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η ανάγκη 
αναγνώρισης ως 

ποπ της Κορινθιακής 
σταφίδας

n σελ. 5

μύθοι και αλήθειες 
σχετικά με την 

εκπαίδευση
n σελ. 4

8+1 ερωτήματα 
φωτιά ζητούν 

απάντηση
Ανοιχτή επιστολή του κ. 
Δημ. Κελλάμη προς τον 

αντιδήμαρχο Χ. Καμπούρη 

n σελ. 7

πως το μεράκι 
της προσφοράς 

νίκησε 
την αδιαφορία 

n σελ. 2

ΚοινωνιΚη αλληλεγγυη
ηθιΚο ΚαθηΚον για ολουσ
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ

Α Θ Λ Η Τ Ι Κ Α

Λίγοι κάτοικοι μαζί με δημοτικούς 
συμβούλους, υπαλλήλους του δήμου 
και το δήμαρχο επέδωσαν ψήφισμα 
στον διοικητή του Α.Τ. Βραχατίου

Βeach Tennis 
στο Βραχάτι

μεγάλες επιτυχίες 
από το ν.ο.Κιάτου

τώρα βγαίνουν
οι αδυναμίες

σελ. 14-15σελ. 3

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΝΕΑ

Απογοητευτική 
η συγκέντρωση 

διαμαρτυρίας για 
την παραβατικότητα

Γράφει ο Βίγια

Η οξυμένη οικονομική κρίση των τελευταίων 
τριών ετών, με τις δραματικές επιπτώσεις στην 
πλειονότητα των πολιτών και η διάρρηξη της 
κοινωνικής συνοχής άνοιξαν τον ασκό του Αιό-

λου, δημιουργώντας μια επικίνδυνη δυναμική. Το συλλογικό 
τραύμα των Ελλήνων, που συνοδεύτηκε από διεθνή απαξί-
ωση έγινε αντικείμενο εκμετάλλευσης από σκοτεινές δυνά-
μεις αυταρχισμού. Όσο η κρίση βαθαίνει τόσο ενισχύονται 
προτάσεις βίας και εκδίκησης, αναζητούνται εχθροί και εξι-
λαστήρια θύματα. Όσο κλονίζεται η κοινωνική συνοχή τόσο 
ενισχύονται ενέργειες στοχοποίησης απέναντι σε «διαφορε-
τικούς» προκειμένου να επιτευχθεί μια επίπλαστη ισορροπία 
μίσους πάνω σε ένα φαντασιωτικό «εμείς». Σε ένα τέτοιο 
περιβάλλον, η κοινωνική αλληλεγγύη αποκτά πρωταρ-
χική σημασία, αποτελεί ηθικό καθήκον για όλους.

Τελευταία αναπτύσσονται σε όλη την Ελλάδα αλλά στην 
περιοχή μας προσπάθειες οι οποίες, αν αποκτήσουν δυναμι-
κή, μπορούν να πάρουν τα χαρακτηριστικά ενός ευρύτερου 

κινήματος αλληλεγγύης για τη βελτίωση της ποιότητας της 
ζωής μας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η κίνηση των Συλλό-
γων Γονέων και Κηδεμόνων για τη συλλογή σχολικών ειδών 
σε βιβλιοπωλεία του δήμου Βέλου Βόχας. 

Απέναντι σε όλα τα ακραία φαινόμενα που αναπτύσσονται 
στην κοινωνία μας, πρέπει να στήσουμε πρωτοβουλίες αλ-
ληλεγγύης σε επίπεδο καθημερινής πρακτικής. Αυτές μπο-
ρούν να σταθούν απέναντι στην υστεροβουλία, τη μισαλλο-
δοξία και τον ρατσισμό. Η αντιπαράθεση πλέον με πράξεις 
απέναντι σε τέτοια φαινόμενα αποτελεί υποχρέωση του κάθε 
ενεργού πολίτη.

Η κρίση αποτελεί σοβαρό κίνδυνο κοινωνικής αποδιοργά-
νωσης. Ωστόσο, μπορεί να αποτελέσει και μια ευκαιρία για 
να επαναπροσδιοριστούν οι βασικές ανθρώπινες ανάγκες και 
αξίες και να αναζητηθούν νέοι τρόποι συλλογικής ζωής και 
δράσης, που θα βασίζονται στην εμπιστοσύνη, τη φιλία, την 
αλληλοβοήθεια, τον αλληλοσεβασμό και την αλληλεγγύη. 
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Το Σχολιο 
ΤηΣ ΚοινωνιαΣ

βραχατι, έναντι γηπέδου

τΗΛ.: 27410 51690, 27410 56000

ποτά - αναψυκτικά 
μπύρες - νερά

διανομή κατ’ οίκον

Φ Α Σ Ι Λ Η
Κ Α Τ Σ Α Ρ Ο Υ

Παράδειγμα προσφοράς και εθελοντισμού

Η Κίνηση Ενεργών Πολιτών Ζευγολατιού ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
συμμετείχε στην πρόσκληση του δήμου μας για τη 

συγκέντρωση της Παρασκευής στο Δημαρχείο στο Ζευ-
γολατιό με κατάληξη το Αστυνομικό Τμήμα Βραχατίου 
και την επίδοση σχετικού ψηφίσματος διαμαρτυρίας του 
δημοτικού μας συμβουλίου για την συνεχόμενη αύξηση 
της εγκληματικότητας - παραβατικότητας. Πεποίθηση 
μας είναι ότι μία απο τις βασικές προτεραιότητες της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης  πρέπει να είναι οι ανάγκες και 
τα προβλήματα της Κοινωνίας των Πολιτών. Η ασφάλεια 
στην καθημερινότητα του Πολίτη παραμένει στην πρώ-
τη γραμμή. Όσον αφορά τη συγκέντρωση που έγινε και 
την πολύ μικρή συμμετοχή του κόσμου (την ανύπαρ-
κτη,αφού το 90% των παρευρισκομένων ήταν δημοτι-
κοί υπάλληλοι) καταλήγουμε στα εξής συμπεράσματα:

1. Ή, η τοπική μας κοινωνία αισθάνεται πλέον υπερα-
σφαλής και έχουν εκλείψει φαινόμενα εγκληματικότη-
τας - παραβατικότητας και όλο αυτό τελικά που βιώναμε 
ως κοινωνία με τα μπαράζ των πάσης φύσεως κλοπών, 
ληστειών, παραβάσεων κ.α δεν ήταν τίποτε άλλο από 
έναν απλό εφιάλτη.

2. Ή, η αποχαύνωση και η οκνηρία του κόσμου έχουν 
πιάσει υψηλά επίπεδα επικινδυνότητας, με συνέπεια να 
μην μπορεί να αντιληφθεί τη σοβαρότητα ορισμένων 
θεμάτων, δράσεων ή πρωτοβουλιών. 

3. Ή, δεν έγινε σωστή ενημέρωση και κινητοποίηση 
στην Κοινωνία. Καλώς ή κακώς η τοπική μας κοινωνία 
έχει αιρετούς δημοτικούς συμβούλους (27 στον αριθ-
μό συνολικά), περιφερειακούς συμβούλους, φορείς και 
συλλόγους. Όλοι αυτοί διαθέτουν ή επηρρεάζουν πολί-
τες. Δεν πρέπει να τους απασχολεί μόνο η λήψη ψήφων 
στις εκλογές ή η λήψη οικονομικών ενισχύσεων από το 
δήμο (όσον αφορά τους Συλλόγους).

4. Τέλος αυτή η ανύπαρκτη συμμετοχή του κόσμου 
μπορεί να είναι και ένα βροντερό μήνυμα πρός τη νυν 
δημοτική αρχή ότι κάτι δεν πάει καλά ή ότι πολύ απλά 
δεν μπορούν να συσπειρώσουν - κινητοποιήσουν τον 
κόσμο για τα σοβαρά ζητήματα, όπως είναι αυτό της 
ασφάλειας και της εγκληματικότητας. 

Με την ευχή να ξαναγίνουμε ενεργοί πολίτες και άξιοι 
υπηρέτες του τόπου μας και των αναγκών του.

Με τιμή,
ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ"

Στις 10 το πρωί, την Παρασκευή 20-09-13 στις 10πμ πραγματοποιήθηκε η προγραμματισμένη, από το 
δήμο Βέλου-Βόχας, συγκέντρωση–διαμαρτυρία για την έλλειψη αστυνόμευσης και την αύξηση της 

εγκληματικότητας. Δυστυχώς η συμμετοχή του κόσμου ήταν αποθαρρυντική. Έλαμψαν δια της απουσία 
τους κάτοικοι -ιδιαίτερα του Ζευγολατιού- που επανειλλημένα σε δημόσιες συζητήσεις έχουν διατρα-
νώσει την πίκρα τους για την έλλειψη δράσεων ενώ με βαρείς χαρακτηρισμούς απαιτούσαν πράξεις και 
όχι λόγια. Όσοι παρευρέθησαν, δημοτικοί σύμβουλοι και υπάλληλοι του δήμου επί το πλείστον, με παρό-
τρυνση του δημάρχου μετέβησαν στο Βραχάτι για επίδοση του ψηφίσματος στον αστυνομικό διευθυντή. 
Κατά την παράδοση του ψηφίσματος ο δήμαρχος κ. Παπακυριάκος ανέφερε στον κ. Μπράβο διοικητή του 
Α.Τ. Βραχατίου, την απόγνωση των δημοτών για την αδιαφορία της πολιτείας στο σοβαρό θέμα της αστυ-
νόμευσης και της ασφάλειας, ζήτησε να ασκηθεί πίεση και από μέρους της αστυνομίας και υποσχέθηκε 
ότι ο δήμος θα είναι αρωγός στον αγώνα που κάνει το Α.Τ.  Βραχατίου για την καταπολέμηση της εγκλη-
ματικότητας, αναγνωρίζοντας τις προσπάθειες που γίνονται παρά τις σοβαρές ελλείψεις που υπάρχουν.    

Η μικρή τρίγωνη πλατεία, που σχη-
ματίζουν ο κεντρικός δρόμος που 

έρχεται από την Γράνα Γ. Παπανδρέου, 
με την οδό Ν. Πλαστήρα στην περιοχή 
Παλιοπήγαδο, αποτελούσε εδώ και 
χρόνια εικόνα εγκατάλειψης, και πα-
ρακμής. Γκαζόν πνιγμένο κάτω από 
χορτάρια, διαλυμένα και σάπια παγκά-
κια, σκουπίδια. Η εκάστοτε δημοτική 
Αρχή περιόριζε τις παρεμβάσεις της 
στο φωτισμό της και το κούρεμα των 
χορταριών. Θλίψη!

Μην αντέχοντας άλλο αυτήν την 
εικόνα, μάλιστα στην κεντρική οδό, 
ανατολική είσοδο του δήμου, κάτοικοι 

της περιοχής πήραν την πρωτοβουλία 
να προχωρήσουν στην ανάπλασή της. 
Έτσι με μπροστάρη τον συντοπίτη μας 
Δημήτρη Παπαλέκα - ο οποίος ενημέ-
ρωσε το Δήμαρχο για τις προθέσεις 
του - με την αμέριστη συμπαράσταση 
των κυρίων Δ. Γιώργα και Παρασκευά 
Γαλάνη αλλά και άλλων γειτόνων που 
επιθυμούσαν το ίδιο, σήκωσαν τα μα-
νίκια και έπιασαν δουλειά.

Όπως μας επισημαίνει ο «καπετά-
νιος» Δ. Παπαλέκας: «Ξεκινήσαμε με 
το πότισμα του υπάρχοντος γκαζόν, το 
φύτεμα δένδρων και το στήσιμο της 
τεχνητής βροχής. Αγοράσαμε φυτά 

και χώμα, και εδώ πρέπει να ευχα-
ριστήσω τον δημοτικό σύμβουλο Θ. 
Περαχωρίτη, για την βοήθειά του 
στην επιλογή των δένδρων και την 
προσφορά του στην αγορά τους σε 
τιμή κόστους, καθώς και τον Π. Λού-
τα για το χώμα και τον Ι. Ζησόπουλο 
για τα τσιμέντα. Αφού τελειώσαμε με 
τα φυτά», συνεχίζει ο "καπετάνιος" 
«προχωρήσαμε στο βάψιμο της πλα-
τείας περιμετρικά, τοποθετήσαμε πα-
γκάκια και τραπέζια που διαμορφώ-
σαμε μόνοι μας, αξιοποιώντας υλικά 
που μας έδωσε γειτονική αποθήκη. 
Το αποκορύφωμα της δημιουργίας:  
ένας βραχόκηπος που είναι έτοιμος να 
υποδεχτεί φυτά για να ολοκληρωθεί, 

αλλά και κάποιοι φωτισμοί που την 
νύχτα δίνουν άλλο τόνο. Για την συ-
ντήρηση της πλατείας υπάρχει εβδο-
μαδιαίο πρόγραμμα στη γειτονιά για το 
πότισμα. Η μοναδική υποχρέωση του 
δήμου είναι το κόψιμο του γκαζόν, γι' 
αυτό έχει ενημερωθεί ο πρόεδρος της 
Δ.Κ. Ζευγολατιού. 

Εύχομαι», καταλήγει ο κ. Παπαλέ-
κας, «να πάνε όλα καλά και να απο-
λαμβάνουμε την πλατεία μας εμείς 
και οι επισκέπτες της. Αν χρειαστεί 
μπορούμε να βοηθήσουμε κι άλλες 
γειτονιές του χωριού να αναπλάσουν 
την δική τους πλατεία στο πλαίσιο της 
αλληλεγγύης και του εθελοντισμού, 
που πρέπει να διέπει όλους μας».

ΤΡΕΙΣ ...ΚΙ  
Ο ΚΟΥΚΟΣ!

Αποκαρδιωτική η 
συγκέντρωση. Μόλις 
λίγες δεκάδες άτομα, από 
μία περιοχή χιλιάδων 
κατοίκων που βάλλεται 
καθημερινά από τα 
αυξημένα κρούσματα 
εγκληματικότητας. 
Για άλλη μια φορά 
αποδεικνύεται πόσο 
εύκολα είναι τα μεγάλα 
λόγια, πόσο δύσκολα 
τα έργα, ακόμη κι αν 
αυτό είναι μία απλή 
διαμαρτυρία.

Το ψήφισμα του δήμου προς τον υπουργό Δη-
μόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη, τους 

Βουλευτές Κορινθίας, τον Εισαγγελέα Κορίνθου, 
την Αστυνομική Διεύθυνση Κορινθίας και το Αστυ-
νομικό Τμήμα Βραχατίου αναφέρει: 

«Ο Δήμος Βέλου Βόχας εκφράζει την έντονη 
διαμαρτυρία του για την ελλιπή αστυνόμευση του 
Δήμου μας.Μετά την κατάργηση και αποδυνάμω-
ση των Τοπικών Αστυνομικών Τμημάτων η αύξηση 
της εγκληματικότητας στην περιοχή του Δήμου μας 
έχει πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις, (καθημερινά 
κρούσματα κλοπών, ληστειών, διαρρήξεων,  κα-
ταστροφών στις αγροτικές περιουσίες), με αποτέ-
λεσμα οι  κάτοικοι  να έχουν χάσει το αίσθημα της 
ασφάλειας και να επικρατεί παντού φόβος, αγωνία 
και θυμός για την εγκατάλειψη από την πολιτεία.

Ολόκληρος ο Δήμος μας αστυνομεύεται πλέον 
μόνο από το Αστυνομική Τμήμα Βραχατίου που 
παρ’ όλες τις προσπάθειες τόσο του Διοικητή όσο 
και των αστυνομικών είναι αδύνατο να ανταπεξέλ-
θει στα τόσα προβλήματα που αντιμετωπίζει καθη-
μερινά ο Δήμο μας.Επειδή πια οι κάτοικοί μας είναι 
εξοργισμένοι και φοβούμενοι ότι θα καταλήξουμε 
μάρτυρες φαινομένων αυτοδικίας.

Ζητούμε
Α) Την άμεση στελέχωση του Αστυνομι-

κού Τμήματος Βραχατίου με εξειδικευ-
μένο δυναμικό και μέσα ώστε να ανταπο-
κρίνεται στις ανάγκες των δημοτών μας.                                                                                                                
Β) Την αύξηση περιπολιών και ειδικότερα στα 
Τοπικά Διαμερίσματα του Δήμου που υπάρχουν 
αυξημένα κρούσματα κλοπών- παραβατικών 
συμπεριφορών κ.λ.π. 

Γ) Τον έλεγχο της νομιμότητας παραμονής αλλοδα-
πών.

Δ) Νομοθετική μεταρρύθμιση  ώστε το αδίκημα της 
αγροτικής κλοπής να έχει ισότιμη ποινική αντι-
μετώπιση με το αδίκημα της ζωοκλοπής 

Ε) Αξιώνουμε την προστασία της ζωής μας, το δι-
καίωμα μας να κυκλοφορούμε, να εργαζόμαστε 
και να κοιμόμαστε με ασφάλεια. 

Η ασφάλεια των πολιτών μας πρέπει σε ένα ευ-
ρωπαϊκό κράτος του 2013 να θεωρείται δεδομένη. 
Γι’ αυτούς τους λόγους απαιτούμε την άμεση ικανο-
ποίηση των παραπάνω αιτημάτων μας τα οποία τα 
θεωρούμε αδιαπραγμάτευτα».

Ο Δ. Παπαλέκας, φωτεινό παράδειγμα για την κοινωνία μας, 
ανέλαβε εθελοντικά και με δικά του έξοδα την ανάπλαση της της πλατείας στο Παλιοπήγαδο

Ισχνη συγκεντρωση - ΛεΙψη Φωνη

Το Ψήφισμα
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Οι παππούδες μας πρόσφυγες� 
Οι γονείς μας μετανάστες� Εμείς ρατσιστές;

Ψήφισμα-καταγγελία του συλλόγου Εκπαιδευτικών Α/βαθμιας Εκπ/σης Κορινθίας

Παιδεία αγροτικά

ΠΡΑτηΡΙο 
ύΓΡΩΝ ΚΑύΣΙμΩΝ

ΠΛύΝτηΡΙο ΛΙΠΑΝτηΡΙο

ΑΣΣΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ •

 τηΛ. 27410 87149

ΙΩΑΝΝηΣ Π.
ΔΑμΑτοΠούΛοΣ

προσΦορεσ στο πλυσιμο του αυτοΚινητου σασ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ 6€
ΜΕΣΑ ΕΞΩ ΠΛΥΣΙΜΟ 10€
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ από 30€
ΚΕΡΩΜΑ- ΓΥΑΛΙΣΜΑ από 30€

Α ρχές Σεπτεμβρίου 2013 
πραγματοποιήθηκε συ-
νάντηση του κυρίου Λά-

μπρου Μπούκλη, περιφερειακό 
σύμβουλο Πελοποννήσου και 
Γραμματέα Περιφεριακού Συμβου-
λίου Πελοποννήσου με την Πολι-
τευτή των Ανεξάρτητων Ελλήνων 
Κορινθίας και Υπεύθυνη Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Λίτσα 
Κοντογιάννη.

Σκοπός της συνάντησης είναι η 
συνεργασία όσον αφορά την ανα-
γνώριση ως προϊόντος Π.Ο.Π. τόσο 
της Κορινθιακής Σταφίδας, όσο και 
της Νωπής Επιτραπέζιας Κορινθια-
κής Σουλτανίνας, προϊόντα τα οποία 
αποτελούν την ραχοκοκαλιά της Κο-
ρινθιακής Αγροτικής Παραγωγής, 
συμβάλουν σημαντικά στην Ελληνι-
κή Οικονομία, μοναδικής και εξαι-
ρετικής ποιότητας, γνωστά σε όλον 
τον κόσμο με εξαγωγές που έχουν 
φτάσει έως και το 75% του συνό-

λου των ελληνικών εξαγωγών και 
με κύριο πελάτη χώρες της ΕΕ και 
που έως τώρα δυστυχώς δεν έχουν 
χαρακτηριστεί ως προϊόντα Π.Ο.Π. 
Η μεγάλη αυτή καθυστέρηση δημι-
ουργεί σημαντικά προβλήματα τόσο 
στα προϊόντα αυτά, όσο και  στους 
αγρότες-παραγωγούς που τα καλλι-
εργούν.  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 και την 
οικονομία της Κορινθίας.

Η κυρία Κοντογιάννη από μεριά 
της δήλωσε πως οι ΑΝΕΞΑΡ-
ΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ στηρίζουν τον 
κύριο Μπούκλη σε αυτές του τις 
ενέργειες σχετικά με την αναγνώ-
ριση ως προϊόντος Π.Ο.Π. της ξη-
ρής Κορινθιακής Σταφίδας, και δε-
σμεύτηκε θα προβούν σε όλες τις 
απαραίτητες ενέργειες έτσι ώστε 

και τα δύο αυτά προϊόντα να ανα-
γνωριστούν ως Π.Ο.Π., έτσι ώστε 
αυτές τις δύσκολες  στιγμές να βο-
ηθηθεί όχι μόνο η οικονομία της 
Κορινθίας αλλά και της Ελλάδας και 
πως θα κατατεθεί άμεσα επερώτη-
ση στη Βουλή.

ΛΙΤΣΑ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ
ΠΟΛΙΤΕΥΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ 
ΕΛΛΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

≥ 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;
Το παιδί σας ασχολείται με τα μαθήματα που έχει για την επόμενη μέρα 
στο σχολείο. Η υπεύθυνη παιδαγωγός θα του εξηγήσει το κάθε μάθη-
μα, 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. 

≥ Τι γίνεται αν το παιδί µου έχει προηγούµενα κενά;
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.

≥ Πώς θα βοηθηθεί το παιδί µου αν έχει µαθησιακά προβλήµατα;
Για τα παιδιά με μαθησιακά προβλήματα απαιτείται ατομικό πρόγραμ-
μα μελέτης. Με ενισχυτική διδασκαλία και προσαρμοσμένες ασκήσεις, 
εξηγούμε το κάθε μάθημα στο μαθητή και υπογραμμίζουμε τις σπου-
δαιότερες έννοιες. Με στοχευόμενες ερωτήσεις επαληθεύουμε τις 
γνώσεις του μαθητή. 

≥ Είναι το Μαθητικό Αναγνωστήριο ιδανικό για τον εργαζόµενο γονέα;
Ασφαλώς! Στο Μαθητικό Αναγνωστήριο το παιδί σας θα διαβάζει σω-
στά και θα είναι κατάλληλα προετοιμασμένο καθημερινά για το σχο-
λείο. Εσείς απλά αφιερώστε τον ελεύθερο χρόνο σας σε άλλες δραστη-
ριότητες με το παιδί σας. 

≥ Αλλά και για το γονιό που δεν εργάζεται... 
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!

για παιδιά και εφήβους
Θεατρικό ΕργαστήριΚαθημερινή μελέτη όλων των μαθημάτων 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ & ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Κολοκοτρώνη 2, Λέχαιο   •   Τζένη Παρασκευοπούλου

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ τηλ.: 27410 88546, κιν.: 6973 397508, /Αναγνωστήριο Αλφαβητάριο

ἀλφαβητάριο

ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ 
ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟτέλος 

στο άγχος 
του καθημερινού 
διαβάσματος από 

50€ το μήνα

αναγνώριση ΠΟΠ Ξηρής Κορινθιακής Σταφίδας 
και νωπής επιτραπέζιας Κορινθιακής Σουλτανίνας

Μύθοι και αλήθειες 
Σχετικά με την Εκπαίδευση*

«Μετά το 2009 οι μειώσεις δαπανών για τα σχολεία ανήλθαν αθροιστικά στο 
47%. Ποιος φταίει; Μα φυσικά οι δάσκαλοι, απαντά το Μαξίμου (η Τρέμη, 
ο Πρετεντέρης και οι λοιποί). Γιατί απεργούν...», γράφει ο δημοσιογράφος 
Νίκος Μπογιόπουλος με ειρωνική διάθεση. Οι εκπαιδευτικοί της Κορινθίας 

απ' την άλλη παραθέτουν 9 μύθους και αλήθειες για την εκπαίδευση.

τις μετακινήσεις των παιδιών, απασχολείται πολλές 
ώρες επιπλέον, παρακινούμενος μόνο και μόνο 
από την αγάπη του για τα παιδιά, με μοναδική αντα-
μοιβή το χαμόγελο των παιδιών.

ΜΥΘΟΣ 3ος: Τα σχολεία άνοιξαν στις 11 Σεπτεμ-
βρίου χωρίς κενά καθηγητών και προβλήματα.  
Αλήθεια: Έως τις 13 Σεπτεμβρίου από τις σχολικές 
τάξεις έλειπαν αρκετές ειδικότητες. Οι τοποθετή-
σεις των ειδικοτήτων ολοκληρώνονται με μεγάλη 
καθυστέρηση, με αποτέλεσμα τα σχολεία ακόμη 
και σήμερα να μην έχουν καλύψει πλήρως όλα τα 
μαθήματα. Σε ΕΠΑΛ ακόμη δεν έχουν έρθει τα βι-
βλία ειδικοτήτων σε πανελλαδικώς εξεταζόμενα 
μαθήματα. Η επίσημη ενημέρωση αναφέρει ότι θα 
έλθουν μετά τις 29 Σεπτεμβρίου. Οι μαθητές/τριες 
της Γ'Λυκείου του Τομέα Υγείας και Πρόνοιας κά-
ποιων ΕΠΑΛ ακόμη περιμένουν να εξεταστούν για 
να πάρουν το πτυχίο τους, ελλείψει καθηγητή .

ΜΥΘΟΣ 4ος: Οι καθηγητές φοβούνται την αξιολόγηση.
Αλήθεια: Οι καθηγητές όλοι τους έχουν ένα του-
λάχιστον πτυχίο, άρα είναι άτομα με μόρφωση και 
σπουδές. Έχουν μοχθήσει για τις σπουδές τους, 
έχουν διοριστεί με διαφανείς διαδικασίες (επετη-
ρίδα. ΑΣΕΠ ) και το έργο τους αξιολογείται καθη-
μερινά από τους μαθητές και τους γονείς. Εξάλλου, 
πώς μπορεί κάποιος να πιστεύει σε μία δίκαιη αξιο-
λόγηση, όταν, ενώ υποστηρίζεται ότι θα απολυθούν 
εκείνοι οι δημόσιοι υπάλληλοι που θα αποδειχθούν 
ακατάλληλοι έπειτα από αξιολόγηση, ξαφνικά απο-
λύουν χιλιάδες καθηγητές χωρίς κανέναν έλεγχο;

ΜΥΘΟΣ 5ος: Οι καθηγητές είναι οι βολεμένοι του 
Δημοσίου.
Αλήθεια: Φαντάσου κάθε χρόνο να δουλεύεις μα-
κριά από την οικογένεια σου, τα παιδιά σου και τους 
γνωστούς σου. Φαντάσου κάθε χρόνο να αλλάζεις 
τόπο διαμονής και να μην ξέρεις την επόμενη χρο-
νιά πάλι που θα βρίσκεσαι! Φαντάσου κάθε χρόνο 

Μ ΥΘΟΣ 1ος: Πρώτα ο μαθητής (Το επίση-
μο σλόγκαν του Υπουργείου Παιδείας). 
Αλήθεια: Γιατί οι μαθητές πολλών 

Δημοτικών της Κορινθίας πέρυσι είχαν λίγες ή 
και καθόλου ώρες Αγγλικών και δεύτερης ξένης 
γλώσσας; Γιατί σε αρκετά σχολεία πέρυσι ζητήθη-
κε η οικονομική ενίσχυση των γονέων για αγορά 
χαρτιού; Γιατί οι μαθητές του Λυκείου θα ασχολού-
νται συνέχεια με τις πανελλήνιες εξετάσεις από την 
Α'τάξη, χωρίς να υπάρχει διέξοδος στην πνευματι-
κή τους ανάπτυξη σε δημιουργικές εργασίες;

ΜΥΘΟΣ 2ος: Οι καθηγητές είναι τεμπέληδες και τους 
ενδιαφέρει μόνο η «πάρτη» τους.
Αλήθεια: Όλοι μας έχουμε παρακολουθήσει κά-
ποια σχολική δραστηριότητα (σχολικές γιορτές, 
θεατρικές παραστάσεις, έργα Τεχνολογίας, Καλλι-
τεχνικών, χορωδία, σχολικούς αγώνες-πρωταθλή 
ματα). Όλα αυτά οφείλονται αποκλειστικά και μόνο 
στο μεράκι του καθηγητή, ο οποίος δεν πληρώνε-
ται ούτε ένα λεπτό παραπάνω από το μισθό του, 
πολλές φορές με ευθύνη αποκλειστικά δική του για 

να ψάχνεις για σπίτι, να μεταφέρεις τα απαραίτητα 
πράγματα για τη διαβίωση σου και στο τέλος κάθε 
χρόνου να τα μεταφέρεις πάλι πίσω. Βάλε τώρα και 
τις υποχρεώσεις που έχεις (συντήρηση δύο σπι-
τιών, οικογένειας) και σκέψου, εάν ισχύει η παρα-
πάνω άποψη.

ΜΥΘΟΣ 6ος: Οι απολυμένοι καθηγητές των Τεχνι-
κών Λυκείων θα δουλέψουν σε άλλους Τομείς τον 
Δημοσίου.
Αλήθεια: Κατά πρώτον οι καθηγητές είναι άτομα 
που επέλεξαν να διδάσκουν σε τάξεις με παιδιά και 
όχι να ασχολούνται σε δουλειές εκτός αντικειμένου 
τους. Κατά δεύτερο θα εμπιστευόσουν έναν καθη-
γητή να σου παίρνει αίμα στο νοσοκομείο; Κάποια 
πράγματα είναι καλό να τα αφήνουμε στους ειδι-
κούς!

ΜΥΘΟΣ 7ος: Οι ειδικότητες τον ΕΠΑΛ κα-
λώς καταργήθηκαν και μεταφέρθηκαν στα ΙΕΚ. 
Αλήθεια: Σκέψου μόνο πόσα εργαστήρια, αξίας χι-
λιάδων ευρώ, πλήρως εξοπλισμένα και πόσοι εξει-
δικευμένοι καθηγητές στέλνονται στην αχρηστία 
αδικαιολογήτως. Ολα αυτά τα έχεις πληρώσει εσύ 
και τώρα σου στερούν το δικαίωμα να τα εκμεταλ-
λευτείς δωρεάν για το καλό των παιδιών σου.

Καταργήθηκε ο πιο δημοφίλης τομέας στο ΕΠΑΛ 
αφούτον επέλεγε το 23% των μαθητών σε πανελ-
λαδικό επίπεδο!

ΜΥΘΟΣ 8ος: Οι σχολικοί φύλακες δεν είναι απαραί-
τητοι για την πρόοδο των μαθητών, άρα τους απο-
λύουμε.
Αλήθεια: Εάν πιστεύεις ότι τα σχολεία πρέπει να 
είναι « ξέφραγο αμπέλι» και ανοιχτά στον οποιον-
δήποτε, χωρίς έλεγχο, με τους καθηγητές να 
«αστυνομεύουν» το σχολικό χώρο, τότε ναι! Μην 
απορήσεις όμως εάν αυξηθούν τα κρούσματα βίας, 
ναρκωτικών και σεξουαλικής παρενόχλησης των 
μαθητών και ίσως των παιδιών σου.

ΜΥΘΟΣ 9ος: Οι καθηγητές κρατούν σε ομη-
ρία γονείς και μαθητές με τις απεργίες τους.  
Αλήθεια: Εάν επρόκειτο να ταξιδέψεις με πλοίο 
και το προσωπικό του σε ενημερώνει ότι μπάζει 
νερά, αλλά ο καπετάνιος του σε διαβεβαιώνει ότι 
δεν υπάρχει πρόβλημα, ποιον θα εμπιστευόσουν; 
Θα τους κατηγορούσες, επειδή προσπαθούν να σου 
αποκαλύψουν την τραγική πραγματικότητα; Το ίδιο 
συμβαίνει και με την Εκπαίδευση: η κατάσταση χει-
ροτερεύει συνεχώς και αυτό σου το λένε οι άνθρω-
ποι που βιώνουν καθημερινά αυτή την κατάσταση 
εκ των έσω.

*Το κείμενο βασίζεται σε ανάρτηση των καθηγητών 
της Μήλου στην ιστοσελίδα www.alfavita.gr

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ 
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΟΠ

Τη ζωτική σημασία που 
έχει για τους αγρότες της 
Κορινθίας η αναγνώριση 
ως ΠΟΠ της Κορινθιακής 
Σταφίδας διαπίστωσαν 
οι κ. Μπούκλης και κ. 
Κοντογιάννη κατά τη 
συνάντησή τους.

Καταγγέλλουμε τη δολοφονία του νέου εργαζόμενου Παύλου Φύσσα από φασίστες δολοφόνους.
Η δολοφονία αυτή έρχεται μετά τις επιθέσεις σε μέλη του ΚΚΕ στο Πέραμα, μετά τη δολοφονία 

του νεαρού μετανάστη στα Πετράλωνα, μετά από τις δεκάδες επιθέσεις σε εργαζόμενους και μετα-
νάστες.

Η εξέλιξη αυτή δεν είναι ένα τυχαίο γεγονός. Είναι η φυσική συνέπεια, η προέκταση της αντιδρα-
στικής πολιτικής που ασκείται ενάντια στο λαό, τους εργαζόμενους και τη νεολαία. 

Έχει μεγάλη ευθύνη η Κυβέρνηση και οι πολιτικές δυνάμεις που υιοθετούν και επικαλούνται τη 
«θεωρία των δύο άκρων» ταυτίζοντας πολιτικές οργανώσεις με ναζιστικές – φασιστικές εγκληματι-
κές ομάδες. Δικαιολογούν έτσι τη δράση της Χρυσής Αυγής. 

Οι εκπαιδευτικοί και όλοι οι εργαζόμενοι θα απομονώσουμε τους φασίστες, δεν θα τους αφήσου-
με  να τρομοκρατούν, συγκροτώντας  ένα ενιαίο εργατικό αντιφασιστικό μέτωπο και αντιφασιστικές 
επιτροπές σε κάθε γειτονιά  σε κάθε σχολείο .

Οι παππούδες μας πρόσφυγες!  Οι γονείς μας μετανάστες! Εμείς Ρατσιστές;
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6 πολιτών
Γνώμη

Β΄ 15νθημερο    σεπτεμΒριου 2013

7πολιτών
Γνώμη Δ.Ε. Άσσου-ΛεχαίουΕπιχειρήσεις-Οικονομία

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. 

Εάν η υγεία και η οµορφιά των 
άκρων είναι σηµαντική για σας...

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

ΠΕΝΝΥ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

Τ Ο  Σ Π Ι Τ Ι
ΓΕΥΣΕΙΣ ΑΛΛΗΣ ΕΠΟΧΗΣ

Κάθε Σάββατο ζωντανή µουσική

Εστιατόριο - Μεζεδοπωλείο

Π.Ε.Ο. Κορίνθου - Πατρών, Κοκκώνι
τηλέφωνα κρατήσεων: 27410 56167, 6934 288 998, 6942 061 611

Λειτουργεί Τετάρτη έως Κυριακή

Ο χώρος διατίθεται για κοινωνικές εκδηλώσεις

8+1 Ερωτήματα-φωτιά ζητούν απάντηση
Απάντηση στις δηλώσεις του κ. Χ. Καμπούρη, δίνει επιστολή του ο κ. Δ. Κελλάμης

αναπροσαρμογή των αντικειμενικών ζητά ο Κ. Κόλλιας
Ο βουλευτής διαμαρτύρεται στο ΥΠ.ΟΙΚ. για τις υψηλές αντικειμενικές αξίες στην Δ.Ε. Άσσου-Λεχαίου

Α παντώντας στις ανακριβείς 
δηλώσεις του για δήθεν 
αντιπολίτευση εναντίον του 

εκ μέρους μερίδας δημοτών και για 
την ευαισθησία που έδειξε για την 
εποχή της λειψυδρίας στο χωριό, 
ερωτώ:
1ον Τι νερό ήταν αυτό; Το 1990-93 

ήταν αλμυρό και ακατάλληλο για 
κάθε χρήση και το ίδιο για τα επό-
μενα έτη έως το 2007-08. Αυτό 
δεν το αναφέρει. Σκοπίμως ίσως; 
Γιατί αφού είναι τόσο σημαντικό;

2ον Το δίκτυο ύδρευσης το οποίο 

λέει ότι έφτιαξε δεν έχει ακόμη 
συνδεθεί με την δεξαμενή και τις 
επιμέρους παροχές. Γιατί;

3ον Τι έκανε με την καθίζηση του 
δρόμου στην περιοχή Τσακώτου - 
Λαφαζάνη; 

4ον Τι έκανε για το φρεάτιο Λαφαζά-
νη που είναι σάπιο και επικίνδυνο; 

5ον Τι έκανε για τον καθαρισμό των 
αυλάκων μέσα στο χωριό;

6ον Στο νεκροταφείο στο οποίο 
πληρώνουμε 20 ευρώ για τον 
καθαρισμό, αυτός γίνεται μόνο 
με χορτοκοπτικό, δημιουργώντας 

φθορές από τα αντικείμενα που 
εκτοξεύονται.

7ον Τι έκανε για το στενό του Φτια-
κά όπου κινδυνεύεις όταν περνάς 
από τα βάτα;

8ον ΚΥΡΙΩΣ τι έκανε για το πάρκινγκ 
και την πλατεία που είχε υποσχεθεί 
προσωπικά σε εμένα (ΔΗΜΗΤΡΙΟ 
ΚΕΛΛΑΜΗ) δίνοντάς μου μάλιστα 
και το ΧΕΡΙ του και τον ΛΟΓΟ του 
ώστε να κατεβώ στις εκλογές μαζί 
του; (Τώρα με κατηγορεί για αντι-
πολίτευση). Από πότε η αλήθεια 
λέγεται αντιπολίτευση;

ΤΕΛΟΣ θα ήθελα να μου πει 
ποια είναι τα έργα επί προεδρίας 
του; Τα προσωπικά του έργα;

Κύριε αντιδήμαρχε ΕΣΕΙΣ κάνετε 
αντιπολίτευση στον εαυτό σας και 
όχι εγώ. Εσείς δεν κρατάτε στον 
λόγο και την τιμή της χειραψίας σας.

Υπάρχουν και άλλες εκκρεμότη-
τες στο χωριό αλλά λόγω χώρου 
της εφημερίδας δεν τα αναφέρω. Θα 
είμαι όμως στην διάθεσή σας όποτε 
και αν θελήσετε.

Μετά τιμής
ΚΕΛΛΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ε ρώτηση προς το Υπουργείο 
Οικονομικών κατέθεσε ο 
Βουλευτής Κορινθίας κ. Κώ-

στας Κόλλιας, σχετικά με τις υψηλές 
αντικειμενικές αξίες που προσδιορί-
στηκαν για τον Νομό και ιδιαίτερα για 
τον πρώην Δήμο Άσσου – Λεχαίου. 
Σχετικά με το θέμα ο κ. Κόλλιας δή-
λωσε μεταξύ άλλων:

«Στον πρώην Δήμο Άσσου – Λεχαί-
ου, οι τιμές που εξέδωσε το Υπουρ-
γείο Οικονομικών στο σχετικό ΦΕΚ 
είναι εξωπραγματικές. Πολλοί Πρόε-
δροι Δημοτικών Διαμερισμάτων του 
πρώην Δήμου Άσσου – Λεχαίου μου 
ανέφεραν ότι οι προτάσεις της τοπικής 
αυτοδιοίκησης ουδέποτε ζητήθηκαν, 
ώστε να ληφθούν υπόψη, ως είθισται, 
προ της έκδοσης του σχετικού ΦΕΚ.

Έτσι, στο ΦΕΚ 1499 η αντικειμενική 

αξία ανά τετραγωνικό μέτρο οικοπέ-
δου στον πρώην Δήμο Άσσου – Λε-
χαίου προσδιορίζεται στα 100 ευρώ. 
Η τιμή αυτή, σε σύγκριση με τις τιμές 
που έχουν δοθεί σε αντίστοιχους Δή-
μους, με τα ίδια γεωγραφικά και οικο-
νομικά κριτήρια, όχι μόνο στην Κοριν-
θία, αλλά σε ολόκληρη την Ελλάδα, 
είναι υπερβολική.

Επισημαίνω ιδιαιτέρως ότι τα εν 
λόγω ακίνητα, ενώ προσδιορίζονται 
τυπικά ως οικόπεδα, στην πραγματι-

κότητα είναι αγροτεμάχια, με κα-
θαρά γεωργική χρήση, πολλά από 
τα οποία δεν έχουν καν πρόσβαση 
σε δημοτικούς ή αγροτικούς δρό-
μους. Στην παρούσα οικονομική 
συγκυρία, όπου η πραγματική 
αξία των ακινήτων έχει πέσει σε 
εξευτελιστικά επίπεδα, οι φόροι 
δεκάδων χιλιάδων ευρώ που ήδη 

ζητούνται για τρία συναπτά έτη, 
με βάση τις παραπάνω αντικει-
μενικές αξίες είναι εξωφρενικοί. 
Είναι βέβαιο ότι ελάχιστοι φο-
ρολογούμενοι θα μπορέσουν να 
ανταποκριθούν, με αποτέλεσμα 
να υπάρξουν βαριές οικονομικές 
και κοινωνικές συνέπειες για την 
ευρύτερη περιοχή».

Σ ύμφωνα με τη διαδικτυακή 
εγκυκλοπαίδεια Wikipedia, o 
όρος Εταιρική Κοινωνική Ευ-

θύνη (ΕΚΕ) αναφέρεται «στις ενέργειες 
των επιχειρήσεων που αποσκοπούν 
στην συμβολή τους για την αντιμετώ-
πιση περιβαλλοντικών και κοινωνικών 
ζητημάτων. Συγκεκριμένα οι επιχει-
ρήσεις αποτελούν οντότητες οι οποίες 
είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με το κοι-
νωνικό σύνολο μέσα στο οποίο δρα-
στηριοποιούνται, επηρεάζοντας και 
επηρεαζόμενες από τα δεδομένα της 
εποχής και του χώρου δράσης τους. 
Οφείλουν επομένως να αναγνωρίζουν 
την ευθύνη που τους αναλογεί, απένα-
ντι στην κοινωνία και το περιβάλλον». 
Να σέβονται δηλαδή τις αρχές και τις 
αξίες που χαρακτηρίζουν τον πολιτι-
σμό μας (τον σεβασμό προς τον άν-
θρωπο - την ανθρώπινη αξιοπρέπεια 
και την παροχή ίσων ευκαιριών, τον 
σεβασμό στο περιβάλλον και την βελ-
τίωση του βιοτικού επιπέδου και της 
ποιότητας ζωής).

Σήμερα, ο θεσμός της Εταιρικής 
Κοινωνικής Ευθύνης, προσδιορίζεται 
και με πολιτικές και δράσεις της Ευ-
ρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία στοχεύ-
ει στο να δώσει μεγαλύτερη πολιτική 
προβολή, να επιβραβεύσει ευρωπαϊ-
κές επιχειρήσεις για τις ενέργειές τους 
σε αυτόν τον τομέα και να ενθαρρύνει 
την ανάληψη μεγαλύτερων πρωτο-
βουλιών, αναγνωρίζοντας ότι οι επι-
χειρήσεις έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο 
προς αυτή την κατεύθυνση. Έτσι με 
βάση τους ευρωπαϊκούς μηχανισμούς, 
υπάρχει ένα πλέγμα νόμων και κανό-
νων για την προστασία του περιβάλ-
λοντος κατά την διαδικασία παραγω-
γής που προστατεύει και προάγει την 
ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Το πλαίσιο 
νόμων και κανόνων όπως καθορίζεται 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αποτελεί 

μία βάση ώστε οι εταιρείες να προ-
χωρούν περαιτέρω υιοθετώντας έναν 
κώδικα δεοντολογίας που προάγει την 
ποιότητα ζωής την εκπαίδευση και επι-
μόρφωση των εργαζομένων κλπ. Κα-
θίσταται βέβαια σαφές ότι η ανάπτυξη 
πρωτοβουλιών από τις επιχειρήσεις 
στο πλαίσιο πρακτικών της Εταιρικής 
Κοινωνικής Ευθύνης δε μπορεί και δεν 
πρέπει να θεωρείται ότι υποκαθιστά το 
ρόλο του κράτους και των αρμόδιων 
φορέων. 

Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερ-
θούμε επιγραμματικά στα οφέλη που 
προκύπτουν για τις ίδιες τις επιχειρή-
σεις από την ενσωμάτωση πρακτικών 
ΕΚΕ, όσον αφορά στην οικονομική 
απόδοση και την κερδοφορία. Πιο 
συγκεκριμένα παρατηρούνται οι εξής 
τάσεις:
• μείωση των εξόδων (λειτουργικών, 

πάγιων και χρηματοδοτικών)
• αύξηση της παραγωγικότητας των 

πόρων (μείωση της κατανάλωσης 
ενέργειας και νερού, η καλύτερη δι-
αχείριση των αποβλήτων)

• ύπαρξη καλού εργασιακού περιβάλ-
λοντος και προσφορά παροχών ικα-
νοποίησης των εργαζομένων

• προσέλκυση νέων επενδυτών, εργα-
ζόμενων, καταναλωτών

• γενικότερη βελτίωση άποψης της 
κοινής γνώμης

Σ ε σχέση με τη βελτιωμένη οικο-
νομική απόδοση και κερδοφορία, 

υπάρχουν κάποια αποτελέσματα ερευ-
νών που φαίνεται να επιβεβαιώνουν 
την τάση αυτή:
• Μεγάλο ποσοστό των ανώτερων 

επιχειρησιακών ηγετών σε ολόκλη-
ρη την Ευρώπη θεωρούν ότι μόνο 
με πλήρη ενσωμάτωση υπεύθυ-
νης επιχειρησιακής πρακτικής οι 
επιχειρήσεις θα είναι περισσότερο 

ανταγωνιστικές ενώ δυο στα τρία 
διευθυντικά στελέχη εκτιμούν ότι οι 
στρατηγικές αυτές  είναι απαραίτη-
τες για κερδοφορία. 

• Σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκτυο 
για την Εταιρική Κοινωνική Ευ-
θύνη, από 80 μελέτες του London 
Business School, οι 42 έδειξαν θε-
τική επίδραση μεταξύ Ε.Κ.Ε και οι-
κονομικής επίδοσης ενώ οι 19 δεν 
έδειξαν αρνητική επίδραση. 

• Από μελέτες του Πανεπιστημίου 
Harvard, βρέθηκε ότι επιχειρήσεις 
που ασχολούνται με όλους όσους 
επηρεάζονται από τις δραστηριότη-
τές τους έχουν 4 φορές μεγαλύτερο 
ρυθμό ανάπτυξης από εκείνες που 
είναι επικεντρώνονται μόνο στους 
μετόχους τους. 
 

Η συμβολή της ΕΚΕ κάθε επιχείρη-
σης στην κοινωνική πρόοδο και 

ανάπτυξη θεωρείται πλέον δεδομένη. 
Οι επιχειρήσεις με καλή φήμη αναγνω-
ρίζουν ότι υπάρχει πάντα περιθώριο 
για βελτίωση και λαμβάνουν υπόψη τις 
προσδοκίες όλων των ενδιαφερόμε-
νων μερών όταν παίρνουν αποφάσεις 
σχετικά με τη λειτουργία τους, σύμφω-
να με τον πρώην Πρόεδρο του Ελληνι-
κού Δικτύου για την Εταιρική Κοινωνι-
κή Ευθύνη κ. Δημήτρη Παπαδόπουλο. 
Παράλληλα, η βιώσιμη ανάπτυξη θεω-
ρείται ένα άλλο σημαντικό πλεονέκτη-
μα, καθώς δίνει έμφαση στις περιβαλ-
λοντικές και κοινωνικές συνιστώσες 
της ευθύνης μέσα από την προσπάθεια 
των επιχειρήσεων να καλύψουν τις 
ανάγκες του σήμερα χωρίς να διακυ-
βεύονται οι ανάγκες του αύριο. Επι-
προσθέτως κάθε επιχείρηση θα πρέπει 
να είναι εμπορικά πετυχημένη με τρό-
πο που τιμά ηθικές αξίες όπως η τιμι-
ότητα, η αξιοπιστία, η αμεροληψία και 
ο σεβασμός στα άτομα, την κοινωνία 

και το περιβάλλον. Επομένως, η ηθική 
υποχρέωση υποστηρίζει ότι οι επιχει-
ρήσεις έχουν καθήκον να πράττουν το 
σωστό. 

Στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια 
έχουν γίνει αρκετά βήματα προόδου 
ως προς την ενσωμάτωση πρακτικών 
ΕΚΕ στις στρατηγικές των μεγάλων 
κυρίως επιχειρήσεων. Όμιλοι που 
δραστηριοποιούνται κυρίως στον τρι-
τογενή τομέα παραγωγής, λαμβάνουν 
υπόψη τις κοινωνικές απαιτήσεις για 
σεβασμό του περιβάλλοντος και προ-
ώθηση των πολιτιστικών αξιών, εναρ-
μονιζόμενες με τις πρακτικές που ακο-
λουθούνται εδώ και αρκετές δεκαετίες 
από τις αντίστοιχες πολυεθνικές.

Σ την Κορινθία τα μεγέθη είναι μι-
κρά και η ενημέρωση σε σχέση 

με τα θέματα Εταιρικής Κοινωνικής 
Ευθύνης είναι ακόμα ελλιπής. Ωστόσο, 
οι μεγάλες εταιρίες όπως η Motor Oil 
και η Club Hotel Casino Loutraki δη-
μοσιεύουν ανά τακτά χρονικά διαστή-
ματα απολογισμούς εταιρικής υπευ-
θυνότητας, καταγράφοντας πλήρως 
τις δράσεις τους εκείνες που αφορούν 
την ενσωμάτωση πρακτικών ΕΚΕ 
στις στρατηγικές τους, τα πεπραγμένα 
τους, αλλά και τους νέους στόχους που 
έχουν τεθεί. Παράλληλα, φροντίζουν 
να διαθέτουν τα προϊόντα και τις υπη-
ρεσίες τους με βάση διεθνή πρότυπα 
και πιστοποιήσεις, διασφαλίζοντας στο 
ακέραιο την ποιότητα την οποία απο-
λαμβάνει ο καταναλωτής ως τελικός 
αποδέκτης. Το σημαντικότερο στοιχείο 
σε αυτή τη διαδικασία είναι το γεγονός 
ότι οι απολογισμοί αυτοί διατίθενται 
στις ιστοσελίδες των επιχειρήσεων, 
καθιστώντας έτσι την πρόσβαση εύκο-
λη για τον πολίτη ο οποίος θα θελήσει 
να ενημερωθεί για αυτές τις πράξεις 
υπευθυνότητας. 

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη:
Πολλαπλά κέρδη για τις επιχειρήσεις και την κοινωνία

 Αγ. Αικατερίνης 13,  ΒΕΛΟ, τηλ.2742 0 32045
Θ. Βασιλείου 44,  ΒΡΑχΑΤΙ, τηλ.2741 0 54909 6977 367330

E-mail petropouloukon@live.com
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8 πολιτών
Γνώμη

Β΄ 15νθημερο    σεπτεμΒριου 2013

9πολιτών
Γνώμη ...ΠαρασκήνιαΜικρές Ειδήσεις...

Απαντήσεις (;)
για το Ταχυδρομείο

Jessica ...στο 
δρόμο με 
τις καλαμιές
Γαργαλιστικές πληροφορίες διοχε-
τεύονται μέσω φημών, εικασιών και 
καταγγελιών στα πηγαδάκια των 
παροικούντων την Ιερουσαλήμ για 
υπόγειες διασυνδέσεις, λαμπερά 
φώτα, μυστικά δείπνα και ...καταπα-
τήσεις στο δρόμο με τις καλαμιές. 

Μάλιστα πολλοί υποστηρίζουν ότι 
εκεί έχει τις ρίζες της, καταγγελία 
γνωστού αυτοδιοικητικού  αλλά και 
ότι, από εκεί συντηρείται η Jessica... 
Οψόμεθα! 

αντίο Φον Δημητράκη�
Με ανοιχτή επιστολή ο πολιτιστικός σύλλογος Μπολατίου, 
η Νέα Διάπλαση ενημέρωσε το κοινό, τα μέλη της και 
τους συνεργάτες της ότι δεν πρόκειται να παρουσιάσει 
από τη Θεατρική της ομάδα τον «Φον Δημητράκη» του 
Δ.Ψαθά. Ο λόγος; Η άρνηση της κόρης του Δ. Ψαθά 
να παραχωρήσει τα δικαιώματα του έργου για λίγες 
παραστάσεις. Η κ.Μαρία Ψαθά δεν δέχθηκε καν να δει, 
τους εκπροσώπους της Νέας Διάπλασης γιατί δεσμεύεται 
με συμβόλαιο με εταιρεία παραγωγής, που θα ανεβάσει 
την παράσταση με το Θίασο του Π. Φιλιππίδη.  Παρά τις 
ευγενικές προσπάθειες του κ. Μπάμπη Ανδρικόπουλου 
η «Εταιρεία Ελλήνων Συγγραφέων» ειδοποίησε ότι η 
κ. Ψαθά είναι έτοιμη να στείλει εξώδικο και να κάνει 
ασφαλιστικά μέτρα στο Σύλλογο αν προχωρούσαν στο 
ανέβασμα της παράστασης! Κρίμα για τον κόπο και τις 
προσπάθειες δύο ετών που πήγαν χαμένες, μα περισσό-
τερο κρίμα γι' αυτούς που διαχειρίζονται τον πολιτισμό 
σαν να να 'ναι κτήμα τους! 

Προσοχή σ' αυτό 
που κρύβουμε 
μέσα μας
Κατά τη διάρκεια της συναυλίας του 
Γιάννη Αγγελάκα στο Θέατρο Βράχων 
ακούστηκε το σύνθημα «φασίστες 
κουφάλες έρχονται κρεμάλες». 
Ο τραγουδιστής, τότε, σταμάτησε 
τη συναυλία και είπε: «Ξέρετε οτι 
διαφωνώ με αυτό το σύνθημα. Η 
απάντηση στον φασισμό δεν είναι 
αυτή. Η απάντηση είναι η ψύχραιμη 
σκέψη. Να προσέξουμε τον φασισμό 
που κρύβουμε όλοι μέσα μας».

το Θέατρο 
Συναντά 
τους Μαθητές
Πρόταση υπέβαλε ο Δήμος 
Βέλου Βόχας, προς χρημα-
τοδότηση, με τίτλο «Θεατρική 
διαδικασία και εκπαίδευση. Το 
θέατρο συναντά επί σκηνής 
τους μαθητές της Α΄/θμιας 
και Β΄/θμιας Εκπαίδευσης»  
στο πλαίσιο πρόσκλησης του 
Επιχειρησιακού Προγράμμα-
τος "Εκπαίδευση και δια βίου 
μάθηση". Το πρόγραμμα αφορά  
εκπαιδευτικές δράσεις που είτε 
θα έχουν ειδικό, αποκλειστικό 
αντικείμενο την πολιτιστι-
κή εκπαίδευση είτε θα είναι 
ευρύτερες και θα περιλαμβά-
νουν εκπαίδευση με μέσο και 
εργαλείο τον πολιτισμό.
Οι εκπαιδευτικές δράσεις 
αφορούν στην παιδική βία: σω-
ματική, λεκτική, ψυχολογική 
βία, βία που ασκείται από ενή-
λικες σε παιδιά ή από παιδιά σε 
παιδιά (Bullying) όπως επίσης 
και παράλληλες αναφορές στο 
θέμα της παιδικής εργασίας. 
Χρησιμοποιώντας τεχνικές 
θεάτρου forum και εργαλείο  τη 
θεατρική διασκευή για παιδιά 
«ΟΛΙΒΕΡ ΤΟΥΙΣΤ». 
Το κόστος των εκπαιδευτικών 
δράσεων που σχεδιάζονται 
καθώς επίσης και της διαχεί-
ρισης, δημοσιότητας και των 
υποστηρικτικών ενεργειών 
ανέρχεται σε 150.000.€ Η 
Αναλυτική περιγραφή  των 
δράσεων παρουσιάζεται στο 
σχέδιο Δράσης.
Υπέροχη ιδέα και καταπληκτι-
κή αξιοποίηση ευρωπαϊκού 
προγράμματος. Στα μείον 
καταγράφονται και αυτή τη 
φορά τα αργά αντανακλαστικά 
του δήμου και η καθυστερη-
μένη προώθηση για απόφαση 
στο Δημοτικό Συμβούλιο, που 
ανάγκασε τον Γ. Καραφωτιά να 
κάνει έκτακτο Δ.Σ. την Παρα-
σκευή 13/9 ενώ το πρόγραμμα 
εξέπνεε τη Δευτέρα 16/9.
Θα μπορούσε άραγε μέσα 
από αυτό το πρόγραμμα να 
προωθηθεί και η εκπαίδευση 
των μαθητών στις έννοιες της 
προστασίας του περιβάλλοντος 
και της ανακύκλωσης; Αυτό το 
καταθέτουμε ως ιδέα...

Στιχάκια
...στο πρόχειρο
Την αναγκαιότητα 
της "γαργάρας" 
κάποιοι την κατάλαβαν.

Την αναγκαιότητα 
της παρουσίας 
άλλοι δεν την κατάλαβαν...

Πάνω στη διάβαση παρκαρισμένα αυτοκίνητα, μπροστά στις εισόδους 
του πεζοδρόμου από τον οποίο μπαίνουν ή βγαίνουν στο σχολείο οι μαθητές 
του 1ου Δημοτικού Ζευγολατιού. Αναισθησία; Αδιαφορία; Ωχαδελφισμός; 
Γαϊδουριά; Τι από όλα; ή όλα μαζί; Μάλιστα το συγκεκριμένο όχημα, που 
ανήκει σε γονέα μαθητών, έχει απαθανατιστεί σε πολλές και διαφορετικές θέσεις 
παρκαρίσματος πάνω στη διάβαση, μέσα στον πεζόδρομο, παντού...

Μ Ι Κ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Α

πολιτιστικόςαπολογισμός
ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Κύριε Διευθυντά,

Θα προσέξατε ίσως ότι ΣΧΕΔΟΝ όλα τα πολιτιστικά δρώμενα στον δήμο 
μας το καλοκαίρι που πέρασε συνοδεύονταν από άκρατη ζυθοποσία και 
γουρουνοφαγία.

Χωρίς να έχω τίποτε με την συμπαθή τάξη των γουρουνοπωλών (κά-
ποιοι εκ των οποίων είναι φίλοι μου), θέλω να πιστεύω ότι γουρούνι 
και πολιτισμός είναι ένα εκρηκτικό δίδυμο που σκοτώνει (όχι το γου-
ρούνι βέβαια, που βγαίνει νικητής!).

Με εκτίμηση

Χρήστος Παπαγκίκας

Απάντηση στην αναφορά του βουλευτή της 
Ν.Δ. κ. Χρίστου Δήμα, για το κλείσιμο του 
Ταχυδρομικού Γραφείου Ζευγολατιού, έδωσε ο 
αρμόδιος υφυπουργός Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων κ. Μιχάλης Παπαδόπουλος. Στο 
έγγραφο, με το οποίο το υπουργείο "νίπτει τας 
χείρας του" αναφέρονται μεταξύ άλλων πώς: 
«Η ΕΛΤΑ Α.Ε λειτουργεί με ιδιωτικοοικονομι-
κά κριτήρια σε περιβάλλον απελευθερωμένης 
αγοράς, σύμφωνα με το δίκαιο που την διέπει ως 
ανώνυμης εταιρίας.
Κατά συνέπεια, το Υπουργείο Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων δεν έχει αρμοδιότητα 
στη λειτουργία και τις δραστηριότητες του ΕΛΤΑ, 
παρά μόνο επί θεμάτων που ρυθμίζουν την ταχυ-
δρομική αγορά (...).
Ειδικότερα για το θέμα του Ταχυδρομικού 
Καταστήματος Ζευγολατιού Κορινθίας, ο ΕΛΤΑ 
ενημερώνει τα ακόλουθα:
Ο ΕΛΤΑ παρακολουθεί πανελλαδικά τις δημογρα-
φικές, κοινωνικές, οικονομικές και διοικητικές 
αλλαγές που συντελούνται, αξιολογεί τα νέα 
δεδομένα και όπου απαιτείται, επαναπροσδιορί-
ζει και επανασχεδιάζει τον τρόπο λειτουργίας του 
Ταχυδρομικού Δικτύου, το οποίο περιλαμβάνει 
τα Ταχυδρομικά Καταστήματα, τα Ταχυδρομικά 
Πρακτορεία, τους Αγροτικούς Διανομείς κλπ, 
στοχεύοντας πάντα στη βέλτιστη Ταχυδρομική 
εξυπηρέτηση των πολιτών.;Στο πλαίσιο αυτό 
εντάσσεται η αναστολή λειτουργίας του Ταχυδρο-
μικού Καταστήματος Ζευγολατιού Κορινθίας, η 
οποία θα πραγματοποιηθεί όταν λειτουργήσει το 
Ταχυδρομικό Πρακτορείο, το οποίο συστάθηκε 
στις 10-06-2013 και έχουν δρομολογηθεί όλες οι 
απαραίτητες ενέργειες για την λειτουργία του.
Ειδικότερα σημειώνεται, ότι τα Ταχυδρομικά 
Πρακτορεία παρέχουν όλες τις ταχυδρομικές 
υπηρεσίες, λειτουργούν σε ωράριο εμπορικών 
Καταστημάτων, στο σύνολο σχεδόν των ημερών 
της εβδομάδας και αποτελούν μέρος του Δικτύου 
του ΕΛΤΑ.»!

Αναρωτιόμαστε για πολλοστή φορά: ΠΟΙΑ ΚΡΙ-
ΤΗΡΙΑ δημογραφικά, κοινωνικά, οικονομικά 
και διοικητικά συνετέλεσαν σ' αυτή την απόφα-
ση; Μήπως οι 4.697 κάτοικοι του Ζευγολατιού 
είναι λίγοι; Μήπως το Ζευγολατιό δεν είναι έδρα 
Καλλικρατικού δήμου; Μήπως δεν περιλαμβά-
νει στα όρια του πλήθος επιχειρήσεων; 

ΠΟΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΛΟΙΠΟΝ;

Μαρία με τα 
κίτρινα ποιον 

αγαπάς καλύτερα; 
...τον παλιό 
ή τον νέο;

Γιατί ...ο νέος 
είναι ωραίος αλλά 

ο παλιός είναι 
αλλιώς!!!

...αδειάσανε και τα BIC στις Τεχν. Υπηρεσίες!

     ι

• ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΑΜΕ 
από δελτίο τύπου του 
δήμου πώς «η Δημοτική 
Αρχή και οι υπηρεσίες 
του Δήμου έχουν επισκε-
φθεί όλα τα σχολεία 
και έχουν καταγράψει 
τα προβλήματα – ελ-
λείψεις που υπάρχουν,  
μέρος των οποίων ήδη 
έχουν ξεκινήσει   να 
αντιμετωπίζονται και  να 
εντάσσονται σε προγραμ-
ματισμό». 

• ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΘΗΚΑ-
ΜΕ από τους διευθυντές 
των σχολείων πώς κάτι 
τέτοιο δεν έγινε, πλην 
μιας επισκέψεως στο 
τέλος της προηγούμε-
νης χρονιάς. 

• ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΑΜΕ πώς 
καμία παρέμβαση 
από τις υπηρεσίες του 
δήμου, ούτε καν της 
καθαριότητας, δεν 
είχε γίνει με το πρώτο 
κουδούνι. 

• ΝΤΡΟΠΗ ΤΟΥΣ! 

• ΜΑΘΑΜΕ πώς το 
μοναδικό "συμμάζε-
μα", κλάδεμα δέντρων 
και καθαριότητας, στο 
προαύλιο του 1ου 
Δημοτικού Σχολείου 
Ζευγολατιού, το είχε 
κάνει ο πρόεδρος του 
Συλλόγου Γονέων & 
Κηδεμόνων κ. Παναγ. 
Μπέκας, ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ 
με προσωπικά έξοδα και 
προσωπική εργασία. 

• ΜΠΡΑΒΟ ΤΟΥ!

Πρώτη μέρα μαθητής
Γύρνα μάνα να με δεις
Πώς περνώ απ’ τα στενά
Στα σκουπίδια,  στη μουριά.

Με τις λάμπες τις σπασμένες
Τις πλατείες διαλυμένες
Και στην παιδική χαρά
Βγήκαν φίδια βρε παιδιά! 

* Αφιερωμένο από μικρούς μαθητές στον αντιδήμαρχο 
Καθαριότητας, που φρόντισε να αντικρίσουν την χειρότερη εικόνα 

των τελευταίων ετών στο σχολείο τους.

Πρώτη μέρα 
μαθητής*

QUIZ

Ο ιπτάμενος

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΘ. ΜΑΡΙΝΑΚΟΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Γραφεία:

Χίου 19 - 2ος όροφος

Βραχάτι Κορινθίας, Τ.Κ. 20006

Τηλ.: 27410 50244, Fax.: 27410 50244
κιν.: 6947 566969

e-mail: marinakos@hotmail.gr



Β΄ 15νθημερο    σεπτεμΒριου  2013

10 πολιτών
Γνώμη

Β΄ 15νθημερο    σεπτεμΒριου 2013

11πολιτών
Γνώμη

Γιώργος Μαυρίδης & ΣΙΑ Ο.Ε.
Παραλία Λεχαίου

Τηλ.: 27410 88277, 87100, 88566
κιν. 6932 476707, www.kallasbeach.gr

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

Πολιτισμός-αρχαιολογίαΠεριβάλλον

Γ. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ - Ν. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΟΕ

ΠΩΛΗΣΗ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ
& ΕΙ∆ΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

BOX CENTER

Ζευγολατιό Κορινθίας
τηλ: 27410 55151

Α.Ο.Μ.Σ.

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ  ΟΜΙΛΟΣ
ΜΠΡΙΤΖ  ΣΙΚΥΩΝΟΣ

ª Το μπριτζ είναι άθλημα του μυαλού, ευχάριστο και συναρπαστικό, 
και άριστο αντίδοτο στην απομόνωση. ∆ημιουργεί φιλίες, διευκολύνει 
γνωριμίες και οργανώνει εκδηλώσεις και εκδρομές σε όλη την 
Ελλάδα. Το μπριτζ απευθύνεται σε όλους άντρες, γυναίκες και παιδιά.

« Το Μπριτζ δεν είναι τυχερό παιχνίδι και δεν παίζεται για χρήματα. 
Είναι ένα άθλημα αναγνωρισμένο από την ∆ιεθνή Ολυμπιακή 
Επιτροπή. Η Ελληνική Ομοσπονδία Μπριτζ υπάγεται στη Γενική 
Γραμματεία Αθλητισμού. Σε πολλές χώρες διδάσκεται στα σχολεία. Το 
μπριτζ είναι η φθηνότερη διασκέδαση.

¨ Το Κιάτο απέκτησε πρόσφατα το προνόμιο να διαθέτει όμιλο 
μπριτζ που στεγάζεται στο Πολιτιστικό Κέντρο Κιάτου (28ης 

Οκτωβρίου και Κλεισθένους). Ο όμιλος 
περιμένει καινούργιους φίλους για μαθήματα 

αρχαρίων στις 14 Οκτωβρίου 
ώρα 18.00. Όποιος ενδιαφέρεται 

μπορεί να επικοινωνήσει με τον 
κ. Κων. Παπαμαργαρίτη στο 

6974640680 ή 2742021574.

Ξεκίνα τώρα!

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 

ΑΓΓΛΙΚΑ
C2 PROFICIENCY

1. Χριστίνα Δαρειώτη PTE & CAMBRIDGE CPE
2. Σίμος Ζιούβας PTE & CAMBRIDGE CPE
3. Παναγιώτης Βουγουκλάκης PTE 

TOEIC
Ζωή Καπλάνη 

B2 LOWER
1. Θωμάς Ζιάραγκας FCE
2. Αρθούρος Θεοδωρικάκος FCE
3. Ειρήνη Καζάκου FCE
4. Αγγελική Μανδρέκα FCE
5.  Βαρβάρα Κούτρα MICHIGAN
6.  Αντωνία Τσαφέρη MICHIGAN
7. Κω/νος Αναγνωστόπουλος MICHIGAN 

B1 PRE LOWER
1. Ευγενία Ζαφείρη
2. Γιάννης Ζαφείρης
3. Δήμητρα Σκούρτη
4. Αλεξία Γιουρούκου
5. Θεμιστοκλής Τσουλούφας
6. Αναστασία Τανισχίδη
7. Σαββούλα Κάτσικα
8. Ελισάβετ Μάκο
9. Ελένη Μπιτσάκου
10.  Σπύρος Καλλίρης

A1 ELEMENTARY
1. Δήμητρα Αναγνωστοπούλου
2. Δέσποινα Καγκαρά
3. Φωτεινή Καραγκαδάκη
4. Μαγδαληνή Τσουλούφα
5. Γιάννης Γούμενος
6. Δημήτρης Μπεκιάρης
1. Μωυσιάδη Μαρία Αγγελική
2. Μπάμπης Λόντος
3. Αθανάσιος Στατήρας

PRE A1 BEGINNERS
1. Σοφία Πολίτη
2. Χρύσα Βλαστάρη Βαγενά
3. Γιώργος Τσουλούφας
4. Γιάννης Τανισχίδης
5. Ιωάννα Ρίσβα
6. Φαίη Γιάννη
7. Ειρήνη Κατσαδούρου

ΓΑΛΛΙΚΑ DELF PRE A1 
1. Μωυσιάδη Μαρία Αγγελική
2. Δέσποινα Καγκαρά
3. Παναγιώτης Καζάκος
4.  Γιώργος Χελιώτης

ευχόμαστε καλή σχολική χρονιά
σε όλους!

Ξεκινούν τα Έργα για την ανάδειξη 
του Θεάτρου της αρχαίας Σικυώνας

Ομόφωνο "ναι" από το Περιφερειακό Συμβούλιο στην Εισήγηση Δέδε

Ι διαίτερα σημαντική κρίνεται 
για τα πολιτιστικά δεδομένα 
της Κορινθίας η τελευταία 

απόφαση του Περιφερειακού Συμ-
βουλίου Πελοποννήσου που αφορά 
στην αποκάλυψη και ανάδειξη του 
Αρχαίου Θεάτρου της Σικυώνας. 

Συγκεκριμένα, με ομόφωνη από-
φαση το Περιφερειακό Συμβούλιο 
Πελοποννήσου, ενέκρινε την εισή-
γηση του Αντιπεριφερειάρχη Κο-
ρινθίας, κ. Γ. Δέδε,  για τη σύναψη 
Προγραμματικής Σύμβασης ανάμε-
σα στο Υπουργείο Πολιτισμού, την 
Περιφέρεια Πελοποννήσου δια της 
Περιφερειακής Ενότητας Κορινθί-
ας και το Δήμο Σικυωνίων, για την 
«Αποκάλυψη, Προστασία και Ανά-
δειξη του Αρχαίου Θεάτρου της Σι-
κυώνας». 

Με την έγκριση της εισήγησης 
του Αντιπεριφερειάρχη, το Περιφε-
ρειακό Συμβούλιο δίνει στην ουσία 
το πράσινο φως για την  έναρξη των 
εργασιών για την αποκάλυψη του 
Αρχαίου Θεάτρου, που αποτελεί αί-
τημα δεκαετιών για την τοπική κοι-
νωνία. Οι εργασίες θα ξεκινήσουν 

εντός του 2013, ο προϋπολογισμός 
των εργασιών ανέρχεται στο ύψος 
των 200.000 ευρώ και η χρηματο-
δότησή τους καλύπτεται με 100.000 
ευρώ από την Περιφερειακή Ενότη-
τα Κορινθίας και με το ίδιο ποσό από 
το Δήμο Σικυωνίων. 

Πρόκειται για ιδιαίτερα σημαντική 
στιγμή για το Νομό Κορινθίας δεδο-
μένης της πολιτιστικής ταυτότητας 
του Θεάτρου που αποτελεί το δεύ-
τερο μεγαλύτερο σωζόμενο γνω-
στό θέατρο του αρχαίου κόσμου. 
Στόχος του προγράμματος είναι η 
συνολική προστασία του αρχαίου 
θεάτρου, η διάσωσή του ως αρ-
χαιολογικό τεκμήριο και ιστορική 
μαρτυρία, η αναχαίτιση περαιτέρω 
απώλειας του αυθεντικού υλικού, η 
συντήρηση, αποκατάσταση και ανά-
δειξη της αρχικής ταυτότητας του 
μνημείου ως έργου αρχιτεκτονικής, 
η διαμόρφωση μιας πιστής, ανα-
γνώσιμης εικόνας του, η αποκατά-
σταση της λειτουργικότητάς του και 
τέλος η προετοιμασία του για την 
ασφαλή υποδοχή επισκεπτών και η 
απόδοσή του στην τοπική κοινωνία.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Κορινθίας 
που όλο το προηγούμενο διάστημα 
εργάστηκε απολύτως μεθοδικά για 
το σκοπό αυτό, με τη στήριξη του 
Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, κ. 
Π. Τατούλη, δήλωσε στο Περιφερει-
ακό Συμβούλιο κατά την εισήγησή 
του, πως πρόκειται για μια από τις 
στιγμές εκείνες που ένας Αιρετός 
νιώθει περήφανος και χαρούμενος 
για την έναρξη ενός τόσο σημαντι-
κού πολιτιστικού έργου στην περι-
οχή του.

ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ 
ΑΡχ. ΣΙΚΥΩΝΑΣ

Το θέατρο της αρχαίας  
Σικυώνας είναι 
κατασκευασμένο στις 
υπώρειες της ακρόπολης 
των ελληνιστικών 
χρόνων, στο φυσικό 
κοίλο του λόφου, δυτικά 
της αρχαίας αγοράς. 
Χρονολογείται στα τέλη 
του 4ου ή στις αρχές 
του 3ου αιώνα π.Χ. και 
ανακατασκευάσθηκε τη 
ρωμαϊκή περίοδο, πιθανόν 
μετά το 146 π.Χ.

Επιστροφή στο ΜΕΛΛΟΝ

Γράφει ο

Γιώργος Βουδούρης*

Η υπερσυγκέντρωση πληθυ-
σμού στις σημερινές πόλεις, η 
οποία έχει ως φυσικό επακό-

λουθο τον γιγαντισμό τους, η ρύπανση 
της ατμόσφαιρας και η καταστροφή του 
περιβάλλοντος, οι οποίες συντελούν 
στην υποβάθμιση της ποιότητας ζωής, η 

διατάραξη των οικοσυστη-
μάτων του πλανήτη αποτε-
λούν ζητήματα κρίσιμα, τα 
οποία αφορούν συνολικά 
την ανθρώπινη κοινότητα, 

εκδηλούμενα με μικρότερη  ή μεγαλύ-
τερη ένταση σε τοπικό επίπεδο.

Σκοπός μας, είναι να προτείνουμε 
έναν ορθολογικό (εναλλακτικό) τρό-
πο σχεδιασμού των κτιρίων και των 
πόλεων, του δομημένου και του αδόμη-
του χώρου, με ήπια διαχείριση του πε-
ριβάλλοντος και μια πολιτική ανάπτυξης 
–βιώσιμης ή αειφόρου-  διασφαλίζοντας 
παράλληλα την κοινωνική συνοχή.    

Η προτεινόμενη «βιοκλιματική»   
αντίληψη, επαναπροσδιορίζει την ανά-
γκη προσαρμογής των νέων κτιρίων 
αλλά και του υφιστάμενου πολεοδο-
μικού ιστού, στο τοπικό κλίμα και το 
περιβάλλον, με βασική επιδίωξη τον 
περιορισμό στην κατανάλωση συμβατής 
ενέργειας και τη συνεπαγόμενη μόλυν-
ση της ατμόσφαιρας.

Ο χώρος (δομημένος ή αδόμητος) 
αντιμετωπίζεται σαν φυσικός πόρος. Τα 
στοιχεία της φύσης όμως θεωρούνται 
πόροι μόνον όταν αρχίζουν να εκλεί-
πουν. Ο άνθρωπος μπορεί να διαχειρι-
στεί τους φυσικούς πόρους, δεν μπορεί 
όμως να τους αναδημιουργήσει. Ο χώ-
ρος αποτελεί έναν από τους κυριό-

τερους φυσικούς πόρους, αφού είναι 
αναγκαίος για τη διεξαγωγή όλων σχε-
δόν των δραστηριοτήτων του ανθρώ-
που.

Η χρήση από τον άνθρωπο, αλλοιώ-
νει το χώρο όλο και ριζικότερα και συ-
χνά  τον υποβαθμίζει ανεπανόρθωτα. 
Κυρίως η αστικοποίηση και τα μεγάλα 
τεχνικά έργα υποδομής και παραγωγής 
μετατρέπουν το φυσικό χώρο και ουσι-
αστικά τον «καταναλώνουν».

Μπροστά στην απειλή της συχνά μη 
αναστρέψιμης περιβαλλοντικής κρί-
σης η ανθρωπότητα αναζητά βιώσιμες 
λύσεις για την κατασκευή των κτιρίων 
και την ανάπτυξη των πόλεων και οικι-
σμών μια και καλά γνωρίζει τις περιβαλ-
λοντικές επιπτώσεις που προκαλούνται 
από την παραγωγή και λειτουργία των 
πόλεων, των κτιρίων και εν γένει των 
ανθρώπινων δραστηριοτήτων. Προς 
αυτή την κατεύθυνση έχουν αναδειχθεί 
αρκετές ιδέες, προτάσεις και λύσεις με 
γνώμονα τη χρησιμοποίηση φυσικών 
μορφών ενέργειας, τεχνικών και συ-
στημάτων εξοικονόμησης ενέργειας 
και νερού, κατασκευαστικών υλικών 
φιλικών στο περιβάλλον και εν γένει 
καθαρών τεχνολογιών δόμησης. Ξεχα-
σμένες αρχές της αστικής οικολογίας 
και του βιοκλιματικού-οικολογικού 
σχεδιασμού επανήλθαν στο προσκήνιο 
και έκαναν επιτακτική την ανάγκη ανά-
λυσης της επίδρασης των κλιματικών 
συνθηκών στο κτίριο και κατά συνέπεια 
στις πόλεις. 

* Ο κ. Γιώργος Βουδούρης είναι 
Αρχιτέκτων Μηχανικός,

MSc Πολεοδομίας Χωροταξίας
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ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ. Υπηρεσία διεκ-
περαίωσης αιτήσεων για Πτυχιακές και μετα-
πτυχιακές σπουδές στα κρατικά πανεπιστήμια
της Μεγάλης Βρετανίας. τηλ:2741 0 53511

ΠΤΥχΙΟΥχΟΣ κΑθΗΓΗΤρΙΑ Αγγλικής και 
Ιταλικής γλώσσας παραδίδει μαθήματα όλων 
των επιπέδων σε μαθητές και ενήλικες. Εντατι-
κά,θερινά μαθήματα. Προσιτά δίδακτρα. Τηλ 
: 6986533020

δωρεαν ΜΙΚρεΣ αΓΓεΛΙεΣ
Δώστε τις μικρές αγγελίες στο τηλ. 6972322441,

ή στείλτε τις στο mail: gnomipoliton@yahoo.gr και 
θα δημοσιευτούν δωρεαν!

δήΜοΣ ΒεΛου-ΒοχαΣ  
- 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
εΛΛήνΙΚή αΣτυνοΜΙα  
- Α.Τ. Κορίνθου: 27410 81111 
- Α.Τ. Βραχατίου: 27410 51111  
- Άμεση Δράση:  100
 ΛΙΜενΙΚο ΣωΜα  
- Λιμεναρχείο Κορίνθου: 27410 28888  
- Λιμεν. σταθμός Κιάτου: 27420 22212

ΠυροΣΒεΣτΙΚή υΠήρεΣΙα:    199

νοΣοΚοΜεΙο ΚορΙνθου:  27410 25711
Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ):    166

ΒΛαΒεΣ δ.ε.ή.: 1050
ΕΛΤΑ Βραχατίου: 27410 55290
ΕΛΤΑ Ζευγολατιού: 27410 55241
ΕΛΤΑ Βέλου: 27420 32208
Ταξί Ζευγολατιού:  27410 54386 
Ταξί Βραχατίου: 27410 55790
ΚΤΕΛ Κορινθίας: 27410 75425 
ΚΤΕΛ Βραχατίου: 27410 55263
ΚΤΕΛ Ζευγολατιού:  27410 54533

ΠροαΣτΙαΚοΣ (ΦωνήτΙΚή ΠυΛή):    14511

ΠροαΣτΙαΚοΣ (δροΜοΛοΓΙα): 1110

Χρήσιμα Τηλέφωνα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ Προσχολικής Αγωγής 
δραστηριοτήτων δημιουργίας και έκφρα-
σης αναλαμβάνει σε πολύ προσιτές τιμές τη 
διαπαιδαγώγηση, φύλαξη και ψυχαγωγία 
των παιδιών σας, ανεξαρτήτως ηλικίας. Τηλ. 
6981 056778, Αργυρώ. 

ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤρΙΑ αναλαμβάνει 
νοσηλευτική φροντίδα ηλικιωμένων. Τηλ. 
6946428472

ΕΝΟΙκΙΑζΕΤΑΙ ισόγειος επαγγελματικός 
χώρος 154 τ.μ. στο Ζευγολατιό Κορινθίας, 
με αυτόνομη θέρμανση 2 WC ιδιωτικός-
προστατευόμενος  χώρος στάθμευσης αυτο-
κινήτων και τριφασικό ρεύμα. Τηλ. Πληρο-
φοριών : 6977598266 κ’ 2741-0-56496.

ΕΝΟΙκΙΑζΕΤΑΙ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ στο Άνω Βέλο 
στην πλατεία Ελευθερίας. Πληροφορίες στα 
τηλέφωνα: 6948738271 κ’ 2742-0-33453.

ΕΝΟΙκΙΑζΕΤΑΙ τριάρι 58 τ.μ. με αυτόνο-
μη 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

ΕΝΟΙκΙΑζΟΝΤΑΙ δύο διαμερίσματα και-
νούργια στο Ζευγολατιό, απέναντι από το 
Βενζινάδικο Φαρμάκη. Τηλ. 27410 54955

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 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 χρή-
ση. Έχει 13 μέτρα πρόσοψη στον κεντρικό 
δρόμο. Τιμή ευκαιρίας. Μόνο σοβαρές προ-
τάσεις. 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 στρεμ-
μάτων. Τιμή Ευκαιρίας. Τηλ. 6979 702435

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο (χέρσο) 1050 τ.μ. γω-
νιακό, εντός σχεδίου με ιδιωτικό δρόμο στο 
Περιγιάλι. Τηλ.: 6979 731491.

μΙκρΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Β. ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ
ΟΡΘΟΠΑΙ∆ΙΚΟΣ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ - ΙΑΤΡΕΙΟ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ

ΩΡΑΡΙΟ: ΤΕΤΑΡΤΗ
5.00-8.00 µ.µ.

 & ΣΑΒΒΑΤΟ
10.00-1.00 π.µ.

THΛ.: 2742 0 26619
ΚΙΝ.: 6941 515255

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

e-mail: panvele@yahoo.gr
Π.Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 44, 200 02, ΒΕΛΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑσ
ΤΗΛ./FAX: 27420 32183, ΚΙΝ: 697 24 23 725

Ω Ρ Α Ρ Ι Ο  Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ :
ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑσΚΕΥΗ 07:30-14:00 & 18:00-20:00. 

σΑΒΒΑΤΟ: Κατόπιν συνεννοήσεως
ΑΙΜΟΛΗΨΙΕΣ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ

• ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ • ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ 
• ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ • ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ • ΑΝΟσΟΛΟΓΙΚΟ

ΑΓΙΣ ΤΣΟΤΣΩΝΗΣ
ΙΑΤΡΟΣ
ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ - ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ

Γράφει η πεννυ Φωτοπουλου, Ποδολόγος

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
ΚρήνεΣ
- 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

Τα φαρμακεία
της περιοχής μας

Κωνσταντίνοσ
Ελ. ΠαρασΚΕυοΠουλοσ

Ειδικός Καρδιολόγος

Επιστημονικοσ συνΕργάτησ κάρδιολογικησ 
κλινικησ Θριάσιου νοσοκομΕιου

πυλαρινού 99, κόρινθος

τηλ. 27410 - 20911, κιν.: 6972 818170

ΙΑΤΡΕΙΟ ΥΠΕΡΗΧΩΝ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ∆. ΓΚΕΛΗ
ΙΑΤΡΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ

ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

• άνω-κάτω κοιλίας

• έσω γεννητικών οργάνων (διακολπικά)

• θυρεοειδούς τραχήλου

• µαστού - οσχέου

• παιδιατρικά

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

∆έχεται µε 
ραντεβού

η κακοσμΙα των ΠοδΙων 
Όσο ενοχλητική και ανεπιθύ-

μητη κι αν είναι για όλους 
η κακοσμία των ποδιών , δεν 
είναι παρά μια κατάσταση που 
προκαλείται από την ίδια την 
κατασκευή του πέλματος και 
την καθημερινότητα. Αρκεί να 
σκεφτεί κανείς ότι τα πέλματα 
είναι «προικισμένα» με 250.000 
αδένες εφίδρωσης, οι οποίοι πα-
ράγουν ημερησίως περίπου μία 
κούπα ιδρώτα. Αυτή η ποσότητα 
μένει εγκλωβισμένη, αναγκαστι-
κά, καθώς τα παπούτσια δεν της 
επιτρέπουν να εξατμιστεί στο πε-
ριβάλλον κι έτσι αναπτύσσονται 
βακτήρια που προκαλούν τη δυ-
σάρεστη οσμή.

Χρήσιμες συμβουλές 
κατά της κακοσμίας 
των ποδιών
• Εντάξτε στην καθημερινή 

σας υγιεινή την αποσμητική 
προστασία των ποδιών. Δη-
λαδή, προσθέστε στο χρόνο 
που αφιερώνετε στον εαυτό 
σας ελάχιστα λεπτά ακόμη, τα 
οποία θα σας προφυλάξουν 
από τη δυσοσμία των άκρων 
και τις άβολες καταστάσεις 
που οφείλονται σε αυτή. Με 
κατάλληλα προϊόντα ειδικά για 
την κακοσμία ποδιών, μπορεί-
τε να ρυθμίσετε την εφίδρωση 
και να δημιουργήσετε για τα 
πόδια σας ένα υγιές περιβάλ-
λον.

• Διατηρείτε τα άκρα σας καθα-
ρά και στεγνά. Είναι απαραίτη-
το να χρησιμοποιείτε συστη-
ματικά ειδική πούδρα ποδιών, 
η οποία απορροφά την υπερ-
βολική έκκριση ιδρώτα. Ο 
συνδυασμός ιδρώτα και βα-
κτηρίων (ή και μυκήτων) 
αποτελεί τη βασική αιτία της 
κακοσμίας των ποδιών σας. Η 

έντονη εφίδρωση παίζει σημα-
ντικό ρόλο στην κακοσμία των 
ποδιών. Είναι πολύ σημαντι-
κό λοιπόν να διατηρούμε την 
εφίδρωση όσο το δυνατόν πιο 
σταθερή.

• Επιλέξτε ήπιο αντιβακτηριακό 
σαπούνι για το καθημερινό 
πλύσιμο των ποδιών σας.

• Επιλέξτε κάλτσες από βαμβά-
κι ή μαλλί, που είναι ιδιαίτερα 
απορροφητικά υλικά και αφή-
νουν το δέρμα να αναπνέει. 

Αλλάζετέ τις καθημερινά.
• Φορέστε σανδάλια και ανοιχτά 

παπούτσια το καλοκαίρι, ώστε 
να επιτρέπετε στα πόδια σας 
να αναπνέουν.

• Aερίζετε καθημερινά τα πα-
πούτσια σας, μετά τη χρήση, 
ειδικά τα αθλητικά.

• Προσθέστε ειδικούς πάτους 
στα παπούτσια σας, τους οποί-
ους μπορείτε να αλλάζετε συ-
χνά, απομακρύνοντας τη δυ-
σάρεστη οσμή.

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

Δ/νση: Οδ. Ανδρούτσου 17, Ζευγολατιό

Τηλ. επικ.: 6972-322441
[Χρήστος Βαλασόπουλος]

ΠΩΣ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ

Τα ενυπόγραφα άρθρα δεν εκφράζουν θέσεις της εφημερίδαςΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ  ΑΠΟ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

15/ΝΘΗΜΕΡΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩσΗσ & ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙσΜΟΥ 
ΤΗσ ΠΕΡΙΟΧΗσ ΒΟΧΑσ

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

τις επισημάνσεις και τα παράπονά σας. 
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Σουβλάκι • πίτα • γύρος
κοτόπουλο σχάρας

Παραλία Βραχατίου

delivery: 27410 51296

n

Γράφει ο Βίγια

Η 5η αγωνιστική πέρασε και 
αυτό που ξεχώρισα είναι, 
τη μετριότητα του Ολυμπι-

ακού, το ξεγύμνωμα της Καλλονής 
στην Τρίπολη και τη δολοφονική 
ενέργεια κάποιων οπαδών του Πα-
ναθηναϊκού, που έβαλαν φωτιά στο 
βαν της Nova, καθώς και τα φοβε-

ρά επεισόδια που έγιναν 
έξω από τη Λεωφόρο.

 Η μόνη δικαιολογία 
που μπορώ να δώσω 
στον Ολυμπιακό είναι 
ότι ήταν κουρασμένος, 
αλλά και πάλι αφού έχεις 
παίκτες για το ροτέισον 
τότε τι; Δεν λειτούργησε 
καμία γραμμή. Καλύτε-
ρος παίκτης ήταν ο Μα-
νωλάς.

Ο αντίπαλος προπο-
νητής χτυπούσε συνεχώς από την 
πλευρά του Σιόβα και του Χολέ-
μπας. Φιλότιμος ο Σιόβας, καλός 
παίκτης, αλλά έχει το μόνιμο μειο-
νέκτημα ότι είναι αργός. Είχαν προ-
βλήματα από εκεί με τον Καμαρά 
που είναι γρήγορος. Αν δεν ήταν ο 
Μανωλάς να σώσει φάσεις με την 
ταχύτητά του, μπορεί ακόμα και να 
έχανε ο Ολυμπιακός.

Ο Μανιάτης δεξί μπακ όχι τόσο 
αξιόπιστος. Ο Σάμαρης επίσης θε-
ωρώ ότι είναι επιλογή του Μίτσελ 
που μαζί με Μασάντο και Ντομίν-
γκες φτιάχνει ένα κέντρο μετριό-
τατο. Για τον Ντομίνγκες φαίνετε. 
Βαρύς παίκτης, αργός, μπροστά 
δεν κάνει τη διαφορά και πίσω 
δεν μαρκάρει. Ο Σάμαρης δεν εί-
ναι ούτε ο κόφτης ο γρήγορος, ο 
σκύλος, ούτε ο μπαλαδόρος ο ορ-
γανωτής. Πολλά λάθη κάνει, κάτι 
μπαλιές 30αρες 40αρες τις οποίες 
δεν τις έχει, δεν είναι ο χαφ που 
ονειρεύομαι στον Ολυμπιακό. Το 

κέντρο του Ολυμπιακού δεν τρα-
βάει. Δεν έβαζε τη μπάλα κάτω να 
παίξει γρήγορα, με συνδυασμούς.

Ο Βάις είναι καλός παίκτης 
αλλά παίζει για τον εαυτό του κά-
νει μπούκες, αλλά μακριά από το 
γκολ. Περνάει 1,2,3,4…. γίνε λίγο 
πιο ομαδικός! Όπως μακριά από 
το γκολ είναι ο Κάμπελ που μπήκε 
αλλαγή.

Ο Σαβιόλα μάλλον σέρνει το όνο-
μά του, και την λαμπρή καριέρα 
δεν υπήρχε στο γήπεδο!

Ο Μήτρογλου πώς την είδε τη 
δουλειά, θύμισε Μήτρογλου από 
τα παλιά, τεμπέλη, και μπάστακα.

Οι δύο έγχρωμοι του Ολυμπια-
κού που μπήκαν, ο Γιαταμπαρέ δεν 
ξέρω σε τι θέση παίζει, για αμυντι-
κό χαφ τον πήρανε; Για δεξιά τον 
πήρανε; Για οργανωτή τον πήρανε; 
Έχει προσόντα αλλά δεν ξέρω για 
ποια θέση τον πήραν. Ο Ντιγκά λίγα 
πράγματα έδειξε.

Δεν βοήθησαν τον Ολυμπιακό 
οι αλλαγές. Αντίθετα με τον ΠΑΟΚ 
που στα τελευταία ματς μπαίνει αλ-
λαγή ο Βούκιτς και καθαρίζει. Μέ-
τριος ήταν ο ΠΑΟΚ, κουρασμένος 
και αυτός, μέτριο υλικό έχει, αλλά 
παίρνει πόντους από τις αλλαγές 
του προπονητή και προχωράει. 
Στον ένα βαθμό έφτασε τον Ολυ-
μπιακό.

Ο Ολυμπιακός έχει πολύ καλύ-
τερο υλικό αλλά δεν το βλέπω να 
αξιοποιείται. Και οι παίκτες του δεν 
τρέχουν. Και δεν πιέζουν. Ούτε τον 
Παναιτωλικό δεν πίεζαν. Θέλει γερό 
ταρακούνημα ο Ολυμπιακός…

Ο Παναιτωλικός ήταν καλά ορ-
γανωμένος, καλός τερματοφύλα-
κας αυτός, καθώς και ο μαύρος 
ο σέντερ μπακ που πήρανε πολύ 
δυνατός, τους οργάνωσε πίσω. 
Δεν έπαιζε όμως σαν ομάδα ο Ολυ-
μπιακός. Και ο Μίτσελ σαν να ήταν 
συμβιβασμένος με την ισοπαλία. 

Το ξεβράκωμα της Καλλονής 
στην Τρίπολη, που αντί για 7-0, 
έχασε μόνο με 2-0. Μιλάμε για ένα 
πρωτοφανές μονότερμα, για ένα 
ανελέητο σφυροκόπημα από τον 
Αστέρα, που σου δημιουργούσε 
έντονα την εντύπωση, ότι κάθε 
κατεβασιά ήτανε και γκολ. Επί 90 
λεπτά, ούτε τη σέντρα δεν πέρασαν 
οι φιλοξενούμενοι.

Έτσι είναι. Κέρδισε η Καλλονή 
τους δύο πεθαμένος τον Άρη και 
τον Απόλλωνα και όλοι βάλθηκαν 
να λένε, πόσο τρομερή ομάδα έχει 
φτιάξει η Καλλονή και τι φοβερή 
δουλειά έχει κάνει εκεί ο Μαντζου-
ράκης μόλις όμως έμπλεξε με μια 
πράγματι υγιή και καλή ομάδα, 
όπως είναι ο Αστέρας, μοιραία έγι-
νε και η αποκαθήλωση.

Ο Σιμεόνε μου αρέσει πολύ 
ανερχόμενος προπονητής, 
φέτος πολύ δυνατή η Ατλέ-

τικο παρ΄ ότι πούλησε τον Φαλ-
κάο. Πετάει λοιπόν στην Ισπανία 
με 5 στα 5, και στο Τσάμπιονς Λιγκ 
ξεκίνησε με νίκη, έριξε 3 γκολ στη 
Ζενίτ.

Σε δραματική κατάσταση η Μά-
ντσεστερ Γιουνάιτεντ χωρίς τον 
Φαν Πέρσι, αυτός ο προπονητής 
ο Μόγιες δεν μπορεί να συγκριθεί 
με τον Φέργκιουσον, τον βλέπω να 
το σφουγγαριζουν…. μην ξεχνάμε 
ότι η Έβερτον είναι ομαδούλα στην 
Αγγλία τα τελευταία χρόνια που 
ήταν εκεί ο Μόγιες, εντελώς άλλο 
μέγεθος η Γιουνάιτεντ.

Η Σίτι με γρανιτένια άμυνα και με 
τον Αγκουέρο τους διέλυσε, 4 γκολ 
έφαγαν, ο μόνος που διακρίθηκε 
ήταν ο Ρούνεϊ.

Η Άρσεναλ πάρα πολύ καλή φέ-
τος. Ο Μουρίνιο δεν θα πάει καλά 
φέτος με την Τσέλσι! Βλέποντας 
τις μεταγραφές που δεν έκανε. Για 
πρώτη φορά λοιπόν στην καριέρα 
του έκανε εντός έδρας ήττα στον 
όμιλο του Τσάμπιονς Λιγκ, και μά-
λιστα από τη Βασιλεία. Όμως σε 
αυτό το αγγλικό πρωτάθλημα πολ-
λοί θα χωθούν φέτος για να το δι-
εκδικήσουν, δεν υπάρχει ακλόνητο 
φαβορί.

ΒγαΙνουν οΙ αδυναμΙεσ...

Η δολοφονική ενέργεια 
κάποιων οπαδών του Παναθηνα-
ϊκού που έβαλαν φωτιά στο βαν 
της Nova, καθώς και τα φοβερά 
επεισόδια που έγιναν έξω από τη 
Λεωφόρο. 

Σωστά τα κανάλια, τα ραδιό-

φωνα και οι εφημερίδες έδωσαν 
αυτή τη μεγάλη έκταση. Επειδή 
όμως φίλαθλος υγιείς, δίκαιος 
και αντικειμενικός, κάνω την 
εξής ερώτηση: 

Τα επεισόδια και το ξύλο που 
έπεσε στο Λεβαδειακός-Ολυ-

μπιακός και που ήταν η αιτία 
να ξεκινήσει το Β’ ημίχρονο με 
καθυστέρηση 15 λεπτών, γιατί 
όλα τα ΜΜΕ τα έκαναν γαργάρα; 
Γιατί δεν έδειξαν την παραμικρή 
εικόνα και γιατί οι εφημερίδες 
δεν έγραψαν το παραμικρό;

αίσχος των αισχώνBeach Tennis στο ΒραχατΙ
Μοναδικές Στιγμές και Αδρεναλίνη στο Κόκκινο στο Παραλιακό Γήπεδο Βραχατίου

Το Σάββατο 22 Σεπτεμβρίου και την Κυριακή 
23 Σεπτεμβρίου  στην παραλία Βραχατίου διε-
ξήχθη το πρώτο ερασιτεχνικό τουρνουά Beach 
Tennis.

Μικροί και μεγάλοι είχαν την ευκαιρία να 
προπονηθούν, να παίξουν και γενικά να γνω-
ρίσουν από κοντά ένα άθλημα που μετρά ήδη 
εκατομμύρια θαυμαστές παγκοσμίως. 

Καθ’ όλη τη διάρκεια του τουρνουά οι παί-
χτες είχαν τη δυνατότητα να κάνουν εξάσκηση  
και να αγωνίζονται με ρακέτες και μπαλάκια 
που τους παρείχαν οι διοργανωτές.

Οι αγώνες αφορούσαν διπλά ανδρών – δι-
πλά γυναικών και μικτά διπλά και σκοπός των 
αγώνων ήταν όλοι οι συμμετέχοντες να παί-
ξουν πολλούς αγώνες και να γνωρίσουν αυτό 
το υπέροχο άθλημα. Υπεύθυνοι για τη διοργά-
νωση ήταν οι: Πάνος Λυμπέρης, Βούλα Λιό-
ντου, Φίλιππας Ουρανίδης.

O Δήμος Βέλου Βόχας στάθηκε αρωγός και 
υποστηρικτής της πρωτοβουλίας αυτής προ-
σφέροντας τη δυνατότητα σε μικρούς και με-
γάλους για μια πρώτη γνωριμία με το άθλημα.

Πηγή: Δήμος Βέλου-Βόχας

χρυσό ξεκίνημα 
για τον Ν.Ο.Κιάτου

Χρυσό ξεκίνημα πραγματοποίησε ο Ναυτικός 
Όμιλος Κιάτου για τη νέα αγωνιστική περίοδο 
2013-2014, το Σαββατοκύριακο 7 – 8 Σεπτεμβρί-
ου 2013, στο διασυλλογικό αγώνα «Σύθας 2013», 
που διοργάνωσε ο Ναυτικός Όμιλος Ξυλοκάστρου.

Η οκταμελής αποστολή του Ναυτικού Ομίλου 
Κιάτου, συνοδευόμενη και καθοδηγούμενη από 
τον έμπειρο προπονητή της κ. Γιώργο Γιαβούρο-
γλου, κατάφερε με άνεση να εξασφαλίσει τις πρώ-
τες θέσεις και στις δύο κατηγορίες του αγώνα.

Συγκεκριμένα, ο Αννίβας Παπακυριάκος κα-
τέλαβε την 1η θέση στη γενική κατάταξη της κα-
τηγορίας των Optimist και ο Παναγιώτης Καρα-
πιπέρης την 1η θέση στην κατηγορία των Laser 
4,7, ενώ τη 2η θέση στην ίδια κατηγορία κατέλαβε 
ο δίδυμος αδελφός του Σωτήρης Καραπιπέρης 
μετά από έναν συναρπαστικό μεταξύ τους αγώνα. 
Η αθλήτρια Άννα Μαρία Βασιλείου κατέλαβε την 
1η θέση στα 11χρονα κορίτσια.

Πολύ καλή εμφάνιση έκαναν και οι υπόλοιποι 
αθλητές της αποστολής, καθώς η Δήμητρα Κοκι-
ούση κατέλαβε την 4η θέση στα 11χρονα κορίτσια 
και η Ράνια Μπούκα, στην πρώτη της συμμετοχή 
σε αγώνα, την 6η θέση στα 11χρονα κορίτσια. Στα 
αγόρια, ο Γιώργος Πετούμενος κατέκτησε την 6η 
θέση και ο χρήστος Πανταζής την 8η θέση. Ήταν η 
καλύτερη απόδειξη ότι οι νέοι αθλητές του Ναυτικού 
Ομίλου Κιάτου συνεχίζουν την εξαιρετική αγωνιστι-
κή πορεία των μεγαλυτέρων συναθλητών τους.

Ο επόμενος αγώνας των αθλητών θα είναι στο 
Κιάτο, στις 28 – 29 Σεπτεμβρίου 2013, στο δια-
συλλογικό αγώνα «Γιάννης Σπανός» που διοργα-
νώνει ο Ναυτικός Όμιλος Κιάτου.

Ολυμπιακός Άσσου  
Ένα από τα ταλέντα του 
κορινθιακού ποδοσφαίρου, 
τον Αγάπιο Στασινόπου-
λο απέκτησε πρόσφατα ο 

Ολυμπιακός Άσσου. Ο νεαρός 
με θητεία στον Αστέρα Τρίπολης 

αλλά και στην Κ-16 της ΑΕΚ, αναμένεται να 
βοηθήσει στην προσπάθεια των «Ερυθρόλευ-
κων» στην Α2.

Ελλάς Βέλου  Τo Σάββα-
το 21/9/2013 στο Δημοτικό 
Γήπεδο Κιάτου (συνθετικός 
χλοτάπητας) διεξήχθη φιλικός 
αγώνας μεταξύ των  ομάδων 

Αναγέννηση Κιάτου - Π.Α.Σ. 
Ελλάς Βέλου. Ήταν ο τελευταίος 

φιλικός αγώνας που έδωσε η ομάδα του Βέλου 
πριν την επίσημη έναρξη του πρωταθλήματος.

Κύπελλο Κορινθίας  Πραγ-
ματοποιήθηκε η κλήρωση της α’ 

φάσης του Κυπέλλου Κορινθίας, η 
οποία έβγαλε αναλυτικά τα ματς:
Ατρόμητος Χιλιομοδίου – Κόρινθος 
2006
Θύελλα Πετρίου – ΑΟ Λουτράκι

Τενεάτης Αθικίων – Πανκαμαριακός 
Κεραυνός Μεγάλου Βάλτου – Αστέρας Δερ-
βενίου
Άγιοι Θεόδωροι – Φωκάς Αρχαίων Κλεωνών
Πανσολυγειακός – Παμφενεατικός
Οι αναμετρήσεις θα διεξαχθούν πιθανότατα 
την Τετάρτη 2 και 9 Οκτωβρίου και είναι νοκ 
– άουτ.Οι υπόλοιπες 26 ομάδες περνούν στην 
επόμενη φάση είναι: Ολυμπιακός Λουτρακίου, 
Ελλάς Βέλου, Σπαθοβούνι, Παννεμεατικός, 
Αναγέννηση Κιάτου, Ηρακλής Ξυλοκάστρου, 
Πέλοπας Κιάτου, Κύψελος, ΑΟ Ζευγολατιού, 
Πρόοδος Αγίου Βασιλείου, Πανευρωστινιακός, 

Εθνικός Ξυλοκέριζας, Σολομός, Θύελλα Κάτω 
Διμηνιού, Ολυμπιακός Άσσου, Αετός Κρυο-
νερίου, Ισθμιακός, Νέοι Στιμάγκας, Ταρσινά 
’97, Μαψός, Περαχώρα, Αίας Αγιονορίου, ΑΣ 
Λουτράκι, Δάφνη Εξαμιλίων, Άρης Βοχαϊκού, 
ΑΠΕΣΣΑΣ Χαλκίου

Άρης Βοχαϊκού  Η ομάδα του 
Βοχαϊκού είναι φέτος αποφασι-

σμένη να κάνει την καλύτερη 
δυνατή πορεία και να φτά-
σει όσο πιο ψηλά γίνεται. Ο 
νέος τεχνικός του συλλόγου, 

Αποστόλης Βρύνιος αλλά και οι 
μεταγραφικές κινήσεις, που έχουν 

γίνει γεμίζουν με αισιοδοξία, διοίκηση και παί-
κτες ότι η ομάδα θα μπορέσει να κάνει μια καλή 
σεζόν. Βρύνιος Τ. (Ολυμπιακός Άσ.), Κρισάφι 
(Περαχώρα), Νικολάου Ι. (Δάφνη Π.), Κεχρής, 
Μυτέλλας (ΑΠΕΣΣΑΣ Χ.) και Ασπιώτης (Παμβο-
χαϊκός), είναι οι νέοι παίκτες του συλλόγου.

Πηγή: Ιντερνετ

Πηγή: Ναυτικός Όμιλος Κιάτου
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•1η - 12η Αγωνιστική: Γ.Α.Σ. Παμβοχαϊκός - Α.Ε.Κ.
•2η - 13η Αγωνιστική: Παναθηναϊκός Α.Ο. - Γ.Α.Σ. Παμβοχαϊκός
•3η - 14η Αγωνιστική: Γ.Α.Σ. Παμβοχαϊκός - Μ.Γ.Σ. Εθνικός Αλεξ/πολης
•4η - 15η Αγωνιστική: Γ.Σ. Λαμία - Γ.Α.Σ. Παμβοχαϊκός
•5η - 16η Αγωνιστική: Γ.Α.Σ. Παμβοχαϊκός - Α.Ο. Φοίνικας Σύρου
•6η - 17η Αγωνιστική: Μ.Α.Σ. Νίκη Αιγινίου - Γ.Α.Σ. Παμβοχαϊκός
•7η - 18η Αγωνιστική: Γ.Α.Σ. Παμβοχαϊκός - Α.Ο. Κηφισιάς
•8η - 19η Αγωνιστική: Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. - Γ.Α.Σ. Παμβοχαϊκός
•9η - 20η Αγωνιστική: Γ.Α.Σ. Παμβοχαϊκός - Α.Σ. Άρης
•10η - 21η Αγωνιστική: Γ.Ε. Παναχαϊκή - Γ.Α.Σ. Παμβοχαϊκός
•11η - 22η Αγωνιστική: Γ.Α.Σ. Παμβοχαϊκός - Π.Α.Ο.Κ.



ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ/ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ Κ΄∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧ. ΠΕΙΡΑΙΑ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡ. ΜΗΧ. Κ΄ΤΕΧΝΟΛ. ΥΠΟΛ. ΠΟΛΥΤΕΧΝ. ΠΑΤΡΑΣ
ΓΙΟΥΡΟΥΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΦΥΣΙΚΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΓΚΑΡΑΒΕΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Κ΄∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΓΚΑΡΑΒΕΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΖΑΪΜΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΗΜΙΚΟ ΠΑΤΡΑΣ
ΚΑΖΑΚΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Κ΄ΧΡΗΜ/ΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΕΛΕΝΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΤΕΙ ∆Ι∆ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
ΚΕΛΕΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟ ΠΑΤΡΑΣ
ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΘΗΝΑΣ
ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΑΤΡΑΣ
ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ/ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛ/ΩΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΛΙΟΥΝΤΡΗ ΠΑΝ/ΤΑ ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ΡΟ∆ΟΥ
ΛΟΥΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓ.ΜΗΧ. Κ΄ ΤΕΧΝΟΛ. ΠΑΤΡΑΣ
ΜΑΓΓΙΝΑ ΜΑΡΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΜΕΛΕΤΣΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΜΕΤΑΞΑ ΧΡΥΣΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΠΑΤΡΑΣ
ΜΠΑΛΑΣΗΣ ΠΑΝ/ΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ
ΜΠΑΧΤΑΛΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝ. ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΜΠΙΤΖ-ΜΑΡΑΜΑΘΑ ΠΕΝΥ ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Κ΄ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
ΜΠΟΣΓΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΘΗΝΑΣ
ΜΠΡΙΝΙΑ ΜΑΡΙΕΥΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑΣ
ΝΤΙΝΟΥ ΒΙΚΥ ΑΣΠΕΤΕ.ΜΗΧΑΝΟΛ. ΜΗΧΑΝ. ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΠΑΥΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ
ΠΛΩΤΑ ΕΥΘΥΜΙΑ ΡΑ∆ΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΠΟΛΛΑΤΟΥ ΑΡΓΥΡΩ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΠΟΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΠΡΑΧΑΛΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΟΛΥΤΕΧΝ. ΞΑΝΘΗΣ
ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΣΤΟΥΠΑ ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΤΡΑΣ
ΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΝΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΑΘΗΝΑΣ
ΤΣΙΤΣΙΚΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΦΙΛΟΣΟΦ.ΠΑΙ∆.ΨΥΧΟΛ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΤΣΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ/ΤΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΦΕΝΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΤΡΑΣ

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

Φροντιστήρια
ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ

Γνώση
ΜΕΘΟ∆ΙΚΟ

Βραχάτι - Λέχαιο, 27410 - 55983

Βέλο, 27420 - 33933

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


