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Επίσημα το έργο χαρακτηρίζεται ως "παγωμένο" αφού παρουσιάζει 
καθυστερήσεις και είναι άγνωστο πότε θα ολοκληρωθεί.

ΑΓΡΟΤΙΚΑ

ΑΠΟΚΡΙΕΣ 2013

Η καταπολέμηση 
της ευδεμίδας

n σελ. 14-15

εκδηλώσεις
σε όλα τα μήκη
 και τα πλάτη
της Βόχας!

Κυνήγι θησαυρού, χοροί, 
κούλουμα και φασολάδες 
σας περιμένουν σε Λέχαιο, 

Ζευγολατιό, Βραχάτι, 
Κοκκώνι, Βέλο και Στιμάγκα!

n σελ. 8-9

Οι χωματερές 
της 

Πελοποννήσου 
παραμένουν 

ανοιχτές
n σελ. 7

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

δΗμΟΣ ΒεΛΟΥ-ΒΟΧαΣ

Προϋπολογισμός χωρίς αντιπολίτευση!
Από την απουσία της μείζονος αντιπολίτευσης στιγματίστηκε η συζήτηση 

για τον προϋπολογισμό. "Αυτός που απέχει είναι αποτυχημένος"  
λέει ο αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Βασίλης Τρωγάδης, "η απουσία μας  

έχει διπλή ερμηνεία" υποστηρίζει ο Νίκος Λέκκας.

 α n σελ. 5

   σελ. 2-3

ΠαΓωΣε τΟ ΦραΓμα 
τΟΥ αΣωΠΟΥ!

Και οι εργαζόμενοι απλήρωτοι!
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Βασίλης Τρωγάδης: "Αυτός που απέχει 
είναι αποτυχημένος"

Απαντώντας σε ερώτησή μας για το φετινό προϋπολογι-
σμό ο αντιδήμαρχος Οικονομικών μας είπε τα εξής: "Η σύ-
νταξη του φετινού προϋπολογισμού υπήρξε πιο δύσκολη 
από ποτέ. Τα αίτια γνωστά σε όλους και πριν βιαστεί κάποιος 
να πει πώς η σημερινή Δημοτική Αρχή μετρά πάνω από 2 
χρόνια απαντώ πως τέτοια προβλήματα και με τις παρούσες  
οικονομικές συνθήκες θα χρειαστεί  να περάσει αρκετός και-
ρός  ώστε να πάψουν   να υφίστανται. Προσπάθεια γίνεται 
και μάλιστα πολύ μεγάλη και φυσικά όποιος προσπαθεί κάτω 
από τέτοιες συνθήκες κάθε άλλο παρά αποτυχημένος μπορεί 
να χαρακτηριστεί. Όποιος προσπαθεί ξέρει πώς θα πρέπει να 

παλεύει καθημερινά να αντιμετωπίζει δυσκολίες νέα προβλήματα που προκύ-
πτουν και να δίνει λύσεις έστω κι αν τσαλακώνεται “πολιτικά”. Αυτός θεωρείται 
επιτυχημένος ενώ αυτός που απέχει είναι ο αποτυχημένος πόσο μάλλον όταν 
έχει και ευθύνη έμμεση ή άμεση για όλα όσα μας δυσκολεύουν".

Η εισήγηση του δημάρχου
Ο φετινός προϋπολογι-

σμός, είπε ο δήμαρχος κ. 
Αννίβας Παπακυριάκος, 
θέτει προτεραιότητα στην 
υλοποίηση του Τεχνικού 
Προγράμματος γύρω στο 
90%. Για να ισοσκελίσουμε 
τον προϋπολογισμό, έγιναν 
πολλές περικοπές και ανα-
μορφώσεις, αλλά μόνον 

έτσι μπορούμε να λειτουργήσουμε. 
Στη συνέχεια παρουσίασε τα βασικά χαρα-

κτηριστικά του φετινού προϋπολογισμού ανα-
φερόμενος στα έξοδα και τα έσοδα. 

Η εισήγηση Τρωγάδη
Ο αντιδήμαρχος Οικονο-

μικών κ. Τρωγάδης υπο-
στήριξε πώς ο προϋπολο-
γισμός είναι ρεαλιστικός, 
αξιόπιστος αλλά και σφι-
χτός. Στόχος είναι το νοικο-
κύρεμα των οικονομικών 
παρά την εχθρική στάση 
του κράτους με τις περικο-

πές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Ο προϋπολο-
γισμός του 2013, είπε, είναι σφιχτός αλλά δεν 
κρύβεται πίσω από ανακρίβειες και υπερβολές. 

Η τοποθέτηση Μπούρα
Ο κ. Νίκος Μπούρας χα-

ρακτήρισε κι αυτός τον προ-
ϋπολογισμό σφιχτό αλλά και 
αναγκαίο. Δήλωσε ότι συμ-
φωνεί στα περισσότερα και 
στη γενικότερη φιλοσοφία του 
για τις περικοπές που έγιναν. 
Άλλωστε, είπε διαπιστώνω 
ότι τα έργα αποτελούν μόνο 
το 10% του προϋπολογισμού. 

Υπογράμμισε τη διαφωνία του στο θέμα της ΕΤ-
ΠΑΚΟ που δεν της έχει δοθεί η ανάλογη σημα-
σία, διότι είναι ένα αναπτυξιακό έργο. Πρέπει να 
στοχεύσουμε στην απόδοση μας για να ισοσκε-

λίσουμε τις δαπάνες που έχουμε. Δεν μπορεί 
είπε, να δαπανάμε 80 και να παράγουμε 10 στο 
δήμο μας. 

Οι απόψεις Παπαγεωργίου
Ο αρχηγός της Λαϊκής Συ-

σπείρωσης κ. Παπαγεωργίου, 
στην τοποθέτησή του ταύτισε 
τον προϋπολογισμό της δημο-
τικής αρχής με τον προϋπολογι-
σμό της σημερινής κυβέρνησης 
που έχει σαν αποτέλεσμα τη 
μείωση των εισοδημάτων των 

εργαζομένων και τη στήριξη του κεφαλαίου με 
αποτέλεσμα να συρρικνώνονται οι ελπίδες για 
καλύτερες συνθήκες των λαϊκών στρωμάτων 
και πρότεινε να αντισταθεί η Τ.Α. ενωμένη με το 
λαό για να σταματήσει το  σχέδιο που στοχεύει 
στην εξόντωση των τοπικών κοινωνιών.

Καταλήγοντας τόνισε ότι ως μέλος της Λαϊ-
κής Συσπείρωσης θα αγωνιστεί για τα συμφέ-
ροντα των δημοτών και καταψήφισε τον προ-
ϋπολογισμό.

Οι θέσεις Περαχωρίτη
Ο δημοτικός σύμβουλος κ. 

Θανάσης Περαχωρίτης παίρνο-
ντας το λόγο, χαρακτήρισε όρα-
μα για την Δημοτική Αρχή τον 
προϋπολογισμό, υπογράμμισε 
τη διάθεσή του να συνδράμει 
στην ψήφισή του εφ’ όσον τη-
ρούνται δύο προϋποθέσεις: Να 

είχε την εικόνα του απολογισμού του 2011 και 
μία εκτίμηση για το 2012, αλλά και να είχε γίνει 
η λογοδοσία του δημάρχου. 

Στη συνέχεια έθεσε το ζήτημα των «βαρώ-
νων» του νερού, όπως χαρακτήρισε τους ιδιο-
κτήτες γεωτρήσεων που ωφελούνται τα μάλλα 
από την πώλησή του σε τιμές απαγορευτικές 
για τον παραγωγό, τον οποίον υποχρεώνουν 
στη συρρίκνωση του εισοδήματός του.

Τέλος, ζήτησε διευκρινήσεις για ορισμένους 
κωδικούς και δαπάνες και στη συνέχεια δήλω-
σε πώς καταψηφίζει τον προϋπολογισμό.

Οι αριθμοί και τα παραλειπόμενα
Ο προϋπολογισμός του Δήμου Βέλου Βόχας  

έτους 2013, παρουσιάζει την κάτωθι συγκε-
ντρωτική εικόνα:

΄Εσοδα 16.580.189,03
΄Εξοδα 16.284.098,87
Αποθεματικό  296.090,16
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία με 15   υπέρ 
Καραφωτιάς, Δαληβίγκας*, Δαρδάνης, Μπε-

κιάρης, Μπουγάς , Ντάνος, Παλυβός, Παπαλέ-
κας, Πρεδάρης, Τζαναβάρα, Τρωγάδης, Τσάνος, 
Τσάτσαρης, Μπούρας, Τσοτσώνη

έναντι 2 κατά  των κυρίου Παπαγεωργίου κ 
του κου Περαχωρίτη .

Ο Δημ. Σύμβουλος κος Δαληβίγκας Κων/
νος καταψήφισε μία σειρά κωδικών και πρότει-
νε τα χρήματα να δοθούν στο Κοινωνικό Παντο-
πωλείο για τρόφιμα των αδύναμων οικονομικά 
συμπολιτών μας.

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 
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Φασιλη- Κατσαρού

διανομή κατ’ οίκον

Κάβα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ
Προτεραιότητα η υλοποίηση του Τεχνικού Προγράμματος

Βάσει του άρθρου 76 του Ν.3852/10, γνω-
στοποιείται προς κάθε ενδιαφερόμενο ότι το 
Δημοτικό Συμβούλιο Βέλου Βόχας, με απόφασή 
του που θα ληφθεί με την πλειοψηφία των δύο 
τρίτων (2/3) των μελών του, θα προβεί σε σύ-
σταση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, 
ενός οργάνου με συμβουλευτικές αρμοδιότη-
τες. 

Προκειμένου να απαρτιστεί με μέλη η Δημο-
τική Επιτροπή Διαβούλευσης Βέλου Βόχας, κα-
λούνται να δηλώσουν ενδιαφέρον εκπρόσωποι 
των φορέων της τοπικής κοινωνίας και δημό-
τες. Πιο συγκεκριμένα: 
α) των τοπικών εμπορικών και επαγγελματικών 

συλλόγων και οργανώσεων
β) των επιστημονικών συλλόγων και φορέων
γ) των τοπικών οργανώσεων εργαζομένων και 

εργοδοτών
δ) των εργαζομένων στο δήμο και τα νομικά του 

πρόσωπα
ε) των ενώσεων και συλλόγων γονέων
στ) των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων 

και φορέων
ζ) των εθελοντικών οργανώσεων και κινήσεων 

πολιτών
η) άλλων οργανώσεων και φορέων της κοινω-

νίας των πολιτών
θ) εκπρόσωποι των τοπικών συμβουλίων νέων 

και
ι) δημότες.

Η διάρκεια της θητείας της Δημοτικής Επιτρο-
πής Διαβούλευσης δεν υπερβαίνει τα δυόμιση 
έτη, ενώ ο συνολικός αριθμός των μελών της, 
συμπεριλαμβανομένου του προέδρου, μπορεί 
να είναι από είκοσι πέντε (25) έως πενήντα (50) 
μέλη. Σε ποσοστό ένα τρίτο (1/3) του συνολι-
κού αριθμού των μελών εκπροσώπων φορέων 
ορίζονται επιπλέον μέλη, μετά από κλήρωση, 
δημότες εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς κα-
ταλόγους καθώς και όσοι είναι εγγεγραμμένοι 
στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους. 

Στη Δημοτική επιτροπή διαβούλευσης προε-
δρεύει ο δήμαρχος ή ο αντιδήμαρχος που ορίζει 
ο δήμαρχος με απόφασή του. Στις συνεδριά-

σεις της επιτροπής καλούνται κατά περίπτωση 
και συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου και 
εκπρόσωποι αρμόδιων κρατικών αρχών, των 
τοπικών οργανώσεων πολιτικών κομμάτων, 
καθώς και οι επικεφαλής των δημοτικών πα-
ρατάξεων που εκπροσωπούνται στο δημοτικό 
συμβούλιο. 

Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης:
α) Γνωμοδοτεί στο δημοτικό συμβούλιο σχε-

τικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα και τα 
προγράμματα δράσης του δήμου, το επιχειρη-
σιακό πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα του 
δήμου.

β) Γνωμοδοτεί για θέματα γενικότερου το-
πικού ενδιαφέροντος, που παραπέμπονται σε 
αυτή από το δημοτικό συμβούλιο ή τον δήμαρ-
χο.

γ) Εξετάζει τα τοπικά προβλήματα και τις ανα-
πτυξιακές δυνατότητες του δήμου και διατυπώ-
νει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων 
και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών.

δ) Δύναται να διατυπώνει παρατηρήσεις επί 
του περιεχομένου των κανονιστικού χαρακτή-
ρα αποφάσεων οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα 
με το άρθρο 79 του Κ.Δ.Κ.

 Οι υποψηφιότητες των μελών κατατίθε-
νται στο Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου  στο 
Βέλο  μέχρι τις 26/03/2013, στη διεύθυνση  Αγ 
Μαρίνης 101 και στο Γραφείο Δημάρχου στο 
Ζευγολατιό από Δευτέρα –Παρασκευή 8.00πμ-
2.00μμ. στα fax 2741052303 -2742034000 κ στο  
email : atheodorou@vochas.gov.gr

Όλες οι υποψηφιότητες πρέπει να περιλαμ-
βάνουν απαραίτητα σύντομα στοιχεία βιογραφι-
κού, καθώς και στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφω-
νο, διεύθυνση, e-mail). 

Πιστεύουμε πως η ανταπόκρισή σας θα είναι 
θετική, αφού ο ρόλος της Δημοτικής Επιτροπής 
Διαβούλευσης είναι ιδιαίτερα σημαντικός για τη 
δυναμική του νέου μας Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ 
ΑΝΝΙΒΑΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ

Ο προϋπολογισμός
της ΑΝΕΛΙΞΗΣ

Στη συνεδρίαση που ακολούθησε αυτή του 
προϋπολογισμού ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός 
του ΝΠΔΔ ΑΝΕΛΙΞΗ  ο οποίος είναι ο εξής:

Έσοδα 1.124.587,36
Έξοδα 1.108.170,34
Αποθεματικό 16.417,02
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία με ψήφους 15  

υπέρ Καραφωτιάς, Παπαλέκας, Δαληβίγκας, 
Δαρδάνης, Μπεκιάρης, Μπουγάς, Ντάνος, Πα-
λυβός , Πρεδάρης, Τζαναβάρα, Τρωγάδης, Τσά-
νος, Τσάτσαρης, Μπούρας, Τσοτσώνη
έναντι 2 κατά :Περαχωρίτης και Παπαγεωργίου

Εισφορά χρήσης αθλητικών 
εγκαταστάσεων

Στην ίδια συνεδρίαση ψηφίστηκε η επιβολή 
εισφοράς  50 ευρώ ανά 8 ώρες χρήσης  και 150 
ευρώ για ολόκληρη την ημέρα για χρήση των 
αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου (Κλειστά 
Γυμναστήρια κλπ).

*Δωρεάν παραχώρηση χρήσης αθλητικών 
εγκαταστάσεων θα μπορεί να γίνει ύστερα από 
απόφαση του ΔΣ σε αθλητικούς Συλλόγους που 
δραστηριοποιούνται εντός του Δήμου Βέλου 
Βόχας . Ο κ. Περαχωρίτης πρότεινε η εισφορά 
να είναι αντί για  50 ευρώ να γίνει 100 ευρώ κ 
αντί για  150 ευρώ να γίνει 300 ευρώ .

Τελικά εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία η πρόταση 
της δημοτικής αρχής.

Νίκος Λέκκας: «Η απουσία μας 
έχει διπλή ερμηνεία»

Εξηγώντας ο κύριος Λέκκας την μη παρουσία 
της μείζονος αντιπολίτευσης στο τελευταίο Δη-
μοτικό Συμβούλιο, μάς είπε τα εξής «Η απουσία 
μας έχει διπλή ερμηνεία, από τη μία η καταψή-
φιση ενός προϋπολογισμού που δεν έχει κα-
νένα δείγμα αναπτυξιακού σχεδιασμού για τον 
Δήμο, οδηγεί σε μαρασμό το Δήμο και ειδικά τις 
κοινότητες, και από την άλλη δεν μπορούμε με 
την παρουσία μας να νομιμοποιούμε το μεγάλο 
αλαλούμ στο  Τεχνικό Πρόγραμμα, που αλλάζει 

κάθε στιγμή και έχει άμεση σχέση με τον Προϋπολογισμό. Καταγ-
γέλλουμε άλλη μια φορά την αυτοδιοικητική ανεπάρκεια του κ. 
Δημάρχου αλλά και την επιστημονική ανεπάρκεια των θεολογι-
κών του επιλογών στην κορυφή της οικονομικής υπηρεσίας του 
Δήμου».    

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ
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ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΝΕΑ

Γ. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ - Ν. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΟΕ

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 
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Συμβολική κατάληψη στην αίθουσα συ-
νεδριάσεων της Π.Ε. Κορινθίας έκαναν 
το πρωί της 28ης Φεβρουαρίου εργαζό-

μενοι στο Φράγμα Ασωπού, στο φιλόδοξο και 
μεγαλεπήβολο έργο που έχει χρηματοδοτήσει 
το Υπουργείο Ανάπτυξης, στο έργο που υπο-
τίθεται θα έβρισκαν δουλειά 250 εργαζόμενοι 
και θα έφερνε ανάπτυξη σε όλη την περιοχή! 
Το έργο αυτή τη στιγμή έχει πληρωθεί για το 
20% της συνολικής αξίας του, ενώ ο εργολά-
βος έχει εκτελέσει λίγο παραπάνω από το 10%! 
Οι εργαζόμενοι απλήρωτοι για έναν χρόνο, με 
τις οικογένειές τους να πεινάνε και τις βασικές 
τους ανάγκες ακάλυπτες κατέλαβαν την Π.Ε. 
Κορινθίας ζητώντας η Περιφέρεια να πιέσει τον 
εργολάβο να τους πληρώσει τα δεδουλευμένα. 

Το χρονικό της διάλυσης
Το φράγμα του Ασωπού, το μεγαλύτερο υπό 

κατασκευή αναπτυξιακό έργο της Κορινθίας. 
Με την κατασκευή του φράγματος η υδροδό-
τηση των αγροτικών καλλιεργειών θα γίνεται 
απρόσκοπτα λύνοντας το σοβαρό πρόβλημα 
που υπάρχει σήμερα, ειδικά τους καλοκαιρι-
νούς μήνες.

Το 2003, χρηματοδοτήθηκε η οριστική με-
λέτη, η οποία ολοκληρώθηκε το 2006 και το 
κόστος της ανήλθε  στα 2.100.000€.  Το έργο 
χρηματοδοτήθηκε τον Δεκέμβριο του 2006 και 
δημοπρατήθηκε το Μάιο του 2007.

Μετά τη δικαστική διαδικασία, στην οποία 
προσέφυγαν συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, το 
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
αποφάσισε την επαναδημοπράτηση του έργου 
στις 31 Οκτωβρίου 2008, όπου ανάδοχος του 
έργου αναδείχθηκε η εταιρία «ΙΟΝΙΟΣ Α.Ε,» με 
ποσοστό έκπτωσης 44,62%.

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανήλθε στα 
58.750.000 €, από τα οποία 1.500.000 € αφο-
ρούσαν στις απαλλοτριώσεις των εκτάσεων που 
απαιτήθηκαν και τα 2.500.000 € στο κόστος των 
τεχνικών συμβούλων.

Η σύμβασης κατασκευής του έργου έγινε στις 
14 Ιουλίου του 2010. Ο απαιτούμενος χρόνος 
κατασκευής του έργου είναι 36 μήνες από την 
έναρξή του. Το έργο παρουσιάζει καθυστερήσεις  
έχει εισέλθει πλέον στην κατηγορία, "παγωμένα" 
και είναι άγνωστο πότε θα ολοκληρωθεί.

Με την κατασκευή του φράγματος αξιοποιού-
νται τα νερά του ποταμού Ασωπού αρδεύοντας 
50.000 στρέμματα καλλιεργούμενης έκτασης, 
στην πεδινή Κορινθία, και θα εξυπηρετηθούν 
περισσότερες από 4.000 αγροτικές οικογένειες.

Με το φράγμα Ασωπού εξασφαλίζεται η τρο-
φοδοσία της ευρύτερης περιοχής με νερό άρ-
δευσης, άριστης ποιότητας, δίνοντας έτσι νέα 
δυναμική στην ανάπτυξη της γεωργίας, προ-
στατεύοντας παράλληλα τις πεδινές γεωτρήσεις 
από τον κίνδυνο της υφαλμύρωσης.

Αντικείμενο της εργολαβίας είναι η κατα-
σκευή χωμάτινου φράγματος στον ποταμό 
Ασωπό Ν. Κορινθίας ύψους 68 μέτρων, που 
κατασκευάζεται στα όρια των Δήμων Συκιωνί-
ων και Βέλου, ανάμεσα στα χωριά Παραδείσι 
και Στιμάγκα. 

Με βάση την πιστοποίηση του εποπτικού 
φορέα της Περιφέρειας Πελοποννήσου εν έτη 
2012 η ανάδοχος εταιρεία Ιόνιος Α.Ε. έχει λάβει 
ποσό που αντιστοιχεί στο 20% του έργου ενώ 
στην πραγματικότητα έχει ολοκληρώσει μόνο 
το 11% του έργου, χωρίς να έχει καταβάλει δε-
δουλευμένα 10 μηνών στους εργαζομένους.

Πριν από λίγους μήνες δύο εργαζόμενοι, σε 
πλήρη εξαθλίωση χωρίς να μπορούν να ζήσουν 
αυτοί και οι οικογένειες τους, σε μια απέλπιδα 
προσπάθεια να ακουστούν προχώρησαν σε 
απεργία πείνας ενώ λίγο καιρό αργότερα, πο-
λύτεκνος εργαζόμενος αποπειράθηκε να αυτο-
κτονήσει. 

Γαϊτανάκι εντυπώσεων
Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει σε εκτε-

νές άρθρο της η διαδυκτιακή εφημερίδα 
www.sfedona.gr αλλά και το ergasiakodeltio.
wordpress.com: "Από τότε μέχρι σήμερα, έχει 
αρχίσει ένα γαϊτανάκι εντυπώσεων από τους αρ-
μόδιους φορείς του έργου, οι οποίοι ξαφνικά κό-
πτονται για τους εργαζόμενους, ενώ ταυτόχρονα 
παρέχουν ένα ιδιότυπο καθεστώς ασυλίας στην 
εταιρεία, η οποία εξακολουθεί να πληρώνεται 
χωρίς να έχει προβεί στην εξόφληση των δε-
δουλευμένων, παρότι αυτά μπορούν να παρα-
κρατηθούν από τους αρμόδιους φορείς από την 
επόμενη δόση που πρόκειται να καταβληθεί. Η δε 
αντιπεριφερειάρχης Πελοποννήσου κ.Νικολάκου 
δηλώνει: «αν οι εργαζόμενοι ήξεραν τα δικαιώ-
ματα τους, θα είχαν πληρωθεί εδώ και πολύ και-
ρό»,ανάγοντας το ζήτημα σε καθαρά πρόβλημα 

γραφειοκρατίας και έλλειψης γνώσης των νόμων. 
Σύμφωνα με την ίδια όλα θα είχαν λυθεί, εάν οι 
εργαζόμενοι έκαναν χρήση του Ν.3669/2008, 
παρ.9 του άρθρου 37,σύμφωνα με τον οποίο 
«μετά από όχληση των ενδιαφερομένων, μπο-
ρούν να πληρωθούν από τις πιστώσεις του έργου 
και για αποδοχές μέχρι 3 μηνών πριν από την 
όχληση», μεσοβέζικες λύσεις, από γραφειοκρά-
τες πολιτικάντηδες, που εμπαίζουν τους εργάτες, 
που τους θέλουν σκυφτούς και εξαθλιωμένους 
να παρακαλάνε για τα αυτονόητα: τον κόπο και τις 
εργατοώρες τους.

Μέχρι και σήμερα, οι περίπου 90 εργάτες του 
έργου δεν έχουν πληρωθεί, καθότι η εξέταση της 
τριμερούς επιτροπής πήρε για τρίτη φορά αναβο-
λή, καθότι απουσίαζε η εκπρόσωπος της εταιρεί-
ας (και πάλι τα αυτονόητα –τα δεδουλευμένα των 
εργατών-κολλάνε στο τραπέζι του «διαλόγου»).

Η εκάστοτε εργοδοσία, στηριζόμενη στην κα-
τάρρευση της αγοράς, η εκάστοτε πολιτική ηγε-
σία στηριζόμενη στην διάσωση της «πατρίδας» 
και στην αποφυγή της χρεοκοπίας, ποντάρει στο 
φόβο της ανεργίας, που καλλιεργεί ταυτόχρονα 
σε όλες τις παραγωγικές ομάδες του πληθυσμού. 
«Είσαι τυχερός που έχεις δουλειά», ανεξάρτητα 
αν δεν πληρώνεσαι, στο μέλλον μπορεί και να 
πληρωθείς, «είσαι τυχερός γιατί τουλάχιστον εσύ 
έχεις δουλειά», ανεξάρτητα αν αυτό που παίρνεις 
δεν σου φτάνει για να ζήσεις. Όμως το παιχνίδι 
αυτό της ψυχολογικής βίας, το γνωρίζουν πολύ 
καλά τα εκάστοτε αφεντικά: το κέρδος πάνω απ' 
τον άνθρωπο, ο υποβιβασμός της ζωής του ερ-
γάτη αυτοσκοπός, ενώ ο αγώνας για επιβίωση θα 
πρέπει να είναι διαρκής και αέναος. Κι αν αυτός 
είναι ο σκοπός των αφεντικών τότε η αλληλεγγύη, 
η αυτοοργάνωση και οι διαρκείς αγώνες θα πρέ-
πει να είναι η απάντηση μας.

Είναι καιρός να αναζητήσουμε τι κοινωνία 
πραγματικά θέλουμε,μια κοινωνία που θα απε-
λευθερώνει πραγματικά τον άνθρωπο,που θα του 
δίνει στο ακέραιο αυτά που παρήγαγε και που θα 
μιλάει με όρους ισότητας,αλληλεγγύης και ελευ-
θερίας".

Πηγές: www.sfedona.gr 
ergasiakodeltio.wordpress.com

Ο αντιπεριφερειάρχης Πελοποννήσου 
Απόστολος Ε. Παπαφωτίου εκπρο-
σωπώντας τον περιφερειάρχη Πέτρο 

Τατούλη και την περιφέρεια Πελοποννήσου 
μετείχε στη  Διάσκεψη του 
πολιτικού γραφείου της Επι-
τροπής Χωρών Βαλκανικής 
και Ευξείνου Πόντου του Δι-
κτύου περιφερειακών και 
παράκτιων Περιφερειών της 
Ευρώπης (CPMR), που έλαβε 
χώρα στην Αλεξανδρούπολη, 
της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης, από 
28/2/2013 έως 2/3/2013.

Πραγματοποιήθηκαν συ-
ναντήσεις εργασίας υπό την 
προεδρεία του προέδρου της 
CPMR και Υπουργού Άμυνας 
της Γαλλικής Κυβέρνησης 

κ. Jean-Yves Le Drian, με ανώτατους αξιω-
ματούχους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και 
τηλεδιάσκεψη με τον Γενικό Διευθυντή της 
Γενικής Διεύθυνσης Προϋπολογισμού (DG 
BUDGET) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και με 
τον Σύμβουλο του Γενικού Διευθυντή της Δι-
εύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής  (DG RE-
GIO). Στη διάσκεψη παρευρέθηκε ο υπουργός 
Εσωτερικών κος. Ευριπίδης Στυλιανίδης όπου 
τις επόμενες μέρες εκπροσωπήθηκε από την 
κα. Μαρία Παπακωνσταντίνου. Ακόμα ο ευ-
ρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων κος. 
Νίκος Χρυσόγελος, εκπρόσωποι περιφερειών 
από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο περι-
φερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θρά-
κης Άρης Γιαννακίδης, η αντιπεριφερειάρχης 
Έβρου Γεωργία Νικολάου, ο αντιπεριφερειάρ-
χης Ροδόπης Παύλος Δαμιανίδης και εκπρό-
σωποι από τις περιφέρειες Κρήτης, Νοτίου 
Αιγαίου και Ιονίων Νήσων.      

Τα θέματα της Διάσκεψης ήταν ποικίλα και 
αφορούσαν θέματα ενδιαφέροντος των Ελλη-
νικών Περιφερειών. 

Στη διάσκεψη τέθηκαν τρείς βασικοί άξονες 

εργασίας:
Ο πρώτος αφορούσε την πολιτική κοινωνι-

κής και εδαφικής συνοχής και τα διαρθρωτικά 
ταμεία.

O δεύτερος άξονας αφορούσε τη διαχείριση 
αλιείας για την επόμενη προγραμματική περί-
οδο, τις ιχθυοκαλλιέργειες, την ενέργεια, την 
καινοτομία, τα διευρωπαϊκά δίκτυα, τη στρα-
τηγική τουρισμού (ναυτιλία και ακτοπλοΐα)-
Μπλε ανάπτυξη (DG MARE), την οικολογία, τις 
νέες τεχνολογίες και τις θαλάσσιες βιοτεχνο-
λογίες.

Ο τρίτος άξονας αφορούσε την προσβασι-
μότητα, την ψηφιακή προσβασιμότητα και την 
πολιτική των μεταφορών.

Επίσης θέματα που απασχόλησαν στη διά-
σκεψη ήταν ο προϋπολογισμός της Ευρωπα-
ϊκής Ένωσης για τη νέα προγραμματική πε-
ρίοδο 2014-2020, η ανταγωνιστικότητα των 
επιχειρήσεων και των μικρομεσαίων επιχει-
ρήσεων και τα προγράμματα πού αφορούσαν 
τον πολιτισμό και την πολιτιστική κληρονομιά. 

Το δίκτυο των παράκτιων περιφερειών της 
Ευρώπης (CPMR) εκπροσωπεί περίπου 180 
περιφέρειες σε όλη την Ευρώπη. Αποτελεί 
έναν ανεξάρτητο από τα θεσμικά όργανα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης οργανισμό, που έχει 
ως στόχο την στήριξη των Ευρωπαϊκών Πε-
ριφερειών και την προώθηση των αιτημάτων 
τους, την ενίσχυση της περιφερειακής και δια-
περιφερειακής συνεργασίας σε όλα τα επίπεδα 
και τη δημιουργία Μακροπεριφερειών και την 
κοινή ανάπτυξη αυτών.

Οι δραστηριότητές της στοχεύουν παράλλη-
λα στην επίτευξη ισορροπίας μεταξύ των πε-
ριφερειών της Ευρώπης, αυξάνοντας ωστόσο 
και τον περιφερειακό ανταγωνισμό. Εστιάζει 
σε πολιτικές με υψηλό εδαφικό αντίκτυπο 
όπως τις μεταφορές, την ενέργεια τη γεωργία, 
την αγροτική ανάπτυξη, την έρευνα, την και-
νοτομία, την απασχόληση και  την κοινωνική 
ένταξη.

Παράλληλα στοχεύει στην ενίσχυση της θα-
λάσσιας διάστασης της Ευρώπης, υπογραμμί-

ζοντας τη σημασία μιας ολοκληρωμένης ευ-
ρωπαϊκής θαλάσσιας πολιτικής.

Το πολιτικό γραφείο της Διάσκεψης της 
Επιτροπής Χωρών Βαλκανικής και Ευξείνου 
Πόντου του Δικτύου Περιφερειακών και Πα-
ράκτιων Περιφερειών της Ευρώπης (CPMR), 
είναι ουσιαστικά το διοικητικό συμβούλιο του 
οργανισμού, όπου συνεδριάζει κάθε έξι μήνες 
και με τις ομάδες εργασίας της και τις πολιτι-
κές συζητήσεις, έχει αναδειχτεί, ως ένας φο-
ρέας προβληματισμού, ο οποίος μέσα από την 
προώθηση ιδεών και στρατηγικών σχεδίων 
δίνει υπόσταση στην εδαφική διάσταση και 
προτείνει λύσεις στα όργανα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Οι λύσεις αυτές, ως αποτέλεσμα ορ-
γανωμένης τεκμηρίωσης και μέσα από ενδε-
λεχή μελέτη, κατά κανόνα, υιοθετούνται από 
τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι μεσογειακές περιφέρειες είναι πεπεισμέ-
νες πως η οικοδόμηση μίας νέας πραγματικό-
τητας μπορεί να καταστεί δυνατή μόνο μέσα 
από μία εμβάθυνση της  συνεργασίας αυτής. 
Με αυτό τον τρόπο οι δημόσιες πολιτικές θα 
αγγίζουν περισσότερο το σύνολο του πληθυ-
σμού και μέσω αυτών θα επιτυγχάνεται μία 
καλύτερη ισορροπία των αναπτυξιακών δυνα-
τοτήτων στον χώρο αυτό, μεταξύ των χωρών 
και των περιφερειών.

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου είναι δρα-
στήριο μέλος της CPMR και των επιτροπών 
αυτής. Παρευρίσκεται στις διασκέψεις, με 
ενεργή συμμετοχή και σε κάθε θέμα των δια-
σκέψεων, διατυπώνει τους προβληματισμούς, 
τις απόψεις και τις θέσεις της. Επιδιώκει μέσω 
των οργάνων αυτών την ενίσχυση την Περι-
φέρειας και την επίλυση των θεμάτων. Συγ-
χρόνως σχεδιάζει και προγραμματίζει για την 
επόμενη προγραμματική περίοδο 2014-2020, 
δράσεις, ενέργειες και έργα, τα οποία συνδυ-
αστικά δημιουργούν πάντοτε προστιθέμενη 
αξία. Επιπλέον ορίζει νέο στρατηγικό σχεδι-
ασμό με προοπτική, ευελιξία, καινοτομία και 
προσφέρει δυνατότητες μόχλευσης και κινη-
τικότητας της οικονομίας. 

Πάγωσε το Φράγμα του Ασωπού
με τους εργαζομένους του απλήρωτους!

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου στην Αλεξανδρούπολη

Του
αΠΟΣτΟΛΟΥ ε.
ΠαΠαΦωτιΟΥ

Αντιπεριφερειάρχη
Πελοποννήσου
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Από τον περιφερειακό σύμβουλο κ. Λάμπρο Μπούκλη 
αναφέρεται μεταξύ άλλων: «Στα πλαίσια, συζήτησης, της 
επερώτησης μας για τα αστικά στερεά απόβλητα (ΑΣΑ), 
στην Περιφέρεια Πελοποννήσου αναδείχθησαν τα κάτωθι:

 -Οι χωματερές παραμένουν ανοιχτές και επισήμως, 
όπως φαίνεται και από τους επίσημους χάρτες του ΥΠΕΚΑ 
που παρουσιάσαμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο και επι-
συνάπτουμε (με ημερομηνίες έκδοσης: Μαρτίου 2012 και 
Φεβρουαρίου 2013, Πηγή: www.ypeka.gr ).

Συνεπώς ποτέ δεν έκλεισαν παρά τις, κατά καιρούς, δη-
λώσεις των αρμοδίων Αρχών και παρά την εξασφάλιση 
χρηματοδότησης για την αποκατάστασή τους.

 Η μόνη που έκλεισε οριστικά με δικαστική απόφαση 
ήταν αυτή της Τριπόλεως για αυτό και το οξυμένο πρόβλη-
μα, εκεί.

 - Ζητήσαμε από τον κο Περιφερειάρχη (όπως είχαμε 
κάνει και το 2011 μέσω επερώτησής μας) διερεύνηση του 
κόστους κτήσεως των δεματοποιητών και τεχνική αξιολό-
γηση τους (πληροφορίες αναφέρουν ότι είναι δεματοποιη-
τές ανακυκλώσιμων υλικών και όχι σύμμεικτων απορριμ-
μάτων). Απάντηση δεν λάβαμε.

 -Ζητήσαμε από τον κο Περιφερειάρχη άμεση μεταφο-
ρά των ΑΣΑ από Τρίπολη και Δίδυμα Αργολίδας σε νόμιμο 
ΧΥΤΑ. Ευελπιστούμε η σημερινή σύσκεψη στο ΥΠΕΚΑ να 
δώσει λύση προς αυτή την κατεύθυνση.

 -Ζητήσαμε από τον κο Περιφερειάρχη άμεση σύγκληση 
ευρείας σύσκεψης-παρουσία των ΜΜΕ, όπως η επερώ-
τησή μας θέτει, και για τον απολογισμό της διετίας και για 
κοινό ουσιαστικό προγραμματισμό του επόμενου χρονικού 
διαστήματος. Απάντηση, δεσμευτική, δεν λάβαμε.

 Κάνουμε έκκληση στην Περιφέρεια, να προβεί στην ευ-
ρεία απολογιστική και προγραμματική σύσκεψη, ως η επε-
ρώτησή μας θέτει, παρουσία ΜΜΕ, με στόχο την παροχή 
εναλλακτικής και νόμιμης λύσης, βάσει ενδιάμεσου Σχεδί-
ου-Χρονοδιαγράμματος και τήρηση αυτού, για το σύνολο, 
των Δήμων της Περιφέρειας Πελοποννήσου που δεν δια-
θέτουν νόμιμο χώρο τελικής διάθεσης – απόρριψης (ΧΥΤΥ/
ΧΥΤΑ).

 Ότι και να αποφασισθεί πρέπει να έχει χρονοδιάγραμμα 
και να αποτελεί νόμιμη, περιβαλλοντικά φιλική και χαμη-
λού κόστους, διαχείριση για τους Δήμους.

 Ας δοθεί επιτέλους έμφαση, με δυναμικό και μαζικό 
τρόπο, στην διαλογή στην πηγή και στην ανακύκλωση-κο-
μποστοποίηση, για να διαχειριστούμε, εν τέλει, ένα μικρό 
υπόλειμμα.

 Οι επικοινωνιακού χαρακτήρα συνεντεύξεις τύπου (Πε-
ριφέρειας, Δήμων), δύο χρόνια τώρα, δεν έλυσαν κανένα 
πρόβλημα.

 Αντιθέτως, και οι ήδη υπάρχουσες παράνομες χωματε-

ρές δεν έκλεισαν και παράνομες μεταφορές ΑΣΑ έλαβαν 
χώρα, αλλά και νέες χωματερές δημιουργήθηκαν, όπως τα 
στοιχεία αποδεικνύουν. 

Ας υπάρξει, έστω και τώρα, ουσιαστική συνεργασία με 
βάση την αλληλοκατανόηση, την νομιμότητα και το συμφέ-
ρον του Πολίτη…».

ΤΟΠΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε.

Διεύθυνση Σπουδών:

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

27420
33933

Βραχάτι 
Ζευγολατιό

27410
55983

Γνώση

ΜΕΘΟΔΙΚΟ

τσιπουράδικο

ΠεζΟΔρΟμΟσ ζεΥγΟλατιΟΥ
ΕΝΑΝΤΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ

τηλ. 6977 201077 (Βορινιώτης Μηνάς)

από τις 10 το πρωί

µε ποικιλία ουζοµεζέδων & θαλασσινών

Είχαν ρημάξει 
στις κλοπές 

πρώην 
εργοστάσιο που 

έφτιαχνε ψυγεία
 
Σε αστυνομικό δελτίο τύπου 

αναφέρθηκε: «Συνελήφθησαν, 
σήμερα και πρώτες πρωινές 
ώρες, στην Κόρινθο, από αστυ-
νομικούς του Τμήματος Ασφα-
λείας Κορίνθου, τρεις ημεδαποί 
ΡΟΜΑ, ηλικίας 54, 31 και 24 
ετών αντίστοιχα, για κλοπή.

 Ειδικότερα, στο πλαίσιο της 
μεθοδικής έρευνας του Τμή-
ματος Ασφαλείας Κορίνθου, 
προέκυψε ότι οι ανωτέρω, 
κατά το τελευταίο δεκαήμερο, 
στο Ζευγολατιό Κορινθίας, εί-
χαν αφαιρέσει από εργοστάσιο 
ιδιοκτησίας 38χρονου Έλληνα, 
που δεν ήταν σε λειτουργία, 
συνολικά ογδόντα 80 μονωτικά 
πάνελ, διαστάσεων -7- μέτρων 
μήκους και πλάτους -1- μέ-
τρου, η αξία των οποίων αγγί-
ζει τις -22.000- ευρώ, σύμφω-
να με τον ιδιοκτήτη τους. 

Μετά από οργανωμένη επι-
χείρηση αστυνομικών του Τμή-
ματος Ασφαλείας Κορίνθου, 
εντοπίστηκαν να επιβαίνουν 
σε φορτηγό όχημα στην παλαιά 
Εθνική Οδό Αθηνών – Πατρών 
και συνελήφθησαν. Κατά τον 
έλεγχο που πραγματοποιήθηκε 
στο φορτηγό όπου επέβαιναν, 
βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 
τριάντα εννέα 39 μονωτικά πά-
νελ, τα οποία αποδόθηκαν στον 
ιδιοκτήτη τους.

Επιπλέον κατασχέθηκε το 
φορτηγό όχημα, ως μέσο με-
ταφοράς κλοπιμαίων. Οι συλ-
ληφθέντες θα οδηγηθούν στον 
κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών 
Κορίνθου. Η αστυνομική έρευ-
να και το προανακριτικό έργο, 
συνεχίζονται από το Τμήμα 
Ασφαλείας Κορίνθου, για να 
εξακριβωθεί η τυχόν συμμετο-
χή τους και σε άλλα παρόμοια 
αδικήματα».

Ο δήμος Κορινθίων 
μιλάει για αδυναμία 
των αστυνομικών- 

εισαγγελικών αρχών!!!
 
Σε δελτίο τύπου από το δήμο Κορινθίων αναφέρεται: 

«Ο Δήμος Κορινθίων μετά από πολλές προσπάθειες και 
συντονισμένες ενέργειες κατόρθωσε να υδρεύσει με 
πόσιμο νερό την Κόρινθο και να εκπληρώσει την υπό-
σχεση που είχε δώσει στους συμπολίτες μας ικανοποι-
ώντας έτσι τις απαιτήσεις για ποιοτικό και πόσιμο νερό 
όλο το έτος.

 Κάποιοι όμως επιδόθηκαν σε μια άνευ προηγουμέ-
νου λεηλασία των εγκαταστάσεων, κόστους χιλιάδων 
ευρώ, που βρίσκονται στις πηγές της Στυμφαλίας, απ΄ 
όπου υδρεύεται η πόλη της Κορίνθου, καθιστώντας 
έτσι προβληματική την τροφοδοσία νερού προς τα νοι-
κοκυριά.

 Τα τελευταία χρόνια συμμορίες, αφαιρούν καλώδια, 
αντλίες, φρεάτια ομβρίων μηχανολογικό και ηλεκτρο-
λογικό εξοπλισμό όχι μόνο από τις εγκαταστάσεις του 
Δήμου μας, αλλά και από τις περιουσίες των συμπολι-
τών μας, δημιουργώντας έτσι ένα αρνητικό κλίμα για 
επενδυτική δραστηριότητα στη πόλη και στον Δήμο μας.

Η Δημοτική Αρχή και οι φορολογούμενοι συνδημότες 
μας, επιθυμούν την άμεση επιβολή της τάξης απαιτούν 
απο την πολιτεία τις εισαγγελικές και δικαστικές αρχές 
να αναλάβουν τις ευθύνες τους".

ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΤΑΛΗΓΕΙ 
ΤΟ ΜΙΣΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥ ΑΣΩΠΟΥ!

Αναβάθμιση 
του Γεωργικού 

σχολείου
Βέλου

Συνάντηση στο υπουργείο για 
το θέμα είχε ο Χ. Δήμας και 

άλλοι τοπικοί φορείς

 
Από το γραφείο τύπου του βουλευτή Κορινθίας, 

κ. Χ. Δήμα, αναφέρεται: «Συνάντηση με θέμα την 
καλύτερη αξιοποίηση του Πρακτικού Γεωργικού 
Σχολείου Βέλου είχαν στο Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης με τον Αναπληρωτή Υπουργό κ. Μάξι-
μο Χαρακόπουλο ο Βουλευτής Κορινθίας Χρίστος 
Δήμας, ο Αντιπεριφερειάρχης Κορινθίας Γιώργος 
Δέδες, ο Υπεύθυνος Κατάρτισης του Πρακτικού 
Γεωργικού Σχολείου Βέλου Ηλίας Ανδρικόπουλος 
και ο κ. Παπαβασιλείου από τον ΕΛΓΟ.

 Στην συνάντηση έγινε αποδεκτή από το Υπουρ-
γείο η πρόταση του κ. Ανδρικόπουλου ώστε να 
αναβαθμιστεί -άμεσα- το Πρακτικό Γεωργικό Σχο-
λείο ΑΧΕΠΑ ΒΕΛΟΥ σε ένα επισκέψιμο αγρόκτημα 
που θα εμπεριέχει αμπελώνα & καινοτόμες καλ-
λιέργειες σε έκταση 45 στρεμμάτων βιολογικής 
καλλιέργειας, που θα προάγει την εκπαίδευση, 
την έρευνα, την διαφοροποίηση των καλλιεργει-
ών, την ενημέρωση των αγροτών και την αγροτική 
ανάπτυξη».

ΚΑΝΕΝΑΣ 
ΚΟΡΙΝθΙΟΣ ΜΟΝΟΣ 
ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ

Το Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου 
Κορινθίων , το Σάββατο 23 Μαρτίου 2013 
από τις 09.00 π.μ – 15.00 μ.μ στο ισόγειο του 
πνευματικού κέντρου (Πυλαρινού 84) του 
Δήμου Κορινθίων θα πραγματοποιήσει συλ-
λογή τροφίμων, φαρμάκων, ενδυμάτων και 
υποδημάτων προκειμένου να διατεθούν από 
τις κοινωνικές δομές του Δήμου μας.

Θα θέλαμε εκ των προτέρων να σας ευχα-
ριστήσουμε θερμά, τον καθένα από εσάς, που 
θα στηρίξετε αυτή μας την εθελοντική κοινή 
προσπάθεια ώστε να μη μείνει κανείς από 
τους συμπολίτες μας μόνος του στην κρίση .

Εκ μέρους του Δ.Σ του ΚΚΠΔΚ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 

Την έντονη αντίδραση των αγροτών της 
Ανατολικής Κορινθίας προκαλεί το γεγονός, 
ότι το νερό του ΑΟΣΑΚ φέτος δεν έχει ακόμα 
φτάσει στα αυλάκια τους ώστε να μπορέσουν 
να ποτίσουν κι αυτοί.

Την ίδια στιγμή, όπως καταγγέλλουν, η 
περιοχή της Βόχας έχει ποτίσει 2, 3 ή και 4 
φορές! Οι αγρότες δεν θέλουν όπως είπαν 
να δημιουργηθεί πρόβλημα στις σχέσεις 
τους με τους συναδέλφους τους στη Βόχα, 
αφού όπως τόνισαν, η ευθύνη δεν βαρύνει 
αυτούς, αλλά τον ΑΟΣΑΚ και το καταστατι-
κό που  ισχύει εδώ και πολλές δεκαετίες και 
που πρέπει να αλλάξει. Χαρακτηριστικό είναι 
αυτό που λένε οι αγρότες, ότι το μισό νερό 
του Ασωπού χύνεται στη θάλασσα, ενώ οι 
ίδιοι δεν ποτίζουν με αποτέλεσμα μεγάλη ζη-
μία από την ελλιπή παραγωγή προϊόντων και 
τεράστιο κόστος αφού πολλοί αναγκάζονται 
να ποτίζουν με βυτία!

Ο πρόεδρος του αγροτικού Συνεταιρισμού 
Κορίνθου κ. Ι. Ρουστέμης σημείωσε: «Θέλω 
να παρακαλέσω όλους τους αρμόδιους φο-
ρείς να κάνουν ό,τι περνά από το χέρι τους 
για να έρθει νερό στην Ανατολική Κορινθία. 
Τα πηγάδια μας δεν έχουν νερό! Το μισό νερό 
του Ασωπού χύνεται στη θάλασσα! Και με το 
άλλο μισό, οι υπόλοιπες περιοχές έχουν πο-
τίσει δύο και τρεις φορές! Δεν δικαιούμαστε 

να έρθει και σε μας το νερό; Είναι αμαρτία να 
χύνεται στη θάλασσα κι εμείς να μην έχουμε 
νερό και να «διψάμε» όλο το καλοκαίρι…».

 
Ι. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΑΓΡΟΤΙΚΟύ ΣύΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟύ:
Δεν ζητάμε κάτι παράλογο…

 «Δεν ζητάμε κάτι παράλογο…  Να έρθει 
το νερό του ΑΟΣΑΚ για ένα μήνα έστω, στην 
Ανατολική Κορινθία. Έχουν καθαριστεί τα 
αυλάκια και είναι όλα έτοιμα. Θέλουμε να 
υπάρξει θετική κατάληξη σε αυτό το θέμα 
γιατί «μας καίει»!

 
ΣΤ. ΚΕΦΑλΑΣ – ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ 
ΣύΜβΟύλΟΣ ΚΟΡΙΝθΙωΝ –
ύΠΑλλΗλΟΣ ΣύΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟύ:
Πρέπει να αλλάξει το καταστατικό 
που διέπει τον ΑΟΣΑΚ

 «Κανένας πλην του Δημάρχου Κορινθίων 
Α. Πνευματικού δεν έχει ασχοληθεί όλα τα 
τελευταία χρόνια με το θέμα της άρδευσης 
της Ανατολικής Κορινθίας! Τα χωριά της Βό-
χας έχουν ποτίσει 2,3 και 4 φορές κι εδώ δεν 
έχει έρθει ακόμα. Και όλοι γνωρίζουμε –ας 
μην το κρύβουμε-, ότι το νερό χύνεται στη 
θάλασσα! Επιτέλους, πρέπει κάποια στιγμή 
να αλλάξει το καταστατικό που διέπει τον 
ΑΟΣΑΚ»…

Οι χωματερές της Πελοποννήσου
παραμένουν ανοιχτές
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Τέλος 
στο άγχος 

του καθημερινού 
διαβάσματος με 
50€ το μήνα
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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

Καθαρά Δευτέρα
σε Κοκκώνι και Στιμάγκα

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

Αποκριάτικες εκδηλώσεις
από το ΚΕΠΑΠ Δήμου Κορινθίων

ΤΣΑΚΟΥ ΝΙΚΗ

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
ΑΥΤΟΚ/ΤΩΝ - ΖΩΗΣ - ΠΥΡΟΣ

Μούλκι Κορινθίας 
τηλ. 27424 00091
κιν. 6936 146 108

e-mail: nikitsakou@hotmail.com

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος θα 
γιορτασθεί η ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ από τους 
Συλλόγους του Δήμου μας "ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ" 
Κοκκωνίου και "ΘΥΑΜΙΣ" Στιμάγκας.

Αναλυτικά ο κάθε σύλλογος για την ΚΑ-
ΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ έχει προγραμματίσει τις 
κάτωθι εκδηλώσεις:

Ο Πολιτιστικός και Εξωραϊστικός 
Σύλλογος ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ Κοκκωνίου σε 
συνεργασία με το Δήμο Βέλου Βόχας θα 
γιορτάσουν, την ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 18 
Μαρτίου και ώρα 11.00 π.μ. στην Πλα-
τεία Κοκκωνίου, τα κούλουμα με νηστί-
σιμα, κρασί, μουσική και χορό. Είσοδος 
ελεύθερη.

Ο Χορευτικός και Λαογραφικός Σύλ-
λογος ΘΥΑΜΙΣ Στιμάγκας την ΚΑΘΑΡΑ 
ΔΕΥΤΕΡΑ στις 12.30 το μεσημέρι στην 
πλατεία Στιμάγκας θα παρουσιάσει επι-
τόπια έρευνα που πραγματοποίησε με την 
καθοδήγηση του χοροδιδασκάλου με με-

ταπτυχιακό στη Λαογραφία κ. Παναγιώτη 
Χωρίκη βασισμένη σε αφηγήσεις των γε-
ρόντων-κατοίκων του χωριού. 

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος φέτος θα φι-
λοξενήσει το Χορευτικό-Πολιτιστικό Όμιλο 
ΑΣΩΠΙΑΣ ΄΄ΕΙΛΕΣΙΟΝ΄΄ όπου θα παρου-
σιάσουν τα χορευτικά τους και θα δείξουν 
τα Αποκριάτικα έθιμά τους.

Μετά το τέλος της εκδήλωσης θα προ-
σφερθούν Σαρακοστιανά Εδέσματα καθώς 
και η παραδοσιακή φασολάδα. Είσοδος 
ελεύθερη

Ο Δήμος Βέλου Βόχας καλεί όλους τους 
δημότες είτε σαν ομάδες, είτε σαν σύλλο-
γοι, είτε σαν φορείς να έρθουν στις εκδη-
λώσεις του Δήμου, να στηρίξουν τους Πο-
λιτιστικούς Συλλόγους για την προσπάθειά 
τους, να απολαύσουν στιγμές ξεγνοιασιάς 
και διασκέδασης με αισιοδοξία και χαμό-
γελα, αφήνοντας πίσω τα προβλήματα της 
καθημερινότητας. 

Κέφι και παιχνίδι
για τα παιδιά

ΔΙΗΜΕΡΟ ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ

Με κέφι, ζωντάνια, αισιόδοξα χαμόγελα και ένα διήμε-
ρο εορταστικών εκδηλώσεων για μικρούς και μεγάλους, 
γιορτάζει φέτος τις Απόκριες ο Δήμος Βέλου Βόχας.

Το Σάββατο 16 Μαρτίου στις 11.00 το πρωί στον 
πεζόδρομο του Ζευγολατιού (έναντι του Δημοτικού Σχο-
λείου) οι μικροί μας φίλοι θα διασκεδάσουν με κλόουν, θα 
χορέψουν, θα τραγουδήσουν.

Στη συνέχεια ο Πολιτιστικός και Λαογραφικός Σύλλο-
γος Βόχας με τη βοήθεια των παιδιών του Συλλόγου αλλά 
και όλων όσων θέλουν να συμμετέχουν θα αναβιώσουν 
έθιμα της αποκριάς με το παιχνίδι του κρυμμένου θησαυ-
ρού και το γαϊτανάκι.

Το Σάββατο 16 Μαρτίου στις 6.30 μ.μ. στην πλα-
τεία της Αγίας Παρασκευής στο Βραχάτι ο Πολιτιστικός 
και Αθλητικός Σύλλογος Βραχατίου ΄΄ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝ-
ΔΡΟΣ΄΄ με τη συμμετοχή του συλλόγου γονέων και κη-
δεμόνων του Δημοτικού Σχολείου Βραχατίου διοργανώ-
νουν αποκριάτικο πάρτι. Τα παιδιά θα τραγουδήσουν, θα 
διασκεδάσουν και θα ακολουθήσει το γαϊτανάκι που θα 
χορέψουν τα παιδιά του ΄΄Μέγα Αλέξανδρου΄΄.

Την Κυριακή 17 Μαρτίου στις 11.00 το πρωί στην 
πλατεία Ελευθερίας στο Βέλο οι μικροί μας φίλοι θα δια-
σκεδάσουν με κλόουν, θα παίξουν, θα χορέψουν και θα 
τραγουδήσουν σε ρυθμούς καρναβαλιού.

Αφήστε για λίγο τη δύσκολη καθημερινότητα, οπλι-
σθείτε με την πιο θετική διάθεση, αισθανθείτε και πάλι 
παιδιά και ελάτε να διασκεδάσουμε όλοι μαζί.

Σας περιμένουμε όλους….

Σάββατο 16 Μαρτίου (ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΕ-
ΡΙΒΟΛΑΚΙΑ ΚΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑΣ 
Η ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΟ 
ΦΟΥΑΓΙΕ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ, ΣΤΗΝ 
ΟΔΟ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ)

10.00 π.μ. – 13.00 μ.μ. Αποκριάτικο ξεφά-
ντωμα με δράσεις για παιδιά 

Την έναρξη της γιορτής σηματοδοτούν οι 
ντελάληδες, τυμπανιστές ντυμένοι Αρλεκίνος 
και Κλόουν και μοιράζουν τυμπανάκια και 
μαράκες στα παιδιά για να γίνουν όλα… Ντε-
λάληδες. Τα παιδιά θα διασκεδάσουν με ομα-
δικά παιχνίδια, χορό, face- painting, μάσκες 
και μπαλονοκατασκευές. Δυο πανέμορφοι 
Κένταυροι. Στην εκδήλωση συμμετέχει τμήμα 
μοντέρνου χορού του ΚΕ.Π.Α.Π. Ο Εμπορι-
κός Σύλλογος Κορίνθου προσφέρει το face-
painting στους μικρούς καρναβαλιστές.

13.00- 13.30 μ.μ. Χορεύουμε το παραδο-
σιακό Γαϊτανάκι 

13.30 – 14.00μ.μ. Εμφάνιση της Χορωδίας 
«ΦΟΙΒΟΣ» με αποκριάτικα τραγούδια

14.00 - 14.45 μ.μ. Η ΟΡΧΗΣΤΡΑ STIGMA 
μας ταξιδεύει στους τζαζ ρυθμούς της Νέας 
Ορλεάνης

14.45 – 16.00 μ.μ Η μπάντα GRUPO 
BUENAVENTURA παρουσιάζει ένα πρόγραμ-
μα με λατινοαμερικάνικους ρυθμούς salsa, 
mambo, son cubano, bolero, cha cha cha. 
Πλαισιώνει με χορευτικό η ομάδα λάτιν του 
συλλόγου «ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ ».

16.00 μ.μ. Νεανικά μουσικά συγκροτήματα 
της πόλης μας….με μια πιο ροκ διάθεση

Καρναβάλι στο λέχαιο
ΚΥΡΙΑΚΗ 17/03/2013
ΛΕΧΑΙΟ: Καρναβάλι της γειτονιάς 

στον προαύλιο χώρο του  Γυμνασίου 
Λεχαίου ( πρωί )

Έθιμα του Τριωδίου  -  Ο κύκλος της Αποκριάς
Η πρώτη εβδομάδα της Αποκρι-

άς ονομάζεται «Προφωνούσιμη» ή 
«Απολυτή», επειδή πιστεύουν ότι 
οι ψυχές των πεθαμένων ελευθε-
ρώνονται και κυκλοφορούν στο 
επάνω κόσμο. Η παρουσία των 
ψυχών πάνω στη γη αποτελεί 
κίνδυνο για τους ζωντανούς, που 
πρέπει να τις καλοπιάσουν. Με 
την πρώτη, λοιπόν, μπουκιά λένε 
«θεός σ’χωρέστον».

Η δεύτερη εβδομάδα λέγεται 
«Κρεατινή» ή «Ολόκριγια». Εί-
ναι η εβδομάδα που δεν κρατούν 
τη νηστεία ούτε της Τετάρτης και 
Παρασκευής. Λέγεται και «άρτσι 
βούρτσι», δηλ. άνω-κάτω καθώς 

κορυφώνεται η κρεοφαγία. Η Πέ-
μπτη της εβδομάδας αυτής είναι η 
Τσικνοπέμπτη.  

Η επόμενη εβδομάδα είναι η 
«Τυρινή» ή «Μακαρονού». Την 
Κυριακή της Τυρινής, γνωστή ως 
«Τρανή Αποκριά», κορυφώνονται 
οι γιορταστικές εκδηλώσεις και 
η ευθυμία. Συγκεντρώνονται στα 
σπίτια για να γλεντήσουν και να 
συγχωρεθούν, γιατί αρχίζει η Με-
γάλη Σαρακοστή. Τρώνε πίτες και 
τυροκομικά είδη, καθώς και χειρο-
ποίητα μακαρόνια. 

Καρναβάλια
Η χαρακτηριστικότερη εκδήλω-

ση της Αποκριάς είναι οι μεταμφι-
έσεις. Στο παραδοσιακό πλαίσιο 
υπάρχει κατά τόπους ποικιλία με-
ταμφιέσεων (Κουδουνάτοι, Κου-
κούγεροι, Μπούλες, Γενίτσαροι, 
Βλάχικος γάμος κ.ά.), με αναπαρα-

στάσεις γαμηλίου πομπής, θανά-
του και νεκρανάστασης, σατιρισμοί 
και παρωδίες δικαστηρίου. Στη 
Σίφνο γίνεται αναπαράσταση του 
Χορού του Κυρ-Βοριά, στην Πάρο 
και στη Χίο αναπαράσταση της εκ-
δίωξης των πειρατών. Η ελευθε-
ροστομία και τα αστεία, γιατί «το 
καλεί η μέρα», είναι το κυριότερο 
χαρακτηριστικό της Αποκριάς. 

Χαρακτηριστικό επίσης είναι το 
έθιμο της αφής (=του ανάμματος) 
της φωτιάς, εξαγνιστικής και κα-
θαρτικής για τη Σαρακοστή που θα 
ακολουθήσει, οι μαντικές συνήθει-
ες των γυναικών για τον μέλλο-
ντα σύζυγο με την παρασκευή και 
κατανάλωση αρμυροκουλούρας, 
προκειμένου να προκληθούν τα 
μαντικά όνειρα, οι συνεστιάσεις και 
η συγχώρεση, προκειμένου οι χρι-
στιανοί να μπουν στην περίοδο της 
νηστείας καθαροί.

λατρεία των νεκρών
Τα Σάββατα της Αποκριάς, αλλά 

και της Σαρακοστής που θα ακο-
λουθήσουν είναι Ψυχοσάββατα 
και συνηθίζεται η μετάβαση στα 
νεκροταφεία.

Η Καθαρή Δευτέρα
Την Καθαρή Δευτέρα καθαρί-

ζουν τα μαγειρικά σκεύη από τα 
λίπη με στάχτη. Ο χριστιανός «κα-
θαίρεται» και διατροφικά. 

Τρώνε λαγάνες (πρόχειρο ψωμί, 
χωρίς πλήρη ζύμωση), και νηστί-
σιμα φαγητά (κρασί, ελιές, ταραμά, 
φρέσκα κρεμμυδάκια). Παραδο-
σιακά τα κούλουμα εορτάζονται 
βγαίνοντας στη φύση και πετώντας 
χαρταετούς.  Η Καθαρή Δευτέρα 
σε πολλές περιοχές αποτελεί συνέ-
χεια στο πνεύμα της Αποκριάς με 
έθιμα που αποσκοπούν στη γονι-
μότητα και στην ευετηρία.

 ■ Καθαρά Δευτέρα 1963 στην πλατεία του Ζευγολατιού (Αρχείο Γεώργιου Βαλασόπουλου). 
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ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΠΑΜΒΟΧΑΪΚΟΣ
Νέα νίκη

Η ομάδα μπήκε πολύ δυνατά, 
έλεγξε απόλυτα τον ρυθμό στα δύο 
πρώτα σετ και με καλή υποδοχή 
και με εξαιρετικά ποσοστά στην 
επίθεση, έφτασε εύκολα στο 2-0 
σετ. Κάποια λάθη και ορισμένες 
χαμένες επιθέσεις στο τελευταίο 
κομμάτι του 3ου σετ, έδωσαν το 
δικαίωμα στη Νίκη να ξαναμπεί στο 
ματς και να μειώσει σε 1-2 (25-27). 
Στο 4ο σετ, όμως, κυρίως χάρη σε 
ορισμένες προσωπικές ενέργειες 
των Γιοβάνοβιτς, Καλντέιρα και 
Πανταλέων, ο Παμβοχαϊκός ξέφυγε 
την κατάλληλη στιγμή (21-16), για 
να τελειώσει το ματς με 3-1 σετ και 
βάλει τρεις πολύτιμους βαθμούς 
στο σακούλι. 

Ο Γιοβάνοβιτς σταμάτησε στους 
23 πόντους, 17 είχε ο Καλντέιρα και 
από 11 οι δύο κεντρικοί, Πανταλέ-
ων και Κατσανεβάκης, που έκαναν 
εξαιρετική δουλειά, όπως και ο 
Δημητρακόπουλος σε υποδοχή και 
άμυνα. Με τη νίκη του ο Παμβοχα-
ϊκός έφτασε τους 40 βαθμούς και 
πάει με προβάδισμα 2 βαθμών στο 
εκτός έδρας ντέρμπι με τον Εθνικό 
Αλεξανδρόπουλης, που ακολουθεί 
στην 3η θέση.

  
«Σημαντική νίκη»

 Νίκος Ζαλμάς, Σταύρος Κατσα-
νεβάκης και Χρήστος Δημητρακό-
πουλος έκαναν λόγο για σημαντική 
νίκη, στην προσπάθεια της ομάδας 
μας για την κατάληψη της 2ηςθέσης 
στην κανονική περίοδο.

 «Είναι πολύ σημαντική η νίκη 
μας γιατί δεν πετάξαμε πόντους. 
Οποιαδήποτε απώλεια, θα ήταν 
ολέθρια. Παίξαμε πάρα πολύ καλά 
στο πρώτα 2,5 σετ, είχαμε καλή 
υποδοχή και ήμασταν ιδιαίτερα 
αποτελεσματικοί στην επίθεση. Δεν 
ήμασταν, όμως, καθόλου καλοί στο 
μπλοκ και κυρίως απέναντι στον δι-

αγώνιο της Νίκης, γεγονός που μας 
εκνεύρισε λίγο και βγήκαμε εκτός 
ρυθμού, για να χαθεί έτσι το 3ο σετ. 
Στο 4ο σετ παρότι έπεσε ο ρυθμός, 
καταφέραμε κυρίως με προσωπι-
κές ενέργειες σε δύσκολες φάσεις, 
να επικρατήσουμε και να πάρουμε 
τους τρεις βαθμούς. Οι τελικοί ξεκί-
νησαν και χρειάζεται διάρκεια στην 
απόδοση μας για να κερδίσουμε 
ακόμη πιο δύσκολα ματς», τόνισε ο 
προπονητής του Παμβοχαϊκού.

 Απ’ την πλευρά του ο αρχηγός, 
Σταύρος Κατσανεβάκης επισήμανε 
πως «είναι πολύ σημαντική η νίκη 
μας, καθώς πήραμε 3 πολύτιμους 
βαθμούς στην προσπάθεια μας για 
την κατάκτηση της 2ης θέσης, που 
θα μας οδηγήσει με πλεονέκτημα 
έδρας στα πλέι οφ. Είμαστε σε καλή 
κατάσταση, έχουμε μπροστά μας 
το σημαντικό ματς με τον Εθνικό 
Αλεξανδρόπουλης σε μια δύσκολη 
έδρα, ενώ θέλουμε να κάνουμε και 
μια αξιοπρεπή εμφάνιση στο φάιναλ 
φορ του Κυπέλλου. Ευχαριστούμε 
τον κόσμο που είναι συνέχεια στο 
πλευρό μας και ελπίζουμε να του 
το ανταποδώσουμε με έναν τίτλο!», 
ενώ ο Χρήστος Δημητρακόπουλος 
σχολίασε: 

«Ήταν μια καλή νίκη για μας, με 
σχετικά καλή εμφάνιση, αν συνυ-
πολογίσουμε και το ότι προερχό-
μαστε από αποχή δύο εβδομάδων 
και υπήρχε ένα φόβος μήπως δεν 
βρούμε ρυθμό στο παιχνίδι μας. Τε-
λικά, είχαμε διάθεση, ρυθμό, καλή 
επίθεση και φτάσαμε σε μια καθα-
ρή νίκη απέναντι σε μια καλή και 
μαχητική ομάδα. Γνωρίζουμε πως 
η δεύτερη θέση εξαρτάται από μας 
και θέλουμε τις νίκες στα δύο τε-
λευταία ματς, για να καταφέρουμε 
τον στόχο μας, που είναι να μπούμε 
με πλεονέκτημα έδρας στα ημιτελι-
κά των πλέι οφ».

Επιστροφή στις νίκες για τον Παμβοχαϊκό 
που επικράτησε με 3-1 της Νίκης Αιγινίου

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η υποτιθέμενη από μαντέμι 
βαριά φανέλα της Μιλαν, ήταν 
τελικά χθες για κρέμασμα σε 
ταράτσα  ... Έτσι είναι. Ποια 

φανέλα και πράσινα άλογα. Όταν 
έχεις απέναντι σου έναν πολύ ανώτερο αντίπαλο, 
που έχει σκυλιάσει και αφηνιάσει να σε κερδί-
σει και να σου πάρει μέσα από τα χέρια σου την 
πρόκριση, πάνε περίπατο και η ιστορία σου και η 
φανέλα σου...

Εδώ που τα λέμε, χίλιες φορές που προχώρησε 
στο Τσαμπίον Λιγκ η Μπαρτσελόνα. Για φαντα-
στείτε να βλέπαμε στον τελικό αυτήν την χθεσινή 
Μιλαν. Σιγά τον τελικό!!! Για το καλό του πο-
δοσφαίρου και όλων όσων αγαπούν τη μπάλα, 
μακάρι να φροντίσει με την κλήρωση ο Πλατινί 
να βρεθούν στον τελικό η Μπάρτσα με τη Ρεάλ. 
Αυτός, μάλιστα. Θα είναι ο τελικός των τελικών. 
Δεν θα δούμε μόνο μπάλα. Θα δούμε και σκά-
κι. Κασπάροφ εναντίον Καρπό. Θα λύσουν μια 
και καλή τις διαφορές τους αυτές οι δύο μεγά-
λες ομάδες, που όπως και να το κάνουμε έχουν 
τους κορυφαίους παίκτες στο ρόστερ τους, και 
παίζουν την πιο θεαματική μπάλα. Σε ένα τέτοιο 
τελικό, άντε να βρεις εισιτήριο να μπεις στο Γου-
έμπλεϊ. Εκατομμύρια κόσμος θα θέλει να ζήσει 
από κοντά αυτό το παιχνίδι.

 
Τα πράγματα είναι όπως θα τα πω: Ήταν το ορ-

θολογικό για την Μπαρτσελόνα 4-3-3. Με τους 
Μπούσκετς, Τσάβι, Ινιέστα στα χαφ, τον κυνηγό, 
Βίγια και στα άκρα Μέσι και Πέδρο. Η επιτυχία 
ήταν ότι δεν έβαλε τον Ινιέστα έξω αριστερά, 
άφησε εκτός 11άδας τον Φάμπρεγκας, τα είχε 
κάνει αυτά τα λάθη στο Μιλάνο και ήταν δραμα-
τική η Μπαρτσελόνα. Έξω αριστερά ο Ινιέστα δεν 
αποδίδει και με τον Φάμπρεγκας γίνεται αργή η 
ομάδα.

Η Μίλαν ήταν αποκαρδιωτική. Από το πρώτο 
λεπτό μπήκε μέσα να παίξει σε αργό στιλ, έκανε 
και λάθος επιλογές  στα χαφ , και ποιος Νιανγκ, 
ο δε Μπόατενγκ ήταν ανύπαρκτος. 
Το θέμα όμως είναι ότι έγιναν λάθη 
τακτικής. Μπαίνεις σε αυτό το γή-
πεδο  και παίζεις από το πρώτο λε-
πτό παθητικά πίσω με μικρές πάσες; 
Πού είναι η μεγάλη σου η πάσα για 
να χτυπήσεις στην αντεπίθεση την 
Μπαρτσελόνα, να βρεις χώρους; Μια 
φορά το έκανες με τον μικρό Γάλλο 
που έφυγε μπροστά παίρνοντας τη 
μεγάλη πάσα, και είχες δοκάρι. Μι-
κρές πάσες στα 5 μέτρα , σου έπαιρ-
ναν συνέχεια την μπάλα, πώς θα ξέ-
φευγες από την πίεση έτσι;

Από τα πρώτα λεπτά τρώει το γκολ 
από τον Μέσι, και όμως συνεχίζει 

στο ίδιο μοτίβο! Όλος ο πλανήτης έβλεπε ότι 
είναι θέμα χρόνου το 2-0. Γίνεται το 2-0 και συ-
νεχίζει η Μίλαν στο ίδιο μοτίβο! Όταν έφαγε το 
3-0, ξαμοληθήκαν όλοι μπροστά για να κάνουν 
το 3-1, γελούσε όποιος ξέρει μπάλα, με τον πα-
λαιστή τον Μεξές να μένει πίσω, τον βαρύ, ήταν 
θέμα χρόνου να φάει και τέταρτο γκολ από την 
Μπαρτσελόνα στη μεγάλη πάσα.

Για να λέμε του στραβού το δίκιο, παρά τα 
τέσσερα γκολ που έβαλε η Μπάρτσα, δεν είναι η 
εξωγήινη ομάδα που βλέπαμε τα τελευταία χρό-
νια. Εξακολουθεί να έχει την ίδια φιλοσοφία και 
πιάνει κάτι εκπληκτικά δίλεπτα, αλλά παράλληλα 
παρουσιάζει και κραχτές αδυναμίες, κυρίως αμυ-
ντικώς. Μην κοιτάτε που είχε χθες απέναντί της 
μια  Μίλαν  χωρίς συνοχή , η οποία δεν ήξερε τι 
έπαιζε. Ούτε άμυνα έπαιζε, ούτε επίθεση έπαιζε, 
ούτε είχε κάποιο σχέδιο και πλάνο μέσα στο παι-
χνίδι. Σίγουρα επέδρασε δυσμενώς πάνω της στο 
γρήγορο γκολ που έφαγε, αλλά γενικά δεν είχε 
καμιά σχέση με την ομάδα του πρώτου αγώνα. 
Ακόμα και το δοκάρι που είχε να έμπαινε μέσα, 
πάλι θα έχανε την πρόκριση. Τέσσερα έφαγε 
στο τέλος. Πάντως, όλα τα λεφτά ήταν και πάλι 
ο Μέσι. Αυτός ο κοντοπούτανος είναι πάντα το 
γενικό βαρόμετρο. Βρήκε χώρους και τους ξεπά-
τωσε μόνος του.

Όσο για την πρόκριση που πήρε η Γαλατά,  
είδατε εσείς καμία  έκπληξη; Ποια είναι η Σάλκε 
σαν μέγεθος και σαν μαγαζί μπροστά στη Γαλατά; 
Πλάκα κάνουμε τώρα; Οι Τούρκοι έχουν πάρει 
κύπελλο Ουέφα και Ευρωπαϊκό Σούπερ Καπ. Ο 
καλύτερος παίκτης που έχει περάσει από τη Σάλκε 
είναι ο Ραουλ στα 35.. φεύγα, ενώ από τη Γαλατά 
έχει περάσει ο Χατζί και τώρα ο Ντρογκμπά,  ο 
Σναιντερ.
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ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΔΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

Δύο εβδομάδες πριν, ο Παμβοχαϊκός και 
ο Δήμος Βέλου – Βόχας ανέλαβαν την διορ-
γάνωση του φάιναλ φορ του Λιγκ Καπ στο 
Βραχάτι, υπό την αιγίδα της ΕΣΑΠ. Για κά-
ποιους θεωρήθηκε ρίσκο, μια και η ομάδα 
της Κορινθίας δεν συμμετείχε στην διοργά-
νωση.

Και όμως, το φάιναλ φορ στη μνήμη του 
Νίκου Σαμαρά, στέφθηκε με απόλυτη επιτυ-
χία. Πέρα από οπαδικές προτιμήσεις, με τον 
Ολυμπιακό να έχει τον κόσμο του στο πλευ-
ρό του, οι φίλαθλοι του αθλήματος, έδωσαν 
δυναμικό παρών.

Το μήνυμα ήταν ένα και ξεκάθαρο: Το 
Βραχάτι, η Βόχα, η Κορινθία, γενικότερα η 
επαρχία αγαπούν το άθλημα, είναι το παρόν 
και το μέλλον του ελληνικού βόλεϊ. Τα τε-
λευταία 2 χρόνια άλλωστε, το συγκεκριμένο 
μήνυμα, θα το έχουν αντιληφθεί όσοι ασχο-
λούνται με το ελληνικό βόλεϊ. Δεν γίνεται 
διαφορετικά. Εκτός αν κάποιοι κλείνουν τα 
μάτια τους, έχοντας ξεμείνει στις εποχές της 
παντοδυναμίας των Ολυμπιακού, Παναθη-
ναϊκού και Ηρακλή.

Θέλοντας και μη, η αλήθεια είναι μία. Η 
επαρχία αποτελεί τον «πνεύμονα ζωής» του 
αθλήματος και για την Κορινθία είναι σημα-
ντικό το γεγονός ότι ο Παμβοχαϊκός είναι μια 
από τις επαρχιακές ομάδες, που αφήνουν το 
στίγμα τους στον χάρτη του ελληνικού βό-
λεϊ. Μαζί με τον Φοίνικα Σύρου, τον Εθνικό 
Αλεξανδρούπολης, τη Λαμία. Ομάδες που 
στηρίζονται στον κόσμο τους, που ενεργο-
ποιούν τις τοπικές κοινωνίες, μπορούν να 
επιβιώσουν και μέσα απ’ αυτές να επιβιώσει 
το ίδιο το άθλημα και όλοι όσοι ασχολούνται 
μ’ αυτό. Εκεί κρύβεται το μυστικό και μακάρι 
να το συνειδητοποιήσουν άπαντες.

Ουσιαστικά, η φετινή σεζόν είναι εξελίσ-
σεται σε μια μονομαχία του Ολυμπιακού με 
την επαρχία. Με τον Ηρακλή και τον Πανα-
θηναϊκό να βρίσκονται στην… εντατική, οι 
επαρχιακές ομάδες είναι αυτές που δείχνουν 
ικανές να κοντράρουν τους «ερυθρόλευ-
κους». Και ειδικότερα, ο Παμβοχαϊκός, ο 
Φοίνικας, ο Εθνικός. Η ομάδα της Κοριν-
θίας έκανε πέρυσι το πρώτο μεγάλο βήμα, 
με την 3η θέση και την έξοδο στην Ευρώπη 

και φέτος δείχνει πως μπορεί να «χτυπήσει» 
τίτλους!

«Σφύζει από υγεία» ο Παμβοχαϊκός είναι 
με διαφορά ο πλέον οργανωμένος σύλλογος 
στο Νομό μας και όχι τυχαία, σε γκάλοπ που 
διοργάνωσε τοπική ιστοσελίδα στο ξεκίνημα 
της σεζόν, ψηφίστηκε από τον κόσμο ως η 
δημοφιλέστερη ομάδα, πάνω και από την 
ποδοσφαιρική Κόρινθο. Και βέβαια, τα οφέ-
λη που έχει η Κορινθία απ’ τον Παμβοχαϊκό 
την τελευταία διετία είναι πολλαπλά, με κυρι-
ότερο την προβολή του Νομού.

Πέρα από την εξαιρετική δουλειά και τις 
θυσίες που έχει κάνει η διοίκηση, τη στα-
θερή παρουσία του Νίκου Ζαλμά στην τε-
χνική ηγεσία και τους σπουδαίους αθλητές 
(Δημητρακόπουλος, Καλντέιρα, Πανταλέων, 
Ντουσάρμ, Τερζής, Καραγιάννης κ.α), που 
έχουμε απολαύσει την τελευταία διετία, ο 
κόσμος είναι αυτός που αποτελεί την κινη-
τήρια δύναμη της ομάδας. Πέρυσι, ο Παμβο-
χαϊκός ήταν δεύτερος στη σχετική λίστα με 
τα εισιτήρια της Α1, έχοντας ποσοστό πλη-
ρότητας 83% στο «Γ. Τριαντάφυλλος». Στην 
συνολική τηλεθέαση, μέσα από τον συνδρο-
μητικό κανάλι που καλύπτει το πρωτάθλημα, 
ήταν 4ος  (670.000 κόσμος) και πρώτος στην 
τηλεθέαση των χάι λαιτς της αγωνιστικής! 
Τρίτος στον συνδυασμό κάλυψη – τηλεθέα-
ση με 2ο τον Φοίνικα Σύρου.

Οι φίλαθλοι του Παμβοχαϊκού ακολου-
θούν την ομάδα σχεδόν σε όλα τα εκτός 
έδρας ματς και ετοιμάζονται να δώσουν 
δυναμικό παρών, στο φάιναλ φορ του Κυ-
πέλλου στο Ρέθυμνο. Μια ακόμη διάκρι-
ση για την ομάδα, που θα παλέψει για την 
υπέρβαση στον ημιτελικό με τον Ολυμπιακό, 
έχοντας ως μεγάλο πόθο, την κατάκτηση 
του πρώτου της τίτλου. Τώρα, είναι η πιο 
κρίσιμη ώρα για τον Παμβό, καθώς πέρα 
από το Κύπελλο, πλησιάζουν τα πλέι οφ του 
πρωταθλήματος.

Η ομάδα είναι πανέτοιμη, έχει διάθεση, πί-
στη, πάθος για μεγάλα πράγματα. Ο κόσμος 
πρέπει να τη στηρίξει περισσότερο από ποτέ. 
Το ταξίδι συνεχίζεται για τον ιστορικό σύλλο-
γο του Βραχατίου, με την ελπίδα όλων μας 
τον Μάη να είναι οι γλυκές οι αναμνήσεις.

«Πνεύμονας ζωής»:
Παμβό και επαρχία

ΣΚΑΚΙ-ΚΥΠΕΛΛΟΥΧΟΣ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Η 

ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ 
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ!

Για Τρίτη συνεχόμενη χρονιά η Σκακιστική 
Ακαδημία Κορινθίας «Αργοναύτης» κατέκτησε 
το Κύπελλο Περιφέρειας Πελοποννήσου με 3 
νίκες σε ισάριθμους αγώνες.

Η ανωτερότητα των σκακιστών μας ήταν 
εμφανής και κέρδισαν εύκολα τον Περσέα Άρ-
γους 4 – 0, τον Σ.Ο. Πύργου 4 – 0, και τον Σ.Ο. 
Φιλιατρών στον τελικό 3.5 – 0.5

Στο θεσμό αγωνίστηκαν 13 ομάδες και με 
την ομάδα μας οι αθλητές Βασίλης Κοτρωνιάς 
(2/2), Γιάννης Νικολαϊδης (3/3), Άγγελος Σαν-
δαλάκης (3/3), Νίκος Γαβριλάκης (1/1) και Ζωή 
Ιορδανίδου (2.5/3).

Στις 9 Ιουνίου η Κορινθιακή ομάδα θα αγω-
νιστεί με την κυπελλούχο ΕΣΣΠ στον άτυπο 
τελικό ολόκληρης της Πελοποννήσου με σκο-
πό την είσοδο στους 8 του Κυπέλλου Ελλάδας 
και με πολλά όνειρα να φτάσει όσο ψηλότερα 
γίνεται. 

 ΤΡΙΤΗ ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΙΑΣ
Μια ακόμα διάκριση στο σύλλογο προσέφε-

ραν οι καθαρά ερασιτέχνες σκακιστές μας που 
αγωνίστηκαν στο β΄ γκρουπ του κυπέλλου Ατ-
τικής – Φιλίας.

Ανάμεσα σε 33 Αθηναϊκές κυρίως ομάδες 
κατέλαβαν την Τρίτη θέση, πίσω από την ομάδα 
της Πρωταθλήτριας Π.Σ. Περιστερίου και του 
Φυσιολάτρη Νίκαιας.

Οι αθλητές μας πέτυχαν 5 νίκες, παραχώ-
ρησαν 1 ισοπαλία κι έχασαν μόνο 1 παιχνίδι, 
πετυχαίνοντας 27.5 πόντους σε 42 παρτίδες. 
Συγκεκριμένα κέρδισαν την ομάδα του Σ.Ο. 
Χαλανδρίου Β΄ 5 – 0.5, του Δία Πετρούπολης 
Β΄ 5 – 1, της Καισαριανής 4 – 1.5, της Καλλι-
θέας 4.5 – 1.5, ήρθαν ισόπαλοι με την Π.Σ. Πε-
ριστερίου 3 – 3 κι έχασαν από την ομάδα του 
Κότινου Β΄ 3.5 – 2.5 σε έναν αγώνα που οι 
αντίπαλοι μετέφεραν την ομάδα του Α΄ Ομίλου 
στο Β΄ Όμιλο.

Με την ομάδα μας, που έκανε εξαιρετική συ-
νολική απόδοση, αγωνίστηκαν οι Παναγιώτης 
Σταθακόπουλος (2/5), Νίκος Ζορμπάς (3.5/6), 
Φωτεινή Κόκκοτα (5.5/6), Γιώργος Ελευθερί-
ου (3/6) και Βασίλης Νάκος (0/1).

Να σημειώσουμε ότι οι Κορίνθιοι αθλητές 
του συλλόγου ταξίδευαν κάθε Κυριακή στην 
Αθήνα αφού και οι εντός έδρας αγώνες του 
συλλόγου γίνονται στο Περιστέρι στην έδρα 
του φιλικού σωματείου της Π.Σ. Περιστερίου.
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Κωνσταντίνοσ
Ελ. ΠαρασΚΕυοΠουλοσ

Ειδικός Καρδιολόγος

Επιστημονικοσ συνΕργάτησ κάρδιολογικησ 
κλινικησ Θριάσιου νοσοκομΕιου

πυλαρινού 99, κόρινθος

τηλ. 27410 - 20911, κιν.: 6972 818170

Υπολογίζεται ότι στο 
μέσα της επόμενης 
δεκαετίας περί τα 25 
εκατομμύρια ανθρώ-
πων στην Ευρώπη θα 
πάσχουν από καρδια-
κή ανεπάρκεια, ενώ 
η θνητότητα παρα-
μένει υψηλή παρά τις 
αλματώδεις εξελίξεις 
της Καρδιολογίας στη 
διάγνωση και τη θε-
ραπεία της. Πρόκειται 
λοιπόν για μια νόσο 

με διαστάσεις επιδημίας, μια νόσο θανατη-
φόρο και μια νόσο που όσες θεραπείες κι αν 
επιστρατευθούν μόνο να καθυστερήσουν την 
πρεία της μπορούν παρά να την θεραπεύσουν 
ριζικά. Για να κάνουμε μια αδρή διάκριση , συ-
ναντάμε την συστολική καρδιακή ανεπάρκεια, 
την καρδιακή ανεπάρκεια με διατηρημένη συ-
στολική λειτουργία, την ολική καρδιακή ανε-
πάρκεια, την αριστερή και τη δεξιά καρδιακή 
ανεπάρκεια, όμως τα χαρακτηριστικά της 
καθεμιάς και οι ιδιαιτερότητες της εκφεύγουν 
από την παρούσα αναφορά και έχουν περισ-
σότερο να κάνουν με την περίπτωση προς πε-
ρίπτωση αντιμετώπισή της.

Ποια όμως είναι τα αίτιά της και πώς μπο-
ρούμε να την προλάβουμε: Η κυριότερη αίτια 
της καρδιακής ανεπάρκειας είναι η στεφα-
νιαία νόσος και ακολουθούν άλλες όπως η 
αρτηριακή υπέρταση, οι βαλβιδοπάθειες, η 
μυοκαρδίτιδα και οι μυοκαρδιοπάθειες, ενώ 
στους ηλικιωμένους η συνύπαρξη πολλών 
συννοσηροτήητων περιπλέκει τη σχέση αιτί-
ου-αιτιατού.

Τα συμπτώματα έχουν να κάνουν με τη χα-
μηλή παροχή αίματος στους περιφερικούς 
ιστούς και την κατακράτηση υγρών, και εί-
ναι κυρίως η δύσπνοια(άλλοτε στην κόπωση 
και σε πιο προχωρημένες περιπτώσεις και 
στην ηρεμία), βήχας, βράγχος φωνής, ζάλη, 
αδυναμία, ή ακόμη και ασκιτικές συλλογές ή 
δυσουρία. Όταν βέβαια τα συμπτώματα εκ-
δηλωθούν θα έλεγε κα-
νείς ότι ο ασθενής και ο 
γιατρός τρέχουν πίσω 
από τα γεγονότα και λίγα 
μόνο μπορούν να διορ-
θώσουν

Για τη διάγνωση των 
ασθενών με καρδιακή 
ανεπάρκεια υπάρχουν 
στα χέρια των κλινικών 
γιατρών όπλα, όπως η 
καλή κλινική εξέταση 
και το λεπτομερές ιστο-
ρικό, η ακτινογραφία 
θώρακος και το ηλε-
κτροκαρδιογράφημα, 
βιοχημικοί δείκτες επι-
βεβαίωσης, η κορωνίδα 
όμως της διαγνωστικής 
προσέγγισης αποτελεί 

το υπέρηχο καρδιογράφημα που στις πλείστες 
των περιπτώσεων μπορεί να θέσει τη διάγνω-
ση. Ο έλεγχος βέβαια θα πρέπει να είναι ολο-
κληρωμένος με στεφανιαία αρτηριογραφία, 
η παρακολούθηση απαιτεί την περιπατητική 
ηλεκτροκαρδιογραφία (holter ρυθμού), ακό-
μη και μαγνητική τομογραφία καρδιάς ή δο-
κιμασίες καρδιοαναπνευστικής φόρτισης με 
στόχο τη βέλτιστη ποιότητα ζωής του ασθε-
νούς.

Οι κίνδυνοι που διατρέχει ο ασθενής με καρ-
διακή ανεπάρκεια είναι δύο: αφορά τις κακο-
ήθεις αρρυθμίες και τον επακόλουθο αιφνίδιο 
θάνατο, και η οξεία απορρύθμιση με αιφνίδια 
δύσπνοια απειλητική για τη ζωή (οξύ πνευ-
μονικό οίδημα). Για το λόγο αυτό η θεραπεία 
αποσκοπεί στην ελαχιστοποίηση των δύο αυ-
τών δραματικών κλινικών καταστάσεων που 
απαιτούν άμεση και νοσοκομειακή φροντίδα, 
Όσον αφορά τη θεραπεία, αυτή διαχωρίζεται 
σε υγειινοδιαιτητικές παρεμβάσεις (άσκηση, 
περιορισμός άλατος και απώλεια βάρους), 
σε φαρμακευτική αγωγή που τις τελευταίες 
δεκαετίες λίγα σκευάσματα έχουν προστεθεί 
στις παλιές καταξιωμένες θεραπείες και στην 
μηχανική υποβοήθηση με όλο και πιο τελει-
οποιημένες συσκευές που αποτρέπουν τον 
αιφνίδιο θάνατο, βελτιώνουν την ποιότητα 
ζωής και σε μερικές λίγες περιπτώσεις παρα-
τείνουν την επιβίωση (απινιδιστές, αφικοιλια-
κή βηματοδότηση, μηχανική υποβοήθηση και 
συσκευές τεχνητής καρδιάς, μεταμόσχευση 
καρδιάς).

Συμπερασματικά, η καρδιακή ανεπάρκεια 
είναι πλέον πολύ συχνή, είναι θανατηφόρα και 
απαιτεί από τους ασθενείς και τους γιατρούς 
επαγρύπνηση, συνεχή παρακολούθηση και 
φροντίδα, η δε θεραπευτική αντιμετώπιση 
είναι δύσκολη, ανηφορική και με μικρά απο-
τελέσματα. Ακριβώς για το λόγο αυτό έχει 
ζωτική σημασία και η ψυχολογική στήριξη 
των ασθενών που αισθάνονται ανήμποροι και 
απροστάτευτοι απέναντι σε ένα αδυσώπητο 
θηρίο, ούτως ώστε να το αντιμετωπίσουν με 
θάρρος και αξιοπρέπεια!

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

Καρδιακή ανεπάρκεια:
Μια σύγχρονη επιδημία

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

8 χρόνια τώρα που εργάζομαι 
ως αισθητικός κάθε Άνοιξη έρχο-
μαι αντιμέτωπη με μία βλακώδη 
άποψη (συγνώμη, αλλά είναι ο πιο 
κομψός χαρακτηρισμός που θα 

μπορούσα να κάνω) : ''oτι το μασάζ της κυτταρίτιδας 
για να είναι αποτελεσματικό πρέπει να σου προκαλέσει 
μελανιές!!!'' 

Θέλω να σας ενημερώσω ότι στα 4 χρόνια φοίτησης 
μου στο τμήμα Αισθητικής και Κοσμητολογίας στο ΤΕΙ 
Αθηνών, στη μετεκπαίδευσή μου στο τμήμα Βιολογί-
ας του Πανεπιστημίου Heinrich Heine Universtat στο 
Dusseldorf, στα τόσα συνέδρια που έχω παρακολουθή-
σει σε Ελλάδα και εξωτερικό δεν έχω ακούσει ΚΑΝΕ-
ΝΑΝ γιατρό, αισθητικό ή επιστήμονα σε θέματα υγείας 
και ομορφιάς και υποστηρίζει κάτι τέτοιο. Δεν υπάρχει 
βιβλιογραφία ή κάποιο επιστημονικό άρθρο που να επι-
βεβαιώνει και να συνδέει τους μώλωπες με θεραπεία 
κατά του τοπικού πάχους ή της κυτταρίτιδας. 

ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΤΕ ΝΑ ΚΑΚΟΠΟΙΟΥΝ ΤΟ ΣΩΜΑ ΣΑΣ
Το αποτέλεσμα θα είναι σπασμένα αγγεία και χαλά-

ρωση, μιας και επέρχεται καταστροφή σε βιολογικούς 
ιστούς.

Διανύουμε το 2013 με ραγδαίες εξελίξεις στη τεχνολο-
γία και την κατασκευή μηχανημάτων και καλλυντικών, 
αλλά και τεχνικών θεραπευτικής μάλαξης και περίδεσης 
που μπορούν να αντιμετωπίσουν τέτοια προβλήματα 
χωρίς πόνο και μελανιές. 

Σύμφωνα με τους ειδικούς (όπως ο Rudolf Weyergans) 
και μελέτες που έχουν διεξαχθεί σε πολλά πανεπιστήμια 
και ινστιτούτα (όπως του ινστιτούτου Άαχεν, τμήμα Λεμ-
φολογίας, Κοσμετολογίας, Φλεβολογίας και Αγγειακής 
ιατρικής) ''η κυτταρίτιδα είναι μία ασθένεια που δεν έχει 
ακόμα χαρακτηριστεί ως ασθένεια'' . Η πρόληψη και 
αντιμετώπισή της έχει θετική επίδραση στη πρόληψη 
των παθήσεων των κάτω άκρων (ευρυαγγείες, οιδήμα-
τα, αρτηριακές παθήσεις, φλεβική ανεπάρκεια).

Αξίζει λοιπόν να δείτε πιο σοβαρά την υπόθεση ΚΥΤ-
ΤΑΡΙΤΙΔΑ και να απευθύνεστε μόνο σε ειδικούς που 
γνωρίζουν την επιστήμη της Αισθητικής και έχουν την 
γνώση και την κατάρτιση να σας βοηθήσουν με υπευ-
θυνότητα.

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

Κυτταρίτιδα και μώλωπες
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ & ΥΓΕΙΑ

ΧΡΩΜΑΤΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

ΑΓΓΕΛΙΕΣ & ΧΡΗΣΙΜΑ

ΔήΜΟς ΒΕΛΟΥ-ΒΟχΑς  
- Τηλεφωνικό κέντρο: 2741360500  
- Γραφείο Δημάρχου: 2741360507 
- Πρωτόκολλο 2741360517
- Ληξιαρχείο 2741360516
 - Δημοτολόγια  2741360518  
 - 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 ςώΜΑ  
- Λιμεναρχείο Κορίνθου: 27410 28888  
- Λιμεν. σταθμός Κιάτου: 27420 22212

ΠΥΡΟςΒΕςτΙΚή ΥΠήΡΕςΙΑ:    199
Αγορανομία Βραχατίου: 27410 56269
Νοσοκομείο Κορίνθου: 27410 25711
Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ):    166
Βλάβες Δ.Ε.Η.: 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

Χρήσιμα
Τηλέφωνα

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

ΚΟΚΚώΝΙ
- 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

ΚΑτώ 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 μαςμικρεσ αγγελιεσ

ΠαιΔαγΩγΟσ Προσχολικής Αγωγής δραστηριοτήτων δη-
μιουργίας και έκφρασης αναλαμβάνει σε πολύ προσιτές τιμές 
τη διαπαιδαγώγηση, φύλαξη και ψυχαγωγία των παιδιών σας, 
ανεξαρτήτως ηλικίας. Τηλ. 6981 056778, Αργυρώ. 
αγιΟγραΦΟσ παραδίδει κρητική τεχνική,  τοιχογραφία, 
επτανησιακή και ρωσική. Μαθήματα μεμονωμένα και ομαδι-
κά. Τιμές προσιτές. Τηλ. 27410-88911, κιν. 6940-849727, 
κ. Σφακιανάκη. 
ενΟικιαζεται ισόγειος επαγγελματικός χώρος 154 τ.μ. 
στο Ζευγολατιό Κορινθίας, με αυτόνομη θέρμανση 2 WC 
ιδιωτικός-προστατευόμενος  χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων 
και τριφασικό ρεύμα. Τηλ. Πληροφοριών : 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 αυτόνομη θέρμανση στο 
Συνοικισμού Βέλου. τηλ. 27420 33972.
ενΟικιαζεται 3άρι ισόγειο με αυτόνομη θέρμανση στο 
Ζευγολατιό δίπλα στο Δημοτικό Σχολείο. Προσιτή Τιμή. 
Τηλ.: 27410-54000, κιν. 6974-760765.
ΠΩλειται στο Ζευγολατιό μονοκατοικία διώροφη ημιτελής 
στο κέντρο του χωριού, πλησίον του Δημοτικού Σχολείου. 
Τηλ. 6946 857015
ΠΩλειται MAZDA TRIBUTE 2000 cc, 2-1-2004, με έξτρα 
(οροφή, σπόιλερ, CD, φουλ έξτρα). Τιμή συζητήσιμη, μετρη-
τοίς. Τηλ. 6974 484971
ΠΩλειται Στεγνοκαθαριστήριο στο Ζευγολατιό με πλή-
ρη εξοπλισμό και σταθερή πελατεία. Τιμή συζητήσιμη. Τηλ. 
27410 56188, 6972819313, 6988 128700
ΠΩλειται στο ΚΟΚΚΩΝΙ οικόπεδο 1550 τ.μ επί της Π.Ε.Ο 
κατάλληλο για κάθε χρήση. Έχει 13 μέτρα πρόσοψη στον 
κεντρικό δρόμο. Τιμή ευκαιρίας. Μόνο σοβαρές προτάσεις. 
6972300174

ΠΩλειται 1) Μία Ψησταριά υγραερίου 40x40: 700€ 2) Μία 
Κοτοπουλιέρα με 6 σούβλεςx1.20μ: 1000€  3) 80 καρέκλες 
εστιατορίου: 8€ η μια ΤΗΛ. 6947 404554

 ΠΩλειται Στην παραλία του ΚΙΑΤΟΥ επιχείρηση ΨΗΤΟ-
ΠΩΛΕΙΟ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ. Μεγάλη αίθουσα και λοιποί χώροι 
(240τ.μ.) καθώς και μεγάλος χώρος στην παραλία για ανάπτυ-
ξη τραπεζοκαθισμάτων και ομπρελών. ΤΗΛ. 6947 404554

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Π. ΑΓΑΘΟΣ

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

28ης Οκτωβρίου 37, ΚΙΑΤΟ

τηλ. 27420 26547
κιν. 6932 456386

-40% ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΡΤΙΟ
ΣΤΟ Αγάθου Beauty & Spa

• Βαθιά ενυδάτωση (50€ - 30€)
• Τόνωση χαλαρού δέρματος (60€ - 36€)
• Εξισορρόπηση λιπαρού δέρματος (40€ - 24€)
• Αντιγήρανση δέρματος (60€ - 36€)
• Οξυγόνωση θαμπού δέρματος (50€ - 30€)

ΤΗΛ. ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ 27410 55405
Τρίτη-Παρασκευή 10.00-20.00

Σάββατο 11.00-16.00
Κυριακή & Δευτέρα κλειστά
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ΑΓΡΟΤΙΚΑ-ΓΕΩΠΟΝΙΚΑΑΓΡΟΤΙΚΑ-ΓΕΩΠΟΝΙΚΑ

ΑΓΙΣ ΤΣΟΤΣΩΝΗΣ
ΙΑΤΡΟΣ
ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ - ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ

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

για τον άνθρωπο. Ο βάκιλος αυτός δρα αποκλει-
στικά στις κάμπιες των λεπιδοπτέρων και δεν 
επιφέρει καμία επίπτωση στα αυγά, στην πετα-
λούδα ή σε οποιοδήποτε άλλο οργανισμό. Έτσι 
ο ψεκασμός θα πρέπει να γίνεται λίγο πριν από 
την εκκόλαψη ή όταν παρατηρηθούν οι πρώτες 
προσβολές (7–12 μέρες από το μέγιστο συλ-
λήψεων, στις παγίδες για 2η και 3η γενιά). Για 
να κάνουμε τον βάκιλο πιο ελκυστικό για την 
κάμπια, προσθέτουμε στο βυτίο ψεκασμού και 
ζάχαρη περίπου ένα κιλό στον τόνο (internet 1). 
Μετά την κατάποση οι προνύμφες σταματούν να 
τρέφονται και πεθαίνουν σε μερικές μέρες. Στην 
πρώτη γενιά, που είναι ανθοφάγος, ένας ψεκα-
σμός με Bacillus thuringiensis, είναι αρκετός. Η 
αποτελεσματικότητά του κατά των καρποφάγων 
προνυμφών (2η – 3η γενιά) είναι μεγαλύτερη 
στις οινοποιήσιμες ποικιλίες απ’ ότι στις επιτρα-
πέζιες.

Από τα εντομοκτόνα που εμποδίζουν την κα-
νονική ανάπτυξη και εξέλιξη των εντόμων, γνω-
στό σκεύασμα είναι το Fenoxycarb. Εντομοκτόνο 
επαφής και στομάχου, που μιμείται την νεανική 
ορμόνη. Εφαρμόζεται λίγο πριν την έναρξη των 
ωοτοκιών ή το αργότερο σε πρόσφατες ωοτο-
κίες και διακόπτει την εμβρυϊκή ανάπτυξη (3-5 
μέρες μετά την έναρξη των συλλήψεων, στις πα-
γίδες). Έχει υψηλή αποτελεσματικότητα και είναι 
απαραίτητο να τηρούνται οι οδηγίες εφαρμογής. 
Είναι δυνατόν επίσης, να χρησιμοποιηθούν κα-
τάλληλοι παρεμποδιστές της ανάπτυξης των 
εντόμων που αναστέλλουν την βιοσύνθεση της 
χιτίνης. Επιδεικνύουν επίσης ωοκτόνο δράση,  
καθ’  όσον αναστέλλουν την διαδικασία της εμ-
βρυογένεσης. Οργανοφοσφωρικά, καρβαμιδικά 
και πυρεθροειδή σκευάσματα είναι αποτελεσμα-
τικά εναντίων ενήλικων και νεαρών προνυμ-
φών, ορισμένα δε και αφού οι προνύμφες μπουν 
σε μικρό βάθος στις ράγες. Κατά κανόνα πρέπει 
να εφαρμόζονται ανάμεσα στις πρώτες και στις 
τελευταίες εκκολάψεις κάθε καρποφάγου γε-
νεάς (Τζανακάκης & Κατσόγιαννος, 2003). Στον 
πίνακα 1 παρουσιάζονται ορισμένα από τα εντο-
μοκτόνα που χρησιμοποιούνται για την καταπο-
λέμηση της ευδεμίδας στην Ελλάδα.

Εμπορικό Όνομα Δραστική Ουσία

BACTOSPEINE WP
bacillus thuringiensis 
var. kurstaki (abts-351)

MIMIC 24 SC tebufenozide
KARATE with Zeon 
technology 10 CS

lambda cyhalothrin

PYRINEX 25 CS chlorpyrifos
INSEGAR 25 WG fenoxycarb
LASER 480 SC spinosad
FORTUNA 10 EC alpha-cypermethrin
DECIS 2,5 EC deltamethrin
PATRIOT 100 EC deltamethrin
ALTACOR 35 WG chlorantraniliprole
KUSTI 2,5 WG lambda cyhalothrin
SENTINEL 2,5 WG lambda cyhalothrin
ASSIST 10 EC cypermethrin
PIRESAN pyrethrins
BULLDOCK 2,5 SC beta-cyfluthrin
Ninja 2,5 WG lambda cyhalothrin
MAGEOS 15 WG alpha-cypermethrin
CYTHRIN 10 EC cypermethrin

Δραστικές ουσίες για την καταπολέμηση της 
ευδεμίδας, που έχουν έγκριση στην Ελλάδα 

(http://wwww.minagric.gr)

Ολοκληρώνοντας είναι απαραίτητο να ανα-
φερθεί η δράση ορισμένων υμενοπτέρων της 
οικογένειας Trichogrammatidae. Πρόκειται 
για παρασιτοειδή (τριχόγραμμα) από τα οποία 
έχουν επιλεγεί ορισμένα είδη ή φυλές που πα-
ρασιτούν με επιτυχία τα αυγά της ευδεμίδας από 
την πρώτη γενιά. Ενδεικτικά αναφέρονται τα 
T. cacoeciae, T. evanenscens, T. principium, T. 
embryophagum. Σημαντική ωστόσο δυσκολία 
στην εφαρμογή αυτής της βιολογικής μορφής 
καταπολέμησης, είναι ο συγχρονισμός συνύ-
παρξης παρασίτου και ωοτοκιών.

Παράδειγμα καταπολέμησης.
Στο παραπάνω διάγραμμα απεικονίζεται η 

πυκνότητα του πληθυσμού της 3ης γενιάς, της 
ευδεμίδας, στην Ν. Αγχίαλο μαγνησίας το 2004, 
όπως προκύπτει από τις συλλήψεις των αρρέ-
νων ακμαίων στις φερομονικές παγίδες (Αθα-
νασίου, 2010). Τα δύο βέλη προσδιορίζουν τον 

χρόνο που πρέπει να γίνουν οι επεμβάσεις ώστε 
να επιτευχθεί μείωση των ωοτοκιών και επιπλέ-
ων, μείωση του πληθυσμού. Όπως αναφέρθηκε 
και παραπάνω κατά το μέγιστο ή αμέσως μετά 
το μέγιστο μπορεί να γίνει ένας ψεκασμός με 
κάποιον ρυθμιστή ανάπτυξης (fenoxycarb). Με 
αυτό το ψεκασμός πετυχαίνουμε μείωση των 
ωοτοκιών και των εκκολάψεων. Με την εμφά-
νιση των νεαρών προνυμφών (7-12 μέρες μετά 
το μέγιστο), θα πρέπει να εφαρμόζεται ένας 
επαναληπτικός ψεκασμός με σκευάσματα προ-
νυμφοκτόνου δράσης. Αυτά όπως αναφέρθηκε 
μπορεί να είναι είτε σκευάσματα του Bacillus 
thuringiensis ή οργανοφοσφωρικά, καρβαμι-
δικά και πυρεθροειδή σκευάσματα. Στο στάδιο 
αυτό πρέπει να δίνεται έμφαση σε σκευάσματα 
χαμηλής τοξικότητας για τον άνθρωπο (Αθανα-
σίου, 2010). Οι επεμβάσεις αυτές μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για κάθε γενιά, ανάλογα με 
την πυκνότητα του πληθυσμού που προκύπτει 
από τις παγίδες.

Μέχρι πριν λίγα χρόνια 
η ευδεμίδα αποτελούσε 
το σοβαρότερο εχθρό της 
αμπέλου. Σήμερα, με την 
ανάπτυξη κυρίως των συν-
θετικών εντομοκτόνων, το 
έντομο δεν αποτελεί σοβα-
ρό κίνδυνο για την παρα-
γωγή. Παρόλα αυτά, αν δεν 
ληφθούν τα σωστά μέτρα, 
έγκαιρα, παρατηρούνται 
προσβολές στα άνθη καθώς 
και στις άγουρες ή ώριμες 

ράγες με αποτέλεσμα την ποιοτική υποβάθμιση 
των σταφυλιών, λόγω των αποχωρημάτων και 
ιστών της προνύμφης (Ρούμπος, 2003). Η εφαρ-
μογή των εντομοκτόνων γινόταν και συνεχίζει να 
γίνεται με τη στρατηγική της ημερολογιακής κα-
ταπολέμησης, δηλαδή με βάση ορισμένες ημερο-
μηνίες και τα βλαστικά στάδια της καλλιέργειας. Η 
στρατηγική της ημερολογιακής καταπολέμησης 
έχει ευρεία εφαρμογή, αλλά λόγω της αλόγιστης 
χρήσης δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στον 
άνθρωπο, το περιβάλλον και επίσης στην αποτε-
λεσματικότητα αντιμετώπισης των εχθρών, λόγω 
κυρίως ανάπτυξης ανθεκτικών πληθυσμών. Τα 
προβλήματα αυτά καθιστούν επιτακτική την ανά-
γκη αναθεώρησης της ακολουθούμενης ημερο-
λογιακής στρατηγικής καταπολέμησης και την 
εφαρμογή της ολοκληρωμένης καταπολέμησης 
(Κωβαίος & Κατσόγιαννος, 2006).

Για να εφαρμοστεί στην πράξη η ολοκληρω-
μένη καταπολέμηση θα πρέπει να πληρούνται 
ορισμένες προϋποθέσεις. Οι βασικότερες είναι η 
γνώση της βιολογίας του εντόμου και της καλ-
λιέργειας, η παρακολούθηση της πυκνότητας 
του πληθυσμού και ο καθορισμός ορίου ανεκτής 
πυκνότητας και ορίου επέμβασης (Τζανακάκης & 
Κατσόγιαννος, 2003).

Χαρακτηριστικά της Lobesia botrana

Ενήλικο: Μήκος 6-8 mm, άνοιγμα πτερύγων 
11-16 mm, χρώμα καστανοπράσινο.

Προνύμφη: Μήκος 10-12mm, χρώμα καστα-
νοπράσινο, κιτρινοπράσινο.

Ξενιστές
Προσβάλλει κυρίως την ευρωπαϊκή άμπελο. 

Παρόλα αυτά θεωρείται πολυφάγο έντομο και 
έχει ευρύ φάσμα ξενιστών. Στην ευρύτερη περιο-
χή της Μεσογείου έχει παρατηρηθεί σε διάφορες 
καλλιέργειες όπως σε άνθη ελιάς (Σαββοπούλου 
κ.α., 1990), δενδρολίβανο, βατόμουρα και στη 
δάφνη (Thiery & Moreau, 2005). Στη νότια Ιταλία 
έχει διαπιστωθεί προσβολή σε καρπούς ακτινι-
διάς, όμως πιθανότατα, η ευδεμίδα δεν μπορεί 
να συμπληρώσει διαδοχικά και τις 3 γενεές της 

στα ανώτερα καρποφόρα, εκτός από την άμπελο 
(Τζανακάκης & Κατσόγιαννος, 2003).

Bιολογία – Ζημιές
Η ευδεμίδα έχει 3 έως 4 γενεές ανά έτος. Δι-

αχειμάζει ως νύμφης κάτω από ξερούς φλοιούς 
των πρέμνων. Τα ενήλικα της γενεάς που διαχεί-
μασε (συνήθως 3η), εμφανίζονται τον Απρίλιο. 
Τα θηλυκά ωοτοκούν πάνω στα κλειστά άνθη. Οι 
προνύμφες της 1ης γενιάς εισέρχονται στα κλει-
στά άνθη και τρώνε στήμονες και τον ύπερο. Στη 
συνέχεια προσβάλλει με τον ίδιο τρόπο και άλλα 
γειτονικά άνθη ώσπου να συμπληρώσει την ανά-
πτυξή της. Τα προσβεβλημένα άνθη συνδέονται 
μεταξύ τους με μετάξινα νήματα. Οι προνύμφες 
της 1ης γενιάς νυμφώνονται μέσα σε βομβύκιο 
κάτω από ξερούς φλοιούς του πρέμνου ή και 
στην προσβλημένη ανθοταξία. Τα ενήλικα της 
1ης γενιάς εμφανίζονται συνήθως μέσα Ιούνιο 
και γεννούν πάνω στις μικρές άγουρες ράγες. 
Οι προνύμφες της 2ης γενιάς εμφανίζονται τέλη 
Ιουνίου με αρχές Ιουλίου και προσβάλουν τις 
άγουρες ράγες. Νυμφώνονται μέσα στις ράγες 
ή κάτω από ξερούς φλοιούς. Τα ενήλικα της 2ης 
γενιάς εμφανίζονται συνήθως τέλη Ιουλίου και 
γενούν πάνω στους βότρυς (Ρούμπος, 2003).

Τέλος, οι προνύμφες της 3ης γενιάς εμφα-
νίζονται τον Αύγουστο και προκαλούν τις πιο 
σοβαρές ζημιές στις ράγες που βρίσκονται στο 
στάδιο της ωρίμανσής τους. Όταν συμπληρώ-
σουν την ανάπτυξή τους, νυμφώνονται και δια-
χειμάζουν. Εκτός από τις άμεσες ζημιές, συνή-
θως προκαλείται σήψη των ραγών από μύκητες 
ή άλλους μικροοργανισμούς (Botrytis cinerea, 
Botryosphaeria dothidae) που εγκαθίστανται στις 
προσβεβλημένες ράγες (Τζανακάκης & Κατσό-
γιαννος, 2003).

 
Ολοκληρωμένη καταπολέμηση

Η ολοκληρωμένη καταπολέμηση είναι μία 
στρατηγική, διαχείρισης των πληθυσμών ενός 
εντόμου, που χρησιμοποιεί όλες τις κατάλλη-
λες τεχνικές και μεθόδους, μ’ ένα συνδυασμένο 
τρόπο, τέτοιο ώστε η πυκνότητα του πληθυ-
σμού τους να συγκρατείται σε επίπεδα κατώτε-
ρα από εκείνα που θα μπορούσαν να προκαλέ-
σουν οικονομική ζημιά στην καλλιέργεια. Για να 
εφαρμοστεί η ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του 
εντόμου, πρέπει να γίνεται παρακολούθηση της 

πυκνότητας του πληθυσμού. Η παρακολούθηση 
γίνεται με την ανάρτηση παγίδων, με φερομόνες 
ή με ελκυστικά τροφής, για την εκτίμηση του 
πληθυσμού στον αγρό των ενηλίκων ατόμων. 
Συνήθως οι φερομονικές παγίδες χρησιμοποιού-
νται για τον έλεγχο της πτήσης των αρρένων ακ-
μαίων και οι τροφικές παγίδες για τα θήλεα.  Αν 
οι συλλήψεις αρρένων ατόμων είναι < 100 άτο-
μα, δεν είναι απαραίτητη κάποια επέμβαση. Αν ο 
πληθυσμός είναι, αντίστοιχα >100 και <500 άτομα 
πρέπει να συλλέξουμε και άλλες πληροφορίες, 
ενώ αν είναι μεγαλύτερος από 500 άτομα πρέπει 
να επέμβουμε ώστε να τον περιορίσουμε (Αντω-
νόπουλος, 2008). Παράλληλα, με την παρατήρη-
ση των συλλήψεων στις φερομονικές παγίδες, θα 
πρέπει να πραγματοποιείται παρατήρηση και της 
καλλιέργειας, για τον έλεγχο της ωοτοκίας και 
της προσβολής, έτσι ώστε να σχηματίζεται μια 
πιο ολοκληρωμένη εικόνα. Σε αρκετές περιοχές 
οι υπηρεσίες Γεωργικών Προειδοποιήσεων παρα-
κολουθούν τον αριθμό συλλαμβανόμενων ακμαί-
ων καθώς και την ωοτοκία και την εκκόλαψη των 
προνυμφών, ώστε να ενημερώνουν έγκαιρα τους 
αμπελουργούς.

 Οι φερομόνες φύλλου, μπορούν να χρησιμο-
ποιηθούν για την παρεμπόδιση συζεύξεων των 
αρσενικών ατόμων με τα θηλυκά και έτσι να 
επιτευχθεί μείωση του ανερχόμενου, νέου πλη-
θυσμού. Στην έκταση εφαρμογής τοποθετούνται 
ειδικοί εξατμιστήρες φερομόνης. Αυτή η μέθοδος 
ενδείκνυται στην περίπτωση που οι συλλήψεις 
αρσενικών ατόμων κυμαίνεται 100-500 (Αντωνό-
πουλος, 2008). Η μέθοδος πρέπει να εφαρμόζεται 
σε μεγάλες εκτάσεις ώστε να μην υπάρχουν ανα-
μολύνσεις από γειτονικές καλλιέργειες (Louis & 
Schirra, 2001). Στην χώρα μας έχει εφαρμοστεί και 
έχει δώσει ενθαρρυντικά αποτελέσματα σε τέσσε-
ρις περιοχές. Ιδιαίτερα στις περιοχές Ελασσόνας 
και Αταλάντης εφαρμόστηκε σε οινοποιήσιμες 
ποικιλίες για 5 έτη και η παραγωγή προστατεύτη-
κε εξίσου καλά όσο σε αμπελώνες που δέχτηκαν 
τους συνηθισμένους ψεκασμούς με εντομοκτόνα 
(Τζανακάκης & Κατσόγιαννος, 2003).

 Σημαντικό είναι επίσης να χρησιμοποιούνται 
μικροβιακά σκευάσματα για την καταπολέμη-
ση της ευδεμίδας. Τα μικροβιακά εντομοκτόνα, 
σκευάσματα του Bacillus thuringiensis, είναι 
εκλεκτικά. Δεν βλάπτουν τα εντομοφάγα έντομα 
και ακαρεοφάγα ακάρεα, ούτε είναι επικίνδυνα 
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