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πολιτών
Γνώμη

Φ. 43  •  B΄  15νθημερο   οΚΤΩβριου  2013
διανεμεΤαι δΩρεαν

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ο "μέγας αλέξανδρος 
βραχατίου" στο 

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 
Τοξοβολίας

n σελ. 14

ο ολυμπιακός 
έχει προπονητή!

Γράφει ο Βίγια
n σελ. 15

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

η εταιρεία 
ραψωματιώτη 

βάζει την 
Κορινθία στην 

κομποστοποίηση
n σελ. 6

ιδιωτικό 
Security για 
το βραχάτι!

Η "Αναγέννηση Βραχατίου" και ο 
"Μέγας Αλέξανδρος Βραχατίου" 

παίρνουν την πρωτοβουλία για την 
ιδιωτική φύλαξη του Βραχατίου!

n σελ. 5

ιδιοΚΤηΣιεΣ ερμαιο 
Σε αΣυδοΤουΣ ρομα!

Δ.Κ. ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ

Τις εντυπώσεις της από το συμβούλιο της 
18ης Οκτωβρίου καταθέτει η Οργάνωση 

Μελών ΣΥΡΙΖΑ Βέλου-Βόχας

Ε Π Ε Τ Ε Ι Α Κ Ο  Α Φ Ι Ε Ρ Ω Μ Α

Άρθρα - παρεμβάσεις με αφορμή την 
73η επέτειο από το ΟΧΙ που σημάδεψε 

τη νεώτερη ιστορία του τόπου μας

Τι ακριβώς γιορτάζουμε 
την 28η οκτωβρίου;

σελ. 7-10σελ. 2

Δ.Σ. ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ

Είμαστε μια ωραία 
ατμόσφαιρα!!!

Σειρά παρεμβάσεων της "ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ" φέρνει εξελίξεις...

Ήταν αρχές Σεπτεμβρίου όταν η Κίνηση 
Ενεργών Πολιτών Ζευγολατιού "ΚΟΙΝΩΝΙΑ" 
έφερε στο προσκήνιο με επιστολή της προς το 
δημοτικό συμβούλιο Βέλου-Βόχας, το θέμα 
της «κατάληψης ιδιόκτητων αγροτεμαχίων και 
ανέγερσης αυτοσχέδιων παραπηγμάτων, καθώς 
και άλλων παρανομιών επί αυτών, από ROMA  
στη ‘‘Κυρά Βρύση’’ της δημοτικής κοινότητος 
Ζευγολατείου». Η επιστολή στάλθηκε στους 
βουλευτές του νομού και από αυτούς ο Χρίστος 
Δήμας έκανε αναφορά στη Βουλή. Στην αναφορά 
εδέησε να απαντήσει ο Υπουργός Δημοσίας 
Τάξεως κ. Δένδιας, ο οποίος -ω του θαύματος- τα 
βρίσκει όλα καλά! Μάλιστα, στην κατακλείδα της 
απάντησής του ρίχνει με ωραίο τρόπο το μπαλάκι 
στο συνερωτώμενο υπουργείο Εσωτερικών! 
Παράλληλα το υπουργείο Οικονομικών εξαπολύει 

σαφάρι για τη φορολόγηση των αγροτεμαχίων, 
ενώ οι ιδιοκτήτες της περιοχής "Κυράς Βρύση" 
έχουν να αντιμετωπίζουν το δικό τους εφιάλτη 
αφού ασύδοτες ομάδες ΡΟΜΑ καταπατούν τις 
περιουσίες τους, τα αγροτεμάχια τους εντός των 
οποίων χτίζουν παράνομα παραπήγματα. 

Εν τω μεταξύ ο Νίκος Μπούρας κρούει τον 
κώδωνα του κινδύνου για το πόσο δύσκολο θα 
είναι να γκρεμιστεί το παράνομο χτίσμα, αφού 
μέσα σε 6 μήνες μπορεί να νομιμοποιηθεί!

Οι συνεχόμενες και διαρκείς ενέργειες όμως 
της Κίνησης Ενεργών Πολιτών και του προέδρου 
της Κώστα Σχοινοχωρίτη έφεραν άλλο ένα θετικό 
αποτέλεσμα:  Η Δ/νση Πολεοδομίας Κορίνθου 
ζητά από το Α.Τ. Βραχατίου και το δήμο Βέλου-
Βόχας να κάνουν συντονισμένα αυτοψία στο χώρο 
των καταλήψεων για καταγραφή της κατάστασης!
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Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα…
Τις εντυπώσεις της από το Δ.Σ. Βέλου-Βόχας καταθέτει η Οργάνωση Μελών ΣΥΡΙΖΑ Βέλου-Βόχας

Μια ακόμα παρέμβαση 
της "ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ" φέρνει εξελίξεις...

Σ τις 18 Οκτωβρίου παρακολου-
θήσαμε τα δρώμενα στο Δ.Σ. του 

Δήμου μας και σας μεταφέρουμε την 
εμπειρία μας. Από τα 27 μέλη του ΔΣ 
παρίσταντο τα 18 (να υποθέσουμε, 
καλή τη πίστη, ότι οι υπόλοιποι είχαν 
σοβαρή δικαιολογία απουσίας).
Θέμα σχέτικό μέ τό νέρό. Ο 
δήμαρχος εισηγείται πρόταση για 
έργο, με απευθείας ανάθεση, σε εται-
ρία της επιλογής του. Η πρόταση ψη-
φίστηκε αλλά…

Δήμαρχε η μέθοδος της απευθεί-
ας ανάθεσης έγινε για να μπορείς να 
προωθείς μικρά έργα, χωρίς τις αγκυ-
λώσεις της γραφειοκρατίας και όχι για 
να σπας μεγάλα έργα, σε κομμάτια και 
να τα δίνεις, όπου προσωπικά αποφα-
σίζεις. Πέρα από το νόμιμο η μη της 
απόφασης υπάρχει και το ηθικό θέμα. 
Δεν παρουσιάστηκε καμιά εναλλα-
κτική αντιπρόταση, από άλλη εταιρία, 
ώστε να τεκμηριώσει ο δήμαρχος την 
ορθότητα της απόφασής του.

Δήμαρχε μπορεί να έχεις τις κα-
λύτερες των προθέσεων αλλά οι 
απευθείας αναθέσεις έχουν κλείσει 
σπίτια…
Θέμα σχέτικό μέ την ανα-
κύκλωση όργανικων απόβλη-
των. Η εισήγηση αφορούσε την υπο-
γραφή σύμβασης με γνωστή εταιρία 
για ανάληψη του έργου, επίσης με 
απευθείας ανάθεση.

Η πρόταση αποσύρθηκε για τεχνι-
κούς λόγους, που προέκυψαν την 
τελευταία στιγμή και δεν αφορούν την 
ουσία την υπόθεσης.

Από τη συζήτηση που ακολούθη-
σε φάνηκε ότι οι μισοί (και λιγότεροι) 
σύμβουλοι που έδειξαν να κατανοούν 
το θέμα είχαν πλήθος αποριών, που 
προφανώς θα καθιστούσε την όποια 
ψήφο τους προβληματική και οι υπό-
λοιποι (και περισσότεροι) μάλλον δεν 
είχαν ιδέα για το θέμα.

Θα περίμενε κανείς ότι, πριν φτά-
σει κάποιος να υπογράψει σύμβαση 
συνεργασίας με την όποια εταιρία, θα 
έχει ενημερωθεί πλήρως και αναλυτι-
κά για το είδος του έργου, το διαφαι-
νόμενο κόστος, τις πιθανές νομικές 
ή τεχνικές παρενέργειες, τις πιθανές 
εναλλακτικές λύσεις και το κόστος 
εκάστης και αφού έλυνε όλες του τις 
απορίες, θα κατέληγε στην ανάθεση 
του έργου, με την  λύση που θα ήταν 
συμφερότερη για το Δήμο.

Το να ζητάς από τους συμβούλους 
να υπογράψουν σύμβαση για θέμα 

που θα τους ενημερώσεις στο μέλ-
λον, με μόνη αιτιολογία την πιθανή 
επιδότηση μέρους του κόστους, το 
οποίο όμως αγνοείς ποιο ακριβώς 
είναι, εμένα μου φαίνεται σα να περ-
πατάς με το κεφάλι κάτω.
Θέμα σχέτικό μέ δικηγόρικη 
αμόιβη. Η εισήγηση αφορούσε 
ανάθεση σε εξειδικευμένο δικηγόρο 
για προσφυγή σε παλαιά φορολογική 
υπόθεση.

Αμφισβητήθηκε από συμβούλους 
και η μεθοδολογία αντιμετώπισης 
του θέματος και το ποσό της αμοιβής. 
Η δικαιολογία ήταν ότι αφορούσε, 
η αμοιβή, και άλλες υποθέσεις που 
όμως δεν κάναν τον κόπο να τις πε-
ριγράψουν στο εισηγητικό σημείωμα.

Δήμαρχε οι καλοί λογαριασμοί κά-
νουν τους καλούς φίλους και όχι το 
αντίθετο.
Θέμα σχέτικό μέ την ύλό-
πόιηση τόύ πρόϋπόλόγισμόύ 
έσόδων-έξόδων. Τυπικό μεν 
θέμα ενδεικτικό όμως της ικανότητας 
των υπηρεσιών του δήμου στην υλο-
ποίηση των προβλεπομένων  οικονο-

μικών στόχων.
Οι πίνακες που διανεμήθηκαν, ως 

εισήγηση, ήταν καταφανώς ακαταλα-
βίστικοι (από όλους όπως κατάλαβα) 
και κανείς δεν μπήκε και στον κόπο 
να τους αναλύσει περαιτέρω. 

 Το θέμα διεκπεραιώθηκε, τυπι-
κά επίσης, με τη διαβεβαίωση του 
δημάρχου ότι όλα πάνε από το καλά 
προς το καλύτερο. 

Αφού το συμβούλιο ικανοποιήθηκε 
εμείς δεν έχουμε σχόλιο.
Θέμα σχέτικό μέ την μέτα-
τρόπη τόύ καλέτζιόύ σέ τόπι-
κη κόινότητα. Το θέμα αφορά κυ-
ρίως τη δυνατότητα του οικισμού να 
έχουν δική τους εκπροσώπηση ώστε 
να προωθούν τα τοπικά προβλήματα 
με καλύτερο τρόπο.

Εδώ είχαμε το κερασάκι στην τούρ-
τα. Ενώ το αίτημα των Καλετζιωτών 
φαίνεται απόλυτα λογικό και θεμιτό 
ωστόσο προκάλεσε θερμό επεισόδιο 
ανάμεσα σε συμβούλους προερχό-
μενους από το Ζευγολατιό (που είχαν 
αντίρρηση στην ικανοποίηση του αι-
τήματος, χωρίς όμως να προβάλλουν 
κάποιο, έστω και υποθετικό, αντεπι-
χείρημα) και στους συμβούλους που 
το υπερασπίστηκαν.

Οι κουβέντες (καταγωγίου!!) που 
ακούστηκαν και οι απειλές (ναι απει-
λές!) που εκτοξεύτηκαν δεν τιμούν 
ούτε τους το συμβούλιο, αλλά κυρίως 
δεν τιμούν τους συμβούλους, που 
αντέδρασαν με αυτό τον τρόπο.

Ούτε οι Σέρβοι όταν τους πήραν το 
Κόσσοβο δεν έβριζαν έτσι.

Τελικά… είμαστε μια ωραία ατμό-
σφαιρα, είμαστε…

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕΛΩΝ
ΣΥΡΙΖΑ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ

Γ. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ - Ν. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΟΕ

ΠΩΛΗΣΗ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ
& ΕΙ∆ΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

BOX CENTER

Ζευγολατιό Κορινθίας
τηλ: 27410 55151

Το Εγγραφο 
ΔΕνΔια

Ήταν αρχές Σεπτεμβρίου όταν η 
Κίνηση Ενεργών Πολιτών Ζευγολατιού 
"ΚΟΙΝΩΝΙΑ" έφερε στο προσκήνιο 
με επιστολή της προς το δημοτικό 
συμβούλιο Βέλου-Βόχας, το θέμα της 
«κατάληψης ιδιόκτητων αγροτεμαχίων 
και ανέγερσης αυτοσχέδιων 
παραπηγμάτων, καθώς και άλλων 
παρανομιών επί αυτών, από ROMA  στη 
‘‘Κυρά Βρύση’’ της δημοτικής κοινότητος 

Ζευγολατείου». Το δημοτικό συμβούλιο 
δυστυχώς απαξίωσε να συζητήσει για το 
συγκεκριμένο θέμα, η "ΚΟΙΝΩΝΙΑ" όμως 
δεν σταμάτησε εκεί. Η επιστολή στάλθηκε 
στους βουλευτές του νομού και από 
αυτούς ο Χρίστος Δήμας έκανε αναφορά 
στη Βουλή. Στην αναφορά εδέησε να 
απαντήσει ο Υπουργός Δημοσίας Τάξεως 
κ. Δένδιας, ο οποίος -ω του θαύματος- τα 
βρίσκει όλα καλά! 

Στην απάντησή του το Υπουργείο Δημοσίας 
Τάξεως και Προστασίας του Πολίτη πετάει το 
μπαλάκι στο συναρμόδιο υπουργείο Εσωτερι-
κών αφού αναφέρει μεταξύ άλλων:

«Επιπλέον, σύμφωνα με ενημέρωσή μας, 
στο τοπικό διαμέρισμα Ζευγολατιού Δήμου 
Βέλου - Βόχας, το οποίο αστυνομεύεται από το 
Αστυνομικό Τμήμα (Α.Τ.) Βραχατίου, υπάρχουν 
εγκατεστημένοι ρομά, από την προαναφερόμε-
νη δε αστυνομική Υπηρεσία και με σκοπό την 
πρόληψη και αντιμετώπιση της παραβατικότη-
τας και εν γένει εγκληματικότητας διατίθενται 
σε καθημερινή βάση εποχούμενες περιπολίες 
τάξης. (...)Πάντως, σύμφωνα με τα στατιστικά 
στοιχεία αρμόδιας Υπηρεσίας του Αρχηγείου 
Ελληνικής Αστυνομίας, η εγκληματικότητα στην 
περιοχή ευθύνης του Α.Τ. Βραχατίου, συγκριτι-
κά για το πρώτο εξάμηνο των ετών 2012-2013, 
δεν παρουσιάζει αυξητική τάση.

(...) Ειδικότερα δε για τα διαλαμβανόμενα 
στην ερώτηση του κ. συναδέλφου ζητήματα, 
σύμφωνα με σχετική ενημέρωσή μας, σας 
γνωρίζουμε ότι για τη θέση «Κρύα Βρύση» της 
δημοτικής κοινότητας Ζευγολατιού Κορινθίας 
δεν έχουν αναφερθεί στην αρμόδια υφιστά-
μενη Υπηρεσία της Αστυνομικής Διεύθυνσης 
Κορινθίας (Αστυνομικό Τμήμα Βραχατίου) κα-
ταγγελίες ή περιστατικά κατάληψης ιδιόκτητων 
αγροτεμαχίων ή ανεγέρσεις σε αυτά παραπηγ-
μάτων από Ρομά.

Τέλος, επισημαίνεται ότι το ζήτημα της μετε-
γκατάστασης των Ρομά και η ρύθμιση ειδικό-
τερων συναφών ζητημάτων εκφεύγουν των 
αρμοδιοτήτων των Υπηρεσιών του Υπουργείου 
μας.  (...)

Κατά τα λοιπά θέματα, αρμόδιο να σας ενη-
μερώσει σχετικά είναι το συνερωτώμενο 
Υπουργείο»!!!

Η "ΚΟΙΝΩΝΙΑ" δεν άφησε τα πράγματα στην τύχη 
τους. Επέμεινε στη διαμαρτυρία των δημοτών απο-
στέλλοντας αναφορά στο Αστυνομικό Τμήμα Βρα-
χατίου: Το έγγραφο, που υπογράφει ο πρόεδρος 
της Κίνησης κ. Κώστας Σχοινοχωρίτης ,αναφέρει: 
«ως Κίνηση Ενεργών Πολιτών Ζευγολατείου «ΚΟΙ-
ΝΩΝΙΑ», μετά από τις διάφορες συζητήσεις που 
έχουν γίνει το προηγούμενο χρονικό διάστημα τόσο 
σε συνεδριάσεις του δημοτικού μας συμβουλίου όσο 
και στην πρόσφατη, αυτής του Τοπικού Συμβουλίου 
Παραβατικότητας και Εγκληματικότητας, σχετικά με 
το θέμα της εγκληματικότητας και της ασφάλειας της 
καθημερινότητας του πολίτη γενικότερα και ειδικό-
τερα με το ζήτημα που έχει προκύψει με τις καταπα-
τήσεις των περιουσιών συμπολιτών μας από ROMA 
και την κατασκευή παραπηγμάτων επί αυτών, σας 
καταθέτουμε προς γνώση και ενημέρωση της Υπη-
ρεσίας σας την αλληλογραφία που έχει αναπτυχθεί 
σχετικά με το θέμα των καταπατήσεων περιουσιών 
συμπολιτών μας από Αθίγγανους.

Να σας υπενθυμίσουμε ότι σε παρελθόντα χρόνο 
(2011) υπήρξε άλλη ανάλογη περίπτωση καταπάτη-
σης ιδιωτικής περιουσίας και εγκατάστασης σε αυτήν 
παρανόμων μεταναστών, αυτής του πρώην εργοστα-
σίου Δημουλιάκα, όπου ο Δήμος σε συντονισμό και 
συνεργασία με τον ιδιοκτήτη, την Εισαγγελεία Κορίν-
θου, την Πολεοδομία και την Υπηρεσία σας προχώ-
ρησε στη κατεδάφισή του.

Παρακαλούμε την Υπηρεσία σας να προχωρήσει 

σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες και να λάβει όλα 
τα αναγκαία μέτρα, έτσι ώστε να απομακρυνθούν οι 
Αθίγγανοι από τον παραπάνω χώρο στον οποίο και 
διαμένουν παρανόμως».

αύτόΨια από την 
πόλέόδόμια

Με έγγραφο που απέστειλε 
η Δ/νση Πολεοδομίας προς 
το δήμο Βέλου-Βόχας και 
το Α.Τ. Βραχατίου ζητείται: 
"προκειμένου η Υπηρεσία 
να προβεί στα κατά Νόμο 
προβλεπόμενα, παρακαλείσθε 
όπως επικοινωνήσετε με 
τον αρμόδιο υπάλληλο για 
τον καθορισμό της από 
κοινού αυτοψίας τόσο 
με τη συνδρομή του Α.Τ. 
Βραχατίου, όσο και με 
εκπροσώπους του δήμου 
Βέλου-Βόχας". Το έγγραφο 
υπογράφει ο προϊστάμενος 
Σπ. Περόγαμβρος.

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 ΡΟ Υ

Δεν ξέρω αν το προσέξατε 
αλλά είμαστε μια ωραία 

ατμόσφαιρα!

Αναφορά στο Αστυνομικό Τμήμα Βραχατίου
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καλύτερες4ατάκες
τα προσωπα

1 2 3 4
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 παπαγέωργιόύ, δημοτικός σύμβουλος απευθυνόμενος στο 
δήμαρχο για το έργο ύδρευσης στο Μπολάτι.  

3. «Σε ό,τι πάρω προίκα, θα βάλω όρια!». γιωργόσ 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 σχόινόχωριτησ 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. 

έπικόινωνηστέ τό σύντόμότέρό!!!
τηλέΦωνό έπικόινωνιασ:

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 βράδυ Τετάρτη - Σάββατο
και Κυριακή µεσηµέρι

Εστιατόριο - Μεζεδοπωλείο

τηλ: 27410 56167, 6934 288 998, 6942 061 611

∆ευτέρα & Τρίτη κλειστά

Ζωντανή µουσική

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε.

Διεύθυνση Σπουδών:

 μαθηματικά: Λούτας Γιάννης
  Σίδερης Φώτης

 Φυσική-Χημεία: Λέκκας νίκοςΒέλο
27420
33933

Βραχάτι 
Λέχαιο

27410
55983

Γνώση

ΜεθοδΙΚο
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. έλύτησ, Άσμα Ηρωικό και Πένθιμο για τον 

χαμένο ανθυπολοχαγό της Αλβανίας.

οι



B΄ 15νθημερο    οΚΤΩβριου   2013

6 πολιτών
Γνώμη

B΄ 15νθημερο    οΚΤΩβριου  2013

7πολιτών
ΓνώμηΠεριβάλλον 28η Οκτωβρίου

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ • Παιδικό

• Ανδρικό

Π.Ε.Ο. Κορίνθου - Πατρών 161, Λέχαιο τηλ. 27413. 010.74

Eva
Παραπλεύρως Φαρµακείου 

ΧΡΗΣΤΑΡΑ

• Γυναικείο

• Μανικιούρ   • Πεντικιούρ

Διανομή κατ’ οίκον

ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟ

ΑΣΣΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ • ΤΗΛ. 27410 87149

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΔΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

Έ
τοιμοι να ξεκινήσουν κομποστοποίηση 
είναι οι δήμοι της Κορινθίας,  διαδι-
κασίας που δυστυχώς στην χώρα μας 
είναι ακόμα στα σπάργανα παρ ότι η 

ευρωπαϊκή επιταγή μιλά για ποσοστό κομποστο-
ποιημένων στο 50% του συνόλου των απορριμ-
μάτων στις αρχές του 2014 την ίδια ώρα που τα 
βιοαποδομήσιμα υλικά των απορριμμάτων ενός 
νοικοκυριού είναι στο 40% του συνόλου. 

 Οι δήμοι της Κορινθίας επεξεργάζονται το δι-
άστημα αυτό την διαδικασία ώστε να κατορθώ-
σουν να μπουν σε σύστημα κομποστοποίησης και 
σ αυτήν τους την προσπάθεια συμβάλει ο όμιλος 
εταιρειών Ραψωματιώτη ο οποίος προετοιμάζει 
την νέα μονάδα κομποστοποίησης στο Μπολά-
τι η οποία θα λειτουργήσει σε αυτήν την κατεύ-
θυνση και αφού βεβαίως υπογραφούν οι συμ-
βάσεις με τους Δήμους.  «Η Σικυώνα έχει πάρει 
την απόφαση για την αναγκαιότητα συνεργασίας 
με την επιχείρηση μας ώστε να είναι επιλέξιμος 
και απ ότι γνωρίζω η μελέτη θα κατατεθεί στο 
ΕΠΠΕΡΑΑ αυτές τις ημέρεςσ,  ο δήμος βέ-
λου – βόχας είχε θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο 
την περασμένη Παρασκευή για να ενταχθεί στο 
πρόγραμμα και έλαβε την απόφαση ενώ οι επαφές 
μας συνεχίζονται με Ξυλόκαστρο,  Νεμέα και 
Λουτράκι» αναφέρει ο κ.  Δημήτρης Ραψωματιώ-
της από το Κ. Δ. Α. Υ στο Μπολάτι της Κορινθίας.  

Η δομή θα μπορεί να λειτουργήσει σε 15 ημέ-
ρες από τις υπογραφές των συμβάσεων,  οι 
οποίες όπως είναι λογικό,  είναι αναγκαίες προ-
κειμένου να μπει μπροστά το σύστημα,  αφού 

πρόκειται για μια πολύ σοβαρή επένδυση που 
δεν μπορεί να μείνει αναξιοποίητη και δίχως αντι-
κείμενο.  «Η κομποστοποίηση,  η νέα διαδικασία 
που μπορεί να απορροφήσει το 30% και 40% των 
απορριμμάτων,  μπορεί να γίνει στις μονά-
δες κομποστοποίησης. έμείς σαν εταιρία δι-
αθέτουμε μια τέτοια μονάδα αδειοδοτημένη η 
οποία μπορεί να λειτουργήσει από την στιγμή που 
θα υπογραφούν οι συμβάσεις με τους δήμους.  
Καταλαβαίνετε πως πρόκειται για επένδυση» θα 
πει ο κ.  Ραψωματιώτης.

Α πό τους 6 δήμους της Κορινθίας οι 5 έχουν 
ήδη απευθυνθεί στην δομή που υπάρχει στο 

Μπολάτι,  ο 6ος ο Δήμος Κορινθίων ανακοίνωσε 
πρόσφατα πως θα προχωρήσει σε δικό του δί-
κτυο κομποστοποίησης –με την συμβολή βεβαί-
ως ιδιώτη- διαδικασία η οποία θα περάσει μέσα 
από διαγωνισμό και με δομή που θα χωροθετη-

Τ
ι ακριβώς γιορτάζει το 
ελληνικό έθνος και η 
χώρα την 28η Οκτωβρί-
ου; Μήπως την απαρχή 

του αγώνα για την απελευθέρωση 
από κάποιο ζυγό κατακτητών;  Όχι, 
γι΄αυτό έχουμε την επέτειο της κή-
ρυξης της επανάστασης του 1821.

 Μήπως τη νίκη εναντίον ενός 
εισβολέα που ήρθε να κατακτήσει 
την επικράτεια της; Ούτε αυτό γιατί 
τελικά ο ναζιστο-φασιστικός εισβο-
λέας κατέκτησε τη χώρα.

Μήπως την αντίσταση σε αυτόν; 
Μάλλον ούτε αυτό γιατί η αντί-
σταση του λαού ξεκίνησε μετά τη 
στρατιωτική ήττα της και τη κατοχή 
της χώρας από τους εισβολείς.

 Έχω την εντύπωση ότι η Ελλάδα 
είναι η μοναδική χώρα στην Ευρώ-
πη και από τις λίγες στο κόσμο-αν 
δεν είναι τελικά και η μοναδική-που 
έχει μια εθνική γιορτή με αφορμή 
την κήρυξη ενός πολέμου εναντίον 
της - τον οποίο στη συνέχεια έχα-
σε! Γιατί κανέναν δεν τον νοιάζει να 
γιορτάσει τον πόλεμο! 

Αυτό που πραγματικά γιορτάζεται 
κάθε χρόνο την 28η Οκτωβρίου είναι 
ο ηρωισμός και η αυταπάρνηση ενός 
μικρού και φτωχού λαού, απέναντι 
στο τεράστιο και παντοδύναμο σιδε-
ρόφραχτο κτήνος του Φασισμού και 
του Ναζισμού, που τότε άπλωνε τα 
δίχτυα του σε όλο τον κόσμο!

Κι ενώ αυτή την επέτειο -μοναδική 
και ίσως παγκόσμια πρωτοτυπία- θα 
έπρεπε να τη γιορτάζουμε με πύρι-
νους αντιφασιστικούς λόγους, με εκ-
δηλώσεις μνήμης  για τις θηριωδίες 
του ναζισμού, και με τη γαλούχηση 

της νεολαίας με ανθρωπιστικά και 
δημοκρατικά ιδεώδη, καταντήσαμε 
να την περιορίζουμε και να την εορ-
τάζουμε με μιλιταριστικές παρελά-
σεις του στρατού και της  μαθητικής 
νεολαίας, όπου μέσω πειθαρχημέ-
νης στοίχισης και βηματισμού, παρα-
πέμπουν σε ολοκληρωτικά στρατιω-
τικά καθεστώτα και όχι δημοκρατικά 
πολιτεύματα!

Μήπως ήρθε πια ο καιρός να 
αλλάξουν όλα αυτά; Μήπως η 28η 
Οκτωβρίου να βρει το αληθινό της 
νόημα και μ'αυτό να διδάσκεται στα 
σχολεία; Να μαθαίνουμε ιστορία 
στα παιδιά μας, γιατί μόνο η γνώση 
του παρελθόντος μπορεί να θωρα-
κίσει τις νέες γενιές από το τέρας 
του νεοφασισμού, που κρύβεται 
στις σκοτεινές γωνιές της ημιμά-
θειας και της απαιδευσιάς.

Μήπως ήρθε η ώρα να βρούμε 
το χαμένο νόημα της λέξης "πατρί-
δα" και να την φωνάξουμε δυνατά, 
να την υπηρετήσουμε με θάρρος 
και παρρησία; Γι'αυτή την πατρίδα 
άλλωστε, που μας ενώνει όλους 
κάτω από τα ματωμένα φτερά της, 
πολέμησαν όλοι εκείνοι οι ήρωες 
στις βουνοκορφές της Πίνδου, όχι 
μόνο γιατί πίστευαν, πώς μπορού-
σαν να νικήσουν την μπότα του 
Γερμανού, αλλά για να πεθάνουν 
πολεμώντας για τον Άνθρωπο!!!  
Το αίμα τους έθρεψε το δέντρο της 
Ελευθερίας, όχι μόνο της Πατρί-
δας, αλλά κυρίως του Ανθρώπου! 
Πέθαναν για να μην ταυτιστούν, να 
μην παραδοθούν στο ναζιστικό Θη-
ρίο, πέθαναν για να γράψουν με το 
αίμα τους το ΟΧΙ!

Οι μνήμες του 1940 είναι νωπές 
ακόμη. Ζουν ακόμη άνθρωποι που 
πολέμησαν στο Αλβανικό μέτωπο, 
ζουν ακόμη άνθρωποι που έζησαν 
το μεθύσι του πατριωτισμού, της 
Ελευθερίας, του Υπερανθρωπι-
σμού. Ας τους φωνάξουμε να μιλή-
σουν να εξηγήσουν με λόγια απλά 
κι απλοϊκά στα παιδιά μας, πώς 

γίνεται μια χώρα ολόκληρη, ένας 
λαός ολόκληρος να μπαίνει σε έναν 
πόλεμο, καταδικασμένο, μόνο και 
μόνο για να μην σκύψει το κεφάλι 
στον φασισμό, μόνο και μόνο για να 
φωνάξει "Αέρα"  και να φουντώσει 
την φωτιά  της Ελευθερίας, στις 
ψυχές των Ανθρώπων όλου του 
Κόσμου!

τι ακριβώς γιορτάζουμε 
την 28η Οκτωβρίου;

Η εταιρία ραψωματιώτη 
«βάζει» την Κορινθία 
στην κομποστοποίηση

θεί στην Βιομηχανική περιοχή,  ευρύτερα των 
Ισθμίων.  «Πέρα από τη δική μας επιχείρηση που 
είναι ολοκληρωμένη μονάδα και μπορεί να δώσει 
λύσεις σε μεγάλο κομμάτι,  υπάρχουν και άλλες 
μικρότερες επιχειρήσεις με διάφορα αντικείμενα 
οι οποίες συμπληρωματικά με μια πολύ σωστή 
συνεργασία μπορούν,  όλοι μας μπορούμε,  να 
βοηθήσουμε και να δώσουμε λύσεις σ ένα 
μεγάλο κομμάτι του προβλήματος,  γιατί είμαστε 
εδώ και γνωρίζουμε καλά και καταστάσεις και 
περιοχές και πρόσωπα και το αποτέλεσμα που 
θα δώσουμε θα είναι και πολύ καλύτερο και πιο 
οικονομικό φυσικά.  Υπάρχει ο εξοπλισμός και 
στην δική μας επιχείρηση που δεν μπορεί να 
μείνει αναξιοποίητος,  το να γίνουν καινούργιες 
επενδύσεις είτε είναι από ιδιώτη που θα βρει 
ο Δήμος Κορινθίων και θα βάλει τα χρήματα ή 
είτε μέσα από κάποιο πρόγραμμα και να γίνουν 
καινούργιες αγορές,  απ τη στιγμή που υπάρχουν 
τέτοιες επιχειρήσεις,  τέτοιοι επαγγελματίες στο 
νομό και αντιμετωπίζουν θέμα επιβίωσης,  είναι 
θεωρώ άτοπο διότι θα αχρηστευθούν εξοπλισμοί 
και να μείνουν άνθρωποι χωρίς δουλειά,  παράλ-
ληλά οι ίδιες οι επιχειρήσεις δεν θα μπορούν 
να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους» κατέ-
ληξε ο κ.  Ραψωματιώτης. 

 Η κομποστοποίηση αποτελεί λύση φιλική προς 
το περιβάλλον και προς τα οικονομικά των δήμων,  
αν και ως σήμερα ελάχιστοι την έχουν εντάξει στο 
πρόγραμμά τους.  Υπάρχουν πιλοτικές εφαρμογές 
στο Δήμο Αθηναίων,  στο δήμο Λαμιέων,  ωστόσο 
τα βήματα ακόμα και σήμερα είναι νηπιακά.  

Μ έχρι αρχές του 2014 η χώρα αποκλείεται 
να έχει φτάσει τα ευρωπαϊκά στάνταρ,  να 

επεξεργάζεται δηλαδή το 50% των οργανικών 
της,  σίγουρα όμως αν οι διαδικασίες εντατικο-
ποιηθούν και οι δήμοι κατανοήσουν τα οφέλη θα 
μπορέσει να ξεφύγει από το σημερινό 4%,  βία 5% 
το οποίο καταγράφει στην κομποστοποίηση.  

 Στην προσπάθεια αυτή συμβάλει και η κατάρ-
τιση ανθρώπων στον τομέα της κομποστοποίησης 
όπως αυτή που λαμβάνει χώρα από την Ηράκλεια 
Αναπτυξιακή Σύμπραξη στην Κορινθία,  με συ-
ντονιστή εταίρο τον όμιλο Ραψωματιώτη, η οποία 
καταρτίζει 60 ωφελούμενους προκειμένου να 
«τρέξουν» την διαδικασία κομποστοποίησης είτε 
ως εργαζόμενοι σε μονάδες είτε καταρτίζοντας 
κοινωνικές επιχειρήσεις οι οποίες κατά κοινή πα-
ραδοχή αποτελούν την διέξοδο αφού στην Ευρώ-
πη η κοινωνική οικονομία αντιπροσωπεύει το 10% 
των ευρωπαϊκών εταιρειών και το 10% της ολικής 
απασχόλησης.  Η επιτυχία των συνεταιριστικών 
επιχειρήσεων,  μιας από τις πιο βασικές μορφές 
της κοινωνικής οικονομίας,  δεν μετριέται μόνο με 
το οικονομικό κριτήριο,  αλλά και με τη συμβολή 
της στην αλληλεγγύη,  στην κοινωνική συνοχή και 
στην ενίσχυση των τοπικών δεσμών.  Τα μέλη και οι 
θέσεις εργασίας είναι χιλιάδες σε ευρωπαϊκό επί-
πεδο και η συμβολή τους στη μείωση της ανεργίας 
σημαντική,  ειδικά σε θέσεις για άτομα με προβλή-
ματα ένταξης στην αγορά εργασίας. 

ΓΥΡΙΣΤΕ ΣΕΛΙΔΑ
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Να πολεμάμε το φασισμό, 
όπου και όπως 

κι αν εκδηλώνεται...

Ί σως να πει κανείς ότι πόλεμος ήταν, θα γίνο-
νταν και βαρβαρότητες και εγκλήματα. Οι φα-

σίστες, όμως, λάτρευαν τον πόλεμο, βρίσκονταν 
στο στοιχείο τους, αποθέωναν τη βία, και επιπλέ-
ον τα εγκλήματά τους δεν ήταν κοινά. Πέρα από 
το ότι υπήρξαν πάμπολλοι Γερμανοί εγκληματίες 
πολέμου, ειδικά για τους ναζί δημιουργήθηκε 
μια νέα νομική κατηγορία, το «έγκλημα κατά 
της ανθρωπότητας» που αφορούσε τη δολοφο-
νία και την υποδούλωση άμαχων πληθυσμών 
και μάλιστα για πολιτικούς και «φυλετικούς»/
θρησκευτικούς λόγους. Για πρώτη φορά στην 
ιστορία επιχειρήθηκε συνειδητά η εξόντωση 
ενός ολόκληρου λαού, εκατομμυρίων ανθρώ-
πων απλώς και μόνο επειδή ήταν Εβραίοι. Ακό-
μα πιο ανατριχιαστικό είναι ότι οι μαζικές αυτές 
δολοφονίες δεν έγιναν σε μια έκρηξη μίσους, δεν 
ήταν ένα πογκρόμ που ξεκίνησε με κάποια (έστω 
ψεύτικη) αφορμή: εν πλήρη ηρεμία, με κανονικές 
γραφειοκρατικές διαδικασίες και με βιομηχανική 
οργάνωση, εκατομμύρια άνθρωποι σκοτώνονταν 

Α
ς να σκεφτούμε πώς θα ήταν ο κό-
σμος σήμερα αν στον Β΄ Παγκόσμιο 
πόλεμο είχαν νικήσει η ναζιστική 
Γερμανία και η φασιστική Ιταλία. 

Πρώτα πρώτα, θα ήταν ένας κόσμος πιο βάρβα-
ρος και βίαιος, ακόμα πιο βάρβαρος απ’ αυτόν 
που υπάρχει σήμερα. Ας σκεφτούμε πώς φέρο-
νταν οι ναζί στις χώρες που βρίσκονταν υπό την 
κατοχή τους. Δεν χρειάζεται να είναι κανείς ούτε 
από το Δίστομο ούτε από τα Καλάβρυτα για να 
έχει ακούσει ιστορίες φρίκης από την Κατοχή. 
Δείτε έναν χάρτη με τα καμένα από τους ναζί ελ-
ληνικά χωριά. Από εδώ, με τη μάχη της Κρήτης, 
ξεκίνησαν οι ναζί να προβαίνουν σε βαρβαρότη-
τες κατά αμάχων: στα χωριά που τους αντιστά-
θηκαν, σε αντίποινα, εκτελούσαν όλους τους 
άντρες. Τέτοιες θηριωδίες γενικεύτηκαν στη συ-
νέχεια στο Ανατολικό μέτωπο. Από τα 5 εκατομ-
μύρια αιχμαλώτους Ρώσους που συνέλαβαν οι 
Γερμανοί, επέζησαν μόνο τα 2 εκατομμύρια.

Του Νίκου Λέκκα*

 Αγ. Αικατερίνης 13,  βέλό, 
τηλ.2742 0 32045

Θ. Βασιλείου 44,  βραχατι, 
τηλ.2741 0 54909 &  6977 367330

E-mail petropouloukon@live.com
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Συγχαρητήρια παιδιά!

επειδή οι ναζί είχαν αποφασίσει ότι δεν είχαν δι-
καίωμα να ζουν. Καταλαβαίνετε, λοιπόν, γιατί η 
ναζιστική ιδεολογία έχει αποκληθεί εγκληματική.
Αν είχε νικήσει ο φασισμός, ο κόσμος θα ήταν 
πιο σκληρός, ακόμα πιο σκληρός απ’ ό,τι σήμερα, 
θα επικρατούσε ο νόμος της ζούγκλας, το δίκαιο 
του ισχυρότερου, χωρίς τους μετριασμούς του 
που έχουν εφεύρει οι ανθρώπινες κοινωνίες. Οι 
φασίστες λάτρευαν τη δύναμη, αυτό που ήθελαν 
ήταν να τους φοβούνται. Οι αδύναμοι προορίζο-
νταν για τον Καιάδα: στη ναζιστική Γερμανία δεν 
υπήρχε θέση για τα άτομα με ειδικές ανάγκες, 
στειρώνονταν ή εξοντώνονταν (το 1939-41 ευθα-
νασία εφαρμόστηκε σε 70.000 Γερμανούς με ανί-
ατες ασθένειες ή φρενοβλαβείς). Αυτή η απουσία 
ελέους έφερνε τους ναζί κάποτε σε ψυχρότητα ή 
και σε σύγκρουση με την Εκκλησία: στα στρατό-
πεδα συγκέντρωσης το 1937 στάλθηκαν και 700 
ιερείς. Ο γραμματέας του ναζιστικού κόμματος Μ. 
Μπόρμαν δήλωνε ότι «ο εθνικοσοσιαλισμός και ο 
χριστιανισμός είναι δύο ασύμβατες έννοιες».

Θ α ήταν ένας κόσμος πιο απάνθρωπος, αν 
είχαν νικήσει οι ναζί . άλλωστε γι’ αυτούς 

δεν υπήρχε η έννοια της ανθρωπότητας: υπήρ-
χαν μόνο φυλές, ανώτερες και κατώτερες, σε 
αιώνια πάλη μεταξύ τους, και είναι απολύτως 
θεμιτό οι ανώτερες να υποδουλώσουν ή να εξο-
ντώσουν τις κατώτερες φυλές. Θα ήταν λοιπόν 
ένας κόσμος λιγότερο ηθικός: οι στοιχειώδεις 
ηθικοί φραγμοί απέναντι στον συνάνθρωπο δεν 
ισχύουν για όσους δεν ανήκουν στη σωστή φυλή.
Θεωρητικά οι ναζί είχαν τους Έλληνες ψηλά στην 
ιεραρχία των εθνών, ως απογόνους των αρ-
χαίων Σπαρτιατών κλπ. Κατά την κατοχή όμως 
τους άφησαν να πεθαίνουν κατά χιλιάδες από την 
πείνα, μεριμνώντας μόνο για τον εφοδιασμό των 
δικών τους στρατευμάτων κατοχής.
Αν είχε νικήσει ο φασισμός, ο κόσμος μας θα ήταν 
πιο δίκαιος; Όχι. Εξ ορισμού οι άνθρωποι δεν θα 
θεωρούνταν ίσοι μεταξύ τους, η ισότητα κατη-
γορούνταν από τους φασίστες ως αξία της δημο-
κρατίας (όπως και είναι), δεν θα υπήρχε κράτος 
δικαίου και ίση μεταχείριση των πολιτών. Τα μέλη 
των εθνικών μειονοτήτων δεν θα είχαν τα ίδια 
δικαιώματα με τους υπόλοιπους πολίτες. Η ανι-
σότητα στις σχέσεις των δύο φύλων προωθήθη-
κε από τους ναζί: θα ζούσαμε σ’ έναν κόσμο πιο 
πατριαρχικό, η αντρική εξουσία θα ενισχυόταν, οι 
γυναίκες θα όφειλαν να περιορίσουν την κοινωνι-
κή τους ζωή και να αποσυρθούν στο σπίτι.

Σ ’ έναν φασιστικό κόσμο η δουλεία θα επανερ-
χόταν, επίσημα ή ανεπίσημα. Κατά τη διάρκεια 

του Β΄ παγκοσμίου πολέμου για την εντατική λει-
τουργία της πολεμικής της βιομηχανίας η ναζιστι-
κή Γερμανία χρησιμοποίησε κυριολεκτικά δουλική 
εργασία, αιχμαλώτων ή αμάχων από κατεχόμενες 
χώρες που δούλευαν επί τόπου ή αναγκάζονταν να 
μεταφερθούν στη Γερμανία για να εργαστούν.
Τουλάχιστον στο εσωτερικό της εθνικής κοινότη-
τας θα υπήρχε μεγαλύτερη κοινωνική δικαιοσύνη, 
θα ήταν μικρότερες οι διαφορές μεταξύ φτωχών 
και πλουσίων; Στο κάτω κάτω ναζί σημαίνει «εθνι-
κοσοσιαλιστής» (Nazional Sozialistische) και οι 
σοσιαλιστές είναι ευαίσθητοι σε τέτοια ζητήματα. 
Η απάντηση είναι όχι: στη ναζιστική Γερμανία τα 
κέρδη των επιχειρηματιών αυξήθηκαν και οι μι-
σθοί των εργαζομένων μειώθηκαν. Παρ’ όλες τις 
αντιπλουτοκρατικές τους φανφάρες οι φασίστες 
λειτούργησαν σαφώς υπέρ του μεγάλου κεφα-
λαίου, όπως τους κατηγορούσαν από την αρχή οι 
αντίπαλοί τους που έβλεπαν Γερμανούς επιχειρη-
ματίες να πληρώνουν το αεροπλάνο με το οποίο ο 
Χίτλερ έκανε τις προεκλογικές του περιοδείες και 
να καταβάλουν τα έξοδα συντήρησης των ναζιστι-

κών ταγμάτων εφόδου.
Στην Ιταλία οι φασίστες ξεκίνησαν 
την άνοδό τους ως μπράβοι στην 
υπηρεσία των γαιοκτημόνων, που 
έβλεπαν τους χωρικούς να ζητάνε 
την απαλλοτρίωση των τσιφλικιών 
τους. Ο Μουσολίνι όταν πήρε την 
εξουσία ακολούθησε μια ορθόδοξη 
φιλελεύθερη οικονομική πολιτική, 
για να υιοθετήσει τη δεκαετία του 
’30 μεγαλύτερες δόσεις κρατικού 
παρεμβατισμού, πάντα σε αγαστή 
συνεργασία με τον ιταλικό Σύνδεσμο 
Βιομηχάνων.

Η οικονομική ανάπτυξη που 
προέκυπτε έτσι, δεν μπορεί να 

αποτελέσει μοντέλο που μπορεί να 
εφαρμοστεί παντού: εκτός κι αν μας 
ικανοποιεί το να ζούμε σ’ έναν κόσμο 
όπου κάθε λίγο θα πρέπει να γίνεται 
ένας μεγάλος πόλεμος στον οποίο 
(μαζί με όλες τις άλλες καταστροφές) 
θα καταστρέφονται όσα έχει φτιάξει 
η πολεμική βιομηχανία κάθε χώρας 
και μετά θ’ αρχίζει ένας νέος κύκλος 
παραγωγής και καταστροφής. Η σχε-
δόν πλήρης απασχόληση που πέτυχε 
η ναζιστική Γερμανία είναι αδιαχώρι-
στη από την επιθετικότητά της και τον 
πόλεμο που ακολούθησε: όταν όλα 
υποτάσσονται στην προετοιμασία για 
πόλεμο, κάποια στιγμή ο πόλεμος θα 
πρέπει να γίνει (και να ξαναγίνει, σ’ 
έναν κύκλο που μπορεί να τελειώσει 
μόνο με την ήττα του φασισμού).
Ένας κόσμος στον οποίο θα είχαν νι-
κήσει οι φασίστες θα ήταν λιγότερο 
ελεύθερος, λιγότερο ανεκτικός, πιο 
μισαλλόδοξος. Πόσο ελεύθερος είσαι 
όταν φοβάσαι ανά πάσα στιγμή για τη 
σωματική σου ακεραιότητα; Πόσο 
ελεύθερα μπορείς να σκέφτεσαι σε 
καθεστώς «υποχρεωτικής εθνικής 
ενότητας»; Πόσο ελεύθερος είσαι 
όταν δεν μπορείς να μιλήσεις γιατί 
ό,τι πεις θα φτάσει στα αυτιά της μυ-
στικής αστυνομίας, της Γκεστάπο, και 
θα σε κλείσουν σε στρατόπεδο συ-
γκέντρωσης; Πόσο ελεύθερος είναι 
ένας κόσμος στον οποίο έχει επιστρέ-
ψει η δουλεία ως θεσμός, η σκλαβιά; 
Στον οποίο θα κυριαρχούσαν η ρου-
φιανιά, η καχυποψία, ο φόβος; Στον 
οποίο θα διώκονταν οι ιδέες και όχι 

μόνο οι πράξεις; Στον οποίο με συ-
νοπτικές διαδικασίες θα κλείνονταν 
σε στρατόπεδα συγκέντρωσης. Στον 
οποίο η προσωπική και η συλλογική 
αυτονομία δεν θα υφίστατο μπροστά 
στις επιθυμίες ενός κράτους που θα 
αυτοαποκαλούνταν «ολοκληρωτι-
κό»; Σύμφωνα με τον υπεύθυνο του 
Γραφείου εργασίας των ναζί, ο μό-
νος ιδιωτικός χρόνος του ατόμου θα 
έπρεπε να είναι η ώρα που κοιμάται.

Θ α ήταν τουλάχιστον ένας κό-
σμος πιο πειθαρχημένος; Σί-

γουρα όχι με τον τρόπο που εννο-
ούσε ο Περικλής/Θουκυδίδης στον 
«Επιτάφιο», όχι με μια εσωτερική 
πειθαρχία που πηγάζει μεταξύ άλλων 
από τη συμμετοχή των ανθρώπων 
στη θέσπιση των κανόνων. Θα ήταν 
ένας κόσμος πιο υποταγμένος, όπου 
οι απλοί άνθρωποι θα έπρεπε να 
υπακούουν σε κανόνες που θα είχαν 
οριστεί χωρίς τη συμμετοχή τους. Τυ-
φλή υπακοή σημαίνει, μεταξύ άλλων, 
ότι αποποιείσαι την ευθύνη για τις 
πράξεις σου: μετά τον πόλεμο όλοι 
οι ναζί ισχυρίζονταν ότι εκτελούσαν 
εντολές, οπότε δεν ευθύνονταν για 
τα εγκλήματα που είχαν κάνει. 
Θα ήταν, λοιπόν, ένας κόσμος λιγότε-
ρο δημοκρατικός, όπου οι άνθρωποι 
θα έλεγχαν λιγότερο τη ζωή τους και 
δεν θα προβλέπονταν διαδικασίες 
μέσω των οποίων θα μπορούσαν να 
επηρεάζουν την πολιτική του κρά-
τους. Ο φασισμός προήλθε από τάσεις 
που αναπτύχθηκαν μετά το 1789 κατά 
των αρχών της Γαλλικής Επανάστα-
σης, κατά του δημοκρατικού κινή-
ματος που διεκδικούσε το δικαίωμα 
ψήφου για όλους, και αργότερα κατά 
του μαρξισμού και του σοσιαλιστικού 
κινήματος που ζητούσαν τη δημιουρ-
γία μιας κοινωνίας ίσων ανθρώπων.
Ένας φασιστικός κόσμος, τέλος, θα 
ήταν ένας κόσμος λιγότερο ορθο-
λογικός, λιγότερο διαφωτισμένος. 
Θα έχετε ακούσει για το κάψιμο από 
τους ναζί των βιβλίων που δεν τους 
άρεσαν. Γι’ αυτούς η εθνικότητα του 
επιστήμονα ήταν πιο σημαντική από 
το αν είχε δίκιο: φιλοδοξούσαν να δη-
μιουργήσουν μια «γερμανική φυσική» 
που θα αντικαθιστούσε την «εβραϊκή 

φυσική» του Αϊνστάιν. Οι άνθρωποι 
θα μάθαιναν όχι να αναζητούν τα αί-
τια των προβλημάτων τους και λύ-
σεις γι’ αυτά, αλλά αποδιοπομπαίους 
τράγους, κάποιον να του φορτώσουν 
τη δυστυχία τους και να ξεσπάσουν 
πάνω του, όπως έκανε ο Χίτλερ με 
τους Εβραίους. Αντί να κρίνουν τους 
ηγέτες τους, θα καλούνταν να τους 
λατρεύουν (Fuhrerprinzip). Αντί να 
διερωτούνται για την ορθότητα των 
εντολών, θα έπρεπε να τις υπακούν.
Θα έχετε ακούσει ότι εμείς οι Έλληνες 
δεν μπορούμε να είμαστε φασίστες, 
ότι έχουμε ανοσία στο μικρόβιο του 
φασισμού, αφού έχουμε ζήσει Κα-
τοχή και έχουμε υποφέρει τόσο από 
τη φασιστική βία. Να μην ξεχνάμε, 
όμως, ότι στην Κατοχή ήταν χιλιάδες 
και οι Έλληνες που συνεργάστηκαν 
με τον κατακτητή, φορώντας γερμα-
νικές στολές και που χαρακτηρίστη-
καν προδότες απ’ όλες τις πολιτικές 
δυνάμεις μετά την απελευθέρωση.

Α ν θέλουμε να σβηστεί για πάντα 
από τη μνήμη της ανθρωπότη-

τας, η ναζιστική θηριωδία, δεν αρκεί 
να την καταδικάζουμε σε εκδηλώσεις 
επετειακού χαρακτήρα σαν τη σημε-
ρινή. Πρέπει να επαγρυπνούμε και να 
πολεμάμε το φασισμό όπου και όπως 
κι αν εκδηλώνεται: Στη δουλειά, στην 
πολιτική, στην οικονομία, στις δια-
κρατικές σχέσεις, στην επικοινωνια 
μας με τους άλλους λαούς, ακόμα και 
μέσα στην ίδια την οικογένειά μας. 

Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να επιδο-
θούμε σε μία ευγενική άμιλλα με τους 
άλλους λαούς και να πάρουμε απ’ 
αυτούς ό,τι καλύτερο έχουν, όπως κι 
αυτοί από τοδικό μας λαό. Μόνο έτσι 
θα μπορέσει να βαδίσει ολόκληρη η 
ανθρωπότητα χέρι-χέρι στο δρόμο 
της προόδου και της προκοπής. 
Ο  φασισμός δεν είναι μια μακρινή 
ιστορία. Ας μην έχουμε την αυταπάτη 
ότι ξεμπερδέψαμε μια και καλή μ’αυ-
τόν όντα τελειώσαμε με το Χίτλερ. 
Με το Χίτλερ τελειώσαμε, όχι όμως 
και με το χιτλερισμό. Ο φασισμός 
αν οι λαοί δεν έχουν τα μάτια τους 
ανοιχτά, μεταμορφώνεται συνεχώς 
προσπαθώντας να τους εξαπατήσει 
και να τους παρασύρει στο παιχνίδι 
του πολέμου και της αλληλοεξό-
ντωσης. Ο λύκος αλλάζει συνεχώς 
προβιά, προβάροντας κάθε φορά την 
πιο φανταχτερή για την περίσταση. 
Δεν είναι και πολύ δύσκολο για έναν 
λαό τσακισμένο από την ανέχεια και 
απογοητευμένο από την πολιτική και 
τους πολιτικούς να πέσει στα νύχια 
ενός επιτήδειου φασίστα. 

Ο ι Έλληνες, λοιπόν, δεν έχουμε 
ανοσία στον φασισμό. Κανείς 

δεν έχει. Γι’ αυτό έχει σημασία να 
λέγονται όλα αυτά τα πράγματα, γι’ 
αυτό έχει σημασία να γιορτάζουμε μ’ 
αυτό το πνεύμα την 28η Οκτωβρίου.

Ο κ. Νίκος Λέκκας είναι 
καθηγητής Φυσικής.

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

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



B΄ 15νθημερο    οΚΤΩβριου   2013

10 πολιτών
Γνώμη

B΄ 15νθημερο    οΚΤΩβριου  2013

11πολιτών
ΓνώμηΑφιέρωμα Αθλητισμός - Σύλλογοι

 Δευτέρα έως Σάββατο 9.00 -13.30
Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 18.00 - 20.30

28ης Οκτωβρίου 28 Κιάτο, 20200

τηλ.: 27420.22456 κιν.: 6971.618.925
e-mail: errisof@hotmail.com

ΕΡΡΙΚΟΣ Α. 
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ

• Παροχή Υπηρεσιών • Χειρουργικές Επεμβάσεις  

• Φάρμακα • Είδη Pet Shop • 

Άθληση • Χορός • Πολιτισμός
Οι ΕγγραφΕς ςυνΕχιζΟνται�

Ο ΠαμβΟχαϊκΟς ςτα ςχΟλΕια�

Ο Πολιτιστικός και Αθλητικός Σύλλογος 
Βραχατίου ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

ενημερώνει πως οι εγγραφές 
συνεχίζονται σε όλα τα τμήματα  

των δραστηριοτήτων του, 
καθημερινά στα γραφεία  

του Συλλόγου.  
Για πληροφορίες:  

6945.978781 (Τοξοβολία),  
6981.106214 (Μπάσκετ),  

6980.973663 (Χορός).

• ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ
• ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ & ΛΑΤΙΝ ΧΟΡΟΙ
• ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ
• ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ
• ΜΠΑΣΚΕΤ
• ΤΟΞΟΒΟΛΙΑ
• ΠΙΝΓΚ ΠΟΝΓΚ
• ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ 
• ΠΑΛΗ

Επίσκεψη πραγματοποίησαν προπονητές και παίκτες της ανδρικής ομά-
δας του Παμβοχαϊκού στα Δημοτικά Σχολεία Ζευγολατιού και Βέλου, προ-
κειμένου να ενημερώσουν τους μαθητές για το άθλημα του βόλεϊ και για 
την δουλειά που γίνεται στις Ακαδημίες του Παμβοχαϊκού.

Οι παίκτες και οι προπονητές έπαιξαν με τους μαθητές οι οποίοι τους 
υποδέχτηκαν με ενθουσιασμό.

Στις προθέσεις των παραγόντων του Παμβοχαϊκού είναι να συνεχίσουν 
και με άλλες επισκέψεις και στα υπόλοιπα δημοτικά της περιοχής.

Δελτίο Τύπου επ'αφορμή της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου απέστειλε η  
Κίνηση Ενεργών Πολιτών Ζευγολατιού «ΚΟΙΝΩΝΙΑ». Σε αυτό αναφέρει: «Ενόψει 
του εορτασμού της Εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου, αποδίδει τιμή σε όλους 
«εκείνους που με τη ζωή τους όρισαν να φυλάττουν Θερμοπύλες».

Σε εκείνους τους Έλληνες αγωνιστές και πατριώτες που εκεί ψηλά στα παγωμένα 
βουνά της Πίνδου, ως άλλοι  Σπαρτιάτες, βροντοφώναξαν «ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ» στον Ιτα-
λό κατακτητή.

Σε εκείνους που έπεσαν μαχόμενοι «Υπέρ πατρίδος».
Σε εκείνους που θυσιάστηκαν για να είναι η Ελλάδα σήμερα ελεύθερη και να μπορεί 

να απολαμβάνει ο κάθε ένας από εμάς τα αγαθά της ελευθερίας και της δημοκρατίας.
Ίσοι μεταξύ ίσων, αλληλέγγυοι και ενωμένοι έδωσαν τον υπέρτατο εθνικό αγώνα 

με αυταπάρνηση, ηρωισμό και αξιοπρέπεια.
Η Αντίστασή τους αυτή έμεινε στην Ιστορία ανεξίτηλη να θυμίζει και να διδάσκει 

όλους εμάς τους σύγχρονους Νεοέλληνες που έχουμε ξεχάσει και χάσει τον εθνικό 
μας προσανατολισμό, να ξαναβρούμε ως λαός, ως Έθνος, τον βηματισμό μας, εάν 
θέλουμε να έχουμε μέλλον. Και για να έχουμε μέλλον, θα πρέπει πρώτα να χτίσουμε 
το παρόν.

Κι όπως είπαν ΟΧΙ αυτοί που τελικά έγραψαν το Έπος του 1940 στην Τριπλή επίθε-
ση (Ιταλία, Γερμανία, Βουλγαρία) που δέχτηκε η πατρίδα μας, έτσι κι εμείς οφείλουμε 
να πούμε ένα βροντερό ΟΧΙ στην τριπλή επίθεση που δεχόμαστε σήμερα (ΤΡΟΪΚΑ). 
Γιατί αυτές οι πρακτικές αφανίζουν τελικά τους λαούς.
ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΑΦΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ.
ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 
ΤΟΥ.
ΟΧΙ ΣΤΗ ΝΕΑ ΤΡΙΠΛΗ ΚΑΤΟΧΗ.

Για την Κίνηση Ενεργών Πολιτών Zευγολατιού «ΚΟΙΝΩΝΙΑ»
Με τιμή,

Ο Πρόεδρος Σχοινοχωρίτης Κωνσταντίνος»

Οχι ςτη νΕα 
τριΠλη κατΟχη

...Και ξαφνικά εκεί που οι περισσότεροι από μας άκου-
γαν τη λέξη φασισμός στους λόγους που εκφωνούσαν δά-
σκαλοι και καθηγητές στην επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, 
τα πράγματα άλλαξαν.

Τι είναι όμως ο φασισμός;
(Ορισμός: πολιτικοκοινωνικό σύστημα της άκρας δεξιάς 

με έντονα αυταρχικό χαρακτήρα που καταργεί τον κοινο-
βουλευτισμό και τη δημοκρατία και βασίζεται στον μονο-
κομματισμό και στον ολοκληρωτισμό).

Ο όρος βέβαια χρησιμοποιείται ως μία ευρύτερη έννοια, 
η οποία χαρακτηρίζει βίαιες και αντιδημοκρατικές συμπε-
ριφορές. 

Πέρα από τους ορισμούς όμως "φασισμός" είναι το ΟΧΙ 
που ξεχάσαμε να πούμε. Στις όλο και πιο δύσκολες συν-
θήκες της καθημερινότητάς μας οφείλουμε να διατηρού-
με την ψυχραιμία μας και να είμαστε συνειδητά παρόντες 
απέναντι σε τέτοια φαινόμενα. 

Οι αρχές μας, η παιδεία μας, να είναι σταθερές και αφε-
τηρία μας για σωστές κινήσεις που θα κάνουμε είτε ομα-
δικά είτε ατομικά. Ας έρθουμε "κοντά" στην έννοια του 
ανθρωπισμού, ας ενεργοποιήσουμε το ενδιαφέρον για τον 
συνάνθρωπο, την κατοχύρωση των ανθρωπίνων δικαιω-
μάτων και την κατάργηση των φυλετικών διακρίσεων. 

Ας λέμε καθημερινά όχι -πρώτα στους εαυτούς μας και 
σε οτιδήποτε μας υποκινεί να φερθούμε φασιστικά. 

Ο κ. Βασίλης Τρωγάδης είναι μαθηματικός και 
αντιδήμαρχος Οικονομικών του δήμου Βέλου-Βόχας

τΟ Οχι ΠΟυ ΞΕ-
χαςαμΕ να ΠΟυμΕ

Του Γιώργου Γουγά*

η γΕννηςη τΟυ νΕΟφαςιςμΟυ 
ςτην ΕυρώΠη

Κ
αθώς πλησιάζουμε να γιορτάσουμε 
την επέτειο του «ΟΧΙ», δεν μπορώ 
να μην σκεφτώ πως είναι τραγική 
ειρωνεία να γιορτάζουμε σήμερα 

μιαν επέτειο που είναι εντελώς ξεκομμένη από 
το αληθινό της νόημα. Ο φασισμός, τον οποίο 
τότε πολέμησε η ανθρωπότητα, ενδεδυμένος 
την λεοντή της δημοκρατίας, έρχεται σήμερα 
να ξανανταμώσει με τον νεοφασισμό που υπε-
ρασπίζεται με ρητορικά σχήματα η ευρωπαϊκή 
(άμα και ελληνική) πολιτική ηγεσία. 

Η Ευρώπη εκείνη του 1939-45 ήταν μια 
Ευρώπη που είχε στην προμετωπίδα της 

την εντολή να υπερασπίσει τον ανθρωπισμό, 
τη δημοκρατία, την ελευθερία, τα δικαιώματα. 
Αντλούσε δυνάμεις από την κοινωνική επανά-
σταση του 1789, που κατάργησε την απόλυτη 
μοναρχία και γκρέμισε το φεουδαρχικό σύστη-
μα. Από την κοινωνική επανάσταση των κολλί-
γων στην Θεσσαλία, που ζητούσαν να ορίζουν 
οι ίδιοι την μοίρα τους. Από την Βιομηχανική 
Επανάσταση και τις κοινωνικές ανακατατάξεις 
και τις επαναστατικές εκρήξεις που πυροδότη-
σε. Από την σταδιακή άνοδο των κινημάτων και 
τον παρεμβατικό ρόλο του κράτους στην αναδι-
ανομή του πλούτου. 

Μιλούσε για προοδευτικές μεταρρυθμίσεις 

στην υγεία, την θρησκεία, την παιδεία. Για αξί-
ες και ελευθερίες, για τα δικαιώματα των γυ-
ναικών, των φτωχών, των εργαζομένων. Όλα 
όσα σήμερα ισοπεδώνονται για να χτιστεί η Νέα 
Ευρώπη. Και για να γίνει το Νέο Τείχος, που θα 
διασχίζει αυτή τη φορά όλη την Ευρώπη και που 
ο πυρήνας του θα είναι η τραπεζική ένωση, το 
ενιαίο νομισματικό σύστημα, η ενιαία δημοσιο-
νομική πειθαρχία, η ομοσπονδιοποίηση. 

Έ να τείχος που θα βάζει φραγμούς στην 
πρόσβαση στην καλή δημόσια υγεία, στην 

καλή δημόσια εκπαίδευση. Θα διασπά τον πυ-
ρήνα των ανθρωπιστικών αξιών, εν ονόματι 
των οποίων συγκροτήθηκε. Θα διατάσσει την 
υποταγή των κοινωνιών στη δουλεία του χρέ-
ους. Θα επαναφέρει το καθεστώς της μισθωτής 
σκλαβιάς του 19ου αιώνα. Θα μιλά για μεταρ-
ρυθμίσεις και θα εννοεί στην πραγματικότητα 
περικοπές δαπανών και ιδιωτικοποιήσεις που 
θα οδηγούν σε μαζικούς αποκλεισμούς από 
αυτονόητα μέχρι πρότινος δημόσια αγαθά. Θα 
θεωρεί πρόοδο κάθε είδους περιστολή δικαιω-
μάτων στην υγεία, στην κατοικία, στην παιδεία, 
στην ασφάλιση, στη σύνταξη, στο αξιοπρεπές 
γήρας. Θα μιλά για εξυγίανση και θα εννοεί τη 
λεηλασία του δημόσιου πλούτου. Θα βαφτίζει 
ως αλληλεγγύη την εξώθηση ολόκληρων κοι-

νωνιών στα όρια ανθρωπιστικών κρίσεων. Θα 
αλλάζει τις αποφάσεις της βουλή με τις αξιολο-
γήσεις των τριών αδερφών (Standar and Poors, 
Fitch και Moodys). Θα αλλάζει την δημοκρατία 
με τον ολοκληρωτισμό (της αγοράς). Και θα θε-
ωρεί απαράβατο όρο ύπαρξης αυτής της άθλιας 
ευρωπαϊκής ενοποίησης τη στεγανοποίησή της 
απέναντι ακόμη και στις τυπικές διαδικασίες δη-
μοκρατικού, εθνικού και λαϊκού ελέγχου. 

Α υτό θα είναι το έσχατο τείχος που θα χω-
ρίζει τη σκιά της σπουδαίας Ευρώπης στην 

οποία ζήσαμε, από τη νέα Ευρώπη, την Ευρώπη 
των τραπεζών, των πιστωτών, των άπληστων 
golden boys, των αλαζόνων πολιτικών και των 
αυτοκρατορικών γερμανικών φιλοδοξιών.  Ίσως 
τότε να έρθει η ώρα που θα δικαιωθεί ο Μπρεχτ: 

 «...O λαός
έχασε την εμπιστοσύνη της κυβέρνησης
και δεν μπορεί να την ξανακερδίσει
παρά μονάχα με διπλή προσπάθεια. 
Δε θα’ ταν τότε
πιο απλό, η κυβέρνηση
να διαλύσει το λαό
και να εκλέξει έναν άλλον;» 

Ο κ. Γιώργος Γουγάς είναι δημοσιογράφος, 
εκδότης της εφημερίδας "Πολίτης της Κορινθίας"

Του Βασίλη Τρωγάδη*
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B΄ 15νθημερο    οΚΤΩβριου  2013

13πολιτών
Γνώμηχρήσιμα Πολιτισμός - Εκδηλώσεις

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
ENOIKIAZETAI διαμέρισμα 80 τμ, ορο-
φοδιαμέρισμα στην περιοχή Άνω Άσσου. 
Διαθέτει κήπο, γκαράζ, πάρκινγκ, αποθήκη, 
αυτόνομη θέρμανση και ηλιακούς συλλέκτες 
(για παροχή ζεστού νερού). Τηλ. 27410 
54000, 6976-280106
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

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

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

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

ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ

"Άλμα Ζωής" και 
εκδρομή στη Δόξα
ΕΚΔΗΛΩΣΗ

Τα μέλη των Κέντρων Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων 
του Δήμου Βέλου Βόχας  στα πλαίσια ενημερωτικής εκδή-
λωσης την πέμπτη 31 όκτωβρίου θα παρακολουθήσουν 
εκδήλωση που πραγματοποιεί ο Σύλλογος Γυναικών με 
Καρκίνο Μαστού "ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ" Ν. Αχαϊας. Στόχος της ενη-
μέρωσης είναι η κάθε γυναίκα της περιοχής να πληροφορη-
θεί για τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης του καρκίνου του 
μαστού, να το απομυθοποιήσει και να ενθαρρυνθεί να κάνει 
τακτικό προληπτικό έλεγχο. Στην εκδήλωση θα μιλήσουν:

Ο κ. Βασίλης Καραμπελιάς, Γενικός Χειρούργος για την 
"Πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του μαστού", 
η κ. Ράνια Πανουργιά, Ψυχολόγος του Συλλόγου Γυναικών 
με καρκίνο του μαστού "ΆΛΜΑ ΖΩΗΣ" Ν. Αχαϊας, για το "τι 
μας αποτρέπει από τον απαραίτητο προληπτικό έλεγχο" και 
η κ. Πάκυ Καραλή, Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλί-
ου του Συλλόγου Γυναικών με καρκίνο του μαστού "ΆΛΜΑ 
ΖΩΗΣ" Ν. Αχαϊας, για την προσωπική της εμπειρία με τον 
καρκίνο του μαστού με θέμα "Ο καρκίνος και εγώ".

Μετά το τέλος των εισηγήσεων θα ακολουθήσει συζήτη-
ση (ερωτήματα – απορίες) με τα μέλη του Κ.Α.Π.Η.

ΕΚΔΡΟΜΗ
Την δευτέρα 4 νοεμβρίου 2013 θα πραγματοποιηθεί 

μονοήμερη εκδρομή, για τα Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας 
Ηλικιωμένων του Δήμου Βέλου Βόχας, στη Λίμνη Δόξα – 
Τρίκαλα. πρόγραμμα εκδρομής:
• Ώρα Αναχώρησης από τα Κ.Α.Π.Η του Δήμου: 08.00 π.μ
• Στάση για καφέ στη Στυμφαλία
• Επίσκεψη στη Λίμνη Δόξα και στο μοναστήρι του Αγ. Γε-

ωργίου
• Φαγητό στα Τρίκαλα – ελεύθερο μενού ή προτεινόμενη 

ταβέρνα 
• Καφές και ελεύθερος χρόνος στα Μεσαία Τρίκαλα
• Επιστροφή στα Κ.Α.Π.Η το αργότερο στις 21.00

Η εκδρομή θα πραγματοποιηθεί ΔΩΡΕΑΝ.
δηλώσεις συμμετοχής καθημερινά στα Κ.Α.Π.Η του 

Δήμου έως την τετάρτη 30 όκτωβρίου 2013 και έως συ-
μπληρώσεως δύο (2) λεωφορείων.

Σημείωση: 1) Όλοι οι εκδρομείς θα πρέπει να βρίσκονται 
στα Κ.Α.Π.Η δεκαπέντε (15) λεπτά νωρίτερα από την ώρα 
αναχώρησης 2) Η εκδρομή ισχύει μόνο για τα μέλη των 
Κ.Α.Π.Η 3) Ισχύει σειρά προτεραιότητας στην επιβίβαση 
στα λεωφορεία ανάλογα με τη σειρά δήλωσης συμμετοχής.

«To Αρχοντόπουλο 
και η Πανωραία» 
Παραστάσεις Νοεμβρίου: 

Κυριακή 3/11, Σάββατο 9/11, 
Σάββατο 16/11 Κυριακή 24/11 

&  Σάββατο 30/11

Η Πειραματική Σκηνή του Θεάτρου Περι-
γιαλίου παρουσιάζει φέτος το φθινόπωρο τη 
Θεατρική παράσταση «Το αρχοντόπουλο και 
η Πανωραία». Μέσα από τα παραμύθια του 
κόσμου, επιχειρείται ένα ταξίδι στον κόσμο 
των αρετών, των ελαττωμάτων και της αλή-
θειας του καθενός.

«Πριν πολλά χρόνια σε μια παραμυ-
θοχώρα ζούσε ένας τρανός άρχοντας με 
τη γυναίκα του και απέκτησαν έναν γιο, 
που μια μέρα στον κήπο του κάστρου 
συναντά την Πανωραία και την ερωτεύ-
εται με όλη του την καρδιά. Το νεαρό αρ-
χοντόπουλο αναρωτιέται λοιπόν:

Αλλά οι δρόμοι τους χωρίζουν… Έτσι 
το φαντασμένο αρχοντόπουλο ξεκινά 
ένα ταξίδι για να βρει την αγαπημένη 
του Πανωραία. Ταξιδεύει χρόνια ώσπου 
κάποια στιγμή την συναντά και πάλι. Τι 
είναι όμως αυτό που κρατά τον αρχοντό-
πουλο μακριά από την αγαπημένη του;»

Σκηνοθεσία : Γωγώ Ξανθάκη, Ηθοποιός

πληρόΦόριέσ-κρατησέισ Θέσέων 
Θέατρό πέριγιαλιόύ

27410-86330, 6973-803911

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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σ υγχαρητήρια στον προ-
πονητή του ολυμπιακού 
και στους παίκτες  για την 

εκπληκτική εμφάνιση μέσα στο 
Ντα  Λουζ!

Η πρώτη μεγάλη μαγκιά του 
Μιτσέλ ήταν ότι άφησε στον πά-
γκο αυτή την ποντικομαμή  τον 

Σαβιόλα και πίσω από 
τον Μήτρογλου έβαλε 
τον Ντομίνγκεζ. Πολύ 
πιο στέρεος ο Τσόρι και 
κυρίως με πιο καθαρό 
μυαλό. Η εκτέλεση που 
έκανε στο γκολ ήταν 
ποίημα και ζωγραφιά 
μαζί. Η δεύτερη μαγκιά 
του Ισπανού ήταν, ότι 
επιτέλους παράτησε 
το  4-3-3 και ακολούθη-
σε το κλασικό 4-4-2 που 

πάει γάντι στον Ολυμπιακό. Και η 
τρίτη και μεγαλύτερη μαγκιά ήταν 
το πρέσινγκ που εφάρμοσαν οι 
παίκτες του στο κέντρο του γηπέ-
δου. Αυτή τη φορά σεβάστηκε και 
έκλεισε τους χώρους και με αυτόν 
τον τρόπο διόρθωσε την αμυντική 
του λειτουργία, που στο παιχνί-
δι με την Άντερλεχτ ήταν να τον 
κλαίνε οι ρέγκες..... Και επειδή η 
Μπενφίκα από το κέντρο και πίσω 
ήταν για τον γάιδαρο καβάλα, οι 
παίκτες του Ολυμπιακού βρήκαν 
τους χώρους για να σκοράρουν 
και να δημιουργήσουν κι άλλες 
πολλές κραχτές ευκαιρίες. Αν στο 
Β’ ημίχρονο ήταν το γήπεδο στε-
γνό και όχι βούρκος και πισίνα, σί-
γουρα ο Ολυμπιακός θα έβαζε και 
το δεύτερο και ίσως και το τρίτο... 
Σ’ αυτό θα βοηθούσε και η ίδια η 
Μπενφίκα, που κατά τη γνώμη 
μου, τα ίδια σκατά είναι με την 
Άντερλεχτ. Για να μην πω ότι οι 
Βέλγοι είχαν καλύτερη ανάπτυξη 

από τους Πορτογάλους.
Πιο αναλυτικά για το παιχνίδι θα 

τα εξηγήσω παρακάτω.  
Μου άρεσε πολύ  ο Ντομίν-

γκες, δούλεψε ο αργεντινος, του 
έκανε καλό  και ο πάγκος, έγι-
νε πιο ελαφρύς, και το γούστα-
ρα που άφησε έξω τον Σαβιόλα! 
Μπράβο στον προπονητή. Κά-
ποιοι διαφημίζουν συνεχώς τον 
Σαβιόλα αλλά εγώ σταθερά έχω 
την άποψη ότι σέρνει το όνομά 
του. Μέσα στο γήπεδο βλέπω 
έναν καταπληκτικό Μήτρογλου 
που δεν έχει το όνομα του Σα-
βιόλα αλλά είναι πολύ καλύτερος 
Πολύ καλοί οι δύο κεντρικοί 
χαφ του Ολυμπιακού, σκύλια-
σε ο Μανιάτης, καλός ο Σαλίνο, 
βοήθησε πολύ ο Φουστέρ, άρι-
στος ο Ντομίνγκες, γύρναγε και 
πίσω να βοηθήσει, γινόταν 3ος 
χαφ στον άξονα, κρατούσε μπά-
λα, μοίραζε παιχνίδι, ωραιότατο 
το γκολ του με την προσποίηση 

που έκανε, ήταν σαν αρχηγός! 
Οι χαφ στον άξονα είχαν απόστα-
ση 8 με 10 μέτρα μεταξύ τους, 
γυρνούσαν για βοήθεια και ο 
Φουστέρ με τον Βάις και ο  Ντο-
μίνγκες, δεν έβρισκαν διαδρόμους 
της Μπενφίκα οι παίκτες, και όταν 
έκλεβε την μπάλα ο Ολυμπιακός 
ξεδιπλωνόταν με τέχνη μπροστά! 
Όχι όπως να ΄ναι. Αλλά με τέχνη. 

Ήταν καταπληκτικός ο Ολυ-
μπιακός στο α΄ ημίχρονο. 
Άριστες οι αλλαγές του Μίτσελ, 
μου άρεσε που ενίσχυσε το κέ-
ντρο με τους δύο έγχρωμους, το 
μόνο που άργησε να κάνει ήταν 
να βάλει και τρίτο σέντερ μπακ 
μέσα. Το έκανε στο ΄87 βάζοντας 
και τον Μεντζανί. Αν το είχε κά-
νει στο ΄80 ή στο ΄82, ο Ολυμπι-
ακός μπορεί να κράταγε τη νίκη.  
Το ματς θέλει λίγα λεπτά να λήξει, 
το γήπεδο είναι χάλια, ρίξε στο 
΄80 τρίτο σέντερ μπακ μέσα. Με 
την Παρί είχαν φανεί οι αδυναμίες 

του Ολυμπιακού στα κόρνερ, τερ-
ματοφύλακας και παίκτες είχαν 
δείξει πρόβλημα. Βοήθησέ τους! 
Κερδίζεις 0-1, το τερέν είναι χά-
λια, πού θα το πάει η Μπενφίκα το 
ματς; 

Στον αέρα θα το πάει. Ενίσχυ-
σε με τρίτο σέντερ μπακ. Χά-
θηκε η ευκαιρία της χρονιάς να 
πάρεις από τώρα την πρόκριση. 
Ο Ρομπερτο  οποίος αντί να βου-
λώσει τα  στόματα  της Μπεν-
φίκα για τις κοροϊδίες που του 
είχαν κάνει, τους έδωσε κι άλλη 
τροφή να λένε άσχημα γι΄ αυ-
τόν. Κρίμα στο παλικάρι, ενώ 
είναι καλός τερματοφύλακας. 
Ο Ολυμπιακός με 33.000 κό-
σμο  στο πλευρό του, με ένα καυ-
τό Καραϊσκάκη στο οποίο θα γίνει 
χαμός, θα τα δώσει όλα στη συνέ-
χεια και θα ματώσει, θα σκυλιάσει, 
να περάσει στους 16. Του αξίζει 
αυτή η πρόκριση και μπορεί να 
την πάρει! 

ΑθλητικάΑθλητικά

n

Γράφει ο Βίγια

Ο ΟλυμΠιακΟς ΕχΕι ΠρΟΠΟνητη�

Δεν θέλω  να  μιλήσω 
αγωνιστικά  για τον 
Παναθηναϊκό και για αυτό που 
έπαθε από τον Πανθρανκς. 
Για άλλο πολύ πιο σπουδαίο 
πράγμα θα μιλήσω, που δεν 
έχει προηγούμενο και δεν 
έχει ξαναγίνει ποτέ σ’ αυτή 
την ομάδα. Και να ακριβώς, 
τι εννοώ: Ο,τι ποταπό και 
ξευτιλισμένο γίνεται φέτος στον 
Παναθηναϊκό, ο κόσμος του 
το χειροκροτάει. Για πρώτη 
φορά στην ιστορία του επειδή 
χρωστάει παντού, δεν παίρνει 
άδεια να παίξει στην Ευρώπη, 
και όμως για τον κόσμο του δεν 
τρέχει κάστανο. Για πρώτη φορά 

στην ιστορία του έχει απανωτές 
προσφυγές επειδή χρωστάει 
σε παίκτες (Τοτσέ, Βελάσκες, 
Πίντο, Φορναρόλι, κ.λπ.) και 
όμως δεν τρέχει κάστανο. Για 
πρώτη φορά τρώει τρία γκολ 
από τον Πανιώνιο κι όμως 
χειροκροτείται. Φέρνει 0-0 μέσα 
στη Λεωφόρο με τη Βέροια και 
15.000 κόσμος τον χειροκροτεί. 
Χάνει μέσα στη Λεωφόρο από 
τον Πανθρακικό και 15.000 
κόσμος τον χειροκροτεί και 
αποθεώνει. Χάνει από τον 
ΠΑΟΚ κι όμως την άλλη ημέρα 
υπάρχει από τον κόσμο του 
πανηγυρικός χαρακτήρας. Για 
πρώτη φορά στην ιστορία του 
από το 1908 δεν έχει ούτε ένα 
παίκτη στην εθνική ομάδα, 
και όμως ο κόσμος του τον 

αποθεώνει. Ρε, και δέκα γκολ 
να φάει μέσα στη Λεωφόρο, 
οι 15.000 που θα είναι στις 
εξέδρες θα χειροκροτάνε. Αν 
όλα αυτά που γίνονται φέτος 
στον Παναθηναϊκό γινόντουσαν 
επί Βαρδινογιάννη, θα πήδαγε 
ο κόσμος τα κάγκελα και θα 
γινόταν η νύχτα του Αγίου 
Βαρθολομαίου, ό,τι είχε γίνει 
τότε με τον Ολυμπιακό Βόλου. 
Τι διάολο τους κάνει ο Αλα-
φούζο και 15.000 άτομα τον 
χειροκροτάνε; Λέτε να τους 
ψεκάζει; Αφού όλοι αυτοί έχουν 
φτάσει στο σημείο να μη βλέπει 
κανένας “Σταρ”. Ολοι βλέπουν 
“Σκάι”...

P.S. Συγχαρητήρια στον 
Μανζιο και στην ομάδα του 

Πανθρακικου  για την μεγάλη 
νίκη μέσα στη λεωφόρο.

Δεν γίνεται ...τους ψεκάζουν�

έλλάς βέλου  Για την 4η 
αγωνιστική η Ελλάς Βέλου 
απέναντι στον Πέλοπα έγραψε 
ισοπαλία 3-3! τα γκολ: 6', 
1-0, Λίγο έξω από την περιοχή 

έγινε κάτοχος της μπάλας ο 
Κατσιάπης που πάσαρε στον Λίλιο 

ο οποίος άνοιξε το σκορ για τον Πέλοπα. 
30', 1-1, εκπληκτική ενέργεια του Ρούπα από 
αριστερά, από την γραμμή του άουτ έβγαλε 
σέντρα με το αριστερό βρίσκοντας αμαρκάριστο 
στην περιοχή τον Αναστασιάδη που ισοφάρισε. 
32', 1-2, μετά από φάση διαρκείας στην περιοχή 
του Πέλοπα ο Ρούπας προσπάθησε να σουτάρει 
προς την εστία του Lakov, παρεμβλήθηκε ο 
Αναστασιάδης και με ωραία κεφαλιά διπλασίασε. 
64', 2-2, Ο Shani να ανατρέπει  αναίτια τον 
Σελλά, πέναλτι (2η κίτρινη –αποβολή). Εκτελεί ο 
Λίλιος αποκρούει ο  Κουρούμαλης με τον Λίλιο 
όμως να παίρνει την μπάλα και να σκοράρει. 
71', 2-3, φοβερή ενέργεια και πάσα του Κλαδά-

κη στον Arapi που βγαίνει μόνος και σκοράρει. 
88', 3-3, ο Κατσιάπης εκμεταλλεύτηκε την αδρά-
νεια της άμυνας του Βέλου βρέθηκε μόνος στο 
κέντρο της και σκόραρε.

α.ό.λεχαίου  Χωρίς να 
δυσκολευτεί ιδιαίτερα, ο ΑΟ 
Λεχαίου επικράτησε με 2-0 του 
ΠΑΟ Κουταλά, φτάνοντας τους 
4 βαθμούς στο πρωτάθλημα της 
Β2 Κατηγορίας.
 Οι γηπεδούχοι ήταν ανώτεροι 

σε όλη τη διάρκεια του ματς και 
«καθάρισαν» τη νίκη από το πρώτο κιόλας 
ημίχρονο. Ο Χουσαλάς άνοιξε το σκορ στο 
18’, για να διαμορφώσει το τελικό 2-0 ο 
Μηνάς (26’) με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι.
Οι φιλοξενούμενοι προσπάθησαν, χωρίς 
όμως να μπορέσουν να μειώσουν, ώστε να 
μπουν και πάλι στη διεκδίκηση ενός θετικού 
αποτελέσματος.

Πηγή: Ιντερνετ

το βραχάτι 
στο Παγκόσμιο 
Πρωτάθλημα 
τοξοβολίας�

Πρώτη νίκη 0-3 τον ΠΑΟ στην Κυψέλη�

Ο αθλητής Τοξοβολίας του «Μεγάλου Αλεξάν-
δρου Βραχατίου» Παναγιώτης Κατσαΐτης βρίσκεται 
στην Κίνα για να συμμετάσχει στο Παγκόσμιο Πρω-
τάθλημα Τοξοβολίας Νέων που δίνει το εισιτήριο για 
τους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων!

Η αποστολή της εθνικής ομάδας έχει ως αρχη-
γό τον προπονητή του «Μεγάλου Αλεξάνδρου» 
και βέβαια προπονητή του Παναγιώτη κ. Γιάντσιο 
Κωνσταντίνο. Ο αθλητής του βραχατιώτικου συλ-
λόγου φιλοδοξεί να κατακτήσει ένα από τα εισιτή-
ρια για τους Ολυμπιακούς Αγώνες!

Ο πρόεδρος του «Μεγάλου Αλεξάνδρου» κ. Τσά-
κωνας Ευάγγελος, το Δ.Σ. του Συλλόγου και ο β΄ 
προπονητής Κόρακας Χαράλαμπος εύχονται σε 
όλη την αποστολή και ιδιαιτέρως στον Παναγιώτη 
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!

Την πρώτη νίκη της χρονιάς πανηγύρισε ο Παμβοχαϊκός,  
που επικράτησε 0-3 του Παναθηναϊκού

Παρά την καυτή ατμόσφαιρα που δημιούργησαν 
οι περίπου 1.500 φίλαθλοι του Παναθηναϊκού, η 
ομάδα μας με καλή εμφάνιση, έδειξε μέρος των 
δυνατοτήτων της, πήρε το "τρίποντο" και μαζί μια 
ψυχολογική "ένεση", που τόσο πολυ είχε ανάγκη.

Αυτή τη φορά, ο Παμβοχαϊκός περιόρισε τα λάθη 
του, είχε την απαραίτητη ηρεμία και αυτοσυγκέ-
ντρωση, ειδικά στο 2ο και στο 3ο σετ, τα οποία και 
κρίθηκαν στο τέλος τους. Στο πρώτο σετ, επέβαλε 
γρήγορα το ρυθμό του, ήταν αποτελεσματικός στην 
επίθεση και καθάρισε εύκολα με 16-25.

Παρότι, ο Τζουστινιάνο αποχώρησε από το πρώ-
το σετ, με ενοχλήσεις στη γάμπα, η ομάδα δεν έχα-
σε τον ρυθμό της, καθώς ο Παναγιώτης Παπαδό-
πουλος, που τον αντικατέστησε έκανε πολύ καλό 
παιχνίδι. Μεγάλο όπλο της ομάδας ήταν το καλό 
σερβίς με 10 συνολικά άσσους, ενώ καλά δούλεψε 
και το μπλοκ (12 συνολικά), με τον Κανέλλο να έχει 
4, πραγματοιόντας συνολικά, μια σπουδαία προ-
σωπική εμφάνιση με 15 πόντους.

Πρώτος σκόρερ ήταν ο Ντουσάρμ με 16 πό-
ντους, ενώ καθοριστική ήταν η συμβολή του 
Ασπιώτη, στο φινάλε του δεύτερου σετ. Τα σετ: 16-
25, 22-25, 24-26.

"Αφιερωμένη στον Παναγιώτη"
Για νίκη ψυχολογίας έκανε λόγο ο Νίκος Ζαλμάς, 

ο οποίος την αφιέρωσε στον φροντιστή της ομά-
δας, Παναγιώτη Λούλια, ο οποίος την παραμονή 
του αγώνα είχε τροχαίο ατύχημα και νοσηλεύεται 
εκτός κινδύνου στο Νοσοκομείο Κορίνθου.

"Ήταν σημαντική νίκη, κυρίως για ψυχολογική 
λόγους. Την αφιερώνουμε στον φροντιστή μας, τον 
Παναγιώτη και του ευχόμαστε περαστικά. Ελπίζω το 
αποτέλεσμα να επιδράσει θετικά στη συνέχεια, ώστε 
να βγάλουμε στο γήπεδο, όλα όσα δουλεύουμε στις 
προπονήσεις.

Ήμασταν πολύ καλά στο σερβίς τακτικά και αυτός 
ήταν ο σημαντικότερος παράγοντας της νίκης. Για 
δεύτερο ματς τα ποσοστά στην επίθεση ήταν χαμηλά, 
ενώ στο τέλος του 2ου σετ, είχαμε την ψυχραιμία και 
αποφύγαμε τα λάθη. Αντίθετα, με το 3ο σετ, που με 
τα λάθη μας σε σερβίς και αντεπίθεση, συντηρήσαμε 
τον Παναθηναϊκό στο ματς, στο τέλος, φανήκαμε και 
τυχεροί, χάρη στα λάθη του αντιπάλου", επισήμανε 
ο προπονητής του Παμβοχαϊκού, για να καταλήξει:

"Ήταν πολύ σημαντική η συμβολή του Παναγιώ-
τη Παπαδόπουλου, που κάλυψε επάξια το κενό του 
Τζουστινιάνο, ενώ και ο Ασπιώτης μας βοήθησε στο 
κρίσιμο σημείο του 2ου σετ. Όπως τόνισα, ελπίζω 
αυτή η νίκη να κάνει καλό στην ψυχολογία των παι-
κτών, να τους βοηθήσει να... ξεμπλοκάρει το μυαλό 
τους, ώστε να λειτουργήσουμε περισσότερο ως ομά-
δα, κυρίως στους τελευταίους πόντους των σετ.

Θα πρέπει να καταλάβει ο καθένας πως θα πρέ-
πει να ευχαριστιέται την κάθε του ενέργεια και να το 
δείχνει και στην κερκίδα. Δεν θέλω οι παίκτες μου 
να είναι μαγκωμένοι, συγκρατημένοι και να βγάζουν 
αρνητική διάθεση, ακόμη και σε φάσεις που θα 
έπρεπε να το ευχαριστιούνται".



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.


