
Επεισόδια και συλλήψεις 
στα μπλόκα των αγροτών σε 
Rest και διόδια Ζευγολατιού. 

Προσαγωγές αγροτών και 
δακρυγόνα! Οι εκπρόσωποι 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης  

στην πρώτη γραμμή αλλά οι 
μεγαλοαγρότες απόντες! 

Μας μιλά ο Γιάννης Λιούλιας, 

δημοτικός Σύμβουλος Βέλου-Βόχας

15/ΝΘΗΜΕΡΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ 

ΤΗΣ ΒΟΧΑΣ

πολιτών
Γνώμη
Φ. 28 • 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013 • διανεμεται δωρεαν

Τ.Κ. ΧΑΛΚΕΙΟΥ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΑΟΖ
Πάμε ξανά!
Συνέντευξη με τον πρό-
εδρο της ομάδας Γιώργο 

Βορινιώτη
n σελ. 14

 3 Χοροί από Αναγέννηση 
Βραχατίου και Σύλλογο 
Γονέων Ζευγολατιού 

 3 μουσικοχορευτικές 
βραδιές από την  
"Πνευματική Στέγη" 
& τον "μέγα 
Αλέξανδρο"

n σελ. 10-11

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ-ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

 3Συλλογή 
τηγανέλαιων

 3το κόκκινο σκαθάρι 
στο Βραχάτι 

n σελ. 6-7

LEAGUE CUP 2013
"NIKOΣ ΣαμαραΣ"

1-2 μαρτιΟΥ
ΣτΟ ΚΛειΣτΟ τΟΥ 

δΗμΟΥ ΒεΛΟΥ-ΒΟΧαΣ
να είμαστε όλοι εκεί!

n σελ. 16

δΗμΟΣ ΒεΛΟΥ-ΒΟΧαΣ

τεχνικό Πρόγραμμα 
2013

Καταψηφίστηκε από την πλειοψηφία 
της αντιπολίτευσης 

 α n σελ. 8-9

   σελ. 2

Η αΓρΟτια
Στα μΠΛΟΚα

Τ Ο  Γ Ε Γ Ο Ν Ο Σ

δεν μπορούμε να 
αφήσουμε τη χώρα χωρίς 

μέλλον και όνειρα
Σε μια κατάμεστη αίθουσα οι βουλευτές 
ανέλυσαν τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ για την 

έξοδο της χώρας από την κρίση 

Η Βόχα ακούει;

σελ. 3

Το ιστορικό 
χωριό

της Βόχας
Συνομιλούμε με τον Άγγελο 

Χουσαλά πρόεδρο της Τ.Κ. και  
την Αναστασία Μαντζίκα πρόεδρο  

του Πολιτιστικού Συλλόγου. σελ. 4-5
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ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΝΕΑΔΗΜΟΤΙΚΑ ΝΕΑ

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]
e-mail: gnomipoliton@yahoo.gr

Στείλτε μας τις απόψεις σας, τις παρατηρήσεις σας, 
τις επισημάνσεις και τα παράπονά σας. 

ΠΩΣ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ

Τα ενυπόγραφα άρθρα δεν εκφράζουν θέσεις της εφημερίδας
ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ  ΑΠΟ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

15/ΝΘΗΜΕΡΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ 
ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΧΑΣ

ΕλΕνη

βραχατι, έναντι γηπέδου            τηλ.: 27410 51690
                             27410 56000

ποτά - αναψυκτικά 
μπύρες - νερά

Φασιλη- Κατσαρού

διανομή κατ’ οίκον

Κάβα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ
Παράπονα από την αντιπολίτευση για τις μειώσεις της τελευταίας στιγμής

Δραγασάκης - Τσακαλώτος στο Βραχάτι
Στην κατάμεστη αίθουσα "Μίκης Θεοδωράκης" του ξενοδοχείου Αλκυών,  

τα δύο στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ παρουσίασαν τα βιβλία τους και ανέλυσαν τις θέσεις  
του κόμματός τους για την έξοδο της χώρας μας από την κρίση

Η εισήγηση του δημάρχου
Υλοποιήσιμο είναι, σύμ-

φωνα με τον δήμαρχο κ. 
Αννίβα Παπακυριάκο το 
Τεχνικό πρόγραμμα που 
συνέταξε η δημοτική αρχή. 
Αναφορικά με τη μείωση του 
προϋπολογιζόμενων έργων, 
τόνισε ότι έχουν γίνει πολλές 
αλλαγές στον υπολογισμό 
των οικονομικών δεδομέ-

νων από το Κράτος. Βασίζεται δε για πρώτη φορά 
μόνο στα εισπραχθέντα από πλευράς δήμου. 
«Αναγκαστήκαμε» είπε «να κόψουμε τους ιδίους 
πόρους κατά 1 εκατομμύριο αλλά η φιλοσοφία 
του Τεχνικού Προγράμματος παραμείνει ίδια». 
Όσον αφορά το ύψος των προϋπολογιζόμενων 
έργων του Τεχνικού Προγράμματος τα 2.200.000 
ευρώ ο δήμαρχος κατέθεσε την πίστη του ότι η 
υλοποίησή του θα φθάσει το 100% διότι τα χρή-
ματα θα προέλθουν από τη ΣΑΤΑ. 

Το Τεχνικό πρόγραμμα περιλαμβάνει έργα 
670.000 ευρώ, τα οποία είναι συνεχιζόμενα (ΣΑ-
ΤΑ-ΕΣΠΑ), 750.000 ευρώ έργα που αφορούν συ-
νολικά το δήμο, 450.000 ευρώ έργα των Τοπικών 
Κοινοτήτων. Ο δήμαρχος έκανε μια αναλυτική 
παρουσίαση των επιμέρους ποσών του Τεχνικού 
Προγράμματος τεκμηριώνοντας την άποψή του 
ότι το Τεχνικό Πρόγραμμα του 2013 είναι απολύ-
τως υλοποιήσιμο. 

Η τοποθέτηση Λέκκα
Ο αρχηγός της μείζονος αντιπολίτευσης κ. 

Λέκκας, στην τοποθέτησή του είπε πώς «θα το 
καταψηφίσουμε, καθώς βρήκαμε ένα τεχνικό 
πρόγραμμα της τάξεως των 3.300.000 ευρώ και 
μας παρουσιάζεται τελικά μειωμένο κατά 1 εκα-
τομμύριο. Πιστεύουμε» τόνισε «ότι υπάρχει ανι-
κανότητα και ανεπάρκεια. Παραδείγματος χάριν», 
συνέχισε «το δημαρχείο. Υπήρχε λύση με ιδιώτη, 
σήμερα βλέπουμε αυτό θέμα να σέρνεται χωρίς 
ορίζοντα. Μετά. Βλέπουμε πολλές αναθέσεις τις 
τάξεως των 24.000 ευρώ χωρίς να παίρνουμε τις 
απαντήσεις που θα έπρεπε. Παρατηρώ ότι πολλές 
Τοπικές Κοινότητες του πρώην δήμου Βέλου δεν 

αναφέρονται. Άραγε δεν υπάρχει 
γι’ αυτές κάτι στο Τεχνικό Πρό-
γραμμα, παρότι πληρώνουν Δη-
μοτικά Τέλη;» αναρωτήθηκε. Και 
συνέχισε «θεωρώ πολύ σοβαρό 
τον παραγκωνισμό των Τοπικών 
Συμβουλίων και των Τοπικών Επι-
τροπών που παρότι προβλέπεται 
να συνεδριάζουν και να προτείνουν προς τη Δη-
μοτική αρχή τις ανάγκες τους, δεν έχουν ληφθεί 
υπόψη οι απόψεις τους με αποτέλεσα να νιώθουν 
ότι αυτό που εκπροσωπούν δεν έχει αντίκρισμα 
και να μην θέλουν στο μέλλον να ασχοληθούν με 
τα κοινά». «Φοβάμαι», είπε καταλήγοντας «ότι 
όλες οι υγιείς δυνάμεις θα θέλουν να παραμεί-
νουν στα σπίτια τους. Πολλά κρίσιμα θέμα παρα-
μένουν αναπάντητα, γίνονται δηλώσεις για έργα 
και υλοποιήσεις αλλά προφανώς αυτά ενθουσιά-
ζουν μόνο τη Δημοτική Αρχή και όχι τον κόσμο. 
Δεν τα έχετε καταφέρει», κατέληξε σε έντονο 
ύφος «έχετε αποτύχει και αυτή η αποτυχία πρέπει 
να εμποδιστεί». 

Απαντώντας στις αιτιάσεις του κ. Λέκκα, με-
ταξύ άλλων, ο δήμαρχος κ. Παπακυριάκος ανα-
φέρθηκε στο θέμα του δημαρχείου και είπε πώς 
«υπάρχει ένα υπόλοιπο 1.200.000 ευρώ από την 
κρατική χρηματοδότηση το οποίο έχει παραμείνει 
στάσιμο πολλά χρόνια. Το δημαρχείο το θεωρώ», 
συνέχισε «μέγιστο έργο για το δημότη και προ-
χωράμε σε νέα Μελέτη. Παράλληλα οι μελέτες θα 
γίνουν δωρεάν από τους Αρχιτέκτονες και το κό-
στος θα πέσει στα 600-700.000 ευρώ», κατέληξε.  

Οι θέσεις Ραχανιώτη
Θεωρώ προχειρότητα, είπε ο κ. 

Νίκος Ραχανιώτης, την αλλαγή 
των ποσών κατά 1 περίπου εκα-
τομμύριο μέσα σε 2 μέρες. «Το 
Τεχνικό Πρόγραμμα» είπε « είναι 
ο αποδέκτης των προβλημάτων 
των πολιτών. Από το 2009 και 
μετά έχουμε μειώσεις και περικοπές της τάξης 
του 60%, οι οποίες είναι πρωτόγνωρες για τους 
δήμους. Οφείλουν οι δήμοι όμως να διατηρήσουν 
ένα αξιοπρεπές επίπεδο λειτουργίας, τη συντή-

ρηση των βασικών υποδομών». Καταλήγοντας 
αιτιολόγησε την άρνηση του να το ψηφίζει ως 
εξής: «Όπως διαπιστώνουμε» είπε «οι απευθείας 
αναθέσεις είναι κανόνας σ’ αυτό το Τεχνικό Πρό-
γραμμα. Αυτό μας βρίσκει αντίθετους και γι’ αυτό 
το καταψηφίζουμε».

Οι παρατηρήσεις Μπούρα
Ο κ. Νίκος Μπούρας, παίρνοντας το 

λόγο δήλωσε κατ’ αρχήν πώς ψηφίζει 
το Τεχνικό Πρόγραμμα, παρότι όπως 
χαρακτηριστικά είπε «είναι φτωχό και 
μπορεί να έχουν γίνει και αδικίες». Στην 
συνέχεια εστίασε στο θέμα των εγκρί-
σεων για να αποφευχθούν οι καθυ-
στερήσεις για έργα υποδομής και ανα-
πλάσεων και αναφέρθηκε στην παραλιακή ζώνη 
της Σαμούτανης όπου υπάρχει σοβαρό θέμα. Κα-
ταλήγοντας πρότεινε στο δήμαρχο να αξιοποιήσει 
τις μελέτες που υπάρχουν από την προηγούμενη 
δημοτική αρχή  κυρίως για θέματα αιγιαλού.

Οι απόψεις Παπαγεωργίου
Ο αρχηγός της Λαϊκής Συσπείρω-

σης κ. Παπαγεωργίου δήλωσε στην 
τοποθέτησή του πώς το Τεχνικό Πρό-
γραμμα το καταψηφίζει στο σύνολό 
του και ότι για έναν δήμο όπως ο δι-
κός μας περίμενε να απαιτηθούν από 
την πολιτεία περισσότερα χρήματα για 
έργα κι όχι να χρεώνεται συνέχεια ο δημότης. 

Η εκδήλωση που διοργάνωσε η Τοπική Οργά-
νωση ΣΥΡΙΖΑ, συγκέντρωσε το ενδιαφέρον αρ-
κετών πολιτών που ήθελαν δια ζώσης να ακού-
σουν από δύο κορυφαία στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ την 
αντιπρόταση για την έξοδο από την κρίση χωρίς 
μνημόνια. Οι δύο βουλευτές παρουσίασαν βιβλία 
τους για την οικονομία και για την πολιτική κα-
τάσταση στη χώρα μας, ενώ συνομίλησαν και 
αντάλλαξαν θέσεις και απόψεις με τους παρευρι-
σκόμενους. Μεταξύ άλλων άσκησαν έντονη κρι-
τική στην τρικομματική κυβέρνηση και τόνισαν 
πως ο λαός πρέπει να παρεμβαίνει χωρίς όμως 
να αρκεί αυτό αν δεν αναζητούνται οι προοπτι-
κές και οι ιδέες. Η εφημερίδα μας βρέθηκε εκεί 
και είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τους δύο 
βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ:

Γιάννης Δραγασάκης:  
"Δεν μπορούμε να αφήσουμε τη χώρα  
χωρίς μέλλον και όνειρα"
• Υπάρχει παράθυρο αι-

σιοδοξία για τον Ελλη-
νικό λαό; 
Βεβαίως υπάρχει και 

πρέπει να το κάνουμε 
ΠΟΡΤΑ ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑΣ. 
Πρέπει να λάβουμε υπό-
ψη μας ότι καμία κρίση 
δεν έχει λυθεί με λιτότη-
τα. Όλες οι πολιτικές του 
παρελθόντος απέτυχαν με 
τα προγράμματά τους και 
φαίνεται ότι ήρθε η ώρα με την ετυμηγορία του 
ελληνικού λαού η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ να πάρει 
σάρκα και οστά για την αλλαγή που ελληνικός 
λαός περιμένει. 

• Πιστεύετε ότι θα σας αφήσει η Ε.Ε. να 
εφαρμόσετε το πρόγραμμά σας; 
Σίγουρα οι πιστωτές θέλουν τα λεφτά τους. 

Ναι υπάρχει χρέος αλλά δεν μπορούμε να αφή-
σουμε τη χώρα και τις νέες γενιές χωρίς μέλλον 
και όνειρά για το μέλλον. 

• Ποιο είναι το μήνυμά σας προς τη νέα γε-
νιά που αντιμετωπίζει οξύ το πρόβλημα της 
ανεργίας και ξενιτεύεται;
Αυτές οι κρίσεις όπως αυτή που ζούμε είναι 

μια ευκαιρία να αναλογιστούν οι μεγάλοι πώς 
φτάσαμε ως εδώ κι οι νέοι να προβληματιστούν 
και να βρουν τις νέες βάσεις για την ανασυγκρό-
τηση της κοινωνίας. Παραμένει πρόκληση για τη 
νεολαία να δημιουργήσει μία κοινωνία που να 
λειτουργεί πάνω σε καθαρές βάσεις. 

Ευριπίδης Τσακαλώτος:  
"Το πρόβλημα του νότου είναι 
πρόβλημα όλης της Ευρώπης"
• Τι πρέπει να περιμένει 

ο ελληνικός λαός αν 
ο ΣΥΡΙΖΑ βρεθεί στην 
κυβέρνηση; 
Ο ελληνικός λαός πλέ-

ον έχει μία ωριμότητα και 
δεν περιμένει θαύματα. 
Σίγουρα περιμένει μια ανα-
κούφιση από τα δυσάρεστα 
και άδικα μέτρα που του 
επιβάλλουν και ζητά ένα 
παράθυρο στην ελπίδα ένα 
διαφορετικό μοντέλο ανάπτυξης. Παράλληλα 
ζητά διαφάνεια στη Δημόσια Διοίκηση και μια πιο 
σταθερή οικονομία για τα επόμενα χρόνια που 
θα εξασφαλίζουν το μέλλον το δικό του αλλά και 
των παιδιών του. 

Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ προς την Ευρώπη εί-
ναι να λυθεί το πρόβλημα του Νότου, γιατί είναι 
πρόβλημα όλης της Ευρώπης και ταυτόχρονα να 
πιστέψουν και οι λαοί του Βορρά ότι η προσπά-
θεια και η βοήθειά τους δεν πήγε χαμένη. 

• Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι έτοιμος να κυβερνήσει; 
Ναι. Είναι έτοιμος μέσα από τη συμμετοχή 

του κόσμου και από δημοκρατικές διαδικασίες 
να δώσουμε το μήνυμα στην Ευρώπη ότι η Αρι-
στερά είναι έτοιμη να συμβαδίσει με τις πολιτικές 
εκείνες που είναι προς το συμφέρον όλων των 
λαών που βρίσκονται στην Ευρωζώνη.

Τα δύο βιβλία των Δραγάσακη, Τσακαλώτου 
που απετέλεσαν το έναυσμα για αυτήν  

την ενδιαφέρουσα εκδήλωση

 Αντικατάσταση σχαρών 
και τοποθέτηση κώνων

Στις 14 Φεβρουαρίου συνεδρίασε το Συμβούλιο της 
Δ.Κ. Ζευγολατιού με θέματα  τη ρύθμιση στάθμευσης 
και τοποθέτηση πληροφοριακών και ρυθμιστικών πι-
νακίδων στο κέντρο του Ζευγολατιού και απαγόρευση 
στάθμευσης έμπροσθεν όλων των σχολείων της Κοινό-
τητας με τοποθέτηση κώνων, την απορροή λιμνάζοντων 
υδάτων επί του δρόμου που οδηγεί στη στάση στον Προ-
αστιακό στην Κυρά- Βρύση, την αντικατάσταση σχαρών 
στα αυλάκια της Κοινότητας και το πρόγραμμα ομαδικής 
καταπολέμησης του δάκου της ελιάς για το έτος 2013.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δ.Κ. κ. Γιώργο Μαγ-
γίνα, η αντικατάσταση των σχαρών, έχει ολοκληρωθεί 
στο χώρο της λαϊκής έχει ήδη ολοκληρωθεί θα συνεχι-
στεί και σε άλλες περιοχές που χρειάζονται παρέμβαση. 
Επίσης, άμεσα θα τοποθετηθούν κώνοι μπροστά στα 
σχολεία για να εξασφαλίζεται η ασφαλής διέλευση των 
μαθητών. 
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ΠΩΛΗΣΗ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ
& ΕΙ∆ΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

BOX CENTER

Άσσος Κορινθίας
τηλ: 6973 344 101, 6936 868 399

AYTOKINHTOY
MOTOΣΥΚΛΕΤΑΣ

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΖΑΝΤΩΝ

ΒΡΑΧΑΤΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Τηλ. & Fax 27410 54650
www.elastika-stavrou.gr,  e-mail: stavrou_elastika@gmail.com

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Καταμέτρηση Ενσήμων 
Προσδιορισμός Ποσού Σύνταξης
Υπολόγισμός Εξαγοράς Ενσήμων 
Υποβολή φακέλου και Επίβλεψη της Διαδικασίας Συνταξιοδότησης

Άμεση Συνεργασία με τους Αρμόδιους Φορείς

ΜΠΕΚΙΑΡΗ ΒΑΛΙΑ / ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚOΣ

28ης Οκτωβρίου 1 - ΚΙΑΤΟ / τηλ. 2742025777- 6971678175

Πολιτιστικός σύλλογος 
Χαλκείου

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Χαλκείου, «Ο Άγιος Νικόλα-
ος», ιδρύθηκε το 1995 και για δεκαπέντε χρόνια είχε 
συνεχή λειτουργία και δράση.
Σκοπός του ήταν η προώθηση των πολιτιστικών 
θεμάτων του τόπου, η ανάπτυξη και σύσφιξη  των 
σχέσεων  μεταξύ των κατοίκων, η υπεράσπιση των 
κοινωνικών τους δικαιωμάτων, η μόρφωση, η ψυχα-
γωγία, ο εκπολιτισμός και η κοινωνική πρόοδος των 
μελών του.
Τα χρόνια της ακμής του συλλόγου λειτούργησαν 
τμήματα παραδοσιακού χορού, θεατρικά τμήματα, 
τμήμα χορωδίας κ.ά. τα οποία έλαβαν μέρος σε πολ-
λές εκδηλώσεις στο χωριό μας , αλλά και σε άλλα 
μέρη της Ελλάδας. Συνεργαστήκαμε με σπουδαίους 
δασκάλους όπως την κ. Σοφία Σπυροπούλου, την 
αείμνηστη Σοφία Σπούλου, τον Αντωνόχρηστο Σπού-
λο… 
Με τις δραστηριότητές του,τις  εκδηλώσεις, τις ομιλί-
ες τις εκδρομές, την συνεργασία του με άλλους συλ-
λόγους, ο σύλλογος όλα αυτά τα χρόνια κατάφερε να 
πετύχει τον σκοπό του.
Δυσάρεστα και ξαφνικά όμως γεγονότα που συνέβη-
καν σε μέλη του συλλόγου, ήταν η αιτία να  αδρανή-
σει ο σύλλογός μας και να πέσει σε νάρκη.
Τώρα πιστεύω πως ήρθε η ώρα να επαναδραστηρι-
οποιηθούμε όλα τα μέλη, γιατί ο τόπος μας το έχει 
ανάγκη.   

Η πρόεδρος του συλλόγου 
Μαντζίκα Αναστασία

Στο ίδιο αυτό έγγραφο αναφέρεται ότι το 
Χαλκείον ήταν γνωστό για τα ορυχεία χαλ-
κού που διέθετε και για το ισχυρό φράγκι-

κο κάστρο που βρισκόταν στον Φωκά. Από αυτά 
τα ορυχεία χαλκού φαίνεται πως προέρχεται και 
το όνομα του χωριού. 

Κατά μία άλλη εκδοχή την οποία μας αναφέρει 
ο πρόεδρος της Τ.Κ. Χουσαλάς Άγγελος, το 
Χαλκί κατοικήθηκε πριν από 180 χρόνια από κα-
τοίκους του Ταρσού Κορινθίας, της Σκοτεινής και 
άλλων χωριών της Αρκαδίας. Το όνομά του το 
πήρε από κάποιον κτηνοτρόφο που ονομαζόταν 
«Χαλκιώτης», αρχικά εγκαταστάθηκε στην θέση 
«Γρούστι» και εν συνεχεία ήρθε στη σημερινή 
του θέση. 

Με τον πρόεδρο της Τοπ. Κοινότητας κ. Άγγε-
λο Χουσαλά, μιλήσαμε διεξοδικά για το Χαλκί και 
κατ’ αρχήν του ζητήσαμε να μας το παρουσιάσει. 

«Το Χαλκί», μας είπε «βρίσκεται στους πρόπο-
δες του γραφικού όρους Φωκάς (υψ. 873 μ.), του 
οποίου η παρουσία στην ελληνική μυθολογία εί-
ναι έντονη, αφού εκεί έχουν διαδραματιστεί διά-
φορα γεγονότα με βασιλιάδες και τις κόρες τους, 
με παλάτια, ανάκτορα και άλλα ενώ στην κορυφή 
του πιστεύεται ότι σώζονται ερείπια του μεγάλου 
βωμού προς τιμήν του Απεσάντιου Δία. Σ’ αυτό 
το βωμό σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία ο 
Περσέας προσευχήθηκε στον Δία, ενώ σύμφω-
να με μία άλλη παράδοση το λιοντάρι της Νεμέας 
από την θεά Σελήνη. Τέλος, στη Φράγκικη εποχή 
κτίστηκε εκεί κάστρο, το οποίο επόπτευε τις πε-
διάδες της Αρχαίας Νεμέας και της Βόχας. 

Κατηφορίζοντας το Φωκά, προς το χωριό, συ-
ναντά κανείς το μοναστήρια του Αη Γιώργη, γρα-
φικό και μοναχικό, που σώθηκε από θαύμα στη 
μεγάλη πυρκαγιά του 2007, όταν οι φλόγες είχαν 
φτάσει στη μάντρα του μοναστηριού. 

Πιο κάτω στο νεκροταφείο του χωριού συ-
ναντάμε ένα αξιόλογο βυζαντινό ναό, τον Άγιο 
Νικόλαο, στο εσωτερικό του οποίου υπάρχουν 
τοιχογραφίες με ανεξίτηλα χρώματα ενώ στο 

δάπεδο υπήρχε καταπακτή - είσοδος σε υπόγεια 
στοά, που οδηγούσε μακριά από την εκκλησία. 

Το χωριό απέχει 12 χλμ από το Βραχάτι και 15 
χλμ από τη Νεμέα προσφέροντας από τα υψώ-
ματά του θέα τόσο στον βοχαϊτικό κάμπο όσο και 
στον νεμεάτικο, καθιστώντας τη θέση του ισχυρό 
στρατηγικό σημείο. 

Από τη θέση που σήμερα βρίσκεται το χωριό, 
πέρασε ο αθηναίος ημεροδρόμος Φειδιππίδης 
που στάλθηκε από τους Αθηναίους στη Σπάρτη, 
να ζητήσει βοήθεια κατά τους πρώτους Μηδι-
κούς Πολέμους, στη μάχη του Μαραθώνα, το 
490 π.Χ. Σε ανάμνηση αυτού του άθλου, από το 
1983 πραγματοποιείται κάθε χρόνο μαραθώνιος 

δρόμος από την Αθήνα στη Σπάρτη, γνωστός με 
την ονομασία «Σπάρταθλον». 

Στο χωριό καλλιεργούνται κορινθιακή σταφί-
δα, σουλτανίνα και ελιές. Το Χαλκί πανηγυρίζει 
κάθε χρόνο στις 9 Μαΐου, εορτή του Αγίου Νικο-
λάου του Νέου», κατέληξε ο πρόεδρος. 

Στη συνέχεια του ζητήσαμε να αναπτύξει τα 
σημαντικότερα, κατά τη γνώμη του προβλήματα 
που αντιμετωπίζει το Χαλκί.

«Σαν πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου», 
μας είπε «πιστεύω ακράδαντα ότι η τοπική αυ-
τοδιοίκηση μπορεί να προσφέρει σημαντικές 
υπηρεσίες στους πολίτες και να αναλάβει ανα-
πτυξιακές πρωτοβουλίες προς όφελός τους. 

Επίσης η οικονομική διαχείριση πρέπει να 
γίνεται με ικανοποιητικό τρόπο ώστε να 
μην παρατηρούνται φαινόμενα κακοδιοί-
κησης, διαφθοράς και η στελέχωση των 
Υπηρεσιών να γίνεται με άτομα ικανά που 
θα αναλάβουν αναπτυξιακές δράσεις, να 
προωθήσουν την απασχόληση στην περιο-
χή, την πολιτιστική ζωή, την προστασία του 
περιβάλλοντος κ.λπ.», καταλήγει κάνοντας 
μία μικρή εισαγωγή. Συνεχίζει αναφέρο-
ντας τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν 
στο Χαλκί: 

Ύδρευση -  Άρδευση
«Πρόβλημα αποτελεί η έλλειψη νερού για 

ύδρευση και άρδευση», μας λέει. «Έχουμε 
αναλάβει πρωτοβουλίες με γεωτρήσεις και 
πιστεύουμε ότι μελλοντικά θα αντιμετωπι-
στεί. Η δεξαμενή που χρησιμοποιείται για πό-
σιμο νερό, χλωριώνεται συχνά για να αντιμε-
τωπίζεται η ανάπτυξη βλαβερών ουσιών και 
επίσης γίνεται συντήρηση του υπάρχοντος 
αρδευτικού δικτύου», καταλήγει.

Οδικό δίκτυο
«Το οδικό δίκτυο», συνεχίζει «βρίσκεται 

σε καλή κατάσταση, δεδομένου ότι οι δρό-
μοι καθαρίζονται και διανοίγονται ώστε να 
είναι ευκολότερη η διέλευση των οχημά-
των, αλλά στόχος και επιδίωξή μας είναι να 
γίνουν μελλοντικά ασφαλτοστρώσεις των 
βασικών αγροτικών δρόμων. Αυτό θα βο-
ηθήσει, φυσικά, και στην καλή συντήρηση 
των οχημάτων αποφεύγοντας τις ζημιές 
που δημιουργούν πρόσθετα κόστη συντή-
ρησης στους κατοίκους». 

Ασφάλεια – αστυνόμευση
«Η αστυνόμευση του χωριού», αναφέρει 

ο κ. Χουσαλάς, «χαρακτηρίζεται ελλιπέστα-
τη με αποτέλεσμα να παρατηρούνται αρ-
κετά κρούσματα παραβατικότητα, κυρίως 
κλοπών τόσο μέσα στο χωριό όσο και στην 
ευρύτερη αγροτική περιοχή». 

Οι δραστηριότητες του χωριού
Αναφερόμενος ο κ. Χουσαλάς στις δρα-

στηριότητες των κατοίκων εστιάζει σε τρεις 

κυρίως:  
«Ο πολιτιστικός  σύλλογος», μας λέει 

«έχει ζωντανέψει τη ζωή του χωριού μας 
με εκδηλώσεις που γίνονται κάθε χρόνο, 
ιδίως την καλοκαιρινή περίοδο». 

«Η ποδοσφαιρική ομάδα του χωριού», 
συνεχίζει «βρίσκεται σε καλό δρόμο. Κα-
ταβάλλεται κάθε προσπάθεια να έχει επιτυ-
χίες και με αυτόν τον τρόπο δημιουργούμε 
ενδιαφέρον στα παιδιά μας ώστε να απομα-
κρυνθούν από άλλους κινδύνους».

«Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός», καταλήγει 
ο πρόεδρος της Τ.Κ. «τα παλαιότερα χρόνια 
είχε μεγάλη δραστηριότητα κυρίως στην 
προώθηση της ξερής σταφίδας με πολύ 
καλά αποτελέσματα και σήμερα καταβάλ-
λεται προσπάθεια να ανακάμψει και να κα-
θοδηγήσει τους νέους σε βιολογικές καλ-
λιέργειες και ό,τι άλλο θα χρειάζεται ώστε 
να επιτυγχάνεται η ελαχιστοποίηση του 
κόστους παραγωγής και η βελτίωση των 
συνθηκών καλλιέργειας».

Καταλήγοντας ο κ. Χουσαλάς υπογραμ-
μίζει πώς μοναδικός στόχος είναι «να βο-
ηθήσουμε το χωριό μας για ένα καλύτερο 
αύριο».

ΧΑΛΚΙ: Το ιστορικό χωριό της Βόχας
Το Χαλκείον, σύμφωνα με βενετικό έγγραφο του 1311, το οποίο βρίσκεται στην υπηρεσία των Γ.Α.Κ., 

καταγράφεται μαζί με το Τρανοζευγολατειό ως τα δύο χωριά που βρίσκονταν στην Καστελλανία της Κορίνθου  
με διοικητή τον Βενετό Μοροζίνι! 

Ο Άγιος Νικόλαος (εκκλησάκι στο κοιμητήριο) 
σταυροειδής με τρούλο, βυζαντινός ναός

του 11ου αιώνα
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ΘΕΜΑΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε.

Διεύθυνση Σπουδών:

 μαθηματικά: Λούτας Γιάννης
  Σίδερης Φώτης
 Φυσική-Χημεία: Λέκκας νίκοςΒέλο

27420
33933

Βραχάτι 
Ζευγολατιό

27410
55983

Γνώση

ΜΕΘΟΔΙΚΟ

Τέλος 
στο άγχος 

του καθημερινού 
διαβάσματος με 
50€ το μήνα
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ο 
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ιο

Καθημερινή Μελέτη
όλων των

μαθημάτων

Καθημερινή 
προετοιμασία 

των μαθητών στα 
μαθήματα του 

σχολείου!
2 ώρες 

μελέτης την ήμερα
40 ώρες το μήνα για 

όλα τα μαθήματα!

Παρέχουμε 
υπηρεσίες 

καθημερινής μελέτης 
όλων

των μαθημάτων!

 Έμπειρη 
παρακολούθηση 

και επίβλεψη!

Για όλες τις τάξεις 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ & 
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Επικοινωνήστε μαζί μας 
να σας ενημερώσουμε 

για τις τιμές έκπληξη.

για παιδιά και εφήβους

Κολοκοτρώνη 2, Λέχαιο Κορινθίας
Τζένη Παρασκευοπούλου

πληροφορίες: 27410 88546, κιν.: 6973 397508

Θεατρικό Εργαστήρι

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας 
συνεργάζεται με την εται-
ρεία ECO RAP α.ε. και συμ-
μετέχει στο σύστημα συλ-
λογής χρησιμοποιημένων 
μαγειρικών ελαίων (τη-
γανέλαια, μούργες, λίπη), 
τα οποία δημιουργούν 
προβλήματα τόσο από την 
απόρριψή τους στο απο-
χετευτικό σύστημα, όσο 
και στο ΧΥΤΑ (μόλυνση του 
υδροφόρου ορίζοντα).

Για το σκοπό αυτό έχουν 
ήδη τοποθετηθεί στα περισ-
σότερα σχολεία του Δήμου 
μας (και θα τοποθετηθούν 
άμεσα και στα υπόλοιπα), 
ειδικά πλαστικά δοχεία στα 
οποία οι μαθητές και οι γο-
νείς τους μπορούν να τοπο-
θετούν τα χρησιμοποιημένα 
μαγειρικά έλαια, τα οποία 
στη συνέχεια θα συλλέγο-
νται από ειδικό όχημα της 
εταιρείας. Με τη συλλογή 
και τη σωστή διαχείριση 
των χρησιμοποιημένων 
μαγειρικών ελαίων συμ-
βάλουμε στην επίλυση του 
προβλήματος της διάθεσής 
τους και τελικά στην προ-
στασία του περιβάλλοντος.

Τα Τηγανέλαια
Τα χρησιμοποιημένα 

βρώσιμα έλαια (τηγανέ-
λαια) αν απορριφθούν 
στο περιβάλλον μπορεί 
να προκαλέσουν σοβαρή 
υποβάθμιση στο έδαφος ή 
στα νερά. Αν απορριφθούν 
στο κεντρικό αποχετευτικό 
δίκτυο μπορεί να προκαλέ-
σουν πρόβλημα στο σταθ-
μό επεξεργασίας λυμάτων 
στον οποίο θα καταλήξουν. 
Όλοι οι παραγωγοί χρη-
σιμοποιημένων βρώσι-
μων ελαίων (εστιατόρια, 
ξενοδοχεία, κλπ) πρέπει 
συμμορφώνονται με τις 
πρόνοιες του περί Στερεών 
και Επικίνδυνων Αποβλή-
των Νόμου, να συλλέγουν 
ξεχωριστά τα χρησιμοποι-
ημένα βρώσιμα έλαια και 
να τα παραδίδουν άμεσα σε 
αδειοδοτημένους διαχειρι-
στές ώστε να αποφεύγεται 
οποιαδήποτε ρύπανση ή 
υποβάθμιση του περιβάλ-
λοντος από την ανεξέλε-
γκτη διαχείριση τους. 

Τα Τηγανέλαια προω-

θούνται σε εταιρείες δι-
αχείρισης αποβλήτων οι 
οποίες στις εγκαταστάσεις 
τους έχουν τη δυνατότητα 
επεξεργασίας των αποβλή-
των βρώσιμων ελαίων με 
μεθόδους όπως η εστερο-
ποίηση για την παραγωγή 
βιοκαυσίμου (biodiesel) 
και η αναερόβια επεξεργα-
σία για παραγωγή βιοαερί-
ου (μεθανίου).

Το τελικό προϊόν προερ-
χόμενο από την επεξεργα-
σία των αποβλήτων βρώ-
σιμων ελαίων διοχετεύεται 
στην αγορά ως καύσιμο 
τύπου Biodiesel για την 
κίνηση ή για την παραγω-
γή ηλεκτρικής ή θερμικής 
ενέργειας.

Το βιοαέριο το οποίο πα-
ράγεται με τη μέθοδο της 
αναερόβιας επεξεργασίας 
μπορεί να χρησιμοποιη-
θεί για σκοπούς όπως η 
παραγωγή ηλεκτρικής ή 
θερμικής ενέργειας ή η 
συμπαραγωγή των δύο σε 
μονάδες CHP. 

 
Γιατί να ανακυκλώσω 
το τηγανέλαιο;
 Ενα λίτρο τηγανόλα-
δο μπορεί να μολύνει 
ένα εκατομμύριο λίτρα 
νερού....

Οταν ένα λίτρο τηγανό-
λαδο μπει στο νερό, απλώ-
νεται σε ένα εκατομμύριο 
λίτρα νερού οπότε κάθε 
οργανισμός που θα πιει 
από αυτό θα μολύνει με 
χρησιμοποιημένο λάδι την 
τροφή του. Ετσι τα «τρανς» 
λιπαρά εισβάλλουν στη δι-
ατροφική αλυσίδα προκα-
λώντας καρκινοπάθειες.

Το πρόβλημα ξεκινά-
ει από την κουζίνα μας. 
Αδειάζοντας το λάδι στο 
νεροχύτη, εκτός απ’ το ότι 
βουλώνουν οι αποχετεύ-
σεις - που είναι το λιγότε-
ρο στην προκειμένη περί-
πτωση - καταλήγει στην 
θάλασσα, με τις παραπάνω 
επιπτώσεις. 

Απ’ την άλλη το να το 
πετάμε στα σκουπίδια δεν 
είναι καλή επιλογή καθώς 
είναι εύφλεκτο και προκα-
λεί φωτιές στις χωματερές 
με κίνδυνο για την δημόσια 
υγεία. 

Κάθε λίτρο λαδιού που 
ανακυκλώνεται δίνει 800 
γραμμάρια βιοντίζελ που 

θεωρούνται σαν ανανεώ-
σιμα καύσιμα για βιομηχα-
νική χρήση. Τα νέα βιοκαύ-

σιμα και βιολιπαντικά που 
προκύπτουν είναι φιλικά 
προς το περιβάλλον αφού 
με την χρήση τους μειώ-
νεται η εκπεμπόμενη αιθά-
λη, το διοξείδιο του θείου 
αλλά και του διοξειδίου του 
άνθρακα, με αποτέλεσμα 
να έχουμε λιγότερη ατμο-
σφαιρική μόλυνση.

Ο Δήμος Βέλου-Βόχας 
σίγουρα αποτελεί με αυτή 
την κίνησή του, παράδειγ-
μα προς μίμηση αφού εί-
ναι ο πρώτος στην Κοριν-
θία, σε συνεργασία με την 
ECORAP (Ραψοματιώτης) 
που εφαρμόζει την εγκα-
τάσταση ειδικών κάδων για 
τη συλλογή οικιακών τηγα-
νέλαιων που στη συνέχεια 
θα ανακυκλώνονται.

Eπιτυχίες μαθητών 
τμήματος Η/Υ του Κέντρου 

Νεολαίας & Πολιτισμού 
του Δήμου Βέλου Βόχας 
Σας ενημερώνουμε με μεγάλη χαρά, ότι έξι 

από τους μαθητές του Κέντρου Νεολαίας & 
Πολιτισμού από το τμήμα Η/Υ πέρασαν με επι-
τυχία τις  εξετάσεις πιστοποίησης υπολογιστών 
ECDL στις ενότητες Βασικές Έννοιες Πληρο-
φορικής και Υπολογιστικά Φύλλα (Excel) την 
Κυριακή 03 Φεβρουαρίου 2013.

  ΜΑθηΤΕΣ:
 Αναστασόπουλος Γιάννης
 θεοδώρου Γιώργος
 Κυριακόπουλος Γιώργος
 Κυριακοπούλου Μαρία – Ελπίδα
 Νούτσης Φάνης
 Στεργίου Ανδρέας
 Υπεύθυνη Τμήματος Υπολογιστών: Κων/να 

Κολλιοπούλου

Δραστηριότητες των ΚΑΠΗ Βέλου Βόχας

Σχολή Γονέων από τον 
Σύλλογο Βοχαϊκού "ΑΡΗΣ" 
Ο Φιλοπροοδευτικός Σύλλογος "ΑΡΗΣ" Βοχαϊ-

κού σας ενημερώνει ότι θα λειτουργήσει στην αί-
θουσα "Αναστασίου Κολλιόπουλου" στο Βοχαϊκό, 
ΣΧΟΛΗ ΓΟΝΕΩΝ, του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά 
Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.

 Η λειτουργία της Σχολής συγχρηματοδοτείται 
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο και το Ελληνικό Δη-
μόσιο.  Τηλέφωνο Επικοινωνίας-πληροφορίες: 
2741054692 (κα. Μπαχταλιά)

Το κόκκινο σκαθάρι ξεραίνει
τους φοίνικες του Βραχατίου

Το κόκκινο σκαθάρι (Rhynchophorus ferrugineus) θεωρείται σήμερα ο ση-
μαντικότερος εχθρός των φοινικοειδών (έντομο καραντίνας στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση). Οι εντυπωσιακοί φοίνικες που στόλιζαν έως σήμερα την παραλία του 
Βραχατίου έχουν προσβληθεί από το επικίνδυνο έντομο το οποίο έχει προχω-
ρήσει ως το τελευταίο στάδιο δηλαδή στην πλήρη ξήρανση όλων των φύλλων 
του φοίνικα και επομένως απαιτείται η κοπή και η απομάκρυνσή τους σύμφω-
να με την ισχύουσα εθνική και ευρωπαϊκή φυτοϋγειονομική νομοθεσία.

 Η περιοχή της παραλίας Βραχατίου έχει χαρακτηριστεί προσβεβλημένη με 
ακτίνα 10 χιλιομέτρων και έχουν επιβληθεί περιοριστικά μέτρα για την διάθεση 
και διακίνηση των φοινικοειδών από συναρμόδιες υπηρεσίες.

Συλλογή χρησιμοποιημένων μαγειρικών ελαίων
Σε συνεργασία με την εταιρεία ECO RAP ο δήμος Βέλου - Βόχας προχωρά σε μία σημαντική πρωτοβουλία

Την Πέμπτη 21 Φεβρουαρίου στα ΚΑΠη 
Βέλου και Βραχατίου πραγματοποιήθηκε 
ομιλία από τους κ.κ. Περίτση Νικόλαο, Διευ-
θυντή του Loutraki thermal spa  και Νικολο-
πούλου Βασιλική Marketing Manager με θέμα:  
"Ευεργετικές ιδιότητες Ιαματικού Νερού Λου-
τρακίου & παρουσίαση του Υδροθεραπευτηρί-
ου Ιαματικού Νερού- Loutraki thermal spa". 
Μετά την ομιλία ακολούθησε συζήτηση με τα 
μέλη του ΚΑΠΗ.

Την Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου 2013 τα 
Κ.Α.Π.η του Δήμου Βέλου Βόχας θα πραγ-
ματοποιήσουν μονοήμερη εκδρομή στα Κα-
λάβρυτα.

Πρόγραμμα εκδρομής:
Ώρα αναχώρησης από τα ΚΑΠΗ του Δήμου 

στις 7.15 π.μ.
Στάση στο Διακοπτό και στον οδοντωτό στις       

8.45 π.μ.
Προαιρετική μεταφορά με τον οδοντωτό 

προς Καλάβρυτα. Τιμή εισιτηρίου οδοντωτού 

6,70€ (απλή μετάβαση)
Αναχώρηση με τον οδοντωτό για Καλάβρυ-

τα. Διάρκεια διαδρομής μία (1) ώρα περίπου
Επίσκεψη στην Αγία Λαύρα
Φαγητό (ελεύθερο μενού) και χορός στην 

Πλατεία Καλαβρύτων στην ταβέρνα ΕΛΑΤΟΣ
Επίσκεψη στον Τόπο Θυσίας
Επίσκεψη στο Μέγα Σπήλαιο
Επιστροφή στα ΚΑΠΗ το αργότερο στις 

21.00
Τιμή εισιτηρίου ανά άτομο: 5€ (μεταφορά με 

λεωφορείο) μόνο για τα μέλη των ΚΑΠη
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώνουν 

συμμετοχή καθημερινά στα ΚΑΠΗ του Δήμου 
έως την Τρίτη 26 Φεβρουαρίου 2013.

Όλοι οι εκδρομείς θα πρέπει να βρίσκονται 
στα ΚΑΠΗ δέκα (10) λεπτά νωρίτερα από την 
ώρα αναχώρησης. Η εκδρομή ισχύει μόνο για 
τα μέλη των ΚΑΠΗ

Ισχύει σειρά προτεραιότητας στην επιβίβαση 
στα λεωφορεία ανάλογα με την σειρά δήλωσης 
συμμετοχής.
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ΘΕΜΑ

Γιάννης Λιούλιας, δημοτικός σύμβουλος Βέλου-Βόχας: 

«Οι κινητοποιήσεις έπρεπε
να είναι μαζικότερες»

Η αγροτιά στους δρόμους

ΘΕΜΑ

Ένταση και συλλήψεις σημειώθηκαν 
στα μπλόκα των αγροτών τόσο 
στα διόδια Ζευγολατιού, όσο και 

στο 103ο χιλιόμετρο της εθνικής οδού 
Αθηνών – Πατρών (στα Rest) στο Βέλο.

Όλα ξεκίνησαν την Πέμπτη 14 Φεβρου-
αρίου, όταν οι αγρότες που βρίσκονται στο 
μπλόκο του Βέλου, στα Rest, προσπάθησαν 
να καταλάβουν την εθνική οδό. Η επέμβαση 
των αστυνομικών δυνάμεων ήταν άμεση, 
έγινε χρήση δακρυγόνων και απωθήθηκαν 
οι αγρότες, η δε κυκλοφορία των οχημάτων 
δεν διακόπηκε καθόλου στην εθνική οδό. 

Σύμφωνα με μαρτυρίες που αντλούμε από 
την ιστοσελίδα mykines.blogspot.gr υπήρξε 
κίνδυνος η κατάσταση να βγει εκτός ελέγ-
χου, όταν για αρκετή ώρα επικράτησε κομ-
φούζιο από τη ρίψη χημικών αλλά και από 
τις μάχες που διεξάγονταν σώμα με σώμα 
ανάμεσα στους αιφνιδιασμένους αγρότες 
και τους αστυνομικούς. Πεντακόσια άτομα 
που βρίσκονταν εκείνη την ώρα στο μπλό-
κο των αγροτών ενεπλάκησαν στα επεισό-
δια. Ανάμεσα σ” αυτούς ο αντιπρόεδρος του 
Εμπορικού Συλλόγου Κιάτου, ο δήμαρχος 
Σικυωνίων, δημοτικοί σύμβουλοι από το 
δήμο Βέλου-Βόχας, ο πρόεδρος της Ένωσης 

Αγροτικών Συνεταιρισμών Κιάτου και άλλοι. 
«Κάναμε μια συμβολική ειρηνική συγκέ-

ντρωση. Βρεθήκαμε στο πλευρό των αγρο-
τών μας στηρίζοντας τα δίκαια αιτήματά τους. 
Αυτή η επίθεση των ΜΑΤ ήταν πρωτοφανής. 
Δεν μπορούμε να συνέλθουμε ακόμα από 
τα χημικά. Η επίθεση και οι ρίψεις γίνονταν 
αδιακρίτως. Πιστοί στο δόγμα «καμία ανο-
χή»! Αυτά είναι ανεπίτρεπτα!» δήλωσε στην 
«Εφημερίδα των Συντακτών» ο δήμαρχος 
Σικυωνίων Σπύρος Σταματόπουλος.

 «Μια ειρηνική διαμαρτυρία αγροτών με-
τατράπηκε σε σύγκρουση με τις ομάδες κα-
ταστολής. Δεν ανεχόμαστε τέτοιου είδους 
συμπεριφορές. Δεν ανεχόμαστε τη βία και 
τον εκφοβισμό. Δεν υπολογίζουν τίποτα. 
Ούτε φορείς ούτε θεσμούς. Είδαμε τον δή-
μαρχο να τον χτυπούν, τον αντιπρόεδρο του 
Εμπορικού Συλλόγου να τον δέρνουν άσχη-
μα. Αυτό είναι το δόγμα «Νόμος και Τάξη»! 
Σε ποιους επιτίθενται; Στους αγρότες που 
μοχθούν καθημερινά να επιβιώσουν πα-
λεύοντας με τις καιρικές συνθήκες; Στους 
αγρότες που βρίσκονται στα όρια της εξα-
θλίωσης;» δήλωσε ο πρόεδρος της Ενωσης 
Αγροτικών Συνεταιρισμών Κιάτου Κώστας 
Παπαβασιλείου.

Κατά την διάρκεια των επεισοδίων η αστυ-

νομία προχώρησε σε τέσσερις προσαγωγές 
αγροτών, εκ των οποίων οι τρεις κατηγο-
ρούνται για παράνομη κατάληψη οδοστρώ-
ματος και ο τέταρτος για ρίψη βόμβας μολό-
τοφ. Μέχρι αργά χθες το βράδυ ο δήμαρχος 
Σικυωνίων, εκπρόσωποι των φορέων που 
βρίσκονταν στο μπλόκο αλλά και αγρότες, 
μαζί με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Αργολίδας 
κ. Κοδέλα, βρίσκονταν στην Αστυνομική Δι-
εύθυνση Κορινθίας για να καταγγείλουν ως 
προβοκατόρικη ενέργεια τη ρίψη της βόμβας 
μολότοφ από αστυνομικούς που βρίσκο-
νταν στο μπλόκο και φορούσαν πολιτικά για 
να ενοχοποιήσουν τις κινητοποιήσεις των 
αγροτών και να δικαιολογήσουν τη δική τους 
βίαιη καταστολή.

«Ο συγκεκριμένος αγρότης που κατη-
γορείται γι’ αυτό δεν έριξε καμία μολότοφ. 
Είναι πράξη προβοκατόρικη. Έχουμε μάρτυ-
ρες πως μέσα στο μπλόκο και την ώρα των 
επεισοδίων μπήκαν κάποιοι άγνωστοι, εικά-
ζουμε αστυνομικοί με πολιτικά ή άτομα από 
τον ακροδεξιό χώρο, που έριξαν τη βόμβα. 
Το καταλάβαμε όλοι από την αντίδρασή τους 
την ώρα της σύλληψης του νεαρού αγρότη» 
δηλώνει ο κ. Παπαβασιλείου. 

Την Κυριακή 17 Φεβρουαρίου, παρά τη 
δυνατή βροχή που έπεφτε ασταμάτητα, οι 
αγρότες πήγαν στα διόδια και για μία ώρα 
περίπου σήκωσαν τις μπάρες αφήνοντας να 
περνούν χωρίς να πληρώνουν οι διερχόμε-
νοι οδηγοί. Στην συνέχεια οι αγρότες αποχώ-
ρησαν χωρίς να δημιουργηθούν περαιτέρω 
προβλήματα.

Οι προσαχθέντες των επεισοδίων του Βέ-
λου τη Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου οδηγήθη-
καν στον εισαγγελέα, όπου κρίθηκαν αθώοι 
και αφέθηκαν ελεύθεροι. Έξω από το δικα-
στικό μέγαρο Κορίνθου είχαν συγκεντρωθεί 
πολλοί αγρότες,  σε ένδειξη συμπαράστασης 
προς τους κατηγορουμένους. 

Με τη λήξη της δίκης οι συγκεντρωμένοι 
αγρότες αποχώρησαν ειρηνικά από το χώρο 
του δικαστηρίου και δήλωσαν πως θα ενι-
σχύσουν το μπλόκο, ενώ τόνισαν πως δεν 
έχουν πρόθεση να ταλαιπωρήσουν κανέναν 
πολίτη και δίνουν αγώνα για την επιβίωσή 
τους.

Τελικώς οι αγρότες αποχώρησαν από το 
μπλόκο του Βέλου μεταφέροντας τις κινητο-
ποιήσεις τους στην πλατεία του Κιάτου. 

ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΙΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗ-
ΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ

Ο ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ
O Δήμος Βέλου Βόχας, ως κατεξοχήν αγροτικός δήμος, εκφράζει την αμέριστη συμπαράστασή του και στέκεται αλληλέγγυος στο δίκαιο αγώνα των αγροτών.
Το υψηλό και πολλές φορές ασύμφορο κόστος πα-ραγωγής, τα συνεχόμενα χαράτσια, η υψηλή φορολο-γία, η αύξηση φόρου στο πετρέλαιο στις εισφορές του ΟΓΑ και στα όρια συνταξιοδότησης, η κατάργηση του δώρου στις πενιχρές αγροτικές συντάξεις κλπ. είναι μία κατάσταση που  πλήττει όλο και περισσότερο και τους αγρότες και τους οδηγούν στη φτώχια και την απόγνωση.

Επισημαίνεται ότι η εμμονή και η συνέχιση των άδι-κων μέτρων που έχουν επιβληθεί μέχρι σήμερα έχει ως συνέπεια την εκτίναξη του κόστους  της αγροτικής παραγωγής στα ύψη και οδηγεί τους αγρότες και τις οικογένειές τους σε εξαφάνιση. Για πρώτη φορά φέ-τος, είναι ορατός ο κίνδυνος να μείνουν ακαλλιέργη-τες μεγάλες εκτάσεις αγροτικής γης.
Ο Δήμος Βέλου Βόχας στέκεται δίπλα στους αγρό-τες, στηρίζει τις κινητοποιήσεις τους και καλεί όλες τις πολιτικές δυνάμεις της χώρας να δείξουν τη δέουσα σοβαρότητα στα προβλήματά τους και να λάβουν άμε-σα αναγκαία μέτρα που θα δημιουργήσουν τις προϋ-ποθέσεις για να ξεκινήσει πάλι ο πρωτογενής τομέας, ο οποίος θα συντελέσει κατά μέγιστο βαθμό στην επα-νεκκίνηση της οικονομίας, για να μπορέσει η χώρα να ξεπεράσει την οικονομική κρίση.

Ο δημοτικός σύμ-
βουλος της πλειο-
ψηφίας κ. Γιάννης 
Λιούλιας βρέθηκε 

από την πρώτη στιγμή 
κοντά στους αγρότες 
–όντας και ο ίδιος 
αγρότης- λαβαίνο-
ντας μέρος δυναμι-
κά στις κινητοποι-
ήσεις τους. Σε μία 

σύντομη κουβέντα που είχαμε μαζί 
του μας ανέλυσε τις σκέψεις και  τους 
προβληματισμούς του. 

«Οι κινητοποιήσεις», μας είπε, 
«έπρεπε να είναι μαζικότερες και να 
συμμετάσχουν σε αυτές όλες οι κοι-
νωνικές ομάδες. Η χώρα βουλιάζει 
και δεν υπάρχει περιθώριο για άλλες 
χρονοτριβές. Μπορεί αυτόν τον αγώ-
να να τον ξεκίνησαν οι αγρότες, όμως, 
όφειλαν και άλλες παραγωγικές τάξεις 
να συνταχθούν και να δημιουργήσουν 
ένα ενιαίο μέτωπο κατά της μνημονια-
κής πολιτικής που οδηγεί τον τόπο μας 
στον γκρεμό εδώ και τρία χρόνια». 

Η απουσία των Βοχαϊτών
Παρά το γεγονός ότι στις κινητοποι-

ήσεις πήραν μέρος αρκετά από τα αυ-
τοδιοικητικά πρόσωπα της περιοχής 
μας, όπως ο δήμαρχος κ. Παπακυ-
ριάκος, ο αντιδήμαρχος κ. Δαρδάνης, 
ο πρόεδρος της Τ.Κ. Βέλου κ. Κού-
τουλας, ο πρώην πρόεδρος του Δ.Σ. 
κ. Πρεδάρης, ο πρώην αντιδήμαρχος 
κ. Παπαλέκας και άλλοι, η συμμετοχή 
των αγροτών της Βόχας, πλην των Στι-
μαγκιωτών,  χαρακτηρίζεται από τον 
κ. Λιούλια απογοητευτική. «Οι αγρότες 
της Βόχας κοιμούνται», είπε χαρακτη-
ριστικά, «νομίζουν ότι το πρόβλημα 

δεν τους έχει αγγίξει ακόμα». «Είναι 
λάθος» συνέχισε «να περιμένουν να 
φτάσει το πρόβλημα σ’ αυτούς. Πρέπει 
οι ίδιοι να κινηθούν και να αντιμετωπί-
σουν ενωμένοι με την υπόλοιπη κοι-
νωνία το αδιέξοδο στο οποίο έχουμε 
περιέλθει». 

Συγκινητική η παρουσία  
του δημάρχου Σικυωνίων  
Σπύρου Σταματόπουλου

Ο κ. Λιούλιας χαρακτηρίζει συγκι-
νητική την παρουσία του Σπύρου Στα-
ματόπουλου, δημάρχου Σικυωνίων, 
αφού από την πρώτη στιγμή ενεπλάκη 
ενεργά στον αγώνα των αγροτών. Μά-
λιστα, την ώρα που τα ΜΑΤ συνέλαβαν 
τους αγρότες, και κυρίως τον νεαρό 
που κατηγορήθηκε –αδίκως- πώς 
έριξε μολότωφ,  ο δήμαρχος Σικυω-
νίων έδωσε πραγματική μάχη για να 
τον πάρει από τα χέρια της Αστυνομί-
ας, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα 
τον τραυματισμό του από τις δυνάμεις 
καταστολής.

τσιπουράδικο

ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΟΣ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ
ΕΝΑΝΤΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ

τηλ. 6977 201077 (Βορινιώτης Μηνάς)

από τις 10 το πρωί

µε ποικιλία ουζοµεζέδων & θαλασσινών
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ΕΚΔηΛΩΣΕΙΣ

Το Σάββατο 9 Φεβρουαρίου 2013 στις  20:30 στην αίθου-
σα του πρώην κινηματογράφου "ΑΜΟΡΕ" στο Ζευγολατιό η 
"ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ" του Δήμου Βέλου Βόχας έκοψε την πρω-
τοχρονιάτικη πίτα και γιόρτασε τα 26 χρόνια από την ίδρυσή 
της. Στα πλαίσια της εκδήλωσης έγινε βράβευση των χορηγών 
που στάθηκαν τόσα χρόνια δίπλα στο σύλλογο και συνέδραμαν 
το έργο του και παρουσίαση χορογραφιών από τα τμήματα του 
συλλόγου. Η βραδιά εξελίχθηκε σε μουσικοχορευτικό happening 
που κράτησε αμείωτο το κέφι για πολλές ώρες!

ΕΚΔηΛΩΣΕΙΣ

Το θεατρικό έργο ΥΠΑΤΙΑ από το ομώ-
νυμο βιβλίο του Δημήτρη Βαρβαρήγου 
παρουσίασε στον πρώην κινηματογράφο 
ΑΜΟΡΕ η θεατρική ομάδα «Ανάδρασις» 
του Διεθνούς Φιλοσοφικού Φόρουμ, η 
οποία τελεί υπό την Αιγίδα και τη στή-
ριξη του Ομίλου για την Unesco Τεχνών 
Λόγου και επιστημών Ελλάδος. Η παρά-
σταση δόθηκε στις 24 Φεβρουαρίου στο 
πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων 
του δήμου Βέλου-Βόχας.

Η υπόθεση
4ος αιώνας, μ.Χ. Η φημισμένη Αλεξάν-

δρεια πνίγεται στο κρασί των καπηλειών, 
στις ηδονές των γυναικών του δρόμου, 
στις δεισιδαιμονίες, στις φιλοσοφικές 
διαφορές, στις διαμάχες των θρησκευ-
τικών φανατισμών και στους φονικούς 
διωγμούς των εθνικών.  Μέσα σε αυτή 
τη διαφθορά, η Υπατία, αφοσιωμένη στα 

ελληνικά ιδεώδη διδάσκει στο πανεπι-
στήμιο, στους δρόμους και στο σπίτι της 
το αστείρευτο ελληνικό πνεύμα. 

Αυτή η σοβαρή ευθύνη δεν της στερεί 
το γυναικείο ένστικτο και στο πρόσωπο 
του χριστιανού έπαρχου Ορέστη, βρίσκει 
τον έμπιστο φίλο και άντρα.  Η φιλία και 
ο πλατωνικός δεσμός που αναπτύσσεται 
ανάμεσα τους ενοχλεί τον κλήρο που δεν 
αργεί να στραφεί εναντίον της, να της 
προσάψει κατηγορίες ως μάγισσας και 
υποκινήτριας εχθρικών ενεργειών ενα-
ντίον του. Συλλαμβάνεται, οδηγείται στην 
εκκλησία και δολοφονείται…  

Ο αγώνας δύο ανθρώπων γεμάτος 
ηθικό χρέος απέναντι στις ηγετικές θέ-
σεις που κατέχουν και στις κοινωνικές 
συνθήκες της θρησκόληπτης φανατικής 
εποχής προσπαθούν, κρυφά, να ζήσουν 
την απλή ζωή να γευτούν τα πάθη της και 
τις μεγάλες στιγμές μιας ανομολόγητης 

αγάπης, χωρίς ποτέ να καταφέρουν να 
την εκφράσουν…

 
Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ:
Δραματουργική Υποστήριξη: Άννα Λά-
ζου Σκηνοθεσία, προσαρμογή κειμένου: 
Γιώτα Κουνδουράκη  Ενδυματολόγος: 
Μαίρη Τριανταφύλου  Μουσική: Έρικα 
Σωτηροπούλου & Τερέζα Χαρανιά  Με-
τάφραση στα Αγγλικά: Σάρα Κουτρου-
μάνου  Αρχική διόρθωση κειμένου: 
Γεωργία Παπαμιχαήλ  Καλλιτεχνική Δι-
εύθυνση: Ηλίας Δεμιρτζόγλου

ΔΙΑΝΟΜη:
 Υπατία: Μέμη Αναστασοπούλου
 Ορέστης: Παναγιώτης Μερέκος
 Δημήτριος: Φάνης Δημουλιάς
 Κύριλλος: Αργύριος Χατζησταματίου
 Σχολάριος: Γιώργος Τζάντζαλης
 Κεμίτ: Ελένη Κόρδα

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Π. ΑΓΑΘΟΣ

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

28ης Οκτωβρίου 37, ΚΙΑΤΟ

τηλ. 27420 26547
κιν. 6932 456386

Ο θρύλος της Υπατίας στο Ζευγολατιό

ΘΕΑΤΡΟ  ΠΕΡΙΓΙΑΛΙΟΥ

Με ένα βιολί και μια κιθάρα
 Σας μαγεύει το Αργεντίνικο τάγκο; 

Αγαπάτε την Βραζιλιάνικη μουσική;
Τότε πρέπει να πάτε το Σάββατο 2 

Μαρτίου και ώρα 8:30 το βράδυ στο 
Θέατρο Περιγιαλίου, όπου οι ακούρα-
στοι και ευγενικοί οικοδέσποτες του 
θα σας περιμένουν συντροφιά  μ’ένα 
ποτήρι κρασί, ένα βιολί και μια κιθάρα, 
να απολαύσετε την αγαπημένη σας 
μουσική της Λατινικής Αμερικής.

Σε αυτήν την βραδιά μουσικής Λα-
τινοαμερικανών Συνθετών, θα ερμη-
νεύσουν έργα των Heitor Villa Lobos, 
Celso Mashado και Astor Piazzolla οι 
Ανδρέας Χανιώτης (βιολί) και Μηνάς 
Μπόγρης (κιθάρα).

Villa Lobos: Choros

Bachianas Brasileiras
Celso Machado: Pacoca
Algodao doce (samba)
Quebra Queixo
Sambossa (bossa nova)
Piazza Vittorio
Pe de moleque (samba choro)
Astor Piazzola: History of tango
1. Bordel 1900
2. Cafe 1930
3. Nightclub 1960
4. Concert d’ aujourd’hui
Vuelvo al sur
Libertango 

Είσοδος  5 ευρώ. 
κρατήσεις θέσεων στα τηλ.  

27410-86330 , 87930 87578 

Αναγέννηση Βραχατίου

Χορός στο Lab
To Σάββατο 9 Μαρτίου, στις 8:30 το βράδυ ο Εξωραϊστικός 

και Πολιτιστικός Σύλλογος Βραχατίου "Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ" θα κό-
ψει την πίτα της και θα πραγματοποιήσει τον αποκριάτικο χορό 
της στο παραλιακό κέντρο LAB9 (πρώην DIVERSO).

Η τιμή του εισιτηρίου είναι 10 ευρώ το άτομο/5 ευρώ για τα 
παιδιά. 

Ο Σύλλογος υπόσχεται μια ξεχωριστή βραδιά με πολύ κέφι και 
χορό όπως άλλωστε συμβαίνει κάθε χρόνο!

Αίθουσα πρώην κινηματογράφου 

Α Μ Ο Ρ Ε  Ζευγολατιο

ΣύλλΟγΟΣ  γΟνΕων & ΚηδΕΜΟνων 
1ου Δημοτικου Σχολειου & νηπιαγωγειων Ζευγολατιου

ΣΑΒΒΑΤΟ
9 ΜΑΡΤΙΟΥ

αποκριάτικος

8.00 μ.μ.

Τιμή: 10 € 
Φαγητό, κρασί και αναψυκτικά δωρεάν

 χορός

Με κέφι και χορόΚοπή πίτας 
και βράβευση 

χορηγών

 ■ Το Διοικητικό 
Συμβούλιο 
του "Μεγάλου 
Αλεξάνδρου"

 ■ Τιμητικές βραβεύσεις

Το Σάββατο 16 Φεβρουαρίου στο ξενοδοχείο Αλ-
κυών ο Πολιτιστικός και Αθλητικός Σύλλογος Βρα-
χατίου "Μέγας Αλέξανδρος" πραγματοποίησε τον 
ετήσιο χορό του. Η βραδιά πλαισιώθηκε από μου-
σικοχορευτικό πρόγραμμα με τον Άρη Σταύρου, την 
ορχήστρα και τα χορευτικά τμήματα του Συλλόγου.
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ΙΑΤΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Κωνσταντίνοσ
Ελ. ΠαρασΚΕυοΠουλοσ

Ειδικός Καρδιολόγος

Επιστημονικοσ συνΕργάτησ κάρδιολογικησ 
κλινικησ Θριάσιου νοσοκομΕιου

πυλαρινού 99, κόρινθος

τηλ. 27410 - 20911, κιν.: 6972 818170

Στη σύγχρονη εποχή 
του καθιστικού τρόπου 
ζωής και της κακής δι-
ατροφής, του στρεσο-
γόνου καθημερινού 
ωραρίου και φυσικά της 
οικονομικής δυσπραγί-
ας, είναι σκόπιμο να το-
νίσουμε τις ευεργετικές 
επιδράσεις της φυσικής 
άσκησης. Πρόκειται για 
μια ασχολία που μπορεί 
κάλλιστα να είναι ανέ-
ξοδη, ενώ η περιοχή, 
μας προσφέρει αφειδώς 
χώρο και φυσικό περι-
βάλλον που δύσκολα συ-
ναντά κανείς στα αστικά 
κέντρα.

Πολλές επιδημιολογι-
κές μελέτες έχουν γίνει 

και στη χώρα μας που δείχνουν ότι η φυσική 
καθημερινή άσκηση μπορεί να μειώσει το συ-
νολικό καρδιαγγειακό κίνδυνο κατά 50%, τον 
κίνδυνο εμφάνισης στεφανιαίου επεισοδίου 
κατά 10%, δηλαδή η ικανότητα να αποδώσει 
κάποιος 10 μεταβολικά ισοδύναμα (ΜΕΤS) τον 
προφυλάσσει από την εκδήλωση συμβαμάτων 
σε άλλοτε άλλο ποσοστό. Πως το καταφέρνει 
όμως αυτό;

Η άσκηση αυξάνει την καρδιακή παροχή 
και την αρτηριοφλεβική διαφορά οξυγόνου, 
ανακατανέμοντας την αιματική ροή στους 
ασκούμενους μυς. Ειδικά η ισοτονική άσκη-
ση(περπάτημα, χαλαρό jogging) αυξάνει την 
καρδιακή παροχή και ελαττώνει τις περιφε-
ρικές αντιστάσεις, ενώ η ισομετρική άσκηση 
(άρση βαρών) αυξάνει τις περιφερικές αντιστά-
σεις, άρα και την πίεση, και δεν ενδείκνυται. 
Στην αρτηριακή πίεση η συστηματική αερόβια 
άσκηση έχει ευεργετική επίδραση, αφού μειώ-
νει και τη συστολική αλλά και τη διαστολική πί-
εση, μειώνει την υπερτροφία των τοιχωμάτων 

της καρδιάς.
Αλλά και στην ενδοθηλιακή λειτουργία μέσω 

της παραγωγής ΝΟ, και στην διεργασία της εν-
δαγγειακής φλεγμονής, και στην αποφυγή της 
θρομβογένεσης φαίνεται ότι η συστηματική 
άσκηση επιδρά με θετικό τρόπο.

Μια ακόμη κατηγορία ασθενών που φαίνε-
ται να ωφελούνται είναι οι σακχαροδιαβητικοί, 
αφού η μείωση της αντίστασης στην ινσουλίνη 
και η απώλεια σωματικού βάρους βοηθά, αλλά 
και οι ασθενείς με δυσλιπιδαιμία μέσω της αύ-
ξησης της HDL.

Οι στεφανιαίοι ασθενείς ευεργετούνται από 
τη χαλαρή άσκηση, αφού υποστρέφεται ως 
ένα ποσοστό η αθηροσκλήρωση, αυξάνεται η 
ανοχή στην άσκηση, και μειώνεται η έκταση 
της μυοκαρδιακής ισχαιμίας θα πρέπει όμως να 
τονιστεί ότι σε αυτήν την τελευταία κατηγορία 
ασθενών η άσκηση θα πρέπει να είναι σταδι-
ακή, με περίοδο προθέρμανσης και να αφορά 
περί τα 30 λεπτά τρεις με πέντε φορές εβδομα-
διαίως, Για τους ασθενείς με γνωστή καρδιακή 
ανεπάρκεια η φυσική άσκηση έχει εδραιωθεί 
πλέον ως μέρος της θεραπείας, μέσω πλειο-
τρόπων λειτουργιών που ξεφεύγουν από το 
παρόν. Φυσικά αφορά ασθενείς σε κλάση Ι-ΙΙ 
καρδιακή ανεπάρκεια που είναι απαλλαγμένοι 
συμπτωμάτων για εύλογο χρονικό διάστημα.

Τελειώνοντας, θα ήταν σκόπιμο να κάνουμε 
έναν διαχωρισμό ανάμεσα στη χαλαρή και αε-
ρόβια άσκηση και στον ανταγωνιστικό και υπο-
βοηθούμενο αθλητισμό, καθώς στη δεύτερη 
περίπτωση τίποτα από τα παραπάνω δεν ισχύει, 
ειδικά αν γίνεται χωρίς επίβλεψη, πρόληψη και 
πολλώ δε χειροτέρω αν συνοδεύεται από τη 
λήψη φαρμακευτικών σκευασμάτων.

Συμπερασματικά, η απλή χαλαρή αερό-
βια άσκηση συνιστάται ανεπιφύλακτα, καθώς 
μπορεί να έχει ευεργετική επίδραση στην ψυ-
χολογική μας διάθεση, στη ρύθμιση του σακ-
χαρώδη, διαβήτη, και της αρτηριακής πίεσης, 
στο μηχανισμό της πήξης και της ινωδόλυσης, 
καταπολεμά το άγχος και την κατάθλιψη, και 

βοηθά στον έλεγχο του σωματικού βάρους. 
Θεωρείται ανεπίτρεπτο σε αυτή την πανέμορφη 
περιοχή με το ιδιαίτερο κλίμα και την αφθονία 
χώρων και φυσικών καλλών να αδυνατούμε 
να ξεκλέψουμε 30 λεπτά από το χρόνο μας για 
έναν τόσο επωφελή και ελκυστικό περίπατο!

Γράφει ο
ΠαραΣΚεΥΟΠΟΥΛΟΣ 
ΚωνΣταντινΟΣ 
Ειδικός 
Καρδιολόγος 
Επιστημονικός 
Συνεργάτης 
Καρδιολογικής 
Κλινικής Θριάσιου 
Νοσοκομείου

Η επίδραση της άσκησης στην καρδιακή  λειτουργία

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

Για γερή και καλή καρδιά!
• Η υγεία της καρδιάς μας, και όχι μόνο, 

εξαρτάται κυρίως από τον τρόπο ζωής 
που επιλέγουμε. Μπορούμε να έχουμε 
γερή καρδιά, ακόμη και όταν τα γονίδιά 
μας δε μας ευνοούν. 

• Φυσική δραστηριότητα – σωστή δια-
τροφή – αποφυγή του καπνίσματος: το 
τρίπτυχο της προστασίας μας από τις 
καρδιοπάθειες, και όχι μόνο.

• Εντάσσουμε τη σωματική δραστηριότη-
τα και την άσκηση στην καθημερινότητά 
μας. Ασκούμαστε με τρόπους φυσικούς, 
απλούς και ευχάριστους. Περπατάμε 
όλο και μεγαλύτερες αποστάσεις.

• Δεν ακολουθούμε «δίαιτα», κάνουμε 
σωστή διατροφή, απολαμβάνοντας το 
φαγητό μας. Αποφεύγουμε τα πολύ λι-
παρά, τα αλμυρά, και τα «light» προϊό-
ντα, περιορίζουμε το αλάτι και το αλκο-
όλ. Προτιμάμε τη μεσογειακή διατροφή.

• Τρώμε τουλάχιστον 3 γεύματα την ημέ-
ρα (πρωινό ή δεκατιανό απαραιτήτως), 
αποφεύγοντας να τρώμε αργά το βρά-
δυ. Δεν «τσιμπάμε» στα ενδιάμεσα.

• Η πολλή τηλεόραση παχαίνει! Πρόκειται 
για το «fast food» του πνεύματος που 
οδηγεί στην «παχυσαρκία του καναπέ».

• Όταν πρέπει να χάσουμε βάρος, δε βια-
ζόμαστε! Με τη γρήγορη απώλεια βά-
ρους χάνουμε μυϊκή μάζα, εξαντλούμα-
στε και τελικά ξαναπαχαίνουμε. Ο καλός 
και επαρκής ύπνος βοηθάει και στην 
απώλεια βάρους.                  Πηγή: Ιντερνετ

Η χρωματο-
θεραπεία είναι 
μια σχετικά νέα 
επιστημονική θε-
ραπευτική αγωγή 
που αξιοποιεί την 
φωτεινή ενέργεια 

των χρωμάτων για να διεγείρει το δέρ-
μα ή τα όργανα του σώματος με στόχο 
την ενίσχυση του οργανισμού και τη 
θεραπεία διαφόρων παθήσεων. Κατα-
τάσσεται στις συμπληρωματικές εναλ-
λακτικές μορφές θεραπείας, οι οποίες 
φιλοδοξούν να αμφισβητήσουν την 
κυριαρχία της χημικής φαρμακευτικής 
αγωγής. Η αγωγή της χρωματοθερα-
πείας είναι απλή, ευχάριστη, φυσικά 
εντελώς ανώδυνη και κυρίως χωρίς 
παρενέργειες. Στηρίζεται στην αντί-
ληψη ότι καθένα από τα χρώματα του 
φάσματος του ορατού φωτός δρα σε 
συγκεκριμένα σημεία του οργανισμού, 
ασκώντας ευεργετική επίδραση στην 
ψυχική και σωματική υγεία του ατόμου. 

Τα χρώματα στο βάθος της 
Ιστορίας

Τη σημασία των χρωμάτων τη βρί-
σκουμε σε πολλούς πολιτισμούς της 
αρχαιότητας. Από τον αιγυπτιακό και 
τον κινεζικό μέχρι τον αραβικό, περσι-
κό και περουβιανό. Τα χρώματα είχαν 
έναν πολύ σπουδαίο ρόλο εξάλλου και 
στις θρησκευτικές τελετές.

Οι αρχαίοι Αιγύπτιοι πίστευαν ότι το 
μπλε, το κίτρινο και το κόκκινο είχαν 
τη δύναμη να επηρεάσουν το σώμα, 
το πνεύμα και τον νου του ανθρώπου. 
Θεωρούσαν επίσης ότι οι μπλε ακτίνες 
φωτός είχαν μεγαλύτερη ισχύ το μεση-
μέρι, την εποχή της άνοιξης και συνδέ-
ονταν με τον θεό Θωθ, ενώ οι κίτρινες 
ήταν αποτελεσματικότερες το μεσημέ-

ρι, την εποχή του καλοκαιριού και συν-
δέονταν με την Θεά Ίσιδα, προστάτιδα 
της ανθρώπινης ευφυΐας.

Τέλος οι κόκκινες αχτίδες ήταν ισχυ-
ρότερες το απόγευμα την εποχή του 
φθινοπώρου και αντιπροσώπευαν το 
θεό Όσιρη. Οι Αιγύπτιοι επίσης είχαν τη 
συνήθεια να δίνουν «χρωματοποιημέ-
νο» νερό στους ασθενείς, όπως ακρι-
βώς αυτό που χρησιμοποιεί η σύγχρο-
νη χρωματοθεραπεία σήμερα.

Tα 7 χρώματα που εμπεριέχονται στο 
λευκό φως είναι το βιολετί, το λουλα-
κί, το μπλε, το πράσινο, το κίτρινο, το 
πορτοκαλί και το κόκκινο. Τα τρία πρώ-
τα χρώματα, βιολετί, λουλακί και μπλε 
ανήκουν στα δροσερά χρώματα του 
φάσματος. Το πράσινο χρώμα είναι ου-
δέτερο, δηλαδή ούτε ζεστό, ούτε κρύο 
ενώ το κίτρινο, το πορτοκαλί και το 
κόκκινο συνθέτουν το θερμό κομμάτι 
του χρωματικού φάσματος

Η δράση των χρωμάτων 
• ΚόΚΚινό: το θερμότερο χρώμα του 

οπτικού φάσματος : Το κόκκινο είναι 
το χρώμα της ζωτικής ενέργειας. 
Σύμβολο του πυρός και της χαράς 
συνδέεται με την σεξουαλική διέ-
γερση. Θεωρείται ότι συμβάλει στην 
έκκριση αδρεναλίνης και μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί θεραπευτικά με πολ-
λούς τρόπους. Το κόκκινο στη χρω-
ματοθεραπεία ενδείκνυται σε περι-
πτώσεις: Αναιμίας, ανικανότητας, 
υποθερμίας, σωματικής αδυναμίας, 
κακής κυκλοφορίας του αίματος, 
αργού μεταβολισμού, ξηροδερμίας, 
υπότασης, κρυολογήματος, πόνου 
στο λαιμό, άσθματος και χρόνιου 
βήχα, χρόνιας βρογχίτιδας, φλεμά-
των και καταρροής, υπερβολικής 
εσωστρέφειας, φυματίωσης. Στην 

αισθητική χρησιμοποιείται κατά του 
οιδήματος και της κυτταρίτιδας.

• Μπλε : Το μπλε στον αντίποδα του 
κόκκινου είναι ψυχρό χρώμα, το 
χρώμα της ηρεμίας, της ευαισθησίας 
και των ανώτερων ψυχικών και νοη-
τικών λειτουργιών. Εξαγνίζει και βο-
ηθά στον διαλογισμό. Οι μπλε ακτίνες 
φωτός, (όπως και οι πράσινες) έχουν 
καταπραϋντική δράση και θεωρείται 
ότι είναι πολύ αποτελεσματικές για 
την αϋπνία, το στρες, την ευερεθι-
στικότητα και τις φλεγμονές. Το μπλε 
διαθέτει επίσης αντισηπτικές και 
αναισθητικές ιδιότητες. Μπλε ακτίνες 
σε κάποια συγκεκριμένη συχνότη-
τα χρησιμοποιούνται επίσης για την 
αντιμετώπιση του ίκτερου στα μωρά. 
Γενικότερα το μπλε ενδείκνυται σε 
περιπτώσεις: Ευερεθιστικότητας, 
υπερέντασης και νευρικότητας, ακό-
μη και υστερίας, οξείας λαρυγγίτιδας, 
πυρετού, ενδοκρινολογικών προ-
βλημάτων, έντονων πόνων, απο-
στημάτων, φλεγμονών, ταχυπαλμί-
ας, επιληψίας, σπασμών, κολίτιδας, 
ρευματισμών, πόνων περιόδου, και 
διαφόρων κολικών. Στην αισθητική 
χρησιμοποιείται στα ευαίσθητα δέρ-
ματα ενώ είναι επίσης δραστικό στις 
περιπτώσεις κυτταρίτιδας που προ-
καλείται από το στρες. 

• πράσινό: ουδέτερο χρώμα το 
οποίο διαχωρίζει τα ψυχρά από τα 
θερμά χρώματα. Εξισορροπητικό 
χρώμα που βελτιώνει την ενέργεια 
και την κυκλοφορία ενώ χαλαρώνει 
από την ένταση και μειώνει το στρες. 
Λειτουργεί θεραπευτικά για την 
υψηλή αρτηριακή 
πίεση και τις εξά-
ψεις. Προστατεύει 
τον οργανισμό από 
μολύνσεις και διε-
γείρει την υπόφυ-
ση. Στην αισθητική 
χρησιμοποιείται στα 

γηρασμένα, ευαίσθητα και αφυδατω-
μένα δέρματα.

• πόρτόΚάλι : θερμό χρώμα. διεγεί-
ρει την εμπιστοσύνη, ενισχύει την 
καλή λειτουργία των πνευμόνων, 
ζεσταίνει τα συναισθήματα και τους 
αδένες. Μειώνει τις κράμπες της 
εμμηνόρροιας. Το πορτοκαλί είναι 
ένα χρώμα που λειτουργεί θετικά για 
όσους διακατέχονται από ανασφάλει-
ες και φόβους. Κάποιος που πάσχει 
από δυσλειτουργίες του θυροειδή 
μπορεί να φοράει ένα πορτοκαλί μα-
ντήλι. Διεγείρει το λεμφικό σύστημα 
και τη θετική ενέργεια. Βοηθά στη 
φυσική και πνευματική αναγέννηση.
Η χρωματοθεραπεία συνδυάζεται με 

τις παραδοσιακές αισθητικές θεραπείες 
τόσο στο πρόσωπο όσο και στο σώμα, 
για την επίτευξη γρήγορων αποτελε-
σμάτων. Το παραμικρό ψεγάδι αποτελεί 
δυσαρμονία που μπορεί να αποκατα-
σταθεί μέσω της δόνησης των κυττά-
ρων με τη χρήση της ενέργεια ενός ή 
περισσοτέρων χρωμάτων. 

ΠΡΟΣΩΠΟ
• Βαθιά ενυδάτωση αφυδατωμένου 

δέρματος
• Τόνωση χαλαρού δέρματος
• Εξισορρόπηση λιπαρού δέρματος
• Αντιγήρανση δέρματος
• Οξυγόνωση θαμπού δέρματος

ΣΩΜΑ
• Οιδηματώδης κυτταρίτιδα
• Ινώδης κυτταρίτιδα
• Τοπικό πάχος 
• Σύσφιξη

Γράφει η ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΓΑΘΟΥ,
Πτυχ.Αισθητικής & Κοσμητολογίας ΤΕΙ Αθήνας Ρεφλεξολόγος 
πτυχ. του N.H.S. (Natural Health Science)

Ας βάλουμε περισσότερο χρώμα στη ζωή μας… Χρωματοθεραπεία και αισθητική!
ΑΙΣθηΤΙΚη & ΥΓΕΙΑ

Γιώργος Μαυρίδης
& σιά ό.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

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΑΡΤΙΟΥ 2013
Χρωματοθεραπεία για ενυδάτωση, 

αντιγήρανση 
ή σύσφιξη προσώπου -40%
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ΑθΛηΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ (ΑΟΖ) 
Νέο ξεκίνημα

Στην προσπάθειά μας να προ-
βάλλουμε να αναδείξουμε τη 
διαδρομή και την παρουσία των 
ομάδων της Βόχας, κάνουμε 
αρχή με την ομάδα του ΑΟΖ που 
φέτος δημιουργήθηκε από την 
αρχή, μια νέα ομάδα τόσο σε 
επίπεδο ποδοσφαίρου όσο και 
παραγόντων. Μιλήσαμε με τον 
πρόεδρο Γ. Βορινιώτη στα γρα-
φεία της ομάδας, τα οποία ανα-
καινίστηκαν και αυτά σε μία προ-
σπάθεια ανανέωσης εκ βάθρων. 

ό Γιώργος Βορινιώτης γνω-
στός από τα περάσματά του στα 
γήπεδα της Κορινθίας και όχι 
μόνο σαν ποδοσφαιριστής, αλλά 
και σαν παράγοντας βρίσκεται 
στη θέση του προέδρου στο νέο 
ξεκίνημα της ομάδας. πώς έγι-
νε αυτό; πώς ξεκίνησαν όλα; 

Το καλοκαίρι που μας πέρα-
σε στην αίθουσα Δ.Σ. του δήμου 
έγινε η πρώτη συγκέντρωση με 
παλιούς παίκτες της ομάδας και 
παράγοντες, αλλά και φίλους με 
σκοπό να ζωντανέψουμε πάλι 
τον ΑΟΖ που όλοι μας αγαπήσαμε 

και αγαπάμε σαν ομά-
δα του χωριού 
μας, αφού 
όλοι φορέσα-
με τη φανέλα 
της με το κα-

νόνι, έμβλημα 
της ομάδας. 

Παραβρέθηκαν σ’ αυτή την πρώ-
τη συνάντηση και αρκετοί δημο-
τικοί σύμβουλοι, οι αντιδήμαρχοι, 
ο δήμαρχος αλλά και ο περιφε-
ρειακός σύμβουλος κ. Πισιμίσης. 

Έτσι δημιουργήθηκε μια επι-
τροπή που θα κινούσε τα νήμα-
τα για την ανάδειξη του Δ.Σ. της 
ομάδας. Όντως έτσι έγινε και κα-
ταρτίστηκε το Δ.Σ. με ανθρώπους 
που είχαν όρεξη αλλά και όνειρα 
για τον ΑΟΖ αλλά και το έμψυ-
χο υλικό από παιδιά του χωριού 
που είχαν σκορπιστεί στις γύρω 
ομάδες της περιοχής. Σημαντική 
παράμετρος ήταν ότι είχε έρθει 
η ώρα και για την δημιουργία 
γηπέδου που τόσο ταλαιπώρησε 
το χωριό, καθώς δεν υπήρχε χώ-
ρος άθλησης για τη νεολαία πόσο 
μάλλον δε για την ομάδα του χω-
ριού. 

Πρέπει να τονίσω ότι χάρη στις 
προσπάθειες από πλευράς δήμου 
αλλά και του περιφερειακού συμ-
βούλου κ. Θανάση Πισιμίση, δό-
θηκε λύση και είναι θέμα ημερών 
το γήπεδο να ξεκινήσει και να το 

έχουμε στη διάθεση της ομάδας 
σύντομα. 

πότε ολοκληρώνεται το γή-
πεδο;

Την επόμενη αγωνιστική σεζόν 
το γήπεδο θα είναι στη διάθεσή 
μας. Με την ευκαιρία αυτή θέλω 
να ευχαριστήσω τον Καραπανα-
γιώτη Άγγελο που απέσυρε την 
ένσταση που είχε καταθέσει, κι 
έτσι θα προχωρήσουμε στη δη-
μιουργία του, καθώς και τον κ. 
Τατούλη που μέσω του κ. Πισιμί-
ση μας υποσχέθηκε βοήθεια στη 
δημιουργία εξέδρας 800 θέσεων. 

ποιοι απαρτίζουν το Δ.σ. της 
ομάδας; 

Αντιπρόεδρος ο Φ. Μπάρτζης, 
Γενικός Γραμματέας ο Χ. Κοτσι-
άκος, Ταμίας ο Β. Μανιάτης, Β΄ 
Αντιπρόεδρος ο Γ. Μπάρτζης, 
Ειδικός Γραμματέας ο Αντ. Πα-
παδάτος, Έφορος Υλικού ο Γιάν-
νης Βορινιώτης, Σύμβουλος ο 
Ντίνος Οικονόμου, Εκπρόσω-
πος Τύπου ο Γ. Βαρβιτσιώτης, 
ειδικός σύμβουλος ο Γ. Ρίσκας, 
Β. Κατσιφώλης. Ξεκινήσαμε  με 
Προπονητή τον Σπύρο Κωσταγι-
ώργο και 38 παιδιά από το χωριό 
και 3 παιδιά από άλλα χωριά με 
σκοπό τη δημιουργία μιας ομά-

δας που θα πρωταγωνιστήσει στο 
κορινθιακό ποδόσφαιρο και τη 
δημιουργία Ακαδημιών. Αυτή τη 
στιγμή έχει προκύψει αλλαγή του 
προπονητή με την παρουσία του 
Χρ. Πετρινιώτη, γνωστού στο Κο-
ρινθιακό Ποδόσφαιρο και τεχνι-
κό Διευθυντή τον Γ. Μπισμπίκη. 
Δεν παραλείπω όμως να τονίσω 
ότι η ομάδα είναι ένα ομοιογενές 
σύνολο και οι υποδομές της εί-
ναι του επιπέδου ομάδων, χωρίς 
υπερβολές, πέραν του ερασιτε-
χνισμού. 

το χωριό έχει ανταποκριθεί 
στην προσπάθειά σας; Υπάρχει 
βοήθεια από τους συγχωρια-
νούς; 

Η βοήθεια των συγχωριανών 
είναι μεγάλη σε οικονομικό επί-
πεδο. Θέλω να κάνω ιδιαίτερη 
αναφορά στον Αντώνη Μάντζα-
ρη και στον Θανάση Πισιμίση για 
την προσφορά τους, καθώς είναι 
βασικοί χορηγοί και όλους τους 
εθελοντές συγχωριανούς που 
συνεισφέρουν με ότι μπορούν. 

Τέλος, θέλω  να αναφέρω ότι 
οι σχέσεις μας με τις γειτονικές 
ομάδες είναι άριστες και εφόσον 
επιθυμούν μπορεί να υπάρξει μια 
συνεργασία για μια μεγάλη ομάδα 
που θα εκπροσωπεί τη Βόχα.

Συνέντευξη με τον πρόεδρο της ομάδας Γιώργο Βορινιώτη

ΑθΛηΤΙΚΑ

Πολλοί οπαδοί του 
Ολυμπιακού όλη την 
εβδομάδα  και αρκε-
τές φυλλάδες (καθώς 

και ένας φίλος στην δου-
λεία του έλεγε στους συνάδελφους του 
για τον Γ.Φ. λέω ) έλεγαν και έγραφαν  
«Ένα γρήγορο γκολ θέλουμε.. ένα γρή-
γορο γκολ και μετά τα λέμε». Ορίστε, 
εισακούστηκαν οι παρακλήσεις και ήλθε 
γρήγορα το γκολ. Μόλις στο 5΄...

Το γύρισα στην είρωνα, διότι έλεγα 
και εγώ  να τους λέω, ότι η πουτάνα η 
ελπίδα πεθαίνει πάντα πρώτη. Μα πώς 
ήταν ποτέ δυνατόν να βάλει τέσσερα 
και οι Ισπανοί κανένα; Και στο φινάλε, 
για ποιον Ολυμπιακό μιλάμε; Γι'αυτόν, 
που έτσι όπως πάει, δεν είναι απίθανο 
σε λίγο καιρό να ακολουθήσει τα χνά-
ρια του Παναθηναϊκού. Να γίνει Τότσε, 
Φουρναρόλι, Βέλασες, Χουχούμης, και 
Βιτόλο... Αυτόν τον δρόμο έχει πάρει.

Η εικόνα που έδειξε  δεν ήταν απλά 
απογοητευτική. Ήταν παρωδία. Ένα βα-
ρετό και κουραστικό παράλληλο ποδό-
σφαιρο, χωρίς προγραμματισμό, χωρίς 
ευρηματικότητα και χωρίς την παραμι-
κρή ανάπτυξη και δημιουργία. Και με 
μια άμυνα, που όταν η μπάλα πήγαινε 
στην περιοχή του Καρολ, σφούγγιζες το 
κούτελο σου από αγωνία. Καμία σχέση 
με την περσινή ομάδα ή , ακόμα και με 
την ομάδα του Γκαλετί, του Κοβάσεβιτς, 
του Τζόρτζεβιτς και των άλλων. Από 
που, διάολο, πήγε και πήρε αυτούς τους 
παίκτες που παίζουν σήμερα; Από πανέ-
ρι στη πλατεία ομονοίας?  Φεϊσα, σου 
λέει, Σιόβας, Μανιάτης Γκρέκο, Μοντέ-
στο, Κοντρέρας, Μασάδο και δεν συμ-
μαζεύεται...Αλλά το χειρότερο είναι ότι 
έστω και με αυτούς τους παίκτες είναι 
σαν ομάδα εντελώς αδούλευτη. Χωρίς 
συνοχή, χωρίς καλή φυσική κατάστα-
ση, στις δέκα διεκδικήσεις της μπάλας 
χάνουν τις οκτώ, και από ανάπτυξη και 
δημιουργία; Φτου  ξελευτεριά. Καμινά-
δα σύστεμ και όπου πάει. Που, διάολο, 
είναι οι αυτοματισμοί που είχε κάποτε; 
Έτσι έπαιζε ο Ολυμπιακός την τελευ-
ταία χρονιά; Ο μοναδικός παίκτης που 
άξιζε να ασχοληθείς μαζί του είναι 
ο Βλαχοδήμος. Εχει αξιόλογα προ-
σόντα και να δουλευτεί σωστά και 
με συνέπεια μπορεί να βγει και να 
προσφέρει.

  
ΣΗΜΑΔΙΑ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗΣ ...

 Κάτι ήξερε ο Γκουαρντιόλα που 
έφυγε από την Μπάρτσα. Είχε δει 
τον θάνατο σιγά-σιγά να έρχεται και 
η αυτοκρατορία γρήγορα να καταρ-
ρέει. Και την κοπάνησε νωρίς για να 
μην καταρρεύσει κι αυτός μαζί της. 

Έτσι είναι. Σημάδια έντονης κατάρ-
ρευσης έδειξε  αυτή η τεράστια για 
τόσα χρόνια ομάδα. Όταν φτάνεις 
στο σημείο να σε ξεβρακώνει στην 
κυριολεξία η Μίλαν, η οποία φέτος 
δεν έχει που την κεφαλή κλίνει, αυτό 
σημαίνει ότι έχεις ξεκινήσει την βου-

τιά προς τον Καιάδα. Και σίγουρα δεν 
ήταν τυχαίο που πριν από καιρό έχασε 
και από τον Θρασύβουλο της Ευρώπης, 
την Σέλτικ....

Αυτό που έκανε  η Μπάρτσα δεν έχει 
ξαναγίνει τα τελευταία έξι χρόνια. Επί 97 
λεπτά που διήρκεσε ο αγώνας, δεν δη-
μιούργησε ούτε μια ευκαιρία. Δεν μπήκε 
ούτε μια φορά μέσα στην περιοχή των 
Ιταλών. Πάσα- πάσα- πάσα- πάσα, αλλά 
μία ευκαιρία δεν έκανε η Μπαρτσελόνα! 
Δεν την άφησε η Μίλαν. Έρχονταν τα 2 
εξτρέμ της Μίλαν με τους 3 χαφ και τους 
μπροστινούς και στήνονταν μαζί με την 
αμυντική γραμμή πίσω από το ημικύκλιο 
της σέντρας. Έκλειναν όλους τους χώ-
ρους, ακόμα και ο Μέσι αν του κόψεις 
την ντρίμπλα, τελείωσε. Έφευγε από τον 
ένα, έπεφτε πάνω σε άλλον, βγήκε εκτός 
παιχνιδιού.

Δίδαξε η Μίλαν τι σημαίνει σεβασμός 
στο χώρο και έξυπνη τακτική. 15 μέτρα 
μόνο απόσταση η αμυντική γραμμή της 
με τους χαφ. Και όχι να παίζει άμυνα 
παθητική, έκανε ότι έπρεπε ώστε να 
εξουδετερώσει την Μπαρτσελόνα, να 
της πάρει τη μπάλα και να φύγει βολίδα 
στην κόντρα να σκοράρει!   Νόμιζαν ότι 
θα ήταν όπως στο ισπανικό πρωτάθλη-
μα που εκεί οι προπονητές τους παίζουν 
ανοικτά και τρώνε 3-4 γκολ. Η Ιταλία 
όμως έχει προπονητική σχολή με παρά-
δοση δεκαετιών.

Η ρεβάνς πάντως για εμένα είναι 
ανοικτή, στην έδρα της η Μπαρτσελόνα 
έχει τα φόντα να το ανατρέψει το 2-0. 
Γράφτε όμως αυτό που σας λέω: Αν 
αποκλειστεί, η δυναστεία της μάλλον 
θα σβήσει.Μεγαλώνουν ο Τσάβι, ο Ινιέ-
στα, ακόμα και ο Μέσι πόσο ακόμα είναι 
δυνατόν να αποδίδει στον εξωφρενικό 
ρυθμό που αποδίδει τα τελευταία χρό-
νια; Πόσα ατελείωτα ματς έχουν παίξει 
με εκπληκτική απόδοση αυτοί οι παίκτες, 
πόσο να αντέξουν, είναι αφύσικο.

   

 
Ο Βίγια

ΔΕΝ ΤΟΝ ΟΝΕΙΡΕΥΟΝΤΑΙ 
ΕΤΣΙ...

Διανομή κατ’ οίκον
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ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟ
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ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΔΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

Ήττα από τον Άρη
για τον Παμβοχαϊκό

Με μεγάλους πρωταγωνιστές τους Τζελάτη, Κυριακίδη, καλό σερβίς, 
λίγα λάθη και γρήγορη ανάπτυξη ο Άρης νίκησε τον Παμβοχαϊκό 3-1 σετ 
στη Μίκρα για την 19η αγωνιστική της Volleyleague ΟΠΑΠ και άλλαξε άρ-
δην τα δεδομένα για τις θέσεις 3-6 της βαθμολογίας. Ο Άρης μπήκε και 
πάλι στο παιχνίδι της 4αδας, ενώ ο Παμβοχαϊκός έχασε μοναδική ευκαιρία 
να εξασφαλίσει την 2η θέση που μένει πλέον ανοικτή στις τρεις αγωνιστι-
κές που απομένουν.

Ο αγώνας ήταν ντέρμπι με τον Άρη να κάνει λίγα λάθη και να έχει 
αποφασιστικότητα στο παιχνίδι του. Από την αρχή του 1ου σετ είχε τον 
απόλυτο έλεγχο και με εξαίρεση το 2ο σετ όπου ο Παμβοχαϊκός έδειξε 
δυνατός, στο 3ο και στο 4ο σετ ο Άρης έκανε από τις καλύτερες εφετι-
νές εμφανίσεις και πήρε δίκαια τη νίκη. Ο Παμβοχαϊκός αγωνίστηκε με 10 
παίκτες καθώς έμειναν εκτός αποστολής ο Δρογκάρης λόγω ίωσης και ο 
Μπεκιάρης επειδή ήταν στην ώρα της να γεννήσει η γυναίκα του. Η ομάδα 
του Νίκου Ζαλμά απείλησε μόνο στο φινάλε του 4ου σετ όταν με σερί 5-0 
μετέτρεψε το 21-17 σε 22-21. Ο Κυριακίδης ισοφάρισε 22-22 αλλά στη 
συνέχεια ο Παμβοχαϊκός με τρια λάθη των παικτών του έχασε την ευκαι-
ρία να οδηγήσει τον αγώνα στο τάι μπρέικ. Ο Καλντέιρα κάρφωσε άουτ, ο 
Πανταλέων έκανε «πιαστό» και ο Καλντέιρα έκανε πλασέ πάνω στο φιλέ 
τελειώνοντας τον αγώνα. 

Η εξέλιξη του αγώνα
Τα σετ: 3-1 (25-22, 15-25, 25-16, 25-22)
1ο σετ: 8-4, 16-10, 21-16, 25-22
2ο σετ: 4-8, 8-16, 10-21, 15-25
3ο σετ: 8-7, 16-10, 21-14, 25-16
4ο σετ: 8-5, 16-12, 21-17, 25-22
Οι πόντοι του Άρη προήλθαν: 6 άσσοι, 52 επιθέσεις, 8 μπλοκ, 29 λάθη 

αντιπάλων και του Παμβοχαϊκού: 4 άσσοι, 47 επιθέσεις, 12 μπλοκ, 25 
λάθη αντιπάλων.

ΠΑΜΒΟΧΑΪΚΟΣ (Ζαλμάς): Μαντέκας 11 (10/17, 1 άσσος, 48% υπ.), 
Καλντέιρα 15 (10/26, 3 μπλοκ, 2 άσσοι, 60% υπ.), Τερζής 2 (2/6), Κα-
ραγιάννης 10 (6/8, 4 μπλοκ), Γιοβάνοβιτς 15 (13/29, 1 μπλοκ, 1 άσσος), 
Πανταλέων 10 (6/7, 4 μπλοκ / Δημητρακόπουλος (λ. - 36% υπ., 18% άρι-
στες), Μπάκας, Παπαδόπουλος, Κατσανεβάκης.

Δηλώσεις Ζαλμά
«Κάναμε κακή εμφάνιση σε ένα μέτριο ματς . Το ματς κρίθηκε στην 

υποδοχή όπου κι εκεί εμείς ήμασταν πιο κακοί από τον Άρη. Δεν είχα-
με υπομονή στο να γυρίσουμε το παιχνίδι από 21-17 στο 4ο σετ. Παρότι 
προσπεράσαμε 22-21 κάναμε τρία λάθη και χάσαμε τον αγώνα ενώ θα 
μπορούσαμε να είχαμε πάει το ματς τουλάχιστον στο τάι μπρέικ. Έλειψε 
ο Δρογκάρης για να δώσει ανάσες. Πρώτη φορά ανεβήκαμε Θεσσαλονί-
κη με 10 αθλητές. Ο Άρης ήταν καλά προετοιμασμένος. Συνεχίζουμε να 
αγωνιζόμαστε για την 2η θέση ενώ από σήμερα θα μπορούσαμε να είχαμε 
τελειώσει. Η ομάδα παρουσίασε την εικόνα που είχε τον Σεπτέμβριο. Σε 
τέτοια ματς έπρεπε να έχουμε μεγαλύτερη υπομονή και τεχνική διάρκεια 
και όχι από το 25-15 που πήραμε το 2ο σετ να χάνουμε 3-1 σετ. Πρέπει να 
ξεκουραστούμε 10 ημέρες γιατί μετά θα μπούμε στην πιο κρίσιμη περίοδο 
της σεζόν όπου για μας θα υπάρχουν μόνο τελικοί», κατέληξε ο προπονη-
τής του Παμβοχαϊκού εμφανώς απογοητευμένος.

ΤΣΑΚΟΥ ΝΙΚΗ

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
ΑΥΤΟΚ/ΤΩΝ - ΖΩΗΣ - ΠΥΡΟΣ

Μούλκι Κορινθίας 
τηλ. 27424 00091
κιν. 6936 146 108

e-mail: nikitsakou@hotmail.com
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ΑθΛηΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

χαρά και συγκίνηση αποδέχεται την 
πρόταση της ΕΣΑΠ.  Ο κ. Τορνατό-
ρος δήλωσε: «Σας καλωσορίζω στο 
2ο Λιγκ Καπ «Νίκος Σαμαράς» που 
είναι αφιερωμένο στον σπουδαίο 
αθλητή που έφυγε πρόωρα από 
κοντά μας. Θα μας τιμήσει με την 
παρουσία της η σύζυγος του Νίκου 
Σαμαρά και αυτό μας δίνει μεγαλύ-
τερη ευθύνη να γίνουν όλα σωστά. 
Ο Νίκος Σαμαράς μαζί με άλλους 
μεγάλους αθλητές, ανήκε σε μια 
γενιά που στήριξε το βόλεϊ. Μα-
κάρι να υπάρξουν κι άλλες τέτοιες 
γενιές στο μέλλον. Είμαστε ευχαρι-
στημένοι διότι έχουμε την ευκαιρία 
να πάμε στην Περιφέρεια, ακολου-
θώντας τον προγραμματισμό που 
αποφάσισε το Δ.Σ. Το κάνουμε γιατί 
πιστεύουμε ότι στην Περιφέρεια 
μπορεί να ανθίσει το βόλεϊ. Αυτό 
μας δημιουργεί μεγαλύτερη ευθύνη 
για να γίνουν όλα σωστά. Θέλω να 
ευχαριστήσω τον Δήμο Βέλου-Βό-
χας και όσους μας έχουν στηρίξει».

 
Εκπλήξεις και έπαθλα

Για το διαδικαστικό και αγωνι-
στικό μέρος ο πρόεδρος της ΕΣΑΠ 
υποσχέθηκε εκπλήξεις: «Θα συμμε-
τάσχουν ο Ολυμπιακός, ο Εθνικός, 
ο ΠΑΟΚ και η Κηφισιά. Δίνουμε με-
γάλη βαρύτητα στη διοργάνωση η 
οποία αν και νεοσύστατη έχει απο-
κτήσει μεγάλη δυναμική. Έχουμε 
θεσπίσει έπαθλα και στις τέσσερις 
ομάδες. Στο νικητή 8.000 Ευρώ, 
στον φιναλίστ 4.000 Ευρώ και από 
1.000 Ευρώ στις άλλες δύο ομάδες».

Σε ερώτηση εάν είναι στις σκέψεις 

της ΕΣΑΠ να δοθεί στο μέλλον ένα 
ευρωπαϊκό εισιτήριο στον κάτοχο 
του League Cup ο Παντελής Ταρνα-
τόρος είπε: «Ναι, είναι κάτι που το 
έχουμε σκεφτεί αλλά θα πρέπει να 
το συζητήσουμε με την ΕΟΠΕ που 
έχει τον πρώτο λόγο καθώς πρέπει 
να δώσει την έγκριση της για τέτοιες 
αποφάσεις. Έχουμε πολύ καλή συ-
νεργασία με την ΕΟΠΕ και βλέπου-
με από κοινού θετικά όλες τις πρω-
τοποριακές προτάσεις».

 
Πακέτο τριών αγώνων 
με 8 Ευρώ

Το πρωί της Τετάρτης 27/2 θα κυ-
κλοφορήσουν τα εισιτήρια. Ο Κώ-
στας Ρωμανός αναφέρθηκε στην 
διαχείριση και προπώληση των ει-
σιτηρίων αλλά και για τις ελκυστικές 
τιμές τους, ενώ τονίστηκε πως δεν 
θα βγουν προσκλήσεις και όλοι – 
ακόμα και οι επίσημοι – θα πρέπει 
να πληρώσουν αντίτιμο.

 «Θα παραλάβουμε τα εισιτή-
ρια την Τετάρτη. Θα υπάρχουν δύο 
σημεία προπώλησης σε κεντρικά 
σημεία του Βραχατίου. Παρότι ο 

Παμβοχαϊκός δεν θα αγωνιστεί στο 
φάιναλ-4 ο κόσμος του Βραχατί-
ου και της Κορινθίας είμαι βέβαιος 
πως θα στηρίξει τη διοργάνωση και 
θα έρθει να παρακολουθήσει τους 
αγώνες. Θα έχει μοναδική ευκαιρία 
να δει υψηλού επιπέδου βόλεϊ. Ο 
κόσμος του Βραχατίου, το ΔΣ του 
Παμβοχαϊκού και οι φίλοι του συλ-
λόγου θα υποστηρίξουμε τη διορ-
γάνωση. Ευχαριστούμε την ΕΣΑΠ 
για την επιλογή της. Ευχαριστού-
με τον Δήμο Βέλου Βόχας και την 
Περιφέρεια για την υποστήριξη και 
υποσχόμαστε να διοργανώσουμε 
κι άλλες μεγάλες διοργανώσεις στο 
μέλλον». Για τις τιμές των εισιτηρί-
ων είπε: «Θα κοστίζουν 5 Ευρώ για 
τους δύο ημιτελικούς και 5 Ευρώ 
για τον τελικό και 8 Ευρώ σε «πακέ-
το» και για τους τρεις αγώνες».

 
«Η Κορινθία στηρίζει  
το βόλεϊ»

Ο αντιπεριφερειάρχης Γιώργος 
Δέδες δήλωσε: «Συγχαίρω την 
ΕΣΑΠ για την απόφαση της να ανα-
θέσει στην περιοχή μας μια τόσο 
μεγάλη διοργάνωση. Είμαστε η πα-
τρίδα της ιδέας του αθλητισμού και 
πρέπει να την αναδείξουμε και να 
την μεταλαμπαδεύσουμε στους νέ-
ους μας. Πρέπει να τη μεταδώσου-
με. Σας περιμένουμε με χαρά να σας 
φιλοξενήσουμε στην περιοχή μας».

Ο δήμαρχος Βέλου Βόχας Αννίβας 
Παπακυριάκος δήλωσε: «Ο δήμος 
μας είναι κοντά στον Παμβοχαϊκό, 
στο βόλεϊ και σε κάθε προσπάθεια 
προβολής του αθλητισμού και της 
περιοχής μας. Ευχαριστούμε την 
ΕΣΑΠ για την απόφαση της να διορ-
γανώσει στο Βραχάτι αυτή τη διορ-
γάνωση. Θα έρθουν στις πόλη μας 
τέσσερις από τις καλύτερες ομάδες. 
Ο κόσμος της Κορινθίας στηρίζει το 
βόλεϊ και θα το αποδείξει και τώρα. 
Θα κάνουμε ότι μπορούμε για να 
πετύχουμε το καλύτερο δυνατό 
αποτέλεσμα». 

Ο θεσμός του League Cup ξε-
κίνησε τη σεζόν 2011-2012 
με σκοπό οι ομάδες να δώ-

σουν αγώνες στη διάρκεια διακο-
πής του πρωταθλήματος λόγω των 
υποχρεώσεων της Εθνικής Ομάδας 
στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 
Λονδίνου. Ο θεσμός πολύ γρήγορα 
καθιερώθηκε στη συνείδηση όλων 
ως ένας από τους βασικούς στό-
χους μαζί με το πρωτάθλημα και το 
Κύπελλο. 

Αφιερωμένο στον "αετό"
Φέτος, το League Cup αφιερώ-

θηκε στη μνήμη του Νίκου Σαμαρά, 
που "έφυγε" αναπάντεχα από τη 
ζωή στις 4 Ιανουαρίου βυθίζοντας 
στη θλίψη το ελληνικό βόλεϊ.

Ο Νίκος Σαμαράς ήταν γεννημέ-
νος το 1970. Είχε περισσότερες από 
500 διεθνείς συμμετοχές σε Εθνική 
Ανδρών και Εφήβων. Αγωνίστηκε 
σε Ορεστιάδα, Ηρακλή, Παναθηνα-
ϊκό, ΑΕΚ, Ρέθυμνο, Εθνικό Αλεξαν-
δρούπολης, Μίλωνα και Λήμνο. Στο 
εξωτερικό αγωνίστηκε στην ιταλική 
Φαλκονάρα και την τουρκική Φε-
νερμπαχτσέ. Άφησε πίσω τον 5χρο-
νο γιο του Στράτο και την σύζυγό 
του Έλενα Δούκα.  

Η συνέντευξη τύπου
Στο ξενοδοχείο Αλκυών πραγ-

ματοποιήθηκε η συνέντευξη Τύπου 
του League Cup 2013 Νίκος Σα-
μαράς, με τον πρόεδρο της ΕΣΑΠ, 
Παντελή Ταρνατόρο να ενημερώνει 
για την παρουσία της συζύγου του 
εκλιπόντα, τα χρηματικά έπαθλα και 
άλλες λεπτομέρειες της διοργάνω-
σης στο Βραχάτι.

Παρουσία του αντιπεριφερειάρχη 
Κορινθίας Γιώργου Δέδε και του 
Δημάρχου Βέλου, Βόχας Αννίβα 
Παπακυριάκου ο πρόεδρος της 
ΕΣΑΠ Παντελής Ταρνατόρος και ο 
ταμίας της ΕΣΑΠ και πρόεδρος του 
ΓΑΣ Παμβοχαϊκός Κώστας Ρωμα-
νός έκαναν την επίσημη παρουσία-
ση της διοργάνωσης του φάιναλ-4 
του 2ου League Cup που είναι αφι-
ερωμένο στη μνήμη του Νίκου Σα-
μαρά. Θα λάβουν μέρος ο Ολυμπι-
ακός, ο Εθνικός Αλεξανδρούπολης, 
ο ΑΟ Κηφισιάς και ο ΠΑΟΚ.

Ο Παντελής Ταρνατόρος καλω-
σόρισε τους εκπροσώπους του 
Τύπου από την Κορινθία και την 
Αθήνα, ευχαρίστησε τους εκπρο-
σώπους των τοπικών φορέων για 
την υποστήριξη, το μεγάλο χορηγό 
που είναι ο ΟΠΑΠ και τη Nova που 
θα καλύψει τηλεοπτικά και δημοσι-
ογραφικά και αυτή τη διοργάνωση 
του βόλεϊ. Ο πρόεδρος της ΕΣΑΠ 
αποκάλυψε πως πήρε τη συγκατά-
θεση της συζύγου του Νίκου Σαμα-
ρά, Ελένης Δούκα για να παραστεί 
στον τελικό όπου μάλιστα θα κάνει 
και τις απονομές στους νικητές. Η 
κυρία Δούκα θα ταξιδέψει από τη 
Λήμνο και όπως είπε με μεγάλη της 

1-2 ΜΑΡΤΙΟΥ, ΒΡΑΧΑΤΙ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΑΙΝΑΛ-4 LEAGUE CUP 
«ΝΙΚΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ»

ΟΙ ηΜΙΤΕΛΙΚΟΙ - 1 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013
17.30: Εθνικός Αλεξανδρούπολης - Κηφισιά
20.00: Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ

 ΤΕΛΙΚΟΣ 2 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013
17.00: Νικητής Α΄ημιτελικού - Νικητής Β΄ημιτελικού

 ■ Συνέντευξη Τύπου για το Final-4 League Cup 2012-2013 στο ξενοδοχείο 
Αλκυών. Από αριστερά: Κώστας Ρωμανός, πρόεδρος Παμβοχαϊκού, 
Παντελής Τορνατόρος πρόεδρος ΕΣΑΠ, Γιώργος Δέδες αντιπεριφερειάρχης 
Κορινθίας και Αννίβας Παπακυριάκος δήμαρχος Βέλου-Βόχας


