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ΑΓΡΟΤΙΚΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ερώτηση στη βουλή 
για την Κορινθιακή 

Σταφίδα
Με ενέργειες της Λ. Κοντογιάννη

n σελ. 9

μίτσελ άναψε 
μια λαμπάδα!

Γράφει ο Βίγια
n σελ. 15

νέοι πράσινοι 
δρόμοι από 
την εCORAP 
στην Έκθεση 

"ΚορινθιΑ 2013"
n σελ. 4

μέτρα 
αντιμετώπισης της 
εγκληματικότητας

επίσκεψη κλιμακίου 
των εΛΤΑ
n σελ. 2-3

μονο ΑνΤιδοΤο ΓιΑ 
Το ΚΤηνοΣ η ΠΑιδειΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ"

Μ Ι Κ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ ΑΗ συνεδρίαση της 27ης Σεπτεμβρίου 
ήταν μία από τις εντονότερες και 
οξύτερες στην ιστορία του Δ.Σ. 

Βέλου-Βόχας

επιστολή για την 
επαναλειτουργία 
του Αστυνομικού 

Σταθμού Ζευγολατιού

Τον δάσκαλο, τον δάσκαλο, 
αυτόν τον Σαρδανάπαλο!

σελ. 8

σελ. 6

σελ. 2-3

Δ.Σ. ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ

Αμέρικαν Μπαρ 
η συζήτηση 

για τις απευθείας 
αναθέσεις!

«Η μόνη αντιβίωση για την 
καταπολέμηση του κτήνους που 
περιέχουμε είναι η Παιδεία. Η αληθινή 
παιδεία και όχι η ανεύθυνη εκπαίδευση 
και η πληροφορία χωρίς κρίση και 
χωρίς ανήσυχη αμφισβητούμενη 
συμπερασματολογία. Αυτή η παιδεία 
που δεν εφησυχάζει ούτε δημιουργεί 
αυταρέσκεια στον σπουδάζοντα, 
αλλά πολλαπλασιάζει τα ερωτήματα 
και την ανασφάλεια. Όμως μια 
τέτοια παιδεία δεν ευνοείται από τις 
πολιτικές παρατάξεις και από όλες 
τις κυβερνήσεις, διότι κατασκευάζει 
ελεύθερους και ανυπότακτους πολίτες 
μη χρήσιμους για το ευτελές παιχνίδι 
των κομμάτων και της πολιτικής».

ΜΑΝΟΣ ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ 
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Μέτρα αντιμετώπισης 
της εγκληματικότητας

Στο Δήμο Βέλου Βόχας από το Υπουργείο Δη-
μοσίας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη

Σ ε συνέχεια των πρωτοβουλιών που 
έχει αναλάβει το τελευταίο διάστη-

μα ο Δήμος Βέλου Βόχας σχετικά με 
την ελλιπή αστυνόμευση και αύξηση της 
εγκληματικότητας-παραβατικότητας στην 
ευρύτερη περιοχή του Δήμου και μετά 
από σχετική επερώτηση στη Βουλή των 
Ελλήνων του Βουλευτή Ν. Κορινθίας κ. 
Χ. Δήμα το Υπουργείο Δημοσίας Τάξης 
και Προστασίας του Πολίτη  με το από 28 
Σεπτεμβρίου 2013 έγγραφό του με θέμα: 
Μέτρα αντιμετώπισης της εγκληματικότη-
τας στο Δήμο Βέλου Βόχας Ν.Κορινθίας 
μεταξύ άλλων αναφέρει:

«..Στο Τοπικό Διαμέρισμα Ζευγολατιού 
Δήμου Βέλου Βόχας, το οποίο αστυνο-
μεύεται από το Αστυνομικό Τμήμα Βρα-
χατίου, υπάρχουν εγκατεστημένοι ΡΟΜΑ. 
Από την προαναφερόμενη αστυνομική 
υπηρεσία και με σκοπό την πρόληψη και 
αντιμετώπιση της παραβατικότητας και 
εν γένει εγκληματικότητας διατίθενται σε 
καθημερινή βάση εποχούμενες περιπολί-
ες τάξης, ενώ για τον ίδιο σκοπό από την 
Α.Δ Κορινθίας συγκροτούνται συνεργεία 
ελέγχων, προσαγωγών πρόληψης και 
καταστολής της εγκληματικότητας, στο 
πλαίσιο των υπηρεσιακών της δυνατοτή-
των. Πάντως, σύμφωνα με τα στατιστικά 
στοιχεία αρμόδιας Υπηρεσίας του Αρχη-
γείου Ελληνικής Αστυνομίας, η εγκλημα-
τικότητα στην περιοχή ευθύνης του Α.Τ. 
Βραχατίου, συγκριτικά για το πρώτο εξά-
μηνο των ετών 2012-2013, δεν παρουσι-
άζει αυξητική τάση.

Επισημαίνεται ότι η αποτελεσματική 
αντιμετώπιση των προβλημάτων που 
δημιουργούνται σε πολλές περιοχές της 
χώρας λόγω της ύπαρξης καταυλισμών 
ΡΟΜΑ, δεν αποτελεί αμιγώς αστυνομικής 

φύσεως ζήτημα, αλλά, αντιθέτως, απαιτεί 
την ουσιαστική-συντονισμένη παρέμβα-
ση όλων των αρμοδίων Υπηρεσιών, για 
τη μείωση ή εξάλειψη των επιμέρους 
παραμέτρων που το δημιουργούν ή το 
συνδιαμορφώνουν (υλοποίηση μετεγκα-
τάστασης ΡΟΜΑ, υλοποίηση προγραμ-
μάτων εκπαίδευσης και κοινωνικής τους 
ένταξης, δημιουργία υποδομών κ.λ.π.

Τέλος δόθηκαν, εκ νέου, πρόσθετες 
εντολές και οδηγίες στην Αστυνομική Δι-
εύθυνση Κορινθίας για την αναπροσαρμο-
γή και επικαιροποίηση των σχεδίων δρά-
σης και την αναδιάταξη με βάση αυτά των 
δυνάμεων, αυξάνοντας και πυκνώνοντας 
τις περιπολίες στις περιοχές που κρίνεται 
αυτό απαραίτητο, και για την περαιτέρω 
δραστηριοποίηση του προσωπικού των 
Υπηρεσιών της και την καλύτερη αξιοποί-
ηση των μέσων που διαθέτουν, ώστε να 
βελτιωθεί η αστυνόμευση στην επίμαχη 
περιοχή του Ζευγολατιού. Παράλληλα 
επισημάνθηκε η σημασία της συνεργασί-
ας των αστυνομικών  υπηρεσιών με τις, 
κατά περίπτωση, συναρμόδιες Υπηρεσίες 
και άλλους φορείς, για την πρόληψη και 
εν γένει αποτελεσματική αντιμετώπιση 
της εγκληματικότητας, ώστε να ενισχυθεί 
και περαιτέρω να παγιωθεί, το αίσθημα 
ασφαλείας των κατοίκων και των επισκε-
πτών της περιοχής».

O Δήμαρχος Βέλου Βόχας κ. Αννίβας 
Παπακυριάκος θέλοντας να  θωρακίσει 
σε μεγάλο βαθμό την ασφάλεια των κα-
τοίκων του Δήμου καθώς επίσης και να 
βελτιώσει την  ποιότητας ζωής τους θα 
συνεχίσει τις συντονισμένες προσπάθειες 
για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα προς 
κάθε κατεύθυνση.

Γ. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ - Ν. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΟΕ

ΠΩΛΗΣΗ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ
& ΕΙ∆ΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

BOX CENTER

Ζευγολατιό Κορινθίας
τηλ: 27410 55151

Αμέρικαν 

Απευθείας ανάθεση της εργασίας «Συντήρηση και καθαρισμός έρ-
γων υποδομής Δ.Ε. Βέλου» 24.600 €, Απευθείας ανάθεση της εργα-
σίας «Συντήρηση-καθαρισμός πρανών αγροτικού οδικού δικτύου δή-
μου»  13.997 ευρώ,  Απευθείας ανάθεση της εργασίας «Καθαρισμός 
και απομάκρυνση εύφλεκτων υλικών φυτικής προέλευσης του Δή-
μου» 19.993 ευρώ. Κάπως έτσι ξεκίνησε την τοποθέτηση ο Νίκος Ρα-
χανιώτης στην προ ημερησίας συζήτηση στο δημοτικό συμβούλιο. Μια 
τοποθέτηση που έβαλε φωτιά στη συζήτηση αφού σύσσωμη η αντι-
πολίτευση (Ραχανιώτης, Λιάκος, Μπούρας) ζήτησε εξηγήσεις για την 
αθρόα υπογραφή απευθείας αναθέσεων και μάλιστα με παχυλά ποσά. 

Ο δήμαρχος συνεπικουρούμενος από τον κ. Παλυβό αλλά και άλλα 
στελέχη της δημοτικής παράταξης - παραδόξως όμως όχι από τον 
αρμόδιο αντιδήμαρχο Οικονομικών κ. Τρωγάδη - εξήγησε σε όλους 
τους τόνους πώς η αντιμετώπιση της καθημερινότητας στο δήμο μας, 
δεδομένων των πενιχρών οικονομικών θα ήταν  αδύνατη χωρίς την 
ύπαρξη αυτών των απευθείας αναθέσεων. 

Σύμφωνα με πληροφορίες η συζήτηση έγινε ανεπίσημα, όχι προ, 
αλλά εντελώς εκτός της ημερήσιας διάταξης.

Χαμοσ με 
τισ απευθειασ 

αναθεσεισ

επισκεψη για 
το ταΧυδρομειο

μπαρ το δημοτικό συμβούλιο!
Μια από τις πιο έντονες συνεδριάσεις 

του έζησε το Δημοτικό Συμβούλιο Βέλου 
Βόχας. Η συζήτηση για τις απευθείας 
αναθέσεις και τον τρόπο που τις 
διαχειρίζεται ο δήμαρχος ήταν εκρηκτική. 
Ακούστηκαν βαριές εκφράσεις, λόγια 
σκληρά, ενώ ο πρόεδρος του Συμβουλίου 
κ. Γιώργος Καραφωτιάς έδωσε 
πραγματική μάχη προσπαθώντας να 
κρατήσει τη συζήτηση σε ένα αξιοπρεπές 
επίπεδο. 

Το ζήτημα εν τέλει είναι ότι η 
δημοτική αρχή φαίνεται πώς προσπαθεί 
απεγνωσμένα να καλύψει την 
καθημερινότητα με όσο το δυνατόν πιο 
αποτελεσματικό τρόπο, χρησιμοποιώντας 
στο έπακρο όμως τις απευθείας 
αναθέσεις, ενώ η αντιπολίτευση επιδιώκει 
και ορθώς, να ελέγξει και να γνωρίσει 
όσο το δυνατόν καλύτερο και πληρέστερα 
το πού διοχετεύονται τα χρήματα από τα 
ταμεία του δήμου. 

Την Δευτέρα 3/10/13 στελέχη των ΕΛΤΑ επι-
σκέφθηκαν το Ζευγολατιό και συναντήθηκαν 
αρχικά με τον πρόεδρο του συλλόγου ΚΟΙ-
ΝΩΝΙΑ κ. Σχοινοχωρίτη και συνέχεια με τον 
δήμαρχο Β-Β κ. Παπακυριάκο, σχετικά με την 
απόφαση για το κλείσιμο του Ταχυδρομείου και 
τη δημιουργία ταχυδρομικού πρακτορείου. 

Στις συζητήσεις που είχαν με τους δύο άν-
δρες ανέπτυξαν τους λόγους και τα κριτήρια 
πού συντέλεσαν ώστε να καταργηθεί το γρα-
φείο των ΕΛΤΑ, και να δημιουργηθεί πρα-
κτορείο, που κατά την γνώμη τους πάντα, θα 
μπορέσει να ανταποκριθεί στις ανάγκες του 
Ζευγολατιού. 

Με πρόσχημα την ύφεση που υπάρχει στην 
χώρα αλλά και τις υπέρογκες λειτουργικές δα-
πάνες, αφού τα ΕΛΤΑ είναι ανώνυμη εταιρεία 
πια και με κριτήρια όπως το πλήθος των σπι-
τιών που εξυπηρετεί το κατάστημα του Ζευγο-
λατιού, σε σχέση με τα άλλα δύο γραφεία που 
βρίσκονται στον δήμο μας έκριναν οι διοικού-
ντες πώς πρέπει να υποβαθμιστεί το κατάστημα 
του Ζευγολατιού. 

Ούτε τα επιχειρήματα του κ. Σχοινοχωρίτη 
και του κ. Παλυβού (που παραβρέθηκε στην 
συζήτηση) σχετικά με τα πληθυσμιακά και τα 
γεωγραφικά δεδομένα του Ζευγολατιού, ούτε 
το ό,τι είναι έδρα του δήμου, μα ούτε και η φι-
λότιμη πρόταση του δημάρχου κ. Αν. Παπακυ-
ριάκου για την πρόθεση του δήμου να καλύψει 
ενοίκια και πάγια έξοδα για τη διατήρηση του 
γραφείου, είχαν κανένα αποτέλεσμα. Από ό,τι 
φάνηκε όλα είχαν προαποφασιστεί με την πα-
ραμικρή λεπτομέρεια από την πλευρά ΕΛΤΑ.  
Από την δική του πλευρά ο δήμαρχος εξέφρα-
σε συγκρατημένη αισιοδοξία για τις εξελίξεις, 
όποτε αυτές συμβούν και ελπίζοντας να γίνει 
ό,τι καλύτερο για την εξυπηρέτηση των κατοί-
κων του Ζευγολατιού.

Η προϊστορία και οι διαδρομές
των απευθείας αναθέσεων

Δεν πάει πολύς καιρός που σε εφημερίδες και 
ΜΜΕ Πανελλαδικής εμβέλειας έγινε πρωτοσέλι-
δο η διαδικασία των απευθείας αναθέσεων και οι 
σκοτεινές διαδρομές των χρημάτων μέσω αυτών. 
Ευρήματα του ΣΔΟΕ παρέπεμπαν σε μεγάλης 
έκτασης φοροδιαφυγή και παράνομο πλουτισμό 
με απευθείας αναθέσεις έργων, εικονικές εργολα-
βίες, υπερτιμολογήσεις για έργα, έκδοση πλαστών 
και εικονικών τιμολογίων και παράνομη διαχείρι-
ση κοινοτικών κονδυλίων. Μάλιστα στη λίστα των 
"αμαρτωλών" δήμων ο πρώην δήμος Βέλου είχε 
πάντα εξέχουσα θέση. 

Με βάση αυτή την προϊστορία, η αντιπολίτευση 
δικαίως ζήτησε εξηγήσεις για τη σωρεία των απευ-
θείας αναθέσεων.

Οι συμπληγάδες του δημάρχου
Ο δήμαρχος δυστυχώς βρίσκεται σε Συμπληγά-

δες. Από τη μία η σωρεία προβλημάτων της καθη-
μερινότητας κι από την άλλη ο νόμος και τα πενιχρά 
οικονομικά δεδομένα που του δένουν τα χέρια και 
δεν αφήνουν να λειτουργήσει όπως θα έπρεπε. Εί-
ναι αλήθεια πώς δεν θα μπορούσε να υπάρξει δυ-
σκολότερη θέση από αυτήν. 

Για παράδειγμα η καθαριότητα, το μόνιμο "θανα-
τηφόρο" αγκάθι κάθε δημοτικής αρχής, δεν μπορεί 
να λειτουργήσει σωστά, χωρίς εργάτες, χωρίς αυ-
τοκίνητα, χωρίς άμεση και απευθείας ροή χρημά-
των για μεροκάματα και συντηρήσεις οχημάτων. 
Μερικές φορές δεν γίνεται να λειτουργήσει στην 
πεπατημένη οδό. Επιβάλλεται να βρεθούν παράλ-

ληλοι δρόμοι που θα δώσουν άμεση λύση. 
Είναι κοινά αποδεκτό σε όλη την κοινωνία του 

δήμου Βέλου-Βόχας και κανείς δεν αμφιβάλλει για 
την τιμιότητα και το ήθος του νυν δημάρχου Αννίβα 
Παπακυριάκου. Οφείλει ωστόσο να προστατέψει 
το όνομά του, το όνομα της δημοτικής παράταξης 
της οποίας ηγείται, αλλά και το όνομα του δήμου 
Βέλου-Βόχας από την εμπλοκή τους σε άλλες μελ-
λοντικές "μαύρες λίστες".

ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ 
ΚΑΘΕΣΤΩΣ

Την οργή του δημάρχου 
προκάλεσε ο Νίκος 
Ραχανιώτης όταν 
αναφερόμενος στην πρακτική 
που ακολουθεί ο δήμαρχος με 
τις απευθείας αναθέσεις, τον 
συνέκρινε με το προηγούμενο 
καθεστώς (σ.σ. δημοτική 
αρχή Λαμπρόπουλου). 
Ο δήμαρχος φανερά 
ενοχλημένος υποστήριξε ότι 
ουδεμία σχέση έχει με τον 
πακτωλό των χρεών που 
άφησε ο πρώην δήμαρχος 
στον πρ. δήμο Βέλου.



Α΄ 15νθημερο    οΚΤΩβριου   2013

4 πολιτών
Γνώμη

Α΄ 15νθημερο    οΚΤΩβριου  2013

5πολιτών
ΓνώμηΕπιχειρήσεις-Οικονομία Κοινωνία

Ε πιστολή-διαμαρτυρία για 
την επαναλειτουργία του 
Αστυνομικού Σταθμού Ζευ-

γολατιού προς το Δημοτικό Συμ-
βούλιο Βέλου Βόχας απέστειλε η 
"Κοινωνία" ο σύλλογος Ενεργών 
Πολιτών Ζευγολατιού, επιμένει να 
ταράζει τα λιμνάζοντα ύδατα της 
τοπικής κοινωνίας! Το πλήρες κεί-
μενο της επιστολής, που συνοδεύ-
εται από 120 περίπου υπογραφές 
δημοτών, και κοινοποιείται στην 
Κυβέρνηση, τους βουλευτές, τον 
Περιφερειάρχη και τις αστυνομικές 
αρχές έχει ως εξής:

«Αξιότιμοι κύριοι,
Ο Αστυνομικός Σταθμός Ζευγο-

λατιού έχει πάψει να υφίσταται από 
τον Νοέμβριο του 2010, σύμφωνα 
με την υπ. αριθ. 7001 / 2 / 1435 – ξε 
Υπουργική Απόφαση που δημοσι-
εύθηκε στο ΦΕΚ Β΄ 1901 / 3 – 12 
– 2010.

Το Ζευγολατιό  είναι:
(1). Έδρα του δήμου Βέλου – Βόχας. 

Έχει τη μεγαλύτερη έκταση αλλά 
και τον περισσότερο πληθυσμό 
από όλους τους υπόλοιπους οι-
κισμούς – κοινότητες του δήμου.
Σε  καμία περίπτωση η έδρα ενός 

δήμου δεν μπορεί και δεν πρέπει 
να στερείται ενός οργανωμένου, 
επαρκώς στελεχωμένου και εξοπλι-
σμένου, αυτοτελούς Αστυνομικού 
Τμήματος.
(2). Έχει ιδιαίτερη γεωγραφική θέση, 

κι αυτό διότι το Ζευγολατιό βρί-
σκεται στο κέντρο της Βόχας με 
τα γύρω χωριά να απέχουν μικρή 
απόσταση από αυτό. Επιπλέον, 
ο δήμος Βέλου–Βόχας αποτελεί 
έναν από τους 6 καλλικρατικούς 
δήμους της Κορινθίας και καλύπτει 
την Κεντρική Κορινθία.

(3). Διαθέτει στο ανθρώπινο δυνα-
μικό του ευάλωτες κοινωνικά 
πληθυσμιακές ομάδες (π.χ. ROMA 
κ.α.) και αλλοδαπούς διαφόρων 
εθνικοτήτων (π.χ. Σουδάν, Πακι-
στάν, Τυνησία, Αλγερία κ.α.), στις 
οποίες βεβαίως οφείλεται και το 
μεγαλύτερο ποσοστό της έκρηξης 
της εγκληματικότητας. Το θέμα 
της εγκληματικότητας – παραβα-
τικότητας πρέπει να εξεταστεί ως 
κορυφαίο στην ατζέντα της καθη-
μερινότητας.
Κάποτε η ασφάλεια της ζωής και 

της περιουσίας των πολιτών ήταν 
σχεδόν αυτονόητη. Ήταν δημόσια 
υπόθεση. Σήμερα όμως αποτελεί 
ζητούμενο, με την αυτοδικία να αρ-
χίζει να υποκαθιστά το Κράτος, διότι 
έχει χαθεί ακόμη και η στοιχειώδης 
εμπιστοσύνη των πολιτών απέναντι 
σε αυτό.

Οι πολίτες δεν απολαμβάνουν το 

αυτονόητο: Ασφάλεια στον τόπο που 
κατοικούν και δραστηριοποιούνται.

Κανένα μέτρο δεν είναι 100% 
αποτελεσματικό για την ασφάλειά 
μας. Στόχος όμως πρέπει να είναι η 
όσο το δυνατόν περισσότερη μείω-
ση των κρουσμάτων της εγκληματι-
κότητας και παραβατικότητας.

Για τον σχεδιασμό μιας ορθολογι-
κής αντεγκληματικής πολιτικής είναι 
απαραίτητα τα ακόλουθα:
• Επαναπροσδιορισμός του ρόλου 

και της λειτουργίας της ελληνικής 
αστυνομίας ως κατεξοχήν φορέα 
παροχής ασφάλειας.

• Η μεταρρύθμιση στη δομή και την 
οργάνωση του Σώματος, με την 
παράλληλη και αναγκαία αναδι-
άρθρωση των κατά τόπους Αστυ-
νομικών Τμημάτων, με σκοπό την  
οργανωτική και λειτουργική ανα-
βάθμιση των Υπηρεσιών τους.

• Η αποκατάσταση της σχέσης εμπι-
στοσύνης και συνεργασίας με 
τους Πολίτες.
Ως πρόληψη νοούνται όλα τα μέ-

τρα που αποσκοπούν στη μείωση 
της εγκληματικότητας – παραβα-
τικότητας. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση 
στον άξονα αυτό οφείλει και πρέπει 
να έχει ενεργό και ουσιαστικό ρόλο 
και όχι θέση και ρόλο χειροκροτητή 
ή παθητικού δέκτη των όποιων εξε-
λίξεων.

Προς την κατεύθυνση της δρα-
στικής αντιμετώπισης των προβλη-
μάτων που επηρεάζουν το αίσθημα 
ασφάλειας των πολιτών της τοπικής 
μας κοινωνίας, αυτής του Βέλου και 
της Βόχας και ειδικότερα της έδρας, 
του Ζευγολατιού,  προτείνουμε:
(1). Άμεση επανίδρυση και επα-

ναλειτουργία του Αστυνομικού 
Σταθμού της έδρας του δήμου Βέ-
λου – Βόχας, του Ζευγολατιού, με 
στόχο την καλύτερη αστυνόμευση 
της ευρύτερης περιοχής.

(2). Ενίσχυση των υφιστάμενων μέ-
τρων ασφαλείας, με την αύξηση σε 
πρώτη φάση των περιπολιών (π.χ. 
αξιοποίηση της ομάδας «ΔΙΑΣ» 
κ.α.) και των ελέγχων από τις ει-

δικές αστυνομικές δυνάμεις (π.χ. 
ΟΠΚΕ κ.α.).

(3). Ενίσχυση της δύναμης του ΑΤ 
Βραχατίου, με την μετενσωμάτω-
ση σε αυτήν των αποσπασμένων 
αστυνομικών που έχουν δεσμευ-
θεί για τις ανάγκες της φύλαξης 
των μεταναστών στο στρατόπεδο 
της Κορίνθου, αφού όπως έχει 
ήδη ανακοινωθεί επίκειται σχετι-
κός διαγωνισμός για την ανάληψη 
της φύλαξης του στρατοπέδου 
από εταιρεία security.

(4). Επειδή η κατάργηση του Αστυ-
νομικού Σταθμού Ζευγολατιού 
αποφασίστηκε κυρίως λόγω της 
επιβάρυνσης του κρατικού προ-
ϋπολογισμού με μισθώματα και 
λειτουργικά έξοδα (υπάρχει σχε-
τικό έγγραφο της Αστυνομικής 
Διεύθυνσης Κορινθίας από 11/10/ 
2012), προτείνουμε προς το δήμο 
να παραχωρήσει ή να αναζητή-
σει κατάλληλο χώρο, έτσι ώστε 
να εγκατασταθεί ο Αστυνομικός 
Σταθμός Ζευγολατιού, το ενοί-
κιο και τα λειτουργικά έξοδα του 
οποίου θα καλύπτει ο ίδιος ο δή-
μος.
Ως Κίνηση Ενεργών Πολιτών Ζευ-

γολατιού πιστεύουμε ότι για όλους 
τους ανωτέρω λόγους σε συνδυ-
ασμό με την αυξανόμενη πληθυ-
σμιακή τάση, την γεωγραφική ιδιο-

μορφία της τοπικής μας κοινωνίας 
(περιοχή έντονα αγροτική) αλλά και 
την γενικότερη ανάπτυξη της περι-
οχής, επιβεβαιώνεται σε κάθε περί-
πτωση η αναγκαιότητα συνεχούς και 
καθημερινής αστυνόμευσης.

Στόχος βεβαίως δεν είναι μόνο η 
πάταξη της σοβαρής εγκληματικό-
τητας που μαστίζει τα τελευταία χρό-
νια την περιοχή μας, αλλά και η αντι-
μετώπιση όλων των μορφών της 
μικροεγκληματικότητας που προκα-
λούν φόβο και ανησυχία στους πολί-
τες, ενώ ταυτόχρονα συντελούν στη 
δημιουργία κλίματος ανασφάλειας.

Με την επανίδρυση και επαναλει-
τουργία του Αστυνομικού Σταθμού 
Ζευγολατιού, ως τοπικής αυτοτε-
λούς Υπηρεσίας, θα αναπτυχθούν 
περαιτέρω οι προϋποθέσεις για την 
αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση 
της εγκληματικότητας – παραβατι-
κότητας σε επίπεδο περιφερειακής 
ενότητας Κορινθίας, τόσο σε επίπε-
δο πρόληψης, όσο και σε επίπεδο 
ανταπόκρισης.

Αναμένοντας 
τις δικές σας ενέργειες.

Με τιμή,
Οι κάτωθι υπογεγραμμένοι πολίτες 

– δημότες δήμου Βέλου/Βόχας 
– κάτοικοι δημοτικής κοινότητος 

Ζευγολατιού
(ακολουθούν υπογραφές)

Επιστολή της "Κοινωνίας" για την επαναλει-
τουργία του αστυνομικού Σταθμού Ζευγολατιού

Ν έους «πράσινους δρόμους» άνοιξε ο όμιλος 
εταιριών της οικογένειας Ραψωματιώτη, με 
την συμμετοχή του στην 5Η πανελλήνια γε-

νική έκθεση του επιμελητηρίου της Κορινθίας «ΚΟ-
ΡΙΝΘΙΑ 2013».

Το περίπτερο 14 «αποκάλυψε» στους χιλιάδες επι-
σκέπτες αλλά και τους ίδιους τους εκθέτες πρωτοπό-
ρες κινήσεις του ομίλου οι οποίες δίνουν προοπτική 
στον τομέα όχι μόνο της ολοκληρωμένης διαχείρισης 
των απορριμμάτων αλλά και της έρευνας.

Οι επισκέπτες στάθηκαν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
στο περίπτερο του ομίλου, ενημερώθηκαν για το Κέ-
ντρο Διαλογής Ανακύκλωσης Υπολειμμάτων (ΚΔΑΥ) 
το οποίο εδρεύει στο Μπολάτι , για την διαδικασία της 
κομποστοποίησης και τα οφέλη της αλλά και για το 
«πράσινο σημείο», το χώρο αλλαγής όλων των ρευ-
μάτων ανακύκλωσης. Την έκπληξή τους προκάλεσαν 
οι νέες δράσεις του ομίλου Ραψωματιώτη η επένδυ-
ση στην έρευνα και την επικοινωνία.

Συγκεκριμένα παρουσιάστηκαν:
* Το Ερευνητικό πρόγραμμα το οποίο ο όμιλος 

υλοποιεί στην κατεύθυνση της πλήρους αξιοποίησης 

των αποβλήτων και των υπολειμμάτων διαλογής 
ανακυκλώσιμων υλικών, σε τελικά προϊόντα υψη-
λής προστιθέμενης αξίας. Η συγκεκριμένη δράση 
που έχει ως στόχο την έρευνα και ανάπτυξη ‘νέων’ 
και καινοτόμων προϊόντων από την επεξεργασία 
αποβλήτων από την λειτουργία του ΚΔΑΥ και την 
μονάδα κομποστοποίησης, χρηματοδοτείται από 
τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας στο 
πλαίσιο του ερευνητικού έργου με τίτλο ‘Διαχείριση 
των υπολειμμάτων ανακύκλωσης προς δημιουργία 
δομικού υλικού’.

Το εν λόγω έργο εγκρίθηκε προς χρηματοδότη-
ση στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
‘Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού’, Δράση: ‘Ενί-
σχυση της Απασχόλησης των Ερευνητών σε Επιχει-
ρήσεις’, είναι διετούς διάρκειας και ξεκίνησε την 1η 
Αυγούστου 2013 με τη συμμετοχή δύο ερευνητών 
υψηλής επιστημονικής κατάρτισης σε ζητήματα ανά-
πτυξης περιβαλλοντικών τεχνολογιών και ορθολο-

γικής – ολοκληρωμένης διαχείρισης των Αστικών 
Στερεών Αποβλήτων.

*Το Κεν.Π.Π.Ε (Κέντρο Προβολής – προώθησης- 
Επικοινωνίας με κύριο αντικείμενο την στήριξη Δή-
μων, Φορέων, Συλλόγων, ομάδων πολιτών , επιχει-
ρήσεων στον τομέα της προβολής , της ενημέρωσης, 
της επικοινωνίας καθώς και την ένταξη σε επενδυτι-
κά προγράμματα

*Το ECO Radio, τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός ο 
οποίος εκπέμπει στο τρίπτυχο περιβάλλον – πολιτι-
σμός – επιχειρηματικότητα

Οι δραστηριότητες των αδελφών 
Ραψωματιώτη

Ο Όμιλος εταιρειών των αδελφών Παναγιώτη και 
Δημήτρη Ραψωματιώτη στοχεύει σε μια ολοκληρω-
μένη προσέγγιση ως προς την περιβαλλοντικά ορθή 
και βιώσιμη διαχείριση των Αστικών Στερεών Απο-
βλήτων. Στο πλαίσιο αυτό έχει αναπτύξει ένα δίκτυο 
επιχειρήσεων που αποσκοπούν στο συνδυασμό πα-
ροχής υπηρεσιών και εφαρμογής βέλτιστων διαθέ-
σιμων τεχνικών – τεχνολογιών για την αξιοποίηση 
του συνόλου των επιμέρους ρευμάτων που συν-
θέτουν τα ΑΣΑ. Στο πλαίσιο αυτό, συμβάλλουν στη 
γενικότερη προστασία του περιβάλλοντος μέσω της 
αειφόρου διαχείρισης ‘πρώτων υλών’ με προφανή 
κοινωνικά και οικονομικά οφέλη για τη χώρα (ανά-
πτυξη θέσεων εργασίας, επίτευξη εθνικών στόχων).

Η παρουσία του Ομίλου στην έκθεση «ΚΟΡΙΝΘΙΑ 
2013» αποσκοπούσε στην ενημέρωση πολιτών, φο-
ρέων, επιχειρήσεων οι οποίοι για τους αδερφούς Ρα-
ψωματιώτη είναι βασικοί πυλώνες επιτυχίας στους 
στόχους που έχουν τεθεί. Με την αυλαία της έκθεσης 
το βράδυ της Κυριακής κοινή παραδοχή αποτέλεσε η 
σκέψη πως «το στοίχημα κερδήθηκε».

Ο όμιλος «έκλεψε», με τις υφιστάμενες αλλά και 
τις νέες δράσεις του, τις εντυπώσεις βάζοντας γερά 
θεμέλια για τα επόμενα βήματα στους « νέους πρασί-
νους δρόμους» που ο ίδιος άνοιξε και για την Κοριν-
θία αλλά και για την Πελοπόννησο.

Νέοι «πράσινοι» 
δρόμοι από την 
ECORAP στην έκθεση 
«ΚΟριΝΘια 2013»

•  Μ Ε Λ Ε Τ Ε Σ

• ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ

• ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ - ΚΟΡΙΝΘΟΣ

        ΤΗΛ.  27410 50333

        FAX  27410 50332

        ΚΙΝ.  6932 719590
e-mail: yovoudou@hotmail.com
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Α ρκετοί ντόπιοι, πολλοί Έλληνες 
και κατά μείζονα λόγο πάρα 
πολλοί ξένοι δεν γνωρίζουν τι 

είναι το ΣΠΑΡΤΑΘΛΟ. Και από που και 
πως να το γνωρίζουν, αφού κανένα μέσο 
μαζικής ενημέρωσης (εφημερίδες, ρα-
διόφωνα, τηλεοράσεις κλπ), εκτός ελα-
χίστων εξαιρέσεων, δεν το προβάλλουν; 
Βεβαίως δεν πουλάει. Πουλάνε η Χρυσή 
Αυγή, η Τρόικα, η ακρίβεια της αγοράς, 
η ανεργία, οι αστέρες του κινηματογρά-
φου, η διαφθορά και ό,τι έχει σχέση με 
την απαξίωση των ιδεών.  Λέξη για το 
ΣΠΑΡΤΑΘΛΟ ούτε κάνει εικόνα.

Το ΣΠΑΡΤΑΘΛΟ, λοιπόν, είναι ένα 
υπερμαραθώνιο αγώνισμα, που δρομείς 
ξεκινούν από την Αθήνα - κάτω από την 
Ακρόπολη - την τελευταία Παρασκευή 
του Σεπτέμβρη, για να καταλήξουν στη 
Σπάρτη, εμπρός από το άγαλμα του Λε-
ωνίδα, διανύοντας απόσταση 246 χιλιο-
μέτρων χωρίς σταματημό.

Το αγώνισμα αυτό το καθιέρωσε ένας 
Ελληνολάτρης Άγγλος αξιωματικός της 
πολεμικής αεροπορίας (RAF) o John 
Foden από το 1983. Ο John Foden δια-
βάζοντας τον Ηρόδοτο εντυπωσιάστηκε 
από το εγχείρημα του ημεροδρόμου 
Φειδιππίδη, ο οποίος, ως γνωστόν, εστά-
λη από τους Αθηναίους στρατηγούς το 
490, να μεταφέρει στους Σπαρτιάτες το 
μήνυμα του κινδύνου των Αθηνών και 
της Ελλάδας γενικότερα από τους Πέρ-
σες, οι οποίοι αφού είχαν καταλάβει την 
Ερέτρια βρισκόντουσαν προς των πυ-
λών της Αθήνας και παράλληλα να τους 
παρακαλέσει να στείλουν βοήθεια. 

Η απόσταση που διήνυσε ο Φειδιππί-
δης, κατα τον Ηρόδοτο, ήταν 1140 ολυ-
μπιακά στάδια περίπου 220 χιλιόμετρα 
και τα έτρεξε σε δύο ημέρες. Ο John 
Foden για να βεβαιωθεί αν αυτή η από-
σταση μπορεί να διανυθεί μέσα σε δύο 
μέρες, δοκίμασε ο ίδιος μαζί με 4 άλλους 
συναδέλφους του, και τα κατάφεραν. Ο 
ίδιος το έκανε σε 36 ώρες. Αυτό συνέ-

βη τον Οκτώβριο του 1982. Έτσι από το 
1983 μαζί με άλλους Έλληνες και ξένους 
φιλάθλους καθιέρωσε το θεσμό αυτό, 
στον οποίο λαμβάνουν μέρος δρομείς 
μεγάλων αποστάσεων από όλον τον 
κόσμο. Φέτος έλαβαν μέρος 324 υπερα-
θλητές από 35 χώρες, μέσα σε αυτούς 
και 32 γυναίκες, όπου κατέρριψαν το 
ρεκόρ συμμετοχής. 

Στον Άσσο, που είναι ο 28ος σταθμός 
στήριξης των δρομέων, επιφυλάχθηκε 
σε αυτούς τους υπερμαραθωνοδρό-
μους, εντυπωσιακή υποδοχή. Με πρω-
τοβουλία του Συμβουλίου της Δημοτικής 
Κοινότητας και μάλιστα του Προέδρου 
της κ. Απ. Αποστολόπουλου και με την 
συνεργασία του Συλλόγου "Η ΡΕΑ", η 
οποία δίνει το παρόν όπου της ζητη-
θεί και η οποία δεν σταματά να φέρνει 
στο προσκήνιο ιστορικά, θρησκευτικά, 
αθλητικά, και αλλά γεγονότα τόσο του 
τόπου μας όσο και της Πατρίδας μας για 
να μην ξεχνάμε.

Η Χορωδία του Συλλόγου "Η ΡΕΑ " με 
ένα ρεπερτόριο ανάλογο καθήλωσε το 
κοινό, που ομολογουμένως ήταν πολυ-
πληθές, τα παιδιά του Δημοτικού Σχο-
λείου του Άσσου που ήταν παρόντα και 
προ πάντων τους διερχόμενους δρομείς, 
πολλοί των οποίων στο άκουσμα του 
Ολυμπιακού Ύμνου σταμάτησαν με δέος 
(Ιταλοί, Άγγλοι κλπ) και όταν τελείωσε 

συνέχισαν την πορεία τους. Κορίτσια του 
χορευτικού τμήματος "ΤΗΣ ΡΕΑΣ" ντυμέ-
να με παραδοσιακές στολές ερεναν τους 
διερχόμενους αθλητές με άνθη, ενώ η 
φιλόλογος κα. Ιωάννα Κοσμά μέλος του 
Συλλόγου μας μίλησε για τον Φειδιππιδη 
και τα γεγονότα της περιόδου εκείνης 
(490 πΧ) με ένα μεστό και καταπληκτικό 
λόγο, που καταχειροκροτήθηκε.

Η Δημοτική Κοινότητα με γλυκοπαρα-
σκευάσματα, φτιαγμένα από κυρίες του 
Άσσου και με ντόπια υλικά, φίλευε τους 
δρομείς προσφέροντας τους παράλληλα 
νερό, αναψυκτικά και ντόπια σουλτανίνα. 

Ήταν μια εκδήλωση υποδοχής, που 
ειλικρινά εντυπωσίασε τον κόσμο, τις 
Αρχές του Δήμου  Κορινθίων ( Δήμαρχο, 
Αντιδημάρχους, Συμβούλους) που την 
τίμησαν με την παρουσία τους και προ 
πάντων τους δρομείς, στους οποίους 
χρωστάμε ένα ΜΕΓΑΛΟ ΕΥΓΕ! γιατί με 
την υπερπροσπάθεια τους αναβιώνουν 
την ιστορία μας, προβάλλουν τον τόπο 
μας και γίνονται οι καλύτεροι πρεσβευ-
τές της Ελλάδας.

Χρωστάμε δε πολλά και σε όλους τους 
μεγάλους φιλέλληνες, οι οποίοι με την 
προσπάθεια τους, με το πείσμα τους και 
με την αγάπη τους για την Ελλάδα ανα-
βίωσαν θεσμούς που είχαν καθιερωθεί 
στην αρχαία Ελλάδα, όπως στο Γάλλο 
βαρώνο Πιέρ ντε Κουμπερτέν, που κα-
θιέρωσε την επανάληψη των Ολυμπι-
ακών Αγώνων το 1894, στο Αμερικανό 
καθηγητή αρχαιολογίας Stefano Miller ο 
οποίος αναβίωσε τα Νέμεα ( ο δικός μας 
Μύλλερ και πολίτης της Νεμέας) και βε-
βαίως στον John Foden που καθιέρωσε 
το ΣΠΑΡΤΑΘΛΟ και σε άλλους πολλούς.

Σε όλους αυτούς  υποκλινόμεθα.
Φανής Γιαννακόπουλος

Πρόεδρος " Η ΡΕΑ "

Κοινωνία - Θέματα

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

Σπάρταθλον. τα βήματα του Φειδιππίδη 
περνούν από τη βόχα 

Εκδήλωση υποδοχής των υπεραθλητών του ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΥ στον Άσσο

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

Θέσεις-απόψεις

ΠΡΑΤΗΡΙΟ 
ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟ

ΑΣΣΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ •

 ΤΗΛ. 27410 87149

ΙΩΑΝΝΗΣ Π.
ΔΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΠροΣΦορεΣ ΣΤο ΠΛυΣιμο Του ΑυΤοΚινηΤου ΣΑΣ

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

Υπόθεση χ.α. :Παγίδες 
και προκλήσεις για το 

αντιφασιστικό Μέτωπο

καν στους δρόμους των πόλεων της χώρας αδυ-
νατώντας να συμβιβαστούν με τον άδικο χαμό 
ενός νέου ανθρώπου στάθηκε η αφορμή για την 
αντεπίθεση απέναντι στην φασιστική συμμορία. 
Ήταν τέτοιας κλίμακας η αντίδραση του λαϊκού 
παράγοντα που ώθησε το κυβερνητικό επιτελείο 
σε ριζική αλλαγή τακτικής. Η μέχρι πρότινος ου-
δετερότητα απέναντι στην φασιστική βία μετα-
τράπηκε εντός ολίγων ωρών σε "εντολή Σαμαρά" 
για συντριβή των νεοναζί με κάθε δυνατό τρόπο. 

Ο χειρισμός της όλης υπό-
θεσης επιβεβαιώνει την 

πραγματικότητα μιας πολιτικής 
ηγεσίας η οποία έχει αποφασίσει 
να αντιμετωπίζει τα προβλήματα 
του ελληνικού λαού ως επικοι-
νωνιακού τύπου ασκήσεις μην 
μπορώντας και μη θέλοντας να 
δώσει πραγματικές λύσεις. Ο 
κρατικός μηχανισμός –Δικαιο-
σύνη και ΕΛ.ΑΣ. - μέσα σε λίγες 
μέρες βάλθηκε να κάνει τα όσα 
αυτονόητα δεν έπραττε επί μια 
τριετία, ενώ τα ΜΜΕ-τα οποία 
έμμεσα ή άμεσα προέβαλαν την 
Χ. Α. από γραφική lifestyle πε-
ρίπτωση έως δυνάμει κυβερνη-
τικό εταίρο-επιφορτίστηκαν με 
το καθήκον ενός καλού τηλεο-
πτικού show. Ο σχεδιασμός είχε πολλαπλή στό-
χευση. Αφ’ενός τον επαναπατρισμό των συντη-
ρητικών ψηφοφόρων οι οποίοι στο πρόσωπο του 
πρωθυπουργού θα αναγνώριζαν τον δυναμικό 
ηγέτη που είναι ικανός να τα βάλει με όλους και 
όλα. Αφ’ετέρου την αλλαγή ατζέντας εν μέσω τρί-
του Μνημονίου, νέου πακέτου δημοσιονομικών 
μέτρων, απολύσεων και της γενικότερης οικονο-
μικής ασφυξίας που επικρατεί στο εσωτερικό της 
ελληνικής κοινωνίας. Παράλληλα δινόταν μιας 
πρώτης τάξεως στους κυβερνώντες μετά από μια 
"αντιφασιστική" εκστρατεία μιντιακού χαρακτήρα 
να οργανώσουν το επόμενο στάδιο της στρατη-
γικής τους. Αφού είχε ξεμπερδέψει με το ένα 
άκρο η κυβέρνηση θα στρεφόταν τώρα κατά του 
"άλλου". Όπου άλλο άκρο οι αγώνες του εργα-
τικού κινήματος, της νεολαίας, των υπαλλήλων 
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, η πολιτική δράση 
της αντικαπιταλιστικής Αριστεράς σε μια λογική 
συμψηφισμού όσων παλεύουν για ζωή και αξι-
οπρέπεια κι όσων εκπροσωπούν το σκοτάδι και 
την μισαλλοδοξία. 

Ή δη έχουμε πάρει μια πρώτη γεύση από την 
προσπάθεια ποινικοποίησης του κινήμα-

τος στις Σκουριές, την απαράδεκτη ανακοίνωση 
στοχοποίησης της συνδυκαλιστικής ένωσης των 
"Ειδικών Φρουρών" κατά της ΑΝΤ. ΑΡ. ΣΥ. Α. και 
την τοποθέτηση του πρωθυπουργού κατά την 
διάρκεια του ταξιδιού στις Η. Π. Α., ο οποίος ορι-
οθετούσε ως ακραία συμπεριφορά την πολιτική 
θέση περί αποχώρησης από την Ε.Ε. την Ευρω-
ζώνη και το ΝΑΤΟ. 
Τι χρειαζόμαστε όμως ξέχωρα απ’τα σχέδια της 
κυβέρνησης ώστε να νικήσουμε τις δυνάμεις 

Ο ταν τον Μάϊο του 2012 η Χ. Α. κέρδι-
ζε το 7% των ψήφων και μια θέση στο 
Κοινοβούλιο οι ερμηνείες της εκλογι-

κή της ανόδου ήταν έτοιμες. Ο αγανακτισμένος 
πολίτης που δεν ήξερε τι ψήφιζε κι η γριούλα 
που την περνούσαν από την άλλη πλευρά του 
πεζοδρομίου αποτελούσαν το άλλοθι όσων δεν 
ήθελαν να μπουν στην ουσία του προβλήματος. 
Ορισμένοι μίλησαν για συγκυριακό φαινόμενο το 
οποίο μοιραία θα εξασθενούσε με την πάροδο 
του χρόνου. Ο αστικός πολιτικός κόσμος αναλώ-
θηκε σε ευφάνταστα νομοσχέδια περί ρατσιστι-
κής βίας την ίδια στιγμή που έχτιζε στρατόπεδα 
συγκέντρωσης ή αναπαρήγαγε αβασάνιστα την 
ανιστόρητη θεωρία των δύο άκρων. Αλλά και 
στους κόλπους της Αριστεράς η σοβαρότητα της 
κατάστασης υποτιμήθηκε στη λογική ότι απενα-
ντί μας έχουμε ένα επικίνδυνο αλλά περιθωριακό 
μόρφωμα, ασόβαρο ωστόσο σε σύγκριση με τον 
ολοκληρωτισμό του παρελθόντος. 

Χ ρειάστηκε ο θάνατος δύο ανθρώπων, του 
Σαχτζάτ Λουκμάν και του Παύλου Φύσσα και 

το αίμα εκατοντάδων άλλων ώστε να μας υπεν-
θυμίσει με τον πλέον εμφατικό τρόπο πως ο φα-
σισμός είναι εδώ κι οι δικαιολογίες μας τέλειωσαν. 
Η κινητοποίηση χιλιάδων πολιτών που ξεχύθη-

του ολοκληρωτισμού; Ασφαλώς δεν θα πρέπει 
να εγκαταλειφθεί η νομική οδός για ευνόητους 
λόγους. Ωστόσο η κύρια παγίδα που χρειάζεται 
να αποφύγει το αντιφασιστικό κίνημα θα είναι 
το στένεμα της πάλης απέναντι μόνο στην Χ. Α. . 
Πιθανόν εξάλλου να υπάρξει μια αναδιάταξη δυ-
νάμεων στον χώρο της Ακροδεξιάς με σκοπό να 
παρουσιαστεί ένα λιγότερο τρομακτικό μόρφωμα 
που θα ταιριάξει με τον αστικό καθωσπρεπισμό. 
Το σύστημα που τους απέβαλε ως ακραίους ίσως 
χρειαστεί τις υπηρεσίες αν κορυφωθεί εκ νέου 
η ταξική πάλη. Η μάχη θα συνεχιστεί με κύριο 
αντίπαλο την πολιτική ηγεσία της χώρας που θα 
θελήσει να χρησιμοποιήσει την συγκυρία ώστε 
να καταστείλει κάθε μορφής εργατική και λαϊκή 
διεκδίκηση στο όνομα της νομιμότητας και της 
ευρωπαϊκής πορείας της χώρας. 

Α υτή θα είναι η πρόκληση των επόμενων μη-
νών για τους χιλιάδες που ένωσαν τη φωνή 

τους στους δρόμους κόντρα στον φασισμό τις προ-
ηγούμενες μέρες. Να μην αφήσουν τον αγώνα στη 

μέση έχοντας την ψευδαίσθηση 
πως το φασιστικό φαινόμενο 
μετράει αντίστροφα, ούτε να στα-
ματήσουν την δράση τους στην 
συντριβή της Χ. Α. και μόνο. Ας 
μην λησμονούμε πως οι προη-
γούμενες κυβερνήσεις όπως και 
η σημερινή έθρεψαν το τέρας, 
με τις πολιτικές της εξαθλίωσης 
και της κοινωνικής καταστροφής 
που με τόση επιμέλεια εφήρμο-
σαν. Ας μην ξεχνάμε πως μιλά-
με για την ίδια κυβέρνηση της 
οποίας ο Υπουργός Προστασία 
του Πολίτη είχε στο συρτάρι του 
τριάντα δύο φακέλους σχετικά 
με την δράση της νεοναζιστικής 
συμμορίας και περίμενε να πε-
θάνει κάποιος για να δείξει τον 

απαιτούμενο ζήλο. Πρόκειται για την ίδια κυβέρ-
νηση η οποία συντηρεί στρατόπεδα συγκέντρωσης 
φυλακίζοντας αθώους ανθρώπους για απροσδιό-
ριστο χρονικό διάστημα κάτω από εξευτελιστικές 
συνθήκες διαβίωσης ενώ ταυτόχρονα επενδύει 
πάνω στην δυστυχία τους χτίζοντας μια ολόκληρη 
βιομηχανία προς όφελος επιχειρηματικών συμφε-
ρόντων. Πρόκειται για την ίδια ομάδα ανθρώπων 
που μας πουλάει πατριδοφροσύνη ενώ αναιρεί την 
βασική ουσία του πατριωτισμού, που είναι η αγά-
πη για τους ανθρώπους ενός τόπου κι η έγνοια για 
τις ανάγκες του. Είναι όσοι ξεστομίζουν πύρινους 
λόγους κατά της βίας-γενικά και αόριστα- ενώ κα-
ταδικάζουν χιλιάδες συμπολίτες μας στην βία της 
ανεργίας. 

Ή προφυλάκιση των μελών της Χ. Α. ήταν 
μια νίκη του αντιφασιστικού κινήματος θα 

μείνει μισή όμως αν δεν αποτελέσει τον κρίκο 
ενός αγώνα ενάντια στις γενεσιουργές αιτίες του 
φασισμού. Κι αυτές παρά τα ιδιαίτερα εθνικά χα-
ρακτηριστικά καταλήγουν στην συστημική ροπή 
στην εκμετάλλευση, τον αχαλίνωτο ατομικισμό, 
το κέρδος σαν επίκεντρο της κοινωνικής ζωής. 
Ο αγώνας συνεχίζεται έως το γκρέμισμα των 
τειχών της ντροπής, την ανατροπή της πολιτικής 
που θρέφει και αναπαράγει τον φασισμό ως πο-
λιτική έκφραση. Καιρός να τελείωνουμε με τον 
φασισμό σε όλες του τις εκφάνσεις, οικονομικό, 
πολιτειακό, κοινωνικό. Αυτή τη μάχη δεν επιτρέ-
πεται να την χάσουμε. 

* Ο κ. Βαγγέλης Μαρινάκης είναι απόφοιτος 
του τμήματος Π. Δ. Ε. του Τ. Ε. Ι. Πειραιά και 

αρθρογραφεί για το blog Πολίτης

Του Βαγγέλη Μαρινάκη*

Ο αστικός 
πολιτικός κόσμος 
αναλώθηκε  

σε ευφάνταστα 
νομοσχέδια περί 
ρατσιστικής 

βίας  
την ίδια στιγμή που 
έχτιζε στρατόπεδα  

συγκέντρωσης  
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9πολιτών
Γνώμη ...ΠαρασκήνιαΜικρές Ειδήσεις...

Η Κορινθιακή Σταφίδα
στην Ελληνική Βουλή

τον δάσκαλο,  
τον δάσκαλο, αυτόν 
τον Σαρδανάπαλο...

ανήκω στους 
κλέφτες του 
Πα.Σο.Κ.���
Πρώην αυτοδιοικητικός, που 
σύμφωνα με πληροφορίες 
...θέλει να ξαναγίνει "νύφη" (!) 
βρέθηκε σε κομματική συγκέ-
ντρωση (απρόσκλητος κατά 
κάποιους) και πέρνοντας το 
λόγο ξεκίνησε με την φράση: 
Ας μιλήσω κι εγώ που ανήκω 
στους κλέφτες του Πα.Σο.Κ.! 

Να υποθέσουμε πώς αυτό 
αποτελεί σχήμα "χαρίτωνος" 
λόγου ή ομολογία;

Η θεωρία της σχετικότητας�
Η συστολή και η διαστολή του χρόνου παρατηρήθηκε 
ως φαινόμενο στο Δημοτικό Συμβούλιο Βέλου-Βόχας. 
Ο πρόεδρος κ. Γιώργος Καραφωτιάς (ήρωας πραγματι-
κός σε πολλές περιπτώσεις, που προσπαθεί να επιβάλ-
λει την τάξη και τη σειρά στην αρένα του Δ.Σ.) ζήτησε 
από τον κ. Τσάνο η τοποθέτησή του να είναι σύντομη κι 
όχι όπως στο προηγούμενο συμβούλιο που διήρκεσε 35 
λεπτά. "Παρακαλώ σύντομα δεν αντέχουμε", είπε. 

"Η τοποθέτησή μου ήταν 5 λεπτά χρονομετρημένα", 
αντέτεινε ο κ. Τσάνος για να λάβει την απάντηση από 
τον πρόεδρο πως έχει σημειώσει κι έχει χρονομετρήσει 
την τοποθέτηση. Ο κ. Τσάνος απέδωσε "το πλάτος του 
χρόνου" στα μπαινο-βγάσματα και στα τσιγάρα των 
συμβούλων. 

Συμπέρασμα: Η σχετικότητα του χρόνου δεν αφορά 
μόνο το μακρόκοσμο, τους πλανήτες και το σύμπαν, 
αλλά και το Δ.Σ. Βέλου-Βόχας!

«Το δάσκαλο, το δάσκαλο, αυτόν 
το Σαρδανάπαλο» λέει ο Γ. Μαρκό-
πουλος κι αναφέρεται βέβαια στον 
Μαρίνο Αντύπα, «πρωτομάστορα» 
του ξεσηκωμού των κολίγων στο 
θεσσαλικό κάμπο. Ο Αντύπας βέβαια 
δεν ήταν δάσκαλος, του αποδίδεται 
όμως ο τίτλος με την ευρεία έννοια, 
η οποία, στην ελληνική γλώσσα, ανέ-
καθεν προσδιόριζε την ιδιότητα ενός 
σπουδαίου ανθρώπου, που προσέφε-
ρε γνώσεις στα παιδιά και τους νέους 
και διέπλαθε τον χαρακτήρα τους.  
Την έδρα του ο κάθε ένας σωστός 
ΔΑΣΚΑλΟΣ την κράτησε πάντα 
τόσο ψηλά, που να μην ξεχωρίζει 
τάξεις, κοινωνική θέση, πεποιθή-
σεις, χρώμα, εθνικότητα. 
Αυτός λοιπόν ο άξιος παιδαγωγός 
πάντα υπηρετούσε την Παιδεία, το 
«ευ ζην» κατά Μέγα Αλέξανδρο. Σε 
χρόνια πέτρινα, φτωχά, τη δεκαετία 
του 60, σε χωριά απομονωμένα, με 
αγώνες και αγωνίες συμμεριζόμενος 
περισσότερο από κάθε άλλη επαγγελ-
ματική ομάδα το καλό των παιδιών, 
που γονείς εμπιστεύονταν στα χέρια 
του. Αυτός ο Δάσκαλος προσπάθησε 
να αναθρέψει γενιές χωρίς ποτέ να 
πάρει προίκα από την Παιδεία, αφού 
πάντα μια «Σοφία» την καρπωνόταν 
όλη! Αυτός ο Δάσκαλος ακολούθησε 
τους κλυδωνισμούς και τα σκαμπανε-
βάσματα κάθε κοινωνικής, οικονο-
μικής και πολιτικής αναταραχής του 
νεοελληνικού κράτους, προσπα-
θώντας να κρατήσει το καράβι του 
σχολειού του σταθερό, να μεγαλώσει 
και να «παιδεύσει» τις γενιές των 
Ελλήνων. Τα τελευταία τρία χρόνια εν 
μέσω μνημονίων και αλλεπάλληλων 
περικοπών, ο Δάσκαλος και πάλι 
είναι εκεί δίπλα στα παιδιά, στηρίζει 
αθόρυβα και διακριτικά: Τα παιδιά που 
λιποθυμούν από την πείνα, τις οικογέ-
νειες που δεν μπορούν να παρέχουν 
τα απαραίτητα, φτωχούς και άπορους 
γονείς, κι όλα αυτά χωρίς ελεημοσύ-
νες στις γωνίες. Εξάλλου, μέσα από 
τα σχολεία ξεκίνησε το κύμα αλληλεγ-
γύης που απλώνεται σιγά-σιγά σε όλη 
την κοινωνία. Αυτόν τον Δάσκαλο, 
λοιπόν που μόνη έννοια του είναι 
το καλό των παιδιών, οφείλουμε να 
στηρίξουμε όλοι, να βοηθήσουμε και 
να ενισχύσουμε στο έργο του. «Ας 
δώσουμε ένα θρανίο σε κάθε μαθητή 
και μια κιμωλία σε κάθε δάσκαλο», κι 
ας τον αφήσουμε να κάνει τη δουλειά 
του, για να μπορέσει να πραγματώσει 
το ρηθέν υπό του άσματος του Μαρ-
κόπουλου: «να δασκαλεύει με λόγια 
της φωτιάς, πως όποιος για το δίκιο 
δεν παλεύει, θα ζει και θα πεθαίνει σαν 
ραγιάς».                  Γιώτα Αθανασούλη

Έπιασε τόπο�
Έπιασε τόπο από ό,τι φαίνεται 
το δημοσίευμα του προηγού-
μενου φύλλου της εφημερίδας 
μας περί της κατάστασης των 
σχολείων κατά την έναρξη της 
σχολικής περιόδου. 
Ο Δήμος Βέλου Βόχας σύμ-
φωνα με δελτίο τύπου που 
απέστειλε έχει ήδη δρομολογή-
σει εργασίες στα σχολεία όλου 
του δήμου. Το δελτίο τύπου 
αναφέρει:
" Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργα-
σίες επισκευής και συντήρησης 
στα σχολεία του Δήμου Βέλου 
Βόχας. Μετά από καταγραφή των 
αναγκών και σε συνεργασία με 
τους Διευθυντές των σχολείων 
έχουν ήδη ολοκληρωθεί οι 
εργασίες στο Γυμνάσιο-Λύκειο 
Βέλου, νηπιαγωγείο Βέλου και  
νηπιαγωγείο Κοκκωνίου.
Ξεκινούν  οι εργασίες στο 1ο και 
2ο Δημοτικό Σχολείο  Ζευγολα-
τιού, στο 1ο και 2ο νηπιαγωγείο 
Ζευγολατιού, Νηπιαγωγείο και 
Δημοτικό Σχολείο Βοχαϊκού, 
Δημοτικό Σχολείο Βραχατίου, 
Γυμνάσιο – Λύκειο Βραχατίου 
ενώ στο Λύκειο Ζευγολατιού 
δρομολογήθηκε έργο αντικατά-
στασης των αλουμινίων.
Στο σύνολο των σχολείων πραγ-
ματοποιήθηκαν και θα συνεχι-
σθούν εργασίες επισκευής των 
υδραυλικών και ηλεκτρολογικών 
εγκαταστάσεων, επισκευές 
στεγών, υπόστεγων, δαπέδων, 
εργασίες αποχετευτικού συστή-
ματος, περιφράξεις, διαμορ-
φώσεις αιθουσών – αύλειων 
χώρων κ.α.
Ο Δήμος Βέλου Βόχας, παρ’ 
όλες τις αντίξοες οικονομικές 
καταστάσεις, θα συνεχίζει 
την προσπάθειά του ώστε να 
εξασφαλίζονται οι καλύτερες 
δυνατές συνθήκες στη λειτουργία 
των σχολικών του μονάδων".
Πυρετώδες προβλέπεται λοιπόν 
το φθινόπωρο για τα συνεργεία 
του δήμου αφού απ'ό,τι φαίνε-
ται θα εκτελέσουν εργασίες σε 
όλα -σχεδόν- τα σχολεία του 
δήμου Βέλου-Βόχας!

Η προσφορά στην πράξη Η Νέα Διάπλαση οργάνωσε αιμοδοσία και 
η ανταπόκριση του κόσμου ήταν συγκινητική. Συγκεντρώθηκαν πάνω από 40 
φιάλες αίματος αποδεικνύοντας πώς οι Μπολατιώτες αν μη τι άλλο την αίσθηση της 
προσφοράς την έχουν βαθιά ριζωμένη μέσα στο ...αίμα τους!

Μ Ι Κ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Α

καλύτερες5οι
ατάκες

τα προΣωπα

1 2 3 4 5
1. «Τόσο μαύρο χρήμα ρέει;». ΝΙΚΟΣ ΡΑΧΑΝΙΩΤΗΣ, δημ. σύμβουλος αναφερό-

μενος στη σωρεία απευθείας αναθέσεων και πού διοχετεύονται αυτά τα χρήματα. 

2. «Ο πρ. δήμος Βέλου μας άφησε ταμείο 72.000 και χρέη 10.000.000 €». ΑΝ-
ΝΙΒΑΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ, δήμαρχος Βέλου-Βόχας απαντώντας στον παραλλη-
λισμό που γίνεται για τη διοίκηση του σε σχέση με τη διοίκηση Λαμπρόπουλου  

3. «Στο επόμενο συμβούλιο θα πάρω χρονόμετρο!». ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΦΩΤΙΑΣ, 
πρόεδρος του Δ.Σ. απευθυνόμενος στους συμβούλους για την  μακρηγορία των 
τοποθετήσεών τους.

4. «Να προσέχεις γιατί η δωρεάν είσοδος έχει πληρωμένη έξοδο». ΘΑΝΑΣΗΣ 
ΠΕΡΑΧΩΡΙΤΗΣ, δημ. σύμβουλος απευθυνόμενος στον δήμαρχο για τις δωρεάν 
Η/Μ μελέτες του Νίκου Μπαχταλιά για το κτήριο του δημαρχείου

5. «Είμαστε επιτροπή χωρίς περιεχόμενο!». ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΕλΕΠΗΣ, συμβολαιο-
γράφος, αναφερόμενος  στην αποτυχία λειτουργίας της επιτροπής για το Καλέντζι

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟλΙΤΕΥΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ λΙΤΣΑΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΩΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
Π.Ο.Π. Ή Π.Γ.Ε. ΤΗΣ ΞΗΡΗΣ  
ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗΣ ΣΤΑΦΙΔΑΣ
Παρακάτω όλο το κείμενο της ερώτησης που 

έγινε τη Τρίτη 8 Οκτωβρίου 2013 
μέσο του Βουλευτή Α’ Πειραιά 
και Νήσων και Γραμματέας της 
κοινοβουλευτικής ομάδας των 
ΑΝΕΛΛ Παναγιώτη Μελά.
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΘΕΜΑ: «Αναγνώριση της 
Ξηρής Κορινθιακής Σταφί-

δας ως προϊόν Προστατευόμενης Ονομασίας 
Προέλευσης (Π.Ο.Π.) ή Προστατευόμενης 
Γεωγραφικής Ένδειξης (Π.Γ.Ε.)»
Η Ξηρή Κορινθιακή Σταφίδα είναι ένα από τα 
βασικότερα προϊόντα, που καλλιεργούν οι 
αγρότες του Νομού Κορινθίας και, ως εκ τούτου, 
η προσφορά της, σε οικονομικό και κοινωνικό 
επίπεδο, είναι τεράστια για το Νομό και τους 
αγρότες του.
Είναι παγκοσμίως γνωστή για τη μοναδική και 
εξαιρετική ποιότητά της, με κύριο καταναλωτή 
τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Οι εξαγωγές της έχουν φτάσει ως το 75% του 
συνόλου των Ελληνικών εξαγωγών σταφίδας 
και πρέπει να προστατευτεί από άλλες περιοχές 
που παράγουν «σταφίδα Κορινθιακού τύπου», με 
μεγάλη ποιοτική διαφορά.
Στόχος της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής δεν είναι 
μόνο η διάθεση τροφίμων στους Ευρωπαίους 
καταναλωτές, σε ανεκτές τιμές, αλλά και η δίκαιη 
αμοιβή των παραγωγών, για εξασφάλιση ενός 
λογικού βιοτικού επιπέδου, στηρίζοντας την 
πρωτογενή παραγωγή, ώστε να υπάρξει ανάπτυ-
ξη της οικονομίας.
Δεν επιτρέπεται η Ξηρή Κορινθιακή Σταφίδα, 
να μην έχει αναγνωρισθεί ως Π.Ο.Π (Προστα-
τευόμενης Ονομασίας Προέλευσης) ή ως Π.Γ.Ε. 
(Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης), 
σε αντίθεση με σταφίδες άλλων περιοχών που 
έχουν αναγνωρισθεί ως Π.Ο.Π. ή ως Π.Γ.Ε. 
(π.χ. η κορινθιακή σταφίδα του Ν.Αχαϊας με την 
ονομασία «ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΣΤΑΦΙΔΑ ΒΟΣΤΙΤΣΑ», 
η κορινθιακή σταφίδα  που παράγεται στο Ν.Ζα-
κύνθου με την ονομασία «ΣΤΑΦΙΔΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ» 
ή η κορινθιακή σταφίδα του Ν.Ηλείας με την 
ονομασία «ΣΤΑΦΙΔΑ ΗΛΕΙΑΣ»).
Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, οι παραγόμενες 
ποσότητες κορινθιακής σταφίδας τα τελευταία 
χρόνια είναι φθίνουσες, λόγω του ανταγωνισμού 
που αντιμετωπίζει σε ευρωπαϊκό και διεθνές 
επίπεδο.
Ακόμη, όπως αναφέρουν οι αγρότες της περι-
οχής, η ΣΚΟΣ Α.Ε. (Συνεταιρισμός Κορινθιακής 
Σταφίδας), που αντικατέστησε το 1999 τον ΑΣΟ, 
ενώ μέχρι το 2008 ήταν κερδοφόρος και υγιής, 
με εργοστάσιο, που απασχολούσε στην περιοχή 
του Κιάτου 80 εργαζόμενους και με τεράστιο 
αριθμό ακινήτων, σήμερα αποτελεί έναν αθέατο 
συνεταιρισμό που έχει καταλήξει ζημιογόνος.
Μετά ταύτα ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:
1. Θα προβεί το Υπουργείο σε ενέργειες, ώστε να 
αναγνωρισθεί άμεσα η Ξηρή Κορινθιακή Σταφίδα 
ως Π.Ο.Π. ή Π.Γ.Ε.;
2. Θα προβεί το Υπουργείο σε έλεγχο της ΣΚΟΣ 
Α.Ε., γιατί από κερδοφόρος κατέληξε ζημιογό-
νος;

Ο ΕΡΩΤΩΝ ΒΟΥλΕΥΤΗΣ 8-10-2013
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕλΑΣ

Όσο αυξάνονται 
οι εχθροί μου 
μεγαλώνει η 

μετοχή μου!!!
(πάμε 

για limit up)

Τι το κάναμε εδώ μέσα;  Αμέρικαν μπαρ; 

• ΕΚΤΑΚΤΗ 
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ  ύψους 
9.000 € στην Β/βάθμια 
σχολική επιτροπή για 
πετρέλαιο θέρμανσης 
και 12.000 € στην Α/
βάθμια σχολική επιτρο-
πή διέθεσε ο δήμος για 
να καλυφθούν σε πρώτη 
φάση οι ανάγκες θέρ-
μανσης των σχολείων.

• 2.000 €  περίπου θα 
κοστίσουν οι εορταστι-
κές γιρλάντες (!) φέτος 
στο δήμο μας, αφού 
διατίθεται ποσό 1998 € 
για την αγορά τους!

• 5.500 €  για την ηχητι-
κή κάλυψη της συναυ-
λίας του Στεφ. Κορκολή 
και των εορταστικών 
εκδηλώσεων 28ης 
Οκτωβρίου και 17ης 
Νοέμβρη στα σχολεία. 

• 10.000 € επιχορήγηση 
για τον Παμβοχαϊκό με 
καταγεγραμμένες τις 
αντιρρήσεις Ραχανιώτη, 
ο οποίος είπε ότι εκτός 
της ομάδας του Βραχα-
τίου πρέπει να χρημα-
τοδοτηθούν και άλλοι 
Σύλλογοι που έχουν δια-
κριθεί Πανελλήνια όπως 
ο ΑΠΙΣ και  η ομάδα πιγκ 
πογκ του Ζευγολατιού.

Ο λόγος για την επιτροπή που συγκροτήθηκε για το θέμα «Αναγνώριση 
οικισμού Καλεντζίου σε Τοπική Κοινότητα». Την επιτροπή αποτελούσαν οι 
δημοτικοί υπάλληλοι Μπακώλη,  Πολίτης  και Βαμβάτσικος, ο συμβολαιο-
γράφος κ. Ιωάννης Τζελέπης, ο δημοτικός σύμβουλος κ. Ραχανιώτης και ο 
πρόεδρος της Δ.Κ. Ζευγολατιού κ. Γιώργος Μαγγίνας. Η επιτροπή συστάθη-
κε για πρώτη φορά και αφού συνεδρίασε για λίγη ώρα, οι δημοτικοί υπάλ-
ληλοι δήλωσαν πώς λόγω θέσης τους απαγορεύεται να γνωμοδοτήσουν 
και εξ αρχής δεν θα έπρεπε να συμμετέχουν στην επιτροπή -η οποία θα 
γνωμοδοτήσει- παρά μονάχα να έχουν συμβουλευτικό και υποστηρικτικό 
ρόλο προς αυτήν.  Αναρωτιέται κανείς αν υπήρξε τόση άγνοια από το Δημο-
τικό συμβούλιο, το οποίο όρισε μια επιτροπή, η οποία ...αυτοδιαλύθηκε!  

Συστάθηκε για να ...αυτοδιαλυθεί�

QUIZ

Ο ιπτάμενος

Του Ακατανόμαστου!

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



Α΄ 15νθημερο    οΚΤΩβριου   2013

10 πολιτών
Γνώμη

Α΄ 15νθημερο    οΚΤΩβριου  2013

11πολιτών
Γνώμη Δήμος ΣικυωνίωνΕπιστολές

Α.Ο.Μ.Σ.

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ  ΟΜΙΛΟΣ
ΜΠΡΙΤΖ  ΣΙΚΥΩΝΟΣ

ª Το μπριτζ είναι άθλημα του μυαλού, ευχάριστο και συναρπαστικό, 
και άριστο αντίδοτο στην απομόνωση. Δημιουργεί 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 Διεθνή 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!

Στο Πρόγραμμα Life η Λίμνη Στυμφαλίας
Ο δήμος Σικυωνίων κατάφερε να εντάξει τη λίμνη Στυμφαλίας 

σε ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης και προστασίας

Π ρόταση κατέθεσε ο δή-
μος Σικυωνίων και πέτυ-
χε την ένταξη της λίμνης 

Στυμφαλίας στο  πρόγραμμα LIFE 
με τίτλο: «Αειφορική διαχείριση και 
χρηματοδότηση της βιοποικιλότη-
τας σε υγροτόπους–Η περίπτωση 
της λίμνης Στυμφαλίας», προϋπο-
λογισμού 2.000.000 € και τετραε-
τούς διάρκειας. Το πρόγραμμα που 
ξεκινά την 18 Οκτωβρίου 2013 έχει 
ως εταίρους, τον δήμο Σικυωνίων, 
το Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου 
Πειραιώς με το Μουσείο Περιβάλ-
λοντος στην Στυμφαλία, το Κέντρο 
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, 
η εταιρεία ΟΙΚΟΜ ΕΠΕ, η Εταιρεία 
Προστασίας Πρεσπών και η Τράπεζα 
Πειραιώς, ως συντονιστής.

Η λίμνη της Στυμφαλίας τα τελευ-
ταία χρόνια δέχεται επιβαρύνσεις 

και πιέσεις από προβλήματα όπως 
η ανεξέλεγκτη ρίψη των στερεών 
και υγρών αποβλήτων, η λαθρο-
θηρία, η χωρίς σχέδιο άντληση 
υδάτων για άρδευση και ύδρευση, 
η υπέρμετρη αύξηση των καλαμιώ-
νων. Δυστυχώς, μέχρι σήμερα, δεν 
υπάρχει κάποιος επίσημος φορέας 
για να αντιμετωπίσει οργανωμένα 
όλα αυτά τα ζητήματα κι έτσι δίνεται 
μια εικόνα εγκατάλειψης της λίμνης 
και γενικότερης ασυδοσίας. Το δυ-
σοίωνο σενάριο σ' αυτήν την περί-
πτωση λέει πώς μια παρατεταμένη 
ανομβρία, μπορεί να οδηγήσει στην 
εξαφάνιση της λίμνης, όπως έχει 
συμβεί στο παρελθόν.

Το ολοκληρωμένο σχέδιο δια-
χείρισης και προστασίας της λίμνης 
περιλαμβάνει: 1) Υδρολογική δια-
χείριση: α) Γενικότερος συντονισμός 

μεταξύ υδρολογικής διαχείρισης και 
δράσεων διαχείρισης υγροτόπου 
(ποια ποσότητα υδάτων θα αξιοποι-
είται για άρδευση, ποια για ύδρευ-
ση, ποια για άλλες χρήσεις και ποια 
θα μένει στο βιότοπο). 2) Διαχείριση 
Καλαμιώνων: α) Μηχανική κοπή, 
β) Αξιοποίηση της βιομάζας καλα-
μιού που απομακρύνεται 3) Κατα-
σκευή παρατηρητηρίων για πουλιά 
και δράσεις για την προστασία της 
ορνιθοπανίδας. 4) Περιβαλλοντική 
εκπαίδευση 5) Εποπτεία έλεγχος 
του βιοτόπου από υπαλλήλους του 
φορέα διαχείρισης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 
πρόθεση της δημοτικής αρχής είναι 
να συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια 
και μετά το τέλος του προγράμμα-
τος, με τη δημιουργία ενός μονίμου 
φορέα διαχείρισης, ο οποίος θα 
αυτοχρηματοδοτείται και θα στε-
λεχωθεί με άτομα από την περιοχή 
του δήμου Σικυωνίων, ενώ τελικός 
σκοπός είναι η δημιουργία της βά-
σης για τη γενικότερη οικονομική 
ανάπτυξη της περιοχής, με όρους, 
όμως, καθαρά φιλικούς στο περι-
βάλλον.

Η λΙΜΝΗ ΤΗΣ 
ΣΤΥΜΦΑλΙΑΣ

Η Στυμφαλία είναι 
ελώδης λίμνη που 
βρίσκεται σε ένα 
οροπέδιο σε υψόμετρο 
600 μ. ανάμεσα στα όρη 
Κυλλήνη και Ολίγυρτος. 
Διατηρεί νερό κυρίως 
τους χειμερινούς μήνες 
και η έκτασή της φτάνει 
τα 3,5 τ.χλμ. Συνδέεται 
με τον έκτο άθλο του 
Ηρακλή ο οποίος στην 
περιοχή αντιμετώπισε τις 
Στυμφαλίδες Όρνιθες.

αντιδράσεις από την Πνευματική Στέγη
Με δύο επιστολές η πρόεδρος και τα μέλη της "Πνευματικής Στέγης" εκφράζουν την αγανάκτησή τους για την 

επιστολή του κ. Χρήστου Παπαγκίκα που δημοσιεύτηκε στο προηγούμενο φύλλο της εφημερίδας μας

Κύριε Διευθυντά

Σ το φύλλο της εφημερίδας σας του Β 
15νθήμερου Σεπτεμβρίου 2013, στις 
μικρές ειδήσεις σελίδας 8, υπάρχει μια 

επιστολή προς εσάς υπογεγραμμένη, με τίτλο 
Πολιτιστικός απολογισμός εκδηλώσεων του 
Δήμου μας.

Μια επιστολή άκρως προκλητική με μια απα-
ράδεχτη κριτική, για τα πολιτιστικά Δρώμενα 
του Δήμου μας, από τον υπογράφοντα, που 
είχαμε κάποια χρόνια να τον δούμε και να τον 
ακούσουμε....μήπως αυτό δεν είναι τυχαίο.

Εις απάντηση λοιπόν αυτής της απαράδεκτης 
επιστολής που προσβάλει και απαξιώνει όλους 
τους Πνευματικούς και Πολιτιστικούς φορείς 
του Δήμου μας, που με τα πενιχρά μέσα που 
διαθέτουν, και χωρίς καμιά οικονομική στήριξη 
από την πολιτεία, με μόνα όπλα την επιμονή το 
μεράκι της προσφοράς και την αγάπη για τον 
τόπο και την δημιουργία πολιτισμού σε όλους 
τους τομείς, που προσπαθούν και αγωνίζονται 
να προσφέρουν από το περίσσευμα της καρ-
διάς τους, ο καθένας όπως μπορεί, για την ανα-
βάθμιση του τόπου μας.

Ο Πολιτισμός επιμένω να φωνάζω, αποτελεί 
την πεμπτουσία της ζωής και αυτός πρώτιστα 
καθορίζει την ιστορική διάρκεια κάθε Λαού.

Με τη λέξη Πολιτισμός, εννοούμε το βασικό 
σύνολο των υλικών και Πνευματικών αξιών 
που δημιουργήθηκαν από τον άνθρωπο στη δι-
άρκεια της μακράς ιστορικής πορείας του.

Και άλλη μια φορά τονίζω ότι είναι ευχής 
έργον, που υπάρχουν αυτοί οι Πνευματικοί 
και Πολιτιστικοί φορείς, που διαδραματίζουν 
σπουδαίο ρόλο στην δημιουργία πολιτισμού, σε 
όλους τους τομείς, και μαθαίνουν στα παιδιά τις 
παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα, τον πολιτισμό 
της πατρίδας μας, που είναι η κληρονομιά μας, 
και όλο μας το [Βιός ] . 

Έτσι υπάρχει ελπίδα να διασώσουμε και να 
διατηρήσουμε την Ελληνικότητά μας και την 
ταυτότητά μας σαν  Έθνος. 

Σε κάποιους λοιπόν νεοκουλτουριάρηδες 
αποτελεί πραγματικά φαινόμενο δύσκολο να 
εξηγηθεί η τρομερή επιμονή του λαού να δια-
τηρεί, να διαιωνίζει, αλλά και να συνεχίζει δημι-
ουργικά την τέχνη και τις παραδόσεις του.

Εδώ θέλω να τονίσω, και αφορά τις πολι-
τιστικές εκδηλώσεις Ελληνικής Παράδοσης 
όσων Συλλόγων διοργάνωσαν, ότι τα στοιχεία 
της παλιάς και νεότερης Ελληνικής Παράδο-
σης, και κυρίως ο ζωντανός λαϊκός πολιτισμός, 
αποτελούν την παρακαταθήκη και την καινού-
ρια δημιουργική έκφραση στο πολιτιστικό  επί-
πεδο. 

Σταματώ εδώ τις θεωρίες και δίνω απα-
ντήσεις στα αναφερόμενα της επιστολής του 
κυρίου Παπαγκίκα που κάνει κριτική στα πολι-
τιστικά Δρώμενα του Δήμου [αλήθεια αυτός τί 
προσέφερε στο Δήμο] που αναφέρεται σε γο-
ρουνοφαγία, γουρουνοπώλεις ζυθοποσία και 
ήμαρτον σε ένα εκρηκτικό δίδυμο που σκοτώ-
νει όπως τονίζει ΓΟΥΡΟΥΝΙ και ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, 
αυτό τον τίτλο δίνει ο εκλεπτυσμένος αυτός κύ-
ριος στα πολιτιστικά δρώμενα του τόπου μας. 

Παράδοση λοιπόν είναι ο χορός, το τραγούδι, 
η μουσική, οι μουσικοί, οι χορευτές, οι άνθρω-
ποι που συμμετέχουν, το τραπέζι, οι καρέκλες 
που κάθονται αυτοί που τρώνε, πίνουν και 
τσουγκρίζουν τα ποτήρια τους, όλα αυτά είναι 
παράδοση χρόνων.

Και όσο για το καημένο το γουρούνι όπως 
το λέει ο εκλεπτυσμένος κύριος, συνδέεται και 
αυτό με την παράδοση, αφού σύμφωνα με την 
Λαογραφία και τα έθιμα των Ελλήνων αυτό το 
ζώο που τόσο περιφρονητικά αναφέρει στην 
επιστολή του αυτός ο ευγενικός κύριος, ήταν 
και είναι το επίσημο φαγητό των Χριστουγέν-
νων, και όχι το έθιμο της ξένης κουλτούρας η 
Γαλοπούλα.

Αλλά ανεξάρτητα από όλα αυτά, στο Δήμο 
μας οι Πολιτιστικοί και Αθλητικοί Φορείς δη-
μιούργησαν και δημιουργούν πολιτισμό και 
αθλητικές εκδηλώσεις όπως εκθέσεις εικαστι-
κές, Θεατρικές παραστάσεις, ποδηλατοδρομίες 
κ.λ.π. τα οποία όλα αυτά άφησαν αυτόν τον με-
γάλο άνθρωπο του... πολιτισμού αδιάφορο.

Κλείνοντας αυτή την επιστολή κύριε Διευθυ-
ντά, θέλω να επισημάνω τα εξής.

Πώς να πάει αυτός ο τόπος μπροστά όταν 
κάποιοι ακόμα και σήμερα στις δύσκολες επο-
χές που βιώνουμε, και που όλα τείνουν να εξα-
λειφθούν, αξίες παραδόσεις 

Προσφορές ανθρώπων στον πολιτισμό και 
στον αθλητισμό, σνομπάρονται με τόσο προ-
κλητικό τρόπο, από κάποιους που κάθονται 
αναπαυτικά στο σπίτι τους και αφού, δεν μπο-
ρούν οι ίδιοι να κάνουν κάτι για τον τόπο τους, 
έχουν το θράσος να μιλούν για γουρούνια τις 
πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου και δημο-
σιεύουν υβριστικές επιστολές και απαξιώνουν 
δημιουργικές πρωτοβουλίες. Ακόμα αυτός ο 
οποίος που ποτέ δεν έχει προσφέρει στον τόπο 
του ούτε ένα λιθαράκι, μένοντας μακριά και 
απομονωμένος στο κόσμο του που έχει δη-
μιουργήσει για τον εαυτό του, απαγορεύεται 
και δεν μπορεί να κάνει κριτική για πολιτιστι-
κά Δρώμενα του Δήμου και πολύ περισσότε-
ρο για Πολιτιστικό απολογισμό, λες και είναι 
αυτός που έχει αποχτήσει εκτός από το επάγ-
γελμά του και τον τίτλο του κριτή του Δήμου 
μας. Δεχόμαστε κριτικές μόνο από αυτούς που 
προσφέρουν και έχουν προσφέρει στην κοινω-
νία μας και ζουν δίπλα μας, βιώνοντας όλα τα 
προβλήματα του τόπου. 

Όσο για μας τους ανθρώπους του πολιτι-
σμού, που έχουμε ματώσει πονέσει και δημι-
ουργήσει χρόνια τώρα για την αναβάθμιση του 
τόπου που ζούμε, μεγαλώνοντας  τα παιδιά 
μας που και αυτά με την σειρά τους έμαθαν 
και μαθαίνουν να ζουν με αυτό τον τρόπο, να 
έχουν σεβασμό στον άνθρωπο, να πατούν γερά 
τα πόδια τους στη γη και να προσφέρουν στην 
κοινωνία, έχουμε μάθει όλα αυτά τα χρόνια που 
είμαστε παρόντες στο χωριό μας, να θαυμάζου-
με το μεγαλείο μιας ταπεινότητας από την τα-
πεινότητα ενός Μεγαλείου...

Με τιμή, η Πρόεδρος 
της ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ

 Ελένη Λιμιάτη

Αγαπητέ κύριε Διευθυντά.
Με λύπη και απογοήτευση διαβάσαμε στο προηγούμενο φύλ-

λο της εφημερίδας σας, σελίδα 8 στις μικρές ειδήσεις, μια κατά-
πτυστη επιστολή από τον κ. Παπαγκίκα στην οποία κάνει πολιτι-
στικό απολογισμό όπως γράφει, για όλα σχεδόν τα πολιτιστικά 
Δρώμενα που πραγματοποιήθηκαν το καλοκαίρι στο Δήμο μας.

Αναφέρει ότι συνοδεύονταν από άκρατη γουρουνοφαγία και 
ζυθοποσία, και αποκαλεί συμπαθή τάξη γουρουνοπωλών, τους 
ανθρώπους εκείνους που ήσαν χορηγοί, και πρόσφεραν φιλοξε-
νία στους ξένους επισκέπτες στον τόπο μας.

Όσον αφορά τον Σύλλογό μας, ο γνωστός Γουρουνοπώλης, 
όπως αυτός ο κύριος αποκαλεί τον χορηγό μας, πρόσφερε φι-
λοξενία σε 380 παιδιά ξένων και Ελληνικών συγκροτημάτων με 
τα συμπαθή γουρούνια, και όχι χαβιάρι και αστακούς όπως ίσως 
θα σερβίρεται ο εν λόγω κύριος, τα οποία γουρούνια όπως ανα-
φέρει, είναι τα μόνα που βγήκαν νικητές, υπονοώντας ίσως ότι 
ο πολιτισμός έχασε.

Ο μόνος που έχασε όμως είναι αυτός, που για μας δεν υπάρ-
χει, οι νέοι μας δεν τον γνωρίζουν και προσπαθούν να θυμηθούν 
την φυσιογνωμία του, αφού ποτέ δεν τον έχουμε δει στον τόπο 
μας, και πολύ περισσότερο στα πολιτιστικά μας Δρώμενα. 

Πρέπει να μάθει, ότι κάθε καλοκαίρι το Ζευγολατιό γίνεται πο-
λιτιστικό κέντρο, και Μουσικοχορευτικά Σύνολα από όλη την Ελ-
λάδα και από χώρες του εξωτερικού, βρίσκονται και φιλοξενού-
νται εδώ, γίνονται Πρεσβευτές Ειρήνης και Φιλίας, στέλνοντας 
προς τα έξω μηνύματα αγάπης, Συναδέλφωσης, αλληλεγγύης 
και αλληλοσεβασμού, που προφανώς είναι άγνωστα προς αυτόν 
τον κύριο, αφού ζει στον δικό του όπως νομίζει... αριστοκρατικό 
του κόσμο. Να μάθει λοιπόν ότι το Ζευγολατιό έχει γίνει γνω-
στό σε όλη την Ελλάδα και σε 75 ξένες χώρες, που μέχρι τώρα 
έχουν φιλοξενηθεί εδώ, από τον Σύλλογό μας, τους κατοίκους 
του Ζευγολατιού, και τους συμπαθείς γουρουνοπώλες, όπως 
τους αποκαλεί. Την συμπαθή τάξη των γουρουνοπωλών, όπως 
ο ίδιος αναφέρει. Αλήθεια αυτός σε ποια τάξη κατατάσσει τον 
εαυτό του; Προφανώς στους Πατρίκιους και τη συμπαθή τάξη, 
πού; Μήπως στους Πληβείους; Αναρωτιόμαστε άραγε σήμερα 
υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι που ζουν ανάμεσα μας.

Η ΓΟΥΡΟΥΝΙΑ αγαπητέ κύριε βρίσκεται αλλού, και μάθε ακό-
μα, ότι άνθρωποι που ασχολούνται μόνο με τον εαυτό τους, χω-
ρίς να προσφέρουν τίποτε σε αυτό τον  τόπο που ζουν, καλό θα 
είναι να μη μιλούν και να λουφάζουν στο... πολυτελές  καβούκι 
και στο δήθεν περιβάλλον που είναι καταχωνιασμένοι.

Από πού και ως πού αυτός ο κύριος θυμήθηκε τον πολιτισμό 
και αναδύθηκε εκ του πουθενά, να κάνει κριτική σε Συλλόγους 
που προσφέρουν και δημιουργούν στον τόπο τους. Τον παρακα-
λούμε να συμμαζέψει την σκέψη του, να κατέβει από το γυάλινο 
βάθρο του που νομίζει ότι βρίσκεται, και αν δεν του αρέσουν 
αυτά που δημιουργούν οι Σύλλογοι οι νέοι του Δήμου μας, να 
έρθει αυτός και να δείξει σε όλους μας πώς πρέπει να λειτουρ-
γούμε και να μας υποδείξει τι μενού να προσφέρουμε στον κό-
σμο που φιλοξενούμε εκτός από γουρούνι. Από κάτι τέτοια ο κό-
σμος έχει σιχαθεί και πολύ περισσότερο οι Νέοι και δεν θέλουν 
να ανακατεύονται στα κοινά.

Εμείς αφού διαβάσαμε την τόσο... καλαίσθητη σε εκφράσεις 
επιστολή του, γελάσαμε αλλά συγχρόνως και λυπηθήκαμε, που 
υπάρχουν ακόμα τέτοια κατάλοιπα στην κοινωνία απωθημένων, 
και του αφιερώνουμε την παροιμία του σοφού Λαού μας, 

Όσα δεν φτάνει η Αλεπού, τα αφήνει κρεμαστάρια....
Ευχαριστούμε πολύ την εφημερίδα ΓΝΩΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ, και τον 

κύριο Χρήστο Βαλασόπουλο που ήταν Χορηγός επικοινωνίας 
στις εκδηλώσεις του 19ου Διεθνούς Φεστιβάλ και όχι μόνο, που 
διοργάνωσε η ΣΤΕΓΗ στο Ζευγολατιό.

Ευχαριστούμε για την φιλοξενία. 
ΤΟ Δ. Σ ΟΙ ΝΕΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ  

ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ

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
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13πολιτών
Γνώμηχρήσιμα Υγεία

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

ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ Προσχολικής Αγωγής δρα-
στηριοτήτων δημιουργίας και έκφρασης ανα-
λαμβάνει σε πολύ προσιτές τιμές τη διαπαιδα-
γώγηση, φύλαξη και ψυχαγωγία των παιδιών 
σας, ανεξαρτήτως ηλικίας. Τηλ. 6981 056778, 
Αργυρώ. 

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

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

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

Βουδούρης
Ηρακλής

Χειρουργός Οδοντίατρος

Άσσος Κορινθίας
τηλ.: 2741 0 89488  κιν.: 6946 28.15.30

Δέχεται:
Δευτέρα έως Παρασκευή
9:00-13:00 & 17:00 - 21:00
εκτός απόγευμα Τετάρτης

Το ΔιαβηΤικο ΠοΔι

Με τον όρο «διαβητικό πόδι» χαρα-
κτηρίζονται όλες οι βλάβες των 

ποδιών διαβητικών ατόμων κάτω από 
τους αστραγάλους.
Ως υψηλού κινδύνου χαρακτηρίζονται 
τα άτομα με νευροπάθεια (βλάβες στα 
αισθητικά νεύρα εξαιτίας του διαβήτη 
με συνέπεια το άτομο να μην αντιλαμ-
βάνεται τον πόνο), περιφερική αγγει-
οπάθεια (που δημιουργείται λόγω της 
σοβαρής αρτηριοσκλήρυνσης), παρα-
μορφώσεις του ποδιού, δυσμορφίες 
όπως κάλοι και υπερκερατώσεις, κακή 
ρύθμιση του σακχάρου, μειωμένη 
όραση, μοναχική ζωή, μεγάλη ηλικία, 
ψυχική διαταραχή και η παχυσαρκία.
Η νευροπάθεια που εμφανίζεται στην 
πορεία του διαβήτη αποτελεί τον κα-
θοριστικότερο παράγοντα για την 
ανάπτυξη διαβητικού ποδιού. Η νευ-
ροπάθεια δεν γίνεται εύκολα αντιληπτή 
από τους ασθενείς και γι αυτό στις εξε-
τάσεις ρουτίνας των διαβητικών δεν 
πρέπει να παραλείπεται η εξέταση της 
αισθητικότητας  των ποδιών  .
Εκτός από την έλλειψη της αισθητικό-
τητας που οδηγεί σε μη αντιληπτούς 
τραυματισμούς, η νευροπάθεια συμ-
βάλλει στη ξηρότητα του δέρματος. 
Η ξηρότητα του δέρματος μπορεί να 
προληφθεί με σωστή και συστηματική 
εφαρμογή ενυδατικών κρεμών.
ΠΡΟλΗψΗ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥ ΠΟΔΙΟΥ
Η πρόληψη είναι το σημαντικότερο μέ-
τρο αντιμετώπισης. Η γνώση, η σωστή 
και επιμελημένη φροντίδα στο διαβητι-
κό πόδι, μπορεί να προλάβει τους πε-
ρισσότερους ακρωτηριασμούς.
Η ξηρότητα, οι κάλοι, τα νύχια που ει-
σχωρούν στο δέρμα και διάφοροι άλλοι 
μικροτραυματισμοί δεν γίνονται αντι-
ληπτοί, για τον λόγο αυτό τα άτομα με 
Σακχαρώδη διαβήτη -διαβητικό πόδι 
- πρέπει να επισκέπτονται προληπτικά 
ειδικό ποδολόγο - ποδοθεραπευτή και 
να αντιμετωπίζονται τα προβλήματα 
αυτά όταν υπάρχουν με εξειδίκευση, 
ώστε να προλαμβάνονται ανερχόμενα 
έλκη και φλεγμονές.
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 
ΤΩΝ ΠΟΔΙΩΝ
Τα περισσότερα προβλήματα με τα πό-
δια μπορούν να αποφευχθούν, εάν μά-
θετε να τα προσέχετε καλά. Εξετάζετε 
καθημερινά τα πόδια σας και ενημε-
ρώνετε τον γιατρό ή τον ποδολόγο σας 
αμέσως, για οποιοδήποτε πρόβλημα. 

Προσέχετε εάν υπάρχουν τραυματι-
σμοί, αλλαγή ιστών και διαφοροποιή-
σεις στο δέρμα ή στα νύχια.
Εξετάστε τα πόδια σας κάτω από δυνα-
τό φως. Χρησιμοποιείστε έναν καθρέ-
φτη για να παρατηρήσετε όλο το πόδι. 
Είναι απαραίτητο να εξετάζονται τα πό-
δια σας σε τακτικά χρονικά διαστήματα 
από τον γιατρό ή τον ποδολόγο σας ή 
όποιον άλλον ειδικό.
ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΜΟλΥΝΣΕΩΝ
Μάθετε να αναγνωρίζετε τα πρώτα 
συμπτώματα μολύνσεων. Τέτοια συ-
μπτώματα είναι η υψηλή θερμοκρα-
σία του δέρματος, ερεθισμένα σημεία 
(κόκκινα), όπως επίσης και πρησμένα. 
Πόνοι και ευαισθησία, είναι ένα σημάδι 
ότι λειτουργεί ακόμη το οργανικό σύ-
στημα συναγερμού πόνου. Οι μολύν-
σεις στα πόδια πρέπει να θεραπεύονται 
αμέσως από τον γιατρό σας.
Ελαττωμένη αίσθηση στα πόδια
Προσέχετε αν η προστατευτική αί-
σθηση των ποδιών σας εξασθενεί ή 
χάνεται εντελώς εξαιτίας μιας νευρο-
πάθειας. Μυρμήγκιασμα στα πόδια, 
μούδιασμα ή μία περίεργη αίσθηση σαν 
να βαδίζετε επάνω σε βαμβάκι, ή σαν 
να φοράτε στενές κάλτσες είναι ένδειξη 
νευροπάθειας.
Ενημερώστε αμέσως τον γιατρό σας.
Εάν δεν λειτουργεί σωστά το σύστημα 
συναγερμού πόνου, τότε οι τραυματι-
σμοί ή τα ακατάλληλα παπούτσια δεν 
γίνονται αντιληπτά.
ΟΤΑΝ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ  
ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΙ
Αμυχές, τραύματα, πληγές από τριβή 
των παπουτσιών, ονυχοκρύπτωση, 
φλύκταινες, και σχισίματα είναι δυ-
νατόν να εμφανιστούν παρ' όλες τις 
προσπάθειές σας να προστατεύσετε τα 
πόδια σας. Απευθυνθείτε στον γιατρό ή 
τον ποδολόγο, ανάλογα με το πρόβλη-
μα, για την σωστή αντιμετώπιση.
Τα στενά υποδήματα μπορεί να δημι-
ουργήσουν πρόβλημα
Μην φοράτε υποδήματα που πιέζουν 
τα δάκτυλά σας. Τα στενά υποδήματα 
μπορούν να δημιουργήσουν προβλή-
ματα όπως υγρά πόδια, μυκητιάσεις, 
ονυχοκρυπτώσεις, κάλους και υπερ-
κερατώσεις.
ΔΕΚΑλΟΓΟΣ ΤΗΣ ΣΩΣΤΗΣ 
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥ ΠΟΔΙΟΥ
Κάντε ποδόλουτρο καθημερινά, αλλά 
μην τα αφήνετε στο νερό περισσότερο 
από 5΄. Μία μεγαλύτερη παραμονή στο 
νερό αφαιρεί το απαραίτητο λίπος από 
το δέρμα και προκαλεί ελαφρά ξηρότη-
τα και σχισίματα. Προσέχετε την θερ-
μοκρασία του νερού να μην υπερβαίνει 
τους 38 βαθμούς Κελσίου.
Σκουπίζετε τα πόδια σας καλά, ιδιαίτε-
ρα μεταξύ δακτύλων.
Χρησιμοποιείτε ενυδατική κρέμα για να 
διατηρήσετε το δέρμα ελαστικό (προ-
σοχή, όχι κρέμα στο ενδιάμεσο των 
δακτύλων).
Κόβετε τα νύχια σας με πολύ προσοχή, 
είναι προτιμότερο να τα κονταίνετε με 
λίμα.
Παρατηρείτε καθημερινά τα πόδια σας. 
Να βλέπετε τα πέλματά σας με ένα 
καθρέπτη. Αν δεν βλέπετε καλά Θα 
πρέπει να βοηθηθείτε από ένα μέλος 
της οικογένειάς σας ή από ένα φιλικό 
πρόσωπο.
Μην περπατάτε ποτέ ξυπόλητοι, υπάρ-
χει κίνδυνος τραυματισμού.
Φοράτε άνετα παπούτσια για να προ-

στατεύσετε τα πόδια σας από την πίε-
ση και την δημιουργία σκληρύνσεων. 
Ελέγχετε καθημερινά το εσωτερικό 
των υποδημάτων σας έτσι ώστε να μην 
υπάρχουν σκισίματα στην εσωτερική 
επιφάνεια καθώς και ξένα αντικείμενα.
Χρησιμοποιείστε αντιιδρωτικά προϊό-
ντα και απορροφητική-αντιμηκητισια-
κή πούδρα για τα πόδια που ιδρώνουν.
Αποφύγετε την υπερβολική ζέστη στα 
πόδια σας. Μην χρησιμοποιείτε θερ-
μοφόρες ή ηλεκτρικά θερμαινόμενα 
μαξιλάρια.
Ποτέ μην αφαιρείτε κάλους μόνοι σας. 
Απευθυνθείτε στον ποδολόγο σας.
ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΝΕΥΡΟΠΑΘΕΙΑΣ
Το δέρμα είναι ερυθρό, ζεστό, ξηρό με 
σκασίματα.
Ισχυρή τάση σε σκληρύνσεις και ονυ-
χομηκυτιάσεις.
Κάλοι, σε θέσεις που δέχονται μεγάλη 
πίεση.
Δημιουργία πλατυποδίας.
Το πόδι φαρδαίνει, οι αρθρώσεις πρή-
ζονται και εμφανίζετε πτώση μεταταρ-
σίων και γαμψοδακτυλίες.
Αίσθηση μουδιάσματος, μυρμήγκια-
σμα, μπερδεμένη αίσθηση (δηλ. αίσθη-
ση ότι τα πόδια είναι κρύα, ενώ είναι 
ζεστά).
Αστάθεια βαδίσματος, αίσθηση βαδί-
σματος πάνω σε βαμβάκι.
Πόνοι σε ηρεμία, ιδιαίτερα την νύχτα, 
συχνά με κάψιμο. Ανακούφιση βαδί-
ζοντας πάνω-κάτω και δροσίζοντάς τα.
Η αίσθηση μεταξύ ζεστού-κρύου μει-
ώνεται ή εξαφανίζεται.
Η ευαισθησία στον πόνο ελαττώνεται ή 
χάνεται.
Ότι θα έπρεπε να προκαλεί πόνο δεν 
πονάει πια, π.χ. πολύ στενά παπούτσια, 
τραυματισμοί, κάψιμο, πίεση.
Ενδείξεις ανεπαρκούς κυκλοφορίας 
αίματος(ισχαιμία)
Τα πόδια είναι κρύα.
Το δέρμα είναι λεπτό σαν περγαμηνή, 
χλωμό ή μελανό ιδιαίτερα στα δάκτυλα 
και στο περίγραμμα των ποδιών.
Πόνοι στις γάμπες ή κράμπες στο βάδι-
σμα, ανακούφιση όταν στέκεστε.
Οι πόνοι, όταν ξαπλώνει ο πάσχων, 
ελαττώνονται όταν κρεμάει τα πόδια 
έξω από το κρεβάτι.
Οι πληγές, οι τραυματισμοί και μέρη 
που πιέζονται, πονούν.
Συνήθως οι παθήσεις των νεύρων 
συνυπάρχουν με τις παθήσεις κυ-
κλοφορίας του αίματος. Σε αυτήν την 
περίπτωση, παρ' όλη την κακή κυκλο-
φορία, σπάνια υπάρχουν πόνοι κατά το 
βάδισμα. Αυτή η μορφή είναι ιδιαίτερα 
επικίνδυνη για τους διαβητικούς. Είναι 
δυνατόν όμως με μεθοδική θεραπεία 
να επιτευχθεί καλυτέρευση.
Η θεραπευτική φροντίδα του Διαβητι-
κού ποδιού είναι πολύ υπεύθυνη, για 
αυτόν τον λόγο προσέχετε να εμπι-
στεύεστε μόνον ειδικό ποδολόγο-πο-
δοθεραπευτή.
Η ποδολογία σας προσφέρει την εγ-
γύηση ότι βρίσκεστε σε εξειδικευ-
μένα χέρια.

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. 

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

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
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Υ πάρχει μια φράση στο πο-
δόσφαιρο που λέει, «μόνος 
μου και όλοι σας».Στο Βέλ-

γιο αυτή η φράση άλλαξε και έγινε 
«Εμείς οι δυο κι όλοι σας». Ποιοι 
ήταν αυτοί οι δύο; Ο Μήτρογλου και 
ο Ρομπέρτο...

Εχετε ξαναδεί ποτέ εσείς ομάδας 
χωρίς άμυνα, χωρίς κέ-
ντρο, χωρίς εξτρέμ, να 
έχει μόνο ένα σέντερφορ 
και έναν τερματοφύλακα 
και όμως να φθάνει σε πε-
ρήφανο θρίαμβο; Αλλόκο-
τα πράγματα... Κανονικά 
οι υπόλοιποι παίκτες του 
Ολυμπιακού από το πριμ 
που θα πάρουν, πρέπει 
να μοιράσουν το μισό σε 
αυτούς τους δύο παίκτες. 
Ο ένας έβαλε τρία γκολ 
και τους ξεπάτωσε, ενώ 

ο άλλος έπιανε και τα κουνούπια που 
πετούσαν και κρατήθηκε παρθένος.

Μεγάλη, τεράστια, η νίκη που 
έκανε ο Ολυμπιακός μέσα στο σπί-
τι της Αντερλεχτ. Μια νίκη που θα 
του ανεβάσει στον ουρανό την ψυ-
χολογία και του δίνει το δικαίωμα 
να κρυφοκοιτάζει τη δεύτερη θέση 
του ομίλου και την πρόκριση του 
στους «16» του Τσαμπίονς Λιγκ. Για 
να γίνει όμως αυτό πρέπει ο Μιτσέλ 
να διορθώσει τα φοβερά λάθη που 
γίνονται στην αμυντική λειτουργία 
της ομάδας. Εντάξει. ήταν η Αντερ-
λεχτ και οι άπειροι παίκτες της δεν 
τα εκμεταλλεύτηκαν. Η Μπενφίκα, 
όμως, δεν είναι Αντερλεχτ. Αμα σε 
βρει σε αυτήν την κατάσταση, αντίο 
ζωή θα είναι το έργο. Οι δύο ακραίοι 
μπακ του ολυμπιακού έκαναν εμετό 
από τις ντρίμπλες που έφαγαν, οι δύο 
σέντερ μπακ κουτουλούσαν μεταξύ 
τους και τα δύο αμυντικά χαφ, ειδι-
κά ο Σαμάρης, ήταν για το γαϊδαρο 
καβάλα. Αν η Αντερλεχτ είχε αυτή 
για σέντερ φορ τον Μήτρογλου και 
όχι τον Μητροβιτς, τότε θα βλέπαμε 

ανάποδα το έργο.
Ο προπονητής των Βέλγων δεν 

κάνει να κοουτσάρει ούτε τα άσπρα 
χώματα. Είχε βάλει ψηλά την αμυ-
ντική του τετράδα και πίσω υπήρχε 
ξέφραγο χωράφι. Δεν είναι τυχαίο ότι 
τρώει απανωτές τεσσάρες στο πρω-
τάθλημα.

Ο παλιός είναι αλλιώς 
αλλά ο νέος είναι ωραίος! 

Είδα το ντέρμπι στην Τούμπα, 
μου άρεσε αρκετά ο Παναθηναϊκός. 
Έδειξε πάλι ότι γίνεται δουλειά εκεί 
τις τελευταίες αγωνιστικές. Δεν έχει 
άσχημη ομάδα τελικά δεν είναι αυτό 
το τραγικό πράγμα που έδειχνε στα 
φιλικά και στην αρχή του πρωταθλή-
ματος.

Ο Αναστασίου φαίνεται ότι δου-
λεύει και οι παίκτες που αποκτήθη-
καν στο τέλος των μεταγραφών είναι 
καλοί. Πάντως να επισημάνω αν το 
απομόνωσης το παιχνίδι διαπιστώ-
νεις ότι έπαιζε ο παλιός ΠΑΟ με τον 
καινούριο.! 

Ο Παναθηναϊκός δεν έχει μόνο 
νέους παίκτες πλέον, έχει και έμπει-

ρους καλούς όπως ο Μπεργκ. Αυτός 
που με έχει εντυπωσιάσει είναι η 
άνοδός του Πράνιτς, ο Σίλντενφελντ, 
ο Φιγκερόα, ο Νάνο, ο Κλωναρίδης 
έχει παρελθόν στη Σούπερ Λίγκα, ο 
Καπίνο έχει μία πείρα πλέον, και από 
τους νέους βλέπω να ανεβαίνουν 
ο Λαγός και ο Ρισβάνης έκανε κά-
ποια λάθη στην Τούμπα αλλά και ο 
Σίλντενφελντ έκανε λάθη, ο μικρός 
άντεξε σε καυτή έδρα, εγώ βλέπω 
στοιχεία καλού σέντερ μπακ σε αυτό 
το εντελώς άπειρο παιδί, αρκεί να 
στηριχτεί.

Είδα τον Παναθηναϊκό φρέσκο 
και γρήγορο, να τρέχει, μπήκε στην 
Τούμπα και δεν κώλωσε, γκολ έβα-
λε, πέναλτι έχασε, ευκαιρίες είχε, ο 
Χακόμπο έσωσε τον ΠΑΟΚ, όπως 
βέβαια και ο Καπίνο, το πιο δίκαιο 
αποτέλεσμα θα ήταν 2-2.

Για το ποιος θα πάρει το πρωτά-
θλημα εγώ λέω δεν μπορεί ακόμα ο 
ΠΑΟΚ να χτυπήσει τον Ολυμπιακό. Ο 
Στέφενς παραλίγο να χάσει τη νίκη με 
τις αλλαγές που έκανε. Πήγε κι έβγα-
λε τον Σαλπιγγίδη για να βάλει έναν 
Κωνσταντινίδη… Ο οποίος ήταν ανύ-

παρκτος. Ανέβηκε ο Παναθηναϊκός 
μετά από αυτή την αλλαγή. Πάντως, 
το αρχικό σχήμα που κατέβασε με 
τον Νίνη δεξιά, του βγήκε, διότι ήταν 
ανεβασμένος σε αυτό το ματς ο Νίνης. 

Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εφη-
μερίδα Γνώμη Πολιτών για το βήμα 
που μου έδωσε και μοιράζομαι την 
προσωπική μου άποψη για το ελληνι-
κό ποδόσφαιρο με τους αναγνώστες 
της. Με ερέθισμα λοιπόν τα άρθρα για 
το ελληνικό ποδόσφαιρο, έλαβα μέρος 
σε διαγωνισμό στο αθλητικό σαιτ 
gazzeta.gr και το άρθρο του φύλλου 
40 επιλέχθηκε μέσα στα 20 καλύ-
τερα άρθρα που ήταν τα ζητούμενα. 
Θεωρώ λοιπόν σωστό να ευχαριστήσω 
την εφημερίδα και τους φίλους αναγνώ-
στες της στήλης του ΒΙΓΙΑ για αυτή την 
διάκριση που είχα. 

Με εκτίμηση, ο ΒΙΓΙΑ

Φίλε ΒΙΓΙΑ κι εμείς σ' ευχαριστούμε 
που τιμάς κι ομορφαίνεις την εφημερί-
δα με τα άρθρα σου και ευχόμαστε πά-
ντα επιτυχίες!

ΓΝΩΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ
 

αθλητικάαθλητικά

Σουβλάκι • πίτα • γύρος
κοτόπουλο σχάρας

Παραλία Βραχατίου

delivery: 27410 51296
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Γράφει ο Βίγια

ΜιΤσελ αναψε Μια λαΜΠαΔα�

Ο Μήτρογλου φαινόμενο!!!. 
Και κανονικά έπρεπε να χτυπήσει 
και το πέναλτι. Τα βλέπετε πλέον! 
Πόσους Σαβιόλα θέλει ο Μήτρο-
γλου για κολατσιό στις 10 ώρα το 
πρωί; Τρομερή εξέλιξη το παιδί 
έχει εξελιχτεί σε λίρα εκατό! 

 Και ομαδικός είναι, μοιράζει 
πάσες. Είναι από τους καλύτε-
ρους κυνηγούς στην Ευρώπη. 
Μπορεί να σε ντριμπλάρει σε ένα 
μέτρο μέσα και να εκτελέσει, σε 
ζωγραφίζει και με τα δύο πόδια, 
έχει κεφάλι, έχει πάσα, είναι 
πλέον και κινητικός, βάζει γκολ 
που τα βλέπουμε από μεγάλους 

ξένους παίκτες. Η Βέροια ήταν 
αδύναμη, δεν πρεσάριζε, πάντως 
ο Ολυμπιακός στο β΄ ημίχρονο 
έπαιξε ωραία μπάλα.

Διάβασα και είδα στα στιγμι-
ότυπα ένα ταλέντο στη Μάντσε-
στερ Γιουνάιτεντ, αυτόν τον 
Γιανουζάι, 18 χρονών μπήκε και 
τους διέλυσε. Με πάνω το κεφά-
λι, με ταχύτητα, με τεχνική, μόλις 
παίρνει την μπάλα λέει "θα σε 
ντριμπλάρω, δεν μασάω", με δύο 
πόδια σουτάρει, αυτός ο παίκτης 
μπορεί να αφήσει εποχή.

Καταπληκτική η Ρόμα, έκανε 
περίπατο στο Μιλάνο, πάει για 

πρωτάθλημα η Ρόμα, έπαιξε κι 
ο Τοροσίδης, ήταν καλός από ότι 
λένε τα ΜΜΕ. Δεν τρώει η Ρόμα 
γκολ φέτος και βγάζει αντεπιθέ-
σεις φωτιά, να δείτε πώς τρέχει 
ο Τότι σε αυτήν την ηλικία, πόσο 
γρήγορη είναι η επίθεση μαζί με 
τον Ζερβίνιο.

Πρώτη στη βαθμολογία στην 
Αγγλία η Λίβερπουλ μαζί με την 
Άρσεναλ. Ωραίο πρωτάθλημα 
θα γίνει εκεί φέτος. Η Ατλέτικο 
φέτος τρένο... θα ζοριστεί πολύ η 
Μπαρτσα και η Ρεαλ μαζί της αν 
πάει έτσι και δεν ξεφουσκώσει 
αργότερα. 

το γκολόπαιδο...

Α.Ο.Ζευγολατιού  Νέο 
τεχνικό έχει ο ΑΟ Ζευγο-
λατιού, καθώς ο Σπύρος 
Αργυρόπουλος είναι ο 

αντικαταστάτης του Κώστα 
Τριανταφύλλου, ο οποίος μετά 

την ήττα από τον Τενεάτη Αθικίων, 
υπέβαλε την παραίτησή του, στη διοίκηση του 
συλλόγου. Ο έμπειρος τεχνικός τα τελευταία 
χρόνια έχει πραγματοποιήσει επιτυχημένες 
παρουσίες στους πάγκους των ομάδων που 
έχει καθοδηγήσει.

Ελλάς Βέλου  Tον Ηρακλή 
Ξυλοκάστρου αντιμετώπισε 
εκτός έδρας η Ελλάς Βέλου 
στο πλαίσιο της δεύτερης 
αγωνιστικής του πρωτα-

θλήματος. Παρουσία 200 
φιλάθλων η ομάδα του Βέλου 

πραγματοποίησε μια πολύ καλή εμφάνιση, ειδι-

κότερα στο δεύτερο ημίχρονο που αν και πίσω 
στο σκορ είχε τα ψυχικά αποθέματα να ανατρέ-
ψει το σε βάρος της σκορ και να σημειώσει την 
πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα με σκορ 3-1.

Άρης Βοχαϊκού  Ήττα για τον  
Άρη Βοχαϊκού με 1-2 από τον 
ΑΠΕΣΣΑ Χαλκείου. Η ομάδα 
του Βοχαϊκού άνοιξε το σκορ 
με τον Σιάρκα, στο πρώτο ημί-

χρονο και έφτασε πολύ κοντά 
σε ένα δεύτερο γκολ, χωρίς όμως 

επιτυχία. Η ομάδα του Χαλκείου κατάφερε 
να γυρίσει το ματς πριν από τη λήξη του 
ημιχρόνου και στην επανάληψη κυρίως οι 
φιλοξενούμενοι ήταν αυτοί που δημιούργη-
σαν σημαντικές ευκαιρίες, ενώ στις καθυ-
στερήσεις λίγο έλειψε ο … άγραφος νόμος 
του ποδοσφαίρου να εφαρμοστεί, καθώς ο 
Γιαννακούλιας έσωσε την ομάδα του από 
παραβίαση, λέγοντας «όχι» στο Λιούντρη. 

Παγκράτιο στη Νεμέα 
Η Ελληνική Ομοσπονδία 
Παγκρατίου Αθλήματος, σε 
συνεργασία με το Σύλλογο 
Αναβίωσης των Νεμέων 

Αγώνων, θα πραγματοποιήσει 
το μεσημέρι του Σαββάτου 

12 Οκτωβρίου 2013 (12.00 μμ 
– 14.00μμ) στο αρχαίο Στάδιο της Νεμέας 
εκδήλωση γνωριμίας με το θεαματικό και δη-
μοφιλές άθλημα της αρχαιότητας Παγκράτιο, 
του οποίου εφευρέτες, κατά την παράδοση, 
φέρονται οι Ηρακλής και Θησέας, που κατά-
φεραν να νικήσουν το λιοντάρι της Νεμέας και 
τον Μινώταυρο αντίστοιχα, χρησιμοποιώντας, 
πρώτοι αυτοί, τεχνικές του Παγκρατίου.  Η εκ-
δήλωση θα περιλαμβάνει: 1.Σκιαμαχία (μάχη 
εναντίον φανταστικού αντιπάλου). 2.Παλαί-
σματα. 3.Πολυδάμαντα (Ένας εξουδετερώνει 
3 οπλισμένους με μαχαίρι, σπαθί, κοντάρι). 
4.Αγώνες Παγκρατίου.

Πηγή: Ιντερνετ

ΑRΕΝΑ FC
ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Τηλ. 27410 50355
Κιν. 6977 246 555

/ ARENA FC
URL: www.olympiacos.org

Εγγραφές καθημερινές 
και Σαββατοκύριακα

μετά τις 17.30

ΕΝΑΡΞΗ ΣΧΟΛΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ

ΓΙΑ ΑΓΟΡΙΑ & ΚΟΡΙΤΣΙΑ 5-15 ΕΤΩΝ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

25 €/μήνα

Εγγραφές και έναρξη Γυναικείου Τμήματος



ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΛΥΚΕΙΟ

µαθησιακές 
δυσκολίες

ειδική αγωγή

50 €
το μήνα

Τα θέματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων αποδεικνύουν κάθε χρόνο ότι μόνο έμπειροι και 
εξειδικευμένοι καθηγητές μπορούν να προετοιμάσουν σωστά τους μαθητές. 
Και φέτος ο µεγαλύτερος βαθµός στα Αρχαία Ελληνικά στο Λύκειο Βραχατίου ήταν µαθητής 
µας: Μωϋσιάδης Χαράλαμπος. 
Συγχαρητήρια και καλή σταδιοδροµία σε όλους. 
Σε όλες τις εξελίξεις και τροποποιήσεις που συντελούνται 
στο χώρο της εκπαίδευσης αλλά και στο ευρύτερο περιβάλλον.

Ειδική προσφορά για τους µαθητές της Β΄ & Γ΄ Λυκείου
διδασκαλία αδίδακτου κειµένου µόνο 60 € µηνιαίως

Νεοελληνική Λογοτεχνία Α΄, Β΄ και Γ΄ Λυκείου και Έκθεση
µόνο 40 € µηνιαίως.


