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Συνέντευξη με
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Χρήστο
Αγγελόπουλο

Στον εισαγγελέα ο πρώην δήμαρχος Βέλου
Θ. Λαμπρόπουλος για τις ανεξόφλητες οφειλές
της δημοτικής επιχείρησης προς το δημόσιο

n σελ. 6

ΗΡΑΚΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ
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Μας μιλά
ο συντονιστής
Ραψωματιώτης Δημήτρης

Θ. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ:
"Οικειοθελώς πήγα
στον Εισαγγελέα"

ΑΝ. ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ:
ΒΑΣ. ΤΡΩΓΑΔΗΣ:
"Δεν έχουμε χρήματα
"Αρχίζει το
να πληρώσουμε"
ξεκαθάρισμα της ΔΑΕΒ"
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Ο Παμβοχαϊκός
στον τελικό!!!
n σελ. 11

Παραλία Βραχατίου | Κυριακή 14 Απριλίου | 10.30 π.μ.
Παραλία Κοκκωνίου | Κυριακή 14 Απριλίου | 10.30 π.μ.
α n σελ. 9
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ΑΡΧΙΣΑΝ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΓΙΑ ΤΗ Δ.Α.Ε. ΒΕΛΟΥ
Στον εισαγγελέα ο πρώην δήμαρχος Βέλου Θ. Λαμπρόπουλος
για τις ανεξόφλητες οφειλές της δημοτικής επιχείρησης προς το δημόσιο

Τη Δευτέρα 8 Απριλίου ο πρώην Δήμαρχος Βέλου κ. Θεόδωρος Λαμπρόπουλος βρέθηκε στο
γραφείο του Εισαγγελέα Κορίνθου, ως υπόλογος
για τις οφειλές της Δημοτικής Επιχείρησης Βέλου
προς το Δημόσιο ύψους 600.000 ευρώ.
Σύμφωνα, με το δελτίο τύπου της Αστυνομίας,
ο πρώην δήμαρχος συνελήφθη, σύμφωνα όμως
με τον ίδιο, η παρουσία του στον εισαγγελέα έγινε
οικειοθελώς!

Το Δελτίο Τύπου της Αστυνομίας
«Συνελήφθη, σήμερα το πρωί, στην Κόρινθο Κορινθίας, από αστυνομικούς του Τμήματος
Ασφαλείας Κορίνθου, ένας 68χρονος Έλληνας,
για οφειλές προς το Δημόσιο.
Ειδικότερα, σε βάρος του 68χρονου έχουν
βεβαιωθεί χρέη προς το Δημόσιο ύψους
-604.532,56- ευρώ.
Ο 68χρονος οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα
Πρωτοδικών Κορίνθου». Αυτά ανέφερε το δελτίο
τύπου της Αστυνομίας.

Οι δηλώσεις Λαμπρόπουλου
Τα κορινθιακά blogs πήραν φωτιά! Όλοι αναζητούσαν τον πρώην δήμαρχο να κάνει μία δήλωση για το θέμα, να δώσει εξηγήσεις.
Η εφημερίδα μας επικοινώνησε μαζί του, σε
μία σύντομη τηλεφωνική συνομιλία ο κ. Λαμπρόπουλος ανέφερε τα εξής:
"Αφού πληροφορήθηκα από τη ΔΟΥ για τις
ενέργειες που αφορούν φυσικά πρόσωπα που
ήταν διαχειριστές στον πρώην δήμο Βέλου, όπως
εγώ, αυτοβούλως προσήλθα στον Εισαγγελέα και
ζήτησα να γίνει παράταση της απόφασης αφού το
Δημοτικό Συμβούλιο του δήμου Βέλου-Βόχας,
έχει πάρει απόφαση να γίνει ρύθμιση βάσει της
ευεργετικής απόφασης της κυβέρνησης για συμψηφισμό χρεών προς το Δημόσιο και οφειλών
του Υπουργείου προς τους ΟΤΑ. Γνωρίζοντας
πώς η δημοτική αρχή τρέχει το θέμα με τον υφυπουργό οικονομικών κ. Μαυραγάνη και πώς ότι
είναι να γίνει θα γίνει μετά τις 30-6-2013 που θα
εκτελεστεί ή όχι η οφειλή του δήμου.

Κάβα

Όσον αφορά", συνέχισε ο πρώην δήμαρχος,
"την κλήτευσή μου ή σύλληψή μου, όπως αναφέρεται στο Δελτίο Τύπου της Αστυνομίας το
προσπερνώ, διότι πολλά έχουν ειπωθεί και στο
παρελθόν για οικονομικές ατασθαλίες του πρώην
δήμου και εμού, τα οποία δεν ευσταθούν και θα
απαντηθούν στην ώρα τους", κατέληξε.

Οι δηλώσεις στην korinthiannews.gr
Σε δήλωσή του στην διαδικτυακή εφημερίδα
του Φώτη Νικολακόπουλου, korinthiannews.gr,
ο πρώην δήμαρχος Βέλου κ. Θ. Λαμπρόπουλος
αφού επανέλαβε τη διαφωνία του για το δελτίο
τύπου της Αστυνομίας και τη χρήση του όρου
σύλληψη για την παρουσία του στο γραφείο του
Εισαγγελέα τόνισε: «Μόνος μου πήγα σήμερα το
πρωί οικειοθελώς στην αστυνομία και στον εισαγγελέα για να κάνω κάποιες ρυθμίσεις σε ότι
αφορά οφειλές προς το δημόσιο.
Πρόκειται για 253.000 ευρώ περίπου, οφειλές
που είχε η δημοτική επιχείρηση (πρώην δήμου
Βέλου) προς την εφορία του Κιάτου. Με τις προσαυξήσεις το ποσό έφτασε στα 600.000 ευρώ
περίπου.
Μόνος μου πήγα για να κάνω αυτή τη ρύθμιση
και αφέθηκα ελεύθερος. Ορίστηκε τακτική δικάσιμος για τον Σεπτέμβριο. Τέτοιου είδους ρυθμίσεις γίνονται και σε άλλους δήμους της Ελλάδας
και δεν αφορά μόνο τη δική μου περίπτωση. Είναι πολλά αυτά που ακούγονται και λέγονται για
μένα για την οικονομική διαχείριση όταν ήμουν
δήμαρχος αλλά όταν έρθει η ώρα θα μιλήσω…».
Οι δηλώσεις συνεχίστηκαν και τις επόμενες
μέρες όπου σε νεώτερες αναφορές του ο κ. Λαμπρόπουλος επέπληξε την Εφορία Κορίνθου
λέγοντας πώς λειτούργησε παράνομα στην περίπτωσή του: "Πρέπει", αναφέρει και πάλι στην
εφημερίδα korinthiannews.gr "να θίξω ένα θέμα,
ότι παράνομα η Εφορία Κορίνθου με κάλεσε σαν
υπόχρεο έναντι αυτής της οφειλής, γιατί η ημερομηνία για τον συμψηφισμό των οφειλών του
δήμου είναι μέχρι τις 30 Ιουνίου 2013. Άρα με
κανένα δικαίωμα και με καμία νομιμότητα η Οι-
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κονομική Εφορία Κορίνθου δεν ενήργησε
ενεργώντας μία άσκηση ποινικής δίωξης
εις βάρος μου. Ήταν
παράνομη πράξη, αλλά
επειδή είμαι νομοταγής πολίτης υπηρετώντας τόσα χρόνια την
τοπική αυτοδιοίκηση,
και λειτουργώντας στα
πλαίσια της νομιμότητας παρέβλεψα αυτή την
παρανομία και παρουσιάστηκα μόνος μου στην
Εισαγγελεία Κορίνθου όπου εξέθεσα με λεπτομέρειες όλες τις προϋποθέσεις του νόμου, η εισαγγελία Κορίνθου τις ανεγνώρισε και γι' αυτό
ακριβώς μετέθεσε την ημερομηνία της εξέτασης
για το Σεπτέμβρη όταν θα έχει παρέλθει η ημερομηνία τακτοποίησης". Ο πρώην δήμαρχος Βέλου
κατέληξε λέγοντας πώς πρέπει η Εφορία Κορίνθου να αναγνωρίσει το λάθος της και να μην ταλαιπωρεί άτομα που έχουν τόσα χρόνια υπηρετήσει το κοινό συμφέρον.

Δόθηκαν 18,4 εκατ. ευρώ
στους ΟΤΑ για
την πυροπροστασία
Το ποσό των 18.400.000 ευρώ θα διαθέσει το
υπουργείο Εσωτερικών στους ΟΤΑ, για τις ανάγκες της πυροπροστασίας της αντιπυρικής περιόδου του 2013. Για την έγκαιρη κατανομή του εν
λόγω ποσού στους ΟΤΑ της χώρας, ο υπουργός
Εσωτερικών Ευριπίδης Στυλιανίδης απέστειλε
ήδη έγγραφο στον γενικό γραμματέα Πολιτικής
Προστασίας Πάτροκλο Γεωργιάδη, ο οποίος θα
στείλει άμεσα την πρόταση κατανομής, όπως
προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.
Ο κ. Στυλιανίδης δήλωσε σχετικά, ότι «προχωρούμε άμεσα στην κατανομή του ποσού των
18.400.000 για τις ανάγκες πυροπροστασίας
ήδη από τον Απρίλιο, κάτι που γίνεται για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια. Παρά τις μειώσεις
που έχει υποστεί η ΣΑΤΑ, το ποσό παραμένει
το ίδιο, καθώς, στόχος μας είναι, οι δήμοι να
προετοιμαστούν έγκαιρα και αποτελεσματικά
ενόψει του καλοκαιριού».
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Τησ περιοχησ ΒΟΧΑΣ
ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ
ΠΩΣ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ
Εκδότρια - Ιδιοκτήτρια
Υπεύθυνη σύμφωνα
με το νόμο:
Γιώτα ΑθανασούληΒαλασοπούλου
[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.

ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Τα ενυπόγραφα άρθρα δεν εκφράζουν θέσεις της εφημερίδας

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ
ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΡΩΓΑΔΗΣ: «Αρχίζει το ξεκαθάρισμα της ΔΑΕΒ»
Με αφορμή το γεγονός της είδησης πως ο
δήμαρχος του πρώην
δήμου Βέλου παρουσιάστηκε όπως δήλωσε
ο ίδιος στον εισαγγελέα
για χρέη που βαρύνουν το σημερινό δήμο
από την κακή διαχείριση της ΔΑΕΒ, άλλα
μέσα ενημέρωσης το
παρουσίασαν ως σύλληψη του κ. Λαμπρόπουλου, μιλήσαμε με
τον αντιδήμαρχο των
Οικονομικών κ. Τρωγάδη και μας εξηγεί
όπως αυτός αντιλαμβάνεται την κατάσταση
από την θέση του.
Το
συγκεκριμένο
θέμα που προκύπτει
αφορά ποσό από παρακράτηση φόρων που
έγιναν κατά την περίοδο που ήταν στην διαχείριση της ΔΑΕΒ της
τάξεως των 253. 000
ευρώ περίπου και μετά
τις προσαυξήσεις και

τα πρόστιμα έφτασε τις
600.000. Αυτό καλείται
να πληρώσει η σημερινή δημοτική αρχή δηλ.
ένα λάθος δικό του
να το πληρώσει ο δημότης, κάτι που εμείς
θέλουμε να το αποφύγουμε αν μπορούμε
βέβαια.
Ανεξάρτητα
από αυτό η οφειλή
παραμένει και πρέπει
να πληρωθεί. Εμείς
τώρα προσπαθούμε
να κάνουμε συμψηφισμό με ποσά που μας
οφείλει το Υπουργείο
Εσωτερικών και δεν τα
έχουμε πάρει, κάτι που
σαν πρακτική έχει γίνει
και σε άλλους δήμους
όπως έχω πληροφορηθεί και θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε πρός όφελος
μας, τώρα αναγκαζόμαστε να καλύψουμε
το ποσό αυτό κάτι που
είναι
αποκλειστικά
υπεύθυνος ο πρώην

Έξι μήνες παράταση του
προγράμματος «Βοήθεια
στο Σπίτι»

Η παράταση του προγράμματος «Βοήθεια
στο Σπίτι», για ακόμη έξι μήνες, ως τις 30
Σεπτεμβρίου 2013, αποφασίστηκε μετά από
συνάντηση του υπουργού Εσωτερικών, Ευριπίδη Στυλιανίδη, του αναπληρωτή υπουργού
Οικονομικών, Χρήστου Σταϊκούρα και του
υφυπουργού Εργασίας, Νίκου Παναγιωτόπουλου. Η παράταση του προγράμματος θα
γίνει με τροπολογία, που θα κατατεθεί στη
Βουλή και το πρόγραμμα θα χρηματοδοτηθεί
από το ΑΚΑΓΕ (Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών).
Η παράταση κρίνεται σκόπιμη προκειμένου να προετοιμαστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το διάδοχο πρόγραμμα «Κατ’ οίκον
φροντίδα» που έχει ετοιμάσει το υπουργείο
Εργασίας, χωρίς οι 80.000 ωφελούμενοι του
προγράμματος να στερηθούν ούτε μια μέρα
τις πολύτιμες υπηρεσίες που τους παρέχονται
από τους 3.500 και πλέον εργαζομένους.
Τέλος, η πολιτική ηγεσία του υπουργείου
Εργασίας και του υπουργείου Εσωτερικών
ευχαριστεί ιδιαίτερα την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) και τους εργαζόμενους
στο «Βοήθεια στο Σπίτι», για την έως τώρα
συνεργασία και δεσμεύεται ότι αυτή η συνεργασία θα συνεχιστεί, ώστε το διάδοχο σχήμα
να ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες των
ωφελουμένων.

δήμαρχος. Εμείς λοιπόν προχωράμε προς
αυτή την κατεύθυνση
κάτι στο οποίο έχει
<<γαντζωθεί>> ο κ.
Λαμπρόπουλος ποντάροντας στην δική μας
ευαισθησία,
καθώς
μέχρι τις 30 Ιουνίου
είναι η καταληκτική
ημερομηνία του συμψηφισμού και παίρνει
και ο ίδιος χρονική παράταση έως τότε. Εμείς
από την πλευρά μας
θα κάνουμε όλες τις
ενέργειες για να διασφαλίσουμε και να
προστατεύσουμε το
συμφέρον του δήμου
χωρίς να επηρεαζόμαστε από το ποινικό
κομμάτι που αφορά
την κακή ομολογουμένως διαχείριση του
πρώην δημάρχου.
Μπορεί να μας ζητηθεί να παρθεί νέα

απόφαση του ΔΣ για
να γίνει και πάλι το αίτημα μας πρός τη ΔΟΥ,
καθώς δεν έχουν ίσως
αντιμετωπίσει ίδια περίπτωση στο παρελθόν. Από την εικόνα
που έχω αποκομίσει
σαν υπεύθυνος των οικονομικών του δήμου,
θεωρώ ότι πολλές
ενέργειες είχαν γίνει
χωρίς να έχουν γνώση οι σύμβουλοι του
καθώς, ένας δήμος με
πενιχρά έσοδα δεν δικαιολογεί να έχει τόσα
έξοδα και δανεισμούς
αντίστοιχα. Τα λάθη
που έγιναν αν πρέπει
να τα χαρακτηρίσω αν
δεν είναι παιδικά είναι
εγκληματικά,
αφού
καθημερινά έρχονται
και καινούργια χρέη
και δεν περιαυτολογώ
αυτή τη στιγμή. Ο αγώνας που κάνουμε μαζί
με τον δήμαρχο για το
συμμάζεμα των χρεών
που κληρονομήσαμε,
σχεδόν δεν αφήνει
χώρο και χρόνο για τα
προβλήματα της καθημερινότητας κάτι που
ο πολίτης ίσως να το
αγνοεί και δικαίως να
διαμαρτύρεται. Τέλος
η υπόθεση της ΔΑΕΒ
έχει πολύ δρόμο ακόμα, και νομίζω πως η
περιπέτεια για τον κ.
Λαμπρόπουλο μόλις
άρχισε.

ΑΝΝΙΒΑΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ:
«Δεν έχουμε χρήματα για
να πληρώσουμε τα 600.000
ευρώ που έφτασαν με τις
προσαυξήσεις»
Σε δηλώσεις του ο δήμαρχος Βέλου- Βόχας κ.
Α. Παπακυριάκος αναφέρει σχετικά με τους
φόρους που δεν αποδόθηκαν στην εφορία της
πρώην κατασκευαστικής
του πρώην δήμου Βέλου
όταν δήμαρχος ήταν ο κ.
Λαμπρόπουλος. Πιο συγκεκριμένα ο κ. Παπακυριάκος αναφέρει:
«Υπάρχει μία οφειλή 250.000 ευρώ της
πρώην κατασκευαστικής του πρώην δήμου
Βέλου.Για ότι έργα γίνονταν υπήρχε παρακράτηση φόρων τα οποία θα έπρεπε να αποδίδονταν στην εφορία. Αυτά δεν αποδόθηκαν ποτέ, ούτε το 2006, ούτε το 2007, ούτε
το 2008, ούτε το 2009. Αποτέλεσμα ήταν να
υπάρξει μία οφειλή στην εφορία, στην οποία
πρόεδρος ήταν ο πρώην δήμαρχος κ. Λαμπρόπουλος, ύψους 250.000 ευρώ.
Η εφορία μας κάλεσε να πληρώσουμε την
οφειλή η οποία με πρόστιμα και προσαυξήσεις έφτασε περίπου 603.000 ευρώ. Είναι
μεγάλο θέμα αυτό για το δήμο μας. Έχουμε
έρθει σε συνεννόηση με το υπουργείο να
μην πληρώσουμε τις προσαυξήσεις αλλά τα
250.000 ευρώ.
Προσπαθούμε να κάνουμε συμψηφισμό
των 250.000 ευρώ για οφειλές που έχει το
κράτος προς το δήμο μας. Επειδή αυτή η
εταιρεία είχε συγκεκριμένο πρόεδρο τον κ.
Λαμπρόπουλο υπήρξε προσαγωγή του πρώην δημάρχου για τις συγκεκριμένες οφειλές
και από ότι πληροφορήθηκα ορίστηκε τακτική δικάσιμος. Θα κάνουμε ότι καλύτερο
μπορούμε. Χρήματα για να πληρώσουμε τα
600.000 ευρώ δεν υπάρχουν»
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ-ΔΡΑΣΕΙΣ

Η θέση της Λαϊκής Συσπείρωσης για
τη δημοτική επιτροπή διαβούλευσης
Πρόκειται για ένα νέο γνωμοδοτικό όργανο (με
συμβουλευτικές αρμοδιότητες), που συγκροτείται σε
δήμους με πληθυσμό μεγαλύτερο των 10.000 κατοίκων, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία
λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία των 2/3 των μελών του και εκδίδεται εντός δύο (2) μηνών από την
εγκατάσταση των δημοτικών αρχών. Σε μικρότερους
δήμους μπορείς να συγκροτηθεί προαιρετικά.
Η διάρκεια της θητείας της δεν υπερβαίνει τα 2 ½
έτη. Πρόεδρος είναι ο δήμαρχος ή ο αντιδήμαρχος που
ορίζεται από τον δήμαρχο. Ο συνολικός αριθμός των
Γράφει ο
μελών της μαζί με τον πρόεδρο είναι από 25-50 μέλη.
ΣΩΤΗΡΗΣ
Όπως αναφέρεται στο νόμο αποτελείται από «εκΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
προσώπους φορέων της τοπικής κοινωνίας». Σε ποΔημοτικός
σοστό 1/3 του συνολικού αριθμού των μελών εκπροΣύμβουλος σώπων φορέων ορίζονται επιπλέον μέλη, μετά από
Βέλου-Βόχας κλήρωση, δημότες από τους εκλογικούς καταλόγους
(γενικούς και ειδικούς). Μπορούν να καλούνται να
της Λαϊκής
συμμετάσχουν εκπρόσωποι των πολιτικών κομμάτων.
Συσπείρωσης
Συνεδριάζει δημόσια, υποχρεωτικά μια φορά το
χρόνο, πριν από τη σύνταξη των προσχεδίων του
προϋπολογισμού και του ετησίου προγράμματος δράσης και τουλάχιστον
μια φορά κάθε τρεις (3) μήνες για άλλα θέματα. Όπως αναφέρεται και στην
αιτιολογική έκθεση του νόμου η Επιτροπή αυτή: «Προσφέρει τη δυνατότητα
συγκροτημένης, θεσμοποιημένης και ανοιχτής συμμετοχής και ανταλλαγής
επιχειρημάτων σε εκπροσώπους της τοπικής κοινωνίας και δημότες».
Δηλαδή, πρόκειται για όργανο που θεσμοθετείται για να αποτελέσει φενάκη για τη δήθεν συμμετοχή των δημοτών και των εκπροσώπων των φορέων
στη διοίκηση του δήμου. Καμιά ουσιαστική αρμοδιότητα και καμία σχέση δεν
έχει με την αντιμετώπιση των σοβαρών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν
οι εργαζόμενοι σήμερα στον τόπο δουλειάς και κατοικίας τους.
Η αναφορά και μόνο γενικά και αόριστα σε «εκπροσώπους της κοινωνίας
των πολιτών» ή των «εθελοντών ή ΜΚΟ ή των εργοδοτικών οργανώσεων
και του Τοπικού Συμβουλίου Νέων (ΤΟ.ΣΥ.Ν.)», φανερώνει ότι θα αποτελεί
ένα ακόμη αντιδραστικό τοπικό όργανο στα πλαίσια του δήμου με στόχο την
ενσωμάτωση.
Είναι καθαρό ότι μέσα και απ΄ αυτήν την επιτροπή κατ΄ επίφαση δημοκρατικής συμμετοχής, επιδιώκουν τη συναίνεση και την ενσωμάτωση στην
ασκούμενη πολιτική, γι΄ αυτό άλλωστε βάζουν και την αυξημένη πλειοψηφία των 2/3 για να έχουν την επίτευξη ευρύτερων συγκλίσεων των αστικών
δυνάμεων.
Δημιουργούν την ψευδαίσθηση συμμετοχής σε ουσιαστικές διαδικασίες,
ενώ πρόκειται για μηχανισμό χειραγώγησης με συγκεκριμένο αντιδραστικό
χαρακτήρα και κατεύθυνση με συμβουλευτικές αρμοδιότητες.
Εμείς δε «νομιμοποιούμε» τη λειτουργία τέτοιου οργάνου με τη συμμετοχή της. Γι’ αυτό δε συμμετέχουμε σ’ αυτή τη διαδικασία στο δημοτικό συμβούλιο.

Κων/να Τζαναβάρα, αντιδήμαρχος Βέλου-Βόχας:

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο
πρέπει να στηριχθεί από όλους

Βρήκαμε την κ. Τζαναβάρα στο Ζευγολατιό,
την μέρα συλλογής τροφίμων για το κοινωνικό
παντοπωλείο και είχαμε
μαζί της μία σύντομη συζήτηση.
Η σημερινή οικονομική
κρίση, μας λέει, σε συνδυασμό με τα προβλήματα της καθημερινότητας
μας ανάγκασαν και μας
ευαισθητοποίησαν
να
προχωρήσουμε στην δημιουργία του κοινωνικού
παντοπωλείου, που αφορά συνανθρώπους μας με
πολύ χαμηλά εισοδήματα, ανέργους καθώς και
όποιοι έχουν την ανάγκη
της σίτισης. Πέρασε από
το Δημοτικό Συμβούλιο
ορίστηκε η επιτροπή και
μαζί με τον ειδικό συνεργάτη του δημάρχου τον
Νίκο Παπαγεωργόπουλο,
που τον ευχαριστώ ιδιαίτερα για την προσφορά
του και την συμμετοχή
του σαν εθελοντή στο
κοινωνικό παντοπωλείο
ξεκινήσαμε.
Σκοπός μας ήταν να
προλάβουμε τις μέρες
του Πάσχα ήρθαμε σε
επαφή με όλους τους
προέδρους των διαμερισμάτων, δημιουργήθηκε
ένα πρόγραμμα επισκέψεων σε όλα τα χωριά
το οποίο ολοκληρώνεται την Κυριακή στις 14
Απριλίου στην παραλία
του Βραχατίου, όπου το
πρωί σε συνδυασμό με
τον καθαρισμό της παραλιακής ζώνης από το

Βασίλειος Ευθ.
Κωστούρος

δήμο και την επίλεκτη
ομάδα Ειδικών Αποστολών, μετά τις 12 το μεσημέρι έως τις 8.00 θα
είμαστε όλοι εκεί για να
ολοκληρώσουμε το πρόγραμμα μας.
Να σημειώσουμε εδώ,
τονίζει, πώς όσοι δεν
πρόλαβαν να συνεισφέρουν μπορούν να το κάνουν στα καλάθια που
έχουν τοποθετηθεί στα
SUPER MARKET και στα
παντοπωλεία του δήμου,
αλλά και στα ΚΑΠΗ του
Δήμου μας στο Ζευγολατιό στο Βραχάτι και στο
Βέλο που είναι και η έδρα
του Κοινωνικού Παντοπωλείου. Μαζί μας, λέει
η κ. Τζαναβάρα, θέλουμε
όλες τις ενορίες του δήμου μας καθώς ο σκοπός μας είναι κοινός. Οι
αιτήσεις που έχουν γίνει
δεν είναι πολλές και πάντα με τις προϋποθέσεις
που έχουμε βάλει για
τούς δικαιούχους αλλά
παραμένει σημαντικό ότι
ξεκινήσαμε και θέλουμε
η προσπάθεια μας μα συνεχιστεί και στο μέλλον.
Πιστεύουμε και θέλουμε
την βοήθεια από τις επι-

χειρήσεις του δήμου μας
καθώς και την συνεργασία των συλλόγων να είναι αρωγοί στην προσπάθεια μας, διότι πάνω από
όλα μετράει ο σκοπός
και το αποτέλεσμα.
Ευχαριστώ,
καταλήγει η αντιδήμαρχος
Βέλου-Βόχας, την επίλεκτη ομάδα Ειδικών
Αποστολών του δήμου
που είναι δίπλα μας σε
όλα τα χωριά που γίνεται
η επίσκεψη. Σκοπός μας
είναι η ευαισθητοποίηση
του κόσμου και αναφέρω
σαν παράδειγμα την προσφορά ενός συμπολίτη
μας που παρότι είναι δικαιούχος έτρεξε πρώτος
να δώσει τρόφιμα, γιατί
όπως είπε [ξέρω πως
είναι όταν δεν έχεις να
φάς] μια πράξη που μας
συγκίνησε όλους.Τέλος,
θέλω να ευχαριστήσω
τον δημοτικό σύμβουλο Γιάννη Λιούλια που
βρίσκεται δίπλα μας σε
όλες τις επισκέψεις στα
χωριά, δίνοντας το παράδειγμα και ότι μόνο με
συλλογική προσπάθεια
θα έχουμε επιτυχημένο
αποτέλεσμα.

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
1.ΓΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
ΔΕΥΤΕΡΑ 9.00 πμ-12.00 μμ και
ΤΕΤΑΡΤΗ 6.00 μμ- 8.00 μμ.
2. ΓΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
ΤΡΙΤΗ και ΠΕΜΠΤΗ 10πμ -12μμ.

ΕΠΙΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΘΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΕ
ΚΑΙ ΣΤΑ Κ.Α.Π.Η. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΙΣ ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΤΩΝ [08.30πμ -12.30μμ].

BOX CENTER

Επισκευές Ψυγείων, Πλυντηρίων, Κουζινών

Γ. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ - Ν. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΟΕ

Εγκαταστάσεις - Πωλήσεις

ΠΩΛΗΣΗ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ
& ΕΙ∆ΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Air Condition - Ηλιακοί Θερμοσίφωνες
Βέλο Κορινθίας

τηλ. 27420 32636, κιν. 6932 490647

ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ
Διαχείριση οργανικών αποβλήτων για την
παραγωγή λιπάσματος κομπόστ στην Κορινθία

Άσσος Κορινθίας
τηλ: 6973 344 101, 6936 868 399

Στο πλαίσιο της ενημέρωσης για το πρόγραμμα που αφορά στην
Κομποστοποίηση στην Κορινθία μιλήσαμε με τον Δημ. Ραψωματιώτη,
συντονιστή και εταίρο της Ηράκλειας Αναπτυξιακής Σύμπραξης.
• Κύριε Ραψωματιώτη τι είναι "Η  Ηράκλεια  
Αναπτυξιακή  Σύμπραξη";
Είναι η ένωση τοπικών κυρίως δυνάμεων
προκειμένου να υποστηρίξουν την ένταξη στην
αγορά εργασίας, ανέργων από τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες της Κορινθίας. Έχει την νομική
μορφή της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής εταιρείας
που έχει εγκριθεί από το Πρωτοδικείο Κορίνθου, με αριθμό 194/2012, σύμφωνα με τον ν.
4019/2011 αρ. 18 περί κοινωνικής οικονομίας
και κοινωνικής επιχειρηματικότητας.
• Ποιες δράσεις ενημέρωσης πραγματοποιείτε;
Στο πλαίσιο της υλοποίησης της πράξης με τίτλο
«Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» στην Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας, της κατηγορίας Παρέμβασης 1:«Πρόληψη
και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού
ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του θεματικού άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού
σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου
Δυναμικού» 2007-2013, έχουμε ξεκινήσει δράσεις ενημέρωσης από πέρσι το Σεπτέμβρη στην
έκθεση του Επιμελητηρίου Κορινθίας ενώ μέσα
στον Απρίλιο θα πραγματοποιηθούν 3 ημερίδες
ενημέρωσης, υπό τη διοργάνωση του Ε.Ο.Σ. Κορίνθου, για κομποστοποίηση και πώς μπορούν οι
δήμοι και οι επιχειρήσεις να ωφεληθούν από το
πρόγραμμα
1) Μια στο Λουτράκι για την κομποστοποίηση
2) Μια στη Νεμέα για τα οινοποιεία και τη διάθεση των αποβλήτων
3) και την τελική παρουσίαση στην Κόρινθο
• Ποιοι είναι οι ωφελούμενοι του προγράμματος;
Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι άνεργοι,
με κάρτα ανεργίας σε ισχύ και οι οποίοι ανήκουν
σε κάποια από τις παρακάτω κατηγορίες Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων:
• Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας/
απειλούμενα από φτώχεια
• Αρχηγοί μονογονεικών οικογενειών
• Μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών, με
χαμηλά τυπικά προσόντα
• Μετανάστες, παλιννοστούντες, πρόσφυγες
• Άτομα με θρησκευτικές και πολιτισμικές ιδιαιτερότητες Ρομά
• Αποφυλακισθέντες
• Πρώην χρήστες ουσιών
• Άτομα με αναπηρία
• Γυναίκες θύματα ενδοοικογενειακής βίας
• Γυναίκες / Άντρες θύματα trafficking
• Αιτούντες άσυλο
• Οροθετικοί
• Άστεγοι
• Άτομα που υπόκεινται σε διακρίσεις λόγω σε-

εμπειρίας στον ιδιωτικό τομέα: αριθμός ωφελουμένων 5
• Προετοιμασία για ένταξη σε άλλα προγράμματα: αριθμός ωφελουμένων 5
• Ίδρυση κοινωνικών επιχειρήσεων: αριθμός
επιχειρήσεων 3
• Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε δυναμικούς κλάδους: αριθμός απασχολούμενων 60

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ξουαλικού προσανατολισμού ή/και λόγω ταυτότητας κοινωνικού φύλου
Όλοι οι ωφελούμενοι θα παρακολουθήσουν
προγράμματα κατάρτισης. Τα προγράμματα θα
είναι 2 και θα αφορούν α) στην κατάρτιση στην
κοινωνική επιχειρηματικότητα, καθώς και β)
στην κατάρτιση στην διαχείριση οργανικών αποβλήτων. Η χρονική διάρκεια και των δύο προγραμμάτων θα είναι 135 ώρες (110 ώρες θεωρία
+ 25 ώρες πρακτική άσκηση). Στα προγράμματα
κατάρτισης προβλέπεται εκπαιδευτικό επίδομα 6
ευρώ (μικτά) την ώρα.
H υλοποίηση της πράξης αυτής σκοπό έχει την
ενεργοποίηση και κινητοποίηση των τοπικών
φορέων με στόχο:
Tην προετοιμασία και προώθηση στην απασχόληση 60 ανέργων προερχόμενων από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.
Ειδικότερα η υλοποίηση της πράξης αναμένεται να οδηγήσει σε:
• Ίδρυση νέων επιχειρήσεων: αριθμός ωφελουμένων 40
• Πρόσληψη σε επιχειρήσεις: αριθμός ωφελουμένων 10
• Υπογραφή συμβάσεων απόκτησης εργασιακής

Οι ωφελούμενοι θα καταρτιστούν για να είναι
σε θέση να συστήσουν κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις με στόχο: α) να συμβληθούν με
τους Δήμους, για να κάνουν αποκομιδή των κλαδεμάτων («Πράσινα» αστικά υλικά, κλαδέματα
από πάρκα, δρόμους, κήπους), β) την αποκομιδή
οικιακών οργανικών αποβλήτων, γ) την αποκομιδή υπολειμμάτων καλλιεργειών και θερμοκηπίων, σε συνεργασία με αγροτικούς φορείς, δ) την
μεταφορά και απομάκρυνση κορμών δένδρων
καθώς και υπολειμμάτων καμένων εκτάσεων.
Στη συνέχεια μπορούν να εξετάσουν από εταιρείες που παρέχουν εξοπλισμό, την συνεργασία,
την ενοικίαση ή την αγορά αυτού, για να παράγουν λίπασμα – κομπόστ. Οι Δήμοι μπορούν να
εκχωρήσουν στις κοινωνικές επιχειρήσεις το
ποσό που επιβαρύνονται (ανταποδοτικά τέλη) για
να εκτελούν με τις δικές τους υπηρεσίες καθαριότητας τις εργασίες κοπής και συλλογής κλαδεμάτων, έτσι το εγχείρημα καθίσταται ανταγωνιστικό επιχειρηματικά.
Μια άλλη ομάδα ωφελουμένων θα προσληφθεί
σε επιχειρήσεις και άλλους φορείς σχετικούς με
το αντικείμενο εκπαίδευσης. Η τρίτη ομάδα θα
υπογράψει συμβάσεις απόκτησης εργασιακής
εμπειρίας και η τελευταία ομάδα των ωφελουμένων θα προετοιμαστεί για να ενταχθεί σε νέα
προγράμματα υλοποίησης, σχετικών δράσεων.

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
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ΑΓΡΟΤΙΚΑ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΣΣΟΥ

ΔΗΛΩΝΕΙ ΠΑΡΩΝ ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΗΝ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Συνέντευξη μας παραχώρησε ο πρόεδρος
του Συνεταιρισμού Άσσου κ. Χρήστος
Αγγελόπουλος κάνοντας μία μικρή αναδρομή
και καταγραφή της πορείας του Συνεταιρισμού
μέχρι σήμερα.
Σαν παραγωγός, λέει, θυμάμαι ότι οι καλές
εποχές ήταν το διάστημα από το 1992 έως το
2000. Όταν ξεκίνησαν οι εξαγωγείς της Κορινθίας
να ανεβάζουν υπέρμετρα τις τιμές της εξαγωγής
χωρίς να έχουν προϋπολογίσει το κόστος που θα
έχουν στο συσκευαστήριο και όχι μόνο, άρχισαν
τα προβλήματα να διαφαίνονται για το μέλλον
των προϊόντων μας. Ο συνεταιρισμός μας όπως
και οι περισσότεροι που βρίσκονται στην περιοχή της Βόχας είχε σαν κύριο προϊόν το σταφύλι
που υπήρχε σε μεγάλη παραγωγή, με συνέπεια η
διάθεση του στις αγορές του εξωτερικού να έχει
αρκετές ιδιομορφίες και δεδομένα που για κάποιον που ποντάρει μόνο στην ζήτηση και όχι στις
απαιτήσεις της αγοράς σίγουρα θα συναντήσει
προβλήματα.
• Ποιο είναι τα σημαντικότερο πρόβλημα που
αντιμετωπίζετε;
Το πρόβλημα με τον συνεταιρισμό είναι ότι οι
αποφάσεις πρέπει να είναι άμεσες και υλοποιήσιμες στα διαστήματα που επιτρέπει η αγορά. Χρειάζεται η συμμετοχή όλων των συνεταίρων για το
κλείσιμο συμφωνιών με τις αγορές και ευθύνη
των παραγωγών στην ποιότητα αλλά και στο τρόπο καλλιέργειας σύμφωνα με οδηγίες του αγοραστή. Φέρνω σαν παράδειγμα την κακή χρήση φυτοφαρμάκων με αποτέλεσμα να μην πουληθούν
τα σταφύλια στις τιμές που είχαν συμφωνηθεί και
άλλες φορές να έχουμε και επιστροφή του προϊό-

ντος. Αν αλλάξουμε μυαλά και ωριμάσουμε μέσα
από τις ανάγκες μας έχουμε ελπίδες να προχωρήσουμε και να εκσυγχρονιστούμε για να βρούμε
καλύτερες αγορές. Ο παραγωγός δεν μπορεί να
έχει λόγο στη πώληση διότι κάθε τομέας πρέπει
να έχει τον άνθρωπο του μέχρι το τελικό στάδιο
της πώλησης. Δυστυχώς εδώ τα έχουμε μπερδέψει τα πράγματα. Κι αυτή η κακή διαχείριση φάνηκε και στους εξαγωγείς της περιοχής μας, όπου
ο υπέρμετρος δανεισμός και η μη σωστή εμπορία
τους έφτασαν να κλείσουν, αδυνατίζοντας το κομμάτι της εξαγωγής.
• Ποια είναι τα σχέδια σας για τη νέα σεζόν;
Στην νέα σεζόν αν δεν υπάρχουν εξαγωγείς
θα αναγκαστούμε από την πίεση του κόσμου να
προχωρήσουμε μόνοι μας. Η βούληση μας είναι
να συνεχίσουμε και ελπίζουμε να είναι οι συνθήκες ευνοϊκές. Έχουμε το συσκευαστήριο μας,
αποπληρώνουμε τα χρέη μας, είμαστε 26 συνεταίροι και πρέπει όλοι μαζί να αλλάξουμε την
μοίρα μας για να είμαστε βιώσιμοι. Oι αγορές της
Αγγλίας κάθε χρονιά μας άλλαζαν τα στάνταρ
όσο αναφορά την συσκευασία και τις ποιότητες
με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να πετύχουμε τιμές ανάλογες με την ποιότητα που είχαν οι
παραγωγοί. Αν λάβουμε υπόψιν και τα χρήματα
που κατ’ ανάγκη έπαιρναν και οι μεσάζοντες, για
να μας βρίσκουν καλά μαγαζιά -χωρίς απαραίτητα να εξασφαλίζονται οι πληρωμές- καταλαβαίνετε πως μειωνόταν το εισόδημα με τις γνωστές συνέπειες για όλους μας. Ίσως η αγορά της
Γερμανίας να είναι πιο κοντά στην ποιότητα που
μπορούμε να έχουμε, αλλά μας ζητούν κίτρινο
σταφύλι σε εποχή που δεν έχουμε το αντίστοιχο
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τονάζ και έτσι υστερούμε και σ ’αυτό. Το μοντέλο
λοιπόν αυτό δεν έχει μεγάλο ορίζοντα, καθώς το
φαινόμενο της εγκατάλειψης της γης μας απασχολεί έντονα με συνέπεια την περαιτέρω μείωση
της παραγωγής στην περιοχή μας.
• Τι πιστεύετε πώς πρέπει να γίνει στο μέλλον;
Αφού λοιπόν θέλουμε να υπάρχουμε νομίζω πώς πρέπει να εξετάσουμε και νέες ποικιλίες προϊόντων εφόσον το κλίμα και η γονιμότητα
των εδαφών μας το επιτρέπει, και να αλλάξουμε
τον τρόπο λειτουργίας του συνεταιριστικού κινήματος, με τελικό στόχο μεγαλύτερη συμμετοχή
παραγωγών και ταυτόχρονα δίνοντας κίνητρα σε
νέους αγρότες για απασχόληση και επιβίωση στο
τόπο τους.

Ερώτηση στη Βουλή για
τις αποζημιώσεις των
παραγωγών σουλτανίνας
σε Βόχα και Νεμέα
Ερώτηση προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων με θέμα τις αποζημιώσεις παραγωγών
σουλτανίνας των Δήμων Νεμέας και Βέλου-Βόχας από
τον ΕΛΓΑ κατέθεσε ο Βουλευτής Κορινθίας Χρίστος Δήμας.
Πιο συγκεκριμένα η ερώτηση αναφέρει το εξής:
«Τον περασμένο Αύγουστο οι παραγωγές σουλτανίνας των περιοχών του Δήμου Νεμέας (Κούτσι,
Καστράκι, Δάφνη) και σε τμήμα του γειτονικού Δήμου
Βέλου-Βόχας (Στιμάγκα) έπαθαν μεγάλη ζημία λόγω
της έντονης και συνεχούς βροχόπτωσης για δύο μέρες
και του καύσωνα που ακολούθησε της βροχόπτωσης,
όπως αναφέρεται και σε προηγούμενη ερώτησή μου
(1177/30-8-2012).
Η ζημιά είναι ιδιαίτερα σημαντική καθώς καταστράφηκε το μεγαλύτερο μέρος της συνολικής παραγωγής
ενώ αυτή που απέμεινε δεν μπορεί να αξιοποιηθεί.
Συνεπώς, οι επιπτώσεις είναι μεγάλες για τους παραγωγούς για τους οποίους η σουλτανίνα αποτελεί την
κύρια πηγή εισοδήματος. Δεν μπορούν να καλύψουν τα
έξοδά τους (π.χ. ρεύμα, ασφαλιστική εισφορά προς τον
ΕΛΓΑ) και να πληρώσουν τα χρέη τους, με αποτέλεσμα
οι παραγωγοί σουλτανίνας να μην μπορούν να ανταποκριθούν στις αυξημένες οικονομικές τους υποχρεώσεις.
Τέλος, επανέρχομαι στο θέμα της εξυπηρέτησης των
παραγωγών της Νεμέας από γεωπόνους του ΕΛΓΑ στην
Πάτρα και όχι της Τρίπολης (Ερώτηση1177/30-8-2012).
Οι αγρότες της περιοχής της Νεμέας εξυπηρετούνται
από τους γεωπόνους του ΕΛΓΑ στην Πάτρα, παρά το γεγονός ότι η Πάτρα δεν είναι στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, όπου ανήκει η Κορινθία. Αυτό συμβαίνει παρόλο
που η Τρίπολη είναι πολύ πιο κοντά στη Νεμέα.
Κατόπιν τούτων ερωτάται ο κ. Υπουργός:
1.Τι πρόκειται να κάνει ώστε οι παραγωγοί σουλτανίνας στο Νομό Κορινθίας να εισπράξουν μια αποζημίωση
η οποία θα τους επιτρέψει να συνεχίσουν την παραγωγή
τους και την επόμενη χρονιά;
2.Υπάρχουν σχέδια για υπαγωγή των παραγωγών
Νεμέας στην Τρίπολη στον ΕΛΓΑ Περιφέρειας Ανατολικής Πελοποννήσου που είναι και η γεωγραφική αρμοδιότητα της περιοχής;
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Διαμαρτυρία προς το
Υπουργείο Περιβάλλοντος
για την απουσία σήμανσης
Επιστολή προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος απέστειλε
η Κίνηση Ενεργών Πολιτών Ζευγολατιού Κοινωνία με θέμα
«ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ για την απουσία ειδικής απαγορευτικής σήμανσης στο χώρο του πρώην Χ.Α.Δ.Α Ζευγολατείου». Η επιστολή η
οποία κοινοποιήθηκε στο δασαρχείο Κορίνθου, το δήμο Βέλου-Βόχας, την Πυροσβεστική Κορίνθου, την Αστυνομική Δ/
νση Κορινθίας και την Εισαγγελεία Κορίνθου αναφέρει:
"Αξιότιμοι κύριοι,
ως Κίνηση Ενεργών Πολιτών Ζευγολατιού «ΚΟΙΝΩΝΙΑ»
διαμαρτυρόμαστε για την απουσία ειδικής απαγορευτικής
σήμανσης στο χώρο του πρώην Χ.Α.Δ.Α Ζευγολατείου, στη
θέση «Πουρνάρι». Να υπενθυμίσουμε συνοπτικά ότι:
(1). Ο χώρος του πρώην Χ.Α.Δ.Α Ζευγολατιού στη θέση
«Πουρνάρι», που λειτουργούσε για ένα διάστημα 30 χρόνων
περίπου ως «ανεξέλεγκτος σκουπιδότοπος» αρχικά του Ζευγολατιού και εν συνεχεία ολόκληρης της Βόχας, έπαυσε να
χρησιμοποιείται εδώ και ενάμισι χρόνο και έκτοτε παραμένει
ανενεργός και κλειστός.
(2). Με την υπ. αριθ. 25 / 2011 ΟΜΟΦΩΝΗ του απόφαση το Τοπικό Συμβούλιο Δ.Κ. Ζευγολατιού είχε συζητήσει
το θέμα σχετικά με την διαχείριση των απορριμμάτων του
Ζευγολατιού. Όπως προκύπτει άλλωστε και από το πρακτικό
7 / 30.06.2011 της συνεδρίασης του Συμβουλίου της ΔΚ Ζευγολατιού, η εν λόγω ομόφωνη απόφαση κάνει αναφορά «για
κλείσιμο της παράνομης χωματερής στη θέση «Πουρνάρι»
στο Ζευγολατιό», καταλήγοντας ότι «η συγκεκριμένη περιοχή ήταν δασική έκταση που έχει καταπατηθεί και μετατραπεί
σε χωματερή»
(3). Υπάρχει εισήγηση – πρόταση πολιτών σχετικά με
τη διαχείριση των απορριμμάτων (6/6/2011 και αριθ. πρωτ.
8726) η οποία κατατέθηκε προς το Δημοτικό Συμβούλιο Βέλου – Βόχας και βάσει των προτάσεων που περιελάμβανε
προκάλεσε τη λήψη ΟΜΟΦΩΝΗΣ Απόφασης από το δημοτικό
συμβούλιο στις 29/8/2011, όπου και συζητήθηκαν σε συνεδρίασή του και έγινε η αποδοχή τους.
(4). Οι δύο καταδικαστικές για τον Χ.Α.Δ.Α Ζευγολατιού
και την λειτουργία του αποφάσεις υπ. αριθ. 196 / 2002 και
312 / 2011 του Ειρηνοδικείου Κορίνθου.
(5). Η υπ. αριθ. 2436 (5/11/2012) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου – Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, με την οποία κηρύσσεται ως
αναδασωτέα λόγω της πυρκαγιάς του καλοκαιριού 2012
δημόσια έκταση συνολικού εμβαδού 2.906.771,00 τ.μ. στην
περιοχή του Ζευγολατιού (θέση «Πουρνάρι»). Μέρος της κηρυχθείσας ως αναδασωτέας αυτής έκτασης αποτελεί και ο
χώρος του πρώην Χ.Α.Δ.Α Ζευγολατιού από τον οποίο, σύμφωνα άλλωστε και με το πόρισμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, προκλήθηκε η πυρκαγιά.
(6). ΑΝΑΔΑΣΩΣΗ στο χώρο του πρώην Χ.ΑΔ.Α, όπου τοποθετήθηκαν 240 δενδρύλλια. Ο Σύλλογός μας μετά από συντονισμένες ενέργειές του με τα: α). υπ. αριθ.115378/2059/22
– 10 – 2010 έγγραφο του ΥΠΕΚΑ, β). υπ.αριθ. 4874/235582/08
– 11 – 2012 έγγραφο του Δασαρχείου Λιβαδειάς και γ). το από
με αριθ. πρωτ. 505/11 – 12 – 2012 έγγραφο του Δασαρχείου
Κορίνθου, προχώρησε σε μερική αποκατάσταση του χώρου αναδασώνοντάς τον.
Ζητούμε από την Υπηρεσία σας:
1. Ενέργειες για ολική αποκατάσταση του χώρου του
πρώην Χ.Α.Δ.Α. Εάν έχουν γίνει σχετικές ενέργειες, να μας
ενημερώσετε για το περιεχόμενό τους.
2. Να τοποθετηθεί ειδική απαγορευτική επισήμανση
στο χώρο του πρώην Χ.Α.Δ.Α, η οποία να ενημερώνει αυτούς
που προσεγγίζουν το χώρο ότι:
- αυτός έχει κηρυχθεί ως αναδασωτέα έκταση
- απαγορεύεται η ρίψη μπαζών και σκουπιδιών
- ότι οι παραβάτες θα τιμωρούνται με πρόστιμο.
3. Να οριστεί σχετικό πρόστιμο.
Αναμένοντας τις ενέργειές σας.
Με τιμή,
ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ»

Επιστολή για τον ηλεκτροφωτισμό του Φουκά

Επιστολή προς τους αντιπεριφερειάρχες Πελοποννήσου κ.Δέδε και κ. Παπαφωτίου απέστειλε η Κίνηση Ενεργών Πολιτών
Ζευγολατιού Κοινωνία με θέμα «Ηλεκτροφωτισμός και αποκατάσταση – βελτίωση της πρόσβασης προς το ιστορικό διατηρητέο
μνημείο και εκκλησιαστικό σύνολο της Ζωοδόχου Πηγής (Ιερός
Ναός & τα προσκτίσματά του) στο λόφο Φουκά, κτηματικής περιφερείας δήμου Βέλου – Βόχας / δημοτικής κοινότητας Ζευγολατειού
Ν. Κορινθίας». Στην επιστολή αναφέρει:
"Αξιότιμοι κύριοι Αντιπεριφερειάρχες,
όπως γνωρίζετε, ο Δήμος Βέλου – Βόχας αποτελεί έναν από
τους έξι καλλικρατικούς δήμους της περιφερειακής ενότητας
Κορινθίας. Η δημοτική κοινότητα του Ζευγολατειού είναι η έδρα
του νέου αυτού δήμου και μετρά πληθυσμό 6.000 κατοίκων περίπου, συμπεριλαμβανομένου και του υπαγόμενου διοικητικά σε
αυτήν αυτοτελή οικισμού του Καλεντζίου.
Ο Δήμος μας, όπως άλλωστε και οι περισσότεροι δήμοι της
χώρας, αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Προβλήματα που διογκώθηκαν επικίνδυνα λόγω και της παρατεταμένης
οικονομικής κρίσης που βιώνουμε πλέον όλοι μας, αφού η ίδια
η κεντρική διοίκηση δεν μπορεί να είναι συνεπής ως προς τις
οικονομικές της υποχρεώσεις απέναντι στον θεσμό της τοπικής
αυτοδιοίκησης.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο η έννοια της αυτοσυντήρησης προβάλει ως επιβεβλημένη ανάγκη ή καλύτερα ως μονόδρομος.
Πρέπει κοινωνίες μικρές, όπως αυτή της Βόχας, να βρουν τον
βηματισμό τους στο δρόμο προς την ανάπτυξη χαράσσοντας
άξονες και επενδύοντας στις δικές τους ιδιαιτερότητες, στα δικά
τους συγκριτικά πλεονεκτήματα.
Ένα τέτοιο συγκριτικό πλεονέκτημα είναι και η επένδυση στο
κεφάλαιο του Πολιτισμού. Και στον Πολιτισμό έχουμε να επιδείξουμε πολλά μνημεία και χώρους, συνολικά δεκαοκτώ
(18)!!!, τα οποία βρίσκονται διάσπαρτα στην γεωγραφική περιφέρεια του δήμου μας, συνθέτοντας σε κάθε περίπτωση ένα μοναδικό ιστορικό και πολιτιστικό μωσαϊκό της μικρής μας τοπικής
κοινωνίας.
Με το παρόν αίτημά μας ως Σύλλογος, ως ένα μη κερδοσκοπικό σωματείο, ζητούμε την παρέμβασή σας και τη βοήθειά
σας, έτσι ώστε να γίνουν ενέργειες για την αποκατάσταση ή τη
βελτίωση της οδικής πρόσβασης στον ιστορικοαρχαιολογικό και
θρησκευτικό χώρο στο λόφο Φουκά, καθώς επίσης και για τον
ηλεκτροφωτισμό αυτού.
Να σας ενημερώσουμε ότι το Ζευγολατειό έχει να επιδείξει:
Φυσικές ομορφιές
Δύο κηρυγμένους αρχαιολογικούς χώρους: τις θέσεις «Ράπτη» και «Ντάρανι» (ΦΕΚ 611/Β/8 – 10 – 1985). Η περιοχή
«Ντάρανι» περιλαμβάνει λείψανα οικισμού και πιθανόν νεκροταφείου και παρουσιάζει άφθονη κεραμεική μυκηναϊκών χρόνων. Τοποθετείται χρονολογικά κατά την Ύστερη Χαλκοκρατία.
Στην περιοχή «Ράπτη» διασώζονται λείψανα εκτεταμένου οι-

κοδομήματος και διάσπαρτη κεραμεική κλασικών χρόνων. Και οι
δύο αυτές θέσεις που βρίσκονται σε πολύ μικρή απόσταση μεταξύ τους, έχουν κηρυχθεί ως αρχαιολογικοί χώροι για την αποτελεσματικότερη προστασία των αρχαίων της περιοχής. Δυστυχώς
όμως μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει καμία συστηματική ανασκαφή
για την ανάδειξή τους.
Τον Μεσαιωνικό οικισμό «Φουκά», βυζαντινής / μεταβυζαντινής περιόδου. Πρόκειται για την μεσαιωνική πόλη της αρχαίας
Άπεσσας (ΦΕΚ 131/Β/5 – 03 – 1993). Στον ίδιο λόφο και στον ίδιο
χώρο υπάρχει το εκκλησιαστικό σύνολο και κηρυγμένο ιστορικό
διατηρητέο μνημείο της Ζωοδόχου Πηγής, το οποίο περιλαμβάνει τον ομώνυμο Ιερό Ναό με τα προσκτίσματά του. Πρόκειται
ουσιαστικά για ένα μικρό εκκλησιαστικό σύνολο κτισμάτων σε
τρία επίπεδα, ενός ναϋδρίου, του κωδωνοστασίου του και των
κτισμάτων για την παραμονή των πιστών.
Επειδή ο χώρος αυτός στο λόφο Φουκά έχει υψηλή επισκεψιμότητα κάθε χρόνο κατά την εορτή της Ζωοδόχου Πηγής (Παρασκευή της Διακαινησίμου) εκτιμούμε πως η εξασφάλιση της
πρόσβασης σε αυτόν θα έχει πολλαπλά οικονομικά οφέλη για την
τοπική μας κοινωνία, αφού πλησίον του χώρου αυτού αναπτύσσεται και η Ιερά Μονή «Παναγία η Πάντων Χαρά», η οποία ήδη
δέχεται – εξυπηρετεί τις ανάγκες μεγάλου αριθμού επισκεπτών
– προσκυνητών.
Επομένως, ο ηλεκτροφωτισμός ενός μνημείου σε συνδυασμό
με τη βελτίωση της πρόσβασης προς αυτό βοηθά σε κάθε περίπτωση στην ανάδειξη του μνημείου.
Η προβολή και η ανάδειξη ενός μνημείου και γενικότερα
ενός τόπου είναι συνεχής στόχος και σκοπός της περιφέρειας Πελοποννήσου. Αυτή γίνεται μέσω δράσεων και επεμβάσεων, οι οποίες είναι συμβατές και ταιριάζουν στον τόπο,
στον χρόνο και στο μνημείο (εφημερίδα «ΓΝΩΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ
/ 27-03-2013).
Να σας επισημάνουμε ότι το προηγούμενο χρονικό διάστημα
υπογράφτηκε ανάμεσα στην Υπουργό Τουρισμού και τον Πρόεδρο του Συνοδικού Γραφείου Προσκυνηματικών Περιηγήσεων
της Εκκλησίας της Ελλάδος, το πρωτόκολλο για τον θρησκευτικό τουρισμό. Σύμφωνα με το περιεχόμενο και το πνεύμα του
εν λόγω πρωτοκόλλου, το οποίο και αποδεχόμαστε συνολικά, ο
θρησκευτικός και προσκυνηματικός τουρισμός είναι η πλέον δυναμική από τις εναλλακτικές μορφές του Τουρισμού,
διότι τονώνεται η οικονομία και η απασχόληση σε τοπικό
επίπεδο.
Αναμένοντας την απάντησή σας, καθώς επίσης και τις ενέργειές σας, είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση
ή πληροφορία.
Με τιμή,
Για την Κίνηση Ενεργών Πολιτών Ζευγολατιού «ΚΟΙΝΩΝΙΑ»
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ
Σχοινοχωρίτης Κωνσταντίνος

τσιπουράδικο
από τις 10 το πρωί

με ποικιλία ουζομεζέδων & θαλασσινών
ΠεζΟΔρΟμΟσ ζεΥγΟλατιΟΥ
ΕΝΑΝΤΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ
τηλ. 6977 201077 (Βορινιώτης Μηνάς)
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ Ν.Δ. ΕΛΛΑΔΑΣ
κλάσης OPTIMIST και LASER 4,7
Άξια εκπρόσωπος της Βόχας, η Σοφιάννα Ν. Θεοχάρη,
κατετάγη τρίτη στην κατηγορία Laser 4,7

Το Περιφερειακό Πρωτάθλημα, που αποτελεί
την σημαντικότερη αγωνιστική διοργάνωση πριν
το πανελλήνιο πρωτάθλημα, πραγματοποιήθηκε
το διάστημα 23-25 Μαρτίου 2013 από το Ναυτικό
Όμιλο Λακωνίας στο Γύθειο. Η διοργάνωση έγινε από την Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία, το
Ναυτικό Όμιλο Λακωνίας και το Δήμο Ανατολικής
Μάνης. Συμμετείχαν 14 Όμιλοι με 110 αθλητές.
Η περιοχή μας εκπροσωπήθηκε από την Σοφιάννα Ν. Θεοχάρη από το Βοχαϊκό που συμμετείχε με το Ν.Ο. Ξυλοκάστρου και τον Ιωάννη-Αννίβα Παπακυριάκο με τον Ν.Ο. Κιάτου.
Την πρώτη ημέρα 23 Μαρτίου με καλές καιρικές συνθήκες (άνεμος ΝΝΔ, 3 έως 4 Μποφώρ)
έγιναν 3 ιστιοδρομίες. Τη δεύτερη ημέρα 24
Μαρτίου με τις ίδιες καιρικές συνθήκες έγιναν 3
ιστιοδρομίες. Την τρίτη ημέρα 25 Μαρτίου, αφού
έγινε διέλευση σε σχηματισμό όλων των αγωνιστικών και συνοδευτικών σκαφών από το λιμάνι
του Γυθείου κατά την διάρκεια της παρέλασης
της 25ης Μαρτίου, πραγματοποιήθηκε 1 ιστιοδρομία, οι υπόλοιπες 2 προγραμματισμένες ιστιοδρομίες δεν πραγματοποιήθηκαν διότι επεκράτησε άπνοια με έντονη ρεστία-φουσκοθαλασσιά.
Τα αποτελέσματα κατά κατηγορία έχουν ως
εξής:
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LASER 4,7 Κατηγορία ΑΓΟΡΙΑ
1ος νικητής ΔΟΥΡΑΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Ν.Α.Σ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΙΟΛΟΣ
2ος νικητής ΜΟΥΓΑΚΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ του ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
3ος νικητής ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ του
ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΙΑΤΟΥ
LASER 4,7 Κατηγορία ΚΟΡΙΤΣΙΑ
1η νικήτρια ΔΑΝΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του Α.Ι.Ο
ΡΙΟΥ ΙΑΣΩΝ
2η νικήτρια ΒΛΑΧΟΥ ΜΥΡΣΙΝΗ του Α.Ι.Ο ΡΙΟΥ
ΙΑΣΩΝ
3η νικήτρια ΘΕΟΧΑΡΗ ΣΟΦΙΑ του ΝΑΥΤΙΚΟΥ
ΟΜΙΛΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ
Η απονομή των επάθλων έγινε την Δευτέρα
25 Μαρτίου στις 17.30, στο τουριστικό περίπτερο
του Γυθείου με παράθεση μπουφέ, όπου παρίσταντο εκτός από τους συμμετέχοντες ομίλους
και αθλητές, ο πρόεδρος δημοτικού συμβουλίου
κ. Αναστασάκος Χρήστος, η αντιδήμαρχος κ. Γεωργία Λυροφώνη ο υπεύθυνος πολιτιστικών και
αθλητισμού κ. Αλέξανδρος Αραπάκος, Δημοτικοί
σύμβουλοι, ο Έφορος ιστιοπλοΐας της περιφέρειας και πρόεδρος του ΝΟΚ κ. Δημήτριος Κακαλίγκας, μέλη των επιτροπών αγώνα, μέλη του Ομίλου καθώς και συγγενείς και φίλοι των αθλητών.

Την Κυριακή 14 Απριλίου 2013 και ώρα 10.30 π.μ.
ο Δήμος Βέλου Βόχας , σε συνεργασία με την Επίλεκτη Ομάδα Ειδικών Αποστολών του Δήμου, Πολιτιστικούς & Αθλητικούς Συλλόγους, τοπικούς φορείς,
μαθητές και εθελοντές συμμετέχει για 2η χρονιά
στην εθελοντική εκστρατεία καθαρισμού "Let’s Do It
Greece", που έχει ως στόχο να κάνει πράξη το μήνυμα "Καθαρίζουμε την Ελλάδα σε μία μέρα. Όλοι μαζί
μπορούμε να τα καταφέρουμε"
Τα σημεία καθαρισμού είναι οι παραλίες του Δήμου στην περιοχή του Κοκκωνίου, της Νεράντζας
και του Βραχατίου.
Τόπος συνάντησης θα είναι :
1. Η παραλία Βραχατίου την Κυριακή 14 Απριλίου και ώρα 10.30 π.μ.
2. Η παραλία Κοκκωνίου την Κυριακή 14 Απριλίου και ώρα 10.30 π.μ.
Για την μεταφορά των μαθητών ο Δήμος θα διαθέσει λεωφορεία από τα Γυμνάσια – Λύκεια του Βέλου
και Ζευγολατιού με ώρα αναχώρησης τις 10:00 π.μ.
Στα πλαίσια των ενεργειών του Δήμου για το συντονισμό της εν λόγω δράσεις θα υπάρχει:
1. Συμμετοχή του Δήμου με μηχανήματα και τεχνική
υποστήριξη από τις υπηρεσίες
2. Συμμετοχή της Επίλεκτης Ομάδας Ειδικών Απο-

στολών του Δήμου Βέλου Βόχας
3. Συμμετοχή του Καταδυτικού Κέντρου Κορίνθου
για τον καθαρισμό του λιμένος Βραχατίου με σκάφος υποστήριξης
4. Συμμετοχή ραδιοερασιτεχνών Κορινθίας
5. Συμμετοχή των Σαμαρειτών του Ερυθρού Σταυρού και
6. Ιατρική υποστήριξη
Ο Δήμαρχος Βέλου Βόχας κ. Αννίβας Παπακυριάκος αναφέρει συγκεκριμένα:
"Σας περιμένουμε όλους να αγκαλιάσετε τη μεγάλη αυτή περιβαλλοντική προσπάθεια στην οποία ο
Δήμος μας συμμετέχει για 2η συνεχή χρονιά, αφιερώνοντας το πρωινό της Κυριακής της 14ης Απριλίου, προκειμένου να περάσουμε το μήνυμα της
αλλαγής, βελτίωσης και προστασίας για το φυσικό
περιβάλλον. Σημαντικό είναι και να αναδείξουμε τον
αριθμό των εθελοντών που θα συμμετέχουν την
ημέρα της δράσης. Στόχος είναι να κινητοποιηθούν
όσο το δυνατόν περισσότεροι πολίτες. Η υποστήριξη και η συμμετοχή όλων μετράει. Ας δείξουμε όλοι
μαζί την όμορφη, καθαρή και δημιουργική πλευρά
της χώρας μας΄΄
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα
τηλέφωνα του Δήμου: 2741 3 60522, 2742 3 60300

O Δήμος Βέλου Βόχας στην εκστρατεία
καθαρισμού "Let’s do it Grecce"
Καθαρίζουμε τις παραλίες Βραχατίου, Νεράντζας και
Κοκκωνίου

Η ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ
2η ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 2013

Στις 31 Μαρτίου 2013 πραγματοποιήθηκε στο Γυμνάσιο Λεχαίου από την Ένωση Σκακιστικών Σωματείων Πελοποννήσου το 25ο
Ατομικό Περιφερειακό Σχολικό Πρωτάθλημα 2013, με μαθητές και
οι μαθήτριες Νηπιαγωγείων, Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων.
Στους αγώνες αυτούς χάρη στην προσπάθεια της κ.Κοτσά Κατερίνας και του κ. Μπεν Θωμάι γονιών του Δημοτικού Σχολείου
Βραχατίου συμμετείχε και αντιπροσωπία μαθητών από το Βραχάτι. Οι αγώνες ήταν μια κουραστική και επίπονη διαδικασία για τα
παιδιά, αλλά το τέλος του ομαδικού τους βρήκε δικαιωμένους για
τη μεγάλη προσπάθεια!!! Πήραν συνολικά τη 2η θέση στο ομαδικό
πρωτάθλημα των δημοτικών σχολείων της Πελοποννήσου. Τα περισσότερα παιδιά που συμμετείχαν στο πρωτάθλημα είναι αθλητές
του «Αργοναύτη», ενός συλλόγου του Δήμου μας που καλλιεργεί
με επιτυχία το σκάκι στην περιοχή μας. Τα παιδιά που συμμετείχαν
ήσαν η Άννα Παπαδημητροπούλου , ο Ανέστης και ο Άλκης Θωμάι, ο Νίκος Οικονόμου και οι αδελφές Καραλίου (πήραν μέρος στο
ατομικό μόνο το πρωί) Επίσης μέρος πήρε και ο Παπαδημητρόπουλος Εμμανουήλ μαθητής του Νηπιαγωγείου Βραχατίου

10 // 10 απριλιου 2013

Γνώμη

ΠΟΛΙΤΩΝ

Γνώμη

ΠΟΛΙΤΩΝ

10 απριλιου 2013 //

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΣΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ Ο ΠΑΜΒΟΧΑΪΚΟΣ!

ΝΑ ΓΕΛΑΝΕ Η ΝΑ ΚΛΑΙΝΕ ΟΙ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΙ ;
Πάει και ο Φάμπρι, μας τελείωσε.
Τέσσερις προπονητές έχουν παρελάσει φέτος από την Παιανία. Ε,
και λοιπόν όσους προπονητές και
αν αλλάξει, όσους παίκτες και αν
αλλάξει, δεν πρόκειται να δει χαϊρι
και προκοπή ο Παναθηναϊκός.
Για να γίνει αυτό, μία είναι η
λύση. Να αλλάξει η διοίκηση και
να αναλάβει ένας σοβαρός και έξυπνος
άνθρωπος την ομάδα.
Για να προκόψει και για να πάει μπροστά ένα
ποδοσφαιρικό μαγαζί, από τη διοίκηση ξεκινάνε όλα. Ο σχεδιασμός, η πολιτική, η στρατηγική
κυρίως και το οικονομικό, τα πάντα εξαρτώνται
από αυτόν που κάνει το γενικό κουμάντο στην
ομάδα. Εγώ θα συμφωνήσω ότι ο Γιάννης Αλαφούζος πήρε καμένη γη όταν ανέλαβε την ομάδα.
Ήταν όλα διαλυμένα και σάπια. Από εκεί και πέρα,
όμως, τι έκανε ο ίδιος για να ψιλοσυμμαζέψει την
κατάσταση; Η στρατηγική και η πολιτική που ακολουθεί είναι για τον γαϊδαρο καβάλα . Η ομάδα
πάει από το κακό στο χειρότερο και η κατρακύλα
δεν έχει τέλος...
Από τη στιγμή που δεν υπάρχουν λεφτά και ο
ίδιος δεν βάζει μία, η αρχική κίνηση που έκανε,
να διώξει δηλαδή όλα τα μεγάλα συμβόλαια και
να μειωθούν έτσι κάποια χοντρά έξοδα, ήταν
ομολογουμένως μια κίνηση σωστή. Στη συνέχεια
όμως τα σκάτωσε. Η επόμενη κίνηση που έκανε,
να γεμίσει δηλαδή με μεταγραφές- σαπάκια την
Παιανία, ήταν έγκλημα ιδιαζόντως . Μια κίνηση
και ένα σχέδιο χωρίς την παραμικρή προοπτική.
Ποια προοπτική και ποιο μέλλον μπορείς να έχεις
με τον Φιγκερόα, τον Τοτσε , τον Πίντο, τον Σο
τον Βελάσκες και με αυτόν τον Ιάπωνα που έφερε
, τους οποίους μάλιστα πληρώνεις και από πάνω;
Τι διάολο σχεδιασμός είναι αυτός; Αντί να προσπαθήσει να βγει δειλά-δειλά από τον βούρκο,
χώνεται μέσα όλο και πιο βαθιά.
Το μεγάλο λάθος του Αλαφούζου είναι, ότι
αντί να πει δος ημίν αύριο, προτίμησε να πει,
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δος ημίν τώρα...το μοναδικό σχέδιο, η κίνηση με
ορατή και πραγματική προοπτική, ήταν μόνο μία.
Να βάλει μέσα στην ομάδα Ελληνόπουλα πιτσιρικάδες, είτε από την ακαδημία, είτε να μαζέψει
νέους από μικρότερες ομάδες. Να κάνει δηλαδή
αυτό που είχε στο μυαλό του ο Ροτσα αλλά με
έναν κανονικό προπονητή που μπορεί να αναλάβει αυτό το δύσκολο έργο. Επίσης να θυμηθούμε
και τις ανάλογες ομάδες του παρελθόντος όπου
ο ΠΑΟ είχε φτιάξει ομάδες από νέους παίκτες
κυρίως από τις ακαδημίες του. Έτσι είναι. Όταν
έχεις φθάσει στον πάτο, μόνο αυτές οι κινήσεις
έχουν προοπτική. Αντίθετα, αυτές οι κινήσεις που
κάνει τώρα ο Αλαφούζος είναι πραγματικα για να
γελάει ο κόσμος.

ΔΥΟ ΣΤΡΟΦΕΣ ΕΜΕΙΝΑΝ...
Και από κει που η ΑΕΚ έλεγε δόξα το Θεό,
φωνάζει τώρα βοήθα Παναγιά... Μετά τηv ήττα
της από τα Γιάννινα είναι κι αυτή τώρα υποψήφια μαζί με άλλες τέσσερις ομάδες, τον Άρη, τη
Βέροια, τον ΟΦΗ και τον Πανθρακικό, να μπει
μέσα στη μηχανή του κιμά και να γίνει αυτή στο
τέλος άμορφος πολτός. Θα μου πείτε, βέβαια, ότι
έχει την αβάντα να παίζει τώρα με τον Πανθρακικό μέσα στο ΟΑΚΑ και αν κερδίσει να καταφέρει
να την ψιλοσκαπουλάρει. Επειδή όμως εγώ είμαι
ρεαλιστής θα σας κάνω δυο ερωτήσεις . Είναι
εύκολο να κερδίσει τον Πανθρακικό; Σαν σύνολο και σαν παίκτες είναι καλύτερη από την ομάδα της Κομοτηνής; Και ισοπαλία ακόμα να φέρει,
θα πρέπει μετά για να σωθεί, να κερδίσει 100%
τον Ατρόμητο μέσα στο Περιστέρι. Αντίθετα, ο
Πανθρακικός, έχει την αβάντα ότι την τελευταία
αγωνιστική παίζει με την πεσμένη Κέρκυρα στην
έδρα του και εύκολα ή δύσκολα θα πάρει τους
τρεις πόντους.
Στην ίδια τραγική κατάσταση βρίσκονται επίσης
ο Άρης, η Βέροια και ο ΟΦΗ. Ο Αρης για να σωθεί πρέπει να κερδίσει τον Αστέρα Τρίπολης μέσα
στο Χαρίλαο και να πάρει τουλάχιστον μια ισοπαλία την τελευταία αγωνιστική μέσα στην Ξάνθη.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΣΑΛΛΑΣ(5Χ5)
Το Σάββατο 6 Απριλίου 2013 ξεκίνησε το Πρωτάθλημα ΣΑΛΑΣ
(5 Χ 5) της Ε.Π.Σ. Κορινθίας.
Τα αποτελέσματα του 1ου ΟΜΙΛΟΥ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ είναι τα εξής:
ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΙΣΘΜΙΑΚΟΣ
1-4
ΚΟΡΙΝΘΟΣ ’06
- ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΛΕΧΑΙΟΥ
3-9
ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΟΙ
- ΑΘΛΟΥΠΟΛΗ
3-10
Στο ίδιο όμιλο τα αποτελέσματα στα JUNIOR είναι:
ΚΟΡΙΝΘΟΣ ’06
- ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΛΕΧΑΙΟΥ
5-1
ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΟΙ
- ΑΘΛΟΥΠΟΛΗ
2-8
Τα αποτελέσματα του 2ου ΟΜΙΛΟΥ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ είναι τα εξής:
ARENA F.C.
- ΕΛΛΑΣ ΒΕΛΟΥ
6-9
ΗΡΑΚΛΗΣ ΞΥΛ.
- ΠΕΛΟΨ ΚΙΑΤΟΥ
1-3
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΣ. - ΑΠΕΣΣΑΣ ΧΑΛΚΙΟΥ
0-4

Από την πλευρά της η Βέροια για να σωθεί πρέπει 100% να κερδίσει την Κυριακή μέσα στο σπίτι
της τον Πλατανιά και για να αποφύγει στο τέλος
τις πιθανές ισοβαθμίες θα πρέπει την τελευταία
αγωνιστική να πάρει την ισοπαλία από τον Παναθηναϊκό μέσα στο ΟΑΚΑ.
Κορώνα-γράμματα παίζει τη ζωή του και ο
ΟΦΗ. Για να εξασφαλίσει την παραμονή του πρέπει να κερδίσει 100% μέσα στο Γεντί Κουλέ τον
Ατρόμητο, ο οποίος αν χάσει κι αυτό το ματς, θα
κινδυνεύει σοβαρά να μείνει στο τέλος έξω από
τα πλέι οφ. Με άλλα λόγια χάνει η μάνα το παιδί
και το παιδί την πιπίλα….
Και σας ρωτάω. Πόσο πιο συναρπαστικό θα
ήταν το πρωτάθλημα, αν γινόταν το ίδιο και στην
κορυφή; Αν δηλαδή διεκδικούσαν μέχρι και την
τελευταία αγωνιστική τον τίτλο δύο με τρεις ομάδες και όχι να το’ χει πάρει από τον Αύγουστο ο
Ολυμπιακός...
Οσον αφορά την πέμπτη θέση που οδηγεί στα
πλέι οφ, ο Παναθηναϊκός με τα χάλια που έχει,
πάλι καλά που κατάφερε να σωθεί. Τον πρώτο
λόγο για την 5η θέση και τα πλέι οφ έχει ο ΠΑΣ
Γιάννινα και ακολούθως η Ξάνθη. Εκτός, αν ο
Ατρόμητος δεν πάρει πόντο στα δύο τελευταία
παιχνίδια και πάρουν την θέση του και τα Γιάννινα και η Ξάνθη. Εδώ, όμως, υπάρχει ένα μυστικό.
Σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχει το ενδεχόμενο να μη δώσει η ΟΥΕΦΑ στα Γιάννινα τη σχετική
αδειοδότηση για την συμμετοχή τους στην Ευρώπη, διότι επικρατεί χάος στα οικονομικά τους,
καθώς και στο ΑΦΜ τους και γενικά δεν πληρούν
τις προϋποθέσεις για τη σχετική αδειοδότηση. Θα
δούμε στο τέλος αν ευσταθεί αυτή η πληροφορία.
Μακάρι να μην ευσταθεί, διότι εφέτος στον ΠΑΣ
έχει γίνει πολύ σοβαρή δουλειά από αγωνιστικής
πλευράς.

Ο Βίγια

Θα διεκδικήσει από τον Ολυμπιακό τον τίτλο του Πρωταθλητή Ελλάδος

Ι

στορική επιτυχία για τον Παμβοχαϊκό, που πανηγυρίζει την
πρόκρισή του στον τελικό του
πρωταθλήματος! Η ομάδα μας επικράτησε 2-3 σετ του ΠΑΟΚ στο
κλειστό της Πυλαίας, έκανε το 3-0
στη σειρά των ημιτελικών και για
πρώτη φορά στην ιστορία της θα διεκδικήσει τον τίτλο του πρωταθλητή Ελλάδας!
Αν και βρέθηκε δύο φορές (1-0
και 2-1 σετ) πίσω στο σκορ, ο Παμβοχαϊκός έκανε την ανατροπή και
πήρε πανάξια το εισιτήριο για τον
τελικό. Με ψυχή, πίστη και προσήλωση στον στόχο, η ομάδα μας κυριάρχησε στα δύο τελευταία σετ και
με μπροστάρη τον Σωτήρη Πανταλέων έφτασε στην επικράτησε με
2-3, κερδίζοντας το χειροκρότημα
και την αναγνώριση από τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ.
Στο πρώτο σετ, ο Παμβοχαϊκός
ήταν νωθρός, δεν μπήκε στο ρυθμό του ματς. Είχε κακή υποδοχή,
έκανε εύκολα λάθη και μοιραία το
έχασε με 25-16. Η ομάδα ωστόσο,
έδειξε σφυγμό στο 2ο σετ βελτιώθηκε σε όλους τους τομείς, πήρε τα
ηνία στο σκορ και προηγήθηκε έως
το 21-22. Εκεί σε μια επίθεση του
Καλντέιρα και ενώ ο επόπτης καταλόγισε μπλοκ άουτ, ο διαιτητής κ.
Θέμελης έδωσε άουτ και τον πόντο
στον ΠΑΟΚ. Ο Καλντέιρα διαμαρτυρήθηκε έντονα και είδε την κίτρινη
κάρτα (23-22). Ο Βραζιλιάνος βγήκε εκτός εαυτού και ο διαιτητής τον
απέβαλλε με κόκκινη για εξύβριση.
Ο Παμβοχαϊκός, όμως, δεν πτοήθηκε και πήρε το σετ με 24-26, με
τον Παναγιώτη Παπαδόπουλο να
περνά στη θέση του Καλντέιρα και
να έχει σπουδαία συμβολή στη νίκη.
Ο ΠΑΟΚ πήρε στις λεπτομέρειες το
3ο σετ (26-24), όμως, η συνέχεια
ανήκε στην ομάδα μας, που ανέβασε τα ποσοστά της σε όλους τους τομείς, βρήκε καλό ρυθμό και έφτασε
στην ανατροπή και στην πρώτη της
νίκη στην Α1 στη Θεσσαλονίκη.
Με καλό σερβίς, εξαιρετικές άμυνες, μπλοκ σε κρίσιμα σημεία και
αποτελεσματικότητα στην επίθεση
ήρθε η κυριαρχία στα 2 τελευταία
σετ. Ειδικά, στο τάι μπρέικ, ο Παμβοχαϊκός κυριάρχησε κατά κράτος
και παίζοντας εξαιρετικά έφτασε
στο 8-15. Σε μεγάλη βραδιά ήταν ο
Πανταλέων με 18 πόντους, εκ των
οποίων, 5 μπλοκ και 2 άσσοι! 18 πόντους είχε και ο Γιοβάνοβιτς και 14
ο Μαντέκας, που τελείωσαν μπάλες
σε καθοριστικά σημεία, ενώ ο Πα-

Πανταλέων: Ιστορική μέρα

παδόπουλος έδειξε και πάλι πως
αποτελεί σπουδαία λύση. Μεγάλη εμφάνιση από όλα τα παιδιά, τα
οποία αξίζουν πολλά συγχαρητήρια
για την ιστορική τους επιτυχία. Το
ραντεβού πλέον, δίνεται στον τελικό!

Ζαλμάς: Δικαίωση
των παιδιών
«Χρειαζόμασταν μία μεγάλη νίκη.
Πίστευα πολύ στην ομάδα. Μπήκαμε κουμπωμένοι και φοβισμένοι
στον αγώνα. Παραλίγο να πληρώσουμε τις διαμαρτυρίες στο 2ο σετ

και το επεισόδιο με τον Καλντέιρα.
Εκμεταλλευτήκαμε το άγχος του
ΠΑΟΚ. Είναι μία μεγάλη νίκη και μας
δίνει χρόνο ξεκούρασης. Ο Παπαδόπουλος αντικατέστησε επάξια τον
Καλντέιρα και αυτό είναι η δικαίωση
του νεαρού παίκτη, αλλά και όλων
των παιδιών που είναι στην ομάδα,
διότι που δουλεύουν σκληρά για
να παίξουν το ρόλο τους μέσα στην
ομάδα. Από αύριο έχουμε χρόνο
να προετοιμαστούμε και να πούμε
πολλά για τους τελικούς», δήλωσε
ο προπονητής του Παμβοχαϊκού,
Νίκος Ζαλμάς.

1ο Τουρνουά Μίνι Βόλεϊ
την Κυριακή 14 Απριλίου στο Κλειστό "Γ. Τριαντάφυλλος"
Ο ΓΑΣ ΠΑΜΒΟΧΑΪΚΟΣ διοργανώνει την Κυριακή, 14 Απριλίου 2013, το
1ο Τουρνουά Μίνι Βόλεϊ για κορίτσια και αγόρια. Δικαίωμα συμμετοχής
έχουν κορίτσια και αγόρια που έχουν γεννηθεί: Α΄ Κατηγορία: 2000 –
2001
Β΄ Κατηγορία: 2002 - 2003
Ισχύουν οι κανονισμοί του Μίνι-Βόλεϊ. Διαστάσεις γηπέδου: 4,5 x 6
Ύψος Φιλέ: 1,80 - 2,00 (για τα έτη 2000 – 2001)
Ύψος Φιλέ: 1,80 (για τα έτη 2002 – 2003)
Έναρξη Αγώνων: Το Τουρνουά θα αρχίσει στις 10:00 και θα τελειώσει
στις 16:00. Διάρκεια Σετ (ανά όμιλο): Α’ Φάση: 2 x 15 B’ Φάση: 2 x 21
Αν χρειαστεί 3ο στους 15 πόντους.

«Είναι ιστορική μέρα για τον Παμβοχαϊκό. Για δεύτερη σεζόν μια
επαρχιακή ομάδα από τους ημιτελικούς μπαίνει στους τελικούς
και αυτό είναι ένα επίτευγμα. Είναι
έκπληξη ότι νικήσαμε με νίκες 3-0
και ειδικά μετά την έλευση του Καζάζη ο ΠΑΟΚ παίζει καλά. Δεν είναι
τυχαίο που νίκησε τον Ολυμπιακό.
Η ομάδα μου ανεβαίνει ένα σκαλί
στο αγωνιστικό επίπεδο. Σίγουρα η
κάρτα στον Καλντέιρα ήταν δίκαιη.
Δεν δικαιολογείται αυτή η αντίδραση. Μπράβο και στον Παπαδόπουλο
που έπαιξε πολύ καλά. Συμβαίνουν
όμως αυτά στο γήπεδα και η ένταση
ξεπερνάει τη λογική. Η πρόκριση
μας στον τελικό ισοδυναμεί με την
κατάκτηση του τίτλου. Δεν θα πάμε
για να χάσουμε στους τελικούς. Θα
το απολαύσουμε και θα δώσουμε
τον καλύτερο εαυτό μας», τόνισε ο
Σωτήρης Πανταλέων.

Καλντέιρα: Έκανα λάθος
«Αντιμετωπίζουμε πολλά προβλήματα κάθε φορά που φτάνουμε
στους κρίσιμους πόντους κάθε σετ.
Στο 22-22 ο διαιτητής έκανε ένα
μεγάλο λάθος. Βγήκα εκτός εαυτού γιατί ο λάισμαν έκανε τη σωστή
υπόδειξη, αλλά δεν το δέχτηκε ο
διαιτητής και έδωσε τη μπάλα στον
ΠΑΟΚ. Ήταν λάθος σε βάρος της
ομάδα μου. Δεν είπα πως κι εγώ
δεν έκανα λάθος. Πράγματι έκανα
λάθος αλλά ο αγώνας αυτός ήταν
ιστορικός και κρίσιμος για την ομάδα μου και βγήκα εκτός εαυτού.
Φόρτωσα την ομάδα μου με άγχος.
Θα το παλέψουμε στους τελικούς
και θα κάνουμε τα πάντα για το τρόπαιο», ανέφερε ο Λεονάρντο Καλντέιρα.

ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Διανομή κατ’ οίκον

ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΔΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΣΣΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ • ΤΗΛ. 27410

87149
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Γνώμη

ΠΟΛΙΤΩΝ

ΑΓΓΕΛΙΕΣ - ΧΡΗΣΙΜΑ

μικρεσ αγγελιεσ

Χρήσιμα
Τηλέφωνα
Δήμος Βέλου-Βόχας

Ελληνική Αστυνομία

- Τηλεφωνικό κέντρο:

2741360500

- Α.Τ. Κορίνθου:

27410 81111

- Γραφείο Δημάρχου:

2741360507

- Α.Τ. Βραχατίου:

27410 51111

- Πρωτόκολλο

2741360517

- Ληξιαρχείο

2741360516

- Δημοτολόγια

2741360518

- Θέματα Αλλοδαπών

2741360506

- Θέματα Προσωπικού

2741050255

- Άμεση Δράση:

100

Λιμενικό Σώμα
- Λιμεναρχείο Κορίνθου: 27410 28888
- Λιμεν. σταθμός Κιάτου: 27420 22212

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ [Δ.Ε. ΒΟΧΑΣ]
- Τεχνικών & Διοικητικών: 2741055274

Πυροσβεστική Υπηρεσία:

- Ύδρευσης-Καθαριότητας: 2741050040

Αγορανομία Βραχατίου: 27410 56269

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ [Δ.Ε. ΒΕΛΟΥ]

Νοσοκομείο Κορίνθου: 27410 25711

- Τεχνικών & Διοικητικών: 2741055274

Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ): 166

- Πληροφορίες &Πρωτόκ.: 2742360320

Βλάβες Δ.Ε.Η.:

- Δημοτολόγιο

2742360323

- Ληξιαρχείο

2742360322

- Ύδρευσης-Καθαριότητας: 2742360310
Βοήθεια στο Σπίτι [Βόχας]2741055621
Βοήθεια στο Σπίτι [Βέλο] 2742360335

199

1050

ΕΛΤΑ Βραχατίου:

27410 55290

ΕΛΤΑ Ζευγολατιού:

27410 55241

ΕΛΤΑ Βέλου:

27420 32208

Ταξί Ζευγολατιού:

27410 54386

Ταξί Βραχατίου:

27410 55790

Κλειστό Γυμναστήριο

2741054593

ΚΕΠ Ζευγολατιού

2741050255

ΚΤΕΛ Κορινθίας:

27410 75425

ΚΕΠ Βέλου

2742030128

ΚΤΕΛ Βραχατίου:

27410 55263

ΚΑΠΗ Βέλου

2742035310

ΚΤΕΛ Ζευγολατιού:

27410 54533

ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ Προσχολικής Αγωγής δραστηριοτήτων δημιουργίας 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 ομαδικά. Τιμές προσιτές. Τηλ. 27410-88911, κιν. 6940-849727, κ. Σφακιανάκη.
Ενοικιάζεται ισόγειος επαγγελματικός χώρος 154 τ.μ. στο
Ζευγολατιό Κορινθίας, με αυτόνομη θέρμανση 2 WC ιδιωτικόςπροστατευόμενος χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων και τριφασικό
ρεύμα. Τηλ. Πληροφοριών : 6977598266 κ’ 2741-0-56496.
Ενοικιάζεται ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ στο Άνω Βέλο στην πλατεία Ελευθερίας. Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 6948738271 κ’ 2742-033453.
Ενοικιάζεται τριάρι 58 τ.μ. με αυτόνομη θέρμανση στο Συνοικισμού Βέλου. τηλ. 27420 33972.
Ενοικιάζεται 3άρι ισόγειο με αυτόνομη θέρμανση στο Ζευγολατιό δίπλα στο Δημοτικό Σχολείο. Προσιτή Τιμή. Τηλ.: 2741054000, κιν. 6974-760765.
Πωλείται στο Ζευγολατιό μονοκατοικία διώροφη ημιτελής στο
κέντρο του χωριού, πλησίον του Δημοτικού Σχολείου. Τηλ. 6946
857015
Πωλείται MAZDA TRIBUTE 2000 cc, 2-1-2004, με έξτρα (οροφή, σπόιλερ, CD, φουλ έξτρα). Τιμή συζητήσιμη, μετρητοίς. Τηλ.
6974 484971
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 ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ. Μεγάλη αίθουσα και λοιποί χώροι (240τ.μ.)
καθώς και μεγάλος χώρος στην παραλία για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και ομπρελών. ΤΗΛ. 6947 404554
Πωλείται λόγω συνταξιοδότησης, κατάστημα με υλικά επεξεργασίας μαρμάρου και είδη κοιμητηρίου, στο Βέλο επί της παλαιάς Εθνικής οδού Αθηνών-Πατρών. Τηλ. 27420-33422 & 6948656850
ΠΩΛΕΙΤΑΙ μηχανή ποπ κορν με τέσσερις ρόδες. Ύψος 1,60 μέτρα
και μήκος 0,50 μέτρα. Τιμή 350 ευρώ. Τηλ: 6970580426

Π ωλεί ται λαδι

περιοχήσ ΕΛΛΗΝΟΧΩΡΙΟΥ

άριστης ποιότητας
σε λογικές τιμές

6944 39.64.18

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

ΑΥΤΟΚ/ΤΩΝ - ΖΩΗΣ - ΠΥΡΟΣ

ΤΣΑΚΟΥ ΝΙΚΗ
Μούλκι Κορινθίας
τηλ. 27424 00091
κιν. 6936 146 108
e-mail: nikitsakou@hotmail.com

Γνώμη

ΠΟΛΙΤΩΝ

Παντρεύεστε; Έχετε βρει το στυλ σας;
Ρομαντικό; Μοντέρνο; Κλασικό; Εποχής;
Γράφει η

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

Η πιο λαμπερή μέρα κάθε γυναίκας είναι η
ημέρα του γάμου της! Όλα τα βλέμματα είναι
στραμμένα στη πρωταγωνίστρια που δεν είναι
άλλη από τη νύφη! Είναι μία ημέρα που θέλουμε όλα να είναι τέλεια!!! Το κατάλληλο νυφικό
που κολακεύει το σώμα, ένα όμορφο χτένισμα
και φυσικά…μακιγιάζ που να αναδεικνύει και να
τονίζει τα όμορφα χαρακτηριστικά του προσώπου, αλλά και να ‘’καμουφλάρει’’ τις ατέλειες με
τρόπο φυσικό! Στόχος σε ένα νυφικό μακιγιάζ
είναι να είναι ελαφρύ και δροσερό! Να φαίνεται
το πρόσωπο και το ντεκολτέ λαμπερό και υγιές
χωρίς υπερβολές! Πρέπει ταυτόχρονα όμως να
είναι σταθερό και αδιάβροχο (ειδικά όταν ο γάμος είναι τους καλοκαιρινούς μήνες) και να δίνει ένα τέλειο αποτέλεσμα τόσο από κοντά όσο
και στο βίντεο και τις φωτογραφίες του γάμου!
Για τέλειο νυφικό μακιγιάζ είναι σημαντική η
επιλογή έμπειρης make up artist που θα σας
καθοδηγήσει και θα σας προτείνει το μακιγιάζ
που σας ταιριάζει και σας αναδεικνύει! Για να
ελαχιστοποιηθεί το άγχος που όλες οι νυφούλες έχουν, καλό είναι το τελευταίο μήνα πριν
το γάμο να γίνουν 1-2 πρόβες για να αποφευχθούν δυσάρεστες εκπλήξεις της τελευταίας
στιγμής!

Το Νυφικό μακιγιάζ εξαρτάται από :
• Το αν συνηθίζει να μακιγιάρεται στη καθημε-

ΜΙΚΡΕΣ
ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Δώστε τις μικρές αγγελίες
στο τηλ. 6972322441,
ή στείλτε τις στο mail:
gnomipoliton@yahoo.gr
και θα δημοσιευτούν
ΔΩΡΕΑΝ!

ΠΑΡΑ∆Ι∆ΟΝΤΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ
ΤΗΛ. 6945 875655

10 απριλιου 2013 //

•
•
•
•

ρινότητα της η υποψήφια νυφούλα
Τι μήνας και ώρα θα είναι ο γάμος
Το χρώμα του νυφικού
Το χρώμα των μαλλιών και των ματιών
Το χρώμα του δέρματος (μαύρισμα)

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ

καλοκαιρινούς γάμους σε ανοιχτόχρωμες αποχρώσεις. Για νύφες τολμηρές, για ένα έντονο,
μυστηριώδες βλέμμα με κύριο χαρακτηριστικό
το μαύρο-γκρι σβησμένο περίγραμμα βλεφάρων.

Στο νυφικό μακιγιάζ, την τάση και το στυλ, τα
δίνει κυρίως η ίδια η νύφη μέσα από το χαρακτήρα, την αυτοπεποίθηση και το ταπεραμέντο
της! Δείτε τις πιο "δημοφιλείς" τάσεις και το
στυλ που εκπέμπουν το καθένα...

ΓΗΙΝΑ - ΠΑΣΤΕΛ
Ένα απ' τα πιο ‘’ασφαλή’’ μακιγιάζ που μπορεί
να σταθεί τις περισσότερες εποχές του χρόνου,
τις περισσότερες ώρες της μέρας και στα περισσότερα πρόσωπα. Αποπνέει ρομαντισμό και
μια ιδιαίτερη φρεσκάδα.

ΡΟΖ - ΛΙΛΑ
Το ροζ – λιλά, ταιριάζει σε ανοιχτόχρωμες
επιδερμίδες και είναι πολύ σικάτο και ρομαντικό. Αν συνδιαστεί σωστά με το χτένισμα και το
νυφικό μοιάζει παραμυθένιο. Ιδανικό για νύφες
νεαρής ηλικίας με καθαρό και ανοιχτόχρωμο
δέρμα. Είναι ένα στυλ μακιγιάζ που θέλει προσοχή στην απόχρωση του χρώματος της επιδερμίδας, μιας που το αποτέλεσμα κινδυνεύει
να φανεί πολύ "κουκλίστικο".

ΧΡΥΣΟ - BRONZE
Ιδανικό για έναν καλοκαιρινό γάμο μιας που
αναδεικνύει τη μαυρισμένη επιδερμίδα και δίνει ιδιαίτερη λάμψη και γοητεία! Ένα μακιγιάζ
που αποπνέει δυναμισμό και πολυτέλεια.

CLASSIC SMOKEY LOOK
Αφορά κυρίως τον χειμώνα όταν γίνει με
σκούρους τόνους, αλλά προσαρμόζεται και σε

Τι θα μπορούσε τελικά να κάνει η νύφη…και γιατί όχι στις μέρες μας...
και ο γαμπρός πριν το γάμο; Πολλές οι επιλογές για να είναι και οι δύο
όμορφοι και ξεκούραστοι τη μέρα του γάμου!
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EYELINER - RED LIPS
Retro στυλ μακιγιάζ που με κύριο στοιχείο
την ένταση του eyeliner, τις ψεύτικες βλεφαρίδες και μαζί με τα κόκκινα χείλη, προσδίδει δυναμισμό, ερωτισμό και μυστήριο. Ένα μακιγιάζ
που "ελευθερώνει" την ντίβα που έχετε μέσα
σας...

Μερικά tips για το νυφικό μακιγιάζ…
1. Το νυφικό μακιγιάζ θα πρέπει να είναι διακριτικό και ταυτόχρονα εντυπωσιακό! Θα πρέπει
να ταιριάζει με την προσωπικότητα κάθε νύφης και να την δείχνει λαμπερή και ξεκούραστη!
2. Η επιδερμίδα θα πρέπει να είναι σωστά ενυδατωμένη, κάτι που σημαίνει ότι πρέπει να
έχει προηγηθεί ένας βαθύς καθαρισμός 2-3
εβδομάδες πριν το γάμο και ίσως μία ενυδάτωση 2-3 ημέρες πριν τη μεγάλη αυτή μέρα!
Μία καλά ενυδατωμένη επιδερμίδα εκτός
από το ότι φαίνεται όμορφη και νέα, αναδεικνύει και το μακιγιάζ .
3. Το νυφικό μακιγιάζ πρέπει να δείχνει φρέσκο, δροσερό και κομψό ώστε να αναδεικνύει τα όμορφα χαρακτηριστικά κάθε υποψήφιας νυφούλας. Αυτές οι στιγμές δεν είναι
για υπερβολές!!! Πόσες φορές δεν έχετε δει
μία πολύ όμορφη κοπέλα τη μέρα του γάμου
της να δείχνει κουρασμένη και άτονη…? Ή το
χειρότερο…να δείχνει άλλος άνθρωπος…?
4. Το νυφικό μακιγιάζ πρέπει να είναι σταθερό
και αδιάβροχο για να κρατήσει πολλές ώρες.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Για την ξεχωριστή ημέρα του γάμου σας χρειάζεστε τη
γνώμη των ειδικών!
Η Αισθητικός – make up artist Αγάθου Αλεξάνδρα
(Αγάθου Beauty & Spa) και ο hair stylist Κόλλιας
Γιώργος (George And The Sciccors) σας προσκαλούν
τη Δευτέρα 22 Απριλίου στις 19.00 να δείτε σε 4 μοντέλα τις τάσεις του 2013 και τις προτάσεις μας για
νυφικά μακιγιάζ και χτενίσματα!!!
Ελάτε να βρούμε μαζί το δικό σας στυλ…

Το event θα πραγματοποιηθεί στο χώρο του κομμωτηρίου Παπαβασιλείου 15 στο Κιάτο. Πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στα τηλέφωνα 27410 55405
και 27420 22032!
Για την ημέρα του event θα υπάρξει και ειδική
προσφορά στα νυφικά πακέτα!
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Στον αντίποδα, όταν η κατάσταση ξεφεύγει από τον όρο της μέτριας ποσότητας( και ας
ξαναρίξουμε μια ματιά στον καθρέπτη) τα αποτελέσματα ακολουθούν την αποκαλούμενη καμπύλη J, και είναι ολέθρια. Η επαγόμενη από το
αλκοόλ διατατική και αλκοολική μυοκαρδιοπάθεια καθιστά νέους ακόμη ανθρώπους πρακτικά
ανάπηρους, τους περιορίζει και τους καθορίζει
τον τρόπο ζωής , αφού δρα απευθείας στο καρδιακό μυοκάρδιο και προκαλεί ίνωση και δυσλειτουργία του. Με μια σειρά άμεσων, αλλά και
έμμεσων δράσεων ,όπως ευθεία τοξική δράση,
δράση τοξικών μεταβολιτών, αρρυθμιογένεση,
πρόκληση και ευόδωση αρτηριακής υπέρτασης,
έλλειψη ιχνοστοιχείων και απελευθέρωση τοξικών προσθέτων κυριολεκτικά μαστιγώνει το
κολπικό και κοιλιακό μυοκάρδιο.
Επίσης, μέσω των πολλαπλών μεταβολιτών
του, το αλκοόλ σε υπερβολικές ποσότητες αυξάνει τα κλάσματα της χοληστερόλης , προωθώντας με τον τρόπο αυτό τη θρομβογένεση,
μέσω της επαγόμενης αγγειοσύσπασης αυξάνει
την αρτηριακή πίεση και εισαγάγει την καρδιά
σε έναν φαύλο κύκλο αυξημένων απαιτήσεων
και αναγκών. Τελικό αποτέλεσμα η διατατικού
τύπου αλκοολική μυοκαρδιοπάθεια ,μια κατάσταση δραματική που σε τίποτα δεν διαφέρει
από μια αναπηρία μετά από ένα εκτεταμένο έμφραγμα του μυοκαρδίου.
Από μελέτες που έχουν διεξαχθεί έχει διαφανεί ότι η κατανάλωση αλκοόλης δεν διαφέρει
ιδιαίτερα ανάλογα με το είδος ποτού, είναι καλύτερα δε να συνοδεύει το γεύμα. Είναι πιθανό ότι
το κόκκινο κρασί υπερέχει σε καρδιοπροστασία,
ωστόσο το όφελος σε σχέση με άλλα ποτά δεν
φαίνεται πολύ μεγάλο.
Συνοψίζοντας, η κατάχρηση αλκοόλης είναι μια συνήθεια καταστροφική, τη στιγμή που
η ήπια χρήση της φαίνεται να έχει μια κάποια
προστατευτική δράση , όμως δεν πρέπει να
ξεχνά κανείς ότι η λήψη της εντάσσεται σε ένα
ευρύτερο πλαίσιο διατροφικών και υγιεινών παρεμβάσεων που περιλαμβάνουν καλή διατροφή,
άσκηση, ψυχική και σωματική ευεξία!

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
ΚΡΗΝΕΣ
- Μπρίνιας Ευάγγελος 27420 32355
ΚΟΚΚΩΝΙ
- Αθανασίου Ελεονώρα2742032262
ΠΟΥΛΙΤΣΑ
- Αναστασίου Μιλτ.
27410 51824
ΣΤΙΜΑΓΚΑ
- Βασιλόπουλος Ηλίας 27420 61414
ΝΕΡΑΤΖΑ
- Αγγελίδη Ειρήνη
27420 33888
ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ
- Αγραφιώτης Πέτρος 27410 87771
ΛΕΧΑΙΟ
- Κανελλοπούλου Μαρ. 27410 87397
- Χρησταρά Κων/να 27410 82044
ΑΣΣΟΣ
- Κόρκας Ιωάννης
27410 88100
ΚΑΤΩ ΑΣΣΟΣ
- Καρανοπούλου Μαρ. 27410 86900

Περιφερειακά
Ιατρεία
ΒΕΛΟ..........................τηλ.: 27420 32298
ΒΡΑΧΑΤΙ . ..................τηλ.: 27410 55298
ΒΟΧΑΪΚΟ . .................τηλ.: 27410 55605
ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ.............τηλ.: 27410 54360
ΠΟΥΛΙΤΣΑ..................τηλ.: 27410 52111
ΣΤΙΜΑΓΚΑ...................τηλ: 27420 61230
ΑΣΣΟΣ........................τηλ.: 27410 89318
ΛΕΧΑΙΟ.......................τηλ.: 27410 87060

ΙΑΤΡΕΙΟ ΥΠΕΡΗΧΩΝ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ∆. ΓΚΕΛΗ
ΙΑΤΡΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ

Κωνσταντίνος
Ελ. Παρασκευόπουλος

ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ
• άνω-κάτω κοιλίας

Ειδικός Καρδιολόγος
Επιστημονικός Συνεργάτης Καρδιολογικής
Κλινικής Θριασίου Νοσοκομειου

• έσω γεννητικών οργάνων (διακολπικά)
∆έχεται µε
ραντεβού

• θυρεοειδούς τραχήλου
• µαστού - οσχέου
• παιδιατρικά

Πυλαρινού 99, Κόρινθος
Τηλ. 27410 - 20911, κιν.: 6972 818170

Γνώμη

ΠΟΛΙΤΩΝ

παπαληγούρα 16, Άσσος κορινθίας
τηλ.: 27410-87758, κιν.: 6944 644820
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Τα φαρμακεία
της περιοχής μας

Η επίδραση της αλκοόλης στην καρδιά
Στις μέρες μας η
κατανάλωση αλκοολούχων σκευασμάτων
αποτελεί ευρύτατα διαδεδομένη συνήθεια,
αν και οι ρίζες της ανάγονται πολύ βαθιά στο
χρόνο. Σύμφωνα με
Αμερικανικές μελέτες
τα 2/3 των ΑμερικαΓράφει ο
νών κατοίκων καταΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ
ναλώνουν αλκοόλ και
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
περίπου 14 εκατομμύΕιδικός
Καρδιολόγος
ρια πληρούν τα κριτήΕπιστημονικός
ρια να χαρακτηριστούν
Συνεργάτης
αλκοολικοί. Είναι διαΚαρδιολογικής
δεδομένη η άποψη ότι
Κλινικής Θριάσιου
η μέτρια κατανάλωση
Νοσοκομείου
ωφελεί, ενώ η κατάχρηση βλάπτει, ας δούμε όμως αν αληθεύει κάτι
τέτοιο, και τελικά ποια είναι η μέτρια και ποια η
υπερβολική λήψη..
Μπορεί λοιπόν να μιλά κανείς για μέτρια ποσότητα όταν η ημερήσια κατανάλωση δεν υπερβαίνει το 1 ποτό για τις γυναίκες και 1-2 για τους
άνδρες, ή αλλιώς 340gr μπύρας ,140gr κρασιού
ή 45gr ποτού από απόσταξη. Γίνεται εύκολα κατανοητό αν ρίξει κανείς μια ματιά στον καθρέπτη
ότι το θέμα δεν αφορά μόνο τους άλλους, αλλά
και τους ίδιους μας τους εαυτούς.
Φαίνεται λοιπόν ότι η μέτρια κατανάλωση
αλκοόλης σχετίζεται με μείωση των καρδιαγγειακών συμβαμάτων, τόσο των στεφανιαίων
συνδρόμων ,όσο των αγγειακών εγκεφαλικών
επεισοδίων ,της περιφερικής αγγειοπάθειας,
αλλά και του αιφνιδίου θανάτου, σε ποσοστά που
υπερβαίνουν το 25%. Κι αυτό γιατί οι αντιοξειδωτικές ιδιότητες της αλκοόλης σε συνδυασμό
με τις αναρίθμητες ουσίες που περιέχει ένα ποτό
παρέχουν μια προστασία στο καρδιαγγειακό μας
σύστημα. Προστασία που ενισχύεται από την
επίδραση στο αγγειακό ενδοθήλιο, στη μείωση
των τριγλυκεριδίων και της LDL χοληστερόλης,
στην ελάττωση της αρτηριακής πίεσης ,και που
οδηγεί σε ασφαλή συμπεράσματα ως προς τη
χρησιμότητα της μέτριας λήψης αλκοόλης.

ΠΟΛΙΤΩΝ

ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ: ΜΙΑ ΥΠΟΥΛΗ ΝΟΣΟΣ
Γράφει ο

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ

Ορθοπαιδικός Χειρούργος

Τι είναι οστεοπόρωση;

Η οστεοπόρωση είναι μια νόσος
που χαρακτηρίζεται από χαμηλή
οστική μάζα του οστού που οδηγεί
σε αυξημένη ευθραυστότητα και
συνεπώς σε αυξημένο κίνδυνο κατάγματος.
Tα οστά παθαίνουν κατάγματα
είτε με μικρή βία (πτώση – καρπός,
ισχίο) ή και αυτόματα (π.χ. όταν σηκώσει κάποιος ένα βαρύ αντικείμενο - σπόνδυλος)

Πως αντιλαμβάνεται
κανείς την οστεοπόρωση;

Μερικές φορές, η αρχή φαίνεται
από ένα κάταγμα. Συχνά, το μοναδικό σύμπτωμα είναι ο πόνος στην
σπονδυλική στήλη που εμφανίζεται
μετά από ορθοστασία και υποχωρεί όταν ξαπλώσουμε.

Πώς γίνεται η διάγνωση
της οστεοπόρωσης;

Η μόνη εξέταση που επιτρέπει
να ορίσουμε το βαθμό της αντοχής του οστού είναι η μέτρηση της
οστικής πυκνότητας (BMD).
Oρίζουμε το ρυθμό της οστικής
απώλειας μετρώντας ορισμένες
βιοχημικές παραμέτρους στα ούρα
και στο αίμα.

Μορφές οστεοπόρωσης

Η οστεοπόρωση που σχετίζεται με την ηλικία είναι η πιο συχνή
μορφή οστεοπόρωσης.
Ο τύπος Ι οστεοπόρωσης προσβάλλει γυναίκες μετά την εμμηνόπαυση.
Ο τύπος ΙΙ οστεοπόρωσης σχετίζεται με τη γήρανση κ’ εμφανίζεται

σε άτομα και των δύο φύλων μετά
τα 65 έτη.  

Συμπτώματα

Η οστεοπόρωση είναι μια νόσος που χαρακτηρίζεται από επιμόνους πόνους στην περιοχή της
θωρακικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης και υψηλή οσφυαλγία.
Βαθμιαία το ύψος της σπονδυλικής
στήλης μειώνεται, όπως και το εύρος της θωρακικής και κοιλιακής
κοιλότητας.
Αλλά κατάγματα που μπορούν
να συμβούν ,συνήθως από πτώση ,
είναι των πλευρών, του άκρου της
κερκίδας, του βραχιονίου και του
ισχίου.

+ Πρόωρη εμμηνόπαυση
+ Διατροφή με χαμηλή περιεκτικότητα σε ασβέστιο
+ Κατάχρηση οινοπνευματωδών
ποτών
+ Περιορισμένη σωματική δραστηριότητα (έλλειψη άσκησης)

Πρόληψη της
οστεοπόρωσης

Το ασβέστιο σε υψηλές δόσεις
(>1200 mg/ημ) μπορεί να μειώσει
το ρυθμό απώλειας οστικής μάζας.
Η καθημερινή λήψη 1200mg ασβεστίου είναι και ασφαλής και φυσιολογική. Οι ημερήσιες ανάγκες σε
ασβέστιο ποικίλουν ανάλογα με το
φύλο και την ηλικία.

Οι γυναίκες υποβάλλονται τουλάχιστον 1-2 φορές μετά την εμμηνόπαυση σε μέτρηση της οστικής μάζας και βιοχημικό έλεγχο
(εξετάσεις που σε συνδυασμό μεταξύ τους επιτρέπουν τον έγκαιρο
εντοπισμό των γυναικών που θα
παρουσιάσουν την πάθηση).
Η ηλιοθεραπεία ( λόγω της σύνθεσης βιταμίνης D στο δέρμα που
αυξάνει την απορρόφηση ασβεστίου) και η άσκηση με μέτρο (γυμναστική, ποδήλατο, περπάτημα) είναι
απολύτως απαραίτητα.
Η αποφυγή παραγόντων κινδύνου όπως αλκοόλ, κάπνισμα, καθιστική ζωή, κ.λ.π. παίζουν μεγάλο
ρόλο στην πρόληψη της οστεοπόρωσης.

Φαρμακευτική αγωγή
οστεοπόρωσης

H στρατηγική στην αντιμετώπιση της οστεοπόρωσης εκτός
από την πρόληψη έχει ως κύριο
στόχο την αύξηση της οστικής
μάζας. Έτσι η θεραπεία συνίσταται
κυρίως σε χορήγηση αναστολέων της οστικής απορροφήσεως,
όπως το Ca, βιταμίνη D, τα διφωσφονικά , η δενοσουμάμπη.
Eπίσης χρησιμοποιούμε φάρμακα,
τα οποία διεγείρουν την οστική
παραγωγή, όπως το ρανελικό στόντιο, η τεριπαρατίδη και πιθανόν τα
αναβολικά στεροειδή.

Ποιοι κινδυνεύουν
περισσότερο από
οστεοπόρωση;

Οι παράγοντες κινδύνου για την
πρωτοπαθή οστεοπόρωση είναι:
+ Ηλικία (προχωρημένη)
+ Φύλο (γυναίκες)
+ Σωματική διάπλαση (μικρό
σωματικό βάρος)
+ Κληρονομικό ιστορικό

ΑΓΙΣ ΤΣΟΤΣΩΝΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Β. ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ

ΙΑΤΡΟΣ
ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ - ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ

• ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ • ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ
• ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ • ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ • ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ

ΟΡΘΟΠΑΙ∆ΙΚΟΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ - ΙΑΤΡΕΙΟ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:

ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 07:30-14:00 & 18:00-20:00.
ΣΑΒΒΑΤΟ: Κατόπιν συνεννοήσεως
ΑΙΜΟΛΗΨΙΕΣ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ

Π.Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 44, 200 02, ΒΕΛΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΗΛ./FAX: 27420 32183, ΚΙΝ: 697 24 23 725

ΙΑΤΡΕΙΟ: ΑΡΑΤΟΥ 27 & ΚΡΟΚΙ∆Α, ΚΙΑΤΟ, 20200
ΩΡΑΡΙΟ: ΤΕΤΑΡΤΗ

5.00-8.00 µ.µ.
& ΣΑΒΒΑΤΟ
10.00-1.00 π.µ.

THΛ.: 2742 0 26619
ΚΙΝ.: 6941 515255

e-mail: panvele@yahoo.gr

ΠΑΡΑΛΙΑ ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ
(πρώην S/M ΛΟΥΜΑΝΗΣ)

27410 51888
ανοίξαμε και σας περιμένουμε!

