
σελ.

σελ.

Κωδικός

Ταχυδρομείου

 4399

Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ
του Βραχατίου

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ “Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ” ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ

Eκδίδεται σε 700 αντίτυπα • Συντάσσεται από επιτροπή • Φύλλο Νο. 100 • ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013

Αγαπητά μέλη.
Εκ μέρους του Νέου Δ.Σ του Συλ-

λόγου μας, θέλω να σας ευχαρι-
στήσω, που στην Γενική Συνέλευση 
της 4/8/2013 και στις αρχαιρεσίες που 
ακολούθησαν, μας τιμήσατε με την 
εμπιστοσύνη σας.

Σε μία συγκέντρωση, που είχε ιδι-
αίτερο κλίμα, καθώς έγινε αμέσως 
μετά την πολύ επιτυχημένη συναυλία 
που συνδιοργάνωσε ο Σύλλογός μας 

μαζί με τον Δήμο Βέλου-Βόχας, και την οποία παρα-
κολούθησαν 2500 άτομα.

 Πιστεύω πάντα στον διάλογο, στην ανταλλαγή 
απόψεων και προτάσεων, για να διεκδικήσουμε 
όλοι μαζί στον τόπο μας αυτά που είναι τουλάχιστον 
αυτονόητα.

 Η συνθήκες της εποχής, μας έχουν αποδυναμώ-
σει οικονομικά και ψυχολογικά, και επομένως τώρα 
είναι η στιγμή που πρέπει να είμαστε ενωμένοι, 
αλλά και να συμμετέχουμε ενεργά σαν μία οργανω-
μένη ομάδα.

 Τώρα παρά ποτέ είναι αναγκαία η Ύπαρξη των 
Συλλόγων, για να κρατηθούμε ζωντανοί.

 Θέλω να ευχαριστήσω την Δημοτική Αρχή για την 

παρουσία της στην ΓΣ, που ήρθε να αφουγκραστεί 
τα προβλήματα και τα παράπονά μας, τους Δημοτι-
κούς και Τοπικούς Συμβούλους, τον Πρόεδρο του 
Λιμενικού Ταμείου και τους Προέδρους των συλλό-
γων που παρευρέθηκαν.

 Αισθάνομαι την ανάγκη επίσης να ευχαριστήσω 
τους πρώην συνεργάτες μου στο προηγούμενο ΔΣ, 
όσους από αυτούς δεν συμμετείχαν για προσωπι-
κούς λόγους στις νέες αρχαιρεσίες, με τους οποίους 
είχα μία εξαιρετική φιλία και που έδειξαν ιδιαίτερα 
δημιουργικό ενδιαφέρον.

 Είμαι χαρούμενος γιατί στο Νέο ΔΣ που ψηφί-
σατε, εκτός των προηγούμενων μελών, συμμετέ-
χουν και αξιόλογα μέλη από παλαιότερα ΔΣ Συλλό-
γου που επέστρεψαν για νέα δράση, αλλά και νέα 
πρόσωπα με ιστορία στον δημόσιο βίο του τόπου 
μας..

 Θα σας ενημερώσουμε σύντομα για τους στόχους 
που θα χαράξουμε, ενάντια στις αντίξοες συνθήκες 
που επικρατούν.

 Σας ευχαριστούμε, και σας υποσχόμαστε για το 
καλύτερο.

 
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

Λουκάς Στιβακτής

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΥ 
Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ ΛΟΥΚΑ ΣΤΙΒΑΚΤΗ
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ΤΟ ΝΕΟ ΔΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ
 ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΛΟΥΚΑΣ ΣΤΙΒΑΚΤΗΣ – Αρχιτέκτων.

 ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΝΙΚΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ – Αρχιτέκτων,

  Δημοτικός Σύμβουλος Βέλου - Βόχας

 Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ – Επιχειρηματίας

 ΤΑΜΙΑΣ: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ – Λογίστρια

 ΥΠΕΥΘ. ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ: ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ – Επιχειρηματίας

 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΩΝ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΑΛΗΒΙΓΚΑΣ – Επιχειρηματίας,

  Πρόεδρος Τοπικού Συμβουλίου Βραχατίου

 ΥΠΕΥΘ. ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ: ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΑΚΩΝΑΣ – Ελ. Επαγγελματίας,

  Πρόεδρος του Συλλόγου «Μέγας Αλέξανδρος»

 ΥΠΕΥΘ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ: ΝΑΝΤΙΑ ΔΗΜΗΤΡΕΛΗ – Σύμβουλος Αισθητικής

 ΥΠΕΥΘ. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ: ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΤζΗΠΑΠΑΣ – Οδοντίατρος,

  Πρώην Πρόεδρος του Συλλόγου «Μέγας Αλέξανδρος»

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: ΓΙΩΤΑ ζΑΦΕΙΡΙΟΥ

  ΘΩΜΑΣ ΣΙΑΤΟΥΝΗΣ

 ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: 

 ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ζΙΟΥΒΑ – Γεωπόνος 

 ΜΕΛΗ: ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΕΛΗΣ – Τραπεζικός

  ΑΓΛΑΪΑ ΘΩΜΑΪΔΟΥ – Δικηγόρος

Πρακτικά Γενικής 
Συνέλευσης του 
Συλλόγου

Ισολογισμός 2013

ΕΤΠΑΚΟ, μια 
καλή είδηση 
με ημερομηνία 
λήξεως

Ανακοίνωση 
πρότασης για 
τη δημιουργία 
ιδιωτικής 
ασφάλειας
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ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ» 
ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 2013

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λουκάς Στιβακτής, stivakt@otenet.gr, τηλ.. 6932413257
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Νίκος Μπούρας, mpouras.nikos@gmail.com, 

τηλ. 6972081711, φαξ 2741053836
Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ελένη Νικηφόρου, info@power-point.gr, κιν. 6932457585, 

φαξ. 2741052321, τηλ. 27410 52121
ΤΑΜΙΑΣ: Αικατερίνη Παπαϊωάννου, κιν. 6944163816

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ: Άννα Μαρία Σακελλαρίου, 
annamaria339@googlemail.com, κιν. 6971914816

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΩΝ: Γιώργος Δαληβίγκας, g.dalivigas@gmail.com, 
κιν. 6946236303, τηλ. 2741051296

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ: Κων/να (Νάντια) Δημητρέλη, τηλ. 6978519236
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ: Ευάγγελος Τσάκωνας, tsakonasv@gmail.com, κιν. 

6945978781, φαξ 27410 51276, τηλ. 27410 55022
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ: Πέτρος Χατζηπαπάς, racerdent@yahoo.gr, 

τηλ. 6944705621

«Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ»
Δίμηνη μη κερδοσκοπική εφημερίδα 

Εκδότης-Ιδιοκτήτης: Εξωραϊστικός και Πολιτιστι-
κός Σύλλογος Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Βραχατίου

Ιδιοκτήτης-Διευθυντής & αρχισυντάκτης κατά νόμο: 
Λουκάς Στιβακτής, Λαζανά 6, Βραχάτι

τηλ. 6932-413257
Συντακτική Επιτροπή: Λ. Στιβακτής, Άννα Μαρία 

Σακελλαρίου, Ν. Μπούρας.
ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΜΕΛΩΝ: 25 ΕΥΡΩ

Κείμενα ενυπόγραφα δεν επιστρέφονται ούτε 
απηχούν υποχρεωτικά τη γνώμη του Δ.Σ.
Ηλεκτρονική σελιδοποίηση - Εκτύπωση: 
"ΚΑΤΑΓΡΑΜΜΑ" - Άγιος Ιωάννης, Κιάτο 

Τηλ. 27420 29333 - FAX 25986

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
• ΔΕΗ (Βλάβες): 1050, 27410-22064
• ΟΤΕ: 121
• ΕΛΤΑ: 27410-55290
• Άμεση Δράση: 100 
• Αστυνομία Βρα χα τίου: 
 27410-55207 & 51111 
• Πυροσβεστική Υπη ρε σία: 199 
• Δήμος Βόχας: 27410-50300, 54408
• Νοσοκομείο Κο ρίν θου: 
 27410-25711 & 25712
• ΤΑΞΙ Βρα χα τίου: 27410-55790. 
• Κορίνθου: 27410-73000

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ
Σας υπενθυμίζουμε και πάλι τους Λογαριασμούς στους οποίους  
μπορείτε να καταθέσετε την συνδρομή σας των 25 ευρώ.

1/ Εθνική Τράπεζα αριθμ. 333/614130-74
 IBAN GR5801103330000033361413074 Δικαιούχος: Λουκάς Στιβακτής

2/ Τράπεζα Πειραιώς - ΑΤΕ BANK αριθμ. 6332 010121 919
 IBAN GR06 0171 3320 0063 3201 0121 919 BIC: PIRBGRAA
 Δικαιούχος: Λουκάς Στιβακτής, Νικόλαος Αρβανίτης, Νικόλαος Μπούρας

Κατά την κατάθεση να αναγράφετε απαραίτητα τα στοιχεία του καταθέτη.
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                         Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 Στιβακτής Λουκάς                                 Νικηφόρου Ελένη

Βραχάτι, σήμερα Κυριακή 11 Αυγούστου 2013 και ώρα 10:00 
π.μ. στο γραφείο των Συλλόγων «Μέγας Αλέξανδρος» και 
«Αναγέννηση» που στεγάζεται στο ισόγειο του Κοινοτικού Κα-
ταστήματος Βραχατίου, συνεδρίασαν τα εκλεγέντα κατά τη Γε-
νική Συνέλευση της 4ης Αυγούστου 2013 μέλη του Δ.Σ. του 
Εξωραϊστικού και Πολιτιστικού Συλλόγου «Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ» 
Βραχατίου, μετά από νόμιμη πρόσκληση του πλειονοψηφήσα-
ντα συμβούλου, ως εξής: 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Λουκάς Στιβακτής, Νίκος Μπούρας, Γιώργος Δαλη-
βίγκας, Νάντια Δημητρέλη, Ευάγγελος Τσάκωνας, Πέτρος Χα-
τζηπαπάς, Άννα Μαρία Σακελλαρίου, Αικατερίνη Παπαϊωάν-
νου, Βούλα Δασύρα.
ΑΠΟΝΤΕΣ: Γιώτα Ζαφειρίου, Εμμανουήλ Κυπραίος, Θωμάς Σια-
τούνης, Σταύρος Φωτάκης, Ελένη Νικηφόρου.
Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία, η συνεδρίαση πραγματοποιή-
θηκε ως εξής:
Το λόγο πήρε ο πρώτος σε σταυρούς προτίμησης σύμβουλος κ. 
Λουκάς Στιβακτής, ο οποίος αφού ανέγνωσε τα αποτελέσματα 
των εκλογών σύμφωνα με το πρακτικό της Εφορευτικής Επιτρο-
πής της Γενικής Συνελεύσεως της 4ης Αυγούστου 2013, εισηγή-
θηκε τη συγκρότηση σε σώμα του νέου Διοικητικού Συμβου-

λίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
Κατόπιν ψηφοφορίας, τη θέση του Προέδρου του Δ.Σ. ανέλαβε 
ο κ. Λουκάς Στιβακτής ο οποίος και την αποδέχτηκε.
Μετά την υποβολή προτάσεων και ανταλλαγή απόψεων και με 
απόλυτη συμφωνία μεταξύ των παρόντων μελών, η σύνθεση 
του νέου Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίστηκε ομόφωνα να 
έχει ως εξής:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λουκάς Στιβακτής.
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Νίκος Μπούρας 
Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ελένη Νικηφόρου 
ΤΑΜΙΑΣ: Αικατερίνη Παπαϊωάννου 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ: Άννα Μαρία Σακελλαρίου 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΩΝ: Γιώργος Δαληβίγκας 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ: Πέτρος Χατζηπαπάς 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ: Νάντια Δημητρέλη 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ: Ευάγγελος Τσάκωνας, 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: Γιώτα Ζαφειρίου, Θωμάς Σιατούνης
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευαγγελία Ζιούβα 
ΜΕΛΗ: Άγγελος Δημητρέλης 
Αγλαΐα Θωμαϊδου 

Όλοι οι παρόντες σύμβουλοι αποδέχθηκαν τα αξιώματά τους 
και η κ. Ελένη Νικηφόρου αποδέχθηκε τη θέση της Γ. Γραμμα-
τέως τηλεφωνικά.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κ. Λουκάς Στιβακτής πήρε το λόγο, 
ευχαριστώντας για την εμπιστοσύνη και εκτίμηση που δείχνουν 
στο πρόσωπό του και συγχαίροντας όλους για την εκλογή τους. 
Ολοκληρώνοντας εξέφρασε την αισιοδοξία πως και το νέο 
Δ.Σ. με συλλογικότητα και γόνιμη συνεργασία θα προσθέσει το 
δικό του λιθαράκι στην κοινωνική ζωή του τόπου και θα απο-
δώσει τα βέλτιστα για το κοινό καλό.
Το επόμενο Δ.Σ. θα πραγματοποιηθεί σε ένα μήνα λόγω επερ-
χόμενης απουσίας των περισσότερων μελών του Δ.Σ. κατά την 
περίοδο των θερινών διακοπών. Μη υπάρχοντος άλλου θέμα-
τος προς συζήτηση, ο πρόεδρος έκλεισε τις εργασίες της συνε-
δρίασης.
Το παρόν υπογράφεται, ως έπεται:

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ   Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ    Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Λ. ΣΤΙΒΑΚΤΗΣ  Ν. ΜΠΟΥΡΑΣ          Ε. ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Βραχάτι, σήμερα Κυριακή 15 Σεπτεμβρίου 2013 
και ώρα 10:00 π.μ. στο γραφείο των Συλλόγων 
«Μέγας Αλέξανδρος» και «Αναγέννηση» που 
στεγάζεται στο ισόγειο του Κοινοτικού Καταστή-
ματος Βραχατίου, συνεδρίασαν τα μέλη του 
Δ.Σ. του Εξωραϊστικού και Πολιτιστικού Συλλό-
γου «Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ» Βραχατίου, μετά από 
νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου, ως εξής:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Λουκάς Στιβακτής, Νίκος Μπού-
ρας, Γιώργος Δαληβίγκας, Νάντια Δημητρέλη, 
Ελένη Νικηφόρου, Αικατερίνη Παπαϊωάννου, 
Ευάγγελος Τσάκωνας, Πέτρος Χατζηπαπάς, Εμ-
μανουήλ Κυπραίος 
ΑΠΟΝΤΕΣ: Άννα Μαρία Σακελλαρίου, Γιώτα 
Ζαφειρίου, Θωμάς Σιατούνης, Σταύρος Φωτά-
κης.
Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία, η συνεδρίαση 
πραγματοποιήθηκε ως εξής:
Ενημέρωση Προέδρου:
Το λόγο πήρε ο Πρόεδρος κ. Λουκάς Στιβακτής 
ο οποίος εξέφρασε την ευχαρίστησή του για τη 
σύσταση του νέου Δ.Σ. το οποίο ανέφερε πως 
απαρτίζεται από δυναμικά και δραστήρια στε-
λέχη και προσδοκά συλλογικότητα και συντο-
νισμό για την αναβάθμιση της παρουσίας του 
Συλλόγου σε ευρύτερους τομείς της κοινωνικής 
ζωής του τόπου και την απήχηση σε μεγαλύ-
τερο αριθμό πολιτών. Για την πραγματοποίηση 
αυτού του στόχου, εισηγήθηκε την κατάθεση 
προτάσεων του κάθε μέλους ώστε να τεθεί ένα 
πλάνο δράσεων και να γίνει αντίστοιχα η κατα-
νομή των αρμοδιοτήτων για την αποτελεσματι-
κότερη επίτευξή του.
Ο κ. Τσάκωνας έλαβε αρχικά το λόγο ο οποίος 
έθεσε ως πρώτο θέμα τη φύλαξη και ασφάλεια 
των κατοίκων του Βραχατίου, η οποία παρουσι-
άζεται ελλιπής από πλευράς αστυνομίας και θα 
επιδεινωθεί στο μέλλον με την επικείμενη μετα-
φορά του αστυνομικού τμήματος. Πρότεινε την 
ανάθεση σε ιδιωτική εταιρεία security κατά τα 
πρότυπα του Άσσου και συνεργασία Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης - Συλλόγων Μ. Αλεξάνδρου και 
Αναγέννησης για την ενημέρωση των κατοίκων 
και τη συλλογή δηλώσεων ενδιαφέροντος. 
Ομόφωνα το Δ.Σ. συμφώνησε για τη σπουδαιό-
τητα του ζητήματος και όρισε την ομάδα Λ. Στι-
βακτή - Ε. Τσάκωνα - Γ. Δαληβίγκα ως επιτροπή 

έρευνας εταιρείας Security και προϋποθέσεων.
Το δεύτερο θέμα που έθεσε είναι η χρήση της 
πλατείας Αγ. Παρασκευής και ο τρόπος του πα-
νηγυρικού εορτασμού κατά την ονομαστική 
εορτή της Ενορίας μας. Ο κ. Δαληβίγκας παρε-
νέβη και ενημέρωσε το Δ.Σ. πως η πλατεία ανή-
κει στο Δήμο και πρότεινε την αξιοποίηση του 
χώρου προς όφελος της κοινωνίας με τη διορ-
γάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων όπως π.χ. 
τα Χριστούγεννα, τις Απόκριες κλπ. 
Το Δ.Σ. συμφώνησε και αποφάσισε να συμμετέ-
χει σε ανάλογες πρωτοβουλίες σε συνεργασία 
με όλους τους τοπικούς φορείς.
Στη συνέχεια το λόγο έλαβε ο κ. Χατζηπαπάς ο 
οποίος πρότεινε τη δημιουργία φιλαρμονικής. 
Υπάρχει έλλειψη στην περιοχή και η σπουδαιό-
τητα πρόσβασης των νέων στις καλλιτεχνικές 
δράσεις, μεγάλη. 
Το Δ.Σ. ανέθεσε στον κ. Χατζηπαπά να ερευνή-
σει τόσο το θέμα χορηγών για τα μουσικά όρ-
γανα όσο και για το θέμα εύρεσης κατάλληλου 
χώρου χρήσης και φύλαξης των οργάνων.
Σχετικά με το ζήτημα ανάληψης καλλιτεχνικών 
δραστηριοτήτων από το Σύλλογο, ο κ. Στιβα-
κτής πληροφόρησε τα μέλη του συμβουλίου 
πως δέχθηκε τηλεφώνημα από μια καθηγήτρια 
κιθάρας από την Κόρινθο για την παράδοση μα-
θημάτων μέσω του συλλόγου. Ο Πρόεδρος 
ανέλαβε να ερευνήσει τις προϋποθέσεις και τη 
διαθεσιμότητα χώρου.
Παίρνοντας το λόγο ξανά ο κ. Χατζηπαπάς, 
πρότεινε ως δράση, τη μεσολάβηση για τη δη-
μιουργία γηπέδων τένις. Βασική όμως ως προϋ-
πόθεση έθεσε την οριοθέτηση χώ-
ρων από το Δήμο. Εάν αυτό το πρό-
βλημα λυθεί τότε ο ίδιος θα έρθει σε 
επαφή με την Ομοσπονδία για τη δια-
μόρφωση των γηπέδων.
Ο Πρόεδρος ανέφερε πως αξίζει να 
προσπαθήσουμε να βρούμε γήπεδο 
και προπονητή γιατί υπάρχει ήδη εκ-
δήλωση ενδιαφέροντος για το συγκε-
κριμένο άθλημα. Το Δ.Σ. όρισε τον κ. 
Χατζηπαπά αρμόδιο να πράξει τα δέ-
οντα επί του ζητήματος αυτού. Προ-
χωρώντας η συνεδρίαση, το λόγο 
έλαβε ο κ. Μπούρας ο οποίος επεσή-

μανε πως ο Σύλλογος πρέπει να δημιουργήσει 
ένα πλέγμα δράσεων διαφορετικών από τα τε-
τριμμένα και έκανε τις εξής προτάσεις:
1) Δημιουργία ιστοσελίδας και λογαριασμού 
facebook του Συλλόγου, τα οποία αποτελούν 
εύχρηστα εργαλεία κυρίως για τη νεολαία την 
οποία πρέπει να προσεγγίσουμε.
2) Ανάληψη δράσης και προβολής ενδιαφέρο-
ντος για το χώρο της ΕΤΠΑΚΟ, ο οποίος έχει 
παραχωρηθεί στο Δήμο με χρησιδάνειο.
3) Διοργάνωση εκδρομών
4) Παρακολούθηση θεατρικών παραστάσεων. 
Είμαστε πολύ κοντά στην Αρχαία Επίδαυρο και 
θα μπορούσαμε να οργανώσουμε μια τέτοια 
πρωτοβουλία
5) Διοργάνωση συναυλιών
6) Εκμετάλλευση του πρώην κινηματογράφου 
«ΓΙΑΝΤΖΕΛΑ» και αξιοποίηση του χώρου με 
χρησιδάνειο. Ο χαρακτηρισμός του ως διατηρη-
τέο μπορεί να το εντάξει σε πρόγραμμα χρημα-
τοδότησης του ΕΣΠΑ για τα έξοδα αποκατάστα-
σής του. 
Ο χώρος ενδείκνυται για ημερίδες και διαλέξεις. 
Αυτά βέβαια με την προϋπόθεση ότι θα συμ-
φωνήσουν και οι ιδιοκτήτες του.
7) Κοινωνική δράση σε συνεργασία με Δήμο 
και Εκκλησία για τις ευπαθείς ομάδες των πολι-
τών.
8) Πραγματοποίηση μουσικών βραδιών «εναλ-
λακτικού τύπου» σε κατάστημα της παραλίας, 
με σκοπό την επαφή των μελών του συλλόγου 
μας και όχι μόνο.
9) Κοινή δράση της «Αναγέννησης» με τον 

«ΜΕΓΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ» και τον ΠΑΜΒΟΧΑΪΚΟ 
σε θέματα που αφορούν όλους μας για να ευαι-
σθητοποιήσουμε την τοπική κοινωνία.
10) Πλήρης απογραφή των ανθρώπων που ανι-
διοτελώς μπορούν και επιθυμούν να αναλά-
βουν δράση και προσπάθεια προσέγγισής των. 
Ολοκληρώνοντας ο κ. Μπούρας ανέφερε πως 
σκοπός μας είναι να είμαστε συναγωνιστικοί – 
συμπληρωματικοί και όχι ανταγωνιστικοί με 
τους άλλους Συλλόγους και προτρέπει να ενώ-
σουμε δυνάμεις για καλύτερα αποτελέσματα.
Κατόπιν το λόγο έλαβε ο κ. Δαληβίγκας και 
πρότεινε με τη σειρά του τα εξής:
Πιέσεις προς πάσα κατεύθυνση για τη λήψη μέ-
τρων προστασίας του παραλιακού δρόμου στη 
Σαμούτανη από την καταστροφική διάβρωση. 
Κινδυνεύουμε στο άμεσο μέλλον με αποκλει-
σμό της παραλιακής οδού λόγω εξαφάνισης 
του οδοστρώματος.
Εκμετάλλευση του χώρου της ΕΤΠΑΚΟ. 
Πιέσεις για την ονομασία των δρόμων και διά-
θεσης κονδυλίου για τις απαιτούμενες πινακί-
δες.
Παρεμβαίνοντας ο κ. Τσάκωνας για το θέμα της 
ΕΤΠΑΚΟ πρόσθεσε πως όλοι οι σύλλογοι πρέ-
πει να καταθέσουμε ένα ομαδικό έγγραφο στο 
Δήμο ζητώντας την ηλεκτροδότηση του χώρου.
Ο κ. Μπούρας τόνισε την ανάγκη δήλωσης εν-
διαφέροντος για την ΕΤΠΑΚΟ απ΄ όλους τους 
συλλόγους προκειμένου να διατεθεί ο χώρος 
στην κοινωνία και να χρησιμοποιηθεί προς 
όφελός της. Πρόκειται για έναν τεράστιο χώρο 
με μεγάλες προοπτικές και δυνατότητες κοινω-
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3Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ του Βραχατίου ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013

Βραχάτι, σήμερα Κυριακή 06 Οκτωβρίου 2013 και ώρα 10:00 
π.μ. στο γραφείο των Συλλόγων «Μέγας Αλέξανδρος» και 
«Αναγέννηση» που στεγάζεται στο ισόγειο του Κοινοτικού Κα-
ταστήματος Βραχατίου, συνεδρίασαν τα μέλη του Δ.Σ. του Εξω-
ραϊστικού και Πολιτιστικού Συλλόγου «Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ» Βρα-
χατίου, μετά από νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου, ως εξής:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Λουκάς Στιβακτής, Νίκος Μπούρας, Γιώργος Δαλη-
βίγκας, Νάντια Δημητρέλη, Ελένη Νικηφόρου, Ευάγγελος Τσά-
κωνας, Πέτρος Χατζηπαπάς, Αννα Μαρία Σακελλαρίου 
ΑΠΟΝΤΕΣ: Γιώτα Ζαφειρίου, Αικατερίνη Παπαϊωάννου, Εμμα-
νουήλ Κυπραίος, Θωμάς Σιατούνης, Σταύρος Φωτάκης
Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία, η συνεδρίαση πραγματοποιή-
θηκε ως εξής:
Ενημέρωση Προέδρου:
Το λόγο πήρε ο Πρόεδρος κ. Λουκάς Στιβακτής ο οποίος τονίζει 
τη σημασία έκδοσης της εφημερίδας τέλος Οκτωβρίου, διαφο-
ρετικά δε θα είμαστε επίκαιροι. Μείζον θέμα η είσπραξη των 
διαφημίσεων. Πληροφορεί το Δ.Σ. πως ο ίδιος μαζί με την  κ. 
Δημητρέλη έκαναν μια προσπάθεια στα μαγαζιά της αγοράς για 
το σκοπό αυτό.
Κάποια καταστήματα ανταποκρίθηκαν άμεσα ενώ άλλα το ανέ-
βαλαν λόγω παρούσας οικονομικής στενότητας ή απουσίας του 
υπευθύνου. Οι εισπράξεις που κάναμε ήταν του ποσού των 40 
ευρώ έκαστη για μέγεθος λίγο μεγαλύτερο της κάρτας. Γεγονός 
όμως είναι πως η προσπάθεια πρέπει να συνεχιστεί προκειμέ-
νου να διαπιστώσουμε ποιοι διαφημιζόμενοι παραμένουν και 
ποιοι όχι. Η κ. Σακελλαρίου αναλαμβάνει να προσεγγίσει τις 
υπόλοιπες επιχειρήσεις που δεν αρνήθηκαν να συμπεριλη-
φθούν στη διαφήμιση.
Ο Πρόεδρος επαναλαμβάνει πως η έκδοση είναι δίμηνη όμως 
λόγω οικονομικής δυσπραγίας την καθυστερούμε. Η κάθε έκ-
δοση και αποστολή στοιχίζει γύρω στα 600 ευρώ.
Ο κ. Μπούρας παρεμβαίνοντας προτείνει κάποιες ενέργειες των 
μελών του Δ.Σ. να συντονίζονται τηλεφωνικά ώστε να κερδί-
ζουμε χρόνο στις συνεδριάσεις. Επίσης μπορεί να προκύψουν 
θέματα άμεσης επίλυσης που δεν μπορεί να περιμένουν ως το 
επόμενο Δ.Σ. και να χρειασθεί να συζητηθούν με τηλεδιάσκεψη. 
Τα διαδικαστικά και πρακτικά θέματα όχι ότι δεν είναι σημα-
ντικά, μπορούν όμως να λυθούν με άλλο τρόπο ώστε να μην 
απασχολούν το συμβούλιο του Δ.Σ. και χρονοτριβούμε.
Ο Πρόεδρος συμφωνεί με τον προλαλήσαντα και λέει πως αυτή 
η συνεργασία ανάμεσα στα μέλη του Δ.Σ. υπάρχει γιατί είμαστε 
όλοι μια ομάδα και μεταξύ μας φίλοι.
Επίσης μπορούμε να βρεθούμε και προσωπικά για να συζητή-
σουμε κάποια θέματα εκτός συμβουλίου. Επισημαίνει όμως 
πως τα πρώτα Δ.Σ. είναι αναγκαίο να απασχοληθούν και με τις 
λεπτομέρειες προκειμένου να γίνει ο κατάλληλος καταμερισμός
αρμοδιοτήτων ο οποίος είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την 
επίτευξη των στόχων που θέτουμε.
Προχωρώντας ο Πρόεδρος λέει πως για την έκδοση της εφημε-
ρίδας δεν αρκούν οι διαφημίσεις, χρειάζεται και ο προγραμμα-
τισμός της αρθρογραφίας. Κατά τη γνώμη του τα άρθρα που θα 
πρέπει να περιληφθούν είναι τα εξής:
Η Γενική Συνέλευση
Οι εκλογές – Τα αποτελέσματα – Το νέο Δ.Σ.
Η επιστολή της κας Νταίζη Αρβανίτη και η σχετική απάντησή 
μας
Η Ανακοίνωση σχετικά με την ιδιωτική φύλαξη (σύνταξη άρ-
θρου από την αρμόδια επιτροπή)
Άρθρο για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις στον Άσσο από την Άννα 
Μαρία Σακελλαρίου που τις παρακολούθησε
Το πρόγραμμα του συλλόγου Μ. Αλέξανδρος από τον κ. Τσά-
κωνα.
Ο Πρόεδρος τονίζει πως τα άρθρα θα πρέπει να κατατεθούν δε-
καπέντε ημέρες πριν την έκδοση προκειμένου να γίνει η σελιδο-
ποίηση και να πάμε στο «ΚΑΤΑ ΓΡΑΜΜΑ» το οποίο είναι κι 
αυτό χρονοβόρο. Λοιπόν επείγει να συντάξουμε το κείμενο της 
ανακοίνωσης για τη φύλαξη από την εταιρεία security.
Ο κ. Τσάκωνας προσθέτει πως είναι αναγκαία η εύρεση φόρ-
μουλας επικοινωνίας με τους ενδιαφερόμενους. Προτείνει τη 
δημιουργία email του συλλόγου για το σκοπό αυτό.
Η Άννα Μαρία αναλαμβάνει τη δημιουργία του.

Ο κ. Μπούρας προτείνει η αρμόδια επιτροπή του συλλόγου, 
λαμβάνοντας υπ΄ όψιν όλες τις παραμέτρους, να κάνει σχετική 
ολοκληρωμένη εισήγηση στο Δ.Σ. ώστε να συζητηθεί το θέμα 
και να παρθούν οριστικές αποφάσεις. Επίσης τονίζει πως ο Σύλ-
λογος θα πρέπει να είναι ο μεσολαβητής και η εταιρεία security 
ο τελικός αποδέκτης όλων των ενεργειών.
Ο κ. Τσάκωνας συμφωνεί και λέει πως η σύμβαση θα είναι ατο-
μική. Όποιος πληρώνει την εταιρεία θα απολαμβάνει και τις 
υπηρεσίες φύλαξης.
Ο κ. Μπούρας θέτει ως βασική προϋπόθεση η εταιρεία να δια-
θέτει τηλεφωνικό κέντρο.
Ο κ. Τσάκωνας συμφωνεί και επιβεβαιώνει την ύπαρξη τηλε-
φωνικού κέντρου.
Ο κ. Μπούρας προτείνει να συνταχθεί ένα άρθρο με την οικονο-
μική ανάλυση απ΄ όπου θα γίνεται κατανοητό το όφελος που 
προκύπτει για τα μέλη μας εφόσον συνεργαστούν με την εται-
ρεία μέσω του συλλόγου. Παράλληλα να οργανώσουμε ημε-
ρίδα για τη λεπτομερή ενημέρωση των μελών μας αλλά και για 
τη συγκέντρωση ενδιαφέροντος ώστε να γνωρίζουμε τον 
ακριβή αριθμό των ενδιαφερομένων για την επίτευξη καλύτε-
ρης τιμής. Το ποσό που απαιτεί η εταιρεία είναι συγκεκριμένο.
Σε όσα περισσότερα κομμάτια διαιρεθεί τόσο μικρότερο θα εί-
ναι το κόστος για τον καθένα.
Κλείνοντας το θέμα ο Πρόεδρος λέει πως εντός των ημερών, 
έστω και τηλεφωνικά, πρέπει να ετοιμάσουμε το σχετικό άρθρο 
και να οργανώσουμε την ημερίδα ώστε να δημοσιευθούν τον 
Οκτώβριο στην εφημερίδα. Επίσης θα πρέπει να γνωστοποιή-
σουμε το θέμα τυπώνοντας φειγ βολαν και αφίσες για τη δια-
νομή των οποίων θα προσλάβουμε κάποιο άτομο. Ακόμα να 
κάνουμε σχετική δημοσίευση και σε άλλες τοπικές εφημερίδες.
Προτάσεις τις οποίες αποδέχτηκε το Δ.Σ. ομόφωνα.
Κατόπιν ο Πρόεδρος λέει πως ένα ακόμα ζήτημα που αφορά 
την εφημερίδα μας, είναι η έλλειψη φωτογραφικού υλικού με 
τα προβλήματα της περιοχής. Η απαίτηση των μελών μας είναι 
να επεμβαίνουμε στα προβλήματα του δήμου όπως πχ. τα 
σκουπίδια, το ποτάμι κ.λ.π.
Η κ. Δημητρέλη επισημαίνει τη σύνταξη άρθρου σχετικά με τη 
συγκέντρωση των πολιτών έξω από το αστυνομικό τμήμα και 
κάνει ιδιαίτερη αναφορά στη λιγοστή προσέλευση.
Ο Πρόεδρος αναφέρει πως το άρθρο της ψήφισης που ανακοί-
νωσε ο Δήμος θα μπει στην εφημερίδα και εμείς μετά θα συνε-
χίσουμε τον σχολιασμό για τη συγκέντρωση.
Ο κ. Μπούρας σχολιάζει τη φτωχή συμμετοχή ως ένδειξη απο-
γοήτευσης του κόσμου και όχι αδιαφορίας.
Η κ. Δημητρέλη προσθέτει πως υπήρξε έλλειψη ενημέρωσης. 
Τονίζει δε πως με κάποιο τρόπο πρέπει επιτέλους να αντιδρά-
σουμε και να διεκδικήσουμε τα αυτονόητα.
Αλλάζοντας θέμα, το λόγο παίρνει ο κ. Μπούρας ο οποίος ανα-
φέρεται στην ΕΤΠΑΚΟ.
Σχετικά με την ΕΤΠΑΚΟ, έχουμε πάρει τη χρήση. Προχθές στο 
δημοτικό συμβούλιο έθεσα το θέμα καθαρισμού του χώρου 
όμως δεν έλαβα καμία θετική απάντηση κι ας είχα λάβει υπό-
σχεση από το δήμαρχο. Δεν προτίθενται να δαπανήσουν χρή-
ματα με τη δικαιολογία πως αν τη χάσουμε στο μέλλον γιατί να 
έχουμε ξοδέψει χρήματα. Δεν καταλαβαίνουν ότι κάποιες ενέρ-
γειες έχουν από τη φύση τους δυναμική. Αν προλάβουμε ως 
του χρόνου που λήγει η χρήση να τελειώσει το τοπικό ρυμοτο-
μικό με κοινόχρηστες χρήσεις γης και ταυτόχρονα να έχουμε 
δώσει δημόσιο χαρακτήρα με τον καθαρισμό του χώρου και τις 
διάφορες εκδηλώσεις που μπορούμε να κάνουμε, ποιός θα 
τολμήσει να βρεθεί αντιμέτωπος με την τοπική κοινωνία; Απο-
γοητεύτηκα από τον τρόπο που αντιμετωπίζει ο Δήμος την ΕΤ-
ΠΑΚΟ και με αυτά που κάνουν θα την χάσουμε. Προτείνω λοι-
πόν να μαζευτούμε όλοι οι σύλλογοι και να καθαρίσουμε ενδει-
κτικά το χώρο δηλώνοντας έτσι το ενδιαφέρον μας. Πρόκειται 
για μια συμβολική κίνηση προς ευαισθητοποίηση και δημιουρ-
γία ντε φακτο καταστάσεως. Είναι εμφανής σε όλους η έλλειψη 
κατάλληλου χώρου όπου θα μπορούν όλοι οι σύλλογοι να 
πραγματοποιούν τις δραστηριότητές τους. Η ΕΤΠΑΚΟ αποτελεί 
μια επένδυση για τις μελλοντικές γενιές που θα λάβουν ως κλη-
ρονομιά. Τώρα μας προσφέρεται η ευκαιρία και θεωρώ πως 
οφείλουμε να πράξουμε τα δέοντα αναλογιζόμενοι τα μακρο-

πρόθεσμα οφέλη της. Στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο θα 
καταθέσω επίσημη πλέον πρόταση για τον καθαρισμό της ΕΤ-
ΠΑΚΟ θέτοντας όλους μας προ των ευθυνών των αποφάσεών 
μας. Με αυτό τον τρόπο θα ασκήσουμε δυναμικά την πίεσή μας. 
Κλείνοντας το θέμα ανέλαβε να ετοιμάσει σχετικό αναλυτικό 
άρθρο για την τρέχουσα έκδοση της εφημερίδας.
Το Δ.Σ. τάχθηκε σύσσωμο υπέρ της επιμελούς προσέγγισης και 
άμεσης παρακολούθησης του θέματος αυτού και αποφάσισε 
την ενεργή συμμετοχή του συλλόγου σε κάθε είδους οργανω-
μένη δράση για το σκοπό αυτό. Στη συνέχεια η κ. Δημητρέλη 
προτείνει μια επισκόπηση της ύλης της εφημερίδας και ανάμεσα 
στα θέματα περιλαμβάνει και τη συναυλία. Παρότι ο καιρός έχει 
παρέλθει, ομόφωνα το Δ.Σ. συμφώνησε να συνταχθεί σχετικό 
άρθρο με φωτογραφίες για την ιστορία του συλλόγου. Ο κ. 
Μπούρας παίρνει το λόγο για το άλλο θέμα που είχε τεθεί στο 
προηγούμενο Συμβούλιο σχετικά με το γήπεδο τένις και ενημε-
ρώνει το Δ.Σ. πως βρέθηκε κατάλληλος χώρος κάτω από του 
Δραβίλα. Χωράει 4 γήπεδα τένις. Η έκταση ανήκει στην ΚΕΔ και 
έχει παραχωρηθεί η χρήση στο Δήμο. Είναι ένας τέλειος πολυ-
χώρος. Στο δημοτικό συμβούλιο απέσπασε και την ομόφωνη 
αποδοχή όλων να χρησιμοποιηθεί ο χώρος για το συγκεκρι-
μένο σκοπό. Ο κ. Χατζηπαπάς ανέλαβε την υποχρέωση να έρθει 
σε επαφή με την Ομοσπονδία με την επιδίωξη χρηματοδότησης 
για τη διαμόρφωση του χώρου. Ο κ. Τσάκωνας προτείνει τη 
δημιουργία γηπέδων τένις, ενός μπάσκετ και μιας παιδικής χα-
ράς. Ο κ. Χατζηπαπάς προσθέτει πως εάν ο χώρος εμπλουτίζο-
νταν και με κερκίδες, θα ήταν ιδανικός για κάθε είδους εκδή-
λωση. Μένοντας στον αθλητικό τομέα πληροφορεί το Δ.Σ. πως 
θα συντάξει άρθρο για το πρωτάθλημα beach racket που πραγ-
ματοποιήθηκε στο Βραχάτι.
Λαμβάνοντας το λόγο ο κ. Μπούρας λέει πως το θέμα του χώ-
ρου του λιμανιού είναι πολύ σημαντικό. Ο κατεξοχήν αρμόδιος 
για το θέμα είναι ο κ. Δέδες με τον οποίο θα επικοινωνήσει 
άμεσα για περαιτέρω ενημέρωση.
Ανέλαβε δε να ετοιμάσει και σχετικό άρθρο για την εφημερίδα. 
Ολοκληρώνοντας επισημαίνει το γεγονός πως αν τα έργα του 
λιμανιού ξεκινήσουν, τότε θα υπάρξει και διαμόρφωση του πε-
ριβάλλοντος χώρου αντίστοιχα.
Αλλάζοντας θέμα ο Πρόεδρος αναφέρεται στις ομπρέλες της 
παραλίας οι οποίες χρειάζονται φύλαξη. Ο κ. Δαληβίγκας προ-
σφέρθηκε να αναλάβει την αποθήκευσή τους.
Ο κ. Μπούρας παρεμβαίνει λέγοντας πως αφού η ΕΤΠΑΚΟ έχει 
παραχωρηθεί για χρήση στο δήμο, ένα κομμάτι της μπορεί να 
λειτουργήσει και σαν αποθηκευτικός χώρος.
Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας λέει πως πρέπει να συντάξουμε ένα 
άρθρο για την εκκλησία του Αγ. Δημητρίου. Είναι απαίτηση των 
κατοίκων να λειτουργεί.
Ο κ. Δαληβίγκας ενημέρωσε το Δ.Σ. σχετικά με το χώρο της 
πλατείας της Αγ. Παρασκευής πως έχει παραχωρηθεί στο Δήμο. 
Ο κ. Μπούρας ανέλαβε να γράψει ένα τεχνικό άρθρο για το 
συμβόλαιο που υπάρχει και τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν 
από πλευράς του Δήμου για να κερδίσουμε την πλατεία καθώς 
επίσης και μια ιστορική αναδρομή του θέματος αυτού. Το Δ.Σ. 
αποφάσισε να σταλεί αντίγραφο αυτών και στο Δεσπότη.
Ο κ. Χατζηπαπάς παίρνει το λόγο και αναφέρεται στο «ΣΠΑΡΤΑ-
ΘΛΟ» που έλαβε χώρα στην περιοχή μας με δύο σταθμούς 
ανεφοδιασμού, έναν στην πλατεία στο Ζευγολατιό και έναν στο 
Χαλκί. Προτείνει του χρόνου να έρθουμε σε επαφή με το διορ-
γανωτή για τη δημιουργία περιπτέρου του συλλόγου μας. Επι-
πλέον ανέλαβε να συντάξει άρθρο για τη συγκεκριμένη διοργά-
νωση.
Τέλος η κ. Σακελλαρίου ανέλαβε να διερευνήσει το ζήτημα δη-
μιουργίας επίσημης ιστοσελίδας και λογαριασμού στο facebook 
του συλλόγου και να ενημερώσει στο επόμενο συμβούλιο.
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, ο πρόεδρος 
έκλεισε τις εργασίες της συνεδρίασης του Δ.Σ. 
Το παρόν υπογράφεται, ως έπεται:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ   Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ    Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Λ. ΣΤΙΒΑΚΤΗΣ  Ν. ΜΠΟΥΡΑΣ          Ε. ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ενώνοντας τις δυνάμεις μας μπορούμε να αγωνιστούμε καλύτερα για την αναβάθμιση αυτού του τόπου.

φελούς χρήσης.
Ο επόμενος που λαμβάνει το λόγο είναι ο κ. Κυπραίος ο οποίος 
καταθέτει τις δικές του επισημάνσεις:
1) Μείζον θέμα όλων είναι η ασφάλειά μας και η διαφύλαξή της.
2) Ο επαρκής φωτισμός στους δρόμους.
3) Η ονομασία των δρόμων. Ακόμα και το έργο μιας εταιρείας 
security καθίσταται εξαιρετικά δύσκολο από την ανυπαρξία επί-
σημα καταχωρημένων οδών. 
Η καθαριότητα. Παρατηρείται έλλειψη κάδων.
Η λειτουργία της εκκλησίας του Αγ. Δημητρίου.
Η εφημερίδα του συλλόγου
Η προβολή του συλλόγου στο ίντερνετ και η δυνατότητα ηλε-
κτρονικής επικοινωνίας μεταξύ των μελών.
Ο Πρόεδρος κ. Στιβακτής αφού ευχαρίστησε όλους για τις εποι-

κοδομητικές ιδέες και προτάσεις τους, στάθηκε ιδιαίτερα στο 
θέμα της εφημερίδας θεωρώντας τη ως χρήσιμο εργαλείο στα 
χέρια του συλλόγου και ως προς την άσκηση πίεσης στην τοπική 
αυτοδιοίκηση αλλά και ως προς την προβολή του έργου του 
συλλόγου. Τόνισε δε πως πρέπει πάση θυσία να τηρηθεί η διμη-
νιαία έκδοσή της. Προκειμένου αυτό να καταστεί δυνατό, απαιτεί-
ται η έγκαιρη κατάθεση άρθρων απ΄ όλους μας και η είσπραξη 
συνδρομών και διαφημίσεων για να εξασφαλιστούν οι αναγκαίοι 
πόροι. Λόγω των δυσμενών οικονομικών συγκυριών πρότεινε 
τη μείωση της ετήσιας συνδρομής των μελών στα 20 ευρώ κα-
θώς και του ποσού των διαφημίσεων σε 40 ευρώ ετησίως για τις 
μικρές και σε 70 ευρώ για τις μεγάλες. Ο καθορισμός των τιμών 
αποφασίστηκε να συζητηθεί στο επόμενο Δ.Σ. Ωστόσο πρότεινε 
τη σύσταση μιας επιτροπής η οποία θα προβεί σε προσπάθεια 

εισπράξεων ως την επόμενη συνεδρίασή μας γιατί η εφημερίδα 
πρέπει να εκδοθεί σ΄ ένα μήνα και να γνωρίζουμε τον αριθμό των 
διαφημισθέντων.
Το Δ.Σ. συμφώνησε και όρισε ως επιτροπή τον κ. Στιβακτή, την κ. 
Δημητρέλη, την κ. Σακελλαρίου και την κ. Νικηφόρου.
Η σύγκλιση του επόμενου συμβουλίου Δ.Σ. ορίσθηκε να πραγ-
ματοποιηθεί σε δεκαπέντε ημέρες.
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, ο πρόεδρος 
έκλεισε τις εργασίες της συνεδρίασης του Δ.Σ. 
Το παρόν υπογράφεται, ως έπεται:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ   Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ    Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Λ. ΣΤΙΒΑΚΤΗΣ  Ν. ΜΠΟΥΡΑΣ          Ε. ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ
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Η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας, έγινε στις 4/8/2013 στο 
παραλιακό κέντρο Δαληβίγκας.
Κατά την έναρξη, έλαβε το λόγο ο Πρόεδρος Λουκάς Στιβακτής, 
που καλωσόρισε τα μέλη του Συλλόγου, και πρότεινε την 
εκλογή ως Προέδρου της Γ.Σ την Δικηγόρο Κα Αγλαΐα Ζιούβα.
ΘΕΜΑΤΑ Γ.Σ
1. Εκλογή Προεδρείου Γ.Σ
2. Χαιρετισμός του Προέδρου του ΔΣ με διοικητικό απολογι-

σμό.
3. Απολογισμός Γραμματείας
4. Οικονομικός απολογισμός από Ταμεία Ν. Μπούρα
5. Έκθεση της Εξελεκτικής Επιτροπής
6. Απαλλαγή του ΔΣ από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα.
7. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής για την διενέργεια των 

Αρχαιρεσιών.

ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΤΗΣ ΓΣ
Εξελέγησαν
Θωμαίδου Αγλαΐα Πρόεδρος
Νικηφόρου Ελένη Μέλος
Ζιούβα Ευαγγελία Μέλος
Μετά τον χαιρετισμό προς τα μέλη της δικηγόρου κ. Θωμαϊδου 
Αγλαΐας, προέδρου της επιτροπής, έλαβε τον λόγο ο απερχόμε-
νος Πρόεδρος Λουκάς Στιβακτής.

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΑΠΕΡΧΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΛΟΥΚΑ ΣΤΙΒΑΚΤΗ 
ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ
Καλημέρα σας.
Νάμαστε και πάλι μαζί μετά από μία βδομάδα που συναντηθή-
καμε στην μεγάλη συναυλία που συνδιοργανώσαμε με τον 
Δήμο μας, που είχε πολύ μεγάλη επιτυχία και από την πλευρά 
της οργάνωσης και από την πλευρά της εκδήλωσης. Μόνο που 
εκεί είχαμε από τα μέλη του Συλλόγου μας 250 εισιτήρια, και 
σήμερα βλέπω ότι η προσέλευσή μας είναι αρκετά μικρότερη. 
Και που δεν ανταποκρίνεται στο δυναμικό ενός συλλόγου 650 
μελών. Φαίνεται ότι για να δημιουργήσουμε ενδιαφέρον σε κά-
ποιους, την επόμενη φορά θα πρέπει να έχουμε και έναν τρα-
γουδιστή. Αστειεύομαι. Ξέρω ότι πολλοί αυτή την εποχή λεί-
πουν για διακοπές σε άλλα μέρη κτλ. Όμως οι Γενικές συνε-
λεύσεις δεν είναι τυπικές διαδικασίες. Είναι ουσιαστικές. 
Ανταλλάσσουμε απόψεις, προβλήματα, παρατηρήσεις, κά-
νουμε προτάσεις για τα προβλήματα που μας ενδιαφέρουν.
Και ειδικά στις συνελεύσεις που συνδυάζονται και με αρχαιρε-
σίες, η συμμετοχή μας είναι πολύ ουσιαστική. Εδώ κρίνουμε 
και κρινόμαστε. Κρίνεται το μέλλον του Συλλόγου μας. Θέλω να 
χαιρετήσω τον Αντιδήμαρχο κ. Τρωγάδη (εκπρόσωπο του Δη-
μάρχου κ. Αννίβα Παπακυριάκου που απουσιάζει από το Βρα-
χάτι), τον Αντιδημάρχο κ. Γ. Δαρδάνη, τον Πρόεδρο του Τοπι-
κού Συμβουλίου του Βραχατίου κ. Γιώργο Δαληβίγκα και τους 
Δημοτικούς και Τοπικούς Συμβούλους, τον Πρόεδρο του Λιμε-
νικού Ταμείου κ. Π. Μαρινάκο και τους Προέδρους των Συλλό-
γων που παρευρίσκονται σήμερα εδώ.
Και έχει ιδιαίτερη σημασία η παρουσία της δημοτικής αρχής, 
όχι μόνον διότι μας τιμά και δείχνει κάθε φορά το ενδιαφέρον 
της για τον Σύλλογό μας, αλλά και είναι και μία γενναία κίνηση, 
γιατί ξέρει ότι εδώ σήμερα έχει να αντιμετωπίσει πολλά παρά-
πονα. Πέρασαν δύο χρόνια από την ημέρα που το τωρινό ΔΣ 
του Συλλόγου μας μετά τις εκλογές μας του 2011, ανέλαβε να 
διεκπεραιώσει το έργο του, και να τιμήσει την εμπιστοσύνη 
που του δείξατε. Δύο χρόνια που τρέξανε μέσα σ ένα περιβάλ-
λον που συνέπεσε επάνω στην οικονομική κρίση, στην Πολι-
τική αστάθεια, στην κακή ψυχολογία όλων μας, με πολλές 
εναλλαγές, και ανακατατάξεις. 
Οι στόχοι που χαράξαμε παραλαμβάνοντας αυτό τον Ιστορικό 
Σύλλογο ήσαν:
1/ Η διατήρηση της δύναμης του Συλλόγου με τα παλιά του 
μέλη, αλλά και η επέκτασή του με την εγγραφή νέων μελών και 
όχι μόνον από την περιοχή του Ανατολικού Βραχατίου, 
2/ Η αναδιάρθρωση και αναβάθμιση της εφημερίδας μας, που 
θεωρώ ότι αποτελεί σημαντικό εργαλείο.
3/ Η κινητοποίηση του ενδιαφέροντος των κατοίκων για ενεργή 
συμμετοχή στον σύλλογο και στα προβλήματα του τόπου. 
4/ Η εκτέλεση έργων κυρίως στην συντήρηση των περιουσια-
κών στοιχείων του συλλόγου, αλλά και πέραν αυτών, έστω και 
με την πενιχρή οικονομική δυνατότητά του.
5/ Η επικέντρωση όλων των δυνάμεών μας στο κύριο έργο 
μας, λόγω της ιδιότητάς μας ως ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ, 
που είναι τα περιβαλλοντικά και λειτουργικά προβλημάτων του 
τόπου

6/ Η συμμετοχή μας σε 
πολιτιστικές εκδηλώ-
σεις και κοινωνικές 
δραστηριότητες.
Όταν παραλάβαμε τον 
Σύλλογο, υπήρχε μία 
ασαφής εικόνα στους 
καταλόγους των με-
λών.
Με το πέρασμα των 
ετών, μερικά μέλη εί-
χαν αποχωρήσει από 
την περιοχή, άλλα είχαν 
αποβιώσει, προστέθη-
καν νέοι κάτοικοι και 
οικίες , αλλά και οι οι-
κονομικές υποχρεώ-
σεις των μελών προς 
τον Σύλλογο είχαν πα-

ραμεληθεί όχι κακοβούλως, αλλά πρωτίστως από αμέλεια 
τους. Το συμμάζεμα αυτό ήταν ιδιαίτερα δύσκολο, για δυο λό-
γους.
Πρώτον διότι όπως ξέρετε οι διαμονή των μελών ιδίως στο 
Ανατολικό Βραχάτι είναι εποχιακή, με αποτέλεσμα η επαφή 
μας να επιβάλλει επανειλημμένες επισκέψεις, αλλά και τηλε-
φωνικές επικοινωνίες ακόμη και στην Αθήνα η αλλού. Υπ' 
όψιν ότι ο κατάλογος των μελών ξεπερνούσε τα 600. Η ιδέα του 
να ανακοινώσουμε στην εφημερίδα μας λογαριασμούς Τραπε-
ζών, δεν έφερε αποτέλεσμα. Η οικονομική δε δυσχέρεια όλων 
μας, δυσκόλευε και πολλά από τα μέλη να ανταποκριθούν.
Παρ' όλες όμως αυτές τις δυσκολίες, πιστεύω ότι σαν τελικό 
αποτέλεσμα, είχε μία σαφή και νοικοκυρεμένη εικόνα. Είχαμε 
μετά από πολύ τρέξιμο ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Εδώ όμως 
θέλω να θέσω το θέμα, που είναι πολύ σοβαρό, και σας αφορά 
και θέλω να ακούσω την άποψη και τις προτάσεις σας γι αυτό. 
Ξέρετε, δεν είναι δυνατόν να περιφερόμαστε κατά ομάδες και 
να χτυπάμε τις πόρτες ζητώντας την συνδρομή του καθ ενός. 
Το θεωρώ όχι μόνον υποτιμητικό, αλλά και εξευτελιστικό. 
Πρέπει να καταλάβουμε όλοι μας ότι η σχέση μας στις υποχρε-
ώσεις του Συλλόγου είναι αμφίδρομη. Ο Σύλλογος χωρίς χρή-
ματα δεν είναι δυνατόν να υπάρχει. Μόνον η έκδοση της Εφη-
μερίδας του είναι μία μεγάλη αφαίμαξη. Επομένως εξαρτάται 
από όλους μας.
Πώς θεωρείτε ότι μπορεί αυτός ο τομέας να τακτοποιηθεί, χω-
ρίς την όλοι μας με προσωπική πρωτοβουλία να διεκπεραιώ-
νουμε αυτό το θέμα.
Στην Εφημερίδα μας, που αποτελεί ιδιαίτερο όργανο όχι μόνον 
για την ενημέρωση, αλλά και για την ανταλλαγή απόψεων και 
ιδεών, την δυνατότητα αρθρογράφησες όλων των κατοίκων 
και την λεπτομερή αναφορά όλων των προβλημάτων του τό-
που, έγινε ιδιαίτερη προσπάθεια αναβάθμισή της. Πρώτα δια-
πιστώσαμε ότι οι καταχωρημένες διαφημίσεις ήσαν ανημέρω-
τες οικονομικά.
Έτσι αφαιρέσαμε όλες τις επιχειρήσεις που δεν θέλησαν να συ-
νεχίσουν την διαφήμισή τους. Αλλάξαμε την οικονομική πολι-
τική των καταχωρήσεων, και παρόλο που τελικά και έτσι δεν 
είχαμε ιδιαίτερο κέρδος σε σχέση με το κόστος τους, αποφασί-
σαμε την συνέχιση τους για λόγους κινήτρου στην κυκλοφορία 
της Εφημερίδας. 
Δεύτερον αλλάξαμε το σχήμα του εντύπου, κάνοντάς το πιο μι-
κρό, έτσι ώστε να είναι πιο εύκολο στην χρήση αλλά και στην 
αποστολή του, και συγχρόνως πιο οικονομικό στην εκτύπωση, 
πράγμα που μας επέτρεψε να το κάνουμε καθ ολοκληρία έγ-
χρωμο.
Δυστυχώς όμως, από κάποια στιγμή και μετά, σταμάτησε από 
το κράτος η επιδότηση των Συλλόγων στα ταχυδρομικά τέλη, 
και το κόστος πια έγινε δυσβάστακτο για την αποστολή εφημε-
ρίδων ταχυδρομικά όπως προϋπήρχε.
Έτσι αποφασίσαμε η εφημερίδα να μοιράζεται αφιλοκερδώς σε 
κεντρικά σημεία του Βραχατίου, αλλά η ταχυδρομική αποστολή 
στο Βραχάτι και στην Αθήνα να περιοριστεί μόνον προς τα οι-
κονομικώς ενήμερα μέλη του Συλλόγου.
Με αυτό τον τρόπο περιορίσαμε το κόστος εκτύπωσης και απο-
στολής στα 600,00 ευρώ ανά έκδοση, έναντι των 1200,00 περί-
που ευρώ που ήταν προηγουμένως.
Ένα κόστος που και πάλι ήταν για τα οικονομικά μας μεγάλη 
αιμορραγία, πράγμα που μας ανάγκασε να ελαττώσουμε δυ-
στυχώς την συχνότητα της έκδοσής της. Όσον αφορά την ανα-
βάθμιση του περιεχομένου και της εικόνας της, πιστεύω ότι 

είναι εμφανής. Στα δύο χρόνια που πέρασαν, συντηρήσαμε 
επιμελώς με δικά μας έξοδα τα περιουσιακά στοιχεία του Συλ-
λόγου μας. Βάψαμε τα παιχνίδια της Παιδικής Χαράς και καθα-
ρίσαμε τον χώρο. Κατασκευάσαμε και αναρτήσαμε σε αυτήν, 
πινακίδα με τον λογότυπο του συλλόγου. Ανασύραμε όλες τις 
ομπρέλες της παραλίας που ήσαν ριγμένες από την διάβρωση 
των ακτών, τις βάψαμε, αποκαταστήσαμε και προσθέσαμε νέα 
καλαμωτή και τις επανατοποθετήσαμε.
Το ίδιο κάναμε και στα παγκάκια της παραλίας, τοποθετώντας 
μάλιστα και ταμπελάκια του συλλόγου. Στο τμήμα της παραλίας 
που είναι στην παιδική χαρά, κατασκευάσαμε και τοποθετή-
σαμε σιδερένιες γαλβανιζέ μπάρες, για την προστασία της πα-
ραλίας από την είσοδο αυτοκινήτων επάνω από τα κεφάλια 
των λουόμενων και την παραμονή τους για κάμπινγκ, που προ-
καλούσε και ιδιαίτερη ρύπανση. Συντήρηση και επισκευή των 
παλιών Χριστουγεννιάτικων και Πασχαλινών φωτεινών στολι-
σμών και γιρλαντών και κατασκευή νέων, μαζί με την επιτή-
ρηση για την τοποθέτησή τους στις κολόνες Φωτισμού των 
δρόμων κατά τις γιορτινές ημέρες. Δωρεά προς τον Δήμο ηλε-
κτρικών λαμπτήρων φωτισμού για τις κολόνες της ΔΕΗ, στους 
δρόμους, λόγω της αδυναμίας ανταπόκρισής του σε αυτό τον 
τομέα. Θεωρήσαμε ότι έπρεπε να βοηθήσουμε τους κατοίκους 
μας που παρέμεναν χωρίς τον στοιχειώδη αυτό φωτισμό.
Επίσης με δικές μας ενέργειες και με την οικονομική επιβά-
ρυνση των κατοίκων, καταφέραμε να ηλεκτροφωτίσουμε με 
την αγορά και τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων, έναν ανώ-
νυμο δρόμο στο Ανατολικό Βραχάτι στον οποίο ήσαν πέντε πο-
λυκατοικίες οι οποίες βρίσκονταν στο απόλυτο σκοτάδι, με 
όλους τους κινδύνους που αυτό συνεπάγεται.
Οι προσπάθειές μας επικεντρώθηκαν κυρίως στο περιβάλλον, 
την διατήρηση και αναβάθμισή του, τον εξωραϊσμό του, στην 
επίλυση των μόνιμων και μεγάλων προβλημάτων που παρα-
μένουν και ταλαιπωρούν τον τόπο. Που θα πρέπει να βρουν 
λύσεις και να προωθηθούν το συντομότερο, έτσι ώστε να βελ-
τιώσουν την ποιότητα ζωής μας και να δώσουν στον τόπο μία 
άλλη εικόνα, αυτήν που στο κάτω κάτω του αξίζει. Και εδώ εί-
ναι το δυσκολότερο αλλά και μπορώ να πω το άχαρο έργο ρου 
Συλλόγου μας. Γιατί ίσως μένει η εντύπωση σε ορισμένους, 
(και το ακούω αυτό πολλές φορές), ότι η δυνατότητά μας και ο 
ρόλος μας είναι να εκτελούμε έργα, να καθαρίζουμε, να φτιά-
χνουμε δρόμους κτλ.
Μακάρι να είχαμε αυτή την δυνατότητα, γιατί έτσι θα φαινότανε 
με σαφή τρόπο το έργο μας. Δεν είναι όμως έτσι. Δεν είμαστε 
κατασκευαστική εταιρεία ούτε έχουμε και τα μέσα γι αυτό. Ο 
ρόλος ο δικός μας ο δικός μας είναι η επιμελής παρακολού-
θηση και συλλογή των προβλημάτων και των αναγκών των 
κατοίκων και της πόλης, και η μεταφορά τους στην Δημοτική 
Αρχή, η οποία έχει αυτή την υποχρέωση και τα μέσα να τα λύ-
σει και να τα εκτελέσει.
Πολλές φορές τα επεξεργαζόμαστε επιστημονικά, δίνοντας τις 
δικές μας προτάσεις. Έτσι με συνεχή επαφή και παρεμβάσεις 
στους εκάστοτε Αντιδημάρχους αλλά και προς τον ίδιο τον Κο 
Δήμαρχο, με άρθρα στην εφημερίδα μας, με φωτογραφικό 
υλικό που δημοσιεύαμε από το περιβάλλον, ασχοληθήκαμε 
σοβαρά και πιέσαμε με επιμονή και σχολαστικότητα για Την 
καθαριότητα που αποτελεί την πρώτιστη εικόνα του Δήμου.
Το πρόβλημα της επαρκούς Ύδρευσης και του ακατάλληλου 
δικτύου της. Το αποχετευτικό σύστημα που μολύνει τις ακτές 
μας. Το Χωροταξικό και Ρυθμιστικό Σχέδιο που μελετήσαμε 
και παρακολουθήσαμε σε όλα του τα στάδια, που δυστυχώς 
όμως έμεινε στα χωρίς εφαρμογή. Την Διάβρωση των ακτών 
του Κορινθιακού που έχει σαν αποτέλεσμα να κατατρώει τις 
ακτές μας, τους δρόμους και τις περιουσίες μας. Την έλλειψη 
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O ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟχΑΣ ξΕΚΙΝΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
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(ΣΥΜΦωΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΕ 1828/2008 & ΤΗΝ ΕγΚΥΚΛΙΟ 1/2010 ΥΠΕΚΑ) 
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ΥΠΑΡΞΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΟΥΝ 

ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
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ΟΠΩΣ ΠΡΑΞΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΕ ΚΟΙΝΗ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ 

ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ, ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ, 
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ, 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ Κ.Λ.Π 
ΜΕΧΡΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 

& ΩΡΕΣ 12:00-14:00
Πληροφορίες : 27410 55274 εΠίλογη 5

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! 
ΑΝ ΔΕΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΘΟΥΜΕ ΘΑ 

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΜΑΣ
Σύμφωνα με την ανωτέρω ανακοίνωση, πρέπει 

όσοι διαθέτουν οικόπεδα που εφάπτονται σε δρό-
μους που παραχωρήθηκαν μετά το 1985 στον 
Δήμο που όπως είναι γνωστό έχουν καταστεί μη 
οικοδομήσιμα με την Απόφαση 1828/08 Συμβου-
λίου της Επικρατείας και την γνωστή εγκύκλιο 
Μπιρμπίλη, να ανταποκριθούν στην πρόσκληση 
του Δήμου Βέλου – Βόχας και να προσκομίσουν τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά για να αποκαταστή-
σουν την οικοδομησιμότητα των οικοπέδων τους, 
δηλαδή να μπορούν κτίζουν, να τα κατατμήσουν, 

η να τα μεταβιβάσουν. Δηλαδή να αποκτήσουν πάλι μέρος της 
αξίας και τις δυνατότητες που έχουν απωλέσει.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Αν δεν ανταποκριθούμε σ’ αυτή την πρόσκληση, 
είτε έχουμε οικοδομήσει, είτε όχι και ο κοινόχρηστος χώρος όπου 
εφάπτεται το οικόπεδό μας, δεν αποτυπωθεί στον χάρτη που θα 
σταλλεί προς κύρωση από τον Δήμο στην Περιφέρεια Πελοποννή-
σου, το οικόπεδό μας θα παραμείνει μη οικοδομήσιμο για πολλά 
χρόνια, μέχρι να γίνει το Σχέδιο Πόλεως του Βραχατίου.

ΝΙΚΟΣ
ΜΠΟΥΡΑΣ

ΤΑΜΕΙΟ 2011 3.732,29 €                              
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 375,00 €                                  
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ‐  €                                         
ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ 2.275,00 €                              

ΕΣΟΔΑ ΣΥΝΑΥΛΙΑΣ 550,00 €                                  
ΤΟΚΟΙ ΤΡΑΠΕΖΗΣ 0,62 €                                       

ΣΥΝΟΛΟ 6.932,91 €                              

ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 3,80 €                                       
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΠΑΡΑΛΙΑΣ (παγκάκια, 

ομπρέλες, παιδική χαρά)
753,00 €                                  

ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ 1.188,00 €                              
ΕΚΔΟΣΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ 1.076,00 €                              
ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΣΥΝΑΥΛΙΑΣ 50,00 €                                     

ΣΥΝΟΛΟ 3.070,80 €                              

Ο Πρόεδρος Ο Ταμίας
ΛΟΥΚΑΣ ΣΤΙΒΑΚΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ

Βραχάτι 31‐12‐11

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013                                 
ΑΠΟ 1‐1‐13 ΕΩΣ 31‐07‐13
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Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ
ΕΣΟΔΑ ‐ ΕΞΟΔΑ = 6932,91 ‐ 3070,80 = 3862,11 €
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ανακοίνωση
χώρων στον Δήμο μας Πολιτισμού και εκδηλώσεων 
με επικέντρωση στην αξιοποίηση του κτιρίου και του 
απέναντι χώρο της ΕΤΠΑΚΟ. Την βελτίωση της εικό-
νας παραλίας στο τουριστικό κομμάτι των κέντρων 
στο Λιμάνι με παρεμβάσεις για το Λούνα-Πάρκ και 
τις αντιαισθητικές διαφημιστικές πινακίδες. Τον κα-
θαρισμό του Ποταμού Ζαπάντι.
Λάβαμε μέρος στις Συνεδριάσεις των παραγόντων 
της Τοπικής του Βραχατίου για τα προβλήματα που 
απασχολούν το Βραχάτι. Στον κοινωνικό Τομέα, το 
2011 κάναμε Προσφορά αγάπης και Αλληλεγγύης, 
όπου συλλέξαμε τρόφιμα και ρούχα που μοιράστη-
καν με επιμέλεια.
Θα τo συνεχίζαμε και το 2012, αλλά ο Δήμος δημι-
ούργησε Κοινωνικό Παντοπωλείο, και θεωρήσαμε 
ότι θα άπρεπε να είναι κοινή η προσπάθεια, και έτσι 
η προσφορά μας εστράφη προς τα εκεί.
Είχαμε άριστη συνεργασία και με άλλους συλλόγους 
της περιοχής μας, συμμετέχοντας σε εκδηλώσεις 
τους, καθώς και συμμετείχαμε σε εκδηλώσεις του 
Δήμου.
Για να τονίσουμε την ιδιαίτερη σημασία της συμμε-
τοχής των κατοίκων στην καθαριότητα του περιβάλ-
λοντος. πήραμε δύο φορές την πρωτοβουλία Καθα-
ρισμού της Παραλίας του Βραχατίου με μεγάλη συμ-
μετοχή και επιτυχία.
Συμμετείχαμε ενεργά και στις αντίστοιχες κινήσεις 
του Δήμου. Για την σύσφιξη των σχέσεων των Με-
λών του Συλλόγου μας και την κοινή μας επαφή, 
κάναμε κάθε χρόνο την Κοπή της Πίτας μας, μαζί με 
Αποκριάτικο Χορό, και Λαχειοφόρο αγορά στην 
οποία φάνηκε η εκτίμηση που τρέφεται προς τον 
Σύλλογό μας, από την ιδιαίτερη προσφορά σε δώρα 
των επιχειρήσεων. (ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΝΕΟΛΑΙΑΣ)
Τέλος, για τα ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΜΑΣ, με συνεργασία του 
και το ενδιαφέρον Συλλόγου μας και του Δήμου Βέ-
λου - Βόχας, καταφέραμε να προγραμματίσουμε για 
τις 27/7/2013 μία μεγάλη Πολιτιστική Εκδήλωση, με 
την Συναυλία του συγκροτήματος Λ. Μαχαιρίτσα - Δ. 
Παπίου - Δ. Σταρόβα στην παραλία του Βραχατίου. 
Αυτή εν συντομία ήταν η προσπάθεια του ΔΣ του 
Συλλόγου μας κατά την διετία της παρελθούσης διε-
τίας. Μία προσπάθεια κατά την οποία πολλά έργα 
έγιναν, πολλές προσπάθειες από μέρους μας τελε-
σφόρησαν με επιτυχία, άλλες έπεσαν στο κενό, αλλά 
φυσικά και πολλά είναι εκείνα που δεν έγιναν. Το 
έργο που ανοίγεται πάντοτε μπροστά σου όταν ανα-
λαμβάνεις να φέρεις σε πέρας μία Κοινωνική Προ-
σφορά σε τέτοιους τομείς, είναι απεριόριστο. Δεν 
έχει τέλος. Και δεν αρκεί μόνον η αγάπη και η ευσυ-
νειδησία με την οποία το εκτελείς. Σημασία έχει το 
τελικό αποτέλεσμα, μαζί με τα κενά και τις παραλή-
ψεις που έχει αφήσει. Και αυτό είναι, που θα το κρί-
νετε πλέον τώρα ΕΣΕΙΣ. Χωρίς συναισθηματισμούς 
και επιείκειες. Εκείνο όμως που θέλω να τονίσω εν 
κατακλείδι, είναι ότι η ύπαρξη του "Συλλόγου της 
Αναγέννησης του Βραχατίου" είναι πολύ σημαντική 
για το Βραχάτι και για τον καθ ένα μας ξεχωριστά. 
Πρέπει να τον κρατήσετε δυνατό και ενισχυμένο. 
Και αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνον με την συμμε-
τοχή και το ενδιαφέρον ΟΛΩΝ σας. Εσείς είστε ο 
Σύλλογος. 
Αγκαλιάστε τον με αγάπη και προσπαθήστε να προ-
σφέρετε ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΑΠΟ ΕΣΑΣ ότι μπορείτε. Τέλος 
θέλω να ευχαριστήσω τους Συνεργάτες μου στο ΔΣ, 
και όλα τα μέλη του Συλλόγου μας.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΜΕΙΑ 
ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΠΟΥΡΑ.
Ό κ. Ν. Μπούρας χαιρέτισε τα παρευρισκόμενα μέλη
Ανέγνωσε τον Ισολογισμό.
Ανέφερε ότι τα έσοδα από τις συνδρομές των μελών 
μειώθηκαν. Έκανε απεικόνιση των Ισολογισμών των 
ετών 2011, 2012, και 2013. Το υπόλοιπο του Ταμείου 
που παραδίδει στο νέο Δ.Σ. για την νέα περίοδο είναι 
3.862,11€. Κατόπιν ανέλυσε κάποια θέματα όπως 
ενδεικτικά: 
Την ανάγκη αποχαρακτηρισμού της Παλαιάς Εθνι-
κής Οδού. 
Τα προβλήματα που απορρέουν από την αργοπορία 
του Δήμου να προχωρήσει το τοπικό ρυμοτομικό, 
για τα οικόπεδα που ανήκουν στην ΕΤΠΑΚΟ και τους 
χώρους του σιδηροδρομικού σταθμού και της παιδι-
κής χαράς, που ανήκουν στον ΟΣΕ.
Επίσης πρότεινε να γίνουν άμεσα τοπικά ρυμοτομικά 
στις εκτάσεις που θεωρούνται κοινόχρηστες, αλλά 

στην πραγματικότητα δεν είναι, όπως είναι ο χώρος 
του Αγίου Δημητρίου, όλο το παραλιακό τμήμα που 
περιλαμβάνεται στη Ζώνη Λιμένος αλλά διεκδικείται 
και από τα Τουριστικά Ακίνητα, η έκταση που περι-
λαμβάνεται ανάμεσα στο μπαρ «Africa» και τα «σί-
δερα του Σταμάτη», που ανήκει στην ΚΕΔ (Κρατική 
Εταιρεία του Δημοσίου), κ.α. Αυτός είναι ο πιο γρή-
γορος τρόπος να κατοχυρωθεί ο κοινόχρηστος χα-
ρακτήρας τους, γιατί το Γενικό Πολεοδομικό έχει 
καθυστερήσει υπερβολικά και αυτό εγκυμονεί κιν-
δύνους.
ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Τον λόγο έλαβε το μέλος της Εξελεγκτικής Επιτρο-
πής κ. Δημητρέλλης Ευάγγελος, λόγω της απουσίας 
της κας Αρβανίτη, και ανέφερε ότι η Ε.Ε. κατόπιν 
ελέγχου, εγκρίνει τον Οικονομικό απολογισμό του 
Συλλόγου. Στην συνέχεια, αναγνώστηκε από την κ 
Δασύρα επιστολή, την οποία έστειλε δια του υιού της 
κ Ν Αρβανίτη η κα Νταίζη Αρβανίτη, σε κλειστό φά-
κελο, και ζητήθηκε να διαβαστεί στην ΓΣ. Μετά την 
ανάγνωση της επιστολής, έλαβε τον λόγο ο κ Λ.Στι-
βακτής εκ μέρους του απερχομένου Συμβουλίου, 
λέγοντας ότι Λυπάμαι που η κ Αρβανίτη που ήταν 
ενεργό μέλος του Συλλόγου μας επί πολλά έτη , διά-
λεξε την σημερινή ημέρα της συγκέντρωσής μας, για 
να στείλει για να διαβαστεί μία κλειστή επιστολή με 
διάφορες ανακρίβειες και υπονοούμενα. Δεν θα χα-
λάσω το κλίμα της σημερινής ημέρας αναλύοντας το 
θέμα. Δεσμεύομαι όμως, ότι η επιστολή της, όπως το 
εζήτησε, θα δημοσιευθεί στην εφημερίδα μας, όπου 
και θα υπάρχει και απάντηση σε αυτή από το απερ-
χόμενο ΔΣ του Συλλόγου μας. 
Στην Συνέχεια έλαβε τον λόγο ο Αντιδήμαρχος κ. 
Τρωγάδης ως εκπρόσωπος της Δημοτικής Αρχής, 
και μίλησε για την γενικότερη δυσκινησία και δυ-
σπραγία σε διάφορες ανάγκες του Δήμου, λόγω της 
γενικότερης οικονομικής κρίσης και του Νομοθετι-
κού πλαισίου.
Αυτά εμποδίζουν την άμεση συνδρομή της Δημοτι-
κής Αρχής και την αρωγή της στα προβλήματα της 
περιοχής Σαμούτανης και γενικότερα.
Ο κ. Κώστας Σιούτος, πήρε τον λόγο και πρότεινε την 
ενοικίαση επαγγελματικών κάδων για την περίοδο 
των καλοκαιρινών μηνών, για την αποκομιδή των 
σκουπιδιών.
ΕΚΛΟΓΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Εξελέγησαν
Δασσύρα Βούλα Πρόεδρος
Μπούρα Καίτη Μέλος
Αλεξανδρής Ηλίας Μέλος
Ακολούθησε η Ψηφοφορία
Εψήφισαν 42 μέλη ταμειακώς εντάξει
Άκυρα 0 - Έγκυρα 42

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ
Έλαβαν κατά σειρά προτεραιότητας
Α/ ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
1/ ΣΤΙΒΑΚΤΗΣ ΛΟΥΚΑΣ ψήφοι 37
2/ ΜΠΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΣ // 31
3/ ΔΗΜΗΤΡΕΛΛΗ ΝΑΝΤΙΑ // 29
4/ ΔΑΛΗΒΙΓΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ // 28
5/ ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ // 28
6/ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΕΛΕΝΗ // 22
7/ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΙΤΗ // 22
8/ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ // 19
9/ ΧΑΤΖΗΠΑΠΠΑΣ ΠΕΤΡΟΣ // 19
10/ ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΓΙΩΤΑ // 13
11/ ΣΙΑΤΟΥΝΗΣ ΘΩΜΑΣ // 11
12/ ΣΙΟΥΤΟΣ ΚΩΣΤΑΣ // 11
13/ ΦΩΤΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ // 6
14 ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ // 5

Β/ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1/ ΖΙΟΥΒΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ψήφοι 34
2/ ΔΗΜΗΤΡΕΛΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ // 29
3/ ΘΩΜΑΪΔΟΥ ΑΓΛΑΙΑ // 27
4/ ΜΥΛΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙΤΗ // 5
Στο τέλος έλαβε τον λόγο ο κ. Στιβακτής Λουκάς, θέ-
λοντας να ευχαριστήσει τα παρευρισκόμενα μέλη 
του συλλόγου για το ενδιαφέρον τους προς το Σύλ-
λογο, τους απερχόμενους συνεργάτες του, και ιδιαί-
τερα την κ. Βούλα Δασύρα, η οποία δεν έλαβε μέρος 
στις παρούσες αρχαιρεσίες, αλλά με την οποία είχε 
όχι μόνον άριστη συνεργασία αλλά και θερμή φιλία.
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ΠΑΡΑΛΙΑ ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ
ΤΗΛ. 27410-51296 - 27410 53449

παράδοση στην ποιότητα και στη γεύση!

παραλία Βραχατίου
τηλ. 27410 50005

τηλ.: 27410 55948
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ΒΡΑΧΑΤΙ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΤΗΛ. 27410-51888

ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ • ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ
Ελ. Βενιζέλου 85, Βραχάτι

Τηλ. 27410 55280 & fax 27410 56054

Xαράλαµπος
Τανισχίδης

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΚΑΙ ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ

ΠΑΤΡΩΝ & 
ΠΗΓΑΣΟΥ
ΚΟΡΙΝΘΟΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ:
ΓΡΑΦΕΙΟΥ: 27410 84220

ΟΙΚΙΑΣ: 27410 83620
ΚΙΝ.: 6944-331655

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ
∆ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΕΙ

∆ΙΑΝΟΜΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ

Η ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΑ
ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΑ ΤΥΡΙΑ

ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ

ΤΗΛ. 27410-53155 ΒΡΑΧΑΤΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ-ΠΑΤΡΩΝ 29 (γέφυρα)

ψωµί ζυµωτό χωριάτικο

Ελένη Φασιλή - Κατσαρού

Παλαιά Εθνική Οδός Κορίνθου-Πατρών

Βραχάτι Κορινθίας (έναντι γηπέδου)

τηλ. 27410 51690   &   27410 56000

Φ Α Σ Ι Λ Η
Κ Α Τ Σ Α ΡΟ Υ

Καραγιάννης Π. 
Καραγιάννης Α. Ο.Ε.

ζωοτροφές
Βραχάτι

τηλ.: 27410 51558

ΕΤΟΙΜΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ - ΥΦΑΣΜΑΤΑ

Βραχάτι
τηλ. 27410 55213, 53840

Γ. ΓΟΥΜΕΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ 
ΣΠΥΡΟΣ

Βραχάτι Κορινθίας, τηλ. 27410 55143,
κιν. 6977 048041
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Η ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΗΣ 
ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 

Η πλατεία της Αγίας 
Παρασκευής είναι η 
μοναδική πλατεία 

του Βραχατίου. Εκεί υπάρχει 
το ηρώον όπου γίνονται οι κα-
ταθέσεις στεφάνων στις εθνι-
κές εορτές, εκεί γίνεται και η 
Ανάσταση κάθε Πάσχα, εκεί 
παρουσιάζονται οι παραδοσι-
ακοί χοροί των Συλλόγων και 
των σχολείων μας, εκεί γίνο-

νται τα γλέντια του χωριού, τα πανηγύρια μας, 
οι πολιτικές μας συγκεντρώσεις, όλα τα χρό-
νια.

Τελευταία στη γιορτή της Αγίας Παρασκευής 
η εκκλησία απαγόρευσε στους συλλόγους να 
χρησιμοποιήσουν την πλατεία, θεωρώντας 
ότι ο χώρος αυτός, είναι μόνο περίβολος της 
Αγίας Παρασκευής και όχι πλατεία του χω-
ριού. Μάθαμε μάλιστα, ότι έχει δηλώσει στο 
κτηματολόγιο την πλατεία ως ιδιοκτησία της. 

ΑΛΗΘΕΙΑ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙζΕΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΟΤΙ 
Ο ΧΩΡΟΣ ΑΥΤΟΣ ΔΕΝ ΤΗΣ ΑΝΗΚΕΙ;

Η πλατεία της Αγίας Παρασκευής έχει παρα-
χωρηθεί, το έτος 1970, στην κοινότητα Βρα-
χατίου, από τον τότε ιερέα και εφημέριο Χρή-
στο Πανούση, μετά από την σύμφωνη γνώμη 
και απόφαση του Εκκλησιαστικού Συμβου-
λίου και την έγκριση της Ιεράς Μητροπόλεως 
Κορινθίας, όταν Πρόεδρος της κοινότητας 
ήταν ο Θεοφάνης Παπαγιαννόπουλος, ο 
οποίος υπέγραψε και την αποδοχή της δω-
ρεάς, μετά από απόφαση του κοινοτικού Συμ-
βουλίου Βραχατίου και της Νομαρχίας Κοριν-
θίας. Το συμβόλαιο με αριθμό 3269/13-5-
1970, έχει συνταχθεί από το συμβολαιογράφο 
Βραχατίου Κωνσταντίνο Πούλλο, παρουσία 
μαρτύρων γνωστών κατοίκων του.

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας μετά την πιο πάνω 
απαγόρευση από την εκκλησία, ξεκίνησε την 
διαδικασία για την αποκατάσταση του ιδιο-
κτησιακού καθεστώτος της πλατείας και έχει 
ήδη αναθέσει την υπόθεση αυτή σε γνωστό 
νέο Βραχατιώτη δικηγόρο. Ελπίζουμε η διαδι-
κασία αυτή να ολοκληρωθεί σύντομα και πι-
στεύουμε ότι το συμβάν του καλοκαιριού δεν 
θα επαναληφθεί.

Ότι περνάμε μια δύσκολη περίοδο, είναι γεγονός αναμφι-
σβήτητο. Ότι οι επί σειρά ετών κυβερνόντες, οι έχοντες και οι 
κατέχοντες με την ανευθυνότητα και την αλαζονεία τους μας 
έφτασαν σε αυτήν την κατάσταση είναι επίσης γνωστό. Όμως 
νομίζω πως και ο κάθε ένας από εμάς έχει και την δική του 
ευθύνη. Οι περισσότεροι ξεκινήσαμε τη ζωή μας με δύσκολες 
συνθήκες και με μόνο τα απαραίτητα. Δουλέψαμε, προσπα-
θήσαμε, κάναμε οικονομίες και ήρθε κάποια στιγμή που μπο-
ρούσαμε να απολαύσουμε όσα είχαμε στερηθεί. Το κακό 
όμως είναι ότι ξαφνικά προσπαθώντας να αναπληρώσουμε 
τα προηγούμενα στερημένα χρόνια, φτάσαμε στο, άλλο 

άκρο, στον υπέρ καταναλωτισμό. Δεν υπήρχε δωμάτιο του σπιτιού χωρίς τη-
λεόραση Οι ντουλάπες ασφυκτιούσαν από τόσα ρούχα και παπούτσια. Το 
σπίτι γέμισε με κάθε λογής ηλεκτρική και ηλεκτρονική συσκευή, εκ των 
οποίων οι περισσότερες δεν χρησιμοποιήθηκαν ποτέ. Γεμίζαμε τα καρότσια 
στις λαϊκές και τα supermarkets με τόσα προϊόντα, που στο τέλος σάπιζαν και 
τα πετούσαμε. Η Ελλάδα ξαφνικά έγινε ένας επίγειος παράδεισος..Μπορού-
σαμε να αποκτήσουμε τα πάντα, είτε είχαμε, είτε δεν είχαμε δικά μας χρήματα. 

Οι τράπεζες ήταν πρόθυμες να ικανοποιήσουν κάθε μας επιθυμία. Με το αζη-
μίωτο, βέβαια. Δάνειο για σπίτι, δάνειο για αυτοκίνητο, για διακοπές και ότι 
άλλο επιθυμούσαμε. Αφού λοιπόν χρήματα υπήρχαν, με ένα μικρό φακε-
λάκι, τελειώναμε όλες μας τις εκκρεμότητες αμέσως. Χωρίς λοιπόν να το κα-
ταλάβουμε, δείχναμε ανοχή σε κάθε είδους εκβιασμό. Διότι, όταν κάποιος 
απαιτεί δωράκι για να κάνει την δουλειά για την οποία πληρώνεται, τι άλλο 
μπορεί να είναι. Λίγο λοιπόν από δω, λίγο από κει, φτάσαμε στο σήμερα και 
αισθανόμαστε ότι ξαφνικά πρέπει να ξεκινήσουμε από την αρχή. Βέβαια σε 
κανέναν από εμάς, τον απλό κόσμο δεν χαρίστηκε τίποτα, ούτε κλέψαμε ότι 
αποκτήσαμε. Μήπως όμως αυτή είναι μια ευκαιρία να αλλάξουμε στάση ζωής; 
Να πάψουμε να ενδιαφερόμαστε μόνο για τα υλικά αγαθά και να γεμίσουμε 
την ψυχή μας με περισσότερη αγάπη; Να πάψουμε να είμαστε εγωιστές και να 
νοιαστούμε και για τον συνάνθρωπό μας; Είναι πραγματικά δύσκολο να προ-
σαρμοστούμε στις νέες συνθήκες και να γυρίσουμε πάλι πίσω. Έχουμε όμως 
πάντα ψηλά το κεφάλι και δεν το βάζουμε κάτω. Θα το παλέψουμε και θα 
ορθοποδήσουμε ξανά γιατί «ουδέν κακόν αμιγές καλού» έλεγαν οι σοφοί μας 
πρόγονοι. Ίσως αυτή η κρίση μας κάνει καλύτερους ανθρώπους.

ΝΑΝΤΙΑ 
ΔΗΜΗΤΡΕΛΗ

ΝΙΚΟΣ
ΜΠΟΥΡΑΣ

Θα τα καταφέρουμε και πάλι

ανήκει στον Δήμο 
και όχι στην εκκλησία

Την κινηματογραφική αυτή 
ατάκα του αξέχαστου κωμικού 
ηθοποιού μας Βασίλη Αυλωνίτη θα 
μου επιτρέψετε να την αλλάξω και 
να την επικαιροποιήσω σύμφωνα 
με τα σημερινά δεδομένα, ως εξής:

- ΒΡΕ ΠΟΥ ΜΑΣ ΠΑΑΜΕ; Όταν το 
2010 ο ... «θου κύριε φυλακείν τω 
στόματί μου» κάλεσε το Διεθνές 

Νομισματικό ταμείο (Δ.Ν.Τ.) σε βοήθεια για να βγάλει 
τα κάστανα της οικονομίας από τη φωτιά της χρεοκο-
πίας της χώρας μας, λόγω της δικής του ανικανότητας 
και των προκατόχων του. Όπως δε πιστεύει σήμερα το 
σύνολο σχεδόν της Ελληνικής κοινωνίας η ενέργεια 
αυτή του τότε πρωθυπουργού ήταν πράξη επιπόλαιη, 
βιαστική και ασύνετη. Έκτοτε η πορεία των πραγμάτων 
ήταν πλέον προδιαγεγραμμένη. Το Δ.Ν.Τ. με την Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα συνέθε-
σαν την περιβόητη (για μας επάρατη) τρόικα. Πίσω 
όμως και πάνω από την τρόικα βρίσκεται η πανίσχυρη 
Γερμανίδα Καγκελάριος (παπαδοπούλα) φροϊλάιν 
Μέρκελ. Πού θα μας πάνε λοιπόν οι τρεις τροΐκανοί 
και η παπαδοπούλα Μέρκελ; Κάνω το σταυρό μου και 
φτύνω τον κόρφο μου τρεις φορές για να εξορκίσω το 
κακό. Νάσου λοιπόν ένα σκοτεινιασμένο και μαυρο-
ντυμένο (κακά προμηνύματα) καταφθάνει φουργιόζα 
στη χώρα μας η τρόικα και καταλαμβάνει ετσιθελικά το 
Υπουργείο των Οικονομικών και στρογγυλοκάθονται 
στις άνετες πολυθρόνες του Υπουργικού γραφείου. 
Παραγγέλλουν τρία καφεδάκια καπουτσίνο, εσπρέσο, 
φρέντο και πούρα γνήσια Αβάνας (έχουν βλέπετε 
ακριβά γούστα). Οι εντολές των τροϊκανών προς τον 
Υπουργό και τους επιτελείς του είναι πυκνές και απα-
νωτές και ο τσάρος της οικονομίας έχει γίνει ο θελημα-
τάρχης των τροϊκανών. Όπως λέει ο λαός «δώσε θάρ-
ρος στο χωριάτη, να σ’ ανέβει στο κρεβάτι» επειδή 
όμως γι το κρεβάτι είναι τελείως ακατάλληλοι, μας 
ανέβηκαν στο σβέρκο και δεν εννοούν να ξεκολλή-
σουν από κει.

Οι τροΐκανοί χωρίς να χάσουν χρόνο, έπιασαν αμέ-
σως δουλειά, έχοντας δίπλα τους ως κομπάρσους τον 
Υπουργό και το επιτελείο του. Μέσα σε λίγες μέρες εί-
χαν ετοιμάσει την περιβόητη λίστα με το ατέλειωτο κα-
τεβατό επαχθέστατων προαπαιτούμενων όρων και δι-
ατάξεων. Τη λίστα αυτή, γνωστή πλέον ως Μνημόνιο, 
η τότε κυβέρνησή μας υπό την απειλή της χρεοκοπίας 
υποχρεώθηκε χωρίς αντιρρήσεις να υπογράψει. Μπο-
ρούσε να το απορρίψει; Μπορούσε, ισχυρίζεται ένα 
μεγάλο κομμάτι του ελληνικού λαού. Ωστόσο η Ιστο-
ρία θα κρίνει και θα αποδώσει τις ευθύνες ή τα εύσημα 
εκεί που αναλογούν. Τα του Καίσαρος τω Καίσαρι. 

Από την επαύριο της υπογραφής του επάρατου 
Μνημονίου άρχισαν οι μνημσνιακοί κεραυνοί να πέ-
φτουν βροχή επί των κεφαλών των εκπλήκτων και 
ανυπόπτων Ελλήνων. Μειώσεις μισθών, τσεκούρωμα 
των συντάξεων, κόψιμο των Δώρων (Χριστουγέννων, 

Πάσχα, καλοκαιριού), απολύσεις στο Δημόσιο, κλεί-
σιμο Οργανισμών, Εφορίες, χαράτσια, είναι μερικά 
από το ατέλειωτο κατεβατό των προαπαιτουμένων. 
Ύφεση, κλείσιμο επιχειρήσεων μικρών και μεγάλων, 
νέκρωση της αγοράς, ανεργία, φτώχεια, καρδιακά 
προβλήματα, κατάθλιψη, αυτοκτονίες, είναι κάποιες 
από τις σοκαριστικές συνέπειες της μνημονιακής καται-
γίδας στην Ελληνική οικογένεια.

Τώρα θα αναρωτηθείτε γιατί σας τα λέω αυτά αφού 
όλοι τα γνωρίζετε και τα έχετε νιώσει στο πετσί σας! Τα 
λέω λοιπόν, ως παθών και εγώ, γιατί ένιωσα την ανά-
γκη να ξεσπάσω και να εκτονωθώ. Διότι θεωρώ το 
ξέσπασμα προληπτικό μέσο κατά της κατάθλιψης, η 
οποία στη χώρα μας δυστυχώς τείνει να πάρει επιδημι-
ακές διαστάσεις. Και ενώ ο λαός αγκομαχεί να σηκώ-
σει το μνημονιακό σταυρό της κρίσης, οι εκπρόσωποι 
του λαού κοκορομαχούν στα έδρανα της βουλής και 
τη τηλεοπτική πάνελ, όπως τα κοκόρια, για το ποιο; θα 
επιβληθεί ως αρχηγός για να κάνει κουμάντο στο κοτέ-
τσι.

Αλλά οι κοκορόμυαλοι δεν αντιλαμβάνονται την 
αλεπού που καραδοκεί έτοιμη να μπουκάρει να δια-
λύσει το κοτέτσι και να καταβροχθίσει τα άφρονα κο-
κόρια «και ο νοών νοήτω!» Μιάς και έχουμε χώρο και 
χρόνο λέω να κάνουμε ένα γρήγορο πέρασμα από 
τους ενοίκους του λεγομένου Συνταγματικού Τόξου. 
Όπως βλέπουμε είναι χωρισμένοι σε δύο στρατόπεδα: 
τους μνημονιακούς και τους αντιμνημονιακούς. Εκείνο 
όπως που κάνει κακή εντύπωση στους εκτός των δύο 
στρατοπέδων, εχεφρόνων Ελλήνων, είναι οι καταγ-
γελτικοί μύδροι που εξαπολύουν οι μεν κατά των δε. 
Πολλές φορές μάλιστα ξεπερνώντας τα όρια συναδελ-
φικής ευπρέπειας, φθάνουν στο ακραίο σημείο να κα-
ταφεύγουν και σε προσωπικές ύβρεις.

Οδυνηρή εντύπωση προκαλεί κυρίως στους ακομ-
μάτιστους πολίτες η διαστρέβλωση ή αποσιώπηση του 
όποιου θετικού κυβερνητικού έργου ή κάποιων εποι-
κοδομητικών προτάσεων της Αξιωματικής Αντιπολί-
τευσης.

Δεν νομίζω πως τους ευνοεί επικοινωνιακό ή κομ-
ματικά αυτή η ακατανόητη τακτική.

Πιθανότατα όμως να ευνοεί κάποιους άλλους εκτός 
του Συνταγματικού Τόξου. Είναι καιρός πλέον Συμπο-
λίτευση και αντιπολίτευση να βάλουν σε καραντίνα τις 
όποιες κομματικές διαφορές και να προχωρήσουν σε 
σύγκλιση εκτάκτου ανάγκης. Πρέπει δε γρήγορα να 
πάρουν το τιμόνι του σκάφους «ΕΛΛΑΣ» από τους 
τροϊκανούς και να το οδηγήσουν στα ελπιδοφόρα και 
γαλήνια νερά της Ελληνικής Α.Ο.Ζ. και της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης. 

Δεν μπορώ να φανταστώ την Ελλάδα εκτός Ε,Ε, και 
τους άσπονδους φίλους από Ανατολής - Βόρεια και 
Δυτικά εντός Ε.Ε. γιατί Τότε το σκάφος η ΕΛΛΑΣ, όπως 
είπε κάποιος πρώην Πρωθυπουργός, κινδυνεύει να 
πέσει στα «βράχια» των παραλόγων και ανιστόρητων 
απαιτήσεων των βουλιμικών γειτόνων μας.

ΔΙΟΝΥΣΗΣ
ΜΠΙΤΣΙΚΑΣ

- ΒΡΕ ΠΟΥ ΜΑΣ ΠΑΑΜΕ;-
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Καλημέρα σας,
Πάντοτε πίστευα ότι ο Σύλλογος δεν έι-

ναι HOBBY, δεν είναι LOBBY σιτεμένων, 
δεν είναι DERBY αντιμαχομένων, αλλά 
STAND-BY προθέσεων, υγειών ανθρώ-
πων, με θέληση, δύναμη, ψυχή και...

Σας ευχαριστώ για την ψήφο εμπιστο-
σύνη σας, στην εκλογή της θέση της Προ-
έδρου της Εξελεγκτικής για τόσα πολλά 
χρόνια.

Χαριτολογώντας, δηλώνω ότι καλά κά-
νατε και ψηφίσατε, σας συγχαίρω αναδρο-
μικά και εκτιμώ ειλικρινά επίσης το γεγο-
νός ότι, στις αρχαιρεσίες του 2011, χαρί-
σατε την πλειοψηφία για το Δ.Σ. της Ανα-
γέννησης -και με διαφορά- στο γιο μου, 
Νίκο Αρβανίτη, μόνιμο κάτοικο Βραχατίου 
από το 2008 και παραθεριστή από το 
1982.

Η τιμή που κάνατε στην οικογένειά μας 
ήταν ουσιαστική, διότι αποδείξατε ότι ψη-
φίσατε ΝΕΟΛΑΙΑ.

Δεν έχει σημασία αν στη διετία που πέ-
ρασε, ο Σύλλογός μας δεν είχε "νεολαίο" 
Πρόεδρο.

Άλλωστε, φίλοι μου, με τα αυτιά μου 
άκουσα τότε -μέσα στις ατελείωτες κουβέ-
ντες σχετικά με το χρίσμα του Προέδρου 

του Συλλόγου- το καταπληκτικό: "Σιγά 
μην αφήναμε το Νίκο να γίνει Πρόεδρος!"

Χαριστικά, λοιπόν, ο Νίκος εξελέγη τότε 
χαριστικά -από τα μέλη του Δ.Σ.- Αντιπρό-
εδρος, μέχρι που αποχώρησε από το αξί-
ωμα αυτό το 2013, χωρίς να καταθέσει 
επιστολή παραίτησης. Καλό υπόλοιπο κα-
λοκαίρι λοιπόν και αφήστε τη Νεολαία να 
πάρει πρωτοβουλίες και να ανοίξει νέο 
δρόμο, όπως δημοσιεύτηκε στην εφημε-
ρίδα μας, φύλλο 99 του Ιουνίου 2013. 
Δεν έχω την πρόθεση να θέσω υποψηφιό-
τητα για την Εξελεγκτική Επιτροπή στις φε-
τινές αναμετρήσεις. Εννοείται ότι δεν συν-
δέεται το παράπονο, που σας εξέφρασα, 
με την απόφασή μου να αφίσταμαι της 
Αναγέννησης. Θα συμπαρίσταμαι πάντοτε 
με την ψυχή μου και τη σκέψη μου. Τόπο 
στα νιάτα από εμένα! Κλείνοντας, θα 
ήθελα να εκφράσω την επιθυμία, η επι-
στολή παραίτησής μου να δημοσιευτεί 
στο έντυπο της Αναγέννησης, χωρίς περί-
ληψη.

ΝΤΑΙζΗ ΑΡΒΑΝΙΤΗ, 
"Κάποτε" - Πρόεδρος της Εξελεγκτι-

κής Επιτροπής του Συλλόγου 
Αναγέννηση.

Απάντηση επιστολής
Τα μέλη του απερχόμενου ΔΣ του Συλλό-

γου μας, σεβόμενα την επιθυμία της Κας Νταί-
ζης Αρβανίτη να διαβαστεί επιστολή της την 
οποία έστειλε με τον γιο της Κο Νίκο Αρβανίτη 
(πρώην Αντιπρόεδρο του ΔΣ) την ημέρα της 
Γενικής Συνέλευσης και ημέρα των αρχαιρε-
σιών του Συλλόγου μας και να δημοσιευθεί, 
στην Εφημερίδα μας, το πραγματοποίησαν, 
αλλά θεωρούν παράλληλα υποχρέωσή τους 
και να απαντήσουν.

Διακρίνοντας στην επιστολή μία σαφέστατη 
πικρία με κάποια υπονοούμενα, που φυσικά 
θα ήταν προτιμότερο να εκφραστούν από τον 
ίδιο τον Κο Αρβανίτη μιά και βρισκόταν ο ίδιος 
στις συγκέντρωσή μας, έχουμε απλά να παρα-
θέσουμε τα κάτωθι γεγονότα.

1/ Σαφώς και ο Σύλλογός μας επιθυμεί την 
ανανέωση και προώθηση νέων στην ηλικία 
μελών που θα δώσουν μια νέα δυναμική. Για 
τούτο εμείς ήμασταν εκείνοι οι οποίοι προτεί-
ναμε και προσπαθήσαμε να πείσουμε τον Κο 
Αρβανίτη (παρά την αρχική του άρνηση) να 
θέσει υποψηφιότητα στις αρχαιρεσίες του 
2011. Και αυτό κάναμε και σε πολλά άλλα νε-
αρά μέλη οικογενειών του Συλλόγου μας και 
μη, τα οποία δυστυχώς δεν ανταποκρίθηκαν.

2/ Πράγματι ο Κος Αρβανίτης το 2011 πλει-
οψήφησε με διαφορά δύο ψήφων. Το κατα-
στατικό του Συλλόγου στο άρθρο 8 παράγρα-
φος Γ ορίζει ότι ο πλειοψηφήσας σύμβουλος 
με μέριμνά του, συγκαλεί τα εκλεγέντα μέλη 
σε συνεδρίαση, κατά την οποία γίνεται μυ-
στική ψηφοφορία μεταξύ των μελών για την 
κατανομή των αξιωμάτων του ΔΣ. Πράγματι 
την Κυριακή 31/7/2011 συνήλθε το σώμα σε 
συνεδρίαση, κατά την οποία ο Κος Αρβανίτης 
ως πλειοψηφών Σύμβουλος έλαβε τον λόγο, 
καλωσόρισε τα εκλεγέντα μέλη και ανακοί-
νωσε ο ίδιος ότι δεν ενδιαφέρεται για την θέση 
του Προέδρου, λόγω ελλείψεως εμπειρίας.

Μετά την μη αποδοχή του Κου Αρβανίτη προ-
τάθηκε ως Πρόεδρος ο Κος Λουκάς Στιβακτής, η 

οποία πρόταση έγινε ομόφωνα αποδεκτή.
Ως επίσης κατόπιν έγινε ομόφωνα αποδεκτή 

και η πρόταση να λάβει την θέση του αντιπρο-
έδρου ο Κος Αρβανίτης.

(Όλα τα ως άνω γεγονότα αναγράφονται 
στα πρακτικά της Συνεδρίασης του ΔΣ Νο 
107/07-08-2011, και τα οποία έχουν δημοσι-
ευθεί στην εφημερίδα του Συλλόγου μας).

3/ Μετά την Γενική Συνέλευση της 
29/7/2011, ο Αντιπρόεδρος Κος Αρβανίτης 
δήλωσε στην Γραμματέα του Συλλόγου μας 
Κα Ευαγγελία Ζιούβα, ότι πρόκειται να παραι-
τηθεί, και ότι θα έστελνε γραπτώς την παραί-
τησή του, καθώς και τους λόγους της παραίτη-
σής του. Η δήλωση αυτή επαναλήφθηκε όλες 
τις μετέπειτα φορές που εκαλείτο στα συμβού-
λια του ΔΣ και στα οποία δεν παρουσιαζόταν. 
Σαν ύστατη προσπαθεί, ανατέθηκε από το ΔΣ 
στην Γραμματέα του Συλλόγου να επικοινω-
νήσει μαζί του και να του ανακοινώσει ότι θα 
πρέπει να στείλει την παραίτησή του γραπτώς 
μέχρι το επόμενο Συμβούλιο στις 2/3/2013. 
Στην περίπτωση που δεν σταλεί η παραίτηση 
αυτή θεωρείται δεδομένη. (Από τα δημοσιευ-
μένα πρακτικά της συνεδρίασης του ΔΣ Νο 
118/17-02-2013)

Κατόπιν τούτου, στο επόμενο συμβούλιο και 
δοθέντος ότι δεν στάλθηκε ποτέ η έγγραφη 
παραίτηση του Κου Ν. Αρβανίτη, ψηφίστηκε 
ως Αντιπρόεδρος η Κα Νάντια Δημητρέλη.

Κλείνοντας επιθυμούμε να εκφράσουμε τις 
ευχαριστίες μας τόσο στην Κα Νταίζη Αρβα-
νίτη, στον Κο Κώστα Αρβανίτη, όσο και στον 
Κο Νικόλαο Αρβανίτη για τις υπηρεσίες που 
προσέφεραν στο Σύλλογό μας κατά την διάρ-
κεια της θητείας τους και την επιθυμία μας να 
αναλάβουν στο μέλλον εκ νέου ενεργή συμ-
μετοχή στην προσπάθεια του Συλλόγου.

Τα μέλη του απερχομένου Συμβουλίου του ΔΣ
ΛΟΥΚΑΣ ΣΤΙΒΑΚΤΗΣ, ΝΑΝΤΙΑ ΔΗΜΗΤΡΕΛΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ζΙΟΥΒΑ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ

ΒΟΥΛΑ ΔΑΣΥΡΑ, ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΤΕΓΙΑΝΝΙ-
ΔΟΥ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΘΕΚΑ, ΧΡΥΣΑ 

ΔΗΜΑΚΗ

"Τα μπάνια του σκύλου"
Στην περυσινή συνέλευση του 2012 συμμετέχοντας 

σαν μέλος του Συλλόγου "ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ" έθεσα το 
θέμα "των μπάνιων των σκύλων". Την αφορμή γι' αυτό 
μου την έδωσε ένας νεαρός ο οποίος είχε φέρει το σκύλο 
του στην παραλία ν' αφοδεύσει και στην συνέχεια να κά-
νει το μπάνιο του.

Σε παρατήρησή μου ότι "αυτό απαγορεύεται" μου 
απάντησε ότι η θάλασσα αυτή δεν είναι καθαρή οπότε 
δεν κάνει κάτι που θα τη βρομίσει περισσότερο!!!

Η παράκλησή μου στους εκπροσώπους του Δήμου 
την ημέρα εκείνη ήταν αν μπορούσε να τοποθετήσει πι-
νακίδες ώστε ν' απαγορεύεται η προσέλευση των σκύ-
λων για μπάνιο στη θάλασσα. Αντ' αυτού η απάντηση 
μερικών ζωόφιλων ήταν με επιχειρήματα ότι επιτρέπε-
ται!!!

Η συνέχεια με απογοήτευσε πολύ γιατί μερικοί χειρο-
κροτούσαν συνεχώς την κυρία που πήρε το λόγο να έλ-
θει σε αντίθεση μ' εμένα, οπότε εγκατέλειψα την προσπά-
θειά μου να συνεχίσω.

Διαβάζοντας φέτος την απάντηση του κ. Τάσου Κ....... 
σε προηγούμενο άρθρο του δημοσιογράφου Γιώργου 
Φραντζεσκάκη του περιοδικού (Κ9 Life) με αναπτέρωσε 
διότι δεν ήταν παραλογισμός η παράκληση μου για απα-
γόρευση "των μπάνιων των σκύλων". 

Πρέπει να εκθέσω αναλυτικά τα όσα διάβασα στο πε-
ριοδικό:

Αγαπητέ κ. Φραντζεσκάκη, με εξαιρετικό, έξυπνο και 
χαριτωμένο τρόπο προσεγγίσατε στο τελευταίο τεύχος 
του "Σκύλος και γάτα" το θέμα του "σκυλολουτρού" 
πλην όμως θεωρώ καθήκον να σας ενημερώσω για την 
λύση που έδωσαν καλοί γείτονες στη μικρή γειτονιά μας 
με τη σχεδόν "πριβέ ακτή".

Καθώς απολαμβάνουμε οι λίγοι ντόπιοι το μπάνιο μας, 
να σου ξαφνικά και ένα σκυλάκι. Το ονόμασα Ασπρούλη, 
Ο Ασπρούλης έχει κολάρο, είναι κάτασπρος, λειόθριξ 
και μακρόθριξ, μέγεθος και φάτσα Ποιμενικού. Είναι άρ-
χοντας! Αφού κατουρήσει στην πλαζ, βουτάει στο νερό, 
παίζει λίγο και μετά βγαίνει, τινάζεται, οι σταγόνες λα-
μπυρίζουν στον καλοκαιριάτικο ήλιο και δροσίζουν ευ-
χάριστα όποιον βρίσκεται στην τροχιά τους. Ο Ασπρού-
λης ξανακατουράει και φεύγει. Αργά, αργά ήσυχα, χαυ-
νευμένος μέσα στο ζεστό μεσημέρι. Περνάει από το δρο-
μάκι που χωρίζει δύο μικρά συγκροτήματα κατοικιών και 
καμιά φορά αφήνει ευ μέγεθος και δύσοσμο ίχνος της 
παρουσίας στου. Έτσι λοιπόν και ο Ασπρούλης κάνει το 
μπάνιο του, και μεταβάλλει την περιοχή σ' ένα απέραντο 
καμπινέ και το αφεντικό του τη βγάζει καθαρή!!!

Αυτά και άλλα μου γράφει ο κ. Τάσος Κ.... και συνεχί-
ζει εικάζοντας ότι εφ' όσον τα σκυλιά της εξιστόρησής 
του αναξοφορούν αδέσποτα οι ιδιοκτήτες τους δεν θα 
πιαστούν ποτέ στη μέγκενη του Νόμου!!!

Και εδώ είναι το σφάλμα της ιστορίας του. "Καμιά 
φορά αφήνει και από μια νάρκη", γράφετε αγαπητέ κ. 
Τάσο, που σημαίνει ότι ο Ασπρούλης με το νωθρό βήμα 
(άρα εύκολο να τον ακολουθήσετε) σας επισκέπτεται συ-
χνά, προτού επιστρέψει "ξαλαφρωμένος στο σπίτι του". 
Γιατί δεν τον παίρνετε στο κατόπι, μ' έναν εκ των συλ-
λουομένων ως μάρτυρα, μπορείτε να εντοπίσετε τ' αφε-
ντικά του, να τους σερβίρετε μια ωραιότατη σειρά από 
καταγγελίες... Με μια πρόχειρη ματιά εντοπίζω τουλάχι-
στον τέσσερις παραβάσεις) και θα πω μετά αν θα τον ξα-
ναφήσουν ελεύθερο.

Στη λίστα με τις καταγγελίες να σας βοηθήσω ευχαρί-
στως.

Αλλά μερικά πράγματα εκτός από την γκρίνια και τη 
μεμψιμοιρία πρέπει να τα κάνουμε από μόνοι μας........

Ο τίτλος του παραπάνω άρθρου είναι "Τα μπάνια του 
σκύλου" και υπότιτλος: "Τις μικρές παρανομίες τις βλέ-
πουμε καθημερινά μπροστά μας, αλλά τις συζητάμε 
μόνο μεταξύ μας, έως πότε;"

Μαρία Πολ. Σταυροπούλου
Ανατολικό Βραχάτι

Επιστολές
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ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΙΑΤΡΕΙΟΥ-ΝΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 12, ΒΡΑΧΑΤΙ
ΠΑΡΟΔΟΣ Π.Ε.Ο., ΠΛΗΣΙΟΝ «ΓΕΡΜΑΝΟΥ»

ΚΙΝ.: 6944 705 621 - ΤΗΛ.: 27410 54546

XΑΤΖΗΠΑΠΑΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ

Αγαπητέ κ. Δήμαρχε. 
Ορμώμενος από την εισήγηση σας και από το ότι η δ. 

Επιτροπή Διαβούλευσης μπορεί να συνεδριάσει εφ’ 
όσον εισαχθούν θέματα, σας προτείνω να συγκαλέσετε 
την επιτροπή με τουλάχιστον τα κατωτέρω θέματα:

Κ.Ε.Π.
Έχουν παρέλθει πάνω από 10 χρόνια από τη λειτουρ-

γία του Καποδιστριακού δήμου και των νέων θεσμών 
όπως είναι τα ΚΕΠ. Έτσι μετά από αυτή την εμπειρία, πι-
στεύω ότι το Βραχάτι όντας πάνω στον κύριο οδικό άξονα 
Κορίνθου-Κιάτου, αλλά και στα Μ.Μ. Μεταφοράς για 
την καλύτερη και οικονομικότερη εξυπηρέτηση όλων 
των δημοτών χρειάζεται ένα ΚΕΠ.

2) ΑΝΑΠΛΑΣΗ
Η Κόρινθος αναπλάσσεται (πεζόδρομοι, παλαιός σταθ-

μός ΟΣΕ., η ενδεχόμενη ίδρυση και λειτουργία πολυκαταστήματος τύπου 
MALL ,κτλ.). Είναι ανάγκη να αναπλάσουμε το τουριστικό μας μέτωπο γενι-
κότερα και ειδικότερα αυτό πού σας αποδίδει έσοδα. Ας συζητήσουμε το 
πώς θα το πετύχουμε (π.χ. Σκουπίδια, φωτισμός , επέκταση νεκροταφείου, 
γήπεδα τένις (2 στρέμματα) μπιτς βόλεϊ),κ.ά.

3) ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ
Ας γίνει ένας απολογισμός δράσης σύμφωνα με εισήγηση δημάρχου 

(3/11), και ας τεθούν ΝΕΟΙ βραχυπρόθεσμοι στόχοι!!
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ
Δεν υπάρχει κανένας φορέας που να ακούει, να αξιολογεί, να επιβραβεύει 

τις προσπάθειες αθλητικών η πολιτιστικών η άλλων δράσεων στον δήμο 
μας. Αυτό βέβαια το κάνει ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ! Το ερώτημα μου είναι άν το κάνει 
σωστά (-έχω κάποιες επιφυλάξεις γι αυτό), η χρειάζεται κάτι άλλο;

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Α) Όσοι προσέλθουν να τοποθετηθούν εφ’ όσον το επιθυμούν στο θέμα 

για 2 λεπτά, ώστε να καταγραφεί η άποψη, ή η πρότασή τους.
Β) Συμπολίτες που δεν ανή-

κουν στην επιτροπή να μπο-
ρούν να τοποθετηθούν παρο-
μοίως μετά την τοποθέτηση 
των μελών (αφού το ζητήσουν 
γραπτώς).

Γ) Οι προτάσεις που θα κατα-
τεθούν πριν και κατά την διάρ-
κεια της συνεδρίασης να απα-
ντηθούν συνολικά από τον δή-
μαρχο και τους αντιδημάρχους 
οι οποίοι θα καθορίσουν την 
ψηφοφορία η ότι άλλο.

Με τις ευχές μου για ΚΑΛΟ 
ΧΕΙΜΩΝΑ.

ΠΕΤΡΟΣ 
ΧΑΤζΗΠΑΠΑΣ, 
Μέλος επιτροπής 
διαβούλευσης,
Μέλος Δ.Σ. 
Αναγέννησης 
Βραχατίου.

Επιτέλους έχουμε και μια 
καλή είδηση από το σήριαλ ΕΤ-
ΠΑΚΟ. Από την πρώτη του πε-
ρασμένου Ιουλίου, οι νόμιμοι 
εκκαθαριστές της εταιρείας «ΕΤ.
ΠΑ.ΚΟ Α.Ε.» κ.κ Ιωάννης Θη-
βαίος, Γρηγόρης Λιούλιας και 
Δημήτριος Νανόπουλος υπέ-
γραψαν την παραχώρηση των 
δύο οικοπέδων εκτάσεως περί-
που 11 στρεμμάτων της ΕΤ-

ΠΑΚΟ με «χρησιδάνειο» στο Δήμο Βέλου – Βό-
χας, έως την 31η Αυγούστου 2014. Η παραχώ-
ρηση έγινε προκειμένου ο Δήμος να τα χρησι-
μοποιεί ως χώρο πολιτιστικών και αθλητικών 
εκδηλώσεων, έκθεση προϊόντων, χώρο στάθ-
μευσης, ακόμα και για εκδηλώσεις που αφο-
ρούν στο πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής. 

Αυτή η εξέλιξη είναι πολύ θετική, αλλά επειδή 
έχει συγκεκριμένη ημερομηνία λήξεως οι ευθύ-
νες από εδώ και πέρα όλων και περισσότερο της 
Δημοτικής Αρχής είναι μεγάλες. Το σοβαρό 
θέμα του τοπικού ρυμοτομικού δεν έχει προχω-
ρήσει, ο μελετητής είναι ακόμη απλήρωτος και 

δεν παραδίδει την έτοιμη μελέτη, ο Δήμος χρή-
ματα δεν διαθέτει για αγορά του οικοπέδου και 
η αίτηση στο Πράσινο Ταμείο για χρηματοδό-
τηση εκκρεμεί, γιατί δεν υπάρχουν προς το πα-
ρόν οι προϋποθέσεις να προχωρήσει. 

Από τη μεριά μας εμείς όλοι όσοι θέλουμε ο 
χώρος να καταλήξει στην ιδιοκτησία του Δήμου 
και όχι σε κάποιο REAL ESTATE, πρέπει να συ-
ντονίσουμε τις προσπάθειές μας και να βοηθή-
σουμε να καθαριστεί άμεσα ο χώρος με τη βοή-

θεια και των μηχανημάτων του Δήμου, να πιέ-
σουμε τους αρμόδιους να «τρέξουν» τις διαδι-
κασίες όποιες κι αν είναι αυτές, να κηρύξουμε 
διατηρητέα όσα κτίρια αξίζουν να διατηρηθούν 
για να τα σώσουμε στο μέλλον και να κάνουμε 
τα πάντα για να δώσουμε σε όλους να καταλά-
βουν ότι αυτός ο χώρος είναι αδιαπραγμάτευτα 
κοινόχρηστος και όπως έχουμε τόσες φορές 
αναφέρει μπορεί να αποτελέσει τον μεγαλύτερο 
πολιτιστικό πνεύμονα όλης της Κορινθίας.

ΝΙΚΟΣ
ΜΠΟΥΡΑΣ

ΕΤΠΑΚΟ, ΜΙΑ ΚΑΛΗ ΕΙΔΗΣΗ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΕΩΣ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ

Αγαπητά μέλη και φίλοι του 
Συλλόγου μας,

στο Φύλλο Νο. 95/Δεκέμ-
βριος 2011 της εφημερίδας μας 
έγραψα ένα αφιέρωμα για τα 
τριάντα (30) χρόνια ζωής του 
Συλλόγου μας "Η ΑΝΑΓΕΝ-
ΝΗΣΗ ΤΟΥ ΒΡΑχΑΤΙΟΥ". Σε 
αυτήν την έκδοση γράφω γε-
μάτη χαρά και αισιοδοξία για το 
100ο φύλλο έκδοσης της εφη-
μερίδας μας. Γιορτάζουμε θα 
μπορούσαμε να πούμε και θέ-
λουμε να μοιραστούμε μαζί σας 
αυτή μας τη χαρά, η οποία έχει 
να κάνει με τη γενική και συλλο-
γική προσπάθεια όλων όσων 
προσέφεραν τις υπηρεσίες τους 
στο Σύλλογο και την εφημερίδα 
μας.

Μέσα από την εφημερίδα, οι 
εμπνευστές και ιδρυτές αυτής, 
κάτοικοι όλοι της Σαμούτανης, 
οραματίστηκαν κι έκαναν πράξη 
και έργο τον σκοπό τους που 
δεν ήταν άλλος από την εμψύ-
χωση και την ενθάρρυνση αυ-
τής τους της προσπάθειας για 
προσφορά, προοπτική και 
προσδοκία με ανιδιοτέλεια και 
σεβασμό μόνο και μόνο για το 
καλό και την ευημερία του Βρα-
χατίου.

Το άλμα που πραγματοποίη-
σαν τα μέλη του τότε Δ.Σ. με την 
έκδοση του 1ου Φύλλου τον 
Οκτώβριο του 1995 ήταν το νέο 
μέσον για την επικοινωνία και 

την καλύτερη ενημέρωση όχι 
μόνο των μελών αλλά και της 
τότε Κοινότητας του Βραχατίου, 
της οποίας οι ζωντανοί παλμοί, 
όπως χαρακτηριστικά ανέφε-
ραν, θα εύρισκαν από την καρ-
διά της εφημερίδας μας την 
ανάσα για να δημιουργήσουν 
ένα ομορφότερο και καλύτερο 
μέλλον για τον τόπο.

Οι κατά καιρούς υπεύθυνοι 
για την έκδοση της εφημερίδας 
μας, εργάστηκαν με σοβαρό-
τητα, συνέπεια και μεράκι, έχο-
ντας πάντοτε στο μυαλό τους το 
ήθος, το σεβασμό και την αξιο-
πρέπεια που αρμόζει στο Σύλ-
λογό μας. Η εφημερίδα μας δεν 
έχει χρώμα. Τα άρθρα και η ύλη 
της είναι αυτά που προέχουν και 
που απασχολούν το εκάστοτε 
Δ.Σ. με σωστή και έγκυρη ενη-
μέρωση για το περιβάλλον, τον 
εξωραϊσμό, την προστασία της 
θάλλασάς μας, τα πολιτιστικά 
δρώμενα και βέβαια ότι έχει να 
κάνει με τα προβλήματα της κα-
θημερινότητας και του Δήμου 
μας.

Φίλοι μου, δεν πρέπει να ξε-
χνάμε πως η εφημερίδα μας εί-
ναι ανοιχτή για όλους. Θα είναι 
χαρά και τιμή να στείλετε άρθρα 
σας προς δημοσίευση. Ο αγώ-
νας για ένα καλύτερο αύριο, με 
ανάπτυξη και προοπτική είναι 
κοινός για όλους. 

ΒΟΥΛΑ ΔΑΣΥΡΑ

 Με το βλέμμα στραμμένο στο χρόνο

ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΜΕ 

ΤΟ 100ο ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΜΑΣ 
"Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ"
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Άς κρατήσουν οι χοροί…
 

Ο Χορευτικός και Λαογραφικός σύλλογος 
η “Ρέα” του Άσσου Δήμου Κορινθίων, χά-
ρισε στούς κατοίκους του χωριού αλλά και 
στούς επισκέπτες και παραθεριστές, ένα μο-
ναδικό πολιτιστικό τριήμερο. Η “Ρέα” ανέ-
βασε ακόμα μία φορά ψηλά τον ποιοτικό 
πήχη και προέβαλε τον Άσσο σαν ένα φιλό-
ξενο τουριστικό προορισμό. Οι εντυπώσεις 
τόσο των θεατών όσο και των συμμετασχό-
ντων χορευτικών και χορωδιών, ήταν άρι-
στες!

Το τριήμερο ξεκίνησε την Παρασκευή 12/7, μέ παραδοσια-
κούς χορούς, όπου συμμετείχαν 4 χορευτικά συγκροτήματα, 
του Πνευματικού Κέντρου Κορίνθου, του συλλόγου Βλαχιώ-
της Λακωνίας, των Μεγάρων Αττικής και της “Ρέας”.

Το Σάββατο 13/7 οι χορωδίες της Αγιάς Λαρίσης, του Κο-
μποτίου Άρτας και της “Ρέας”, γαλήνεψαν τις ψυχές των πα-
ρευρισκομένων με τις γλυκιές μελωδίες τους. Επίσης τιμή-
θηκε ο μαέστρος Αλέξανδρος Παπαγιαννόπουλος.

Και την Κυριακή 14/7 το λιμανάκι του Κάτω Άσσου λικνί-
στηκε ρυθμικά σε Λάτιν ρυθμούς. Τα Λάτιν χορευτικά τμή-
ματα του Μεγάλου Αλεξάνδρου Βραχατίου, του Πολιτιστικού 
και Εξωραϊστικού συλλόγου Κοκκωνίου “Νέα Γενιά”, της 
σχολής χορού “Προμηθέας”, της σχολής χορού “Dance 
Sport Energy”, του τμήματος Tango Παναγιώτη Γεροβασίλη 

και τα Λάτιν τμήματα της “Ρέας” εντυπωσίασαν τους θεατές με 
τις χορευτικές ικανότητες των μαθητών και των δασκάλων.

Σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς η προσπάθεια της 
“Ρέας” πέρα από τα πολιτιστικά δρώμενα, σίγουρα σκόρπισε 
χαρά και αισιοδοξία στους κατοίκους της περιοχής.

Στις εκδηλώσεις παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος και μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου της Αναγέννησης Βραχατίου.

ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ " Η ΓΝΩΜΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ"

Με μεγάλη συμμετοχή διεξήχθη και φέ-
τος ο υπερ-μαραθώνιος αγώνας (246 χιλιό-
μετρα) "ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ 2013" στις 27 Σε-
πτεμβρίου. Συμμετείχαν 321 ημεροδρομοι 
αθλητές από 35 χώρες και τερμάτισαν 148 
(11 γυναίκες). Ο πρώτος σε 23 ώρες και 29’ 
λεπτά (Πορτογάλος) ονόματι Τζοαο. Ο 
πρώτος Έλληνας με όνομα Αναστασιάδης 
τερμάτισε σε 27 ώρες και 44’ . 

Η πρώτη γυναίκα (Lubis) σε 28 ώρες 03’, 
ενώ η πρώτη Ελληνίδα (Μαρκακου) σε 34 
ώρες κ 34’, και η Ματθαίου 35 ώρες, 16’. Οι 
τελευταίοι δρομείς τερμάτισαν στις 36 ώρες 
που έληγε το όριο χρονομέτρησης.

Ιστορικά στοιχεία: Πρώτος ημεροδρόμος 
πριν από 2500 χρόνια, το 490 π.Χ, υπήρξε 
ο Φειδιππίδης, Αθηναίος οπλίτης που απε-
στάλη από τον Μιλτιάδη, στρατηγό των 
Αθηναίων, κατά αφήγηση Ηροδότου, για 
να ζητήσει βοήθεια από την Σπάρτη προκει-
μένου να ενισχυθούν οι δυνάμεις τους απέ-
ναντι στους Πέρσες και λοιπούς Ασιάτες, 
πριν την μάχη του Μαραθώνα, όπου και 
έφτασε την επόμενη ημέρα. 

Η αναβίωση του κατορθώματος του Φει-
διππίδη οφείλεται στον Άγγλο σμήναρχο 
Τζον Φοντέν που υλοποίησε τον θρύλο 
που διάβασε στον Ηρόδοτο τρέχοντας με 
άλλους τέσσερις Άγγλους το φθινόπωρο 
του 1982 στην περιγραφόμενη ιστορική δι-
αδρομή σε 36 ώρες Έκτοτε διεξάγετε ανελ-
λιπώς με αυξανόμενη συμμετοχή αθλητών 
και αθλητριών, από τον διεθνή σύνδεσμο 
"Σπάρταθλον". Η εκκίνηση δίνεται στις 
07.00 από την Ακρόπολη και τερματισμό το 

άγαλμα του Λεωνίδα στην Σπάρτη με βρα-
βείο ένα στεφάνι ελιάς και λίγο νερό.

Σταθμοί ανεφοδιασμού. Υπάρχουν δυο 
σταθμοί ανεφοδιασμού στον δήμο μας 
πάνω στα σημεία της αρχαίας κλασικής δια-
δρομής Ο ένας βρίσκεται στην κεντρική 
πλατεία του Ζευγολατιού (όπου παρευρέθη 
ο υπογράφων) και ο άλλος στο Χαλκί. Στον 
σταθμό ανεφοδιασμού βρίσκονται γιατροί, 
φυσιοθεραπευτές και κριτές του αγώνα, οι 
υποστηρικτές και φίλοι των αθλητών, αυ-
τοκίνητα για την μετακίνηση τους, πάγκος 
ανεφοδιασμού με υγρά (νερό-χυμοί-μέλι) 
άλλα και στερεά τρόφιμα (σταφίδες-πατα-
τάκια) αλλά και διάφορες προμήθειες που 
από πριν έχουν ετοιμάσει οι αθλητές για να 
τα πάρουν από αυτόν τον σταθμό. 

Ο δήμος μας βρίσκετε στην μέση περίπου 
του αγώνα απ όπου περίπου οι αθλητές θα 
περάσουν μετά από 10-12 ώρες. Συγκινητι-
κές ήταν οι στιγμές όταν ο κόσμος που βρι-
σκόταν κοντά στους αθλητές χειροκρο-
τούσε και τους επευφημούσε προσπαθώ-
ντας να τους εμψυχώσει για να συνεχίσουν 
την προσπάθεια Επίσης μικρότερα παιδιά 
ζητούσαν αυτόγραφα, που οι αθλητές ευ-
χαρίστως υπέγραφαν κάνοντας μια μικρή 
στάση. Τα φωτογραφικά στιγμιότυπα είναι 
από την διαδρομή των αθλητών στο Ζευγο-
λατιό. 

Στόχος του συλλόγου μας είναι η αναζή-
τηση εθελοντών για να υποστηρίξουν την 
επόμενη διοργάνωση ηθικά και υλικά Για 
πληροφορίες: www.spartathlon.gr και το 
τηλέφωνο του πρόεδρου του συλλόγου.

Στις 27 Ιουλίου 2013 στην παραλία του 
Βραχατίου, έγινε η μεγάλη συναυλία 
από το ιδιαίτερο καλλιτεχνικό σχήμα 

των Λαυρέντη Μαχαιρίτσα - Δήμητρας Πα-
πίου και Δημήτρη Σταρόβα, στα πλαίσια των 
καλλιτεχνικών εκδηλώσεων του Δήμου μας.

Μετά την ιδιαίτερη επιθυμία του Δημάρχου 
Αννίβα Παπακυριάκου να καλέσει το ως άνω 
σχήμα, ο Σύλλογός μας "Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ 
ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ" ανέλαβε να μεσολαβήσει και να 
συνδιοργανώσει την ως άνω συναυλία.

Πιστεύοντας ότι ο Πολιτισμός στους δύσκο-
λους καιρούς που περνάμε είναι από τα βασικά 
μέσα που ο πολίτης μπορεί να επικοινωνήσει 
και να πάρει μία πνευματική ανάσα, το κάναμε 
με ιδιαίτερη χαρά.

Περιφράχθηκε στην παραλία του Λιμανιού 
ένας χώρος 2 περίπου στρεμμάτων που παρα-
χωρήθηκε από το Λιμενικό Ταμείο, όπου κατα-
σκευάσθηκε εξέδρα και τοποθετήθηκαν 2200 
καθίσματα.

Η βραδιά άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις 
στα 2500 άτομα που την παρακολούθησαν με 
πολύ μεγάλο ενθουσιασμό.

Η καλλιτεχνική και οργανωτική επιτυχία άφη-
σαν έναν ιδιαίτερο απόηχο στον Δήμο μας. 

Τέτοιες εκδηλώσεις αποτελούν την μαρτυρία 
της θέλησής μας να κρατηθούμε ζωντανοί.

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους τους φο-
ρείς του Δήμου μας που βοήθησαν στην εκδή-
λωση.

Τόν Δήμαρχο Αννίβα Παπακυριάκο, τους 
Συλλόγους του Δήμου, το Λιμενικό Ταμείο, 
αλλά ιδιαίτερα την Κα Κατερίνα Μασούρη (ιδι-
αιτέρα του Δημάρχου) και τον Βαγγέλη Τσά-

κωνα (Πρόεδρο του Συλλόγου του Μεγάλου 
Αλεξάνδρου), που εργάστηκαν εντατικά για την 
οργάνωση της εκδήλωσης.

Επίσης τον Λαυρέντη Μαχαιρίτσα, που μας 
αντιμετώπισε πολύ φιλικά όσον αφορά την 
αμοιβή του καλλιτεχνικού σχήματος, και την 
Δήμητρα Παπίου που προσφέρθηκε αφιλο-
κερδώς, σαν μέλος του ΔΣ του Συλλόγου μας 
και σαν δημότης του Δήμου μας.

ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Η ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΣΤΟ ΒΡΑΧΑΤΙ πολιτιστικά

ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ 2013 
(στα χνάρια του Φειδιππίδη)

γράφει ο ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΤζΗΠΑΠΑΣ,
Μέλος Δ.Σ Αναγέννησης 

& έφορος Αθλητισμού

ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ 
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ
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Ψήφισμα του Δήμου Βέλου Βόχας 
για την ελλιπή αστυνόμευση και 
αύξηση της εγκληματικότητας 

Μετά το κλείσιμο του Δήμου Βέλου Βόχας την Παρα-
σκευή 20 Σεπτεμβρίου ως ένδειξη διαμαρτυρίας για 
την ελλιπή αστυνόμευση και αύξηση της εγκληματικό-
τητας, ο Δήμαρχος επέδωσε στο Διοικητή του Αστυνο-
μικού Τμήματος Βραχατίου το κάτωθι ψήφισμα:
΄΄Προς: -κ. Υπουργό Δημόσιας Τάξης & Προστασίας 
του Πολίτη 
 -Βουλευτές Νομού Κορινθίας
 -Εισαγγελέα Κορίνθου
 - Αστυνομική Διεύθυνση Κορινθίας
 - Αστυνομικό Τμήμα Βραχατίου
ΨΗΦΙΣΜΑ
Αξιότιμοι Κύριοι
Ο Δήμος Βέλου Βόχας εκφράζει την έντονη διαμαρτυ-
ρία του για την ελλιπή αστυνόμευση του Δήμου μας. 
Μετά την κατάργηση και αποδυνάμωση των Τοπικών 
Αστυνομικών Τμημάτων η αύξηση της εγκληματικότη-
τας στην περιοχή του Δήμου μας έχει πάρει ανεξέλε-
γκτες διαστάσεις, (καθημερινά κρούσματα κλοπών, 
ληστειών, διαρρήξεων, καταστροφών στις αγροτικές 
περιουσίες), με αποτέλεσμα οι κάτοικοι να έχουν χάσει 
το αίσθημα της ασφάλειας και να επικρατεί παντού φό-
βος, αγωνία και θυμός για την εγκατάλειψη από την 
πολιτεία. 
Ολόκληρος ο Δήμος μας αστυνομεύεται πλέον μόνο 
από το Αστυνομική Τμήμα Βραχατίου που παρ’ όλες τις 
προσπάθειες τόσο του Διοικητή όσο και των αστυνομι-
κών είναι αδύνατο να ανταπεξέλθει στα τόσα προβλή-
ματα που αντιμετωπίζει καθημερινά ο Δήμο μας. 
Επειδή πια οι κάτοικοί μας είναι εξοργισμένοι και φο-
βούμενοι ότι θα καταλήξουμε μάρτυρες φαινομένων 
αυτοδικίας.
Ζητούμε
Α)Την άμεση στελέχωση του Αστυνομικού Τμήματος 
Βραχατίου με εξειδικευμένο δυναμικό και μέσα ώστε 
να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των δημοτών μας. 
Β) Την αύξηση περιπολιών και ειδικότερα στα Τοπικά 
Διαμερίσματα του Δήμου που υπάρχουν αυξημένα 
κρούσματα κλοπών- παραβατικών συμπεριφορών 
κ.λ.π.
Γ) Τον έλεγχο της νομιμότητας παραμονής αλλοδα-
πών.
Δ) Νομοθετική μεταρρύθμιση ώστε το αδίκημα της 
αγροτικής κλοπής να έχει ισότιμη ποινική αντιμετώπιση 
με το αδίκημα της ζωοκλοπής Ε) Αξιώνουμε την προ-
στασία της ζωής μας, το δικαίωμα μας να κυκλοφο-
ρούμε, να εργαζόμαστε και να κοιμόμαστε με ασφάλεια. 
Η ασφάλεια των πολιτών μας πρέπει σε ένα ευρωπαϊκό 
κράτος του 2013 να θεωρείται δεδομένη. Γι’ αυτούς 
τους λόγους απαιτούμε την άμεση ικανοποίηση των 
παραπάνω αιτημάτων μας τα οποία τα θεωρούμε αδια-
πραγμάτευτα.΄΄

ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΥΛΑΞΗ 
ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΤΟΥ ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
SECURITY

για τη δημιουργία

Δεδομένης της δυσκολίας να εξηγούμε αναλυτικά τις λεπτομέρειες της λειτουργίας του συστήματος, οργανώνουμε 
Ημερίδα στο κέντρο Δαληβίγκα (σουβλατζίδικο) την 17η Νοεμβρίου 2013 όπου θα συζητήσουμε 

το θέμα διεξοδικά, και θα απαντήσουμε στις ερωτήσεις σας. 

Η αύξηση της εγκληματικότητας στην περιοχής μας και η αδυναμία 
του Κράτους να μας προστατέψει επαρκώς, μας έφτασε στο σημείο 
να μην μπορούμε να κυκλοφορούμε, να εργαζόμαστε και να κοιμό-
μαστε με ασφάλεια. 

Για τούτο, σας ανακοινώνουμε, ότι οι δύο Σύλλογοι του Βραχατί-
ου: «Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ» και «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝ-
ΔΡΟΣ ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ» σκέφτηκαν και παίρνουν την πρωτοβουλία να 
συντονίσουν την οργάνωση ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (SECURITY) για 
την φύλαξη όλων των κατοικιών του ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ.

Το ιδιαίτερο κίνητρο του οργανωμένου συντονισμού, είναι ότι το 

κόστος της οικονομικής επιβάρυνσης ενός εκάστου ασφαλισμέ-
νου θα είναι κατά πολύ μικρότερο απ΄ ότι θα κόστιζε η φύλαξή του 
μεμονωμένα. Είναι φυσικό ότι όσο περισσότεροι ενδιαφερόμενοι 
είμαστε, τόσο περισσότερο ρίχνουμε το κόστος της συνδρομής μας.

Γι αυτό περιμένουμε το ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ για την  ενέργεια 
που πραγματοποιούν οι Σύλλογοί μας, προκειμένου να οργανώ-
σουμε και κοστολογήσουμε αναλόγως την υπηρεσία που θα μας 
προσφέρουν.

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΝΑ ΜΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΤΕ 
ΤΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΣΑΣ ΣΤΟ vrahatisecur@hotmail.gr

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΤΟ ΣΥΝΤΟΜΟΤΕΡΟ!!!!!!
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 6971 884 428

ΜΟΝΑδΙΚΗ ΠΡΟϋΠΟθεΣΗ εΙΝΑΙ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ ΝΑ εΧεΙ ΣΥΝΑΓεΡΜΟ ΚΑΙ ΝΑ εΙΝΑΙ ΣΥΝδεδεΜεΝΟ 
Με ΤΟ ΚεΝΤΡΟ ΤΗΣ εΤΑΙΡεΙΑΣ ΠΟΥ θΑ ΣΥΝεΡΓΑΣΤΟΥΜε. 

ΚΙΝΔΥΝΟΣ – ΘΑΝΑΤΟΣ η δια-
σταύρωση της οδού Νικηταρά με την 
ΠΕΟ Κορίνθου – Πατρών στο Βραχάτι. 
Το ένα ατύχημα μετά το άλλο συμβαί-
νουν στο σημείο αυτό, κυρίως αφότου 
μονοδρομήθηκε η Νικηταρά και αυξή-
θηκε δραματικά ο αριθμός των αυτο-
κινήτων που ανεβαίνουν προς την Πα-
λαιά Εθνική Οδό. Το πρόβλημα πρέ-
πει να αντιμετωπισθεί άμεσα και απο-
τελεσματικά. Πρέπει να γίνει ειδική 
κυκλοφοριακή μελέτη με διαβάσεις 
πεζών και φωτεινούς σηματοδότες, 
ώστε οι πάντες να αντιλαμβάνονται 
τους κινδύνους από οποιαδήποτε κα-
τεύθυνση και αν έρχονται. 

Ζητάμε από τον Δήμο Β.Β. να επιλη-

φθεί του σοβαρού αυτού θέματος και 
να προχωρήσει άμεσα στην λήψη των 
αναγκαίων μέτρων.

Υ.Γ. Ταυτόχρονα όπως έχουμε ξανά 
επισημάνει, πρέπει να πάψει η ΠΕΟ Κο-
ρίνθου Πατρών να ανήκει στο Εθνικό 
Οδικό Δίκτυο, δηλαδή να γίνει επιτέ-
λους ο αποχαρακτηρισμός της, για να 
μπορούμε πολύ πιο εύκολα να επεμ-
βαίνουμε και ταυτόχρονα να απαγορέ-
ψουμε τη διέλευση στις νταλίκες υπερ-
τοπικής κυκλοφορίας, που επιτείνουν 
το πρόβλημα όχι μόνο στην πιο πάνω 
διασταύρωση, αλλά σε όλο το μήκος 
της Παλαιάς Εθνικής Οδού.

Νίκος Μπούρας

Η ΠΙΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ 
ΤΟΥ ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ


