
Ζυγιστικές µηχανές
στα κρεοπωλεία

Μέχρι τις 10 Απριλίου θα πρέπει οι κρεοπώλες να
έχουν προµηθευτεί ζυγιστικές µηχανές που θα βγάζουν
ετικέτες που θα αναφέρουν πάνω την προέλευση του
κρέατος.

Για τον λόγο αυτό χθες το βράδυ τα µέλη του συλ-
λόγου Κρεοπωλών Πύργου πραγµατοποίησαν Γενική Συ-
νέλευση κατά την διάρκεια της οποίας ο πρόεδρος κ
Γιάννης Μαλλιόπουλος τους ενηµέρωσε για το ζήτηµα
αυτό αφού τις προηγούµενες µέρες συµµετείχε σε συ-
νέλευση της οµοσπονδίας στην Αθήνα καθώς και στις
επαφές που είχαν µε τον Υπουργό Γεωργίας.

Αυτό σηµαίνει ότι θα πρέπει ο κάθε επαγγελµατίας
να επιβαρυνθεί µε 1200 ευρώ τουλάχιστον.

Στη συνέχεια ο κ Μαλλιόπουλος ενηµέρωσε για θέ-
µατα που έχουν να κάνουν µε προβλήµατα που απα-
σχολούν τον κλάδο.
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∆
εν έχουν τέλος οι διαρρή-
ξεις στην ευρύτερη πε-
ριοχή του κάµπου και

σχεδόν κάθε βράδυ σηµειώνονται
και νέα κρούσµατα. Σειρά χθες τα
ξηµερώµατα είχε η Γαστούνη, όπου
άγνωστοι διέρρηξαν το παντοπω-
λείο της κας ∆ιονυσίας Ζάρλα στην
περιοχή της Καθολικής. Οι δράστες
κινήθηκαν αθόρυβα και εισήλθαν
στο κατάστηµα από παράθυρο που
βρίσκεται στην πίσω πλευρά. Αν και
υπήρχαν σίδερα στο παράθυρο
ήταν πεπαλαιωµένα και είχαν σκου-
ριάσει, οπότε οι διαρρήκτες δεν δυ-
σκολεύτηκαν, έσπασαν το τζάµι και
εισήλθαν στο κατάστηµα. 

Κλοπή µετά φαγητού! 
Αρχικά κινήθηκαν στο χώρο που

βρίσκεται το ταµείο, πέταξαν χαρτιά
και τιµολόγια και αφαίρεσαν µικρό
χρηµατικό ποσό σε κέρµατα, τηλε-
κάρτες, ένα µικρό ραδιοκασετό-
φωνο, σοκολάτες και ζελέ για τα
µαλλιά, συνολικής αξίας 500 ευρώ.
Μάλιστα οι δράστες φαίνεται ότι
είχαν αρκετό χρόνο στη διάθεσή
τους, αφού κάθισαν εντός του κα-
ταστήµατος και έφαγαν, ήπιαν και
το γάλα τους και αναχώρησαν σαν
κύριοι από το ίδιο παράθυρο. Η ιδιο-

κτήτρια αντιλήφθηκε τη διάρρηξη
χθες το πρωί, όταν πήγε να ανοίξει
το κατάστηµά της και αµέσως ειδο-
ποίησε την αστυνοµία και στο µα-
γαζί µετέβη η σήµανση από το
Τµήµα Ασφαλείας Αµαλιάδας για τη
λήψη αποτυπωµάτων. Οι δράστες
φορούσαν γάντια και δεν είναι βέ-
βαιο ότι θα µπορέσουν να αξιοποι-
ηθούν τα αποτυπώµατα. «∆εν το
περίµενα και νιώθω πλέον µεγάλη
ανησυχία από τις συνεχείς διαρρή-
ξεις» ανέφερε η κα Ζάρλα.

Άνοιξαν και το παγκάρι
Ήταν η δεύτερη διάρρηξη που

σηµειώθηκε σε διάστηµα δύο ηµε-
ρών στην περιοχή της Καθολικής
στη Γαστούνη. Το βράδυ της περα-
σµένης Πέµπτης διαρρήκτες εισήλ-
θαν στον ιερό ναό της Παναγίας της
Καθολικής και αφού έσπασαν µε
ψαλίδα τα λουκέτα στο παγκάρι,
αφαίρεσαν τα ψιλά που υπήρχαν
µέσα. Σύµφωνα µε τον ιερέα π. Αν-
δρέα Καρνέζο, εκτιµάται ότι δεν

ήταν µεγάλο το ποσό, γιατί το παγ-
κάρι το είχαν ανοίξει την περασµένη
Κυριακή και είχαν συγκεντρώσει τα
χρήµατα, οπότε τα χρήµατα που
υπήρχαν µέσα ήταν ότι είχε συγ-
κεντρωθεί σε διάστηµα τριών ηµε-
ρών. Πάντως η ανησυχία είναι
έντονη και οι κάτοικοι δεν ξέρουν
πλέον πώς να προστατεύσουν τις
περιουσίες τους. 

Μαρία Καραµπάτση
(karabatsimaro@yahoo.gr)

Ε
πιχείρηση αποµάκρυνσης
των παράνοµων καλυβών
που βρίσκονταν στην παρα-

λία της Μπούκας Γαστούνης και Βαρ-
θολοµιού, οργάνωσε και υλοποίησε
τις τελευταίες ηµέρες το ∆ασαρχείο
Αµαλιάδας. Πρόκειται για καλύβες
που βρίσκονταν παράνοµα σε χώρο
δασικής έκτασης. Πρόκειται για τις
γνωστές καλύβες που στήνονται από
λουόµενους κατά τη διάρκεια των
θερινών µηνών και εγκαταλείπονται
το χειµώνα. Ήδη από το καλοκαίρι
είχαν υποβληθεί µηνύσεις σε όσους
είχαν εντοπιστεί και είχε διαπιστωθεί

ότι παρανόµως καταλαµβάνουν δα-
σική έκταση και πλέον το ∆ασαρχείο
της Αµαλιάδας µε τα συνεργεία των
εποχικών εργατών, προχώρησε στην
καταστροφή των καλυβών µε αλυ-
σοπρίονα. Σύµφωνα µε το ∆ασάρχη
Αµαλιάδας κ. Λυκούργο Πολυχρονό-
πουλο, δεν πρόκειται για κανονικά
κτίσµατα όπου και απαιτείται πρωτό-
κολλο κατεδάφισης από την Περιφέ-
ρεια, πρόκειται για
εγκαταλελειµµένες παράγκες οι
οποίες βρίσκονται παράνοµα στο
χώρο, γι’ αυτό και κρίνεται αναγκαία η
αποµάκρυνσή τους. Μάλιστα, έκανε

λόγο για παραγκουπόλεις που δηµι-
ουργούνται σε διάφορες περιοχές
κατά τη διάρκεια των θερινών µηνών,
την ίδια στιγµή που σε αρκετούς δή-
µους τα ∆ασαρχεία έχουν παραχω-
ρήσει εκτάσεις προκειµένου να τις
αξιοποιήσουν και να λειτουργήσουν
µε όλες τις προϋποθέσεις και νόµιµα.
Μόνο που οι δήµοι δεν τις έχουν
αξιοποιήσει και το αποτέλεσµα είναι
να αυθαιρετούν διάφοροι, αδιαφο-
ρώντας για το περιβάλλον και τους
νόµους. Ουσιαστικά το ∆ασαρχείο
παίζει το παιχνίδι της γάτας µε το
ποντίκι µε όσους παρανοµούν και

αυτό θα διαιωνίζονται όσο κάποιοι
επιδεικνύουν ανοχή. Πάντως οι µηνύ-
σεις που είχαν υποβληθεί από το πε-
ρασµένο καλοκαίρι δεν έχουν
εκδικαστεί µέχρι σήµερα. Ωστόσο,
ανεξαρτήτως εκδίκασης η επιχείρηση
αποµάκρυνσης των καλυβών θα γι-
νόταν κανονικά, όπως και έγινε και
όπως ανέφερε ο κ. Πολυχρονόπου-
λος, µέσα στις επόµενες ηµέρες τα
συνεργεία θα αποµακρύνουν και τα
ξύλα που έχουν αποµείνει, ώστε να
καθαριστούν οι χώροι. 

Μαρία Καραµπάτση
(karabatsimaro@yahoo.gr)

ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΛΥΒΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΗΣ ΜΠΟΥΚΑΣ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟ

Επιχείρηση αποµάκρυνσης 
από το ∆ασαρχείο Αµαλιάδας 

Στην παραλία της Μπούκας στη Γαστούνη, καταστράφηκαν περίπου 8 παράγκες Μέσα στις επόµενες ηµέρες πρόκειται να αποµακρυνθούν τα ξύλα και να καθαριστεί ο χώρος

Οι διαρρήκτες πέρασαν και από την Παναγία την Καθολική στη Γαστούνη Οι διαρρήκτες ‘χτύπησαν’ χθες τα ξηµερώµατα το παντοπωλείο της κας
∆ιονυσίας Ζάρλα στη Γαστούνη

«Έχουµε αναστατωθεί» δήλωσε 
η κα ∆ιονυσία Ζάρλα 

Ο ∆ασάρχης Αµαλιάδας 
κ. Λυκούργος Πολυχρονόπουλος,

ανέφερε ότι επρόκειτο για παράνο-
µες κατασκευές 

Για το θέµα της ζυγιστικής µηχανής ενηµέρωσε τους 
κρεοπώλες ο πρόεδρος κ Γιάννης Μαλλιόπουλος 

ΝΕΑ «ΧΤΥΠΗΜΑΤΑ» ΣΕ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ

Απτόητοι συνεχίζουν 
τη δράση τους οι διαρρήκτες

Μηνύσεις για 
ξενόγλωσσες επιγραφές

Ελέγχους σε νυχτερινά µαγαζιά που έχουν ξενόγλωσ-
σες επιγραφές πραγµατοποίησαν προχθές το βράδυ και
χθες τα ξηµερώµατα αστυνοµικοί του Α.Τ Πύργου, βεβαι-
ώνοντας µάλιστα παραβάσεις σε ορισµένες περιπτώσεις,
όπου διαπίστωσαν ότι δεν τηρείται ο νόµος.  Ήταν ίσως η
πρώτη φορά, ή µία από τις ελάχιστες, που η αστυνοµία
διενήργησε ανάλογους ελέγχους, καθώς αν και ο νόµος
ισχύει, σπάνια υποβάλλονται µηνύσεις για ανάλογα αδική-
µατα καθώς σπάνια γίνονται ανάλογοι έλεγχοι.  Σύµφωνα
µε τον νόµο, στη διάταξη 5του άρθρου 5 αναφέρεται ότι
«Οι επιγραφές των εµπορικών επιχειρήσεων και καταστη-
µάτων γράφονται στα ελληνικά. Επιτρέπεται η επιπρό-
σθετη αναγραφή της επιγραφής και ξενόγλωσσα».  Έτσι,
ορισµένοι καταστηµατάρχες θα βρεθούν αντιµέτωποι µε
την δικαιοσύνη.  

Προβληµατισµός…

Ωστόσο, η εξέλιξη αυτή προκαλεί προβληµατισµό
στους καταστηµατάρχες καθώς τα περισσότερα µαγαζιά
και κυρίως αυτά που προσφέρουν καφέ και ποτό, έχουν
σχεδόν στην απόλυτη πλειοψηφία τους ξενόγλωσσα ονό-
µατα που αναγράφονται στις ταµπέλες τους µε λατινικούς
χαρακτήρες. Οι έλεγχοι που έγιναν από την αστυνοµία
έχουν προκαλέσει αναστάτωση και ο προβληµατισµός που
εκφράζεται είναι αν οι έλεγχοι συνεχιστούν, γεγονός που
θα σηµαίνει ότι η πλειοψηφία των καταστηµαταρχών θα
βρεθούν κατηγορούµενοι.  Αν και ο νόµος είναι γνωστός
και απόλυτα σαφής, εκτιµούν ότι αυτό θα προκαλέσει ανα-
στάτωση  αλλά και αντιδράσεις.  Αναρωτιούνται ακόµη αν
οι έλεγχοι αυτοί θα ισχύσουν για ολόκληρο τον νοµό, τι θα
γίνει µε τα εκατοντάδες µαγαζιά που έχουν πινακίδες στα
Αγγλικά κυρίως, την στιγµή που σε ολόκληρη την Ελλάδα
το φαινόµενο δεν είναι καινούριο.  Ιδιαίτερα στα νησιά, δύ-
σκολα συναντά κανείς ελληνική πινακίδα.

Π.Μ
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