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Ο Ζηµινόπουλος Γιώργος έµπειρος τεχνι-

κός και έµπορος επί 25 συναπτά έτη στο 

χώρο του αυτοκινήτου και της µοτοσυκλέτας, µε πολύχρονη πείρα ως οδηγός αγώνων του 

µηχανοκίνητου αθλητισµού, δηµιούργησε ένα άρτια εξοπλισµένο κατάστηµα στον ισθµό της 

Κορίνθου. Με έµπειρο τεχνικό προσωπικό και σύγχρονα µηχανήµατα, διαθέτοντας 800m2 

στεγασµένου χώρου καθώς επίσης και 1000m2 parking, το κατάστηµα µας σας προσφέρει 

ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις και στερεοφωνικά αυτοκινήτου όλων των επωνύµων εται-

ριών, σε ασυναγώνιστες τιµές και ποιότητα! 

 

 

ΜΕ Α∆ΕΙΕΣ ΤΣΕΠΕΣ,        

∆ΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ 

ΤΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ ΘΑ       

ΚΑΝΟΥΝ 7 ΣΤΟΥΣ 10      

ΕΛΛΗΝΕΣ  

 

ΣΦΕΝΤΟΝΑ 8/7/2011  

∆ιακοπές στο… σπίτι τους θα κάνουν φέτος το 

καλοκαίρι 7 7 7 7 στους στους στους στους 10 10 10 10 Έλληνες Έλληνες Έλληνες Έλληνες σύµφωνα µε σύµφωνα µε σύµφωνα µε σύµφωνα µε 

έρευνα που έκανε την προηγούµενη εβδοµάδα το έρευνα που έκανε την προηγούµενη εβδοµάδα το έρευνα που έκανε την προηγούµενη εβδοµάδα το έρευνα που έκανε την προηγούµενη εβδοµάδα το 

ΙΝΚΑΙΝΚΑΙΝΚΑΙΝΚΑ. Ο λόγος, φυσικά, είναι η γενικότερη οικονο-η γενικότερη οικονο-η γενικότερη οικονο-η γενικότερη οικονο-

µική και επαγγελµατική αστάθειαµική και επαγγελµατική αστάθειαµική και επαγγελµατική αστάθειαµική και επαγγελµατική αστάθεια, ενώ ταυτό-

χρονα, το κόστος για διακοπές το κόστος για διακοπές το κόστος για διακοπές το κόστος για διακοπές 15 15 15 15 ηµερών σε ένα ηµερών σε ένα ηµερών σε ένα ηµερών σε ένα 

νησί για µια τετραµελή οικογένεια, έχει φτάσει νησί για µια τετραµελή οικογένεια, έχει φτάσει νησί για µια τετραµελή οικογένεια, έχει φτάσει νησί για µια τετραµελή οικογένεια, έχει φτάσει 

τις τις τις τις 3.500 3.500 3.500 3.500 ευρώ!ευρώ!ευρώ!ευρώ! 

Σύµφωνα µε την έρευνα, το 72% των ερωτηθέ-

ντων, σκοπεύουν να… ξεγελάσουν το καλοκαίρι 

µε αποδράσεις του Σαββατοκύριακου και τριήµε-

ρα στα εξοχικά συγγενών και φίλων. Όσοι πάνε 

φέτος διακοπές, θα φροντίσουν να µειώσουν τις 

µέρες των διακοπών τους. Η έρευνα έδειξε ότι 

διακοπές µίας εβδοµάδας θα κάνει το 46%, δια-

κοπές 10 ηµερών το 25%, διακοπές 25 ηµερών το 

23%, διακοπές 20 ηµερών µόλις το 5%, ενώ για 

τέσσερις βδοµάδες θα 

απουσιάσει µόλις 1 

στους 100. Ο περιορι-Ο περιορι-Ο περιορι-Ο περιορι-

σµός της χρονικής σµός της χρονικής σµός της χρονικής σµός της χρονικής 

διάρκειας των διακο-διάρκειας των διακο-διάρκειας των διακο-διάρκειας των διακο-

πών οφείλεται κυρίως πών οφείλεται κυρίως πών οφείλεται κυρίως πών οφείλεται κυρίως 

σε οικονοµικούς πα-σε οικονοµικούς πα-σε οικονοµικούς πα-σε οικονοµικούς πα-

ράγοντες, που έχουν ράγοντες, που έχουν ράγοντες, που έχουν ράγοντες, που έχουν 

να κάνουν µε τη µείωση των εισοδηµάτων και να κάνουν µε τη µείωση των εισοδηµάτων και να κάνουν µε τη µείωση των εισοδηµάτων και να κάνουν µε τη µείωση των εισοδηµάτων και 

κυρίως µε την αβεβαιότητα για την εργασία, αλ-κυρίως µε την αβεβαιότητα για την εργασία, αλ-κυρίως µε την αβεβαιότητα για την εργασία, αλ-κυρίως µε την αβεβαιότητα για την εργασία, αλ-

λά και την ανάγκη για περικοπές σε ό,τι θεωρεί-λά και την ανάγκη για περικοπές σε ό,τι θεωρεί-λά και την ανάγκη για περικοπές σε ό,τι θεωρεί-λά και την ανάγκη για περικοπές σε ό,τι θεωρεί-

ται πολυτέλεια.ται πολυτέλεια.ται πολυτέλεια.ται πολυτέλεια. 

Και αυτός είναι ο λόγος που µια µεγάλη µερίδα 

των Ελλήνων θα προτιµήσουν φέτος τις οικογε-

νειακές διακοπές στο πατρικό σπίτι στο χωριό 

(50%) ή θα φιλοξενηθούν από συγγενείς και φί-

λους (24%). Η συντριπτική πλειονότητα -ποσοστό 

65%- προτιµά να κάνει διακοπές στη θάλασσα 

(65%) και το βουνό προτιµά το 35%. 

3.500 3.500 3.500 3.500 ευρώ για ευρώ για ευρώ για ευρώ για 15 15 15 15 µέρες σε ένα νησί!µέρες σε ένα νησί!µέρες σε ένα νησί!µέρες σε ένα νησί! 

Σύµφωνα µε τους υπολογισµούς του ΙΝΚΑ, το ε-το ε-το ε-το ε-

λάχιστο κόστος για µεταφορά, διαµονή λάχιστο κόστος για µεταφορά, διαµονή λάχιστο κόστος για µεταφορά, διαµονή λάχιστο κόστος για µεταφορά, διαµονή 

καικαικαικαι    διατροφήδιατροφήδιατροφήδιατροφή    µιας τετραµελούς οικογένειας α-µιας τετραµελούς οικογένειας α-µιας τετραµελούς οικογένειας α-µιας τετραµελούς οικογένειας α-

νέρχεται πλέον στα νέρχεται πλέον στα νέρχεται πλέον στα νέρχεται πλέον στα 3.500 3.500 3.500 3.500 ευρώ.ευρώ.ευρώ.ευρώ.    Η µεταφορά µε 

πλοίο ακόµα και στην οικονοµική θέση (µε ΙΧ) κο-

στίζει κατ’ ελάχιστον 500-600 ευρώ. Η διαµονή 

επίσης κοστίζει περί τα 80 ευρώ τη βραδιά 

(1.200 ευρώ) και περισσότερα από 120 ευρώ την 

ηµέρα για φαγητό (1.800 ευρώ). 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΓΟΝΟΥΣΑΣ  
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∆ΙΑΤ ΙΘΕΤΑΙ    
∆ΩΡΕΑΝ  

 

 

ΦΕΡΤΕ            

ΠΙΣΩ ΤΑ       

ΠΑΓΩΤΑ!!! 

δεύτερος κύκλος των δεύτερος κύκλος των δεύτερος κύκλος των δεύτερος κύκλος των 

µαθηµάτων κολύµβησηςµαθηµάτων κολύµβησηςµαθηµάτων κολύµβησηςµαθηµάτων κολύµβησης 

στο Ναυτικό στο Ναυτικό στο Ναυτικό στο Ναυτικό 

Όµιλο   ΚιάτουΌµιλο   ΚιάτουΌµιλο   ΚιάτουΌµιλο   Κιάτου 

ΜΕ Α∆ΕΙΕΣ ΤΣΕΠΕΣ,        

∆ΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑ-

ΛΙΑ ΤΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ ΘΑ       

ΚΑΝΟΥΝ 7 

ΣΤΟΥΣ 10      

ΕΛΛΗΝΕΣ  

  ΕΚΛΟΓΈΣ  ΓΙΑ    

ΝΈΟ Δ.Σ. ΣΤΟΝ  

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ     

ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΟΝΟΥΣΑΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ     

 Μαζί κάναµε την 
διαφορά.    

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ 
ΚΑΙ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ ΣΤΗ ΓΟΝΟΥΣΑ   

Ποιες είναι οι νέες ελ-

πιδοφόρες καλλιέρ-

γειες για την Ελλάδα 

σήµερα;;;    

Μάθετε για το ρόδι, το ιππο-

φαές, το µυρτιλο και 

την µαύρη τρούφα  



 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΟΥΣΑΣ  

  ΕΚΛΟΓΈΣ  ΓΙΑ ΝΈΟ Δ.Σ.  

 

Την Κυριακή 31 Ιουλίου και ώρα 8.30 τα 

μέλη του Πολιτιστικού συλλόγου Γονού-

σας  καλούνται να εκλέξουν το νέο Δ.Σ 

του συλλόγου . 

Συμφωνά με το καταστατικό του συλλό-

γου ,  Δικαίωμα ψήφου έχουν ΜΟΝΟ τα 

μέλη που έχουν  εξοφλήσει τις συνδρο-

μές τους . 

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει πλειοψη-

φία ( δηλαδή τουλάχιστον τα δύο τρίτα 

του συνόλου των μελών)  οι εκλογές θα 

πραγματοποιηθούν  την επόμενη Κυρια-

κή 7 Αυγούστου την ίδια ώρα, με όσα 

μέλη είναι παρόντα . 

 

Το Δ.Σ του πολιτιστικού συλλόγου Γονούσας   

 

 

 

ΣΕΛ  2  

 

 

 

 

ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ 

ΕΝΤΥΠΟ  ΘΑ 

∆ΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ 

ΑΡΘΡΑ , ΑΓΓΕΛΙΕΣ , 

ΑΝΑΓΓΕΛΙΕΣ , 

∆ΙΑΦΗΜΗΣΕΙΣ , 

ΕΝΗΜΕΡΏΣΕΙΣ , 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ 

ΓΕΝΙΚΑ 

ΟΤΙ∆ΗΠΟΤΕ  

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΦΟΡΑ 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ 

ΦΙΛΟΥΣ ΤΟΥ 

ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΣ. 

 ΣΤΕΙΛΤΕ ΜΑΣ 

ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ 

ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΥ 

ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ 

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΤΕ , 

ΕΝΥΠΟΓΡΑΦΟ 

 ΚΑΙ ∆ΕΙΤΕ ΤΟ 

∆ΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟ 

∆ΩΡΕΑΝ ΣΤΟ 
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ΓΡΑΨΕ 

ΜΟΥ .. 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ             

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟ-

ΓΟΣ ΓΟΝΟΥΣΑΣ 

ΓΟΝΟΥΣΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 

ΤΚ 20200  

EMAIL-  
psgonousas@gmail.com 

vickysarhani@yahoo.gr 

τηλ  .6945 580330 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚ∆ΟΣΗΣ  

ΒΙΚΥ ΣΑΡΧΑΝΗ 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΥΧΟΥΣ 

Αιµοδοσία  Σελ.3 

Το ‘ξερες  Σελ.3 

Ανταπόκριση από Σελ.4  

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ    ΑΝΤΙΠΕΡΙ-
ΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΚΑΙ ∆ΗΜΑΡ-
ΧΟΥ ΣΤΗ ΓΟΝΟΥΣΑ 

Σελ. 5 

Γράψε µου ... Σελ.  7 

Φέρτε πίσω τα πα- Σελ. 8 

Τοπικά νεα  Σελ.9 

περιβάλλον Σελ. 

10  

Νέες καλλιέργειες  Σελ. 

11 

Κοινωνικά και 

άλλα  

Σελ. 6 

Με άδειες τσέπες διακο-

πές  
Σελ. 

12 

Από αυτό το µήνα µας βρίσκετε και στο 

ΙΝΤΕRΝΕΤ 

Στην διεύθυνση  www.kiato.eu.  

Μενού «∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα»  , 

«Σικυώνα» , «Γονούσα»  

 ΣΕΡΓΙΑΝΙ  ΣΤΗ   ΓΟΝΟΥΣΑ    

 

Οικονοµική απόδοση 

Όπως επισηµαίνει από την πλευρά του ο Χρήστος Τράντης, 

πρόεδρος του Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης ∆υτικής 

Μακεδονίας , το εν λόγω φυτό είναι δενδρώδης καλλιέργεια, 

ανθεκτική σε αρρώστιες, το κόστος παραγωγής της οποίας είναι 

πολύ χαµηλό, καθώς δεν απαιτεί φυτοφάρµακα (είναι βιολογική 

καλλιέργεια) και λίπανση. 

∆εδοµένου ότι υπάρχουν πολλές ποικιλίες ιπποφαούς, η στρεµ-

µατική απόδοση διαµορφώνεται από 800 έως 1.200 κιλά ανά 

στρέµµα, ενώ η οικονοµική του απόδοση είναι τεράστια, σύµ-

φωνα µε τον ίδιο. Αποφέρει στον παραγωγό 1.500-2.000 ευρώ 

το στρέµµα µόνο από την πώληση του καρπού, λέει ο κ. Τρά-

ντης. 

Στο εµπόριο, το έλαιο του φυτού πωλείται αντί 150 ευρώ το 

λίτρο, ενώ ο χυµός αντί 57 ευρώ το λίτρο. 

 Μύρτιλλο: Πηγή αιώνιας νιότης  

Μια πολλά υποσχόµενη νέα καλλιέργεια για τη χώρα µας, που 

αναµένεται να αναπτυ-

χθεί σε σηµαντικό βαθ-

µό στα επόµενα χρόνι-

α, αποτελεί το µύρτιλ-

λο ή blueberry. η καλ-

λιέργεια του µύρτιλλου 

δεν είναι απαιτητική και 

µπορεί να είναι επιτυ-

χής σε όλα τα µέρη της 

Ελλάδας Στη χώρα 

µας έκανε την εµφάνι-

σή του το 2006. Ο κ. Νίκος Παπουτσής και ο γιος του Γιάννης 

έφεραν από τη Σιβηρία το πολύτιµο αυτό φυτό και δηµιούργη-

σαν στον νοµό ∆ράµας την πρώτη και µέχρι σήµερα µοναδική 

φυτεία στην Ελλάδα. ”. 

 Προϊόντα της µεταποίησης του φρούτου, πέρα από τον χυµό 

και το λικέρ, θα είναι το ηδύποτο, το φρουτοποτό και το αναψυ-

κτικό. 

Ως πηγή αιώνιας νιότης χαρακτηρίζεται από επιστήµονες το 

πολύτιµο αυτό φυτό, που µε τις πλούσιες αντιοξειδωτικές του 

ουσίες συµβάλλει -µεταξύ άλλων- στην ενίσχυση του καρδιαγ-

γειακού συστήµατος και παρέχει προστασία στα ηλικιωµένα 

άτοµα από νευροεκφυλιστικές ασθένειες που συνδέονται µε τη 

γήρανση του ατόµου όπως η νόσος Alzheimer και η Parkinson. 

Το µύρτιλλο σε αριθµούς 

Σύµφωνα µε τον κ. Γάτσιο, η διάρκεια της καλλιέργειας είναι 30 

έτη, ενώ η πρώτη συγκοµιδή γίνεται από το τρίτο έτος. Η µέση 

απόδοση καρπών είναι 1.000 κιλά ανά στρέµµα, ενώ το κόστος 

συγκοµιδής καρπών µε τα χέρια είναι 700-1.000 ευρώ ανά 

στρέµµα. 

Η τιµή πώλησης των καρπών διαµορφώνεται σε 4-5 ευρώ το 

κιλό, µε το κόστος εγκατάστασης ενός στρέµµατος δενδρώδους 

µύρτιλλου να υπολογίζεται σε 900-1.000 ευρώ. 

Το ετήσιο κόστος καλλιέργειας, συντήρησης και συγκοµιδής 

των καρπών ενός στρέµµατος µύρτιλλου σε πλήρη ανάπτυξη 

ανέρχεται περίπου σε 1.500 ευρώ στρέµµα. 

  

Ιδού η ροδιά, ιδού και το κέρδος  

Μεγάλη ανάπτυξη έχει γνωρίσει τα τε-

λευταία τρία µε τέσσερα χρόνια η καλ-

λιέργεια της ροδιάς. Όσον αφορά στην 

απόδοση της ροδιάς, την τρίτη χρονιά 

αποδίδει 300-500 κιλά ανά στρέµµα, 

ενώ µετά τον τρίτο χρόνο µπορεί να 

φτάσει έως 4 τόνους ανά στρέµµα. Η 

πρώτη ποιότητα του καρπού τιµάται 1 ευρώ το κιλό, ενώ η δεύ-

τερη 30-40 λεπτά. 

Σηµειώνεται ότι το εκχύλισµα του καρπού του ροδιού είναι 

πλούσιο σε ουσίες που έχουν ισχυρότατη αντιοξειδωτική δράση 

Στις ισχυρές αντιοξειδωτικές ιδιότητές του αποδίδονται και πολ-

λές από τις άλλες δράσεις του όπως η αντιαθηροσκληρωτική, η 

αντιφλεγµονώδης, η αντινεοπλασµατική και άλλες. Σηµειώνεται 

ότι το ελαιώδες παρασκεύασµα από τους σπόρους του ροδιού 

και του υδατικού εκχυλίσµατος από το περικάρπιο είναι πανά-

κριβο και χρησιµοποιείται στην κοσµετολογία. 

  

Μαύρη τρούφα, η πολύτιµη  Σποραδικά σε διάφορα µέρη της 

Μακεδονίας καλλιεργείται η µαύρη τρούφα, ενώ έχει βρεθεί και 

αυτοφυής. Ωστόσο η καλλιέργεια αυτού του είδους µανιταριού 

είναι πολύ περιορισµένη και δεν ξεπερνά τα 80 

“Υπάρχει ένα θέµα µε την τρούφα στην ελληνική αγορά. Συνή-

θως βαφτίζεται και πωλείται ως µαύρη άλλο είδος τρούφας, π.χ. 

η θερινή τρούφα που είναι πολύ φθηνότερη”, εξηγεί ο κ. Γάτσι-

ος. 

Όπως λέει, η µαύρη τρούφα 

είναι πολύ επικερδής καλλιέρ-

γεια, ωστόσο απαιτητική και 

δαπανηρή. 

Η γαστρονοµική και θρεπτική 

της αξία την καθιστούν ως ένα 

από τα πιο περιζήτητα εδέσµατα παγκοσµίως. στρέµµατα, 

λέει ο κ. Γάτσιος, καθώς απαιτεί ειδικές προδιαγραφές εδά-

φους. Το κόστος παραγωγής της διαµορφώνεται σε 1.000 

ευρώ το στρέµµα, ενώ η απόδοση ξεκινά µετά τον τέταρτο 

χρόνο καλλιέργειας µε λίγα γραµµάρια προϊόντος. Μετά τα 

10-12 χρόνια η παραγωγή διαµορφώνεται σε 3-5 κιλά το 

στρέµµα. Η τιµή του κιλού της µαύρης τρούφας διαµορφώ-

νεται από 600 έως και 1.500 ευρώ. Η συγκοµιδή της γίνεται 

µε ειδικά εκπαιδευµένα σκυλιά ή γουρούνια, τα οποία εντο-

πίζουν την τρούφα στις ρίζες των δέντρων. 

 

ΣΕΛ  11  
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ    

 

Μαζί κάναµε την 
διαφορά.    

Η µεγάλη συµµετοχή  των εθελοντών για τον καθαρι-
σµό του προαύλιου χώρου του συλλόγου µας καθώς 
και ο ενθουσιασµός των εθελοντών , µετέτρεψαν µια 
κουραστική και βαρετή δουλειά, σε γιορτή για το περι-
βάλλον . 

Περισσότεροι από 40 
συγχωριανοί και  µέ-
λη του συλλόγου 
µας, µικροί και µεγά-
λοι , συνεργαστήκαν 
και καθάρισαν τον 
προαύλιο χώρο του 
σχολείου, αποµακρύ-
νοντας ξερά χόρτα 
σκουπίδια και κλα-

διά , καθιστώντας τον κατάλληλο για χρήση.  

Επίσης καθαριστήκαν το ιατρείο , το γραφείο του συλ-
λόγου και το γραφείο της κοινότητας και φροντίσαµε 
και τους κήπους µας.  

Μια οµάδα εθελοντών ανέλαβε να φροντίσει τα υπάρ-
χοντα δέντρα και να επίσης να 
καθαρίσει τον περιβάλλοντα χώ-
ρο του κτιρίου κυρίως την πίσω 
πλευρά που είχε υποστεί σηµα-
ντικές φθορές από την κακοκαι-
ρία και από τα σωρευµένα από 
τον χρόνο σκουπίδια . 

Η αλλαγή στον χώρο 
είναι µεγάλη και αυτό 
οφείλετε στην προθυµία 
και τον ενθουσιασµό των 
εθελοντών.  

Ευχαριστούµε θερµά 
όλους τους εθελοντές για 
την βοήθεια και την συ-
νεισφορά τους στο περιβάλλον και στην κοινότητα 
µας.                   

   
 

ΝΕΕΣ ΕΝΑΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ 
∆ΥΝΑΜΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 

  

Νέες, δυναµικές καλλιέργειες κάνουν 

την εµφάνισή τους τελευταία στη  Ελ-

λάδα, προσφέροντας διέξοδο σε ε-

γκλωβισµένους στις παραδοσιακές 

καλλιέργειες αγρότες. ο µύρτιλλο, το ιπποφαές, το ρόδι, 

αλλά και η µαύρη τρούφα έχουν -µεταξύ άλλων- τη δυ-

νατότητα να αναπτυχθούν στα ελληνικά εδάφη, να απο-

φέρουν σηµαντικά εισοδήµατα στους παραγωγούς, 

αλλά και να αποτελέσουν εγγύηση για το µέλλον. 

 

“Τα τελευταία χρόνια, λόγω της εφαρµογής της νέας 

Κοινής Αγροτικής Πολιτικής αλλά και της παγκοσµιο-

ποίησης, οι παραδοσιακές καλλιέργειες της Ελλάδας 

παρουσιάζουν πολλές δυσκολίες στο να εξασφαλίσουν 

ένα ικανοποιητικό εισόδηµα στους αγρότες. Το γεγονός 

αυτό κατέστησε απολύτως αναγκαία την προσφυγή του 

αγροτικού κόσµου σε νέες και εναλλακτικές καλλιέργει-

ες οι οποίες θα µπορέσουν να αντικαταστήσουν εν µέ-

ρει ή και συνολικά µερικές από τις παραδοσιακές και 

προβληµατικές καλλιέργειες  

 

 Ιπποφαές: το φυτό του µέλλοντος 

Σε εντελώς εµβρυακό επίπεδο βρίσκεται σήµερα στη χώρα 

µας η καλλιέργεια του ιπποφαούς, ενός από τα αρχαιότερα 

φυτά στη γη. Για του λόγου το αληθές, αυτή τη στιγµή στην 

Ξάνθη καλλιεργούνται 3.000-4.000 φυτά.. 

Τι είναι όµως το ιπποφαές; Είναι θάµνος που µπορεί να 

αναπτυχθεί σχεδόν οπουδήποτε,  Τα προϊόντα που παρά-

γονται από αυτόν είναι υψηλής προστιθέµενης αξίας, περι-

ζήτητα από τη βιοµηχανία καλλυντικών, τροφίµων και συ-

µπληρωµάτων διατροφής. 

Συµπεριλαµβάνεται στην κατηγορία των 

“υπερτροφών” (super foods), ενώ περιέχει 190 πολύτιµες 

ουσίες, οι περισσότερες από τις οποίες έχουν ισχυρή αντιο-

ξειδωτική δράση.  

 

 ΣΕΡΓΙΑΝΙ  ΣΤΗ   ΓΟΝΟΥΣΑ    
ΣΕΛ3  

Το  ‘ ξ ε ρ ε ς  . . . . . .                                   τ η ς  Μ α ρ ί α ς  Σ α ρ χ ά ν η  

ΣΕΡΓΙΑΝΙΖΟΝΤΑΣ....... 

- ένα καγκουρό δεν µπορεί να πηδήξει αν 
η ουρά του δεν αγγίζει το έδαφος 
 
- ο θόρυβος σε ένα εστιατόριο είναι 
100,000 φορές πιο δυνατός από ένα 
ρολόι που χτυπάει, µια ροκ συναυλία 
1,000,000 φορές και δυνατά ακουστικά 
10,000,000,000 φορές 
 
- το 1/4 της Ρωσσίας είναι… καλυµµένο µε 
δάσος 
 
- µια γυναίκα στη Σαουδική Αραβία δικαι-
ούται να πάρει διαζύγιο αν ο άντρας της 
δεν της δώσει καφέ 
 
- ο καρχαρίας µπορεί να µεγαλώσει 
καινούρια δόντια σε µια βδοµά-
δα 
 
- περίπου 1/3 των Αµερικανών 
τραβάνε το καζανάκι ενώ κάθονται 
ακόµη στην τουαλέτα 
 
- ένας αστερίας µπορεί να γυρίσει 
τον εαυτό του από µέσα προς τα 
έξω 
 
- η καρδιά µιας φάλαινας κτυπά 
µόνο 9 φορές το λεπτό 
 
- οι µυρµηγκοφάγοι προτιµούν 
τους τερµίτες από τα µυρµήγκια 
 
- στο Άλµπερτ Άινσταιν προσφέρ-

θηκε η προεδρία του Ισραήλ το 1952 
 
- Οι αναλογίες της Barbie, αν ζούσε, θα 
ήταν 39-23-33 
 
- Η αναµνηστική πλάκα στο Άγαλµα της 
Ελευθερίας έχει πάχος 2 πόδια 
 
- Η γέφυρα στο Boston University είναι ο 
µόνος τόπος στον κόσµο όπου µια βάρκα 
µπορεί να περάσει κάτω από ένα τρένο, 
που περνά κάτω από ένα αυτοκίνητο που 
περνά κάτω από ένα αεροπλάνο  

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ  

ΑΙΜΟ∆ΟΣΙΑ  

Ενηµερώνουµε  τους εθελοντές αιµοδότες του συλλόγου µας ότι κατά τον µήνα Αύγουστο θα 

πραγµατοποιηθεί αιµοδοσία µε την συνεργασία των τοπικών συλλόγων Γονούσας , Τιτάνης 

και Μποζικά .  

Την αιµοδοσία θα πραγµατοποιήσει κινητό συνεργείο αιµοληψίας και θα πραγµατοποιείτε εκ 

περιτροπής σε όλα τα χωριά . Ο λόγος είναι ότι τα κινητά συνεργεία αιµοληψίας ,λόγω περικο-

πών , έχουν µειώσει τις εξωτερικές αιµοληψίες. 

Οι αιµοδότες µας θα ενηµερωθούν προσωπικά για την µέρα , ώρα , και τοποθεσία και θα υπάρξουν και ανακοινώ-

σεις στην εφηµερίδα καθώς και αφίσες.  

Ας βοηθήσουµε όλοι την Τράπεζα Αίµατος Γονούσας και τους συνανθρώπους µας που βρίσκονται σε ανάγκη.         



      Έχω βδοµάδες να γράψω. Συχνά-πυκνά θυµάµαι πως πρέπει κάτι 

να γράψω να στείλω στην φίλη µου την Βίκυ, αλλά τι; Τι να γράψω; 

∆εν είναι ότι στέρεψα από ιδέες. Είναι που όλα όσα συµβαίνουν 

γύρω µας, στην κοινωνία µας, στην χώρα µας, µε έχουν µπλοκάρει. 

΄Εχουν σταθεί σαν υπερυψωµένο τείχος µπροστά από όλες τις άλλες 

σκέψεις και ιδέες µου και δεν έχω πλέον εύκολη πρόσβαση σε οτιδή-

ποτε άλλο µέσα στο µυαλό µου. Είναι σαν να έχει γίνει κατάληψη 

στο µυαλό µου! Είναι σαν η ζωή µας να αρχίζει και να τελειώνει µε 

όλα όσα συµβαίνουν, µε όλα τα σενάρια θρίλερ για το βιοτικό µας 

επίπεδο στο άµεσο µέλλον. Φοβάµαι πως και εγώ έχω γίνει µονότο-

νη, συζητώντας πια σε καθηµερινή βάση όσα συµβαίνουν γύρω µας, 

όσα ακούµε και διαβάζουµε για το αύριο της χώρας. Σαν να µην 

υπάρχει άλλη ζωή. Σαν να µην µπορούµε να γελάσουµε, να κάνουµε 

πάρτυ, να ερωτευτούµε, να ονειρευτούµε, να σχεδιάσουµε…Σαν να 

έχουµε πέσει όλοι σε βαθιές σκέψεις αναλογιζόµενοι τι ακριβώς 

συνέπειες θα έχουν τα νέα µέτρα στην καθηµερινότητα µας. Πόσο 

και τι ακριβώς θα στερηθούµε;. Το άγνωστο προκαλεί και φόβο. Και 

η πληροφόρηση, από την τβ κυρίως, προκαλεί τρόµο. 

      Εµένα προσωπικά µε βρίσκει απροετοίµαστη αυτή η κατάσταση. 

Αφήστε που στο κακό έχω και αργά αντανακλαστικά. Ακόµη ξυπνώ 

το πρωί και όσο ντύνοµαι να πάω στη δουλειά, ακούω τις πρωινές 

εκποµπές της τβ και νοµίζω πως αφορούν άλλους, µια άλλη µακρινή 

χώρα. ∆εν αφορούν εµάς, τους γονείς µας, τα αδέρφια µας, τους 

φίλους µας. 

      Αφήστε που έχω µπερδευτεί. Τόσα ερωτήµατα και ακόµα περισ-

σότερες απαντήσεις: 

Ποιος φταίει που φτάσαµε ως εδώ; Οι πολιτικοί µας; Εµείς που 

τους ψηφίζαµε; Εµείς που είχαµε όλοι γίνει µικρά ή µεγά-

λα λαµόγια;(τώρα εγώ ακόµη προσπαθώ να το καταλάβω 

γιατί η συγκεκριµένη άποψη επιµένει πως όλοι οι Έλληνες 

γίναµε λαµόγια). Η δηµόσια διοίκηση; Η διαφθορά; Οι 

φοροφυγάδες; Η παγκοσµιοποιηµένη οικονοµία και η κερ-

δοσκόποι που βρήκαν την ευκαιρία να κατασπαράξουν την 

Ελλαδίτσα µας; Εµείς και οι πολιτικοί µας και οι διανοού-

µενοι µας που δεν προετοιµαστήκαµε έγκαιρα ώστε να µην 

φτάσουµε στο σηµείο να είµαστε πεσµένοι κάτω µε την 

µπότα των κερδοσκόπων στον λαιµό µας; 

Ποια µέτρα θα είναι αποτελεσµατικά; Είναι λύση να µειώνεις 

την σύνταξη όσων δούλεψαν 40 χρόνια και πάνε στην 

λαϊκή στις 2 ώρα που είναι χαµηλότερες οι τιµές σε σχέση 

µε το πρωί; Είναι λύση να µειώνεις τον µισθό του δηµοσί-

ου υπαλλήλου που πήρε δάνειο να αγοράσει διαµέρισµα µε 

αποπληρωµή µέχρι τα 75 του και µε 2 έφηβα παιδιά µε 

ανάγκες φροντιστηρίων; Είναι λύση ο νέος να εργάζεται 

για 591 ευρώ στον ιδιωτικό τοµέα;(και να ζει µε τον µπα-

µπά και την µαµά µέχρι τα 40 του;). Είναι λύση να απολύ-

εις; 800.000 Έλληνες άνεργοι! Τι θα συµβεί εάν όλοι αυτοί 

κατέβουν στο Σύνταγµα; Περιορίζονται τα ελλείµµατα και 

τα χρέη της χώρας µε την απόγνωση των νοικοκυριών; 

Πολλά ακόµα ερωτήµατα: το δάνειο που διαπραγµατευόµαστε 

τώρα, ως πότε µας δίνει αναπνοές; Στο επόµενο δάνειο, θα 

έχουµε νέα µέτρα; Έχει τέλος τούτος ο φαύλος κύκλος; 

Μέχρι ποιό σηµείο θα φτάσουν οι αποκρατικοποιήσεις;

(όντως διακυβεύεται η εθνική µας κυριαρχία;).Πόσα ακρι-

βώς οικονοµικά χρόνια γυρίζει πίσω η χώρα; Πότε θα γίνει 

επανεκκίνηση; Το 2000πότε; Θα αλλάξει όντως κάτι εάν 

γίνουν εκλογές; Το χρέος πώς έφτασε σε τόσο δυσθεώρητα 

ύψη; Από πού ακριβώς προέρχεται; Εάν όντως εγκαταστα-

θούν οι τροϊκανοί στα Υπουργεία µας, τι ακριβώς λέει 

αυτό για τους πολιτικούς µας; 

      Χιλιάδες οι αιτήσεις των νέων για δουλειά στο εξωτερικό. 

Έπεσαν οι άµυνες της παραδοσιακής ελληνικής οικογένειας, 

των γονιών που ήθελαν τα παιδιά τους κοντά τους για πάντα: 

καθηµερινά ακούω γονείς να λένε πως εάν το παιδί τους βρει 

δουλειά έξω, ας φύγει.  

      ∆ιαβάζω πως η κρίση στην Ελλάδα δεν είναι µόνο οικονοµι-

κή. Είναι και κρίση αξιών(λες και λίγα είχα στο µυαλό µου). 

΄Ολες οι αλλαγές µαζί;! Χωρίς καµιά πίστωση χρόνου;! Αυτό το 

ονοµάζω κοινωνικό σοκ. Μεταβατική περίοδος δεν υπάρχει. 

∆εν υπάρχει χρόνος. Προσαρµόσου τώρα.  ∆εν ξέρω, ρε φίλε, 

εάν µπορώ να προσαρµοστώ τώρα. Και τουλάχιστον µην απαι-

τείς και να χαµογελάω κιόλας. Γιατί φεύγει και η Σοφία µε την 

οικογένεια της για το νησί(η Αθήνα έγινε ανυπόφορη οικονοµι-

κά). Γιατί η Χριστίνα ίσως να αποτελέσει εργασιακή εφεδρεία 

και ας έδωσε γραπτές εξετάσεις του ΑΣΕΠ και ας έχει πάµπολ-

λα πτυχία και ας δουλεύει φιλότιµα ολάκερο το 8ωρό της. Γιατί 

απέναντι µου ο συνάδελφος αναστενάζει όλη µέρα. Γιατί στο 

παρµπρίζ του αυτοκινήτου µου βρήκα διαφηµιστικό ενεχυροδα-

νειστηρίου(και έπαθα σοκ). 

     Ζητώ συγνώµη από την φίλη Μαρία. Που επιµένει ότι επί 

σκοπού θέλουν να µας φοβίσουν. Που επιµένει να κλείσουµε 

τηλεοράσεις, εφηµερίδες κλπ και να συνεχίσουµε να ζούµε σαν 

να µην συµβαίνει τίποτα. Συγνώµη, αλλά δεν µπορώ να το κά-

νω. Ίσως δεν είµαι αρκετά έξυπνη για να το κάνω. Αφήστε που 

πρέπει να κα-

θησυχάζω τους 

υπερενηµερω-

µένους γονείς 

µου που έχουν 

περισσότερη 

αγωνία από 

εµένα. Όχι για 

τους ίδιους 

αλλά για τα 

παιδιά τους, 

όπως άλλωστε 

όλοι οι γονείς. 

ΥΓ1: Συγνώµη εάν έγινα µελό. Συγνώµη που δεν µπόρεσα να 

γράψω για κάτι άλλο, πιο χαρούµενο, πιο χαλαρό. Αλλά αυτές 

είναι οι τωρινές µου σκέψεις, αυτές µοιράζοµαι µαζί σας. Να 

ευχηθώ καλό καλοκαίρι, σε όλους µας!  

ΥΓ2: Ευτυχώς συνεχίζουν να συµβαίνουν και ωραία πράγµατα 

γύρω µας. Αλίµονο! Παντρεύεται η φίλη Αφροδίτη.  Ο µπασκε-

τικός ΠΑΟ µάζεψε κούπες για άλλη µια φορά! Ο µπέµπης µου 

χαµογελάει πλατιά όποτε µε βλέπει… 

ΣΕΛ  4  
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ΣΕΛ  9  ΤΕΥΧΟΣ  12  

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ 
Από τον εκπρόσωπο τοπ. Κοινότητας Γονού-

σας Φάνη Αναστασίου. 

1)Ένα πολύ σηµαντικό έργο βρίσκεται σε εξέ-

λιξη και ολοκληρώνεται στο χωριό µας. Είναι η 

εγκατάσταση µιας δεξαµενής χωρητικότητας 

100 τόνων στο διάσελο για τις ανάγκες δασο-

πυρόσβεσης από αέρος της περιοχής µας. 

Την εν λόγω δεξαµενή είχε προµηθευτεί η 

προηγούµενη ∆ηµ. Αρχή του κ. Τσουλούφα 

και µετά από την πρόταση του τον. Συµβουλί-

ου επελέγη να τοποθετηθεί στο διάσελο. Οι 

προεργασίες εγκατάστασης έγιναν µε προσω-

πική δουλειά τόσο από εµένα όσο και από 

συγχωριανούς µου. Η διαµόρφωση του χώρου 

έγινε µε το µηχάνηµα του Κώστα Στέφα, η κα-

τασκευή της βάσης έγινε από τον οικοδόµο 

συγχωριανό µας Σπύρο Σαρχάνη µε την βοή-

θεια την δική µου και του Θανάση Φαρµάκη. 

Το µπετόν και τα σίδερα ήταν προσφορά του 

µηχανικού Πιστεύου ∆ηµήτρη. Θα ήθελα να 

τους ευχαριστήσω θερµά για την βοήθεια και 

την προσφορά τους. Αποµένει η ευκαιρία να 

έρθει να εγκαταστήσει την δεξαµενή και έτσι το 

χωριό µας και η ευρύτερη περιοχή θα έχει 

έναν ισχυρό όπλο για την αντιµετώπιση ενδε-

χόµενων πυρκαγιάς. 

2)Στο χωριό µας τους καλοκαιρινούς µήνες  

παρουσιάζονται προβλήµατα ύδρευσης. Το 

πρόβληµα της ύδρευσης είναι από παλιά και 

δηµιουργείται από την µη επάρκεια του νερού 

των πηγών της Λέχωβας λόγω της ανοµβρίας, 

των τελευταίων ετών, και λόγο του φραξίµατος 

των σωλήνων. ∆υστυχώς και οι 3 ∆ηµ. Αρχές 

που διετέλεσαν από το 1999 που ξεκίνησε ο 

θεσµός του Καποδίστρια και η διαχείριση του 

νερού γίνεται από την ∆ΕΥΑΣ δεν µπόρεσαν 

να λύσουν το πρόβληµα. Εγώ όταν ανέλαβα 

πρόεδρος του ΤΣ το 2006 βρήκα µια κατάστα-

ση τραγική. Το χωριό έµενε από νερό για µέ-

ρες, η κατάσταση των πηγών και του δικτύου 

ήταν απαράδεκτη. 

Σε συνεργασία µε την ∆ΕΥΑΣ βελτιώσαµε και 

αξιοποιήσαµε την κάτω πηγή στην θέση βορό 

η οποία παρέχει σταθερή παροχή νερού και η 

οποία δεν έχει άλατα. 

Συνδεθήκαµε απευθείας µε την γεώτρηση 

Κρυονερίου, και ενώ πριν θέλαµε να γεµίσου-

µε τις δεξαµενές 2,5 ώρες τώρα θέλουµε µόνο 

1 ώρα. Αντικαταστήσαµε 600 µέτρα αγωγού 

από αµίαντο µε πλαστικό. ∆ροµολογήσαµε 

την διαδικασία ανόρυξης γεώτρησης στην θέ-

ση Κάναβι η οποία εάν είναι επιτυχής θα λύσει 

το πρόβληµα ύδρευσης του χωριού µας. Έτσι 

το πρόβληµα της ύδρευσης βελτιώθηκε σηµα-

ντικά, τους περισσότερους µήνες του χρόνου 

δεν υπάρχει καν πρόβληµα, και µόνο 1  ή 2 

µήνες το καλοκαίρι για λίγες ώρες µέχρι να 

µας τροφοδοτήσει η γεώτρηση Κρυονερίου να 

µείνει το νερό. Όπως γνωρίζουν οι συγχωρια-

νοί µου δίνω καθηµερινά αγώνα προκειµένου 

το χωριό να µην µένει από νερό. Ζητάω λοι-

πόν κατανόηση τόσο των µονίµων κατοίκων 

αλλά και αυτών που έρχονται Σαββατοκύριακο 

ή για λίγες µέρες, και εάν όλοι µας προσπαθή-

σουµε να είµαστε λίγο φειδωλοί στην κατανά-

λωση του νερού δεν θα έχουµε πρόβληµα. 

3)Η εφηµερίδα Σεργιάνι στην Γονούσα έκλεισε 

έναν χρόνο από την έκδοση της. Θεωρώ ότι 

ήταν ιδιαίτερα επιτυχής, αγαπήθηκε από τους 

συµπατριώτες οι οποίοι περιµένουν µε ανυπο-

µονησία το επόµενο φύλλο να µάθουν τα νέα 

από το χωριό και να ενηµερωθούν για διάφο-

ρα άλλα θέµατα. Αξίζουν θερµά συγχαρητήρια 

στην Βίκυ Σαρχάνη που είναι υπεύθυνη 

έκδοσης καθώς και στην Μαρία Σαρχάνη που 

έχει την επιµέλεια. Εύχοµαι να συνεχίσει µε 

την ίδια επιτυχία.   
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ΦΕΡΤΕ ΠΙΣΩ ΤΑ 

ΠΑΓΩΤΑ!!! 
Αυτό το καλοκαίρι, όλες σχεδόν οι εταιρείες παγωτών αποφάσισαν να 

"πιάσουν στον ύπνο" τους καταναλωτές. 

Οι ανυποψίαστοι καταναλωτές λοιπόν (και φέτος) προτιµούν τα δρο-

σιστικά παγωτά των διαφόρων εταιρειών στην αντιµετώπιση της ζέ-

στης. 

Η απάτη όµως κρύβεται καλά, έντεχνα και αποτελεσµατικά. Αν κοι-

τάξουµε στη σύσταση (στο σηµείο που αναφέρονται τα συστατικά) θα 

δούµε πως τιτλοφορείται -το παγωµένο προϊόν που κρατάµε στα χέρια 

µας- "παγωµένο γλύκισµα". Οι καταναλωτές δεν δίνουν προσοχή 

διότι πολύ απλά δεν ξέρουν  τη διαφορά που αξίζει να  τη δούµε ανα-

λυτικότερα: 

Η διαφορά είναι τεράστια... Το παγωτό υποχρεούται να γίνεται από 

γάλα φρέσκο ή σκόνη και όλα τα λιπαρά που εµπεριέχονται σε αυτό 

να προέρχονται από το γάλα. Απαγορεύεται λοιπόν από 

τον Κώδικα Τροφίµων και Ποτών (ο ΚΤΠ συνοψίζει τις νοµικές προ-

διαγραφές όλων των κυκλοφορούντων τροφίµων) η οποιαδήποτε 

προσθήκη λιπαρών που δεν έχουν σχέση µε το γάλα. 

Στα παγωµένα γλυκίσµατα τώρα, υπάρχει ελευθερία προσθήκης φυτι-

κών λιπαρών όπως ηλιέλαιο, καρυδέλαιο, φοινικέλαιο, αραπέλαιο και 

όποια άλλη µαργαρίνη φαντάζεστε (και τους συµφέρει). Το ηλιέλαιο 

αποφεύγεται γιατί δηµιουργεί πρόβληµα στην οµοιογένεια του τελι-

κού προϊόντος, άρα µην ανησυχείτε για µολυσµένο µε ορυκτέλαια 

ηλιέλαιο. Ωστόσο, ως επί το πλείστον χρησιµοποιείται το καρυδέλαιο 

το οποίο είναι έλαιο "παχύ" και ταιριάζει στην υφή του τελικού προϊό-

ντος (παγωµένου γλυκίσµατος για να µην ξεχνάµε γρήγορα). Το κα-

ρυδέλαιο, το ξέρετε πιστεύω πολλά χρόνια από τα αντηλιακά. Έδινε 

το χρώµα, ως φυσική χρωστική, και την υφή σε όλα τα αντηλιακά 

τύπου Coppertone (ο τόνος του χαλκού). Πιστεύω να µη σας πειράζει 

αν ο εντερικός σας σωλήνας λαµβάνει το "επιθυµητό µαύρισµα" εσω-

τερικά χωρίς κόπο... 

Σε κάθε περίπτωση το ζήτηµα είναι διπλό: 

Αφενός παραπλανάται ο καταναλωτής διότι οι εταιρείες που παρά-

γουν παγωµένα γλυκίσµατα στις ιστοσελίδες τους τα αναφέρουν ως 

κατηγορία παγωτών για λόγους µάρκετινγκ κι όχι ως παγωµένα γλυκί-

σµατα. 

Αφετέρου το παγωµένο γλύκισµα είναι ποιοτικά υποδεέστερο προϊόν 

κατά κοινή επιστηµονική οµολογία σε σχέση µε το παγωτό, λόγω της 

αφαίρεσης ζωικού λίπους (αποβουτυρωµένο γάλα σκόνη) και της 

προσθήκης φυτικών λιπαρών. 

Λόγος για όλα τα παραπάνω; Μαντέψτε... Σας λέει κάτι η λέξη κέρ-

δος; 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι σε καµιά διαφήµιση της τηλεόρασης δεν ανα-

φέρεται προφορικά ή γραπτά η λέξη παγωτό. Έχει αντικατασταθεί µε 

ατάκες "Απόλαυση", "∆ροσιά", "Παγωµένη ∆ροσιά" και άλλα κωµι-

κά. 

Ψάξτε στο παγωτό (που νοµίσατε ότι πήρατε)  τη σύσταση και θα 

διαπιστώσετε ότι δώσατε τα ωραία ευρώ σας για ένα "παγωµένο γλύ-

κισµα". 

Ήδη επικοινώνησα µε την ΕΒΓΑ για να αλλάξει αµέσως την ιστοσε-

λίδα τηςwww.evga.net και από παγωτά να τα ονοµάσει "παγωµένα 

γλυκίσµατα". Το αυτόν έπραξα και µε την ALGIDA. Η ίδια δικαιολο-

γία καρµπόν: "µα στη σύνθεση δεν τα ονοµάζουµε παγωτά", "µα η 

κατηγορία τιτλοφορείται στο ιντερνέτ ΠΑΓΩΤΑ", "µα η ΧΧΧΧ εται-

ρεία µας είναι γνωστή ότι κάνει παγωτά"... 

Ήµαρτον... 

Έκανα και κάτι µάταιες ενέργειες δηµοσιοποίησης σε κανάλια... 

"∆ύσκολες εποχές βρήκες Πάνο. Την ώρα που παίζουµε επαναλήψεις 

παλιών σήριαλ, τα παγωτά δίνουν φράγκα σε διαφηµίσεις" 

Εγώ πάλι απαντώ χρησιµοποιώντας την παλιά καλή ατάκα του µεσιέ 

"Μαύρου" Καλογήρου (Λόλα): "ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΛΑ ΤΑ ΛΕΦΤΑ Α-

ΡΗ!!!" Και για τις εταιρείες και για τα κανάλια... 

 

ΦΕΡΤΕ ΠΙΣΩ ΤΑ ΠΑΓΩΤΑ... ΑΛΛΙΩΣ ΤΑ ΦΤΙΑΧΝΟΥΜΕ 

ΣΠΙΤΙ ΜΑΣ!!!!!!! 

 

Υ.Γ.1: Επεκτείνοντας τα παραπάνω, παγωτά κι όχι παγωµένα γλυκί-

σµατα πουλάνε και τα ζαχαροπλαστεία... 

Θα πρέπει δηλαδή να φτιάχνονται από φρέσκο γάλα (για αυτό και η 

διαφορά γεύσης µε το ιταλικό Gelato) και όχι µε σκόνη αποβουτυρωµέ-

νου και µαργαρίνες... 

Για τσεκάρετε τα στέκια σας...  
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• ΨΗΤΑ ΤΗΣ ΩΡΑΣ  

• ΨΗΤΑ ΣΟΥΒΛΑΣ  

• ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ  

• ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ     

   ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ  

 

ΓΟΝΝΟΥΣΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ  

 

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ          
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ 
ΚΑΙ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ ΣΤΗ 
ΓΟΝΟΥΣΑ 

 

Στις 19 του µηνός επισκέφτη-
καν την Τοπική κοινότητα µας ο 
Αντιπεριφερειάρχης Κορινθίας 
κ. Γιώργος ∆έδες συνοδευόµε-
νος από τον ∆ήµαρχο Σικυωνί-
ων κ. Σπύρο Σταµατόπουλο και 
τον περιφερειακό Σύµβουλο κ. 
Άγγελο Παπαγγελόπουλο.  

Έγινε ενηµερωτική συζήτηση 
για την έναρξη των εργασιών 
του φράγµατος Ασωπού καθώς και για 
τις προοπτικές ανάπτυξης που θα επι-
φέρει το έργο στο χωριό µας. 

Θα ήθελα να τους ευχαριστήσω για την 
επίσκεψη και την ενηµέρωση που µας 
έκαναν. 
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ... 

Ξεκινά ο δεύτερος κύκλος Ξεκινά ο δεύτερος κύκλος Ξεκινά ο δεύτερος κύκλος Ξεκινά ο δεύτερος κύκλος 

των µαθηµάτων κολύµβησηςτων µαθηµάτων κολύµβησηςτων µαθηµάτων κολύµβησηςτων µαθηµάτων κολύµβησης 

στο Ναυτικό Όµιλο Κιάτουστο Ναυτικό Όµιλο Κιάτουστο Ναυτικό Όµιλο Κιάτουστο Ναυτικό Όµιλο Κιάτου 

Τη ∆ευτέρα 11 Ιουλίου 2011 ξεκινά ο δεύτερος κύ-

κλος µαθηµάτων κολύµβησης για παιδιά ηλικίας 

από 5 έως 12 ετών που διοργανώνει ο Ναυτικός 

Όµιλος Κιάτου. Σηµειώνεται ότι τα µαθήµατα 

πραγµατοποιούνται για τρίτη συνεχή χρονιά από το 

Ν.Ο. Κιάτου, λειτουργούν πρωινά και απογευµατινά 

τµήµατα και γίνονται στις εγκαταστάσεις του Οµί-

λου δίπλα από το λιµάνι του Κιάτου. 

Ο πρώτος κύκλος ξεκίνησε την Παρασκευή 17 Ιουνί-

ου 2011 και ολοκληρώνεται µε επιτυχία στις 8 Ιου-

λίου. Συνολικά τα µαθήµατα παρακολούθησαν 48 

παιδιά, τα περισσότερα από τα οποία µε ενθουσια-

σµό θα συνεχίσουν και στο δεύτερο κύκλο. Για πλη-

ροφορίες και νέες εγγραφές επικοινωνήστε µε τη 

γραµµατεία του Οµίλου: 

∆ιεύθυνση:  Αστέρη Κοβατζή 10, Κιάτο  20200 

Τηλέφωνo:  27420-26105 

Fax:           27420-26546 

Email:        info@nokiatou 

ΓΙΑΝΝΑΚΑΙΝΑΣ                

ΑΓΓΕΛΟΣ  

ΖΑΡΚΟΥ ΣΟΦΙΑ 

 

 

ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ  

    ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ 

ΚΡΥΟΝΕΡΙ  ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 

ΤΗΛ. 2742 0 51600  

Πολλές ευχές στον Θανάση και την ∆έσποινα Φαρµάκη για την βάφτιση του 

δεύτερου γιου τους . Να σας ζήσει ο νεοφώτιστος Γιωργάκης   
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ΤΟ ΦΡΑΓΜΑ -  ΤΟΥ  

ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ 

ΤΟΥ ΕΜΦΡΑΓΜΑΤΟΣ    

ΑΠΌ ΤΗΝ ΤΖΕΝΗ ΣΟΥΚΑΡΑ,  

Λοιπόν! Έχουµε και λέµε…Λοιπόν! Έχουµε και λέµε…Λοιπόν! Έχουµε και λέµε…Λοιπόν! Έχουµε και λέµε… 

Ένα Φράγµα εγώ ,ένα φράγµα εσύ ,ένα Ένα Φράγµα εγώ ,ένα φράγµα εσύ ,ένα Ένα Φράγµα εγώ ,ένα φράγµα εσύ ,ένα Ένα Φράγµα εγώ ,ένα φράγµα εσύ ,ένα 
φράγµα εκείνος…φράγµα εκείνος…φράγµα εκείνος…φράγµα εκείνος… 

Πάµε απο την αρχή!Πάµε απο την αρχή!Πάµε απο την αρχή!Πάµε απο την αρχή! 

Το φράγµα Το φράγµα Το φράγµα Το φράγµα ---- του φράγµατος  του φράγµατος  του φράγµατος  του φράγµατος ---- τα φράγ- τα φράγ- τα φράγ- τα φράγ-
µατα της χώρας όλης!µατα της χώρας όλης!µατα της χώρας όλης!µατα της χώρας όλης! 

Το φράγµα εδώ Το φράγµα εδώ Το φράγµα εδώ Το φράγµα εδώ ----το φράγµα εκεί το φράγµα εκεί το φράγµα εκεί το φράγµα εκεί ----πού εί-πού εί-πού εί-πού εί-
ναι το φράγµα;…ναι το φράγµα;…ναι το φράγµα;…ναι το φράγµα;… 

Κάτσε να το βγάλω φωτογραφία!Κάτσε να το βγάλω φωτογραφία!Κάτσε να το βγάλω φωτογραφία!Κάτσε να το βγάλω φωτογραφία!    

Απο ποια πλευρά να σταθώ δεν ξέρω! Απο ποια πλευρά να σταθώ δεν ξέρω! Απο ποια πλευρά να σταθώ δεν ξέρω! Απο ποια πλευρά να σταθώ δεν ξέρω! 
Πού είναι οι µπουλντόζες; Θέλω να χαµο-Πού είναι οι µπουλντόζες; Θέλω να χαµο-Πού είναι οι µπουλντόζες; Θέλω να χαµο-Πού είναι οι µπουλντόζες; Θέλω να χαµο-
γελάω δίπλα στις µπουλντόζες! Τέτοια γελάω δίπλα στις µπουλντόζες! Τέτοια γελάω δίπλα στις µπουλντόζες! Τέτοια γελάω δίπλα στις µπουλντόζες! Τέτοια 
χαρά µε µπουλντόζα δεν έκανα ποτέ!χαρά µε µπουλντόζα δεν έκανα ποτέ!χαρά µε µπουλντόζα δεν έκανα ποτέ!χαρά µε µπουλντόζα δεν έκανα ποτέ! 
Εκεί βρίσκονται !Στον πυρήνα !!!Σαν το η-Εκεί βρίσκονται !Στον πυρήνα !!!Σαν το η-Εκεί βρίσκονται !Στον πυρήνα !!!Σαν το η-Εκεί βρίσκονται !Στον πυρήνα !!!Σαν το η-
φαίστειο της Νισύρου ένα πράγµα!φαίστειο της Νισύρου ένα πράγµα!φαίστειο της Νισύρου ένα πράγµα!φαίστειο της Νισύρου ένα πράγµα! 

Πάµε πάλι απο την αρχή.Πάµε πάλι απο την αρχή.Πάµε πάλι απο την αρχή.Πάµε πάλι απο την αρχή. 

Εγώ το προµελέτησα Εγώ το προµελέτησα Εγώ το προµελέτησα Εγώ το προµελέτησα ----εγώ το έκανα έργο εγώ το έκανα έργο εγώ το έκανα έργο εγώ το έκανα έργο 
γέφυρα Νάντια Κοµανέτσι στα νιάτα τηςγέφυρα Νάντια Κοµανέτσι στα νιάτα τηςγέφυρα Νάντια Κοµανέτσι στα νιάτα τηςγέφυρα Νάντια Κοµανέτσι στα νιάτα της----    
εγώ έτρεξα στα υπουργεία εγώ έτρεξα στα υπουργεία εγώ έτρεξα στα υπουργεία εγώ έτρεξα στα υπουργεία ---- εγώ το ενέ- εγώ το ενέ- εγώ το ενέ- εγώ το ενέ-
ταξα ταξα ταξα ταξα ---- το έσωσα  το έσωσα  το έσωσα  το έσωσα ----του διασφάλισα τα λε-του διασφάλισα τα λε-του διασφάλισα τα λε-του διασφάλισα τα λε-
φτά φτά φτά φτά ---- εγώ έδωσα λεφτά στον κόσµο εγώ έδωσα λεφτά στον κόσµο εγώ έδωσα λεφτά στον κόσµο εγώ έδωσα λεφτά στον κόσµο---- εγώ  εγώ  εγώ  εγώ 
είπα πως ενδιαφέροµαι πολύ!είπα πως ενδιαφέροµαι πολύ!είπα πως ενδιαφέροµαι πολύ!είπα πως ενδιαφέροµαι πολύ! 

Πάµε πάλι από την αρχή..Πάµε πάλι από την αρχή..Πάµε πάλι από την αρχή..Πάµε πάλι από την αρχή.. 

Εξαγγελίες που µυρίζουν ναφθαλίνη..Εξαγγελίες που µυρίζουν ναφθαλίνη..Εξαγγελίες που µυρίζουν ναφθαλίνη..Εξαγγελίες που µυρίζουν ναφθαλίνη.. 
Οι Μπουλντόζες που έµειναν απο λάστι-Οι Μπουλντόζες που έµειναν απο λάστι-Οι Μπουλντόζες που έµειναν απο λάστι-Οι Μπουλντόζες που έµειναν απο λάστι-

χο ..χο ..χο ..χο .. 
Οι Υποσχέσεις και δεσµεύσεις…Οι Υποσχέσεις και δεσµεύσεις…Οι Υποσχέσεις και δεσµεύσεις…Οι Υποσχέσεις και δεσµεύσεις… 
Υπουργεία ..Υπουργεία ..Υπουργεία ..Υπουργεία .. 
Μπατζελή υπογραφή !Μπατζελή υπογραφή !Μπατζελή υπογραφή !Μπατζελή υπογραφή !     
Απαλλοτριώσεις κι επιτάξεις…Απαλλοτριώσεις κι επιτάξεις…Απαλλοτριώσεις κι επιτάξεις…Απαλλοτριώσεις κι επιτάξεις… 
Λεφτά στον κόσµο! Το φράγµα ξεκίνησε!!!Λεφτά στον κόσµο! Το φράγµα ξεκίνησε!!!Λεφτά στον κόσµο! Το φράγµα ξεκίνησε!!!Λεφτά στον κόσµο! Το φράγµα ξεκίνησε!!! 

Μέχρι τα εγκαίνια αναγνώστη µου ,θα α-Μέχρι τα εγκαίνια αναγνώστη µου ,θα α-Μέχρι τα εγκαίνια αναγνώστη µου ,θα α-Μέχρι τα εγκαίνια αναγνώστη µου ,θα α-
κούσουµε πολλά!!κούσουµε πολλά!!κούσουµε πολλά!!κούσουµε πολλά!! 
Με το µαλακό κύριοι ! Όλοι θα αγγίξετε Με το µαλακό κύριοι ! Όλοι θα αγγίξετε Με το µαλακό κύριοι ! Όλοι θα αγγίξετε Με το µαλακό κύριοι ! Όλοι θα αγγίξετε 
την κορδέλα! Φωτογράφε! Γρήγορα!την κορδέλα! Φωτογράφε! Γρήγορα!την κορδέλα! Φωτογράφε! Γρήγορα!την κορδέλα! Φωτογράφε! Γρήγορα! 
 

Προσοχή µην ψελλίσει κανείς τίποτα για Προσοχή µην ψελλίσει κανείς τίποτα για Προσοχή µην ψελλίσει κανείς τίποτα για Προσοχή µην ψελλίσει κανείς τίποτα για 
το φράγµα του ∆όξα! Εδώ και δεκαετίες το φράγµα του ∆όξα! Εδώ και δεκαετίες το φράγµα του ∆όξα! Εδώ και δεκαετίες το φράγµα του ∆όξα! Εδώ και δεκαετίες 
είναι ηµιτελές! Αντί για φράγµα έγινε είναι ηµιτελές! Αντί για φράγµα έγινε είναι ηµιτελές! Αντί για φράγµα έγινε είναι ηµιτελές! Αντί για φράγµα έγινε 
καρτ ποστάλ !!!καρτ ποστάλ !!!καρτ ποστάλ !!!καρτ ποστάλ !!! 

Ποιος το θέλει όλο δικό του ; Ας το Ποιος το θέλει όλο δικό του ; Ας το Ποιος το θέλει όλο δικό του ; Ας το Ποιος το θέλει όλο δικό του ; Ας το 
πάρει, παρακαλώ, το πιο εργατικό παλι-πάρει, παρακαλώ, το πιο εργατικό παλι-πάρει, παρακαλώ, το πιο εργατικό παλι-πάρει, παρακαλώ, το πιο εργατικό παλι-
κάρι! Να το ολοκληρώσει! Όχι να χαιρό-κάρι! Να το ολοκληρώσει! Όχι να χαιρό-κάρι! Να το ολοκληρώσει! Όχι να χαιρό-κάρι! Να το ολοκληρώσει! Όχι να χαιρό-
µαστεµαστεµαστεµαστε    απόαπόαπόαπό    τα έτοιµατα έτοιµατα έτοιµατα έτοιµα!!!!    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

ΓΡΑΨΕ ΜΟΥ.... 

ΜΕΣΙΤΙΚΟ  ΓΡΑΦΕΙΟ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΛΑ∆ΑΣ 
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• ΜΕΖΟΝΕΤΕΣ  

• ΟΙΚΟΠΕ∆Α 

• ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ 
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ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ 

ΦΙΛΥΡΑ 4 ΚΙΑΤΟ 
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