
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ

15/ΝΘΗΜΕΡΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ 

ΤΗΣ ΒΟΧΑΣ

πολιτών
Γνώμη

Φ. 32 • 27  απριλιου 2013 • διανεμεται δωρεαν

 α n σελ. 3

δραματιΚεΣ εΞεΛιΞειΣ 
ΣτΟ ΦραΓμα αΣωΠΟΥ

Έκπτωτη κηρύχθηκε από την περιφέρεια η ανάδοχος 

εταιρεία - απλήρωτοι παραμένουν οι εργαζόμενοι - αγώνας 

δρόμου για να εξασφαλιστεί η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & 
ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ  

Η ΡΕΑ

ο παμβοχαϊκός 
στη δεύτερη 

θέση!
n σελ. 13

εγκαίνια στο Βέλο

n σελ. 7

Συνέντευξη με τον 
πρόεδρο του Συλλόγου 
κ. Φάνη Γιαννακόπουλο

n σελ. 8-9

Συνθετικός 
χλοοτάπητας 
στο γήπεδο 
του Άσσου

n σελ. 11

Δ.Ε. ΑΣΣΟΥ-ΛΕΧΑΙΟΥ
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ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Έκπτωτη η "ιΟνιΟΣ α.ε." που έχει αναλάβει 
το φράγμα του ασωπού!

Δραματικές εξελίξεις για το μεγαλύτερο εν εξελίξει έργο στην Κορινθία, αφού από τη μία 
πρέπει να γίνει αγώνας δρόμου για να προλάβουν τις προθεσμίες της Ε.Ε. για την περαίωση 

του έργου και από την άλλη οι εργαζόμενοι παραμένουν επί σειρά μηνών απλήρωτοι! 

Η Διεύθυνση Τεχνικών έργων της Περιφέρειας 
Πελοποννήσου με έγγραφό της το οποίο κοι-
νοποίησε στην ΄Ιόνιο Α.Ε.΄ και στον υπουργείο 

Αγροτικής Ανάπτυξης, αποφάσισε, για τους λόγους 
που αναφέρει παρακάτω, να κηρύξει έκπτωτη την 
εταιρεία ΄Ιόνιος Α.Ε.΄ από την κατασκευή του έργου 
του φράγματος του Ασωπού. Συγκεκριμένα στο έγ-
γραφο αναφέρονται οι εξής λόγοι: «1. Η ανάδοχος εται-
ρεία δεν συμμορφώθηκε προς όσα διατάσσονται στην 
ανωτέρω Ειδική Πρόσκληση, δεν προσήλθε στο τιθέ-
μενο χρονικό διάστημα των 30 ημερών να εκτελέσει 
τις εργασίες που ορίζονται, και ειδικότερα: i. την κατα-
σκευή τμήματος μήκους 50,00μ. του τεχνικού έργου 
ανοιχτής εκσκαφής, εισόδου στη σήραγγα εκτροπής 
(CUT ‘N COVER) ii. την κατασκευή του πύργου υδρο-
ληψίας μέχρι το υψόμετρο +154,20μ

iii. την πλήρη δραστηριοποίηση του εργοταξίου 2. 
Τα ως άνω γεγονότα συνιστούν παραλείψεις εκπλή-
ρωσης, από μέρους της αναδόχου εταιρείας «ΙΟΝΙΟΣ 
Α.Ε.», των συμβατικών της υποχρεώσεων, που κα-
θιστούν προφανώς αδύνατη την εμπρόθεσμη εκτέλε-
ση του έργου. Και παρά το από 27-02-2013 (αρ. πρ. 
971) έγγραφο του αναδόχου, στο οποίο αναφέρει τις 
έντονες βροχοπτώσεις και γενικά την κακοκαιρία στο 
χρόνο που είχε ταχθεί με την Ειδική μας πρόσκληση 
και ζητά την εκκίνηση της προθεσμίας του ενός μηνός 
να ισχύσει από 15 Μαρτίου, για την μη κήρυξή του ως 
εκπτώτου, υποχρεούμενοι από την παράγραφο 6 του 
άρθρου 61 του Ν. 3669/2008.

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ:  Κηρύσσουμε την ανάδοχο εται-
ρεία «ΙΟΝΙΟΣ Α.Ε.» έκπτωτη από το έργο «Κατασκευή 
φράγματος Ασωπού Ν. Κορινθίας».».

Γεφύρι της Άρτας
Για άλλη μια φορά το μεγάλο έργο του φράγματος 

του Ασωπού, αντιμετωπίζει προβλήματα κι αυτή τη 
φορά ίσως τα μεγαλύτερα από τότε που ξεκίνησαν οι 
εργασίες πριν από δύο χρόνια περίπου. Το «στοιχειω-
μένο έργο» όπως το έχουν χαρακτηρίσει πολλοί –και 
μάλλον όχι άδικα-, σίγουρα δεν πρόκειται να ολο-
κληρωθεί αυτό το καλοκαίρι όπως αναμενόταν από 
τη σύμβαση, αφού ως γνωστόν, η ανάδοχος εταιρεία 
λόγω οικονομικών προβλημάτων και επειδή δεν μπο-
ρούσε να καλύψει τις υποχρεώσεις της, κηρύχθηκε 
έκπτωτη από το αρμόδιο τμήμα της Περιφέρειας. Στο 
συγκεκριμένο θέμα αναφέρθηκε χθες κατά τη διάρ-
κεια συνέντευξης τύπου που παραχώρησε, ο Αντι-

περιφερειάρχης Κορινθίας Γ. Δέδες, ο οποίος μεταξύ 
άλλων σημείωσε: «Το Φράγμα του Ασωπού είναι το 
μεγαλύτερο εγγειοβελτιωτικό έργο της Περιφέρειας 
Πελοποννήσου και ταυτόχρονα ιστορικής και κρίσιμης 
σημασίας για την Κορινθία. Όπως ξέρουν όλοι, από την 
πρώτη στιγμή επισπεύσαμε όλες τις διαδικασίες για 
την έναρξη και την εκτέλεσή του. Χρηματοδοτείται από 
το πρόγραμμα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 

΄Αλέξανδρος Μπαλτατζής΄. Η δημοσιονομική κρίση 
επέφερε απ΄ ότι φαίνεται προβλήματα και σε αυτό 
το έργο με τις συνέπειες που όλοι ξέρουμε. Ήδη είναι 
γνωστές οι αποφάσεις της Περιφέρειας για τον ανά-
δοχο. Πρόκειται από δω και πέρα για μια διαδικασία 
που ήδη έχει δρομολογηθεί, ώστε, ανεξαρτήτως αυ-
τών των εξελίξεων να μην υπάρξει μεγάλη καθυστέ-
ρηση στην ολοκλήρωση του έργου. Σύμφωνα με τις 
πληροφορίες που έχουμε τα χρήματα του Ελληνικού 
Δημοσίου είναι εξασφαλισμένα με την έννοια ότι και 
οι εγγυητικές επιστολές καλύπτουν ήδη την πρόοδο 
των εργασιών. Εμάς μας ενδιαφέρει, επειδή υπάρ-
χουν συγκεκριμένες προθεσμίες από την Ε.Ε. αλλά και 
αναγκαιότητα να τελειώσει αυτό το σημαντικό έργο, 
να κινηθούμε με τον ταχύτερο δυνατό τρόπο ώστε να 
συνεχιστούν οι εργασίες. Μιλάμε για πολύμηνες κα-
θυστερήσεις, σε ένα έργο στο οποίο δεν θα έπρεπε να 
υπάρχουν. Στο τεχνικό κομμάτι του υπάρχει πρόβλη-
μα, η καθυστέρηση είναι αναπόφευκτη και πιέζουμε 
προς όλους τους φορείς για τις όσο το δυνατόν συντο-
μότερες λύσεις κι αυτό πρέπει να το ξέρουν όλοι οι πο-
λίτες. Ταυτόχρονα υπάρχει και το μείζον θέμα με τους 
εργαζόμενους που βρίσκονται επί ξηρού ακμής. Είναι 
14 μήνες απλήρωτοι και πρέπει επιτέλους να βρεθεί 
λύση για τους ανθρώπους αυτούς»…

Στο επόμενο τεύχος...
Το δημοτικό συμβούλιο της 17ης Απριλίου είχε τεράστιο εν-

διαφέρον. Από τη μία η παρουσία του νεοφώτιστου Χρήστου 
Λάζου, που καθόλου πρωτάρης δε φάνηκε, από την άλλη το 
ντεμπούτο του Μιχάλη Λιάκου ως επικεφαλής της μείζονος 
μειοψηφίας, αλλά κυρίως τα καυτά θέματα της ΔΑΕΒ και οι εν-
διαφέρουσες τοποθετήσεις πολλών συμβούλων. 

Αυτά όλα καθώς και δύο ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις στο 
επόμενο φύλλο της εφημερίδας μας αφού ο περιορισμένος 
χώρος της παρούσας έκδοσης δεν επέτρεπε την αναλυτική πα-
ρουσίασή τους. 

ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΡΩΓΑΔΗΣ
Αντιδήμαρχος 
Οικονομικών
Βέλου-Βόχας

ΝΙΚΟΣ ΡΑΧΑΝΙΩΤΗΣ
Επικ. ελασ. μειοψηφίας

Βέλου-Βόχας

ΚΩΝ/ΝΑ ΤΖΑΝΑΒΑΡΑ
Αντιδήμαρχος 

Κοινωνικής Πολιτικής
Βέλου-Βόχας

ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΙΣΙΜΙΣΗΣ
Περιφερειακός Σύμβουλος 

Πελοποννήσου

Κάθε τέλος είναι και μια αρχή...

Κάθε σταύρωση και μια ανάσταση..

Καλό Πάσχα σε όλους

Καλή Ανάσταση

με υγεία και ευτυχία

σε όλους!

Ολόψυχα Καλό Πάσχα

σε σας και στις οικογένειές σας

με Θετική σκέψη

και αλληλεγγύη

Το φως της Ανάστασης

μακάρι να φωτίσει τους δρόμους μας 

σε προσωπικό,

οικογενειακό

και κοινωνικό επίπεδο

Καλό Πάσχα!

Ο Πρόεδρος της 

Δημοτικής Κοινότητας 

ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ

κ. Μαγγίνας Γιώργος 

εύχεται

Καλή Ανάσταση

σε όλους με υγεία

και δύναμη!

Εύχομαι ολόψυχα 

Χρόνια Πολλά

Καλό Πάσχα

και Καλή Ανάσταση

σε όλους

 ΑΛΕΚΟΣ 

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
Πρώην πρόεδρος Δημοτικού 

Συμβουλίου Βόχας

Ο Αντιδήμαρχος του 

Δήμου Βέλου-Βόχας 

κ. Δαρδάνης Γιώργος 

εύχεται

Καλό Πάσχα

με οικογενειακή και 

προσωπική γαλήνη!
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ-ΔΡΑΣΕΙΣ

ΕλΕνη

βραχατι, έναντι γηπέδου            τηλ.: 27410 51690
                             27410 56000

ποτά - αναψυκτικά 
μπύρες - νερά

Φασιλη- Κατσαρού

διανομή κατ’ οίκον

Κάβα

ΠΡΑΤΗΡΙΟ 
ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟ

ΑΣΣΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ •

 ΤΗΛ. 27410 87149

ΙΩΑΝΝΗΣ Π.
ΔΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΠρΟΣΦΟρεΣ ΣτΟ ΠΛΥΣιμΟ τΟΥ αΥτΟΚινΗτΟΥ ΣαΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ 5€
ΜΕΣΑ ΕΞΩ ΠΛΥΣΙΜΟ 9€
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ από 30€
ΚΕΡΩΜΑ- ΓΥΑΛΙΣΜΑ από 30€

Διακήρυξη της Ενωτικής Ριζοσπαστικής Παράταξης Βέλου-Βόχας
Τι Αυτοδιοίκηση θέλουμε.
Στις συνθήκες καταστροφής της Ελλάδας με τις 

πολιτικές των μνημονίων, της λιτότητας και της 
εσωτερικής υποτίμησης, οι αριστεροί πολίτες του 
Δήμου μας παρεμβαίνουν για να δώσουν μια ελ-
πιδοφόρα διέξοδο στα αδιέξοδα που υπηρετεί η 
εσωτερική Τρόϊκα.

Η Αυτοδιοίκηση μπορεί να αποτελέσει ένα βα-
σικό πυλώνα της Δημοκρατίας, της Αυτοδιαχείρι-
σης, της Κοινωνικής Αλληλεγγύης αλλά και της 
Παραγωγικής Ανασυγκρότησης.

Σήμερα με τον Καλλικράτη, η Αυτοδιοίκηση 
διαλύεται, απομακρύνεται από τον Πολίτη-Δημό-
τη και παραπαίοντας οικονομικά διεκπεραιώνει 
απλώς την κυβερνητική πολιτική σε τοπικό επί-
πεδο. Η καταστροφική αυτή κατεύθυνση μπορεί 
και πρέπει να ανατραπεί.

Εμείς θέλουμε μια Αυτοδιοίκηση με την πραγ-
ματική σημασία της λέξης. Με τον Πολίτη στο 
επίκεντρο, να συμμετέχει, να αποφασίζει και να 
ελέγχει τους Δημοτικούς άρχοντες. Μια Αυτοδι-
οίκηση που θα έχει στο επίκεντρο τη Δημοκρατία, 
το δημοκρατικό έλεγχο, την Αλληλεγγύη και την 
Ανάπτυξη.

Πώς μπορούν αυτά να επιτευχθούν;
1. Πρώτα απ’όλα με την αλλαγή του θεσμικού 

πλαισίου: 
• Μεταφορά των αρμοδιοτήτων από τα πρόσω-

πα (Δήμαρχος-Περιφερειάρχης) στα συλλογι-
κά όργανα (Δημοτικά-Περιφερειακά Συμβού-
λια). 

• Εκλογή Δημοτικών και Περιφερειακών Συμ-
βουλίων με το σύστημα της Απλής Αναλογι-
κής.

• 2 μόνο διαδοχικές θητείες για το Δήμαρχο-
Περιφερειάρχη

• Διαχωρισμός αρμοδιοτήτων Κεντρικής Διοί-
κησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης

• Κατάργηση του Παρατηρητήριου Οικονομι-
κής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ

• Θέσπιση άμεσων μηχανισμών παρέμβασης 
των πολιτών στις αποφάσεις που επηρεάζουν 
τη ζωή τους

• Καθιέρωση της Συνέλευσης γειτονιάς - χω-
ριού με ουσιαστικές αρμοδιότητες

• Συμμετοχική διαμόρφωση του πενταετούς 
προγραμματισμού και του ετήσιου προϋπο-
λογισμού και τεχνικού προγράμματος

• Τοπικά και Περιφερειακά δημοψηφίσματα
2. Με την άμεση αντιμετώπιση των οικονομικών 

προβλημάτων:  
• Συμψηφισμός των χρεών των Δήμων προς το 

Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, 
• Απόδοση του νομοθετημένου υπολοίπου (1,2 

δις €), 
• Νομοθετική ρύθμιση διακανονισμού των 

υπόλοιπων χρεών, 
• Κατά προτεραιότητα απόδοση των ληξιπρό-

θεσμων οφειλών προς τους Δήμους, 
• Μεταφορά πόρων από το ΕΣΠΑ στις κοινωνι-

κές δομές, 
• Αντικατάσταση των μεγάλων έργων άμεσης 

διαπλοκής με εκατοντάδες αποκεντρωμένα 
έργα.

3. Με τη δημιουργία δομών Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης.

4. Με την δημιουργία των προϋποθέσεων για την 
παραγωγική ανασυγκρότηση:

• Ενθάρρυνση συνεργατικών παραγωγικών 
δομών – συνεταιρισμών

• Δημιουργία υποστηρικτικών υποδομών όπως 
ερευνητικά ινστιτούτα βοήθειας της τοπικής 
παραγωγής

• Υποστήριξη και προώθηση των τοπικών προ-

ϊόντων και αξιοποίηση των τοπικών πλεονε-
κτημάτων

5. Με την ουσιαστική ανταπόδοση στους πολίτες 
των Δημοτικών Τελών και Φόρων.
  
Πως θα την επιδιώξουμε.
Με βάση τις παραπάνω αρχές δημιουργούμε 

Αριστερή Δημοτική Παράταξη στο Δήμο Βέλου – 
Βόχας με κύριες επιδιώξεις:

• Την αντιμετώπιση των χρόνιων προβλημάτων 
του Δήμου: Ύδρευση, Αποχέτευση, Απορρί-
ματα, Παραλία-Θάλασσα, Υποδομές

• Τη λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου 
για όλους τους συμπολίτες πού έχουν ανάγκη 
και την προώθηση και άλλων δομών όπως 
«Αγορά χωρίς Μεσάζοντες», Κοινωνικό Ια-
τρείο, Κοινωνικό Φροντιστήριο

• Την καθιέρωση κοινωνικών δομών ώστε να 
εξαλειφθούν τα φαινόμενα ρατσισμού και πα-
ραβατικότητας

• Τη δημιουργία Ερευνητικού Ινστιτούτου στο 
κτήμα ΑΧΕΠΑΝΣ για σπόρους-φυτώρια

• Την ισόρροπη ανάπτυξη των ημι-ορεινών δια-
μερισμάτων

• Την προώθηση του Τουρισμού και του Αγρο-
το-τουρισμού

• Την ολοκλήρωση του χωροταξικού σχεδια-
σμού και των χρήσεων γης

• Την προώθηση πολιτιστικών δράσεων 

Καλούμε
Τους πολίτες που αποδέχονται τα παραπάνω να 

στελεχώσουν την Παράταξη και να αγωνιστούν 
για την επιτυχία των στόχων της. 

Τους καλούμε να συμβάλουν στη δημοκρατική 
εκπόνηση ενός ρεαλιστικού αναπτυξιακού προ-
γράμματος που θα απαλλάξει το Δήμο από την 
κακοδιαχείριση του παρελθόντος και την αδρά-
νεια του παρόντος.

ΟΛΟΙ ΟΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ 
ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΕΝΑ ΔΗΜΟ ΣΤΗΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
(τηλέφωνα επικοινωνίας: 

6980284926, 6980701744)

Εύχομαι το Άγιο Φως 

της Αναστάσεως να φωτίσει

τις καρδιές μας 

όλων μας.

Αννίβας

Παπακυριάκος

Δήμαρχος

Βέλου-Βόχας

• Υλικά για 
κοσμήματα & 
μπομπονιέρες

• Διακοσμητικά 
είδη

• Κομπολόγια

• Χειροποίητο 
κόσμημα

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΙΟΥΛΙΑ ΤΣΑΚΩΝΑ

Δαμασκηνού 42, Κόρινθος
Τηλ.: 27410 80393
Κιν.: 6948 235657, 6945 978781
F: ο κόσμος της χάντρας

Καλό 
Πάσχα

Με την προσδοκία το μήνυμα της Ανάστασης 

να σημάνει για τον καθένα ξεχωριστά,

το προσωπικό ξεκίνημα για ελπίδα, 

δύναμη κι αισιοδοξία,

εύχομαι σε όλους τους Κορίνθιους πολίτες

ΚΑΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΗ, 

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΕΔΕΣ
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
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Απάντηση του δήμου Βέλου - 
Βόχας σχετικά με το Χ.Α.Δ.Α 

Ζευγολατιού και τη τοποθέτηση 
σχετικής απαγορευτικής σήμανσης 

από και πρός το χώρο του

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε.

Διεύθυνση Σπουδών:

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

27420
33933

Βραχάτι 
Ζευγολατιό

27410
55983

Γνώση

ΜΕΘΟΔΙΚΟ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ-ΔΡΑΣΕΙΣΚΟΙΝΩΝΙΑ

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

ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ»

Το απόγευμα της Παρασκευής 26 Απριλίου 
πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του Κοινωνικού 
Παντοπωλείου του Δήμου Βέλου Βόχας. Το  Κοι-
νω νι κό Παν το πω λεί ο που στε γά ζε ται στο Βέλο επί 
της οδού Αγίας Μαρίνας 116Α , έναντι του Δημο-
τικού Καταστήματος Βέλου ιδρύθηκε στο πλαίσιο 
της κοινωνικής πολιτικής του δήμου, με σκοπό να 
προσφέρει άμεση ανακούφιση σε οικογένειες και 
άτομα που έχουν σοβαρή ανάγκη.  

Παρόντες στα εγκαίνια ο Δήμαρχος Βέλου Βόχας 
κ. Αννίβας Παπακυριάκος, η Αρμόδια Αντιδήμαρχος 
Κοινωνικής Πολιτικής κα. Κωνσταντίνα Τζαναβάρα, 
ο αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Βασίλης Τρωγάδης, 

ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Γιώργος 
Καραφωτιάς, ο επικεφαλής της ελάσσονος αντιπολί-
τευσης κ. Νίκος Ραχανιώτης, δημοτικοί και τοπικοί 
σύμβουλοι αλλά και πλήθος κόσμου που έσπευσαν 
να στη ρί ξουν αυ τή την προ σπά θεια, στέ κον τας αλ-
λη λέγ γυ οι στους συ ναν θρώ πους μας. 

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο θα λειτουργεί τις ακό-
λουθες ημέρες και ώρες:

Για την παραλαβή προϊόντων: Δευτέρα  09:00-
12:00 & Τετάρτη 06:00μ.μ – 08:00 μ.μ. Σημείο συ-
γκέντρωσης προϊόντων: Κοινωνικό  Παντοπω-
λείο, Αγ. Μαρίνας 116Α Βέλο, Κ.Α.Π.Η του Δήμου 
μας, Καλάθια στα Super Market του Δήμου μας.

ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ
ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ

Εκδρομή στο Σπήλαιο 
Διρού

Σας ενημερώνουμε ότι τα Κέντρα Ανοι-
χτής Προστασίας Ηλικιωμένων του Δή-
μου μας, την Δευτέρα 13 Μαΐου  2013, θα 
πραγματοποιήσουν μονοήμερη εκδρομή 
στο Σπήλαιο Διρού.  

Πρόγραμμα Εκδρομής:
• Ώρα αναχώρησης από τα Κ.Α.Π.Η του 

Δήμου :  07:30 π.μ. 
• 1η στάση μετά το τούνελ Αρτεμισίου.
• Επίσκεψη στο Σπήλαιο Διρού.
• Φαγητό (ελεύθερο μενού) στο Γύθειο.
• Καφέ στην Σπάρτη.
• Επιστροφή στα Κ.Α.Π.Η. περίπου στις 

21:00.
Τιμή εισιτηρίου ανά άτομο : 14 € μόνο 

για τα μέλη των Κ.Α.Π.Η.
Μπορείτε να δηλώνετε συμμετοχή κα-

θημερινά στα Κ.Α.Π.Η. του Δήμου μας 
έως την Πέμπτη 9 Μαΐου 2013. 

Σημείωση:
1) Όλοι οι εκδρομείς θα πρέπει να βρί-

σκονται στα Κ.Α.Π.Η. δεκαπέντε (15) λε-
πτά νωρίτερα από την ώρα αναχώρησης.

2) Η εκδρομή ισχύει μόνο για τα μέλη 
των Κ.Α.Π.Η.

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

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.
ΤΖΑΝΑΒΑΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΕΛΟΥ - ΒΟΧΑΣ

Μαθήματα Εικαστικού 
Κοσμήματος

Ενημερώνουμε τα μέλη των Κέντρων 
Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων του 
Δήμου μας ότι κάθε Τετάρτη και ώρες 4:00 
μ.μ. – 5:00 μ.μ. στο Κ.Α.Π.Η. Βραχατίου 
πραγματοποιούνται μαθήματα στη θεματι-
κή ενότητα ‘Εικαστικό Κόσμημα’.  

Στα μαθήματα μπορούν να συμμετέ-
χουν και μη μέλη των Κ.Α.Π.Η. Πληρο-
φορίες για την συμμετοχή σας δίδονται 
κάθε Τετάρτη από 4:00 μ.μ. - 5:00 μ.μ. 
στο Κ.Α.Π.Η. Βραχατίου και στο τηλέφω-
νο 2741 0 56393. Υπεύθυνη μαθημάτων: 
Μαυραγάνη Ολυμπία.  

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.
ΤΖΑΝΑΒΑΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΕΛΟΥ - ΒΟΧΑΣ

Απάντηση της 25ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων 
σχετικά με την πρόσβαση και τον ηλεκτροφωτισμό στο Φουκά

Απαντητικό έγγραφο  απέστειλε η 25η Εφορεία Βυζαντι-
νών Αρχαιοτήτων στην "ΚΟΙΝΩΝΙΑ" σχετικά με την επιστολή 
που είχαμε δημοσιεύσει στο προηγούμενο τεύχος της εφη-
μερίδας μας για την πρόσβαση και τον ηλεκτροφωτισμό του 
Φουκά. 

Ο Σύλλογος Ενεργών Πολιτών "Κοινωνία" 
αφού ζήτησε και έλαβε αντίγραφα των μελε-
τών που υπάρχουν στις Τεχνικές Υπηρεσίες 
του Δήμου Βέλου-Βόχας και οι οποίες αφο-
ρούν στο λόφο του Φουκά και ειδικότερα τα 
προσκτίσματα (κελιά) του Ι. Ναού της Ζωο-
δόχου Πηγής, τις κατέθεσε στην 25η ΕΒΑ. 
Πρίν λίγες ημέρες έλαβε απάντηση η οποία 
αναφέρει  τα εξής: " Απαντώντας στην από 
25-02-13 αίτηση σας σχετικά με τις μελέτες που μας διαβι-
βάσατε, σας πληροφορούμε ότι:
1. Οι δύο μελέτες αφορούν σε μεμονωμένα κτίσματα του 

κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου και θα μπορούσαν να 
εγκριθούν υπό όρους από την Υπηρεσία μας. Η ουσιαστι-
κή παρατήρηση μας, αφορά στη κατασκευή των χώρων 
υγιεινής εντός ερειπωμένου κτίσματος που δεν έχει ερευ-
νηθεί και δεν έχει τεκμηριωθεί. Για την εξυπηρέτηση των 
επισκεπτών, θα μπορούσε να επιτραπεί η αναστρέψιμη 
εγκατάσταση χώρων W.C. στην ίδια θέση όπως π.χ. κατα-
σκευή υπερυψωμένου ξύλινου ή μεταλλικού δαπέδου και 
εγκατάσταση προκατασκευασμένων χώρων W.C.

2. Οι δύο μελέτες αποτελούν μόνο μέρος μιας συνολικής 
παρέμβασης στον χώρο, όπως αυτή προτείνεται στο αρ. 
πρωτ. 351/12-07-2006 έγγραφο μας, γεγονός που περι-
ορίζει τη δυνατότητα ένταξης του έργου σε περιφερειακά 
προγράμματα χρηματοδότησης.
Η πρόταση για ένταξη ενός έργου αρχαιολογικού ενδια-

φέροντος στο ΕΣΠΑ θα πρέπει καταρχάς να έχει την έγκριση 
της μελέτης από το Κ.Α.Σ. και την έγκριση της Γενικής Γραμ-
ματείας Πολιτισμού.

Θα πρέπει επίσης η μελέτη να περιλαμβάνει το σύνολο των 
έργων που απαιτούνται για μια ολοκληρωμένη παρέμβαση 
στον χώρο, έτσι ώστε αυτός να λειτουργεί οργανωμένα, με 
ασφάλεια και προς όφελος της τοπικής κοινωνίας, προστα-

τεύοντας και αναδεικνύοντας τα μνημεία.
Από τα παραπάνω γίνεται κατανοητό 

ότι προκειμένου να υπάρχει η δυνατό-
τητα χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ, θα 
πρέπει να υποβληθεί στην Περιφέρεια 
Πελοποννήσου αίτημα ολοκληρωμένης 
διαχείρισης του χώρου, προς όφελος της 
διατήρησης και προστασίας των μνημεί-
ων, της εξυπηρέτησης των επισκεπτών 
και της τοπικής κοινωνίας.

Η μελέτη δηλαδή θα πρέπει να περιλαμβάνει και τα υπό-
λοιπα αναφερόμενα στην αίτηση σας στις παραγράφους 3, 4 
και 5, όπως επίσης διαμορφώσεις των αύλειων χώρων, δι-
ευκόλυνση της προσβασιμότητας, εξυπηρέτηση Α.Μ.Ε.Α. και 
ενημέρωση των επισκεπτών.
3. Το επιστημονικό προσωπικό της Εφορείας μας είναι επι-

φορτισμένο με την υλοποίηση πολλών έργων ενταγμένων 
στο ΕΣΠΑ και δεν μπορεί χρονικά να συμβάλει στη σύντα-
ξη των μελετών. Είναι όμως στη δώθεση οποιουδήποτε 
μελετητή αναλάβει την εκπόνησή τους για συνεργασία σε 
επιμέρους τεχνικά και επιστημονικά θέματα.
Τέλος αν επιθυμείτε την έγκριση των δύο μελετών, θα 

πρέπει να μας υποβληθούν τα πρωτότυπα τεύχη και σχέδια 
εις τριπλούν συνοδευόμενα και από την φωτογραφική τεκ-
μηρίωση".

Το έγγραφο υπογράφεται από τον προϊστάμενο της 25ης 
Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων κ. Αθανασούλη.

Σύμφωνα λοιπόν με το έγγραφο αυτό ο δήμος θα μπο-
ρούσε να αξιοποιήσει τις ήδη υπάρχουσες μελέτες για την 
ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ ακολουθώντας τις διαδικασίες 
που περιγράφονται. 

Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος του δήμου Βέ-
λου-Βόχας απέστειλε απάντηση προς το Σύλ-
λογο "Κοινωνία" σχετικά με τον ΧΑΔΑ Ζευγολα-
τιού η οποία αναφέρει τα εξής: "Σχετικά με το 
αντικείμενο του θέματος και σε απάντηση του 
(α) σχετικού εγγράφου, σας ενημερώνουμε ότι 
υπάρχει η σχετική μέριμνα και οι αντίστοιχες πι-
στώσεις για την υλοποίηση των απαιτούμενων 
εργασιών και προληπτικών μέτρων-δράσεων 
πολιτικής προστασίας στο Χ.Α.Δ.Α. Ζευγολα-
τιού, στη θέση Πουρνάρι.

Παραθέτουμε προς ενημέρωσή σας μέτρα 
που πρέπει να υπάρχουν στο 
Χ.Α.Δ.Α. Ζευ-
γολατιού (στη 
θέση Πουρνάρι) 
σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομο-
θεσία (σχετικό 
β):
• Π ε ρ ί φ ρ α ξ η 

με δικτυω-
τό συρμα-
τ ό π λ ε γ μ α 
ύψους 2,5 
μέτρων τουλάχιστον, 
ολόκληρου του χώρου απόρριψης εφόσον το 
επιτρέπει το φυσικό έδαφος.

• Διάνοιξη αποψιλωμένης βλαστήσεως ζώνης 
πλάτους τουλάχιστον 50 μέτρων περιμετρικά 
της περίφραξης.

• Ύπαρξη επαρκούς αριθμού εργαλείων και 
ικανής ποσότητας ή παροχής νερού (πχ. 
ύπαρξη δεξαμενής νερού)

• Πινακίδες κατευθυντήριες και προειδοποιη-
τικές πινακίδες κινδύνου πυρκαγιάς

• Ειδικά κατά την διάρκεια της αντιπυρικής πε-
ριόδου ως Δήμος λαμβάνουμε όλα τα απαραί-
τητα προληπτικά μέτρα ασφαλούς φύλαξης 
για την αποφυγή ανάφλεξης και πρόκλησης 
πυρκαγιών, δηλαδή κατά τις ημέρες με δεί-
κτη επικινδυνότητας 4 (πολύ υψηλή) και 5 
(κατάσταση συναγερμού) για τη συγκεκριμέ-
νη περιοχή (πχ. παρουσία σκαπτικού μηχα-
νήματος του Δήμου για άμεση επέμβαση).
Σας ενημερώνουμε ότι ο Δήμος Βέλου-Βό-

χας πρόκειται το συντομότερο δυνατό να προ-
βεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες σχετικά 
με το αντικείμενο του θέματος.

Τέλος, επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τον Κα-
νονισμό Καθαριότητας που ισχύει (σχετικό γ) 
απαγορεύεται η απόρριψη, εναπόθεση ή εγκα-
τάλειψη αντικειμένων σε δημόσιους χώρους, 
εκτός των χώρων εκείνων που καθορίζονται 
από την αρμόδια αρχή και προβλέπεται χρημα-
τικό πρόστιμο ύψους 50,00 €".

Το έγγραφο που υπογράφεται από το δήμαρ-
χο Αννίβα Παπακυριάκο διαβεβαιώνει ότι θα 
ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ενόψει θερι-
νής, αντιπυρικής περιόδου. Ίδωμεν!

Εγκαινιάστηκε το Κοινωνικό 
Παντοπωλείο στο Βέλο

Ο Νίκος Ραχανιώτης, ο Γιώργος Καραφωτιάς, η αντιδήμαρχος 
Ντίνα Τζαναβάρα, ο δήμαρχος Αννίβας Παπακυριάκος

και ο εφημέριος της Αγ. Μαρίνας που τέλεσε τον αγιασμό.
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ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ 100 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΥΣ ΠΟΛΕΜΟΥΣ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Γ. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ - Ν. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΟΕ

ΠΩΛΗΣΗ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ
& ΕΙ∆ΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

BOX CENTER

Άσσος Κορινθίας
τηλ: 6973 344 101, 6936 868 399

Βέλο Κορινθίας
τηλ. 27420 32636, κιν. 6932 490647

Βασίλειος Ευθ. 
Κωστούρος

Επισκευές Ψυγείων, Πλυντηρίων, Κουζινών

Εγκαταστάσεις -  Πωλήσεις

Air Condition - Ηλιακοί Θερμοσίφωνες

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ • Παιδικό

• Ανδρικό

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

Eva E
va

Παραπλεύρως Φαρμακείου 
ΧΡΗΣΤΑΡΑ

• Γυναικείο

• Μανικιούρ   • Πεντικιούρ

ΠολιτιΣτιΚοΣ ΣύλλογοΣ 
ΠΕΡιγιΑλιού ΚοΡινθιΑΣ 

«ΑΠολλΩν»

λέσχη Ανάγνωσης
Στα πλαίσια των πολιτιστικών μας δράσε-

ων εκτός από τις θεατρικές ομάδες (θεατρι-
κή ομάδα και θεατρικό παιχνίδι παιδιών και 
ενηλίκων) που δραστηριοποιούνται στο χώρο 
μας (Θέατρο Περιγιαλίου) δημιουργήθηκε Λέ-
σχη Ανάγνωσης.

Η πρώτη συνάντηση των μελών της Λέσχης 
Ανάγνωσης  πραγματοποιήθηκε στο Θέατρο 
Περιγιαλίου την Κυριακή 3 Φεβρουαρίου.

Η δεύτερη συνάντηση πραγματοποιήθηκε 
την Κυριακή 3 Μαρτίου. Ήταν προσκεκλημένη 
μας η συγγραφέας Ζηνοβία Μαρνέζη και συ-
ζητήσαμε το βιβλίο της «Η Κοραλία της Σιω-
πής» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Δυάς.

Η τρίτη συνάντηση πραγματοποιήθηκε την 
Κυριακή 31 Μαρτίου. Μιλήσαμε για το βιβλίο 
του Γιώργου Ντελάκη «Έρωτας ή Τίποτα» (εκ-
δόσεις Γκιούρδα).

H τέταρτη συνάντηση πραγματοποιήθηκε 
την Κυριακή 21 Απριλίου.Συζητήσαμε το βι-
βλίο της Πασχαλίας Τραυλού «Τα ρόδα της σι-
ωπής» (εκδόσεις Ψυχογιός).

Η επόμενη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί 
την Κυριακή 12 Μαϊου στις 5 το απόγευμα. 
Θα συζητήσουμε το βιβλίο του Βασίλη Δaνέλ-
λη  «Μαύρη Μπίρα» (εκδόσεις Καστανιώτη).

Η Λέσχη Ανάγνωσης είναι μια ομάδα αν-
θρώπων που έχουν συμφωνήσει να συνα-
ντιούνται σε τακτά διαστήματα (συνήθως μία 
φορά το μήνα) και να συζητούν για βιβλία που 
αποφάσισαν να διαβάσουν από κοινού.  Η Λέ-
σχη Ανάγνωσης είναι ουσιαστικά μια παρέα  
με κοινό παρονομαστή κι επιδίωξη την ανά-
γνωση και τη συζήτηση. 

Στο πρόγραμμα των εκδηλώσεών μας θα 
συμπεριλάβουμε συζήτηση με προσκεκλη-
μένους συγγραφείς καθώς και παρουσιάσεις 
βιβλίων.

H συμμετοχή των μελών στη Λέσχη Ανά-
γνωσης είναι δωρεάν.

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετο-
χής μπορείτε να επικοινωνείτε με τη συντονί-
στρια της Λέσχης και Ειδ. Γραμματέα του Πο-
λιτιστικού Συλλόγου Περιγιαλίου ΑΠΟΛΛΩΝ: 
Σοφία Φράγκου Πτυχιούχο Αγγλικής Φιλο-
λογίας Παν/μίου Salford in Manchester,UK 
και παραγωγό ραδιοφωνικών εκπομπών για 
το βιβλίο τηλ.6945442733, e-mail: fragkou-
plati@hotmail.com, facebook: Sofia Fragkou 
Plati ή με το Θέατρο Περιγιαλίου, τηλ. 
2741086330

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου 
κ. Φάνης Γιαννακόπουλος

Ο κ. Αποστολόπουλος πρόεδρος του 
Τ.Συμβουλίου

ο Πρόεδρος του ΚΕ.Π.Α.Π. κ. Λαμπρινός, ο Πρόεδρος του τοπικού Συμβουλίου  
κ. Αποστολόπουλος, ο Δήμαρχος Κορινθίων κ. Πνευματικός και ο πρόεδρος  

του Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων κ. Σταυρέλης

Ο εκπρόσωπος του μητροπολίτη, εφημέ-
ριος του Ζευγολατιού, π. Πέτρος Ρούσσος

Ο κ. Πνευματικός, δήμαρχος Κορινθίων

ΠολιτιΣτιΚοΣ ΚΑι λΑογΡΑΦιΚοΣ ΣύλλογοΣ ΑΣΣού «Η ΡΕΑ»

Μας μιλά ο Πρόεδρος κ. Φάνης Γιαννακόπουλος για την 
πορεία του συλλόγου από την ίδρυση του έως σήμερα. 

Το έτος 1987 με την πρωτοβουλία κάποιων γυναικών 
που αγαπούσαν τον παραδοσιακό χορό και με την βοήθεια 
της τότε ΝΕΛΕ άρχισαν να δημιουργούν το πρώτο γκρούπ 
παραδοσιακών χορών στον Άσσο, παράλληλα με την πα-
ραχώρηση κάποιων χώρων από το δημοτικό σχολείο που 
τύχαινε την συγκεκριμένη περίοδο να ήμουν διευθυντής. 
Την επόμενη χρονιά μου προτάθηκε από την συγκεκριμένη 
ομάδα των κυριών να αναλάβω την προεδρία του συλλό-
γου, όντας και εγώ λάτρης των παραδοσιακών χορών, μια 
πρόταση που με τίμησε αλλά και με συγκίνησε και έκτοτε 
παραμένω σε αυτή τη θέση. Η δε πορεία του συλλόγου 
θεωρώ ότι είναι ανοδική έχοντας καταφέρει να προβάλει 
τον Άσσο τόσο στον ελλαδικό χώρο όσο και στο εξωτερι-
κό, τόσο με τα χορευτικά όσο και με την μικτή πολυφωνική 
χορωδία που έχουμε καθώς έχει συμμετάσχει σε διεθνή 
φεστιβάλ όπως για παράδειγμα στην Ιταλία και στην Σερβία 
που ο κόσμος μας παρακινούσε στο τέλος της παράστασης 
να συνεχίσουμε να τραγουδάμε τους ελληνικούς σκοπούς 
κάτι που για ένα χωριό σαν τον Άσσο ήταν μεγάλη τιμή, και 
περηφάνια για την επιτυχία της αποστολής μας. 

Το έτος 1999 το χορευτικό πέρασε στον δήμο Άσσου –
Λεχαίου και εκτοτε σταμάτησε η δραστηριότητα. Μετά από 
απαίτηση πολλών φίλων του συλλόγου το 2010 ξαναγύ-
ρισε το χορευτικό στη ΡΕΑ, και από το 2012 πλέον αφού 
ενισχυθήκαμε με νέα πρόσωπα πέραν του παραδοσιακού 
τμήματος, εννοώ το λάτιν που έχουμε, επαναλειτούργη-
σαν το τμήμα αυτό. Οι δραστηριότητες του συλλόγου δεν 
περικλείονται μόνο στο χορευτικό αλλά αναφέρω το κοινω-
νικό έργο που αφορά την τράπεζα αίματος με τα 400 μέλη 
και με μια συγκομιδή περίπου στις 2500 φιάλες αίμα, που 
όταν χρειάστηκε και έχουμε παραδείγματα να αναφέρουμε 
πραγματικά σώσαμε ζωές. Παράλληλα έχουμε επισκεφθεί 

πολλά ιδρύματα όπως γηροκομεία το Χαμόγελο του παιδιού 
και άλλα που με την χορωδία μας έχουμε δώσει μια ευχάρι-
στη νότα στους τροφίμους τους. Οι εκδηλώσεις του συλλό-
γου ξεκινούν με την κοπή της πίτας που εκεί βραβεύουμε 
τους εθελοντές αιμοδότες, ανάλογα με την προσφορά τους 
σε αίμα, καθώς και όποιον συμπολίτη μας έχει προσφέρει 
βοήθεια στο σύλλογο μας αλλά και στην κοινωνία. 

Έχουμε πραγματοποιήσει πολλές εκδρομές σχεδόν σε 
όλη την Ελλάδα σε ιστορικούς αλλά και θρησκευτικούς 
χώρους, προετοιμαζόμαστε τώρα για την επόμενη που θα 
επισκεφθούμε τα οχυρά του Ρούπελ τα σπήλαια της Αλλι-
στράτης και την Κερκίνη. 

Φέτος θα πραγματοποιήσουμε το 13ο χορωδιακό φεστι-
βάλ που όσοι έχουν βρεθεί κοντά μας βλέπουν την ποιότητα 
που έχει, όπως ο μεγάλος μαέστρος Αλέκος Παπαγιαννό-
πουλος που αναγνώρισε την ποιότητα της χορωδίας μας,  
επειδή δεν λειτουργεί η χορωδία της Κορίνθου μας δώρισε 
τις στολές της. Φέτος αναδείξαμε τους Βαλκανικούς πολέ-
μους για τα 100 χρόνια που συμπληρώθηκαν με ομιλίες και 
χορούς, και τελευταία το αποκορύφωμα των εκδηλώσεων 
μας με τις δύο χορωδίες οι οποίες μας σεργιάνησαν στη δε-
καετία του 50 η δε παιδική χορωδία με τα μουσικά τους όρ-
γανα εντυπωσίασε το κοινό, αλλά πρέπει να αναφερθώ στο 
κλείσιμο της βραδιάς με το χορευτικό του κ. Λαζανά με την 
δ. Δεληγιάννη που άφησε το κόσμο εκστασιασμένο. 

Τώρα για τη συνέχεια αφού γυρίσουμε από το Μεσολόγγι 
που θα συμμετέχουμε την Κυριακή των Βαΐων στην μεγά-
λη παρέλαση που θα γίνει με την συμμετοχή φουστανελο-
φόρων από τα χορευτικά μας, και στις 2 Ιουνίου έχει κα-
θιερωθεί εκδήλωση για την άλωση της Πόλης, καθώς στο 
χωριό μας υπάρχει ναός της οσίας Υπομονής μητέρας του 
Κωνσταντίνου Παλαιολόγου και η προτομή του στον αύλειο 
χώρο της εκκλησίας. 

Τον Ιούλιο θα βρεθεί το μεγάλο χορευτικό του συλλόγου 

μας σε πανελλαδικό φεστιβάλ στην Ξάνθη, και στις 16, 17 
και 18 θα έχουμε το 13ο φεστιβάλ χορωδιών και παράλληλα 
θα επαναλάβουμε την εκδήλωση του Δημοτικού Θεάτρου 
που έγινε στην Κόρινθο σε συνεργασία με την σχολή τάνγκο 
του κ. Γεροβασίλη. Έτσι ολοκληρώνεται η πολιτιστική μας 
χρονιά στις 31 Ιουλίου, ξεκουραζόμαστε περίπου ένα μήνα 
και από Σεπτέμβρη ξεκινάμε. Όσον αφορά τη στήριξη του 
Δήμου προς το σύλλογο πρέπει να είναι πιο συνεπής στους 
συλλόγους που πραγματικά έχουν δραστηριότητα σαν το 
δικό μας και παράγουν έργο και πολιτισμό και αυτό είναι το 
αίτημα μας. 

Δ. Δεληγιάννη, χοροδιδάσκαλος
Είμαι 2 χρόνια στο σύλλογο και αισθάνομαι τυχερή που 

βρίσκομαι εδώ διότι πραγματικά παράγεται έργο και φαί-
νεται, και πολλά οφείλονται στο πολύ καλό κλίμα που έχει 
δημιουργηθεί μεταξύ των ομάδων που συμμετέχουν. 

Θ. Λαζανάς, χοροδιδάσκαλος
Στα 5 χρόνια που είμαι στο σύλλογο διαπίστωσα πως η 

καλή λειτουργία του συλλόγου φαίνεται από το αποτέλεσμα 
που έχει και από την αναγνώριση που δέχεται από το κό-
σμο, καθώς και τη διάθεση για προσφορά τόσο των ανθρώ-
πων του Δ. Σ. όσο και των παιδιών που αγαπούν αυτό που 
κάνουν και επιθυμούν να υπάρχει συνέχεια σε αυτό που 
λέγεται πολιτιστική κληρονομιά.

 
Τα μέλη του ΔΣ είναι, πρόεδρος ο κ. Γιαννακοπουλος, 

αντιπρόεδρος ο κ. Λαζανάς η κ. Πετούμενου γ. γραμματέ-
ας, ο κ. Παπαδόπουλος ταμίας, και στις δημόσιες σχέσεις η 
κ. Κλενιάτη την οποία και τιμήσαμε για την εικοσιπενταετή 
παρουσία της στο σύλλογο. Κλείνοντας οκ. Γιαννακόπουλος 
εξήρε το κλίμα που επικρατεί στα μέλη του συλλόγου που 
το θεωρεί το θεμέλιο λίθο για την συνέχιση του. 
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ΑνΑΚοινΩΣΗ
Σας ενημερώνουμε ότι οι προπονήσεις καλα-

θοσφαίρισης στο δημοτικό κλειστό γυμναστήριο 
«Γ. Τριαντάφυλλος» συνεχίζονται τις εξής ημέ-
ρες και ώρες:

Τ Ρ Ι Τ Η :              20.00  –  21.15 
Σ Α Β Β Α Τ Ο :     11.00  –  12.30 
Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η :      15.00  –  16.30
Οι εγγραφές γίνονται στο κλειστό γυμναστή-

ριο κατά τη διάρκεια των προπονήσεων.
Τηλέφωνα επικοινωνίας – πληροφορίες:
Αγγελής Γεώργιος 6981595060
Λέκκας Αναστάσιος 6944603263
Σχοινοχωρίτης Κωνσταντίνος 6945832094

Σουβλάκι • πίτα • γύρος
κοτόπουλο σχάρας

Παραλία Βραχατίου

delivery: 27410 51296

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΙΚΡΑ ΝΕΑ

τσιπουράδικο

ΠεΖΟΔΡΟΜΟΣ ΖεΥΓΟΛΑΤΙΟΥ
ΕΝΑΝΤΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ

τηλ. 6977 201077 (Βορινιώτης Μηνάς)

από τις 10 το πρωί

µε ποικιλία ουζοµεζέδων & θαλασσινών

γΗΠΕΔο ΜΕ ΣύνθΕτιΚο 
ΧλοοτΑΠΗτΑ Στον ΑΣΣο

Δημοπρατήθηκε η κατασκευή με συνθετικό χλοοτάπητα του γηπέδου 
του Άσσου για να εξυπηρετήσει τις αθλητικές δραστηριότητες της περι-
οχής και να προσφέρει στους συμπολίτες μας έναν χώρο για αξιοπρεπείς 
και ασφαλείς ποδοσφαιρικούς αγώνες.

Το έργο είναι συνολικού προϋπολογισμού 390.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 
και αφορά, χωματουργικά -με τις απαραίτητες εκσκαφές- την κατασκευή 
υπόβασης από θραυστό υλικό και γαρμπίλι, στρώση του γηπέδου με άμμο 
και σκύρους μεταβλητού πάχους, επιχώσεις, αποστραγγιστικά έργα για 
την καλύτερη απορροή των υδάτων, όπως είναι η τοποθέτηση σωλήνων 
και η κατασκευή φρεατίων αποστράγγισης και αποχέτευσης ομβρίων. Στο 
τέλος των εργασιών αυτών για να προστατευτεί ο χώρος, θα κατασκευα-
στεί τοιχοποιία από σκυρόδεμα και θα τοποθετηθεί νέα περίφραξη αφού 
γίνει καθαίρεση του παλαιού συρματοπλέγματος.

Ο συνθετικός χλοοτάπητας ποδοσφαίρου, θα είναι από ίνες πολυαιθυ-
λενίου (100%) τελευταίας γενιάς, ο οποίος θα συνοδεύεται από έκθεση 
αποτελεσμάτων εργαστηριακών δοκιμών ελέγχου από ανεξάρτητο ερ-
γαστήριο εγκεκριμένο από τη FIFA, τα απαραίτητα πιστοποιητικά ISO, τις 
πρωτότυπες βεβαιώσεις και πιστοποιήσεις του παραγωγικού οίκου καθώς 
επίσης γραπτή εγγύηση για τα υλικά, την εργασία και την διατήρηση των 
λειτουργικών χαρακτηριστικών από τον παραγωγό και τον πιστοποιημένο 
εφαρμοστή.

Επίσης η γραμμογράφηση του αγωνιστικού χώρου του γηπέδου, θα γίνει 
με λωρίδες τεχνητού χλοοτάπητα λευκού χρώματος, ιδίων ακριβώς προ-
διαγραφών με εκείνες του υπόλοιπου τεχνητού χλοοτάπητα και πλάτους, 
σύμφωνα με τα όσα καθορίζονται με τον ισχύοντα κανονισμό της FIFA.

Με εαυτόν τον τρόπο, ο Δήμος Κορινθίων θα διασφαλίσει τα ποιοτικά 
χαρακτηριστικά του έργου τα οποία είναι και κρίνονται αναγκαία για να 
δώσουν την δυνατότητα στους αθλούμενους νέους να διεξαγάγουν ποιο-
τικούς αγώνες ποδοσφαίρου σε ένα αναβαθμισμένο αθλητικό χώρο.

Εγκαίνια στο Βραχάτι

Mε επιτυχία η καμπάνια Let’s do it Greece  
στο Δήμο Βέλου Βόχας

Tα super market Κρητικός, εγκαινίασαν ένα νέο κατάστημα ΚΡΗΤΙ-
ΚΟΣ TOP MARKET στην παραλία Βραχατίου, στην περιοχή Σαμούτανη.

Πρόκειται για το πρώην Σούπερ Μάρκετ του Δημήτρη Λουμάνη, του 
οποίου η παρουσία θα είναι αδιάλειπτη και συνεχής και στο νέο κατά-
στημα. Σκοπός του είναι να φέρει στην γειτονιά έξυπνες, γρήγορες και 
ποιοτικές λύσεις για το καθημερινό τραπέζι, με τιμές των μεγάλων super 
market. Στα ράφια τους θα βρείτε top κωδικούς, αντιπροσωπευτικούς 
όλων των προϊοντικών κατηγοριών.

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε 
για 2η συνεχή χρονιά  η καμπάνια 
εθελοντικού καθαρισμού Let’s do it 
Greece στο Δήμο Βέλου Βόχας.

Το πρωί της Κυριακής της 14ης 
Απριλίου εθελοντές κάθε ηλικίας 
συναντήθηκαν στα σημεία εκκίνη-
σης στην παραλία Βραχατίου και 
στην παραλία Κοκκωνίου απ’ όπου 
προμηθεύτηκαν τον απαραίτητο 
εξοπλισμό  και ξεκίνησαν χωρι-
σμένοι σε ομάδες καθαρίζοντας την 
παραλία.

Ο Δήμαρχος Βέλου Βόχας κ. 
Αννίβας Παπακυριάκος θέλει να 
ευχαριστήσει δημόσια όλους τους 
συμμετέχοντες για τη θερμή τους 
ανταπόκριση στο κάλεσμα, αφιε-
ρώνοντας τον πολύτιμο ελεύθερο 
χρόνο τους για έναν τόσο σημαντι-
κό κοινό σκοπό.

Ιδιαίτερα όμως θέλει να ευχαρι-
στήσει:

• Το freddotv.gr και τον κ. Νότη 
Κομνηνάκη ως χορηγούς επι-
κοινωνίας, όπου από την πρώτη 
στιγμή στάθηκαν αρωγοί στην 
προσπάθεια του Δήμου και συ-
νέβαλαν με το καλύτερο αποτέ-
λεσμα στην επιτυχή διεξαγωγή 
αυτής της προσπάθειας. 

• Το ξενοδοχείο ΑΛΚΥΩΝ που 
πρόσφερε νερά, αναψυκτικά, 
χυμούς, σάντουιτς στους παρευ-
ρισκομένους

• Την επίλεκτη Ομάδα Ειδικών 
Αποστολών του Δήμου Βέλου 
Βόχας

• Το Σούπερ Μάρκετ Λουμάνης-
Κρητικός στο Βραχάτι  που προ-
σέφεραν νερά

• Τους Πολιτιστικούς Συλλόγους 
του Δήμου Βέλου Βόχας, Μέγας 
Αλέξανδρος Βραχατίου, Αναγέν-
νηση Βραχατίου, Πολιτιστικός 
και Λαογραφικός Σύλλογος Βό-

χας, Πολιτιστικός Σύλλογος Κοκ-
κωνίου ΄΄Νέα Γενιά΄΄

• Τους εκπαιδευτικούς και μαθη-
τές των σχολείων του Δήμου και

• Όλους τους πολίτες που παραβρέ-
θηκαν εθελοντικά στην εκστρατεία 
καθαρισμού των παραλιών 
Το τελικό αποτέλεσμα χαροποί-

ησε όλους τους συμμετέχοντες οι 
οποίοι εξέφρασαν την επιθυμία να 
συμμετέχουν ξανά σε αντίστοιχες 
δράσεις. 

Μέσα από την καμπάνια φάνηκε  
πως οι πολίτες του Δήμου Βέλου 
Βόχας είναι ενεργοί, είναι εθελο-
ντές και δημιουργούν τις προϋ-
ποθέσεις για ένα  ομορφότερο και 
καθαρότερο περιβάλλον. Μέσα από 
αυτή τη δράση οι πολίτες έδειξαν 
για μια ακόμα φορά την εθελοντι-
κή τους διάθεση και αποδεικνύουν 
πόσο ευαισθητοποιημένοι είναι και 
στα θέματα περιβάλλοντος.

ΜΙΚΡεΣ ΑΓΓεΛΙεΣ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ Προσχολικής Αγωγής δραστηριοτήτων δημι-
ουργίας και έκφρασης αναλαμβάνει σε πολύ προσιτές τιμές τη 
διαπαιδαγώγηση, φύλαξη και ψυχαγωγία των παιδιών σας, ανε-
ξαρτήτως ηλικίας. Τηλ. 6981 056778, Αργυρώ. 
ΑΓΙΟΓΡΑΦΟΣ παραδίδει κρητική τεχνική,  τοιχογραφία, επτα-
νησιακή και ρωσική. Μαθήματα μεμονωμένα και ομαδικά. Τιμές 
προσιτές. Τηλ. 27410-88911, κιν. 6940-849727, κ. Σφακια-
νάκη. 
ΒΡεΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ ετών 34 αναλαμβάνει την δημιουρ-
γική φύλαξη παιδιών κάθε ηλικίας!!!!! Τηλ.6982 164733 ΑΛΕ-
ΞΑΝΔΡΑ
ΚΑΤΟΧΟΣ PROFICIENCY Αγγλικής γλώσσας και ΆΔΕΙΑΣ ΔΙ-
ΔΑΣΚΑΛΙΑΣ  παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα  Αγγλικών  σε λο-
γικές τιμές! ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΛΕΧΑΙΟ-ΚΙΑΤΟ!!! ΤΗΛ. 6982 164733 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ελεύθερου και γραμμικού 
σχεδίου. Προετοιμασία για τις εξετάσεις. Νίκος Ιωαννίδης. Τηλ. 
6945 875655
εΝΟΙΚΙΑΖεΤΑΙ ισόγειος επαγγελματικός χώρος 154 τ.μ. στο 
Ζευγολατιό Κορινθίας, με αυτόνομη θέρμανση 2 WC ιδιωτι-
κός-προστατευόμενος  χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων και 
τριφασικό ρεύμα. Τηλ. Πληροφοριών : 6977598266 κ’ 2741-
0-56496.
εΝΟΙΚΙΑΖεΤΑΙ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ στο Άνω Βέλο στην πλατεία Ελευ-
θερίας. Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 6948738271 κ’ 2742-0-
33453.
εΝΟΙΚΙΑΖεΤΑΙ τριάρι 58 τ.μ. με αυτόνομη θέρμανση στο Συ-
νοικισμού Βέλου. τηλ. 27420 33972.
εΝΟΙΚΙΑΖεΤΑΙ 3άρι ισόγειο με αυτόνομη θέρμανση στο 
Ζευγολατιό δίπλα στο Δημοτικό Σχολείο. Προσιτή Τιμή. Τηλ.: 
27410-54000, κιν. 6974-760765.
εΝΟΙΚΙΑΖεΤΑΙ 2άρι, 65 τ.μ. στην περιοχή Σαϊτέικα στο Βέλο. 
Τηλ. 6973 436 273
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, μετρητοίς. 
Τηλ. 6974 484971
ΠΩΛεΙΤΑΙ στο ΚΟΚΚΩΝΙ οικόπεδο 1550 τ.μ επί της Π.Ε.Ο κα-
τάλληλο 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 ανάπτυξη 
τραπεζοκαθισμάτων και ομπρελών. ΤΗΛ. 6947 404554
ΠΩΛεΙΤΑΙ λόγω συνταξιοδότησης, κατάστημα με υλικά επεξερ-
γασίας μαρμάρου και είδη κοιμητηρίου, στο Βέλο επί της παλαιάς 
Εθνικής οδού Αθηνών-Πατρών. Τηλ. 27420-33422 & 6948-
656850
ΠΩΛεΙΤΑΙ  μηχανή ποπ κορν με τέσσερις ρόδες. Ύψος 1,60 
μέτρα και μήκος 0,50 μέτρα. Τιμή 350 ευρώ. Τηλ: 6970580426

Ο Δημήτρης 
Λουμάνης με 

τους γονείς του 
και εκπρόσωπο 

της εταιρείας 
"ΚΡΗΤΙΚΟΣ" στα 

εγκαίνια του 
καταστήματος



12 // 27 απριλιου 2013 Γνώμη ΠΟΛΙΤΩΝ Γνώμη ΠΟΛΙΤΩΝ	 27 απριλιου 2013 // 13 

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΤΣΑΚΟΥ ΝΙΚΗ

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
ΑΥΤΟΚ/ΤΩΝ - ΖΩΗΣ - ΠΥΡΟΣ

Μούλκι Κορινθίας 
τηλ. 27424 00091
κιν. 6936 146 108

e-mail: nikitsakou@hotmail.com

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΑΝΙΣΧΙΔΗΣ
πρ. Αντιδήμαρχος Δήμου Βόχας

Με το νου και την 

καρδιά στον άνθρωπο 

της διπλανής πόρτας...

Καλό Πάσχα 

και

Καλή Ανάσταση!

Φινάλε με 2η θέση και αποθέωση!

Ο Παμβοχαϊκός δεν τα κατάφερε 
στον 4ο τελικό απέναντι στον Ολυ-
μπιακό, ηττήθηκε με 0-3 σετ στο 
κλειστό της Βόχας «Γ. Τριαντάφυλ-
λος» και έκλεισε τη σεζόν με την κα-
τάκτηση της 2ης θέσης. Μια ιστορι-
κή επιτυχία για την ομάδα μας, που 
κυνήγησε την υπέρβαση, αλλά δεν 
μπόρεσε να φτάσει στην κατάκτηση 
του τίτλου, καθώς ο Ολυμπιακός 
επικράτησε με 1-3 στη σειρά των 
τελικών. 

Η πορεία ως τον τελικό μόνο 
τυχαία δεν ήταν, καθώς η ομάδα 
έφτασε πανάξια ως εκεί και ενδε-
χομένως, να είχε μεγαλύτερη τύχη 
απέναντι στον Ολυμπιακό, αν δεν 
προέκυπταν οι τραυματισμοί τον 
Γιοβάνοβιτς και Μπάκα, στον 2ο και 
το 3ο ματς της σειράς, αντίστοιχα.

Στο αγωνιστικό σκέλος του 4ου 
τελικού, ο Παμβοχαϊκός είχε προ-
βλήματα στο 1ο και 3ο σετ. Δεν 
κράτησε καλά την υποδοχή του, 
έκανε εύκολα λάθη, δεν μπόρεσε να 
τελειώσει μπάλες στην επίθεση. Στο 
2ο σετ, η ομάδα ήταν ανταγωνιστι-
κή, πάλεψε πολύ και θα μπορούσε 
να είχε κάνει το 1-1, αν στο φινάλε, 
ήταν πιο ψύχραιμη. Τα λάθη, όμως, 
κόστισαν και πάλι και το σετ πήγε 
στον Ολυμπιακό με 23-25.

«Γλυκόπικρη η γεύση»
Η πορεία του Παμβοχαϊκού ήταν 

εκπληκτική ωστόσο, το φινάλε 
άφησε ανάμικτα συναισθήματα, 
όπως τόνισαν στις δηλώσεις τους 
ο Νίκος Ζαλμάς και οι αθλητές, 
καθώς άπαντες είχαν πιστέψει στο 
όνειρο του τίτλου. 

«Στο σημερινό ματς νομίζω ότι 
και πάλι, όπως και στον 3οτελικό, 
τα θέλω μας, βάρυναν περισσότερο 
από ότι θα έπρεπε, με αποτέλεσμα 
να φανούμε πάλι νευρικοί και αγ-

χωμένοι. Κάναμε μεγάλη προσπά-
θεια στο 2ο σετ, αλλά δεν είχαμε την 
απαραίτητη ψυχραιμία στους δύο 
τελευταίους πόντους. Ο Ολυμπια-
κός έχει την ποιότητα των παικτών, 
που του επέτρεψε να διαχειριστεί το 
σκορ και παράλληλα, την εμπειρία 
να κρατήσει τη διαφορές που πήρε 
στο 1ο και στο 3ο σετ.

Από εκεί και πέρα, σίγουρα το 
πρόσημο της χρονιάς είναι θετικό. 
Η ομάδα ανέβηκε ένα σκαλοπάτι σε 
σχέση με την περσινή σεζόν, έπαιξε 
για πρώτη φορά στην ιστορία της 
σε τελικό. Το τέλος πάντως, άφησε 
λίγο πικρή γεύση, δεν ήταν γλυκό, 
όπως θα θέλαμε. Ο Παμβοχαϊκός 
απέδειξε ότι δεν είναι φωτοβολίδα, 
έχει βάσεις, διοίκηση, χορηγούς και 
έναν φανταστικό κόσμο, ο οποίος 
μας ακολούθησε παντού, μας στή-
ριξε και με το παραπάνω και τον 
ευχαριστούμε θερμά. Ελπίζω κά-
ποια στιγμή να του δώσουμε και τη 
μεγάλη χαρά με την κατάκτηση ενός 
τίτλου», τόνισε ο Ζαλμάς.

Απ’ την πλευρά του, ο Χρήστος 
Δημητρακόπουλος επισήμανε: «Γε-
νικά από ολόκληρή τη σεζόν και 
την πορεία της ομάδας είμαι από-
λυτα ικανοποιημένος. Καταφέραμε, 
παρά τα προβλήματα που προέ-
κυψαν στην αρχή της σεζόν και τις 
δυσκολίες που παρουσιάστηκαν 
με ορισμένους τραυματισμούς, να 
ανεβάσουμε την απόδοσή μας, να 
έχουμε σταθερή πορεία και δίκαια 
φτάσαμε στον τελικό. Στον τελικό 
φάνηκε πως ο Ολυμπιακός ήταν μια 

κλάση ανώτερος. Προσπαθήσαμε 
για το καλύτερο, γλυκαθήκαμε μετά 
το 0-3 στο πρώτο ματς, αλλά στη 
συνέχεια, δεν καταφέραμε να συ-
νεχίσουμε στον ίδιο ρυθμό. Σίγουρα 
για τον Παμβοχαϊκό, την κοινωνία 
του Βραχατίου και όλη την Κορινθία 
είναι ιστορικές οι στιγμές που ζήσα-
με όλοι μας τη φετινή σεζόν».

Ο Γιάννης Μαντέκας υπογράμμισε 
πως «ο Ολυμπιακός έδειξε όλη τη 
χρονιά και το επιβεβαίωσε και στον 
τελικό πως διαθέτει την καλύτερη 
ομάδα, δικαίως κατέκτησε τον τίτλο 
και του αξίζουν πολλά συγχαρητή-
ρια. Όπως αξίζουν και στον Παμβο-
χαϊκό για την καταπληκτική φετινή 
πορεία και την κατάκτηση της 2ης 
θέσης. Μας αφήνει μια πίκρα η ήττα 
μας στον τελικό, καθώς εδώ που 
φτάσαμε όλοι μας, θέλαμε το κάτι 
παραπάνω. Εύχομαι στον Παμβο-
χαϊκό τη νέα σεζόν να φτάσει ακόμη 
ψηλότερα».

Ανάλογα και τα λόγια του Θάνου 
Τερζή, που δήλωσε: «Η χρονιά και 
έτσι όπως ήρθε το τέλος, μας αφή-
νει μια γλυκόπικρη γεύση. Μετά το 
πρώτο ματς, δεν πιάσαμε την από-
δοση που θέλαμε και δεν μπορέ-
σαμε ούτε και σήμερα, να πιέσου-
με τον Ολυμπιακό, που έδειξε πως 
ήταν ένα βήμα παραπάνω από τις 
υπόλοιπες ομάδες. Τώρα θα κοιτά-
ξουμε να ξεκουραστούμε, θα κά-
νουμε τον απολογισμό μας και από 
εκεί και πέρα, θα δούμε ποιο είναι 
το αύριο του συλλόγου».

ΠΗΓΗ: www.pamvohaikos.gr

ΣύγΧΑΡΗτΗΡιΑ 
Στον ΠΑΜΒοΧΑϊΚο
Ο Δήμαρχος Βέλου Βόχας κ. Αννί-

βας Παπακυριάκος εξέφρασε με επι-
στολή του προς τη Διοίκηση του ΓΑΣ 
Παμβοχαϊκού τα συγχαρητήριά του 
για την κατάκτηση της 2ης θέσης στο 
πρωτάθλημα της Α1 κατηγορίας.

Μεταξύ άλλων στην επιστολή του 
ανέφερε:

"Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, κ.κ. της 
Διοίκησης  και αγαπητοί αθλητές, 
Μέσω αυτής της επιστολής θα ήθελα 
να εκφράσω τα ειλικρινή και θερμά 
μου συγχαρητήρια στην ομάδα Βόλεϋ 
των ανδρών, στο Δ.Σ του Συλλόγου, 
στους προπονητές και σε όλους όσους 
βοήθησαν τη μεγάλη αυτή αθλητική 
οικογένεια του Παμβοχαϊκού και κατέ-
κτησε τη 2η θέση στο πρωτάθλημα  της 
Α1 κατηγορίας. 

Η υπομονή, η επιμονή, οι κόποι και 
οι θυσίες πάντα ανταμείβονται. Η επι-
τυχία σας αποτελεί φάρο και έμπνευση 
για τη νεολαία του Δήμου μας και πα-
ράδειγμα προς μίμηση για πολλά αθλη-
τικά σωματεία που παλεύουν δεκαετί-
ες για την επίτευξη τέτοιων στόχων. 

Σας εύχομαι ολόψυχα καλή πορεία 
στο European Volleyball League, όντας 
βέβαιος, πως η ποιότητα της ομάδας 
και η σοβαρότητα των ανθρώπων που 
ασχολούνται με αυτή, αποτελούν εγ-
γύηση για νέες, ακόμα μεγαλύτερες 
επιτυχίες.     

Συγχαρητήρια."

ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΜΙΝΙ ΒΟΛΕΪ ΣΤΟ ΒΡΑΧΑΤΙ
Στο Κλειστό Γυμναστήριο του Δήμου Βέλου – Βόχας «Γεώργιος Τριαντάφυλλος»

Το 1ο Τουρνουά mini βόλεϊ 
πραγματοποιήθηκε στο Κλειστό 
Γυμναστήριο του Δήμου Βέλου 
– Βόχας «Γεώργιος Τριαντάφυλ-
λος» την Κυριακή 14 Απριλίου 
2013 από τις 10:00 πμ – 15:00 
μμ.

Συμμετείχαν δέκα (10) Σύλ-
λογοι της Πελοποννήσου με τις 
αθλήτριες και τους αθλητές των 
Ακαδημιών τους, οι: ΑΠΟΛΛΩΝ 
ΠΑΤΡΑΣ, Α.Ο. ΔΟΞΑ ΑΙΓΙΟΥ, Α.Ο. 
ΑΚΡΑΤΑΣ, Γ.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΞΥ-
ΛΟΚΑΣΤΡΟΥ, ΑΡΑΤΟΣ ΚΙΑΤΟΥ, 
ΓΑΣ ΠΑΜΒΟΧΑΪΚΟΣ, ΠΑΟ ΚΟ-
ΡΙΝΘΟΥ, ΑΣΠ ΚΟΡΙΝΘΟΣ, ΣΤΡΑ-
ΤΗΛΑΤΗΣ ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΩΝ και 
ΠΗΓΑΣΟΣ ΘΥΡΕΑΣ ΑΣΤΡΟΥΣ). 
Παρουσιάστηκαν 40 ομάδες και 
στις δύο κατηγορίες (Α' Κατηγο-
ρία 2000 - 2001 και Β' Κατηγορία 
2002 - 2003). Το κλειστό γήπεδο 
γέμισε με πάνω από 250 παιδιά 
που, με σωστή διοργάνωση, 
έγιναν 67 παιχνίδια των δύο σετ 
που ξεκίνησαν στις 10.00 π.μ. και 
τελείωσαν με την διεξαγωγή του 
τελικού στις 16.30.

Πρώτος νικητής αναδείχθηκε 
ο ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ, δεύτερος 
ο Γ.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ 
και τρίτος ο ΑΣΠ ΚΟΡΙΝΘΟΣ.

Στο τουρνουά παραβρέθη-
καν και οι αθλητές της Ανδρικής 
Ομάδας (Α1 Εθνική Κατηγορία), 
που θα βραβεύτηκαν από τους 
μικρούς τους φίλους, για την με-
γαλειώδη πορεία τους στο Πρω-
τάθλημα της Volleyleague.

Η Διοίκηση του Παμβοχαϊκού, 
με την ευκαιρία, θα ήθελε να ευ-
χαριστήσει:

Όλους τους Συλλόγους που 
έλαβαν μέρος στο τουρνουά και 
τους υπόσχεται ότι θα καταβάλει 
προσπάθειες, όχι μόνο να καθι-
ερωθεί αυτό το τουρνουά αλλά 
και την δημιουργία άλλων και σε 
άλλες κατηγορίες

Το προπονητικό team των 
υποδομών (Σ. ΜΠΕΚΙΑΡΗ,  Δ. 
ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ, Γ. ΜΑΛΑΚΟΥ , 
Α. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟ) οι οποίοι 
κάτω από τις οδηγίες του ακού-
ραστου και έμπειρου σε τέτοιες 
διοργανώσεις Ι. ΣΑΛΩΝΙΤΗ προ-
πονητή των Ακαδημιών μας και 
να τους συγχαρεί για το εξαιρετι-
κό έργο που παρουσίασαν

Τους αθλητές και αθλήτριες 
των Εφήβων και Νεανίδων της 
ομάδας μας, που με άψογο τρόπο 
εκτέλεσαν το έργο της Διαιτησίας 
και Γραμματείας του τουρνουά.

Η ομάδα του 
Παμβοχαϊκού με 
τον προπονητή 
τους Νίκο Ζαλμά 
επιδεικνύει 
με καμάρι το 
βραβείο των 
Ακαδημιών.
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Το κότσι είναι η ανατομική ανω-
μαλία του μεγάλου δακτύλου 

στα πόδια, κατά την οποία το μεγά-
λο δάκτυλο αποκτά κλίση, με τάση 
να ακουμπήσει πάνω στα υπόλοιπα 
δάκτυλα του ποδιού. Συνέπεια αυ-
τού είναι η εξόγκωση της κεφαλής 
του πρώτου μεταταρσίου.

Οι γυναίκες έχουν τις μεγαλύτε-
ρες πιθανότητες να δημιουργήσουν 
κότσι σε σχέση με τους άνδρες. Το 
ποσοστό αυτό ανέρχεται περίπου 
στο 70%.

Υπάρχουν διάφορες αιτιολογίες οι 
οποίες προδιαθέτουν αυτή την πά-
θηση (εικ. 1)

ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΑΙΤΙΑ
Ως κυριότερο μακράν του δεύτε-

ρου αιτίου αποτελούν τα ακατάλ-
ληλου μεγέθους υποδήματα, με 
μυτερή και στενή γραμμή, η ρευμα-
τοειδής αρθρίτις, η πλατυποδία και 
η κληρονομικότητα.(εικ. 2)

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ
Αρχικά το πρώτο δάκτυλο στρέ-

φεται ελαφρώς προς τα έξω, όπου 

σπρώχνει το δεύτερο δάκτυλο, το 
οποίο παίρνει την μορφή του σφυ-
ριού (σφυροδακτυλία).

Έπειτα το μεγάλο δάκτυλο στρέ-
φεται περισσότερο, το δεύτερο 
δάκτυλο εφιππεύει το μεγάλο δά-
κτυλο, το μεσαίο γαμψώνει και το 
πέμπτο μετακινείται κάτω από το 
τέταρτο δάκτυλο.

Αρκετά δευτερογενή συμπτώ-
ματα δημιουργούνται στο δέρμα 
και στην άρθρωση. Μερικά από τα 
συμπτώματα είναι ο πόνος, θυλα-
κίτιδα, κάλοι τόσο πάνω στην πε-
ριοχή του εξογκώματος, όσο και 
στην πελματιαία περιοχή του 1ου 
μεταταρσίου, μεσοδακτύλιοι κάλοι 
και προβλήματα με τα νύχια (π.χ. να 
καρφώνουν από την πίεση)
Yπάρχει κάποιου είδους πρόληψη;

Οι εξοστώσεις συχνά καταλήγουν 
να γίνουν επώδυνες εάν προοδεύ-
σουν. Αυτό βέβαια δε συμβαίνει 
πάντοτε. Όταν δεν πονάνε, δεν συ-
στήνεται γενικά χειρουργείο, εκτός 
εάν αποτελούν αισθητικό πρόβλη-
μα. Κύριο μέτρο πρόληψης είναι 
η εφαρμογή υποδήματος που δεν 
πιέζει τα δάκτυλα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
Σε περίπτωση φλεγμονής και πό-

νου, το κότσι αντιμετωπίζεται ως 
εξής,

1. Αποφυγή όλων των αιτιών και 
των δραστηριοτήτων που επιτεί-
νουν τον πόνο Π.χ. στενά υποδή-
ματα 

2. Προστατευτικά βοηθήματα (Pad-
ding) για την μείωση της τραυμα-
τικής πίεσης στην περιοχή. 

3. Θεραπεία των πιθανών κάλων 
στην περιοχή από ειδικούς. Κα-
τασκευή μεσοδακτύλιων ναρθή-
κων. (εικ. 3) 

Ποιοί, πότε και γιατί χειρουργού-
νται;

Οι προσδοκίες από ένα τέτοιο χει-
ρουργείο πρέπει να συνοδεύονται 
από ρεαλιστικούς στόχους. 

Ο σκοπός είναι να διορθωθούν 
οι παραμορφώσεις με εξάλειψη 
των οστικών προπετειών και επο-
μένως εξάλειψη των πιέσεων που 
ασκούνται από το παπούτσι, άρα και 
εξάλειψη του πόνου .Συγκεκριμένα 
γίνεται όταν υπάρχει:
- Σημαντικό εμμένων άλγος που 

περιορίζει τις καθημερινές δρα-
στηριότητες

- Χρόνια φλεγμονή στο μεγάλο δά-
κτυλο που δεν υφίεται με αναλ-
γητικά και ξεκούραση

- Μεγάλη παραμόρφωση στο μεγά-
λο δάκτυλο που πιέζει και παρα-
μορφώνει επώδυνα τα διπλανά, 
με στροφή αυτού, και επώδυνες 
σκληρίες στα μετατάρσια

Χειρουργική αντιμετώπιση
Υπάρχουν πολλές διαφορετικές 

τεχνικές στη χειρουργική πρακτική, 
που όλες έχουν σαν στόχο να επα-
ναφέρουν τον άξονα της άρθρω-
σης, να απομακρύνουν την εξόστω-
ση και να ανακουφίσουν από τον 
πόνο (εικ. 4)

Τις επεμβάσεις αυτές τις πραγ-
ματοποιούμε με περιοχική νάρκω-
ση, διαρκούν περίπου 1 ώρα, και ο 
ασθενής εξέρχεται την ίδια ημέρα 
στην πλειονότητα των περιπτώσε-
ων. Περιστασιακά μπορεί να επιλε-
γεί η γενική ή ραχιαία αναισθησία. 

Η βελτίωση των υλικών, και η 
χρήση πιο ατραυματικών μεθόδων 
επέμβασης, επιτρέπει κατά κανό-
να σε συνεργάσιμους ασθενής μια 
πολύ ομαλή μετεγχειρητική εικόνα.

Κυριαρχεί γενικά η τάση χρήσης 
μικρών και απορροφήσιμων υλι-
κών. Το πόδι περιδένεται με βαμβα-
κερή περίδεση, και χρησιμοποιείται 
ειδικό μετεγχειρητικό υπόδημα.

Η χρήση βακτηριών είναι σχεδόν 
πάντα απαιτητή, ενώ προοδευτικά 
το πόδι φορτίζεται τις πρώτες 4-6 
εβδομάδες. 

Η πατερίτσα καταργείται την 4η 
εβδομάδα και επιτρέπεται η οδή-
γηση, ενώ η επιστροφή σε εργώδη 
χρήση επιτρέπεται στους 3 μήνες…

Κωνσταντίνοσ
Ελ. ΠαρασΚΕυοΠουλοσ

Ειδικός Καρδιολόγος

Επιστημονικοσ συνΕργάτησ κάρδιολογικησ 
κλινικησ Θριάσιου νοσοκομΕιου

πυλαρινού 99, κόρινθος

τηλ. 27410 - 20911, κιν.: 6972 818170

Στην σύγχρονη εποχή 
της ιλιγγιώδους ταχύτη-
τας, της παγκοσμιοποί-
ησης και της ελεύθερης 
διακίνησης των ιδεών 
,θα ήταν ανώφελο και 
ανόητο να απαριθμή-
σει κανείς τις βλαπτικές 
επιδράσεις του καπνί-
σματος στον ανθρώπινο 
οργανισμό. Η νικοτίνη 
και οι υπόλοιπες 400 
ουσίες που περιέχονται 
στον καπνό δεν χρειά-
ζονται συστάσεις για την 
καταστροφική δράση 
τους. Έτσι, συμβάλλουν 
στην αθηροσκλήρωση 
και τη φλεγμονή των αι-

μοφόρων αγγείων, στη στεφανιαία νόσο και στην 
αρτηριακή υπέρταση, στη στυτική δυσλειτουρ-
γία, στις πνευμονοπάθειες και σε μια σειρά ειδών 
καρκίνου…γεγονότα αδιαμφισβήτητα και επιστη-
μονικά τεκμηριωμένα, που δεν αλλάζουν στην 
πορεία των δεκαετιών έρευνας, εκτοξεύοντας το 
κόστος των ασφαλιστικών ταμείων, τις νοσηλεί-
ες, αχρηστεύοντας ένα υγιές κομμάτι του πλη-
θυσμού…και δεν αφορά μόνο τους ενεργητικούς 
καπνιστές, αφού μεγάλες μελέτες έχουν δείξει ότι 
και οι παθητικοί καπνιστές βλάπτονται το ίδιο.

Γιατί όμως το κάπνισμα είναι τόσο ελκυστικό, 
αφού προκαλεί τόσο κακό; Μα γιατί 

ακριβώς η νικοτίνη είναι μια από τις πιο εθιστι-
κές ουσίες, φτάνει στον εγκέφαλο ταχύτατα , σε 
δευτερόλεπτα από την εισπνοή της και αποτελεί 
έτσι το νόμιμο εξαρτησιογόνο της εποχής μας. 
Δεν είναι υπερβολή να αναφερθεί κανείς στα 50 
εκατομμύρια ενήλικων καπνιζόντων στις ΗΠΑ, 
παρά τις γιγαντιαίες αντικαπνιστικές εκστρατεί-
ες και απαγορεύσεις, αφού όσα μέτρα κι αν επι-
βληθούν το κάπνισμα ξεκινά από ηλικίες 12-13 
χρόνων, τα βλαπτικά αποτελέσματά του εκδη-
λώνονται πολύ αργότερα, και η ωφέλεια από τη 
διακοπή του αργεί επίσης αρκετά.

Η προσπάθεια διακοπής του καπνίσματος 
έχει τρεις πυλώνες: ο πρώτος αφορά στην πα-
ρέμβαση του γιατρού, η οποία αλήθεια είναι ότι 
συνήθως δεν έχει την απαιτούμενη ένταση και 
επιμονή(άλλοτε γιατί κι ο γιατρός είναι καπνι-
στής, άλλοτε γιατί δεν πιστεύει πραγματικά ότι η 
παρέμβαση αυτή μπορεί να φέρει αποτελέσματα). 
Ο γιατρός όμως πρέπει να επιμένει, να έχει χα-
ρακτήρα συμβουλευτικό, να προβαίνει γιατί όχι 
σε θεραπεία συμπεριφοράς. Να αναγνωρίζει τα 
στάδια της συμπεριφοράς του καπνιστή(πρόθεση, 
δράση, διατήρηση, υποτροπή) , να επεμβαίνει σε 
αυτά καθώς μελέτες έχουν δείξει πως η απλή 
συμβουλή του μπορεί  να διακόψει το κάπνισμα 
κατά 65%, όταν η έντονη προτροπή ανεβάζει αρ-
κετά το ποσοστό αυτό.

Οι δύο έτεροι πυλώνες στη διακοπή του καπνί-
σματος είναι κατά βάση φαρμακευτικοί, αφορούν 
τα υποκατάστατα νικοτίνης και τις νεότερες φαρ-
μακευτικές ουσίες μη νικοτινικές, έχουν υποστεί 
κριτική και σκεπτικισμό και δεν θα επιμείνουμε 
στο παρόν. Κι αυτό, γιατί είναι βολικό και καταδι-
κασμένο να αποτύχει αν  περιμένει κανείς να δι-
ακόψει μια τόσο εθιστική συνήθεια με τη ;μαγική 
συνταγή του θαυματουργού φαρμάκου;.

Αν λοιπόν κάποιος επικεντρωθεί στην ιατρική 
παρέμβαση και την τροποποίηση της  συμπερι-
φοράς του καπνιστή, τα αποτελέσματα ίσως να 
είναι πιο ανθεκτικά στο χρόνο. Ο γιατρός πρέπει 
να ρωτήσει, να συμβουλέψει, να εκτιμήσει, να βο-
ηθήσει και να διευθετήσει την επαφή παρακολού-
θησης. Να τον προτρέψει ζωηρά για τη διακοπή 
του καπνίσματος, να προσπαθήσει να παρέμβει 
στον τρόπο συμπεριφοράς του ασθενούς.

Είναι τραγικό να πεθαίνουν εκατομμύρια άν-
θρωποι παγκοσμίως , να διαλύονται οικονομίες 
στο βωμό μιας υποτιθέμενης απόλαυσης. Ας συ-
νεισφέρει ο καθένας από εμάς το ελάχιστο που 
μπορεί! Αν η λύση είναι η απαγόρευση στους 
δημόσιους χώρους δεν μπορεί να το απαντήσει 
κάποιος μονολεκτικά, είναι όμως μια κατεύθυν-
ση…και μας έρχεται από χώρες που ασχολούνται 
σοβαρά με το τεράστιο αυτό θέμα εθνικής υγείας!

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

ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΔΑΚΤΥΛΟΥ ΣΤΟ ΠΟΔΙ (ΚΟΤΣΙΑ)
Τι είναι, πώς αντιμετωπίζεται

Δ Ι Α Κ Ο Π Η  Τ Ο Υ  Κ Α Π Ν Ι Σ Μ Α Τ Ο Σ , 
Α Κ Α Τ Ο Ρ Θ Ω Τ Ο  Ή  Ο Χ Ι ;

 ΥΓΕΙΑΥΓΕΙΑ

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

Τα φαρμακεία
της περιοχής μας

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

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Β. ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ
ΟΡΘΟΠΑΙ∆ΙΚΟΣ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ - ΙΑΤΡΕΙΟ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ

ΩΡΑΡΙΟ: ΤΕΤΑΡΤΗ
5.00-8.00 µ.µ.

 & ΣΑΒΒΑΤΟ
10.00-1.00 π.µ.

THΛ.: 2742 0 26619
ΚΙΝ.: 6941 515255

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

e-mail: panvele@yahoo.gr

Άρθρο του 
ορθοπαιδικού Χειρουργού
ΒεΛεντζα ΠαναΓιωτΗ 
Ιατρείο: Αράτου 27 – Κιάτο,
τηλ. 27420 26619,  6941 515255

Βουδούρης
Ηρακλής

Χειρουργός Οδοντίατρος

Άσσος Κορινθίας
τηλ.: 2741 0 89488  κιν.: 6946 28.15.30

Δέχεται:
Δευτέρα έως Παρασκευή
9:00-13:00 & 17:00 - 21:00
εκτός απόγευμα Τετάρτης

εικ. 1 εικ. 3εικ. 2 εικ. 4



ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ
ΑΛΗΘΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

HOME-RO-UV / 6S

Σειρά TBW0

Σύστηµα Αντίστροφης Ώσµωσης Παραγωγής Πόσιµου Νερού 6 ΣΤΑΔΙΩΝ

Σύστηµα Αντίστροφης Ώσµωσης Παραγωγής Πόσιµου Νερού

ΙΔΑΝΙΚΟ για:
• Κατοικίες
• Εστιατόρια
• Καφετέριες - Μπαρ
• Ξενοδοχεία
• Εργαστήρια
• Σχολεία
• Κάθε περιοχή

µε υφάλµυρο
ή γλυφό νερό

ΙΔΑΝΙΚΟ για:
• Κατοικίες
• Εστιατόρια
• Καφετέριες - Μπαρ
• Ξενοδοχεία
• Εργαστήρια
• Κάθε περιοχή µε υφάλµυρο ή γλυφό νερό

ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ:
• Κάτω από το 

νεροχύτη
• Σε κάθε άλλο 

πρόσφορο σηµείο

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ-ΜΕΛΕΤΗ ΧΩΡΟΥ 
SERVICE - ΔΩΡΕΑΝ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΝΕΡΟΥ

Π.Ε.Ο. ΚΟΡΙΝΘΟΥ - ΠΑΤΡΩΝ 593, 20100
ΛΕΧΑΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΤΗΛ. 27410 88555, 697 37.37.018, 697 37.37.024

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
εΠεΞεΡΓΑΣΙΑΣ ΝεΡΟΥ


