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1. «Όποιος φωνάζει δεν έχει πάντα δίκιο». ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΡΩΓΑΔΗΣ, αντιδήμαρχος 

Οικονομικών απαντώντας στο Θανάση Περαχωρίτη για τις συνεχείς διακοπές που 
έκανε με τη βροντώδη φωνή του! 

2. «Ο Πνευματικός είναι πιο μάγκας από σένα που έφερε το νερό από τη Στυμ-
φαλία;». ΣΩΤΗΡΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, δημοτικός σύμβουλος απευθυνόμενος στο 
δήμαρχο για το έργο ύδρευσης στο Μπολάτι.  

3. «Σε ό,τι πάρω προίκα, θα βάλω όρια!». ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΦΩΤΙΑΣ, πρόεδρος του 
Δ.Σ. απευθυνόμενος σε συμβούλους για το θέμα των ορίων του Καλεντζίου.

4. «Μήπως δεν κάνετε τίποτα γιατί περιμένετε ψήφους από τους ΡΟΜΑ;». ΚΩΣ-
ΤΑΣ ΣΧΟΙΝΟΧΩΡΙΤΗΣ πρόεδρος της Κίνησης Ενεργών Πολιτών Ζευγολατιού 
απευθυνόμενος στη δημοτική αρχή για το θέμα της καταπάτησης ιδιοκτησιών από 
τους Ρομά

Αμέρικαν μπαρ είναι ή η βίλα των οργίων;
Ο ιπτάμενος

...ΠαρασκήνιαΜικρές Ειδήσεις...

Σχολεία 
ή τάνκς���
Ο αντιδήμαρχος Οικονομικών 
κ. Βασ. Τρωγάδης ενημέρωσε 
το Δ.Σ. ότι η επιχορήγηση για 
την αγορά πετρελαίου θέρμαν-
σης για τα σχολεία μειώθηκε!!! 
Από την άλλη μάθαμε πώς 
μεγάλη εταιρεία πετρελαιοει-
δών χορηγεί το απαιτούμενο 
πετρέλαιο για να κινηθούν τα 
τανκς στην εθνική επέτειο και 
να παρελάσουν!!!
Έτσι στο ερώτημα "Σχολεία ή 
τάνκς" δίνεται αυθορμήτως, 
ανερυρθιάστως και μεγαλο-
στόμως η απάντηση:ΤΑΝΚΣ, 
ΤΑΝΚΣ!!! Δεν πα' να παγώσουν 
οι μαθητές!  Πρώτον δεν ψηφί-
ζουν, δεύτερον δεν επηρεάζουν 
τις δημοσκοπήσεις, τρίτον  δεν 
διαθέτουν εθνικό φρόνημα! 
Ας αναφωνήσουμε λοιπόν όλοι 
μαζί παγωμένοι και μη: ΖΗΤΩ 
ΤΟ ΕΘΝΟΣ!

Περί αυθαίρετης δόμησης των ΡΟΜΑ
Στο θέμα που προέκυψε μετά την αναφορά του προέδρου του Συλλόγου "ΚΟΙΝΩ-
ΝΙΑ" κ. Σχοινοχωρίτη, ο δημοτικός σύμβουλος κ. Νίκος Μπούρας ανέφερε τα εξής: 

"Θεωρώ μείζον θέμα την καταπάτηση σε αγροτεμάχια από ΡΟΜΑ πρέπει σαν 
συμβούλιο να πάρουμε θέση και να ενεργήσουμε καταγγέλοντας στην πολεοδομία 
ώστε να σταματήσει η καταπάτηση. Αν χτιστεί το αυθαίρετο, μέσα σε έξι μήνες 
μπορεί να το νομιμοποιήσει και τότε οποιαδήποτε ενέργεια από μας πέρα του ότι 
θα είναι χρονοβόρα μπορεί να μην φέρει κι αποτέλεσμα! 

Στο ίδιο θέμα ο κ. Σχοινοχωρίτης ζήτησε από το δημοτικό Συμβούλιο να γίνει μια 
επιτροπή για να κάνει αυτοψία ελέγχοντας τα παράνομα χτίσματα. Στην απάντηση 
που πήρε από τον κ. Καραφωτιά ότι το θέμα θα ξαναζητηθεί στο επόμενο δημοτι-
κό συμβούλιο επεσήμανε ότι ο χρόνος περνάει και δεν είναι δυνατόν ένα θέμα το 
οποίο έχει φτάσει ως τον πρόεδρο της Δημοκρατίας για καθαρά γραφειοκρατικούς 
λόγους ο δήμος να μην μπορεί να πάρει αποφάσεις για άμεσες κινητοποιήσεις! 
Άφησε τέλος υπαινιγμούς ψηφοθηρικών σκοπιμοτήτων...

Δημοτικό 
Συμβούλιο: 
Τρίτο 
Ημίχρονο
Μετά την ανακοίνωση από 
τον πρόεδρο για το αποτέ-
λεσμα της ψηφοφορίας για 
το θέμα του Καλεντζίου, ο 
αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. 
Βασίλης Τρωγάδης δέχτηκε 
οξεία φραστική επίθεση από 
τον πρώην αντιδήμαρχο 
και δημοτικό σύμβουλο 
της πλειοψηφίας κ. Θανάση 
Παπαλέκα. 

Δεν ξέρουμε ποιοι ήταν οι 
λόγοι που ο κ. Παπαλέκας 
εξεμάνη κατ' αυτόν τον τρό-
πον είναι όμως απαράδεκτο 
και επικίνδυνα ολισθηρό για 
τη λειτουργία του δημοτικού 
συμβουλίου, το να χρησιμο-
ποιούνται εκφράσεις πεζο-
δρομίου, επειδή δεν αρέσει 
ο τρόπος ψηφίζει κάποιος. 
Μάλιστα ο κ. Τρωγάδης κατά 
την ψηφοφορία αιτιολόγησε 
την ψήφο του και τεκμηρίωσε 
την άποψή του, εν τέλει όπως 
κάθε ελεύθερος άνθρωπος 
έχει το δικαίωμα να ψηφίσει 
σύμφωνα με τη συνείδησή 
του. 

Αν το παράδειγμα του κ. 
Παπαλέκα ακολουθούσαν κι 
άλλοι στο Δ.Σ. καταφερόμενοι 
εναντίον αυτών που ψήφισαν 
όχι στην γνωμοδότηση να 
γίνει το Καλέντζι ανεξάρτητη 
Τοπική Κοινότητα, τότε τι 
θα γινόταν; Αρένα; Ή στίβος 
πάλης που ο δυνατότερος θα 
επέβαλε την άποψή του; 

Ελπίζουμε να μην επαναλη-
φθούν παρόμοια περιστατικά 
γιατί μειώνουν τη λειτουργία 
της  ίδιας της δημοκρατίας!

Μ Ι Κ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Α ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

SECURITY ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΦΥΛΑΞΗ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 

ΤΟΥ ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ
Η αύξηση της εγκληματικότητας στην περιο-
χής μας και η αδυναμία του Κράτους να μας 
προστατέψει επαρκώς, μας έφτασε στο ση-
μείο να μην μπορούμε να κυκλοφορούμε, να 
εργαζόμαστε και να κοιμόμαστε με ασφάλεια.
Για τούτο, σας ανακοινώνουμε, ότι οι δύο 
Σύλλογοι του Βραχατίου: «Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 
ΤΟΥ ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ» και  «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ» σκέφτηκαν και παίρνουν την 
πρωτοβουλία να συντονίσουν την οργάνωση 
ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (SECURITY) για την 
φύλαξη όλων των κατοικιών του ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ.
Το ιδιαίτερο κίνητρο του οργανωμένου συντο-
νισμού, είναι ότι το κόστος της οικονομικής 
επιβάρυνσης ενός εκάστου ασφαλισμένου θα 
είναι κατά πολύ μικρότερο απ΄ ότι θα κόστιζε 
η φύλαξή του μεμονωμένα.
Είναι φυσικό ότι όσο περισσότεροι ενδιαφερό-
μενοι είμαστε, τόσο περισσότερο ρίχνουμε το 
κόστος της συνδρομής μας.
Γι αυτό περιμένουμε το ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕ-
ΡΟΝ για την  ενέργεια που πραγματοποιούν οι 
Σύλλογοί μας, προκειμένου να οργανώσουμε 
και κοστολογήσουμε αναλόγως την υπηρεσία 
που θα μας προσφέρουν.
ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΝΑ ΜΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΤΕ 
ΤΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΣΑΣ ΣΤΟ  vrahatisecur@
hotmail.gr
Δεδομένης της δυσκολίας να εξηγούμε 
αναλυτικά τις λεπτομέρειες της λειτουργί-
ας του συστήματος, οργανώνουμε Ημερί-
δα στο κέντρο Δαληβίγκα (σουβλατζίδικο) 
την 17η Νοεμβρίου 2013 όπου θα συζητή-
σουμε το θέμα διεξοδικά, και θα απαντή-
σουμε στις ερωτήσεις σας. 
Μοναδική προϋπόθεση είναι το σπίτι σας να 
έχει συναγερμό και να είναι συνδεδεμένο με το 
κέντρο της Εταιρείας που θα συνεργαστούμε. 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΤΟ ΣΥΝΤΟΜΟΤΕΡΟ!!!
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

6971 884 428

Ποιος δημοτικός 

σύμβουλος είπε 

στο δήμαρχο 

μετά το πέρας 

της ψηφοφορίας 

για το Καλέντζι: 

"Από μένα 

θα χάσεις!!!"

Συμβούλιο 
live;;
Στην προ ημερησίας 
συζήτηση ο κ. Τσάνος στην 
τοποθέτησή του, αφού 
μίλησε για την παραποι-
ημένη ενημέρωση των 
πολιτών από μερίδα ΜΜΕ 
ή από όποιον δήποτε άλλον 
εκτίμησε πως σε ορισμένες 
περιπτώσεις αυτό υπο-
κρύπτει την εξυπηρέτηση 
ιδιοτελών σκοπιμοτήτων. 

Ζήτησε επομένως την κοι-
νοποίηση των απομαγνητο-
φωνημένων πρακτικών του 
συμβουλίου στην ιστοσελί-
δα του δήμου. 

Για την καλύτερη και άμεση 
ενημέρωση των πολιτών 
για τα τεκταινόμενα στο 
συμβούλιο, πρότεινε τη 
συνεργασία του Δ.Σ. με 
ραδιοφωνιό σταθμό που 
θα μεταδίδει το συμβούλιο 
ζωντανά.  Ίσως έτσι ακου-
σθούν και κάποιες φωνές 
που δεν τις έχουμε ακούσει 
και πολύ στο Δ.Σ.!!!

Ο κ. Τσάνος με την τοπο-
θέτησή του αυτή έθιξε ένα 
πολύ σοβαρό ζήτημα, που 
αφορά τόσο στην ενημέ-
ρωση των πολιτών, όσο και 
στην αδιαφορία ορισμένων 
συμβούλων, οι οποίοι 
"δυσκολεύονται να βρουν 
την πόρτα της αίθουσα του 
Δημοτικού Συμβουλίου" ή 
έχουν μόνιμη "αφωνία". 

Μακάρι ο δήμος να υλο-
ποιήσουμε την πρόταση 
του κ. Τσάνου! Θα ήταν μια 
ευχάριστη αλλαγή!!!

QUIZ

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

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε.

∆ιεύθυνση Σπουδών:

 Μαθηµατικά: Λούτας Γιάννης
  Σίδερης Φώτης

 Φυσική-Χηµεία: Λέκκας ΝίκοςΒέλο
27420
33933

Βραχάτι 
Λέχαιο

27410
55983

Γνώση

ΜΕΘΟ∆ΙΚΟ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

Κτιρίων, Λεβήτων, Κλιματισμού

OIKONOMIA ΣΤΗ 
ΘΕΡΜΑΝΣΗ

• Αντλίες Θερμότητας
• Ηλιοθερμία
• Λέβητες Ξύλου-Pellet

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ

ΚΑΤ’ΟΙΚΟΝ 70%
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ
ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΑΣ
ΜΕ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗ ΕΩΣ

«http: //exoikonomisi.ypeka.gr»

με

έως

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α ΚΟΣ   Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Τ Η ΣΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ

Εθνικής Αντίστασης 190 - ΚΙΑΤΟ,  Τ/F 27420 29009, e-mail: kostop@otenet.gr, Web: www. kostopoulos.eu

80%

Τώρα χτυπάει πιο γρήγορα τ’ όνειρο μες στο αίμα
Tου κόσμου η πιο σωστή στιγμή σημαίνει: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

 Έλληνες μες στα σκοτεινά δείχνουν το δρόμο: EΛEYΘEPIA

Για σένα θα δακρύσει από χαρά ο ήλιος
OΔ. ΕΛΥΤΗΣ, Άσμα Ηρωικό και Πένθιμο για τον 

χαμένο ανθυπολοχαγό της Αλβανίας.

οι


