ροφώνται από τη μελανίνη, τη 
χρωστική που βρίσκεται στην 
τρίχα. 

Η απορρόφηση αυτή παρά-
γει θερμότητα η οποία διαμέ-
σω της τρίχας καταστρέφει τον 
θύλακα όσο και την ικανότητα 
του να αναγεννάται. Εκατοντά-
δες θυλάκων καταστρέφονται 
με κάθε παλμό, γεγονός που 
οδηγεί σε μία εύκολη και απο-
τελεσματική μέθοδο αντιμετώ-

πισης της ανεπιθύμητης τριχο-
φυΐας.

Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ
Η θεραπεύτρια-αισθητικός 

σας προσδιορίζει τον τύπο 
της τρίχας και του δέρματός 
σας. Στη συνέχεια οι παράμε-
τροι αυτοί θα προσαρμοστούν 
στο μηχάνημα χρησιμοποιώ-
ντας τις ρυθμίσεις του Energist 
VPLTM που ταιριάζουν καλύ-
τερα στα δικά σας ιδιαίτερα χα-
ρακτηριστικά. 

Οι τρίχες που καλύπτουν την 
υπό θεραπεία περιοχή κόβο-
νται και εφαρμόζεται ένα δρο-
σερό gel έτσι ώστε η χρήση 

του φωτός να είναι πραγματικά 
αποτελεσματική , δίνοντας το 
καλύτερο αποτέλεσμα της θε-
ραπείας. 

Στη συνέχεια εφαρμόζεται η 
κεφαλή του Energist VPLTM 
στην αντίστοιχη περιοχή. Το 
δέρμα εκτίθεται σε μία σειρά 
φωτοπαλμών ταχύτατης διαδο-
χής. Η θεραπεία είναι πραγμα-
τικά γρήγορη, ασφαλής και δι-
αρκεί μόλις λίγα λεπτά!

ΟΡΑΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Οι τρίχες που εκτέθηκαν στο 

πολλαπλό παλμικό φως απο-
βάλλονται από τον οργανισμό 
με φυσικό τρόπο σε ένα χρονι-

κό διάστημα, από μία έως τρεις 
εβδομάδες, αφήνοντας το δέρ-
μα απαλό, λείο και μεταξένιο…

η ΔύναΜη τού ΦΩτοσ-ΓνΩριστΕ το ENERGIST VPLTM

Γράφει η ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΓΑΘΟΥ,
Πτυχ.Αισθητικής & Κοσμητολογίας ΤΕΙ Αθήνας Ρεφλεξολόγος πτυχ. του N.H.S. 
(Natural Health Sience)
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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

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

Ια
τρ

ο 
Γν

ώ
μη

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  • τραΥματιΟΛΟΓια   • ΟΣτεΟΠΟρωΣΗ

ΠαραρτΗμα ΒραΧατιΟΥ

Αυτή  είναι μια διαταραχή 
του μεταβολισμού των που-
ρινων που χαρακτηρίζεται 
από υπερουχαιμια και επα-
ναλαμβανόμενες  προσβο-
λές  οξείας υμενιτιδος. Οφεί-
λεται στην εναπόθεση κρυ-
στάλλων ουρικού νατρίου, η 
οποία οδηγεί τελικά σε απο-
διοργάνωση και καταστρο-
φή του χόνδρου .Είναι πιο 
συχνή στους άνδρες ,ενώ 
πολύ σπάνια προσβάλλει τις 
γυναίκες  πριν την εμμηνό-
παυση. Έχουν περιγραφεί  
δυο μορφες:1) Πρωτοπαθής 
(95%).Είναι μια κληρονο-
μική διαταραχή που χαρα-
κτηρίζεται είτε από υπερπα-
ραγωγή ουρικού οξέος ,είτε 
από ελαττωμένη απέκκριση 
του.2) δευτεροπαθής (5%).
οφείλεται σε επίκτητες νό-
σους που προκαλούν είτε 
υπερπαραγωγή ουρικού οξέ-
ος, ,είτε αδυναμία απεκκρί-
σεως του (π.χ. νεφρική ανε-
πάρκεια).Αυτή η διαίρεση 
όμως είναι μάλλον τεχνητη.
ΟΙ ασθενείς που έχουν προ-
διάθεση αναπτύσσουν ουρι-
κή αρθρίτιδα όταν προστε-
θεί κάποιος εκλυτικος πα-
ραγοντας,π.χ.παχυσαρκια 
,κατάχρηση αλκοόλ ,η θερα-
πεία με διουρητικά η σαλι-
κυλικά(ασπιρίνη).Αν και η 

πιθανότητα μιας κρίσης ου-
ρικής αρθρίτιδας αυξάνει με 
την αύξηση των επιπέδων 
του ουρικού οξέος στο αίμα, 
μόνο ένα ποσοστό των αν-
θρώπων με υπερουριχαιμια 
αναπτύσσει συμπτωματική 
ουρική αρθρίτιδα.

Οι κρύσταλλοι  ουρικού 
εναποτίθενται σε μικρές 
ομάδες στις  αρθρωσεις.Για 
μήνες ,ίσως και για χρόνια, 
παραμένουν ανενεργεις.Κα-
ποια στιγμή, πιθανόν μετά 
από κάποιο τραυματισμό, 
διαχέονται μέσα στην άρ-
θρωση και τους γύρω ιστούς 
και προκαλούν μια οξεία 
φλεγμονώδη αντίδραση.

ΟΞΕΙΑ ΚΡΙΣΗ
Χαρακτηρίζεται από την 

ξαφνική έναρξη εντονότα-
του αρθρικού πόνου, που δι-
αρκεί για μια έως δυο εβδο-
μάδες .Η προσβολή ξεκινά 
συνήθως εν  αιθρία, αλλά 
μπορεί να προηγείται ένας  
ελαφρύς τραυματισμός , μια 
ασθένεια ,η έντονη άσκη-
ση η κατάχρηση αλκοολ.Οι 
πλέον συνηθισμένες εντοπί-
σεις είναι η μεταταρσιοφα-
λαγγικη άρθρωση του μεγά-
λου δακτύλου ,η ποδοκνημι-
κη,οι μικρές αρθρώσεις των 
δακτύλων και ωλεκρανικος 
θύλακος(αγκώνας).Το δέρμα 
είναι ερυθρό και στιλπνό και 
σημαντικά εξοιδημενο.Στην 
ψηλάφηση η άρθρωση εί-
ναι θερμή και ιδιαίτερα ευ-
αισθητη.

Πιο σπάνια το μόνο κλινι-
κό σημείο είναι πόνος στην 
πτέρνα η το πέλμα.

Η υπερουριχαιμια ανευρί-
σκεται σε κάποιο στάδιο της 
νόσου ,όχι όμως απαραί-
τητα και κατά τη διάρκεια 

της οξείας φάσης ανεύρεση 
υψηλών τιμών δεν θέτει την 
διάγνωση ,καθώς είναι ένα 
συχνό εύρημα σε μεσήλικες 
άνδρες.

Η διάγνωση τίθεται πέ-
ραν κάθε αμφιβολίας με την 
ανεύρεση των κρύσταλλων 
στο αρθρικό υγρο.Μια στα-
γόνα υγρού εξετάζεται στο 
μικροσκόπιο κάτω από πο-
λωμένο φως.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ
Η οξεία προσβολή αντιμε-

τωπίζεται με ανάπαυση της 
άρθρωσης και με μεγάλες 
δόσεις ενός μη στεροειδους 
αντιφλεγμονώδους .Ένα 
ύδραρθρο υπό τάση μπορεί 
να χρειάζεται παρακέντηση 
και τοπική έγχυση υδροκορ-
τιζονης.

Μεταξύ των προσβολών  
θα πρέπει να συστηθούν 
στον ασθενή απλά θεραπευ-
τικά μετρα,όπως ελάττωση 
του σωματικού βάρους απο-
φυγή αλκοόλ και διακοπή 
διουρητικών φαρμακων.Θε-
ραπεια χρειάζεται όταν οι 
κρίσεις είναι συχνές η όταν 
έχει επηρεασθεί η νεφρική 
λειτουργια.Η ασυμπτωματι-
κη υπερουριχαιμια δεν χρει-
άζεται θεραπεία.

Βιβλιογραφία
• APLEY S system of 

orthropaedics and fractures
• ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ 

Γ.ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΔΗ-
ΓΑΡΟΦΑΛΙΔΗ

ΟΥΡΙΚΗ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ
Γράφει ο Νίκος Θεοχάρης, χειρούργος ορθοπεδικός
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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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Ο «αίας» του Γιάννη ρίτσου  
στη νέα διάπλαση μπολατίου

Δύο μοναδικές παραστάσεις από τη Σικυώνια Σκηνή

Πρόσκληση  
για το 2ο Παιδικό 

Φεστιβάλ 
Παραδοσιακών 

χορών  
στη Στιμάγκα

Ο Χορευτικός & Λαογραφικός 
Σύλλογος Στιμάγκας  «ΘΥΑΜΙΣ», 
διοργανώνει για δεύτερη συνεχή 
χρονιά  Παιδικό φεστιβάλ Παρα-
δοσιακών χορών & Μουσικής και 
προσκαλεί τα παιδικά χορευτικά 
όλων των φορέων του Δήμου αλλά 
και της ευρύτερης περιοχής  την 
Παρασκευή 22/6/2012 και ώρα 
20:00 στην Τοπική Κοινότητα 
Στιμάγκας ,να συμμετάσχουν στο 
παραδοσιακό αυτό αντάμωμα.

Προδιαγραφές φεστιβάλ
Η ηλικία των παιδιών να είναι 

από 6 – 15 ετών.  Το κάθε χορευ-
τικό να αποτελείται  από 10 - 16 
μέλη. Υπάρχει δυνατότητα  συμ-
μετοχής άνω του ενός χορευτικού 
για συλλόγους ή φορείς με πολλά 
άτομα. Απαραίτητη η συμμετοχή 
με παραδοσιακές φορεσιές . Απα-
ραίτητη η παρουσίαση του συλλό-
γου /φορέα – χορού- παραδοσια-
κής φορεσιάς σε DVD διάρκειας 
3 λεπτών. Κάθε σύλλογος/φορέας 
οφείλει να έχει μαζί του  σημαία /
λάβαρo για την παρέλαση. Ολες οι 
παραστάσεις θα είναι με ζωντανή 
μουσική ( ευθύνη του Χορευτικού 
& Λαογραφικού Συλλόγου “ΘΥ-
ΑΜΙΣ’’) απαραίτητη όμως και η 
προσκόμιση CD.

Δηλώσεις συμμετοχής έως και  
30/4/2012. Τηλ. επικοινωνίας 
6980851993 Ζάρκου Κατερίνα, 
6947412154 Χωρίκης Παναγιώ-
της

Τη Δευτέρα 26 Μαρτίου στο Πολιτι-
στικό Κέντρο Μπολατίου η Νέα Διάπλα-
ση φιλοξένησε τη Σικυώνια Σκηνή (Θε-

ατρικό Τμήμα του ΝΠΔΔ ΜΗΚΩΝΗ του δή-
μου Σικυωνίων) με τον δραματικό μονόλογο 
«ΑΙΑΣ» του Γιάννη Ρίτσου σε σκηνοθε-
σία Γιώργου Καρβουντζή, με τον Τάκη Αθανα-
σόπουλο στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Τα σκη-
νικά και τα κοστούμια του Άγγελου Παπαδη-
μητρίου ενώ την Τέκμησσα ερμήνευε η Γεωρ-
γία Παπακωνσταντίνου.

Στο μικρό χώρο του Πολιτιστικού Κέντρου 
Μπολατίου στήθηκε μια θαυμάσια υποβλητι-
κή ατμόσφαιρα, όπου η απομυθοποίηση του 
αρχαϊκού ηρωισμού σε όλες του τις διαστά-
σεις συνυπήρξε σε ένα θαυμάσιο παιχνίδι 
φωτός και σκιάς με τον όγκο, τη δύναμη και 
την ένταση του οικοδομήματος του αρχαϊκού 
ομηρικού Ήρωα. 

Καθώς ο μυθολογικός υπερήρωας Αίας -με 
το επιβλητικό παράστημα και την στεντόρεια 
φωνή του Τάκη Αθανασόπουλου- ξυπνάει από 
το ολονύχτιο παραλήρημα στο οποίο τον υπέ-
βαλε η θεά Αθηνά, κάνοντας τον να σκοτώ-

νει πρόβατα αντί για τους Αχαιούς, αντικρί-
ζει το μέγεθος του αυτοεξευτελισμού του και 
ακολουθεί τον δαιδαλώδη δρόμο της υπαρξια-
κής του πτώσης, λίγο πριν αυτοκτονήσει, ενώ 
η ηρωϊκή  του φύση, απομένει σιωπηλή σκιά, 
μεγενθυμένη υπερβολικά από το παιχνίδι του 
φωτός και από «τον θαυμασμό τον συφερτικό, 
το θαυμασμό τον απαιτητικό, των πονηρών, απελ-
πισμένων και υστερόβουλων» θνητών απέναντι 
στον ομηρικό ήρωα.

Ο Τάκης Αθανασόπουλος αφήνεται ολοκλη-
ρωτικά στον ήρωα, κυριεύεται από το πνεύ-
μα του και ακολουθεί την πτώση του στα άδυ-
τα μιας ψυχής προδωμένης από θεούς, δαί-
μονες και ανθρωπους. Μέσα από αυτές τις 
ατραπούς οδηγείται στη λύτρωση της απομυ-
θοποίησης με την βαριά λεπίδα του σπαθιού 
του, αυτός ο δυνατός, ο αδάμαστος. 

Η παράσταση δυνατή και απροσδόκητα επι-
βλητική θα επαναληφθεί την Κυρια-
κή 1 Απριλίου στις 8:30 το βράδυ 
στο Πολιτιστικό Κέντρο Μπολατίου. 
Αξίζει να βρεθείτε εκεί και να την απολαύσετε!


