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Πολιτισμός
για λίγους
και επιτροπή
για το
Καλέντζι
n σελ.

8-9

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ανοίγει τα φτερά
του το μέλλον
του ελληνικού
βόλεϊ
Εγγραφές στις Ακαδημίες
του Παμβοχαϊκού
και του ΑΓΣ ΑΠΙΣ
n σελ. 14

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Επιτυχόντες
σε ΑΕΙ και ΤΕΙ
n σελ. 10-11, 16

Τα σχέδια της κυβέρνησης για "απαγκίστρωση" των δημοτικών
εκλογών από την κεντρική πολιτική σκηνή.
Οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης.
Οι πρώτες διαρροές για το τι προβλέπει το σχέδιο. Δύο ψηφοδέλτια
και κατάθεση λίστας εκλεκτών από τον κάθε υποψήφιο δήμαρχο
α n σελ. 2-3

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Οι δυσλειτουργίες
του Κτηματολογίου
και η ανάγκη Νέας
Κτηματογράφησης
Επιστολή του συμβολαιογράφου
Ιωάννη Τζελέπη στον υπουργό
Π.Ε.Κ.Α. κ. Μανιάτη

σελ. 4

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Καταλήψεις
ιδιοκτησιών
από ΡΟΜΑ
στην Κυρά Βρύση
Η Κίνηση Ενεργών Πολιτών "ΚΟΙΝΩΝΙΑ" με
επιστολή της καταγγέλει τις πρακτικές των
ΡΟΜΑ, εκθέτει τα προβλήματα και ζητά από
το δήμο να πάρει τα αναγκαία μέτρα για την
αποκατάσταση της δικαιοσύνης.
σελ. 5
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Τ

Αντιδράσεις από
την αντιπολίτευση

ο φως της δημοσιότητας βλέπουν εκτιμήσεις πως το Μαξίμου
επιθυμεί να εκτονωθούν οι «επικίνδυνες» εκλογικές πιέσεις προς τη
δικομματική κυβέρνηση, που προκαλεί η κατάσταση στην οικονομία,
ενώ με το σύστημα που προτείνεται
η Ν.Δ. θα βρίσκεται σε πλεονεκτική
σχέση έναντι του ΠΑΣΟΚ, αφού διαθέτει ισχυρότερους εκλογικούς μηχανισμούς.
Από τη μεριά του ο ΣΥΡΙΖΑ αντέδρασε έντονα δηλώνοντας ότι ο
υπουργός «προτείνει ένα σύστημα
το οποίο όχι μόνο δεν είναι αναλογικό, αλλά ακραία πλειοψηφικό, αφού
η μεγαλύτερη παράταξη θα μπορεί
να εκλέγει το σύνολο των υποψήφιων συμβούλων», ενώ παράλληλα
σημείωσε πως οι Σαμαράς και Μιχελάκης έχουν στόχο «να αποπολιτικοποιήσουν τις εκλογές, προκειμένου
να διασώσουν τους υποψηφίους
τους από τη λαϊκή οργή».
Ενοχλημένο όμως φαίνεται και
το ΠΑΣΟΚ με στελέχη του να χαρακτηρίζουν «λάθος» τον τρόπο με τον
οποίο «ανοίγει» η συζήτηση και να
διαβεβαιώνουν ότι αυτές οι απόψεις
του πρωθυπουργού δεν έχουν συζητηθεί με τον Ευάγγελο Βενιζέλο.
Στη ΔΗΜΑΡ επικρατεί σκεπτικισμός, αφού επισημαίνεται ότι πάγια
θέση του κόμματος είναι να μην προσλαμβάνουν οι δημοτικές εκλογές
χαρακτήρα «δημοψηφίσματος» ενάντια στην κυβερνητική πολιτική, πως
τάσσονται υπέρ της απλής αναλογικής στις δημοτικές εκλογές, αλλά

η πρόταση του Μαξίμου για ενιαίες
λίστες θα δημιουργήσει προβλήματα
στους εκάστοτε δημάρχους.
«Βιάζεται ο Σαμαράς να εφαρμόσει
νέο εκλογικό σύστημα στους ΟΤΑ
αφού το ισχύον θα είναι καταστροφικό για τον ίδιο και τις άλλες μνημονιακές δυνάμεις», σχολίασε η αρμόδια
τομεάρχης των Ανεξάρτητων Ελλήνων, Μαρίνα Χρυσοβελώνη.
«Επιδιώκουν να αμβλύνουν τη
λαϊκή θέληση» σχολίασε το ΚΚΕ,
που κατηγόρησε τη συγκυβέρνηση
και τον ΣΥΡΙΖΑ ότι στήριξαν κοινούς υποψήφιους δημάρχους, που
«εφαρμόζουν σε τοπικό επίπεδο,
κατά γράμμα, όλες τις επιταγές μιας
βάρβαρης αντιλαϊκής πολιτικής».
Τέλος, πρέπει να σημειώσουμε
ότι υπάρχει και ο παράγοντας της
«αστάθμητης» εκλογικής απήχησης
της Χρυσής Αυγής, η οποία διαρκώς
δηλώνει ότι οι κυβερνώντες «αρχίζουν και σκαρφίζονται πονηρά σχέδια, ώστε να περισώσουν ό,τι μπορούν από το καταρρέον καθεστώς
τους», ενώ πρόθεση της είναι να
κατέλθουν στις εκλογές με γνωστά
κεντρικά στελέχη του, ώστε να αποκομίσει τα μέγιστα εκλογικά οφέλη...
Το ζήτημα λοιπόν είναι ποιος
ωφελείται από το «νέφος» που θα
δημιουργηθεί. Φαίνεται πώς εκτός
των κυβερνώντων κομμάτων, που
θέλουν να αποκλείσουν «δυσάρεστα
μηνύματα από την κάλπη», όσα κόμματα βλέπουν τις δυνάμεις τους να
κάμπτονται, συναινούν, διά της σιωπής ή της χαλαρής αντίδρασης.
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Ζήσε δήμαρχε

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΚΑΛΠΑΞΗ
Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας
Εµπειρία 31 ετών
Κορίνθου-Πατρών 107 Β’ όροφος
Τηλ. 6972-872747 & 27410-53444
ΒΡΑΧΑΤΙ
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να φας το Μάη... λίστα! Λιστο

Την αλλαγή του εκλογικού νόμου στις επικείμενες
δημοτικές και περιφερειακές εκλογές τον Μάιο του 2014,
εξετάζει η κυβέρνηση, σύμφωνα με δημοσίευμα της
εφημερίδας "Καθημερινή".
Όπως τονίζεται, στη συνάντηση που είχε ο πρωθυπουργός
Α. Σαμαράς με τον υπουργό Εσωτερικών, Γ. Μιχελάκη, έγινε
συζήτηση για ένα νέο σύστημα κατά το οποίο θα υπάρχουν
δύο ψηφοδέλτια, ένα με τους υποψήφιους δημάρχους
και ένα με όλους τους δημοτικούς συμβούλους κατά
αλφαβητική σειρά. Το δημοσίευμα επιβεβαίωσε ο Γιάννης
Μιχελάκης μιλώντας σε τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές

Δημοτικέσ τον
Μάιο με Νεο
Εκλογικο Νόμο
Τον περασμένο Ιανουάριο ο τότε υπουργός Εσωτερικών, Ευρυπίδης
Στυλιανίδης είχε προτείνει τη διεξαγωγή εκλογών με κατάρτιση ενός
ενιαίου ψηφοδελτίου για όλες τις δημοτικές παρατάξεις και ξεχωριστών ψηφοδελτίων για τους υποψήφιους δημάρχους. Ωστόσο τώρα
εξετάζεται και η επαναφορά του ορίου του 42% για την εκλογή δημάρχου από την πρώτη Κυριακή. Το όριο αυτό όμως ενέχει κινδύνους
«αντισυνταγματικότητας», καθώς υπάρχει το προηγούμενο του 2007,
όταν το ΣτΕ είχε κρίνει αντισυνταγματική αντίστοιχη πρόβλεψη, με το
σκεπτικό ότι υπήρχε νόθευση της αρχής της αντιπροσωπευτικότητας.
Το Μαξίμου, ωστόσο, φαίνεται να επιμένει σε αυτή την αλλαγή, μιλώντας για «αποσύνδεση» της εκλογής δημάρχου από την εκλογή των
δημοτικών συμβούλων.

εκπομπές, ενώ δήλωσε πως ο πρωθυπουργός
εξετάζει την καθιέρωση δυο ενιαίων λιστών,
μια των υποψήφιων δημάρχων και μια
των υποψήφιων δημοτικών συμβούλων.
Ο υπουργός Εσωτερικών ανέφερε επίσης
ότι ο κάθε δήμαρχος θα εκλέγεται από την
πρώτη Κυριακή με το 42% των ψήφων και
όχι το 50% όπως ισχύει σήμερα, ενώ οι
υπόλοιποι υποψήφιοι δήμαρχοι θα μπορούν
να συμμετάσχουν στο δημοτικό συμβούλιο αν
λάβουν τουλάχιστον 5%!

ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΟ
ΒΩΜΟ ΤΗΣ ΛΙΣΤΑΣ
«Δεν θα αφήσουμε
τα χελιδόνια να μας
κουτσουλάνε όλη μέρα.
Θα διορίσουμε τέσσερις
να τα διώχνουν με τα
καλάμια», υπόσχεται ο
Αυλωνίτης για να πάρει
την δημαρχία στην
ελληνική ταινία "Η κυρία
Δήμαρχος". Τον προσεχή
Μάιο όμως αναμένεται
οι υποψήφιοι δημοτικοί
σύμβουλοι να ξεπεράσουν
τους δημάρχους σε
υποσχέσεις, προκειμένου
να εξασφαλίσουν τις
απαραίτητες ψήφους!

Δήμαρχος χωρίς πλειοψηφία;

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Είστε επιχείρηση που απασχολείτε
τουλάχιστον έναν (1) εργαζόµενο;
Τότε χρειάζεστε υποχρεωτικά έναν (1)
ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ!
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Φ Α Σ Ι Λ Η
ΚΑΤΣΑΡΟΥ
ποτά - αναψυκτικά
μπύρες - νερά

διανομή κατ’ οίκον
βραχατι, έναντι γηπέδου
ΤΗΛ.: 27410 51690, 27410 56000

Το ενδεχόμενο ο εκάστοτε δήμαρχος να
έχει περιορισμένη πλειοψηφία κρίνεται πάντως απίθανο. Ο νέος νόμος θα δίνει τη δυνατότητα στον εκάστοτε υποψήφιο δήμαρχο να
γνωστοποιεί τους «εκλεκτούς» του υποψηφίους δημοτικούς συμβούλους, ενώ η κυβέρνηση μελετά το ενδεχόμενο να θεσμοθετηθεί
ένα μπόνους δημοτικών συμβούλων που θα
παραχωρείται στον εκλεγέντα δήμαρχο.

Η μοναρχία του δημάρχου;

Τέλος, ο νέος νόμος θα «αυτονομήσει» εν
πολλοίς τον εκάστοτε δήμαρχο, με το αρμόδιο κυβερνητικό επιτελείο να σχεδιάζει μάλιστα την ενίσχυση των αρμοδιοτήτων του.
Έτσι ο κάθε δήμαρχος θα έχει «λυμένα» τα
χέρια του και θα μπορεί να παρακάμπτει το
δημοτικό συμβούλιο, ακόμα και αν η δημοτική του παράταξη έχει ισχνή πλειοψηφία!

Σ

μαχίε

Οι γνωστές από τις εσωκομματικές εκλογές… λιστομαχίες
φαίνεται πως θα καθορίσουν τα
αποτελέσματα των επόμενων
δημοτικών εκλογών, δεδομένης της επικείμενης αλλαγής
στον εκλογικό νόμο και του
ενιαίου ψηφοδελτίου για όλους
τους υποψήφιους δημοτικούς
συμβούλους.
Το εκλογικό αυτό σύστημα
υπάρχει κίνδυνος να αναδείξει
δημοτικούς συμβούλους τους
υποψήφιους που συμπεριλαμβάνονται σε "σφιχτές" λίστες,
αφήνοντας εκτός νυμφώνος
όσους επιχειρήσουν να πάνε με
το δικό τους σακί στο μύλο!
Ο κ. Μιχελάκης σε δηλώσεις
του άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να είναι υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι και μεμονωμένοι
ανεξάρτητοι πολίτες, που δεν θα
μετέχουν στους παραταξιακούς
συνδυασμούς τους οποίους θα
καταρτίζουν οι δήμαρχοι.
Εν κατακλείδι το ερώτημα είναι αν θα ωφεληθεί η Αυτοδιοίκηση και η Δημοκρατία από τον
νέο νόμο. Η απάντηση σ' αυτό είναι δύσκολη αλλά εν τέλει όπως
λέει και το τελευταίο άρθρο του
Συντάγματος "επαφίεται στον
πατριωτισμό των Ελλήνων" να
επιλέξουν υποψήφιους χωρίς
την κομματική τροχοπέδη!!!
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Οι Δυσλειτουργίες του
Κτηματολογίου και η Ανάγκη
Νέας Κτηματογράφησης
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Επιστολή του συμβολαιογράφου Ιωάννη Τζελέπη προς τον Υπουργό Π.Ε.Κ.Α.
εκθέτει τα προβλήματα του Εθνικού Κτηματολογίου και ζητά την εκ νέου
Κτηματογράφηση της περιοχής!

Τ

ο Εθνικό Κτηματολόγιο στην περιοχή
του Ζευγολατιού συμπλήρωσε φέτος 7
χρόνια λειτουργίας και σωρείας προβλημάτων. Ο Συμβολαιογράφος κ. Ιωάννης
Τζελέπης έχοντας ιδίαν πείρα των δυσλειτουργιών που ανέκυψαν κατά την εφαρμογή
του, απέστειλε επιστολή προς τον Υπουργό
Π.Ε.Κ.Α. ζητώντας την εκ νέου Κτηματογράφηση της περιοχής. Το πλήρες κείμενο της
επιστολής έχει ως εξής:
«ΠΡΟΣ Αξιότιμο κ. Ιωάννη Μανιάτη, Υπουργό
Υ.Π.Ε.Κ.Α.
Φέρω σε γνώση σας το μέγα πρόβλημα που έχει
δημιουργηθεί από την πιλοτική εφαρμογή του
Εθνικού Κτηματολογίου, με την έναρξη λειτουργίας την 19η-6-2006, του Κτηματολογικού Γραφείου
Κορίνθου, για την περιοχή του δημοτικού διαμερίσματος Ζευγολατιού (πρώην κοινότητα Ζευγολατείου), του τ. Δήμου Βόχας, ήδη του δήμου
Βέλου-Βόχας Κορινθίας, της δημοτικής ενότητας
Βόχας, της περιφερειακής ενότητας Κορινθίας,
της Περιφέρειας Πελοποννήσου, σύμφωνα με
την υπ’ αριθμ. 377/2/7-6-2006 απόφαση του τότε

ΠΡΑΤΗΡΙΟ
ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟ

ΙΩΑΝΝΗΣ Π.
ΔΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΠΛΥΣΙΜΟ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΣΑΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ
6€
ΜΕΣΑ ΕΞΩ ΠΛΥΣΙΜΟ
10€
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ από

30€

ΚΕΡΩΜΑ- ΓΥΑΛΙΣΜΑ από 30€

ΑΣΣΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ •
ΤΗΛ. 27410 87149

Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων
Ελλάδας (ΦΕΚ 735/19-6-2006).Ειδικότερα, όπως έχει διαπιστωθεί, κατά το
μέχρι σήμερα διαρρεύσαν χρονικό διάστημα των
επτά (7) χρόνων λειτουργίας του, υπάρχουν πολλά
και ποικίλα λάθη, αλλά και ανακρίβειες στην χωρική βάση που έχει διαμορφωθεί από τις πρώτες
εγγραφές, που αναφέρονται τόσο στα στοιχεία του
προσώπου του φερόμενου ιδιοκτήτη, όσο και
στα στοιχεία του τίτλου κτήσεως του ακινήτου, τα
οποία χρήζουν διόρθωσης τόσο με την διαδικασία
του πρόδηλου σφάλματος, όσο και με την δικαστική διαδικασία, που συνεπάγονται την επανυποβολή στο Κτηματολογικό Γραφείο των στοιχείων
της προσωπικής ταυτότητας, αλλά και των τίτλων
κτήσεως του ακινήτου (επίσημο/επικυρωμένο
αντίγραφο του συμβολαίου, πιστοποιητικό μεταγραφής καθώς και πιστοποιητικό ιδιοκτησίας από
το αρχείο του αρμόδιου Υποθηκοφυλακείου), είτε
από τον αρχικό ιδιοκτήτη εφόσον βρίσκεται στην
ζωή, είτε από όλους τους καθολικούς διαδόχους
του. Περαιτέρω έχει διαπιστωθεί πως σε μέγιστο ποσοστό των εγγραφών, υπάρχουν άγνωστοι
ιδιοκτήτες των καταγραμμένων ακινήτων. Πέραν
αυτών υπάρχουν λάθη στα καταχωρημένα ακίνητα, που αναφέρονται τόσο στην έκταση, όσο και
στα όρια, αλλά προπάντων και στο σχήμα τους, η
δε επικάλυψη του ενός ακινήτου με το άλλο, είναι μόνιμο στοιχείο αυτών, η διαπίστωση αυτή
επιβάλει και την διόρθωση των γεωμετρικών
στοιχείων ενός εκάστου ακινήτου. Εχει επίσης
διαπιστωθεί πως η αποκατάσταση των λαθών
και η ορθή καταγραφή των ακινήτων, μέσα από
τις προβλεπόμενες διαδικασίες των θεσμικών
νόμων 2308/1995 και 2664/1998, όπως ισχύει σήμερα, να απαιτεί χρόνο πολύ, μεγάλη γραφειοκρατική διαδικασία, με την συγκέντρωση
των απαιτούμενων στοιχείων, εξίσου μεγάλη και
δυσανάλογη χρηματική δαπάνη για την σύνταξη
ορθού τοπογραφικού διαγράμματος (εξαρτημένου

από το σύστημα Ε.Γ.Σ.Α. ’87), την έκδοση συμβολαίων και πιστοποιητικών, την έκδοση κτηματολογικού φύλου, αποσπάσματος και διαγράμματος
του ακινήτου, την σύνταξη και υποβολή στο Κτηματολογικό Γραφείο σχετικής αίτησης, υπογραφή
τόσο στο τοπογραφικό, όσο και στην αίτηση από
τον φερόμενο ιδιοκτήτη, καθώς και από τους ιδιοκτήτες των ομόρων ακινήτων, που επηρεάζουν το
κρίσιμο ακίνητο, με την υποχρεωτική βεβαίωση
της υπογραφής τους από κάθε αρμόδια δημόσια
ή Δημοτική Αρχή, ή στην έσχατη περίπτωση την
σύνταξη σχετικού δικογράφου από Δικηγόρο και
την κατάθεση του στο αρμόδιο Πρωτοδικείο για
την συζήτηση της αίτησης περί διορθώσεως της
χωρικής βάσεως, ως προς τα όρια κλ.π. στοιχεία
του ακινήτου, αλλά προπάντων για την αναγνώριση του γνωστού ιδιοκτήτη, όπου έχει καταχωρηθεί ακίνητο με άγνωστο ιδιοκτήτη. Πάνω από
όλα και πέρα από αυτά και το μέγα ερώτημα από
τους εμπλεκόμενους ιδιοκτήτες, γιατί η πιλοτική
εφαρμογή του Εθνικού Κτηματολογίου στην περιοχή των ακινήτων τους, έγινε τόσο πρόχειρα,
επιπόλαια και ασύμβατα με την πραγματικότητα.
Γιατί θα πρέπει ο κάθε ιδιοκτήτης να διορθώσει με
μεγάλες, όπως έχει διαπιστωθεί και αποκλειστικά
δικές του δαπάνες, το κτηματολόγιο, όταν στην
μέγιστη πλειονότητα των περιπτώσεων τα λάθη
οφείλονται αποδεδειγμένα στην κακή ανάγνωση
των τίτλων κτήσεων αλλά και στην κακή εφαρμογή τους από τον ανάδοχο που είχε αναλάβει για
λογαριασμό του Ο.Κ.Χ.Ε. την καταγραφή με ερασιτεχνισμό, όπως διαπιστώθηκε, παρά την συμβατική του υποχρέωση, των ακινήτων.κ. Υπουργέ
Ενόψει όλων των ανωτέρω, Σας παρακαλώ, στα
πλαίσια των αρμοδιοτήτων σας, να δώσετε εντολή στην υποκείμενη αρμόδια Υπηρεσία σας, για
να κηρύξει την ήδη κτηματογραφείσα περιοχή
της όλης δημοτικής κοινότητας Ζευγολατειού
Κορινθίας, σε ( εκ νέου) υπό κτηματογράφηση περιοχή, όπως είχαν ορισθεί στο παρελθόν
και άλλες περιοχές της χώρας μας (περιοχές των
πρώην Ν. Λάρισας και Λέσβου), που είχαν όμοια
ή και παρεμφερή προβλήματα με την λειτουργία
του Εθνικού Κτηματολογίου και να κληθούν οι μεν
ιδιοκτήτες των υπό νέας κτηματογράφησης ακινήτων τους, για να δηλώσουν εκ νέου και ορθώς
τα εμπράγματα δικαιώματα τους επί των ακίνητων τους, καθώς και τον τίτλο κτήσεώς αυτών, ο
δε ανάδοχος που θα αναλάβει την καταγραφή των
ακινήτων και των επ’ αυτών δικαιωμάτων, θα προβεί στην ορθή αποτύπωσή τους, με βάση με την
μέχρι τούδε κτηθείσα εμπειρία και την ορθή γνώση
του αντικειμένου της κτηματογράφησης.
Με τιμή, Ιωάν. Τζελέπης / Συμβολαιογράφος».

Kallas Beach
r e s t a u r a n t
Σ υ ν ε σ τ ι ά σ ε ι ς

Γιώργος Μαυρίδης & ΣΙΑ Ο.Ε.
Παραλία Λεχαίου
Τηλ.: 27410 88277, 87100, 88566
κιν. 6932 476707, www.kallasbeach.gr

Γνώμη
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Καταγγελία για Καταλήψεις Ιδιοκτησιών
από ΡΟΜΑ στην Κυρά Βρύση

Τ

α λιμνάζοντα ύδατα της θερινής ραστώνης ήρθε να ταράξει και πάλι η Κίνηση
Ενεργών Πολιτών Ζευγολατιού "ΚΟΙΝΩΝΙΑ" με έγγραφό της που κατέθεσε στο δήμο Βέλου - Βόχας και συνοδεύει αιτήσεις συμπολιτών
μας των οποίων έχουν καταπατηθεί αγροτεμάχια
- στην Κυρά Βρύση Ζευγολατιού - από ROMA,
εντός των οποίων έχουν κατασκευάσει αυτοσχέδια παραπήγματα. Η "ΚΟΙΝΩΝΙΑ" για άλλη μία
φορά φέρνει στο προσκήνιο ένα φλέγον ζήτημα,
από εκείνα που κάθε δημοτική αρχή προσπαθεί
να αποφύγει... Το έγγραφο απευθύνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο Βέλου–Βόχας, υπόψιν του
Προέδρου του Δ.Σ. κ. Καραφωτιά Γ., αλλά και του
Προέδρου της Δ.Κ Ζευγολατείου κ. Μαγγίνα Γ. και
αναφέρει τα εξής:
«ΘΕΜΑ: Κατάληψη ιδιόκτητων αγροτεμαχίων
και ανέγερση αυτοσχέδιων παραπηγμάτων, καθώς και άλλων τινών παρανομιών επί αυτών,
από ROMA στη θέση ‘‘Κυρά Βρύση’’ της δημοτικής κοινότητος Ζευγολατείου
Αξιότιμοι κύριοι δημοτικοί σύμβουλοι,
ως Κίνηση Ενεργών Πολιτών Ζευγολατείου

«ΚΟΙΝΩΝΙΑ», μετά από τις διάφορες συζητήσεις που έχουν γίνει το προηγούμενο χρονικό
διάστημα τόσο σε συνεδριάσεις του δημοτικού
μας συμβουλίου όσο και στην πρόσφατη, αυτής του Τοπικού Συμβουλίου Παραβατικότητας
και Εγκληματικότητας, σχετικά με το θέμα της
εγκληματικότητας και της ασφάλειας της καθημερινότητας του πολίτη γενικότερα και ειδικότερα με το ζήτημα που έχει προκύψει με τις
καταπατήσεις των περιουσιών συμπολιτών μας
από ROMA και την κατασκευή παραπηγμάτων
επί αυτών, επανερχόμαστε και καλούμε το δη-

μοτικό μας συμβούλιο να συζητήσει τις αιτήσεις
των συνδημοτών μας τις οποίες και συνοδεύει το παρόν έγγραφο του Συλλόγου μας και να
προχωρήσει στη λήψη αποφάσεων – δράσεων
επί των όσων καταγγέλλονται σε αυτές.
Να σας υπενθυμίσουμε ότι σε παρελθόντα
χρόνο (2011) υπήρξε άλλη ανάλογη περίπτωση
καταπάτησης ιδιωτικής περιουσίας και εγκατάστασης σε αυτήν παρανόμων μεταναστών, αυτής του πρώην εργοστασίου Δημουλιάκα, όπου
ο Δήμος σε συντονισμό και συνεργασία με τον
ιδιοκτήτη, την Εισαγγελεία Κορίνθου, την Πολεοδομία και την Αστυνομία προχώρησε στη
κατεδάφισή του.
Καλούμε τον δήμο να προχωρήσει σε όλες
τις απαιτούμενες ενέργειες και να λάβει όλα τα
αναγκαία μέτρα, έτσι ώστε να απομακρυνθούν
οι Αθίγγανοι από τον παραπάνω χώρο στον
οποίο και διαμένουν παρανόμως».
Το έγγραφο υπογράφεται για την Κίνηση Ενεργών Πολιτών Ζευγολατιού «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» από τον
πρόεδρο κ. Σχοινοχωρίτη Κωνσταντίνο και τον
γραμματέα κ. Λούτα Παναγιώτη.

ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟ
ἀλφαβητάριο
Τέλος
στο άγχος
του καθημερινού
διαβάσματος από
50€ το μήνα

≥ Τι είναι το Μαθητικό Aναγνωστήριο;

Το Μαθητικό Αναγνωστήριο αποτελεί ένα πρωτοποριακό, ήρεμο και
σίγουρο χώρο μελέτης. Τα παιδιά έρχονται στο χώρο μελέτης με τα
βιβλία για τα μαθήματα της επόμενης μέρας. Εδώ μελετούν όλα τους τα
μαθήματα και φεύγουν διαβασμένα και έτοιμα για το σχολείο.

≥ Το παιδί µου θα µελετάει µόνο του ή µαζί µε άλλα παιδιά;

≥ Πώς θα βοηθηθεί το παιδί µου αν έχει µαθησιακά προβλήµατα;

Για τα παιδιά με μαθησιακά προβλήματα απαιτείται ατομικό πρόγραμμα μελέτης. Με ενισχυτική διδασκαλία και προσαρμοσμένες ασκήσεις,
εξηγούμε το κάθε μάθημα στο μαθητή και υπογραμμίζουμε τις σπουδαιότερες έννοιες. Με στοχευόμενες ερωτήσεις επαληθεύουμε τις
γνώσεις του μαθητή.

Το παιδί σας ασχολείται με τα μαθήματα που έχει για την επόμενη μέρα
στο σχολείο. Η υπεύθυνη παιδαγωγός θα του εξηγήσει το κάθε μάθημα, θα το βοηθήσει να διαβάσει και να το κατανοήσει και στο τέλος θα
το εξετάσει για να επαληθεύσει ό,τι έμαθε. Δίνουμε ιδιαίτερο βάρος
στο να μάθει το παιδί να σκέφτεται και να οργανώνει το διάβασμά του.

≥ Είναι το Μαθητικό Αναγνωστήριο ιδανικό για τον εργαζόµενο γονέα;

≥ Τι γίνεται αν το παιδί µου έχει προηγούµενα κενά;

≥ Αλλά και για το γονιό που δεν εργάζεται..

Δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε! Εντοπίζουμε όποιες αδυναμίες και
όποια μαθησιακά κενά έχει ο μαθητής έτσι ώστε με ατομική βοήθεια
και πρόγραμμα, θα καλύψει τα κενά του και θα μπορέσει να ανακτήσει
το χαμένο έδαφος.

Ασφαλώς! Στο Μαθητικό Αναγνωστήριο το παιδί σας θα διαβάζει σωστά και θα είναι κατάλληλα προετοιμασμένο καθημερινά για το σχολείο. Εσείς απλά αφιερώστε τον ελεύθερο χρόνο σας σε άλλες δραστηριότητες με το παιδί σας.
Η τεράστια πρόοδος της επιστήμης και η εξειδίκευση σε όλους τους
τομείς καθιστά πολύ δύσκολο για τους γονείς να βοηθήσουν σωστά τα
παιδιά τους.

Εμπιστευτείτε το παιδί σας στους ειδικούς!

Καθημερινή μελέτη όλων των μαθημάτων Θεατρικό Εργαστήρ
ι
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ & ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
για παιδιά και εφήβους
Κολοκοτρώνη 2, Λέχαιο • Τζένη Παρασκευοπούλου
/Αναγνωστήριο Αλφαβητάριο
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ τηλ.: 27410 88546, κιν.: 6973 397508,
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Τα Οφέλη του Αποσκληρυντή στο Σπίτι
Όλο και περισσότερο τα τελευταία
χρόνια το νερό και η ποιότητά του
αναδεικνύεται σε κρίσιμο παράγοντα
για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής,
αλλά και την οικιακή οικονομία.
Έχει ιδιαίτερη αξία να αναφέρουμε
περιληπτικά τις επιπτώσεις που έχει
η χρήση καλής ή κακής ποιότητας
νερού στη συντήρηση του οικιακού
δικτύου, αλλά και στις οικιακές συσκευές με αντίστοιχες συνέπειες στο
κόστος διατήρησής τους.

Ο

ι επικαθήσεις αλάτων, στους
σωλήνες των υδραυλικών
εγκαταστάσεων μιας οικίας,
μειώνουν τις διατομές τους με αποτέλεσμα τη μείωση της παροχής νερού
που περνά από αυτούς και την αύξηση
της κατανάλωσης ενέργειας μέσω των
αντλιών για τη μεταφορά του. Επίσης,
τα υφάλμυρα νερά δημιουργούν διαβρώσεις στους σωλήνες με αποτέλεσμα να υπάρχουν τρυπήματα και
διαρροές, απώλειες νερού και κατά συνέπεια κόστος αντικατάστασης. Τέλος,
εξαιτίας της σκληρότητας των αλάτων

παρατηρείται να μην κλείνουν οι βάνες
και να μην στεγανοποιούν, οι βρύσες
στα μπάνια να στάζουν, οι ντουζιέρες
να φράζουν, τα είδη υγιεινής να βρωμίζουν. Όλα αυτά συνεπάγονται επιπλέον
έξοδα για το σπίτι, για εντατική καθαριότητα και αντικαταστάσεις υλικών.

ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
• Παράγει μαλακό
νερό.
• Αυξάνει τη διάρκεια
ζωής του δικτύου
νερού και των
συσκευών, μειώνει
τα έξοδα συντήρησης,
μειώνει το κόστος των
απορρυπαντικών (στα
πλυντήρια, πάνω από
50%) και μειώνει την
κατανάλωση ρεύματος
(η επικάθιση αλάτων
στις αντιστάσεις
μειώνει σημαντικά την
απόδοση τους).
• ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΙ
μέγιστη οικονομία
με τη ρύθμιση
των παράμετρων
λειτουργίας του
ανάλογα με την
ποιότητα του νερού.

Οικιακές συσκευές

Οι επικαθήσεις αλάτων μειώνουν
τη ζωή και την απόδοση των
boilers και αυξάνουν την κατανάλωση καυσίμου. Από
την άλλη τα υφάλμυρα
νερά φθείρουν τους
εξοπλισμούς.
Όλα αυτά σημαίνουν
ετήσιες συντηρήσεις,
κόστος ενέργειας και μικρή απόδοση των θερμαντήρων.
Αντίστοιχα, τα πλυντήρια πιάτων
όταν χρησιμοποιούν νερό καλής ποιότητας έχουν ως αποτέλεσμα τον καλύτερο καθαρισμό των οικιακών σκευών,
χωρίς σημάδια και στίγματα, τη χρησιμοποίηση λιγότερου απορρυπαντικού,
ενώ μειώνονται τα έξοδα συντήρησης

εγΚαΤαΣΤαΣΗ
υΠΟΣΤΗριξΗ
ΜεΛεΤΗ ΧΩρΟυ
SERVICE
∆ΩρεαΝ αΝαΛυΣειΣ ΝερΟυ
Π.Ε.Ο. ΚΟΡΙΝΘΟΥ - ΠΑΤΡΩΝ 593, 20100, ΛΕΧΑΙΟ
ΤΗΛ. 27410 88555, 697 37.37.018, 697 37.37.024

Π
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Τ
ΓΕΥΣΕΙΣ ΑΛΛΗΣ ΕΠΟΧΗΣ

αφού προφυλάσσεται η συσκευή από επικαθήσεις αλάτων
που φράζουν τα ακροφύσια και
άλλα εσωτερικά εξαρτήματα.
Το ίδιο ισχύει για τα πλυντήρια
ρούχων όπου το κόστος απορρυπαντικού μειώνεται σημαντικά, ενώ μπορεί ακόμη και να
μειωθεί ο κύκλος ξεβγαλμάτων,
παρέχοντας έτσι οικονομία στην
κατανάλωση νερού.
Άλλες οικιακές συσκευές που
«βασανίζονται» από τα άλατα είναι οι θερμοσίφωνες, θερμοδοχεία, ηλιακά συστήματα, καφετέριες, ατμοσίδερα και πρέσες
σιδερώματος, βραστήρες κ.ά.

Η λύση

Η λύση είναι η τοποθέτηση
αποσκληρυντή, μια επένδυση
στην καλή συντήρηση και οικονομία του σπιτιού. Η απόσβεση
της αγοράς ενός αποσκληρυντή γίνεται πραγματικά πολύ
γρήγορα αφού έχει χαμηλό
λειτουργικό κόστος και προσφέρει μέγιστη προστασία στις
εγκαταστάσεις και συσκευές του
σπιτιού. Αποτελεί μία λύση αξιόπιστη και λειτουργική που έχει
εφαρμοστεί σε πολλές οικίες και
αποδίδει τα μέγιστα. Επίσης είναι ιδανικός για πολυκατοικίες,
ξενοδοχεία και επιχειρήσεις.

Γραφεία:

Χίου 19 - 2ος όροφος

Εστιατόριο - Μεζεδοπωλείο

Βραχάτι Κορινθίας, Τ.Κ. 20006

Κάθε Σάββατο ζωντανή µουσική

Τηλ.: 27410 50244, Fax.: 27410 50244

Π.Ε.Ο. Κορίνθου - Πατρών, Κοκκώνι

κιν.: 6947 566969

56167, 6934 288 998, 6942 061 611
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Ποπ η Κορινθιακη Σταφίδα
Τα "λιμνάζοντα ύδατα" της αγροτικής πολιτικής τάραξε ο επικεφαλής της “οικολογικής συμπολιτείας”
κ.Λάμπρος Μπούκλης, όταν με επιστολή του στον πρόεδρο του περιφερειακού συμβουλίου Πελοποννήσου ζήτησε να συζητηθεί στο περιφερειακό η αναγνώριση ΠΟΠ της Κορινθιακής σταφίδας.

Σ

την παρέμβαση του ο
κ.Μπούκλης αναφέρει μεταξύ άλλων πως: «Η Κορινθιακή Σταφίδα που παράγεται στην Κορινθία, αδίκως, δεν έχει αποκτήσει
την αναγνώριση προϊόντος Π.Ο.Π.
(Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης) ή Π.Γ.Ε. (Προστατευόμενης
Γεωγραφικής Ένδειξης) σε αντίθεση
με άλλες περιοχές της χώρας μας».
Στη συνέχεια ο γραμματέας του
Περιφερειακού συμβουλίου επισημαίνει πως: «Το θέμα, της αναγνώρισης ως ΠΟΠ της Κορινθιακής σταφίδας, που παράγεται στην Κορινθία,
έχει αυτονόητα, ζωτική οικονομική
(και όχι μόνο), σημασία, για τους
αγρότες και την ευρύτερη κοινωνία
της Κορινθίας» και ζητά «να εισέλθει
το θέμα εντός Ημερήσιας Διάταξης,
στην ερχόμενη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου και να κληθούν, όλοι οι Φορείς
να καταθέσουν σχετικές προτάσεις,
για την υλοποίησή του. Επιπρόσθετα ζητάμε, το θέμα, εμπεριστατωμένα να τεθεί στον αρμόδιο Υπουργό
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
και Καθηγητή Πανεπιστημίου, κο
Αθανάσιο Τσαυτάρη, για ορθό συντονισμό – υλοποίηση και προς το σκοπό αυτό να του κατατεθούν όλες οι
ανωτέρω προτάσεις».
Τέλος ενημερώνει το συμβούλιο
«για τις πρόσφατες ορθές ενέργειες της όμορης Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας, προς όφελος των αγροτών
της» και καταλήγει αναμένοντας παρόμοιες ενέργειες από την Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Οι αντιδράσεις των κομμάτων

Υπέρ της πρότασης Μπούκλη τάχθηκε το σύνολο σχεδόν των πολιτικών κομμάτων της αντιπολίτευσης.
Συγκεκριμένα, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες Νομού Κορινθίας όπως αναφέρουν σε ανακοίνωση της πολιτευτού
Γ. Μπάγκα υποστηρίζουν «την πρόταση του κ. Μπούκλη για χαρακτηρισμό
της Κορινθιακής σταφίδας ως προϊόν
με προστατευμένη ονομασία προέλευσης και δεσμευόμαστε να πράξουμε ό,τι είναι δυνατόν για την προώθηση του κορινθιακού προϊόντος και το
χαρακτηρισμό της ως προϊόν ΠΟΠ»,.
Ο Σύριζα με τη σειρά του εξέδωσε
ανακοίνωση στην οποία υπογραμμίζει
ότι αποτελεί πάγιο αίτημά του η αναγνώριση προϊόντων ως ΠΟΠ ή ΠΓΕ
και επισημαίνει πως: «η αναγνώριση
ενός προϊόντος ως ΠΟΠ δεν λύνει
αυτομάτως όλα τα προβλήματα, της
αγροτικής παραγωγής και των αγροτών. Χρειάζεται συνολικός πολιτικός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΘ. ΜΑΡΙΝΑΚΟΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

τηλέφωνα κρατήσεων: 27410

Γνώμη
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e-mail: marinakos@hotmail.gr

BOX CENTER
Γ. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ - Ν. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΟΕ

ΠΩΛΗΣΗ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ
& ΕΙ∆ΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Ζευγολατιό Κορινθίας
τηλ: 27410 55151

σχεδιασμός για την αγροτική παραγωγή, την πολιτική προώθησης
των αγροτικών προϊόντων, τις συνεταιριστικές δομές, τη μείωση του
κόστους παραγωγής, τη δημιουργία
υποδομών, το υγιές δίκτυο εμπορίας, και ποιοτικά προϊόντα ασφαλή
για τον καταναλωτή. Δυστυχώς
κανένας τέτοιος σχεδιασμός δεν
φαίνεται να υφίσταται, ούτε από την

κυβέρνηση Σαμαρά, ούτε από την
Περιφέρεια Πελοποννήσου».
Τέλος, η Χρυσή Αυγή μέσω του
βουλευτή της κ. Μπούκουρα κατέθεσε ερώτηση προς τους αρμόδιους
υπουργούς, ρωτώντας γιατί δεν έχει
ακόμη χαρακτηριστεί ΠΟΠ η Κορινθιακή Σταφίδα και αν προτίθενται
να προχωρήσουν στις απαραίτητες
ενέργειες για το χαρακτηρισμό της.

Εάν η υγεία και η οµορφιά των
άκρων είναι σηµαντική για σας...
Εάν τα µικρά ή µεγάλα προβλήµατα των ποδιών, κάνουν την
καθηµερινή ζωή δύσκολη, ελάτε να σας βοηθήσουµε.
Σε έναν όµορφο χώρο που τηρεί τους κανόνες υγιεινής, µε σύγχρονο
εξοπλισµό και εξειδικευµένα προϊόντα αναλαµβάνουµε να σας
βοηθήσουµε σε προβλήµατα όπως:
• Oνυχοµυκητίαση
• Υπερκεράτωση (σκλήρυνση πελµάτων)
• Αφαίρεση κάλων
• Παχυονυχία
• Ορθονυχία
• Ονυχοκρύπτωση (νύχι που εισχωρεί στο δέρµα)
Ακόµα αναλαµβάνουµε την αισθητική περιποίηση των ποδιών αλλά
και των χεριών σας.

ΠΕΝΝΥ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

Περιγιάλι Κορινθίας
Γ. Καρατζά 1 & Π.Ε.Ο. Κορίνθου - Πατρών
Για ραντεβού καλέστε: 27410 88.062, 6973 20.55.98
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Επιτροπή για
το Καλέντζι

Το τελευταίο θέμα της ημερήσιας διάταξης αφορούσε στη
Συγκρότηση Επιτροπής για το
θέμα «Αναγνώριση οικισμού Καλεντζίου σε Τοπική
Κοινότητα». Εκείνο που δεν
έγινε σαφές στο συμβούλιο
είναι ποιος θα είναι ακριβώς
ο ρόλος της επιτροπής, ενώ
πολλοί κατέθεσαν διαφορετικές προτάσεις προς ψήφιση.
Παίρνοντας το λόγο από την
αντιπολίτευση ο κ. Λιάκος
τόνισε πώς η συγκρότηση
αυτής της επιτροπής είναι
εκ του περισσού, αφού η
αναγνώριση προβλέπεται από
την Νοµοθεσία και δεν απαιτεί
επιπλέον διαδικασίες.
Ο κ. Παπαγεωργίου ξεκίνησε
την τοποθέτησή του με την
παροιμία «όποιος βαριέται να
ζυμώσει πέντε μέρες κοσκινάει» θέλοντας να υπογραμμίσει πώς άλλοι λόγοι κρύβονται πίσω από την τεχνική
καθυστέρηση στο θέμα με τη
συγκρότηση επιτροπής.
Ο κ. Πρεδάρης πρότεινε να
συμμετέχουν οι επικεφαλής
όλων των παρατάξεων και οι
Σύµβουλοι από το Ζευγολατιό
καθώς και οι υπάλληλοι Μπακώλη, Πολίτης, Βαµβάτσικος.
Ο κ. Περαχωρίτης αρνούμενος να συμμετάσχει στην επιτροπή τόνισε πώς είναι κατά
της συγκρότησης οποιαδήποτε επιτροπής γιατί αποτελεί
υπεκφυγή.
Οι κύριοι Τρωγάδης και
Τριανταφύλλου πρότειναν
να ολοκληρώσει η επιτροπή
το έργο της σε 2 εβδομάδες
και να λάβουν μέρος στην
επιτροπή περισσότερα µέλη,
όπως αιρετοί προηγούμενων
δημοτικών αρχών.
Ο κος Τσάνος είπε ότι θα
πρέπει να εξεταστούν όλες
οι επιπτώσεις «κόστους και
αίσθησης» της προτεινόμενης
αναγνώρισης και χρειάζεται
µόνο η συγκρότηση επιτροπής υπηρεσιακών παραγόντων το πόρισµα της οποίας
θα τεθεί στο Δηµ. Συµβούλιο
για γνωμοδότηση.
Ο κ. Τσάτσαρης ψήφισε κατά
και ζήτησε την αναγνώριση
της Τοπικής κοινότητας.
Τέλος, εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία µε ψήφους 12 υπέρ
η συγκρότηση της επιτροπής
αποτελούµενη από τους δημοτικούς υπαλλήλους κ. Μπακώλη, κ. Πολίτη, κ. Βαµβάτσικο, τον κ. Ιωαν. Τζελέπη,
τον επικεφ. της ελάσσονος
μειοψηφίας κ. Ραχανιώτη και
τον πρόεδρο του Ζευγολατιού
κ. Μαγγίνα.

ΜΙΚΡΟΠΟΛΙΤΙΚΑ
Οπισθέλκουσα...

Τελικά υπάρχει έργο στο Μπολάτι;

Μακροσκελή αναφορά για μία ακόμη
φορά έκανε ο κ. Τσάνος στο ζήτημα της
ΔΑΕΒ, των πλαστών τιμολογίων και των
χρεών, τα οποία κατά την άποψή του
θα αποτελούν "μόνιμη οπισθέλκουσα"
για το δήμο Βέλου-Βόχας. Ο κ. Τσάνος
μεταξύ άλλων ανέφερε: "Άμεσα πρέπει να
πραγματοποιηθεί ο Οικονομικός και Διαχειριστικός έλεγχος που έχει προγραμματιστεί." Και συνέχισε αποκαλύπτοντας για
πρώτη φορά πώς αυτό ήταν από τα βασικά αντικείμενα "διαφορετικής αντίληψης"
που οδήγησαν στην πρώιμη παραίτησή
του από τη θέση του αντιδημάρχου!

Στην προ ημερησίας τοποθέτησή του ο κ. Περαχωρίτης ζήτησε ενημέρωση για το πώς
εκδίδονται οι βεβαιώσεις μόνιμης κατοικίας από το δήμο αφού όπως ανέφερε «έχουν
δύο αποδέκτες: 1ον ΡΟΜΑ που τις θέλουν για κάποιους επιδοματικούς λόγους και
2ον λόγους εξυπνακίστικους ελληνικούς που παίρνουν μια μόνιμη κατοικία από μια
επαρχιακή περιοχή για να έχουν έκπτωση για παράδειγμα στα ασφάλιστρα. Θέλω να
μου πείτε», κατέληξε, «πώς εκδίδονται αυτές οι βεβαιώσεις». Ο δήμαρχος απάντησε
πώς έχει δώσει ρητή εντολή ό,τι φτάνει για υπογραφή σ’αυτόν να είναι 100% σίγουρο.
Ο κ. Περαχωρίτης εξέφρασε αμφιβολίες για το τι συμβαίνει και συμφώνησαν να το
δουν μαζί με τους υπαλλήλους.
Στη συνέχεια ο κ. Περαχωρίτης αναφέρθηκε σε κάποιο έργο που γίνεται στο Μπολάτι
που αφορά στο θέμα της ύδρευσης και της επεξεργασίας του νερού για να γίνει πόσιμο. Δήλωσε πώς τόσο οι τεχνικές υπηρεσίες του δήμου όσο και το Τμήμα Περιβάλλοντος δεν είχαν γνώση του ζητήματος και δεν μπορούσαν να τον ενημερώσουν. Έτσι
ζήτησε ενημέρωση από το δήμαρχο, ο οποίος επιφυλάχτηκε να απαντήσει.
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1. «Ο πρόεδρος της Νεράντζας βλέπει ό,τι του κάνει κλικ». ΝΤΙΝΑ ΤΣΟΤΣΩΝΗ,
δημ. σύμβουλος αναφερόμενη στην έλλειψη καθαριότητας στη Νεράντζα

2. «Δεν ξέρω καν περί τίνος ομιλεί». ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΖΟΣ, δημ. σύμβουλος διακό-

Τη Δευτέρα 16/9/2013 από τις
4.00 μ.μ. έως τις 7.00 μ.μ. η
Νέα Διάπλαση Μπολατίου σας
προσκαλεί στην 8η Εθελοντική
Αιμοδοσία στον Ιερό Ναό Αγίου
Γεωργίου στο Μπολάτι.
Ας είμαστε όσοι μπορούμε εκεί να
δώσουμε λίγο αίμα, να βοηθήσουμε
όσους το έχουν ανάγκη. ΤΟ ΑΙΜΑ
ΣΩΖΕΙ ΖΩΕΣ!!!

πτοντας μακροσκελή αναφορά του κ. Τσάνου στην ΔΑΕΒ και τα χρέη της

3. «Εδώ δεν έχουμε στον ήλιο μοίρα και ήρθες να μας ζητήσεις 30.000 για το
θέατρο στο Κιάτο». ΣΩΤ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, δημ. σύμβουλος απευθυνόμενος
στον Χρήστο Λάζο για το θέμα της χρηματοδότησης της ανασκαφής της Σικυώνας

4. «Στο Ομόφωνα ποιος είναι; Ο μέσα, ο έξω, ή ο έχων εισέλθει εις WC;».
ΘΑΝ. ΠΕΡΑΧΩΡΙΤΗΣ, δημ. σύμβουλος απευθυνόμενος στον πρόεδρο για την
ομοφωνία στις αποφάσεις όταν οι σύμβουλοι απουσιάζουν από την αίθουσα

5. «Πώς περιμένεις να γίνεις δήμαρχος; Με φιλάκια σαν το Μαζιώτη;». Κορυφαία ατάκα, πάντα ετοιμόλογου δημοσίου ανδρός σε δημοτικό σύμβουλο!

Κλαδέματα
και ρέματα...
Αν αντί για καθαρισμό κοίτης του
Ζαπάντη, το έργο ονομαστεί κλάδεμα
δέντρων ή καθαρισμός αποστραγγιστικών αυλάκων, λέτε τελικά να βρεθεί
ο τρόπος ή τα χρήματα και να γίνει το
έργο και να γλυτώσει το Βραχάτι από
τον κίνδυνο πλημμύρας;

Συνεδριάσεις
Δ.Κ. Ζευγολατιού
και Βέλου
Την Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου στις 12
το μεσημέρι θα συνεδριάσουν αμφότερα τα Συμβούλια των Δημοτικών
Κοινοτήτων Ζευγολατιού και Βέλου.
Η Δ.Κ. Ζευγολατιού για να αποφασίσει για τον καθορισμό αδειών
και θέσεων υπαίθριου πλανόδιου
και στάσιμου εμπορίου και για να
συγκροτήσει προτάσεις για έργα
που πρέπει να εκτελεσθούν στη Δ.Κ.
Ζευγολατιού και πρέπει να ενταχθούν
στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου.
Η Δ.Κ. Βέλου θα συνεδριάσει με θέματα τη σύνταξη του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου, τη συζήτηση
επί αιτήσεως κ. Ρεκούμη Παν/τη και
τον καθορισμός θέσεων για άσκηση
στάσιμου εμπορίου το έτος 2014.
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του γείτονα

Δήμος
Κορινθίων
Αναφερόμενος στο θέμα
της κοινότητας Καλεντζίου ο επικεφαλής της
Λαϊκής Συσπείρωσης,
κ. Σωτήρης Παπαγεωργίου, οργισμένος και
αγανακτισμένος από τις
υπεκφυγές και τις κωλυσιεργίες της συγκρότησης
επιτροπής, αναφώνησε:
"Εδώ θα γίνουμε δήμος
Κορινθίων όλοι τι συζητάμε;". Ερωτηθείς αν έχει
πληροφόρηση για αυτό
επιβεβαίωσε με έμφαση:
"Ναι, έχω πληροφόρηση!"

QUIZ

Σε ποιον έδωσε
το χρίσμα του
δημάρχου
ο εφημέριος
Ζευγολατιού
και μάλιστα
ενώπιον μεγάλου
ακροατηρίου σε
δημόσια εκδήλωση
αθλητικού
συλλόγου;

Η γίδα...

Για άλλη μια φορά στο Δημοτικό Συμβούλιο συζητήθηκε ο
καθαρισμός του Ζαπάντη. Για άλλη μια φορά επαναλήφθηκε η υπόσχεση
της Π.Ε. Κορινθίας ότι θα διαθέσει κονδύλι για το έργο. Άντε να δούμε γιατί
τα πρωτοβρόχια έρχονται κι αλίμονό μας αν έρθουν με ένταση...

"Δεν υπάρχει δήμαρχος"
Πολλή ένταση, βαριές κουβέντες και απρεπείς εκφράσεις ειπώθηκαν κατά τη
συζήτηση του 6ου και του 7ου θέματος που αφορούσε την υποβολή πρότασης στο Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Ιονιων Νήσων στον άξονα
προτεραιότητας: «Αειφόρος Ανάπτυξη και ποιότητα ζωής Πελοποννήσου» στη
Θεματική Προτεραιότητα 60 «Άλλη συνδρομή για τη βελτίωση των πολιτιστικών υπηρεσιών» και στην κατηγορία πράξης «Δημιουργία / Υποστήριξη
πολιτιστικών θεσμών και ενίσχυση δραστηριοτήτων στον Πολιτιστικό τομέα».
Η ένταση δημιουργήθηκε κυρίως με την τοποθέτηση του κ. Λάζου ο οποίος
κατήγγειλε την πρακτική που ακολούθησε η δημοτική αρχή να φέρει το θέμα
προς συζήτηση μετά από την υπόδειξη ιδιώτη, μόλις δύο μέρες πριν τη λήξη
υποβολής προτάσεων, όταν στις υπηρεσίες του δήμου βρίσκεται από το Μάρτιο! Ο κ. Λάζος τόνισε χαρακτηριστικά πώς ο δήμος δεν λειτουργεί, οι υπηρεσίες του δεν λειτουργούν "δεν υπάρχει δήμαρχος, δεν υπάρχει δημοτική αρχή!"
αφού δεν αξιοποίησαν το θέμα όπως θα έπρεπε με σωστό καταμερισμό σε όλες
τις Τοπικές Κοινότητες και όλους τους πολιτιστικούς συλλόγους. Το να έρχεται
μια πρόταση που αφορά μόνο τη Στιμάγκα "είναι άνισο και άδικο για όλα τα
υπόλοιπα διαμερίσματα" είπε χαρακτηριστικά.
Η ένταση κορυφώθηκε κι αφού ο κ. Λάζος τόνισε πώς "δεν είναι διατεθειμένος
να εμπαίζεται" και ότι με αυτή την απόφαση "ο δήμαρχος και ο δήμος θίγει τα
πολιτιστικά συμφέροντα όλων των πολιτιστικών φορέων του δήμου συνολικά",
διαπληκτίστηκε έντονα το δήμαρχο και συμβούλους και αποχώρησε χρησιμοποιώντας απρεπείς εκφράσεις που δεν ταιριάζουν στο ήθος και το ύφος
του δημοτικού συμβουλίου και στο επίπεδο που πρέπει να διατηρηθεί για την
εύρρυθμη λειτουργία του δήμου.

ΝΑ ΨΟΦΗΣΕΙ Η ΓΙΔΑ ΤΟΥ ΓΕΙΤΟΝΑ, αυτό είναι
το μήνυμα που βγήκε κατά την συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Βέλου-Βόχας την Τετάρτη
28/8/2013, λέει σε επιστολή προς τα ΜΜΕ ο Δημήτρης Ραψωματιώτης. Και συνεχίζει:
"Φίλοι και Φίλες Δημοτικοί Σύμβουλοι συμπολίτευσης και αντιπολίτευσης, που με αυτά που είπατε ή
αυτό που έπρεπε να πείτε και δεν είπατε , φέρατε και
πάλι την απογοήτευση , ευτυχώς σε λίγους που ήταν
παρόντες.
Μια υγιής προσπάθεια συνεννόησης , συνεργασίας
και προσφοράς έχει ξεκινήσει στη Στιμάγκα. Κάποιοι
λίγοι για τώρα, καλούμε όλους τους Στιμαγκιώτες που
είτε μένουν στη Στιμάγκα είτε βρίσκονται παντού ανά
τον κόσμο, να ξεχάσουμε όλα αυτά που νομίζουμε ότι
μας χωρίζουν και να βρούμε αυτά που μας ενώνουν.
Πέρα από την πολιτική , τα συμφέροντα, και τους
τακτικισμούς , βλέπουμε μόνο τον άνθρωπο, που με
φιλότιμο και δουλειά μπορεί να καταφέρει τα πάντα.
Κανείς δεν ηγείται, κανείς δεν ξεχωρίζει στο να
εισπράξει , είμαστε όλοι μαζί να δουλέψουμε για το
χωριό μας. Είμαστε όλοι μαζί να αναδείξουμε αυτούς
που μπορούν και θέλουν να προσφέρουν.
Μια κακιά στιγμή και ένα λάθος μήνυμα βγήκε
απόψε απ όλους μας! Έχουμε τη δύναμη ν αναγνωρίζουμε τα λάθη που μας αναλογούν και πεισμώνουμε
για τον στόχο μας:
• Να φέρουμε την αισιοδοξία και τον ενθουσιασμό
στην Στιμάγκα
• Να γίνουμε το καλό παράδειγμα σε ολόκληρο το
Δήμο μας
• Να φτιάξουμε ένα καλύτερο κόσμο για τα παιδιά
μας γιατί πραγματικά, αυτά το αξίζουν!
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΑΨΩΜΑΤΙΩΤΗΣ»

• ΜΕΛΕΤΕΣ
• ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ
• ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ - ΚΟΡΙΝΘΟΣ

ΤΗΛ.
FAX
ΚΙΝ.

27410 50333
27410 50332
6932 719590

e-mail: yovoudou@hotmail.com
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ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2013
Οι καθηγητές του φροντιστηρίου ΣΥΓΧΡΟΝΟ
συγχαίρουν τους κάτωθι µαθητές τους για την
εισαγωγή τους στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση
και τους εύχονται καλή σταδιοδροµία!

• ΑΛΤΑΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
• ΒΡΑΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ
ΑΘΗΝΑΣ
• ∆ΡΙΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
• ΖΑΜΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΑΝΝΑ ΟΠΤΙΚΗ
ΑΘΗΝΑΣ
• ΖΕΚΑΙ ΝΕΣΤΩΡ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Η/Υ ΚΑΒΑΛΑΣ
• ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΕΛΕΝΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
ΚΑΒΑΛΑΣ
• ΚΑΛΥΒΑΣ ΝΙΚΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
• ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΑΤΡΑΣ
• ΜΑΥΡΟΝΑΣΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
• ΜΠΕΡΤΣΕΚΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
• ΜΠΟΛΟΝΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦ. Η/Υ
ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
• ΜΠΡΑΧΟ ΟΛΙΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ
• ΝΟΥΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Θ

Εύχομαι ολόψυχα στον καθένα ξεχωριστά καλές σπουδές και καλή αρχή στο
νέο τους ξεκίνημα. Συγχαρητήρια στους
γονείς και στους εκπαιδευτικούς που και
αυτοί με τη σειρά τους έδωσαν το δικό
τους δύσκολο αγώνα στηρίζοντας τα παιδιά σε όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας τους και συνέβαλαν καθοριστικά σε
αυτή την επιτυχία.
Φυσικά, μην ξεχνάμε και τους μαθητές
που δεν κατάφεραν φέτος να εισαχθούν
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Το μέλλον
βρίσκεται μπροστά τους. Η προσπάθεια,
η θέληση και η επιμονή είναι τα βασικά
στοιχεία που καθορίζουν την επιτυχία
στη ζωή. Εύχομαι σε όλους υγεία, καλή
δύναμη και κάθε επιτυχία στη ζωή τους.

Mathematics

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

Βασίλης Π. Τρωγάδης
Επιτυχόντες 2013

• ΨΑΡΑΚΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ Φαρµακευτική, Εθνικό Καποδιστριακό
Πανεπιστήµιο Αθήνας
• ΜΠΕΡΤΣΕΚΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ Χρηµατοοικονοµικής και Τραπεζικής
Διοίκησης, Πανεπιστήµιο Πειραιά
• ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών,
Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης
• ΝΟΥΤΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Οικονοµικών Επιστηµών, Πανεπιστήµιο
Πελοποννήσου (Τρίπολη)
• ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Φυτικής Παραγωγής, Τ.Ε.Ι
Καλαµάτας(από ΕΠΑ.Λ)
• ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ Οικονοµικών & Πολιτικών Επιστηµών,
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθήνας (10%)

• ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΓΑΠΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
ΣΠΑΡΤΗΣ

• ΧΑΡΙΤΟΣ ΝΙΚΟΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων, Πανεπιστήµιο Πάτρας

• ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ &
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

• ΠΑΠΑΚΡΙΒΟΣ ΘΩΜΑΣ Μηχανολόγων Μηχανικών, Τ.Ε.Ι Πάτρας

• ΨΑΡΡΑΚΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑΣ
Διεύθυνση Σπουδών

Γ. ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΠΡΕΔΑΡΗΣ
Μαθηματικός

Τηλ. 2742

Φυσικός

0 34577,
6945 59.82.24, 6979 22.05.42

α΄ 15νθημερο σεπτεμβριου 2013

Η Ηθική
Της Διδασκαλίας

Μήνυμα Δημάρχου Βέλου Βόχας
στους εισακτέους σε ΑΕΙ και ΤΕΙ
α ήθελα να εκφράσω τα θερμά μου
συγχαρητήρια σε όλους τους μαθητές και ειδικά στους μαθητές του Δήμου μας που ύστερα από
πολύχρονη προσπάθεια,
κόπο και θυσίες κατάφεραν να πετύχουν την εισαγωγή τους στις σχολές
της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας μας και
για ακόμη μία φορά μας
κάνουν περήφανους και
αποδεικνύουν ότι έχουν
■■ Ο δήμαρχος Βέλου- πίστη και ελπίδα ώστε να
αγωνιστούν για ένα καΒόχας Αννίβας
λύτερο αύριο, για τη ζωή
Παπακυριάκος
τους και τον τόπο τους.

• ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Διαχείρισης Περιβάλλοντος και φυσικών
Πόρων, Πανεπιστήµιο Πάτρας
• ΜΑΝΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ Λογιστική, Τ.Ε.Ι Λάρισα
• ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Λογιστική, Τ.Ε.Ι Μεσολόγγι
• ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΑΜΠΗΣ Τεχνολόγων γεωπόνων, Τ.Ε.Ι.
Ηράκλειο Κρήτης
• ΝΤΟΥΛΑ ΑΝΤΩΝΙΑ Πολιτικών Μηχανικών, Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας

σΥΓΧαρΗτΗρΙα ΚαΙ ΚαΛΕσ σποΥΔΕσ σΕ οΛοΥσ
Έναρξη Μαθηµάτων: Δευτέρα 2 Σεπτεµβρίου

ΤΗΛ.: 6973 015.062

Παιδεία 11

n

Του Βασίλη Τρωγάδη*
σκληρά με Πάθος, Αγάπη και Πίστη.
Ευθύνη είναι Ακτίνα της
Ηθικής. Ο κάθε Δάσκαλος
Στόχος μου, στο διάστημα που αντιοφείλει να φέρει σε πέρας
λήφθηκα ότι έχω την ικανότητα να
μεταδώσω γνώσεις, είναι να βοηθήτο έργο του επιβεβαιώνοντας στον μαθητευόμενο ότι
σω τους μαθητές να αντιληφθούν και
έπειτα από την αναγνώριση
να καλλιεργήσουν μέσα από μια σεικαι αξιοποίηση των ικανοτήτων
ρά εξέλιξης, όλες τους τις ικανότητες
του, έχει αποκτήσει τη Δύναμη της
καθώς επίσης και να εντοπίσουν τις
Υλοποίησης, της Δράσης και της Συαδυναμίες τους.
νέχειας. «Κανείς δεν είναι καλύτερος
Οι περισσότεροι νοιώθουν πως είαπό κανέναν» υπενθυμίζω πάντα
ναι ανίκανοι να καταφέρουν οτιδήποστους νέους μαθητές, επειδή η όποια
τε, ή αισθάνονται πως είναι οι μόνοι
σύγκριση θα οδηγήσει σε κατώτερα
που έχουν τη δύναμη να κάνουν κάτι
συναισθήματα, εχθρικές σκέψεις,
εξαιρετικά καλά. Και οι δύο αυτές
λάθος συμπεράσματα Εαυτού και θα
περιπτώσεις έχουν κοινό παρονομαξεκινήσει μια εσωτερική παραμόρστή το φόβο της πραγματικής αναφωση στη ψυχολογία και το Νου του
γνώρισης της Αξίας, που εκφράζεται
μαθητή, που με μαθηματική ακρίβεια
μέσα από αυτούς τους αντίθετους
θα τον οδηγήσει σε κατευθύνσεις
πόλους συμπεριφοράς. Η προσωπιπόνου και βαθιάς απογοήτευσης. Η
κή απελευθέρωση επιτυγχάνεται με
Δύναμη των Μαθηματικών βρίσκετην αποδέσμευση από την πλάνη της
ται στην Υπέρτατη Αλήθεια πως δεν
πεποίθησης «Δεν αξίζω τίποτα». Μια
ανήκει σε κανέναν, συνεπώς μέσω
πεποίθηση που την κουβαλάνε και οι
αυτού του αξιώματος
εκπαιδευτικοί και μάτα όποια μυστικά σε
λιστα σε βαθμό μεγάπροχωρημένα στάδια
λο πασχίζοντας να το
μάθησης παύουν να
καλύψουν με ΥπερΗ Δύναμη των
παραμένουν κρυφά.
Εγωικές συμπεριφοΤη Βαθύτερη Γνώση
ρές.
βρίσκεται στην
τη μεταφέρει ένας
ίχα την εντιμότηΣυνειδητός ΔάσκαΥπέρτατη Αλήθεια
τα να σταματήσω
λος όταν θεωρήσει
πως δεν ανήκει
ιδιαίτερα μαθήματα
πως ο μαθητευόμεμε νέους οι οποίοι
νος είναι έτοιμος να
στην πορεία άλλαξαν
κατανοήσει και να
συνεπώς τα όποια
στάση απέναντι στις
ενδυναμώσει τις δυμυστικά παύουν
απαιτήσεις των μαθηνατοτητές του.
να παραμένουν
μάτων, δίνοντας προποχρεώσεις δεν
τεραιότητα σε άλλα
έχει μόνο ο Δάκεφάλαια της καθημερινοτητάς τους.
σκαλος, έχει και ο
Επίσης είχα τη χαρά να έρθω σε
μαθητής. Είναι υποχρεωσή του είναι
να μην εξιδανεικεύσει το Δασκαλό
επαφή με μαθητευόμενους ελάχιστης
σχέσης με το αντικείμενο και, που
του, γιατί αυτόματα σε ένα δεύτερο
μέσα σε μικρό διάστημα σημείωσαν
επίπεδο προετοιμάζει τη στιγμή της
απογοήτευσης και της εγκατάλειψης
αλματώδη και εντυπωσιακή εξέλιξη.
του προτύπου του (τον Δάσκαλο). Βασική επίσης αρχή είναι ο Σεβασμός
Ειλικρίνεια είναι μια άλλη Ακτίπρος τον Γνώστη και πάνω απ΄όλα η
να της Ηθικής της Διδασκαλίας.
προσωπική δήλωση του μαθητευόμεΔημιουργεί την Εμπιστοσύνη μεταξύ
νου, «Αποδέχομαι την αγνοιά μου, δε
Δασκάλου και μαθητή επάνω στην
νιώθω μειονεκτικά, αδημονώ και μαοποία χτίζεται ολόκληρη η σχέση Διθητεύω για τη Γνώση. »
δασκαλίας, στην οποία ο δάσκαλος
μαθητεύει δίπλα στον Μαθητευομεχουν έρθει μέσα στα χρόνια που
νό του πολύ σπουδαίες Αξίες για τον
διδάσκω κάποιοι μαθητές να με
εαυτό του και την εξέλιξη της Διδακολακέψουν κι άλλοι να με ειρωνευσκαλίας του. Η Αυστηρότητα μιας
τούν. Και οι μεν και οι δε, είχαν χασημαντικής στιγμής δεν πρέπει σε
μηλή αυτοεκτίμηση και ήταν γεμάτοι
καμία περίπτωση να αποκλείει την
εχθρότητα. Οι έντιμοι μαθητές δε
Τρυφερότητα και την εξισορρόπηση.
λένε πολλά λόγια. Ξέρουν να ακούνε
* Ο κ. Βασίλης Τρωγάδης είναι
και δε ντρέπονται να ρωτήσουν, ούτε
μαθηματικός και αντιδήμαρχος
επιδιώκουν να υπερπηδήσουν ενότηΟικονομικών δήμου Βέλου-Βόχας
τες, ψευτοκατανοώντας. Δουλεύουν

Μαθηματικών
σε κανέναν

Υ

κρυφά

Η

Έ

Ε

Συγχαίρουµε τους µαθητές µας
για την επιτυχία τους στις εξετάσεις
Περιόδου Μαΐου 2013
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΙ∆ΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΑ

Μωυσιάδης Χαράλαμπος
(Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών & Οικονομικών
Σπουδών ΟΠΑ (ΑΣΟΕΕ)

Εξετάσεις ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΤΕΜΑ)
Κυριάκος Γιανναράκης

1.
2.
3.

ΑΓΓΛΙΚΑ
C2 PROFICIENCY

Χριστίνα Δαρειώτη PTE & CAMBRIDGE CPE
Σίμος Ζιούβας PTE & CAMBRIDGE CPE
Παναγιώτης Βουγουκλάκης PTE

TOEIC

Ζωή Καπλάνη

B2 LOWER

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Θωμάς Ζιάραγκας FCE
Αρθούρος Θεοδωρικάκος FCE
Ειρήνη Καζάκου FCE
Αγγελική Μανδρέκα FCE
Βαρβάρα Κούτρα MICHIGAN
Αντωνία Τσαφέρη MICHIGAN
Κω/νος Αναγνωστόπουλος MICHIGAN

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ευγενία Ζαφείρη
Γιάννης Ζαφείρης
Δήμητρα Σκούρτη
Αλεξία Γιουρούκου
Θεμιστοκλής Τσουλούφας
Αναστασία Τανισχίδη
Σαββούλα Κάτσικα
Ελισάβετ Μάκο
Ελένη Μπιτσάκου
Σπύρος Καλλίρης

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Δήμητρα Αναγνωστοπούλου
Δέσποινα Καγκαρά
Φωτεινή Καραγκαδάκη
Μαγδαληνή Τσουλούφα
Γιάννης Γούμενος
Δημήτρης Μπεκιάρης
Μπάμπης Λόντος
Αθανάσιος Στατήρας

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Σοφία Πολίτη
Χρύσα Βλαστάρη Βαγενά
Γιώργος Τσουλούφας
Γιάννης Τανισχίδης
Ιωάννα Ρίσβα
Φαίη Γιάννη
Ειρήνη Κατσαδούρου

1.
2.
3.
4.

Μωυσιάδη Μαρία Αγγελική
Δέσποινα Καγκαρά
Παναγιώτης Καζάκος
Γιώργος Χελιώτης

B1 PRE LOWER

A1 ELEMENTARY

PRE A1 BEGINNERS

ΓΑΛΛΙΚΑ DELF PRE A1

Ευχόμαστε καλή σχολική χρονιά
σε όλους!

Γνώμη
π ολ ι τώ ν

12 Χρήσιμα
α΄ 15νθημερο σεπτεμβριου 2013

μικρεσ αγγελιεσ
ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ. Υπηρεσία διεκπεραίωσης αιτήσεων για Πτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές στα κρατικά πανεπιστήμια
της Μεγάλης Βρετανίας. τηλ:2741 0 53511
Πτυχιούχος καθηγήτρια Αγγλικής και
Ιταλικής γλώσσας παραδίδει μαθήματα όλων
των επιπέδων σε μαθητές και ενήλικες. Εντατικά,θερινά μαθήματα. Προσιτά δίδακτρα. Τηλ
: 6986533020

Χρήσιμα Τηλέφωνα
Δήμος Βέλου-Βόχας
- Τηλεφωνικό κέντρο:
2741360500
- Γραφείο Δημάρχου:
2741360507
- Πρωτόκολλο
2741360517
- Ληξιαρχείο
2741360516
- Θέματα Αλλοδαπών
2741360506
- Θέματα Προσωπικού 2741050255
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ [Δ.Ε. ΒΟΧΑΣ]
- Τεχνικών & Διοικητικών: 2741055274
- Ύδρευσης-Καθαριότητας: 2741050040
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ [Δ.Ε. ΒΕΛΟΥ]
- Τεχνικών & Διοικητικών: 2741055274
- Πληροφορίες &Πρωτόκ.: 2742360320
- Δημοτολόγιο
2742360323
- Ληξιαρχείο
2742360322
- Ύδρευσης-Καθαριότητας: 2742360310
Βοήθεια στο Σπίτι [Βόχας] 2741055621
Βοήθεια στο Σπίτι [Βέλο] 2742360335
Κλειστό Γυμναστήριο
2741054593
ΚΕΠ Ζευγολατιού
2741050255
ΚΕΠ Βέλου
2742030128
ΚΑΠΗ Βέλου
2742035310
Ελληνική Αστυνομία
- Α.Τ. Κορίνθου:
27410 81111
- Α.Τ. Βραχατίου:
27410 51111
- Άμεση Δράση:
100
Λιμενικό Σώμα
- Λιμεναρχείο Κορίνθου: 27410 28888
- Λιμεν. σταθμός Κιάτου: 27420 22212
Πυροσβεστική Υπηρεσία:

199

Νοσοκομείο Κορίνθου: 27410 25711
Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ): 166
Βλάβες Δ.Ε.Η.:
ΕΛΤΑ Βραχατίου:
ΕΛΤΑ Ζευγολατιού:
ΕΛΤΑ Βέλου:
Ταξί Ζευγολατιού:
Ταξί Βραχατίου:
ΚΤΕΛ Κορινθίας:
ΚΤΕΛ Βραχατίου:
ΚΤΕΛ Ζευγολατιού:

1050
27410 55290
27410 55241
27420 32208
27410 54386
27410 55790
27410 75425
27410 55263
27410 54533

ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ Προσχολικής Αγωγής
δραστηριοτήτων δημιουργίας και έκφρασης αναλαμβάνει σε πολύ προσιτές τιμές τη
διαπαιδαγώγηση, φύλαξη και ψυχαγωγία
των παιδιών σας, ανεξαρτήτως ηλικίας. Τηλ.
6981 056778, Αργυρώ.
ΑΓΙΟΓΡΑΦΟΣ παραδίδει κρητική τεχνική, τοιχογραφία, επτανησιακή και ρωσική.
Μαθήματα μεμονωμένα και ομαδικά. Τιμές
προσιτές. Τηλ. 27410-88911, κιν. 6940849727, κ. Σφακιανάκη.
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ ετών 34 αναλαμβάνει την δημιουργική φύλαξη παιδιών κάθε
ηλικίας!!!!! Τηλ.6982 164733 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
Κάτοχος PROFICIENCY Αγγλικής γλώσσας και ΆΔΕΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ παραδίδει
ιδιαίτερα μαθήματα Αγγλικών σε λογικές
τιμές! ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΛΕΧΑΙΟ-ΚΙΑΤΟ!!! ΤΗΛ.
6982 164733 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
Ενοικιάζεται ισόγειος επαγγελματικός
χώρος 154 τ.μ. στο Ζευγολατιό Κορινθίας,
με αυτόνομη θέρμανση 2 WC ιδιωτικόςπροστατευόμενος χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων και τριφασικό ρεύμα. Τηλ. Πληροφοριών : 6977598266 κ’ 2741-0-56496.
Ενοικιάζεται ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ στο Άνω Βέλο
στην πλατεία Ελευθερίας. Πληροφορίες στα
τηλέφωνα: 6948738271 κ’ 2742-0-33453.
Ενοικιάζεται τριάρι 58 τ.μ. με αυτόνομη θέρμανση στο Συνοικισμού Βέλου. τηλ.
27420 33972.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2άρι, 65 τ.μ. στην περιοχή
Σαϊτέικα στο Βέλο. Τηλ. 6973 436 273
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2άρι, στην Πουλίτσα φουλ
επιπλωμένο. Τηλ. 6944 730 430
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 70 τ.μ. στο
Βραχάτι, πλησίον Δημοτικού Σχολείου και
Παιδικών Σταθμών. Ενεργειακή κλάση Α΄.
Τηλ. 6944 630119
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΞΕΝΩΝΑΣ 200 τ.μ. και
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 360 τ.μ. στο Φενεό, ορεινή
Κορινθία. Μόνο σοβαρές προτάσεις. Τηλ.
6934 288 998
Πωλείται στο Ζευγολατιό μονοκατοικία
διώροφη ημιτελής στο κέντρο του χωριού,
πλησίον του Δημοτικού Σχολείου. Τηλ.
6946 857 015
πωλειται στο ΚΟΚΚΩΝΙ οικόπεδο 1550
τ.μ επί της Π.Ε.Ο κατάλληλο για κάθε χρήση. Έχει 13 μέτρα πρόσοψη στον κεντρικό
δρόμο. Τιμή ευκαιρίας. Μόνο σοβαρές προτάσεις. 6972 300 174
ΠΩΛΕΙΤΑΙ Ι.Χ. ΙΒΙΖΑ 1400 cc μοντέλο
2001, 100.000 χλμ, Α/C, χρώμα πράσινο.
Συμφέρουσα Τιμή. Τηλ.: 27410-54000, κιν.
6976-280106.
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ αμπελόπανα μεταχειρισμένα
της εταιρείας Μάντζαρη, περίπου 4 στρεμμάτων. Τιμή Ευκαιρίας. Τηλ. 6979 702435
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο (χέρσο) 1050 τ.μ. γωνιακό, εντός σχεδίου με ιδιωτικό δρόμο στο
Περιγιάλι. Τηλ.: 6979 731491.

δωρεαν ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Δώστε τις μικρές αγγελίες στο τηλ. 6972322441,
ή στείλτε τις στο mail: gnomipoliton@yahoo.gr και
ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ (ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ): 1110
θα δημοσιευτούν ΔΩΡΕΑΝ!
ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ (ΦΩΝΗΤΙΚΗ ΠΥΛΗ):

14511

ΙΑΤΡΕΙΟ ΥΠΕΡΗΧΩΝ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ∆. ΓΚΕΛΗ
ΙΑΤΡΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ

ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ
• άνω-κάτω κοιλίας
• έσω γεννητικών οργάνων (διακολπικά)
∆έχεται µε
ραντεβού

• θυρεοειδούς τραχήλου
• µαστού - οσχέου
• παιδιατρικά

παπαληγούρα 16, Άσσος κορινθίας
τηλ.: 27410-87758, κιν.: 6944 644820

Κωνσταντίνος
Ελ. Παρασκευόπουλος
Ειδικός Καρδιολόγος
Επιστημονικός Συνεργάτης Καρδιολογικής
Κλινικής Θριασίου Νοσοκομειου

Πυλαρινού 99, Κόρινθος
Τηλ. 27410 - 20911, κιν.: 6972 818170
15/ΝΘΗΜΕΡΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ
Τησ περιοχησ ΒΟΧΑΣ

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

ΠΩΣ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ

Εκδότρια - Ιδιοκτήτρια
Υπεύθυνη σύμφωνα με το νόμο:
Γιώτα Αθανασούλη-Βαλασοπούλου
[τηλ. 6974 583005]

ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Δ/νση: Οδ. Ανδρούτσου 17, Ζευγολατιό
Τηλ. επικ.: 6972-322441 [Χρήστος Βαλασόπουλος]

e-mail: gnomipoliton@yahoo.gr Στείλτε μας τις απόψεις
σας, τις παρατηρήσεις σας, τις επισημάνσεις και τα παράπονά σας.

Τα ενυπόγραφα άρθρα δεν εκφράζουν θέσεις της εφημερίδας

Γνώμη
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Κολπικη Μαρμαρυγη

Τα φαρμακεία
της περιοχής μας
ΒΡΑΧΑΤΙ
- Αυγουλα Ειρήνη:
27410 55222
- Καλπαξής Ανδρέας: 27410 53700
- Ζιούβα Κωνσταντίνα: 27410 51751
ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ
- Σιαπκαράς Άγγελος 27410 54232
- Καλαντζή Ελένη
27410 54004
- Πιτσούνης Ευάγγελος 27413 01107
ΒΟΧΑΪΚΟ
- Ζορμπάς Γεώργιος 27410 50262
  ΒΕΛΟ
- Παπακυριάκος Ανν.: 27420 32220
- Σπυροπούλου Αικατ.: 27420 34488
- Παπαδοπούλου Ελ.: 27420 33488
ΚΡΗΝΕΣ
- Μπρίνιας Ευάγγελος 27420 32355
ΚΟΚΚΩΝΙ
- Αθανασίου Ελεονώρα2742032262
ΠΟΥΛΙΤΣΑ
- Αναστασίου Μιλτ.
27410 51824
ΣΤΙΜΑΓΚΑ
- Βασιλόπουλος Ηλίας 27420 61414
ΝΕΡΑΤΖΑ
- Αγγελίδη Ειρήνη
27420 33888
ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ
- Αγραφιώτης Πέτρος 27410 87771
ΛΕΧΑΙΟ
- Κανελλοπούλου Μαρ. 27410 87397
- Χρησταρά Κων/να 27410 82044
ΑΣΣΟΣ
- Κόρκας Ιωάννης
27410 88100
ΚΑΤΩ ΑΣΣΟΣ
- Καρανοπούλου Μαρ. 27410 86900

Περιφερειακά
Ιατρεία
ΒΕΛΟ..........................τηλ.: 27420 32298
ΒΡΑΧΑΤΙ . ..................τηλ.: 27410 55298
ΒΟΧΑΪΚΟ . .................τηλ.: 27410 55605
ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ.............τηλ.: 27410 54360
ΠΟΥΛΙΤΣΑ..................τηλ.: 27410 52111
ΣΤΙΜΑΓΚΑ...................τηλ: 27420 61230
ΑΣΣΟΣ........................τηλ.: 27410 89318
ΛΕΧΑΙΟ.......................τηλ.: 27410 87060

Τόσο τρομακτική όσο ακούγεται;

Η πιο συχνή αρρυθμία
στο γενικό πληθυσμό
δεν είναι άλλη από την
κολπική μαρμαρυγή, η
οποία πήρε το όνομά
της από το γεγονός ότι
οι κόλποι της καρδιάς
"μαρμαίρουν", δηλαδή
πάλλονται ακανόνιστα
και γρήγορα σε σχέση
με τις αντίστοιχες
κοιλίες. Πρόκειται
για μια αρρυθμία που
συναντάται στο 2-3%
του γενικού πληθυσμού,
αντιστοιχώντας σε μεγάλα
νούμερα όταν ανάγουμε
σε πραγματικά μεγέθη.

Τ

ι είναι αυτό που την προκαλεί; Προδιαθεσικοί παράγοντες είναι η αρτηριακή
υπέρταση(ο συνηθέστερος,
μέσω της διαστολικής δυσλειτουργίας και της διάτασης
του αριστερού κόλπου), η
χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, η στεφανιαία νόσος
και η καρδιακή ανεπάρκεια,
οι βαλβιδοπάθειες, η θυρεοειδοπάθεια, η παχυσαρκία, οι
οποίες άλλοτε σε άλλο βαθμό παρατηρούνται από το
15-40% στις περιπτώσεις της
κολπικής μαρμαρυγής.
Ο διαχωρισμός της έχει να
κάνει με την παροξυσμική
Κ.Μ., όταν αυτόματα ή με ιατρική παρέμβαση διαρκέσει
λιγότερο από 48 ώρες, επίμονη όταν το αντίστοιχο διάστημα εκτείνεται πέραν της
εβδομάδος, μακράς διάρκειας

Βουδούρης
Ηρακλής
Χειρουργός Οδοντίατρος
Δέχεται:
Δευτέρα έως Παρασκευή
9:00-13:00 & 17:00 - 21:00
εκτός απόγευμα Τετάρτης

Άσσος Κορινθίας

τηλ.: 2741 0 89488 κιν.: 6946 28.15.30

επίμονη για ένα έτος και μόνιμη όταν έχει εγκαταληφθεί
η ιδέα της ανάταξης και η αρρυθμία εκτείνεται πέραν του
έτους.

Αντιμετώπιση

Όσον αφορά την αντιμετώπιση, αυτή έχει δύο στόχους:
τον έλεγχο της καρδιακής
συχνότητας και τη χορήγηση
αντιπηκτικής αγωγής (μια και
ο σημαντικότερος κίνδυνος
της χωρίς θεραπεία κολπικής
μαρμαρυγής είναι τα θρομβοεμβολικά εγκεφαλικά επεισόδια). Για τον πρώτο στόχο,
αν μεν η αρρυθμία θεωρείται παροξυσμική(πρόσφατης
έναρξης, μικρότερης των 48
ωρών) επιδιώκεται φαρμακευτική ανάταξη, αν όμως
είναι άγνωστης έναρξης απλά
στοχεύεται ο έλεγχος της
καρδιακής συχνότητας (δηλαδή ο ασθενής έχει αρρυθμία,
δεν ενοχλείται από αυτήν και
προστατεύεται από τις επιπλοκές της).
Η χορήγηση αντιπηκτικής
αγωγής για την πρόληψη των
επιπλοκών της αρρυθμίας
αποτέλεσε αντικείμενο μεγάλης ερευνητικής αναζήτησης
τις περασμένες δεκαετίες και
φαίνεται χωρίς αμφιβολία ότι
η βαρφαρίνη και τα παράγωγά της καθιερώθηκαν στην
επιστημονική κοινότητα, ως
φάρμακα
αποτελεσματικά,
φθηνά και εύχρηστα. Δεν στερούνται όμως μειονεκτημάτων, όπως η ανάγκη τακτικής
αιματολογικής παρακολούθησης(INR), οι αλληλεπιδράσεις
με τροφές και άλλα φάρμακα
και για το λόγο αυτό έχουν

εισαχθεί στη σύγχρονη φαρμακευτική φαρέτρα νέα φάρμακα που κάνουν αυτά τα
μειονεκτήματα
παρελθόν,
διεκδικώντας τη δική τους
θέση στην αντιμετώπιση των
επιπλοκών της κολπικής μαρμαρυγής(νταμπιγκαντράνη,
απιξαμπάνη, ριβαροξαμπάνη).
Θα ήταν παράλειψη
να
μην αναφερθεί
κανείς στην τεράστια πρόοδο
που έχει επιτελεστεί στην
επεμβατική
Γράφει ο
αντιμετώπιση
της κολπικής ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
μαρμαρυγής,
Ειδικός
που στοχεύΚαρδιολόγος
Επιστημονικός
ει στη ριζική
Συνεργάτης
αντιμετώπισή
Καρδιολογικής
της με χορήγηΚλινικής Θριάσιου
Νοσοκομείου
ση υψίσυχνου
ρεύματος στις
τέσσερις πνευμονικές φλέβες.
Η διαδικασία αυτή που είναι
επεμβατική, δύσκολή, επίπονη, χρονοβόρος και απαιτητική, προκαλεί την εκρίζωση
της αρρυθμίας και την οριστική απαλλαγή των ταλαιπωρημένων ασθενών από τις
συχνές υποτροπές της.
Συμπερασματικά, η κολπική
μαρμαρυγή είναι μια αρρυθμία συχνή στο γενικό πληθυσμό, οι ασθενείς δεν κινδυνεύουν από την ίδια αλλά από
τις επιπλοκές της, έχουν γίνει
άλματα στη θεραπευτική της
αντιμετώπιση και ο κόσμος
πρέπει να είναι ενημερωμένος σχετικά με αυτήν και να
μη διστάζει να ζητά τη βοήθεια
των ειδικών!

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Β. ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ
ΟΡΘΟΠΑΙ∆ΙΚΟΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ - ΙΑΤΡΕΙΟ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ

ΙΑΤΡΕΙΟ: ΑΡΑΤΟΥ 27 & ΚΡΟΚΙ∆Α, ΚΙΑΤΟ, 20200
ΩΡΑΡΙΟ: ΤΕΤΑΡΤΗ

5.00-8.00 µ.µ.
& ΣΑΒΒΑΤΟ
10.00-1.00 π.µ.

THΛ.: 2742 0 26619
ΚΙΝ.: 6941 515255

e-mail: panvele@yahoo.gr
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Τοξοβολία

Νέος κύκλος
Προπονήσεων για το τμήμα
Τοξοβολίας του Συλλόγου
"Μέγας Αλέξανδρος" για το
2013-2014. Οι προπονήσεις ξεκίνησαν την Τετάρτη
04/09/2013 και ώρα 19:00 στο
χώρο του Κλειστού Γυμναστηρίου Γυμνασίου
Βραχατίου.

Ποδόσφαιρο

Αν και
χρειάστηκε να περάσει αρκετός καιρός ώστε να βγει
η απόφαση για το ποιος
τελικά θα είναι ο πρόεδρος
της ΕΠΣΚ, μετά την αίτηση
ασφαλιστικών μέτρων στην οποία
είχε προβεί ο κ. Λαμπρινός κατά του κύρους
των εκλογών, το δικαστήριο έβγαλε την απόφασή του. Απέρριψε τα ασφαλιστικά μέτρα και

πλέον και επίσημα ο Μιχάλης Τσιχριτζής είναι
πρόεδρος της Ε.Π.Σ.Κορινθίας για τα επόμενα
4 χρόνια. Έτσι πλέον πρέπει πολύ γρήγορα να
βγουν οι προκηρύξεις για τα πρωταθλήματα
και το Κύπελλο Κορινθίας, γιατί όπως και
να το κάνουμε, αυτή η διαδικασία έφερε την
όλη ιστορία πολύ πίσω και ζημιωμένες είναι
οι ομάδες, καθώς όπως φάνηκε δεν άλλαξε
κάτι. Επίσημα λοιπόν πιάνει και πάλι δουλειά η
ΕΠΣΚ και μέσα στις επόμενες ίσως και ώρες,
θα έχουμε πολλά περισσότερα να πούμε για
τις ημερομηνίες έναρξης των αγώνων και
οτιδήποτε άλλο χρειαστεί.

Ελλάς Βέλου

Την Δευτέρα 2/9/2013 και ώρα 18:00
στο Δημοτικό Στάδιο Βέλου
θα πραγματοποιήθηκε η 1η
συγκέντρωση του αγωνιστικού τμήματος της παιδικής μας
ομάδας.

Α.Ο.Ζευγολατιού

Δυναμικά κινήθηκε η ομάδα του Ζευγολατιού καθόλη την μεταγραφική περίοδο, δείχνοντας τις
προθέσεις της για την πορεία
της στη νέα σεζόν. Τελευταίο
απόκτημά της, ο Βασίλης Πετρόπουλος του Πέλοπα Κιάτου. Ο ταλαντούχος
επιθετικός εντάχθηκε στο ρόστερ του Ζευγολατιού, ενισχύοντας τις φιλοδοξίες της ομάδας για
άνοδο και τίτλο στο φετινό πρωτάθλημα.

Ολυμπιακός Άσσου

Τον
έμπειρο επιθετικό, Νίκο Μπαλτζή
απέκτησε ο Ολυμπιακός Άσσου.
Θυμίζουμε πώς η ομάδα του Άσσου έχει αποκτήσει επίσης τους
Ξυλαρδιστό, Τσίρο και Μπαμπεδάκη, ενώ έχει ήδη ξεκινήσει την
προετοιμασία του για τη νέα σεζόν.
Πηγή: Ιντερνετ

Γιατί να έλθω να γραφτώ στον ΑΓΣ
ΑΠΙΣ;

▶▶ Γιατί ο ΑΠΙΣ είναι ο μοναδικός ΣΥΛΛΟΓΟΣ από
την Κορινθία που έχει αναδειχθεί ΤΕΣΣΕΡΙΣ φορές ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ σε ομαδικό επίπεδο
▶▶ Γιατί ΔΕΚΑΔΕΣ αθλητές του έχουν αναδειχθεί
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝΙΚΕΣ
▶▶ Γιατί πολλοί αθλητές του έχουν κληθεί και έχουν
αγωνιστεί στην ΕΘΝΙΚΗ ομάδα
▶▶ και το σημαντικότερο γιατί όλα αυτά τα έχει πετύχει με παιδιά από τις Ακαδημίες του χωρίς
ΠΟΤΕ να έχει δώσει ούτε ΕΝΑ ΕΥΡΩ για μεταγραφές».
Πηγή: www.facebook.com/bouldasa

Ανοίγει Τα Φτερά Του
Το Μέλλον Του Βόλεϊ
Με μεγάλες προσδοκίες ξεκινά και φέτος το μέλλον του ΠΑΜΒΟΧΑIΚΟΥ
Οι Ακαδημίες του Παμβοχαικού ξεκίνησαν
το Σάββατο 7 Σεπτεμβρίου 2013 με την πρώτη
τους συγκέντρωση στο κλειστό Γυμναστήριο
«Γ.Τριαντάφυλλος».
Μετά την πολύ επιτυχημένη χρονιά (20122013) των Ακαδημιών, οι άνθρωποι της ομάδας
οργάνωσαν και εμπλούτισαν τα τμήματα των
Ακαδημιών με στόχο την πλέον εξειδικευμένη
εκμάθηση και τρόπο παιχνιδιού του αθλήματος
του βόλεϊ και καλούν τα παιδιά της περιοχής
να ενταχθούν στα τμήματα της ομάδας και να
αποτελέσουν μέρος της μεγάλης αγκαλιάς του
Παμβοχαικού που ξεκινά από την Α1 Εθνική
κατηγορία μέχρι τις ομάδες του baby volley.
Με καθοδηγητή τον Ν.Ζαλμά καταρτίστηκε
το πρόγραμμα της επόμενης 5ετίας που στόχο έχει εκτός από την διάδοση και εκμάθηση
του αθλήματος του βόλεϊ στην νεολαία της
περιοχής,η εκπλήρωση του ονείρου έτσι ώστε
στο τέλος της 5ετίας το 1/3 της ομάδας των
ανδρών στην Α1 Εθνική Κατηγορία να αποτελείται από αθλητές που θα προέρχονται από τα
σπλάχνα της ομάδας δηλαδή τις Ακαδημίες.
Ο δεύτερος στόχος που άρχισε να υλοποιείται από φέτος είναι η ενίσχυση της ομάδας
των Γυναικών που σαν στόχο έχει την άνοδο
της στην Β΄ Εθνική Κατηγορία. Οι υπεύθυνοι
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«Ελάτε στο Σύλλογο
των Πρωταθλητών»
Πρόσκληση προς τα νέα παιδιά απευθύνει ο ιστορικός σύλλογος "ΑΓΣ ΑΠΙΣ" για να στελεχώσουν τα
τμήματα του βόλεϊ. Στην ανακοίνωσή του αναφέρει:
«Ο Α.Γ.Σ. ΑΠΙΣ συνεχίζοντας με την ίδια φιλοσοφία
ως προς τον αθλητισμό συνεχίζει και φέτος την λειτουργία των ακαδημιών καθώς και των αγωνιστικών τμημάτων του τμήματος Βόλεϊ.
Η μακρόχρονη εμπειρία και η αγάπη μας προς
τον αθλητισμό σας υπόσχεται σωστή λειτουργία
υπό την καθοδήγηση του προπονητή κ. Νανόπουλου Γιώργου, καθηγητής Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα Βόλεϊ και προπονητής Βόλεϊ Α' κατηγορίας.
Ηλικίες: Αγόρια-Κορίτσια γεν. 2006-1997, Εγγραφή: 10 ευρώ με δώρο ένα μπλουζάκι του συλλόγου, μηνιαία συνδρομή:10 ευρώ. ΠληροφορίεςΕγγραφές: Μπουλντάς Αριστείδης 27410-54323,
6951365569 και Νανόπουλος Γιώργος 6973004593
Οι προπονήσεις θα ξεκινήσουν στο Κλειστό Γυμναστήριο Βέλου αρχές Σεπτεμβρίου σε ημέρες και
ώρες που θα ανακοινωθούν μόλις μας κοινοποιηθεί το πρόγραμμα λειτουργίας του γυμναστηρίου
από το Δήμο.

Γνώμη
π ολ ι τώ ν

της ομάδας προκειμένου να διευκολύνει τα
ενδιαφερόμενα παιδιά και να βοηθήσει με καλύτερες συνθήκες τα τμήματα δημιουργεί νέα
τμήματα των Ακαδημιών στα γυμναστήρια του
Βέλου και του Λεχαίου.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι Ακαδημίες Βόλεϊ Αγοριών και Κοριτσιών,
θα λειτουργήσουν από τον Σεπτέμβριο έως και
τον Μάιο, και τους θερινούς μήνες θα δημιουργηθούν διάφορα camp. Δυνατότητα συμμετοχής έχουν αγόρια και κορίτσια από 6 ως
και 18 ετών. Με βάση την ηλικία και το φύλο,
εντάσσονται στα εξής τμήματα: Μίνι/Μικτό
(6-10), Παγκορασίδων (11-14), Παμπαίδων
(11-15), Κορασίδων (13-16), Παίδων (1417), Νεανίδων (15-18), Εφήβων (16-19)
Οι εγγραφές της περιόδου ξεκίνησαν και
κάθε ενδιαφερόμενος, μπορεί να λαμβάνει
πληροφορίες στα Γραφεία του Σωματείου Κροκιδά 1, Βραχάτι (πίσω από το κατάστημα της
Vodafone)) ή/και στα τηλέφωνα: 2741056163
– 6931173850-6948500630-6944429630
Με κάθε εγγραφή, έχετε το δικαίωμα αγοράς
εισιτηρίου διαρκείας για το πρωτάθλημα της Α1
Εθνικής Κατηγορίας Ανδρών με έκπτωση 20%.
Πηγή: www.pamvohaikos.gr

Για Nα δούμε Kαι Φέτος...
Φίλοι αναγνώστες καλό χειμώνα, καλή   ποδοσφαιρική σεζόν και καλά κέρδη σε όσους
φίλους  ασχολούνται με το στοίχημα. Εδώ είμαστε  μετά από το καλοκαίρι πάλι  μαζί να σχολιάζουμε
το μίζερο και φτωχό πρωτάθλημά
μας καθώς και όλα τα
ποδοσφαιρικά δρώμενα.
Έχω παρακολουθήσει από το καλοκαίρι
τον Ολυμπιακό, τον
Παοκ  και τον Παο.
Ο Ολυμπιακός άλλαξε το ρόστερ  του εντελώς 18 παίκτες με την
τελευταία μεταγραφή
n
Γράφει ο Βίγια λέει… αλλά ξέρετε τη
έχω διαπίστωση σκούρυνε πολύ φέτος στο χρώμα και
ξέχασε το ελληνικό στοιχειό που
ήθελε να φτιάξει από πέρσι. Κακά
τα ψέματα με μόνο Έλληνες ποδοσφαιριστές δεν μπορείς να υλοποιήσεις τους στόχους που έχεις
θέση οι όποιοι είναι υψηλοί δηλαδή πρωτάθλημα, κύπελλο και όσο
μακριά γίνεται στις ευρωπαϊκές
διοργανώσεις. Πολλή κουβέντα
γίνεται για τον Μιτσελ ο οποίος
είναι υπό κρίση και κρίνεται από
παιχνίδι σε παιχνίδι. Και εμένα δεν
μου γεμίζει το μάτι   αλλά όπως
έχω πει σε φίλους δώστε χρόνο
να δούμε τι μπορεί να κάνει με
αυτό το ροστερ που είναι το ποιοτικότερο ροστερ των τελευταίων
3 σεζόν που έχει ο Ολυμπιακός
και ας μην ξεχνάμε όλοι οι παίκτες
είναι καινούριοι   και   μέχρι   την
τελευταία μέρα των μεταγραφών
παίκτες έρχονται. Πάντως σημά-

δια βελτίωσης   είδα στο ματς με
τον Λεβαδιακο και ο Μιτσελ αρχίζει να διορθώνει και να παραδέχεται  τα λάθη του όπως είπε και
ο ίδιος   για τον Μητρογλου που
μπήκε στο 65  και έκανε χατ -τρικ.
Αλλά μάγκες μάθετε και κάτι δεν
είναι εύκολο να σφουγγαρίσουν
από τώρα τον Μιτσελ  για ένα χρόνο από την υπογραφή   των συμβολαίων έχει ρήτρα σε περίπτωση
που απολυθεί να πάρει αποζημίωση 3 μύρια όποτε βλέπουμε...   
Ο Παοκ έφερε τον Στεφενς κα-

λός προπονητής σοβαρός και με
ευρωπαϊκό αέρα.
Έχει   αλλάξει ο Παοκ δεν έχει
εκείνο το άναρχο ποδόσφαιρο το
φοβισμένο  έχει πλάνο και τακτική
αλλά δεν έχει 2-3 παίκτες ποιοτικούς τύπου  Στοχ   για να κάνει
την διάφορα στην Ευρώπη και
στην Ελλάδα φάνηκε στον επαναληπτικό με την Σαλκε .Πάντως
έκανε ένα σοβαρό λάθος ο ιδιοκτήτης του Παοκ φούσκωσε τα
μυαλά του κόσμου με δηλώσεις
τύπου έχω μιλήσει με Ροναλτι-

νιο, Ντρογκμπα και τα ρέστα …
ήρθε λοιπόν ανώμαλη προσγειώσει από Παναιτωλικο και Σαλκε. Φέρε   παίκτες   σαν τον Στοχ
για να είσαι ανταγωνιστικός σε
όλες τις διοργανώσεις   είναι μακράν η καλύτερη μεταγραφή που
έκανε φέτος ο ΠΑΟΚ. Εξαιρετικά
αξιόπιστος παίκτης. Ντριμπλέρ,
μπουκαδόρος, με καλά πόδια και
με έντονη την αίσθηση του γκολ.
Και επιπλέον, σοβαρός και απέριττος στο παιχνίδι του, δεν πουλάει
ποτέ την μπάλα. Ακόμα και κάτω
από την πίεση, την δίνει πάντα
με σιγουριά. Τέτοιους φέρτε στο
πρωτάθλημα και όχι τα υπόλοιπα σαπάκια, που τα τρώμε στη
μάπα με το κιλό. Απ’ όλες τις ομάδες. Πάντως του πάει καλύτερα
το  Εuropa και  θα παλέψει μόνος
του   για τον τίτλο με τον ολυμπιακό.  

...και ο Παναθηναϊκός
Ο Παναθηναϊκός που ξέραμε
πέθανε….κρίμα για αυτήν την
μεγάλη  ομάδα. Φέτος γίνεται μια
προσπάθεια με τον Αναστάσιου
να φτιάξει λέει μια νέα ομάδα
με νεαρούς παίκτες και με 2-3
έμπειρους. Για να  καταφέρει τι
? Πρώτα από όλα να μείνει η
ομάδα κατηγορία και δεύτερον
να προσπαθήσει να μπει στα
πλει-οφ.    
Δεν μπορούν αυτοί οι παίκτες
που έχει ο Παναθηναϊκός να
σκοράρουν.  Λες  του Λαγού
πήγαινε γίνε κυνηγός, γίνονται
αυτά μωρέ?. Και γέμισε με πολ-

λούς κοντούς ο Παναθηναϊκός,
τύπου  Ντίνες, αυτός ο Μπαϊράμι
ήταν η καλή τους μεταγραφή; Για
όνομα του Θεού. Έχουν και τον
Καρέλη που είναι σαν παλαιστής,
πού πάτε έτσι ρε?. Δεν τα λέω
με εμπάθεια, αν έβλεπα καλά
πράγματα στον Παναθηναϊκό θα
τα έλεγα, το έχω αποδείξει σε
συζητήσεις με φίλους.
Λες  του Κουτρουμπή πάρε
μπάλα και ανέβαινε στα χαφ να
οργανώνεις παιχνίδι... Τι να πεις...
Και ακούω να λένε «κτίζουμε
ομάδα». Με τέτοια υλικά δεν
κτίζεις τίποτα! Πολύ λίγος ο Πα-

ναθηναϊκός. Από το πρώτο ματς
με τον Παναιτωλικό που πανηγυρίζανε για τη νίκη, είπα  μην
παίρνετε αέρα ο Παναθηναϊκός
θα πηγαίνει σε πολλές έδρες και
θα δεινοπαθεί. Η Λεωφόρος ήταν
η επιτυχία τους που γυρίσανε
εκεί και θα τους δώσει βαθμούς
αυτή η έδρα. Έξω όμως θα
παθαίνουν πλάκες.
Μεγάλο λάθος αυτό που κάνουν
με τον Βιτόλο και τον Σο και τον
Κουίνσι, δεν έχουν τέτοιους
παίκτες. Είναι κρίμα για τον Παθηναϊκό αυτό το υλικό, δεν του
αξίζει, είναι μεγάλος σύλλογος.

Σουβλάκι • πίτα • γύρος
κοτόπουλο σχάρας

Παραλία Βραχατίου
delivery: 27410 51296

Γνώση

Φροντιστήρια

Βραχάτι - Λέχαιο, 27410 - 55983

ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ

ΜΕΘΟ∆ΙΚΟ

Βέλο, 27420 - 33933

2013: ΠΡΩΤΟΙ ΚΑΙ ΦΕΤΟΣ ΣΕ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ
ΤΟ 75% ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΣ ΕΙΣΗΧΘΗΣΑΝ ΣΕ ΑΕΙ

ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ/ΤΗΣ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΓΙΟΥΡΟΥΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΓΚΑΡΑΒΕΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΓΚΑΡΑΒΕΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΖΑΪΜΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΚΑΖΑΚΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΚΕΛΕΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ
ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ/ΤΗΣ
ΛΙΟΥΝΤΡΗ ΠΑΝ/ΤΑ
ΛΟΥΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΜΑΓΓΙΝΑ ΜΑΡΙΑ
ΜΕΛΕΤΣΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ
ΜΕΤΑΞΑ ΧΡΥΣΑ
ΜΠΑΛΑΣΗΣ ΠΑΝ/ΤΗΣ
ΜΠΑΧΤΑΛΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΜΠΙΤΖ-ΜΑΡΑΜΑΘΑ ΠΕΝΥ
ΜΠΟΣΓΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΜΠΡΙΝΙΑ ΜΑΡΙΕΥΗ
ΝΤΙΝΟΥ ΒΙΚΥ
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΑΥΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΠΛΩΤΑ ΕΥΘΥΜΙΑ
ΠΟΛΛΑΤΟΥ ΑΡΓΥΡΩ
ΠΟΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΡΑΧΑΛΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΣΤΟΥΠΑ ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ
ΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΝΥ
ΤΣΙΤΣΙΚΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΤΣΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ/ΤΗΣ
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΦΕΝΙΑ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ Κ΄∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧ. ΠΕΙΡΑΙΑ
ΗΛΕΚΤΡ. ΜΗΧ. Κ΄ΤΕΧΝΟΛ. ΥΠΟΛ. ΠΟΛΥΤΕΧΝ. ΠΑΤΡΑΣ
ΦΥΣΙΚΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Κ΄∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΧΗΜΙΚΟ ΠΑΤΡΑΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Κ΄ΧΡΗΜ/ΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΤΕΙ ∆Ι∆ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
ΦΥΣΙΚΟ ΠΑΤΡΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΘΗΝΑΣ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΑΤΡΑΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛ/ΩΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ΡΟ∆ΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓ.ΜΗΧ. Κ΄ ΤΕΧΝΟΛ. ΠΑΤΡΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΠΑΤΡΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝ. ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Κ΄ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΘΗΝΑΣ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑΣ
ΑΣΠΕΤΕ.ΜΗΧΑΝΟΛ. ΜΗΧΑΝ. ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ
ΡΑ∆ΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΟΛΥΤΕΧΝ. ΞΑΝΘΗΣ
∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΤΡΑΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΑΘΗΝΑΣ
ΦΙΛΟΣΟΦ.ΠΑΙ∆.ΨΥΧΟΛ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΤΡΑΣ

Οι πιο πάνω µαθητές παρακολούθησαν στο φροντιστήριό µας ένα ή περισσότερα µαθήµατα

• ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ στους µαθητές µας !!!

Η εκπαιδευτική µας προσπάθεια συνεχίζεται...

ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: Λούτας Γιάννης, Σίδερης Φώτης, Λέκκας Νίκος, Μπουµπούση Φωτεινή, Λούτας Βλάσης,
Μάγδα Βαρβιτσιώτη, ∆ηµήτρης Κρασοπουλάκος

