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Δ.Κ. ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

"μεΓαΣ αΛεΞανδρΟΣ"

Νέες επιτυχίες 
στην τοξοβολία

ΠαμΒΟΧαΪΚΟΣ

Οπλίζει τη 
"φαρέτρα" του

n σελ. 12-13

Βραβεύσεις 
των αθλητών 
του δήμου Β-Β 

στο Lab 
n σελ. 10

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΡΑΧΑΝΙΩΤΗΣ - ΠΕΡΑΧΩΡΙΤΗΣ

Λειτουργεί χωρίς 
άδεια ο ΧΥτα Κιάτου!
Ο οποίος συνεχίζει να 
δέχεται τα σκουπίδια 

του δήμου Β-Β
n σελ. 2

Παμβοχαϊκός και 
Ποσειδών Λουτρ. 
σκόραραν για το 
ευθύμειο Κέντρο 

Κορίνθου στο 
ARENA FC
n σελ. 11

τ.Κ. Κατω αΣΣΟΥ

Βανδαλισμοί και 
κλοπές στο πρώην 

αναψυκτήριο

 α n σελ. 7

   σελ. 2

εΚΛΟΓεΣ
25 ΜΑΪΟΥ 2014

Τ Ο  Γ Ε Γ Ο Ν Ο Σ

Κολύμπι στα απόνερα
της ανεξαρτητοποίησης
"Καυστικές τοποθετήσεις" και "πλη-

ρωμένες απαντήσεις" στο δημοτικό 

συμβούλιο της 17ης Μαΐου
σελ. 3

Τα πολλά 
προβλήματα 
της έδρας

Συνομιλούμε με τον πρόεδρο κ. Γιώργο 
Μαγγίνα και τα μέλη του συμβουλίου 

Ελ. Λιμιάτη και Λεων. Δανιήλ, καθώς και 
με τον πρόεδρος της ΕΑΣ Βόχας κ. 

Γ. Παπαλέκα, αλλά και τον Νίκο Ραχανιώτη. σελ. 4-5

Ο κύβος ερρίφθη! Την τελευταία Κυριακή του Μαΐου 2014 
θα στηθούν διπλές κάλπες. Ευρωεκλογές και δημοτικές 

εκλογές μαζί! Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ο Φώτης 
Κουβέλης, η θητεία των αυτοδιοικητικών δεν θα παραταθεί, 

ενώ πληροφορίες θέλουν να προωθείται το αμερικάνικο 
μοντέλο εκλογής, δηλαδή χωριστό ψηφοδέλτιο για τους 

δημάρχους και χωριστό για τους συμβούλους.
Άρθρο-Ανάλυση του Γιώργου Γουγά.
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Στην τοποθέτησή του ο Θανά-
σης Περαχωρίτης ήταν ιδιαίτερα 
καυστικός, αφού μεταξύ άλλων 
ανέφερε: "Θα έλεγα πως είναι η 
δυσκολότερη βραδιά της ζωής 
μου, γιατί δεν πιστεύω σε αυτές 
τις διαδικασίες, μάλιστα δε, θε-
ωρώ ότι το γεγονός ότι κάποιος 
κατέχει μια θέση δημοτικού συμ-
βούλου, περιφερειακού συμ-
βούλου ή και βουλευτή ακόμη, 
δεν είναι μόνο δική του, αλλά εί-
ναι και θέση την οποία την κατέ-
χει με τη βοήθεια, τη στήριξη και 
τη συμπαράσταση του συνδυα-
σμού στον οποίο μετείχε.

Αγαπητέ Νίκο, δεν έχουν αλ-
λάξει για μένα όσον αφορά τις 
διαπροσωπικές σχέσεις πολλά 
πράγματα. Βέβαια καταλαβαίνω 
την αντίδρασή σου, το ξάφνια-
σμά σου, από την άλλη όμως 
θεωρώ ότι στο προηγούμενο 
Συμβούλιο πρέπει να κατάλαβες 
ότι η αφορμή του καπνού που 
με ενοχλούσε και η αποχώρησή 
μου από τα έδρανα, πηγαίνο-
ντας στα θεωρεία του Δημοτι-
κού Συμβουλίου, έδειξε ότι κάτι 
θα αλλάξει, έτσι και άλλαξε. Στο 
κείμενο γράφω ότι εκτιμώ και 
σέβομαι τον Νίκο, θα συνεχίσω.

 Θέλω να κριθώ γι’ αυτά που 
έχω γράψει. Οι γονείς μου με 
έχουν προικίσει με τη δύναμη 

της συγνώμης και αν πράγματι 
οι απαντήσεις που θα πάρω με 
πείσουν ότι έχω κάνει λάθος, 
έχω γράψει ψέματα, έχω συκο-
φαντήσει, έχω παραπλανήσει, 
εδώ είναι το Δημοτικό Συμβού-
λιο να ζητήσω συγνώμη δημό-
σια. Σημειώσεις, αγαπητέ Νίκο, 
κρατούσα, κρατάω και θα κρα-
τάω. Μάλιστα απόψε, την ώρα 
που μιλούσες, κράτησα αξιόπι-
στοι μάρτυρες, γεγονότα, άσχη-
μο χαρακτήρα, δημοκρατικό 
ιδεώδες και μεθοδεύσεις. Στην 
πολιτική όλα αυτά τα απαντάει ο 
κόσμος και η κοινωνία. 

Όσον αφορά για τις μεθο-
δεύσεις, πολιτική κάνω. Αν την 
πολιτική που κάνω τη θεωρείς 
μεθόδευση, ναι το δέχομαι, είναι 
μεθόδευση. Όσον αφορά για το 
δημοκρατικό ιδεώδες, ελπίζω 
να ζήσω μερικά χρόνια ακόμη, 
για να συμπληρώσω κι άλλες 
περγαμηνές δημοκρατικού ιδε-
ώδους. Όσον αφορά για τον 
άσχημο χαρακτήρα, μπορεί και 
να έχω άσχημο χαρακτήρα. Ελ-
πίζω να με διορθώσει η ζωή. Για 
τους αξιόπιστους μάρτυρες και 
τα γεγονότα περιμένω τα γρα-
πτά του Νίκου και οποιουδήπο-
τε άλλου θέλει να απαντήσει.

Διαφοροποιήθηκα από αν-
θρώπους που στο παρελθόν 

είτε παραι-
τ ή θ η κ α ν 
από αυτό το 
Δ η μ ο τ ι κ ό 
Συμβούλιο, 
είτε παραι-
τ ή θ η κ α ν 
από κάποιες 
θέσεις, είτε 
ανεξαρτητοποιήθηκαν, είτε οτι-
δήποτε, καταθέτοντας κάποια 
γεγονότα. Και ο λόγος έχει να 
κάνει με το ότι οφείλω στην 
κοινωνία που μας τιμά με την 
ψήφο της να μαθαίνει μερικά 
πράγματα και να τα μαθαίνει με 
το υποκειμενικό χαρακτήρα της 
γραφίδας, που έχει ο καθένας. 
Αν γι’ αυτό πρέπει να δικαστώ, 
είμαι έτοιμος. 

Επανέρχομαι σε αυτό που 
είπα στην αρχή για τη θέση 
του δημοτικού συμβούλου και 
οποιουδήποτε αιρετού, ότι αν 
μου ζητηθεί, αντρίκια και με 
παρρησία μπορώ και να παρέχω 
τη θέση μου στον επόμενο, αρ-
κεί να γίνει δημόσια και ενυπό-
γραφα. Επειδή αυτό το Συμβού-
λιο εγώ είτε ως εξαρτημένος 
είτε ως ανεξάρτητος δημοτικός 
σύμβουλος αμετανόητα το έχω 
απασχολήσει για αρκετό χρόνο, 
εδώ θα κλείσω, ευχαριστώ που 
με ακούσατε.

ΕλΕνη

βραχατι, έναντι γηπέδου            τηλ.: 27410 51690
                             27410 56000

ποτά - αναψυκτικά 
μπύρες - νερά

Φασιλη- Κατσαρού

διανομή κατ’ οίκον

Κάβα

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΝΕΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΝΕΑ

Λειτουργεί χωρίς 
άδεια ο ΧΥΤΑ 

Κιάτου από το 2002! 
Βαριές οι ευθύνες των 

δημοτικών αρχών από το 
2002 που δεν φρόντισαν για 
την ανανέωση της άδειας!

Ο ΧΥΤΑ Κιάτου, ο οποίος απορροφά και τα 
σκουπίδια του δήμου Βέλου-Βόχας έγινε η αι-
τία να παραπεμφθεί η Ελλάδα στο Δικαστήριο 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης αφού όπως αναφέ-
ρεται, ο χώρος υγειονομικής ταφής απορριμ-
μάτων, λειτουργεί χωρίς άδεια από το 2002! 

Φαίνεται πώς οι δημοτικές αρχές του πρώην 
δήμου Σικυωνίων (Παπαγγελόπουλος (2002-
2006 και Τσουλούφας 2006-2010) περί άλλων 
ετύρβαζαν, θέτοντας σε κίνδυνο τη δημόσια 
υγεία, αφού υπέγραφαν συμβάσεις να απο-
θέτει και ο πρώην δήμος Βέλου τα σκουπί-
δια του, με το ανάλογο οικονομικό αντίτιμο 
βεβαίως, αλλά ουδόλως ενδιαφέρονταν για 
τις πιθανές βλάβες στην ανθρώπινη υγεία και 
στο περιβάλλον, αφού ο Χώρος Υγειονομικής 
Ταφής Απορριμμάτων λειτουργούσε χωρίς 
περιβαλλοντικές μελέτες και σχετικές αδειο-
δοτήσεις για έντεκα ολόκληρα χρόνια!

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στη σχε-
τική ανακοίνωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
ανησυχεί ότι η Ελλάδα δεν προστατεύει τους 
πολίτες της και το περιβάλλον από τις επιπτώ-
σεις της κακής επεξεργασίας αποβλήτων στην 
Πελοπόννησο. Παρά τις προηγούμενες προ-
ειδοποιήσεις, ο ΧΥΤΑ Κιάτου εξακολουθεί να 
λειτουργεί κατά παράβαση της νομοθεσίας της 
ΕΕ περί αποβλήτων και υγειονομικής ταφής, 
με αποτέλεσμα να αποτελεί σοβαρό κίνδυνο 
για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Σε 
μια προσπάθεια να ασκηθεί πίεση στην Ελλάδα 
προκειμένου να επισπεύσει τη λήψη μέτρων 
για το θέμα αυτό, η Επιτροπή άσκησε αγωγή 
κατά της Ελλάδας ενώπιον του Δικαστηρίου 
της ΕΕ μετά από σχετική σύσταση του αρ-
μόδιου για το Περιβάλλον Επιτρόπου, Janez 
Potočnik.

Η οδηγία περί υγειονομικής ταφής αποβλή-
των προβλέπει πολύ αυστηρές τεχνικές προδι-
αγραφές για τους ΧΥΤΑ με σκοπό την πρόληψη 
των επιβλαβών συνεπειών για την ανθρώπινη 
υγεία, τα ύδατα, το έδαφος και τον αέρα.Διά-
φοροι επιτόπιοι έλεγχοι αποκάλυψαν ότι στον 
ΧΥΤΑ Κιάτου δεν έχει απομείνει χώρος και ότι 
αυτός εξακολουθεί να λειτουργεί χωρίς έγκυ-
ρη άδεια δημιουργώντας σοβαρούς κινδύνους 
για την υγεία και το περιβάλλον. 

Σύμφωνα με πληροφορίες μας, η παρούσα 
δημοτική αρχή έχει προβεί σε όλες τις ανα-
γκαίες ενέργειες και μελέτες τα τελευταία δύο 
χρόνια και έχει ήδη καταθέσει φάκελο προς 
έγκριση στο Περιφερειακό Συμβούλιο για την 
αδειοδότηση του ΧΥΤΑ για δύο επιπλέον χρό-
νια. Παρόλα αυτά, το γεγονός δεν αποσύρει 
την ανάγκη να βρεθεί πιο μόνιμη και οριστική 
λύση στο θέμα των απορριμμάτων και να δο-
θεί επιτέλους βάρος και προσοχή στην ΑΝΑ-
ΚΥΚΛΩΣΗ!

"Κολύμπι στα απόνερα" της ανεξαρτητοποίησης
"Καυστικές τοποθετήσεις" και "πληρωμένες απαντήσεις" στο δημοτικό συμβούλιο  

της 17ης Μαΐου από Νίκο Ραχανιώτη και Θανάση Περαχωρίτη

ΝίΚος ΡΑΧΑΝίώΤης
Εγώ δεν κρατάω 

σημειώσεις 
για κανέναν

Ο Νίκος Ραχανιώ-
της ζήτησε το λόγο 
στην έναρξη του συμ-
βουλίου, μετά την 
ανακοίνωση από τον 
πρόεδρο της ανεξαρ-
τητοποίησης και με-
ταξύ άλλων ανέφερε: 
"Θέλω να ευχαριστή-
σω τον κ. Περαχωρί-
τη για τη μέχρι τώρα 

πολιτική συνεργασία που είχαμε αλλά και 
για τη μακροχρόνια πολύ καλή φιλία που εί-
χαμε ή που νόμιζα ότι είχαμε τέλος πάντων. 
Φαίνεται βέβαια ότι μερικά ωραία πράγμα-
τα τελειώνουν κι εμένα πραγματικά δεν με 
στενοχωρεί η επιστολή, το περιεχόμενό της, 
εξάλλου θα απαντήσω  και κάποια πράγμα-
τα θα μπουν στη θέση τους, τέλος πάντων 
ο καθένας από εσάς θα κρίνει. Υπάρχουν 
αξιόπιστοι μάρτυρες, υπάρχουν γεγονότα 
και ο καθένας ας τα κρίνει. Με στενοχωρεί 
όμως, που ένας θεωρητικά πολύ φίλος μου, 
αυτό με στενοχώρησε, και πολιτικός συνο-
δοιπόρος σε τοπικό και κεντρικό επίπεδο, 
έδειξε έναν άσχημο χαρακτήρα. Δηλαδή δεν 
μπορεί να λέει σε κάποιον ότι είσαι φίλος 
πολιτικός ή προσωπικός και να κρατάς ση-
μειώσεις στο πίσω μέρος του μυαλού σου ή 
σε σημειωματάριο δεν ξέρω που αλλού... με 
σκοπό να τις χρησιμοποιήσεις κάποια στιγ-
μή που δεν θα συμφωνήσεις μαζί του. Αυτό 
είναι και θέμα δημοκρατικού ιδεώδους. 
Προσωπικά με πολλούς φίλους και με τον 
Μιχάλη Λιάκο και με άλλους έχουμε διαφο-
ρετικές απόψεις, κι έχουμε τσακωθεί. Δεν 
κράτησα ποτέ σημειώσεις τι έγινε το 2000, 
το 2003, το 2005. Κάποιος άλλος όμως συ-
νάδελφός μας στα δικαστήρια κράταγε και 
βρέθηκε στην απομόνωση τελείως.

Για μένα αυτά κ. Περαχωρίτη είναι πρω-
τόγνωρα. Αυτές οι μεθοδεύσεις είναι απα-
ράδεκτες κι εγώ δεν κρατάω σημειώσεις 
για κανέναν, ούτε για φίλο, ούτε για εχθρό. 
Πέρα από όλα αυτά, εύχομαι στον κ. Περα-
χωρίτη κάθε ευτυχία οικογενειακή και επαγ-
γελματική και θα του ευχηθώ και πολιτική, 
όταν μάθει ότι στο φορέα που εκλέγεται, το 
πρώτο που πρέπει να τον ενδιαφέρει είναι το 
καλό του φορέα και όχι η δημοσιότητα ή το 
ίδιο όφελος. Δεν εννοώ σε καμία περίπτωση 
οικονομικό όφελος. Τώρα όσον αφορά τους 
υπόλοιπους, γιατί ουσιαστικά αυτή η επιστο-
λή αφορά το μισό Συμβούλιο, ο καθένας ας 
πάρει τη θέση του".

ΘΑΝΑςης ΠΕΡΑΧώΡίΤης
ςημειώσεις κρατούσα, κρατάω και θα κρατάω!

Εισβολή βανδάλων στο πρώην 
αναψυκτήριο Κάτω Άσσου

Αντιμέτωποι με βανδαλισμούς και κλοπές ήρθαν οι 
υπεύθυνοι στο πρώην αναψυκτήριο Κάτω Άσσου. Σύμ-
φωνα με τις μαρτυρίες τους εκτεταμένες κλοπές σε κάθε 
είδους δομικά στοιχεία έγιναν στις εγκαταστάσεις. 

Μετά από πρόσκληση του προέδρου Κάτω Άσσου Αν-
δριανόπουλου Βασίλη πήγαμε εκεί στο χώρο της παιδικής 
χαράς και του πρώην αναψυκτηρίου και διαπιστώσαμε 
ιδίοις όμασι το χάλι. "Ο δήμος, αφού το πήρε στην κυριό-
τητά του οφείλει κυρίως για λόγους ασφάλειας να το συ-
ντηρήσει και να το προστατέψει", μας είπε με παράπονο ο 
πρόεδρος. Ευχόμαστε η έκκλησή του να εισακουστεί από 
τους υπευθύνους του δήμου Κορινθίων.

Δημοκράτες Αριστεροί Πολίτες 
του Δήμου Βέλου-Βόχας,

Τις τελευταίες μέρες, διάφοροι 
καλοθελητές κυκλοφορούν φήμες 
για πρόσωπα που δήθεν η παράτα-
ξή μας θα έχει ως επικεφαλής σης 
επόμενες Δημοτικές εκλογές.

Θέλουμε να ενημερώσουμε τους 
δημοκρατικούς πολίτες του Δήμου 
μας, πως οι παλαιοκομματικές λο-
γικές είναι εντελώς έξω από τη φι-
λοσοφία μας. Βασικό μας μέλημα 
είναι η κατάρτιση ενός ρεαλιστικού 
αναπτυξιακού προγράμματος και η 
συσπείρωση του αριστερού δημο-
κρατικού κόσμου γύρω από αυτό. 
Η πλατειά συμμετοχή των πολιτών 
στην παράταξή μας θα αποτελέσει 
και την εγγύηση για την επιλογή 
των αξιότερων συμπολιτών μας 
στη στελέχωση του ψηφοδελτίου 
μας. Είναι όμως δευτερεύον αυτό 
το θέμα. Για μας προέχει η μαζικο-
ποίηση της παράταξης και η κατάρ-
τιση του προγράμματος. Το ποιοί 
θα οριστούν να διεκδικήσουν την 
φήφο σας για την υλοποίηση αυτού 
του προγράμματος, είναι υπόθεση 
των μελών της παράταξης που θα 
τους εκλέξ|ουν δημοκρατικά σε εύ-
θετο χρόνο.

Οι αντίπαλοι μας έχουν δίκιο να 
ανησυχούν και να χρησιμοποιούν 
αθέμιτα μέσα για να μας δημιουρ-
γήσουν ζητήματα.

Να ανησυχούν λοιπόν γιατί στις 
επόμενες εκλογές, οι πολίτες του 
Δήμου μας θα γυρίσουν τις πλά-
τες στις λογικές του μνημονιακού 
αδιέξοδου και της λιτότητας. Θα 
επιλέξουν την πολιτική της λαϊκής 
συμμετοχής, της ανάπτυξης και της 
αντιμετώπισης της κοινωνικής κα-
ταστροφής.

Ανακοίνωση της Ενωτικής 
Ριζοσπαστικής Παράταξης
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Ο ΣΥΡΙΖΑ ΣΤΟ ΚΑΛΕΝΤΖΙ
Την Παρασκευή 24/5/13, αντιπροσωπεία 

της Τ.Ο Βέλου-Βόχας του Σύριζα-ΕΚΜ, 
επισκέφθηκε το χωριό Καλέντζι όπου στο 
καφενείο Μαγγίνα έγινε μία ενδιαφέρουσα 
‘’ζωντανή’’ συζήτηση.

Στο επίκεντρο τα προβλήματα της περοχής:Η 
τελευταία χαλαζόπτωση, οι δυσκολίες των 
αγροτών να συνεχίσουν την παραγωγή, 
το νερό.Αλλά και τα κεντρικά πολιτικά 
ζητήματα.Η κρίση αξιοπιστίας του πολιτικού 
συστήματος, η ανυπαρξία του κράτους στα 
θέματα της ασφάλειας των κατοίκων του 
χωριού, οι δυνατότητες του Σύριζα να αλλάξει 
τα πράγματα όταν κυβερνήσει...Μετά από 
την γόνιμη ανταλλαγή απόψεων, οι κάτοικοι 
ευχήθηκαν καλή επιτυχία στον αγώνα του 
Σύριζα-ΕΚΜ.

ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΜΑΓΓΙΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ,  
Πρόεδρος Δ.Κ. Ζευγολατιού

Σαν πρόεδρος της Δ.Κ. Ζευγολατιού αυτό που 
με απασχολεί καθημερινά πλέον δεν είναι άλλο 
από την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί με 
τα οικιακά απορρίμματα. Είναι ο εφιάλτης πι-
στεύω κάθε υπεύθυνου που θέλει να λέγεται 
σύμβουλος, πρόεδρος, αντιδήμαρχος καθαριό-
τητος αλλά και Δήμαρχος αφού το ζήτημα αυτό 
έχει πάρει διαστάσεις τέτοιες καθώς οι λύσεις 
που προτείνονται μέχρι σήμερα δεν έχουν φέρει 
το αποτέλεσμα που επιθυμούμε όλοι. Η θέση η 
δική μου είναι ταυτισμένη με όλα τα μέλη του 
Τ.Σ. αφού συνεχώς βλέπουμε να μην επιτυγχά-
νουμε το στόχο μας. Αυτό συμβάλει τα μέγιστα 
και η συμπεριφορά του δημότη του Ζευγολατιού 
που όπως έχουμε διαπιστώσει αντί να βοηθάει 
μας κάνει να αγανακτούμε. Αν δεν αλλάξει πρώ-
τα η συνείδηση του δημότη σε αυτό τότε κάθε 
καλή προσπάθεια δεν θα αλλάξει κάτι. Η βελτίω-
ση της ανακύκλωσης και η ενημέρωση πιστεύω 
ότι είναι τα μόνα που μπορούν να ανατρέψουν 
την κατάσταση όπως έχει δημιουργηθεί. Στα 
υπόλοιπα έχουμε προβεί με τις παρεμβάσεις μας 
στα παρακάτω, μελέτη στο ύψος της γέφυρας 
του Προαστιακού για τα λιμνάζοντα νερά, σκά-
ρες σε κεντρικά σημεία του χωριού, μελέτη δια-
μόρφωσης της πλατείας του δημοτικού σχολείου 
αποκατάσταση του προβλήματος που είχαμε στη 
γέφυρα στο ύψος του Μητσόπουλου. Ένα μεγά-
λο θέμα για το χωριό μας είναι πλέον οι κλοπές 
που σε καθημερινή βάση απασχολούν τα σπίτια 
μας είτε από τσιγγάνους όπως αρκετές φορές 
έχει διαπιστωθεί, είτε από αλλοδαπούς και ακό-
μα από δικούς μας. Δηλώνω πως αν η πολιτεία 
δεν λάβει έγκαιρα μέτρα η κατάσταση μπορεί να 
ξεφύγει με απρόοπτες συνέπειες. Όσον αφο-
ρά με το ΚΑΛΕΝΤΖΙ το πρώτο πρόβλημα που 

καλούμαστε να λύσουμε είναι του νερού αφού 
δεν έχουμε επάρκεια, τις επόμενες μέρες θα φέ-
ρουμε το νερό από την Αγ. Τριάδα και πιστεύω 
να καλυφθούμε, και το δεύτερο η αγροτική οδο-
ποιία που είναι πολύ άσχημη η κατάσταση της. 
Το θέμα που έχει προκύψει με το αίτημα πολλών 
συγχωριανών μου σχετικά με την αυτονομία του 
χωριού δεν έχει θετική ψήφο από το Τ.Σ. και θα 
πρέπει να αποφασίσει το Δ.Σ. του δήμου. Το αίτη-
μα τους για μόνιμο εκπρόσωπο του οικισμού στο 
χωριό καθημερινά το βλέπω σωστό. Εύχομαι να 
βρεθεί λύση το συντομότερο.

ΔΑΝΙΗΛ ΛΕΩΝΙΔΑΣ, τοπικός σύμβουλος
Από 1-1-2011 όταν αναλάβαμε σαν τοπικό 

συμβούλιο θέσαμε τις προτεραιότητες για το 
χωριό μας που ήσαν οι παρακάτω γήπεδο, η μο-
νοδρομήσει του κέντρου της αγοράς και η ανά-
πλαση της πλατείας στο δημοτικό σχολείο. Όσον 
αφορά το γήπεδο πιέσαμε προς τη κατεύθυνση 
αυτή και σήμερα μετά από ενέργειες τόσο της 
δημοτικής αρχής αλλά και παραγόντων που ενε-
πλάκησαν στη πορεία σήμερα που έχουμε 2013 
πιστεύουμε ότι είμαστε στην υλοποίηση του. Στο 
δεύτερο θέμα της μονοδρόμησης το βρήκαμε σε 
προχωρημένη φάση και το συνεχίσαμε. Υλοποι-
ήθηκε και το παραδώσαμε παρά τις καθυστερή-
σεις λόγω αστάθμητων παραγόντων. Στο θέμα 
της ανάπλασης της πλατείας στο δημοτικό σχο-
λείο αφού εγκρίθηκε η μελέτη και βρέθηκαν οι 
πόροι από το Πράσινο Ταμείο είμαστε έτοιμοι να 
το προχωρήσουμε. Ένα τεράστιο πρόβλημα που 
αφορούσε τον ΧΑΔΑ του Ζευγολατιού παρά τις 
διαφορετικές φωνές που είχαμε καταγράψει για 
μας δόθηκε λύση με το κλείσιμο του, καθώς και 
το γκρέμισμα του εγκαταλειμμένου εργοστασί-
ου Δημουλιάκα που εγκυμονούσε τους όποιους 
κινδύνους από την προσέλευση σε αυτό πολλών 
λαθρομεταναστών. Σημαντικό κατά την άποψη 
μου είναι η προσπάθεια μας για αγορά οικοπέδου 

για την επέκταση του νεκροταφείου αλλά περι-
μένουμε ακόμα. Σε όλα τα προαναφερόμενα και 
γνωρίζοντας τις πενιχρές οικονομικές πιστώσεις 
από πλευράς πολιτείας, και αναγνωρίζοντας την 
δύσκολη οικονομική κατάσταση που βρίσκεται 
ο Δήμος μας, θεωρώ ότι δεν έχουμε καταφέρει 
αυτά που προσδοκούσαμε σα δημοτική κοινότη-
τα. Θέλω όμως να σταθώ και στην συμπεριφο-
ρά του δημότη του Ζευγολατιού σε τρία θέματα, 
στην καθαριότητα που αν θέλει θα μπορούσε να 
είχε συμβάλει περισσότερο όπως πχ. ανακύκλω-
ση, την αλόγιστη σπατάλη του νερού και ιδιαίτε-
ρα το εξάμηνο του χρόνου που υπάρχει ζέστη, 
και την κυκλοφοριακή του αγωγή.

ΕΛΕΝΗ ΛΙΜΙΑΤΗ, τοπική σύμβουλος
Ο ρόλος και ο στόχος της Τ.Α. είναι να προσπα-

θεί να διαμορφώνει ένα υγιές ανθρώπινο περι-
βάλλον. Και η προσπάθεια δεν εξαντλείται στην 
προστασία και τη διατήρηση της φύσης και του 
τοπίου, αλλά και στη διαμόρφωση των συνθηκών 
υπό τις οποίες ένας άνθρωπος ζει, σπουδάζει, 
εργάζεται, πεθαίνει. Είναι αυτό που αποκαλού-
με «ποιότητα ζωής». Κατά τη γνώμη μου όλη η 
δράση της Τ.Α. πρέπει να έχει ανθρωποκεντρικό 
χαρακτήρα. Το σύνολο των έργων, το σύνολο των 
προμηθειών, το σύνολο των σκέψεων πρέπει να 
διαπερνάται από αυτή τη βασική αρχή: Να έχει αν-
θρωποκεντρικό περιεχόμενο και να ικανοποιεί τις 
πραγματικές ανάγκες των πολιτών μας. 

Στη Δημοτική Κοινότητα Ζευγολατιού υπάρ-
χουν πολλά προβλήματα, τα ζούμε όλοι καθημε-
ρινά και πληγωνόμαστε. Δεν θα τα απαριθμήσω, 
τα ‘χουμε πει τόσες φορές. Θα επισημάνω μόνο 
τα σοβαρότερα: Το μεγαλύτερο, ίσως, απ’ αυτά 
είναι η συμπεριφορά των αθίγγανων, οι οποίοι 
έχουν έρθει ή συνεχίζουν να έρχονται στην περι-
οχή μας και στήνουν τις παράγκες τους ανεξέλε-
γκτα χωρίς να μπορεί κανείς να εμποδίσει αυτό 
που συμβαίνει. Έτσι φτάνουμε στο σημείο να μην 
ορίζουμε τίποτα, να παρατηρούνται μεγάλες ζη-
μιές στα χτήματα, να γίνονται συνεχείς κλοπές 
του αγροτικού προϊόντος και να μην μπορούν οι 
αγρότες να προστατέψουν τα εισοδήματά τους. 

Επίσης, επειδή κατά τη γνώμη μου η υγεία των 
δημοτών προέχει όλων, πρέπει να δώσουμε με-
γάλη σημασία στην κινητή βόμβα που έχουμε και 
που μπορεί να πάσα στιγμή να εκραγεί από επι-
κίνδυνες λοιμώξεις από τις διάφορες φυλές που 
έχουν εγκατασταθεί εδώ. Επίσης ένας άλλος σο-
βαρός κίνδυνος είναι τα κουνούπια. Έπρεπε να 
είχε υπάρξει ήδη πρόληψη για την αντιμετώπισή 
τους. Να είχαν ραντισθεί οι περιοχές με λιμνά-
ζοντα ύδατα γιατί πολύ φοβάμαι τη μετάδοση 
ασθενειών. 

Τέλος υπάρχουν καταγγελίες πολιτών για πα-
ράνομες συνδέσεις νερών, για ακαθάριστα αυλά-
κια του ΑΟΣΑΚ, που μπορεί με μία δυνατή βρο-
χή να πλημμυρίσουν τα σπίτια και πολλές άλλες. 
Πολλοί δημότες παραπονούνται σε μένα και με-
ταφέρω αυτά παράπονα και τα προβλήματά τους. 

Τα μεταφέρω στον πρόεδρο στο συμβούλιο 
για να μεριμνήσει. Είναι απλά πράγματα, αλλά 
αναγκαία και πρέπει να βρεθούν λύσεις. Όμως 
«φωνή βοώντος εν τη ερήμω». Δε γίνεται τίπο-
τα, όπως δε γίνεται τίποτα και με κυκλοφοριακό 
στο κέντρο της αγοράς γιατί όπως έχω καταλάβει 
υπάρχει το πολιτικό κόστος, στο όνομα του οποί-
ου όλοι υποτάσσονται. Τι να την κάνεις την καρέ-
κλα και το αξίωμα όταν δεν μπορείς να το αντέξεις 
να το υπηρετήσεις; Πιστεύω τέλος, ότι για ό,τι μας 
συμβαίνει, φταίμε εμείς οι ίδιοι κι εγώ αισθάνομαι 
ενοχή στην θέση που βρίσκομαι ,γιατί δεν δύνα-
μαι να κάνω τίποτα όσο κι αν διαμαρτύρομαι. Εμ-
μένω στη θέση μου γιατί σέβομαι όλους αυτούς 
που τίμησαν με την ψήφο τους και γενικά για όλο 
το χωριό μου, για να στηρίζω όσο μπορώ με σύ-
νεση σοβαρά προβλήματα για να τα επισημαίνω 
και οι άρχοντες που έχουν τα ηνία να τα ακούν 
και να προβληματίζονται γιατί έχουν ευθύνη και 
βρίσκονται εκεί να για να υπηρετούν τον τόπο. 

ΡΑΧΑΝΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΣ, αρχηγός  
της ελ. μειοψηφίας

Σε 12 σημεία εντοπίζει ο αρχηγός της ελ. Μει-
οψηφίας τις άμεσες προτεραιότητες για την έδρα 
του δήμου, τα οποία είναι: 
1. Το χωροταξικό και την επέκταση του σχεδίου 

πόλεως, αφού έχει μείνει χωρίς εξέλιξη από 
το 2006 και με το τρόπο αυτό θα ξεκαθαρίσει 

σε ποιό χώρο θα είναι στο μέλλον τα σπίτια, τα 
κτήματα, τα εργοστάσια. 

2. Ολοκλήρωση της σύνδεσης του βιολογικού με 
το Βραχάτι ως την Κόρινθο.

3. Ολοκλήρωση του Δημαρχείου.
4. Ολοκλήρωση του έργου της ύδρευσης ώστε 

να μαζεύονται τα νερά στις δεξαμενές και να 
καθαρίζονται.

5. Ασφαλτόστρωση αγροτικών δρόμων και συ-
ντήρηση αυτών.

6. Ασφάλεια του πολίτη, αστυνόμευση, να δοθεί 
προτεραιότητα στη επαναφορά του Αστυνομι-
κού Σταθμού στο Ζευγολατιό.

7. Καλύτερη συντήρηση των υφιστάμενων υπο-
δομών, σχολεία δρόμοι, ύδρευση.

8. Αναβάθμιση του χώρου του Προαστιακού. 
9. Άμεση κατασκευή του γηπέδου, και ενίσχυση 

των αθλητικών συλλόγων. 
10. Ανάδειξη των δύο αρχαιολογικών χώρων, και 

σύνδεση με τη Ν.Ε.Ο. για την αύξηση της επι-
σκεψιμότητας στο δήμο.

11. Προσπάθεια ανακοπής της κατασκευής αυ-
θαιρέτων από τους τσιγγάνους, με βασική 
προϋπόθεση να σταματήσουν να πουλάνε 
ακίνητα οι κάτοικοι καθώς έτσι θα σταματήσει 
η αυθαίρετη και παράνομη επέκταση.

12. Να αλλαχθεί το σχέδιο της αγοράς, διότι έχει 
δημιουργήσει προβλήματα και έχει μεταφέρει 
το πάρκιν στο κέντρο του χωριού.

 

 ΠΑΠΑΛΕΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Πρόεδρος 
της ΕΑΣ ΒΟΧΑΣ και μέλος του Αγρ. 
Συνεταιρισμού ΔΙΟΔΟΣ στο Ζευγολατιό

Ως συνεταιριστής και παραγωγός διαπιστώνω 
ότι το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε σήμερα 
με τους συνεταιρισμούς είναι αν θα υπάρχει βι-
ωσιμότητα και μέλλον για το σκοπό που δημι-
ουργήθηκαν. Οι παράγοντες που επηρεάζουν την 
σημερινή τους εικόνα είναι αρκετοί, πχ. να έχουν 
εμπορική δραστηριότητα και να εκμεταλλεύονται 
μόνοι τους το προϊόν, και από την άλλη πλευρά να 
στέκουν οικονομικά. Αυτό δεν υπάρχει σήμερα 
καθώς είναι ολιγομελής, ανενεργοί και πληρώ-
νουν τα λάθη του παρελθόντος, όπως την αδια-
φορία των παραγωγών τις λάθος επιλογές των 
διοικούντων αλλά και την έλλειψη νομοθετικού 
πλαισίου από την πολιτεία.

Στο Ζευγολατιό υπάρχουν σήμερα δύο συ-
νεταιρισμοί ο ΑΠΕΣΣΑΣ που είναι και ο πρώτος 
που δημιουργήθηκε και η ΔΙΟΔΟΣ που έγινε από 
ομάδα που αποχώρησαν από τον πρώτο και ξεκί-

νησαν μια νέα προσπάθεια. Αναφορικά ο ΑΠΕΣ-
ΣΑΣ μετά από διάφορες συγκυρίες έφτασε να μην 
δραστηριοποιείται παρά τις υποδομές του δηλ. 
το συσκευαστήριο και εμείς να έχουμε μόνο μια 
χρονιά πετύχει να εμπορευτούμε μόνοι μας το 
βασικό προϊόν το σταφύλι αλλά μέχρι εκεί. Πα-
ράλληλα οι διάφοροι εξαγωγείς της περιοχής μας 
εκμεταλλευόμενοι ίσως τη ματαιοδοξία κάποιων 
παραγωγών και προσφέροντας υψηλότερες τιμές 
στάθηκαν κι αυτοί εμπόδιο στην διατήρηση των 
μελών του συνεταιρισμού και εγκαταλειπόταν 
μέρα με μέρα η συνεταιριστική προσπάθεια. Σή-
μερα βέβαια αρκετοί από αυτούς δεν υπάρχουν 
στην αγορά και όλοι είναι ζημιωμένοι, αλλά χωρίς 
εμπιστοσύνη και πειθαρχεία και με την ανάλογη 
γνώση και διάθεση για αναβάθμιση του συνε-
ταιριστικού κινήματος, τότε θα βγούμε ώριμοι 
και ενωμένοι στις αγορές. Τώρα σαν ΕΑΣ ΒΟΧΑΣ 
αναμένουμε τις αποφάσεις των όμορων συνε-
ταιρισμών για το τί θα πράξουν σύμφωνα με το 
νομοθετικό πλαίσιο το οποίο έχει καταληκτική 
ημερομηνία στις 30 Ιουνίου, από την άλλη εμείς 
θα προσπαθήσουμε να ενημερώσουμε με υπεύ-
θυνα άτομα γνώστες του συνεταιριστικού δικαίου 
και θα περιμένουμε. Θεωρώ ότι επιβάλετε να ζω-
ντανέψουν οι συνεταιρισμοί είμαι υποστηρικτής 
αυτής της προσπάθειας και στην δύσκολη οικο-
νομική κατάσταση που βρισκόμαστε σαν χώρα, 
αν οι αρμόδιοι φορείς λειτουργήσουν σωστά τότε 
υπάρχει ελπίδα προχωρήσουμε.

ΔηΜοΤίΚη ΚοίΝοΤηΤΑ ΖΕΥΓοΛΑΤίοΥ

Τα πολλά προβλήματα της έδρας
Το Ζευγολατιό, έδρα του δήμου Βέλου-Βόχας, συσσωρεύει και τα περισσότερα προβλήματα 
από όλες τις άλλες κοινότητες. Επιχειρώντας μια πρώτη προσέγγιση των καυτών θεμάτων 
που απασχολούν τους κατοίκους του, συνομιλούμε με μέλη του τοπικού συμβουλίου και 

παράγοντες της τοπικής ζωής και των παραγωγικών τάξεων και ανανεώνουμε το ραντεβού 
μας για το επόμενο φύλλο όπου το αφιέρωμα θα συνεχιστεί.

ΜΕΡΟΣ Α΄
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ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

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

Άμεση Συνεργασία με τους Αρμόδιους Φορείς
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25 Μαΐου και με νέο νόμο οι δημοτικές εκλογές
Συμφωνία να μην παραταθεί η θητεία των αυτοδιοικητικών – Όλο και πιο κοντά 

το αμερικάνικο μοντέλο με ξεχωριστές κάλπες για συμβούλους και δήμαρχο 

Αλλαγές που είναι ικανές να δημιουργή-
σουν νέες συνθήκες μεταξύ των υποψη-
φίων δημάρχων και περιφερειαρχών θα 

προκαλέσει η κυβέρνηση, εφ όσον πραγματο-
ποιήσει τις σκέψεις της για αλλαγή του εκλογι-
κού νόμου με τον οποίο γίνονται μέχρι σήμερα 
οι αυτοδιοικητικές εκλογές. Συγκεκριμένα, 
φαίνεται να έχει ωριμάσει η σκέψη οι εκλογές 

να γίνουν με δύο 
κάλπες, μία για 
υποψήφιους δη-
μάρχους και μία 
για υποψήφιους 
δημοτικούς συμ-
βούλους. 

Η πρόταση 
αυτή δεν είναι 
καινούργια και 
την είχε θέσει για 
πρώτη φορά πριν 
από μερικούς 
μήνες ο υπουρ-

γός Εσωτερικών Ευριπίδης Στυλιανίδης κατά 
το συνέδριο της Ένωσης Περιφερειών Ελλά-
δος. Ο στόχος των αλλαγών είναι η αποσύνδε-
ση της σχέσης δημάρχων και δημοτικών συμ-
βούλων, που θα ενισχύσει εκ των πραγμάτων 
τις συμπράξεις μεταξύ κομμάτων. Παράλληλα 
θα δώσει την δυνατότητα σε ισχυρούς σε προ-
σωπικότητα, υπερκομματικούς υποψηφίους 
να αυξήσουν τις πιθανότητές τους να κερδί-
σουν την μάχη της κάλπης. Με τον ίδιο τρόπο, 
στο υπουργείο Εσωτερικών πιστεύουν πως 
αποδυναμώνονται εκ των πραγμάτων, ακραία 
ψηφοδέλτια, όπως αυτά της Χρυσής Αυγής, 
που επιδιώκει να καταγράψει υψηλά ποσοστά 
στα μεγάλα αστικά κέντρα. Με την αποσύν-
δεση των ψηφοδελτίων, θεωρείται δεδομένο 
ότι όποια δυναμική κι αν έχει ο επικεφαλής – 
υποψήφιος για δήμαρχος, δεν θα μπορέσει να 
«τραβήξει» μαζί του πολλούς δημοτικούς συμ-
βούλους. 

Το προτεινόμενο σχέδιο έχει βέβαια και ένα 
σημαντικό μειονέκτημα. Ο δήμαρχος, εφόσον 
δεν υπάρξει πρόβλεψη για τη σύνθεση του δη-
μοτικού συμβουλίου, μπορεί να βρεθεί αντιμέ-
τωπος με ένα «αντίπαλο» δημοτικό συμβούλιο. 
«Το νέο σύστημα ενισχύει τη λογοδοσία μεταξύ 
Δημάρχου και Δημοτικού Συμβουλίου αλλά 
μπορεί να οδηγήσει και σε πλήρη παράλυ-
ση», σχολιάζουν αυτοδιοικητικά στελέχη, 
η πλειοψηφία των οποίων είναι μάλλον αρ-
νητικοί. Στον αντίποδα, το υπουργείο υπο-
στηρίζει πως η κυβερνητική συνοχή των 
τελευταίων ετών έχει δείξει πως όποτε είναι 
αναγκαίο, οι συμπράξεις λειτούργησαν και 
πως σε κάθε περίπτωση είναι απαραίτητο στη 
νέα εποχή να ανοίξει ο δρόμος για νέα πρό-
σωπα. Πάντως, στο υπουργείο δεν κρύβουν 
τον προβληματισμό τους για τις αντιδράσεις, 
αλλά και για την ουσιαστική πιθανότητα να 
δικαιωθούν όσοι προβλέπουν αρνητικές εξε-
λίξεις. Γι αυτό και δεν θα προχωρήσουν σε 
κατάθεση νομοσχεδίου, αν δεν προηγηθεί 
διαβούλευση, ή δεν βρεθούν ασφαλιστικές 
δικλείδες που δεν θα εμποδίσουν την λει-
τουργία του δήμου.

Το νέο σύστημα θα μοιάζει με το σύστημα 
εκλογής δημάρχων στις ΗΠΑ, όπου ο δήμαρ-
χος κατεβαίνει σε ξεχωριστό ψηφοδέλτιο και οι 
σύμβουλοι (που εκπροσωπούν κάθε προάστιο 
της πόλης) σε διαφορετικό.  

Ένα άλλο ενδιαφέρον σημείο, αφορά τον 
χρόνο διεξαγωγής των εκλογών. Σύμφωνα με 
όσα είπε πριν από λίγες ημέρες ο πρόεδρος της 
ΔΗΜΑΡ Φώτης Κουβέλης, οι 
εκλογές στους Δήμους και τις 
Περιφέρειες θα γίνουν στις 25 
Μαΐου του 2014, ταυτόχρονα 
με τις Ευρωεκλογές, παρά το 
αίτημα των δημάρχων και πε-
ριφερειαρχών για παράταση 
της θητείας τους κατά ένα έτος. 
Αυτό σημαίνει πως απομένει 
κάτι λιγότερο από ένας χρόνος 
μέχρι να λάβουν τις αποφάσεις 
τους οι επίδοξοι αυτοδιοικητι-
κοί. 

ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ, ΟΜωΣ, ΟΙ ΝΕΕΣ 
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟρΕΙ  
ΝΑ ΔΗΜΙΟΥρΓΗΣΕΙ Η ΑΛΛΑΓΗ 
ΤΟΥ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ;

Η πρώτη και πιο σημαντι-
κή είναι πως βγάζει από την 
πλάτη των υποψηφίων –κυρί-
ως όσων είναι ανεξάρτητοι ή 
νέοι στην πολιτική- το βάρος 
της δημιουργίας συνδυασμού. 
Όσοι έζησαν τις τελευταίες 
εκλογές στον διευρυμένο δήμο Κορινθίων, 
όπου χρειάζονταν πάνω από 100 υποψήφιοι 
δημοτικοί σύμβουλοι, μπορούν να καταλάβουν 
τι σημαίνει αυτό. Είχαν δημιουργηθεί κωμικο-
τραγικά περιστατικά, όπου ένας υποψήφιος 
δήμαρχος έμπαινε κι ο άλλος έβγαινε από τα 
σπίτια των υποψηφίων συμβούλων –ειδικά 
στα χωριά. Σε άλλες περιπτώσεις, υποψήφιοι 
έμπαιναν απλώς και μόνο για να συμπληρωθεί 
ο απαιτούμενος αριθμός. 

Η αλλαγή του νόμου δεν σημαίνει φυσικά 
πως δεν θα χρειάζεται να δημιουργηθεί συν-
δυασμός. Θα είναι, όμως, απαραίτητη μία πιο 
προσεχτική επιλογή υποψηφίων, καθώς πλέον 
δεν θα είναι αυτονόητη η ψήφιση δημάρχου 

και συμβούλου από τον ίδιο συνδυασμό. Δεν 
θα «τραβάει», κατά το κοινώς λεγόμενο, ο ένας 
τον άλλο. Άρα, αν θέλει ένας δήμαρχος να μην 
βρεθεί μπροστά σε «εχθρικό» δημοτικό συμ-
βούλιο θα πρέπει να φροντίσει να φτιάξει μια 
καλή λίστα υποψηφίων, ανταγωνιστικών προς 
αυτούς που θα είναι υποψήφιοι με άλλους συν-
δυασμούς ή θα είναι ανεξάρτητοι. 

Ο νέος νόμος θα δίνει 
επιπλέον τη δυνατότητα σε 
ανθρώπους που θέλουν να 
ασχοληθούν με τα κοινά, 
αλλά δεν είχαν ή δεν ήθελαν 
να έχουν πρόσβαση στα κομ-
ματικά γραφεία να κατέβουν 
υποψήφιοι σύμβουλοι. Πο-
λίτες με ικανότητες, οι οποίο 
ένιωθαν –και εν πολλοίς 
ήσαν- αποκλεισμένοι λόγω 
του τρόπου λειτουργίας του 
κομματικού συστήματος 
(κομματικά χρίσματα, χρη-
ματοδοτήσεις κ.λπ), πλέον θα 
μπορούν να θέσουν αυτές τις 
ικανότητες στην κρίση των 
πολιτών. 

Ο νέος νόμος, σύμφωνα 
με όσα μας είπε πολύπειρος 
αυτοδιοικητικός θα ενισχύ-
σει, πάντως, το παιχνίδι των 
συνεργασιών μεταξύ συμ-
βούλων. Τα γνωστά «δίδυμα» 
ή και «τρίδυμα» θα είναι εκ 

των ων ουκ άνευ, και μάλιστα ακόμα και μετα-
ξύ υποψηφίων προερχόμενων από διαφορετι-
κούς συνδυασμούς.  

Θεωρητικά απελευθερώνεται ο δήμαρχος να 
αξιοποιήσει πρόσωπα - συμβούλους που δεν 
θα προέρχονται από τον συνδυασμό του. Θα 
είναι δύσκολο, για παράδειγμα, αν έχει εκλεγεί 
πρώτος σε σειρά προτίμησης ένας σύμβουλος 
που δεν προέρχεται από τον συνδυασμό του 
δημάρχου να μην αξιοποιηθεί σε κάποια θέση 
(αντιδήμαρχος, πρόεδρος Δ.Σ. κ.λπ). Αυτό είναι 
και ένα επιχείρημα από την πλευρά του υπουρ-
γείου, στην κατεύθυνση να αναιρέσει τις από-
ψεις όσων πιστεύουν πως δεν θα είναι εφικτές 
οι συγκλίσεις. 

Το προτεινόμενο 
σχέδιο  
έχει ένα  

σημαντικό 
μειονέκτημα.  
Ο δήμαρχος, 

μπορεί να βρεθεί 
αντιμέτωπος  

με ένα  
«αντίπαλο»  
δημοτικό  
συμβούλιο. 

Του ΓιΩΡΓΟΥ ΓΟΥΓΑ
Δημοσιογράφου - Εκδότη  
της εφημερίδας  
"ΠΟΛΙΤΗΣ της Κορινθίας"

ΠΡΑΤΗΡΙΟ 
ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟ

ΑΣΣΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ •

 ΤΗΛ. 27410 87149

ΙΩΑΝΝΗΣ Π.
ΔΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΠρΟΣΦΟρεΣ ΣτΟ ΠΛΥΣιμΟ τΟΥ αΥτΟΚινΗτΟΥ ΣαΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ 6€
ΜΕΣΑ ΕΞΩ ΠΛΥΣΙΜΟ 10€
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ από 30€
ΚΕΡΩΜΑ- ΓΥΑΛΙΣΜΑ από 30€

Επιστημο-
νικά, ο όρος 
ανακύκλω-
ση αφορά 
στη συλ-
λογή, την 
επεξεργασία 
και την επα-
ναχρησιμο-
ποίηση των 
ήδη επεξερ-
γασμένων 
υλικών, πιο 
συγκεκρι-

μένα τη μετατροπή των απορ-
ριμμάτων σε νέα υλικά. Αποτελεί  
βασική έννοια της σύγχρονης δια-
χείρισης αποβλήτων,  μειώνει την 
κατανάλωση πρώτων υλών και τη 
χρήση ενέργειας, επομένως και των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπί-
ου. 

Κατά καιρούς έχουν γραφτεί ποι-
κίλα επιστημονικά άρθρα σχετικά με 
την ανακύκλωση, ενώ παράλληλα 
έχουν γίνει αρκετές προσπάθειες 
προώθησης και εφαρμογής της δι-
αδικασίας με αποτέλεσμα ακόμα και 
να καταφέρναμε να γράψουμε ένα 
ολόκληρο δοκίμιο σχετικά με την 
ανακύκλωση, να μην είναι αρκετό 
για να μπορέσουμε να αποτυπώ-
σουμε με σαφήνεια και λεπτομέρεια 
τη πολυσήμαντη αυτή έννοια της 
ανακύκλωσης. Για τον λόγο αυτό, 

κρίθηκε σκόπιμο να αποτυπωθεί 
όσο πιο γλαφυρά και συνοπτικά 
γίνεται η εικόνα που αποκόμισα 
συνομιλώντας με συμπολίτες μου, 
παρατηρώντας τον τρόπο που λει-
τουργούν επί του θέματος και εν 
τέλει να καταγράψω όλα όσα είδα, 
άκουσα και διαπίστωσα.

Άκουσα λοιπόν …
... από μία καθ’όλα ευγενέστατη 

κυρία ότι « .. η ανακύκλωση είναι μια 
εύκολη και απλοϊκή διαδικασία!’’ και 
συνέχισε λέγοντας «..τα τελευταία 
χρόνια κάνω ανακύκλωση. Αρχι-
κά, ξεκίνησα  με ενθουσιασμό αλλά 
στη συνέχεια με απογοήτευση. Δεν 
κάνω και κάτι φοβερά σπουδαίο. 
Απλώς σε μια δεύτερη σακούλα 
δίπλα από τα σκουπίδια, ρίχνω 
συσκευασίες από προϊόντα, μα-
ζεύω χαρτικά, κουτιά κ.α. ενώ 
πρόσφατα πληροφορήθηκα ότι 
μπορώ να ανακυκλώνω και τις 
άδειες μπαταρίες. Στα μελλοντικά 
μου σχέδια είναι και η κομποστο-
ποίηση..’’

Είδα…
….συμπολίτες μας να αφήνουν 

πάκους από εφημερίδες και χαρ-
τόκουτα έξω ακριβώς από τον 
κάδο απορριμμάτων παρά το γε-
γονός ότι ο αντίστοιχος κάδος 
ανακύκλωσης ήταν λίγο πιο δίπλα!

…ανθρώπους να εναποθέτουν 
ατάκτως μπάζα, έπιπλα, στρώματα 
και παλιοσίδερα με την ελπίδα ότι 
κάποιος που τα χρειάζεται θα περά-
σει να τα πάρει. Συμπόνια θα έλεγε 
κανείς. Αδιαφορία θα πρόσθετα εγώ.

…συνανθρώπους μας να αδειά-
ζουν στους δρόμους κλαδέματα του 
κήπου τους τις νυχτερινές ώρες.

Έμαθα ότι…
…σύμφωνα με τα στοιχεία της Eu-

rostat,  η Ελλάδα βρίσκεται στις 
τελευταίες θέσεις στην ανακύ-
κλωση, κατά βάση λόγω έλλειψης 
κεντρικού και τοπικού σχεδιασμού.

…ανακυκλώνεται μόνο ένα μικρό 
ποσοστό των απορριμμάτων συγκε-
κριμένα μόνο το 17% , ενώ σε ευ-
ρωπαϊκές χώρες όπως η Αυστρία 
ανακυκλώνουν και κομποστοποι-
ούν σε ποσοστό 70% !

Διαπίστωσα μετά χαράς…
… ότι στην Ελλάδα της κρίσης η 

ανάπτυξη εφαρμογών 
στον τομέα της ανακύ-
κλωσης θα μπορούσε 
κάλλιστα να προσεγγίσει 
επενδύσεις, να δημιουρ-
γήσει θέσεις εργασίας 
και να δώσει εν γένει μια 
ανάσα στην κατάκοπη ελ-
ληνική οικονομία.

…στην Κορινθία λει-
τουργεί ήδη ένα Κέντρο 
Διαλογής Ανακυκλώσι-
μων Υλικών (Κ.Δ.Α.Υ.) 
με έντονη δραστηριό-
τητας που είναι χρέος 
όλων να στηριχθεί και 
να ενισχυθεί.

Αναρωτήθηκα…
… πώς είναι δυνατόν να μας απα-

σχολεί τόσο πολύ η καθαριότητα του 
προσωπικού μας χώρου αλλά να 
αδιαφορούμε τόσο παγερά για τον 
δημόσιο;

Προτείνω…
Ενημέρωση! Πρωτοβουλία! Συ-

νεργασία!
Πάντα υπάρχουν πράξεις μι-

κρές ,όπως η ανακύκλωση 
που με συνέπεια κάνει ο γείτο-
νας, αλλά και μεγάλες όπως το 
Κ.Δ.Α.Υ. στο Μπολάτι, που μπο-
ρούν να διαμορφώσουν πρότυπα 
και συνειδήσεις και οι οποίες 
πρέπει να στηριχθούν. Ας ανα-
κυκλώσουμε λοιπόν, γιατί έτσι θα 
γίνουμε ενεργοί πολίτες. Γιατί είναι 
πλέον επιτακτική η ανάγκη αλλαγής 
του τρόπου ζωής μας. Γιατί πρέπει 
να δώσουμε λύση στα περιβαλλο-
ντικά προβλήματα του μέλλοντος 
με πράξεις του παρόντος.   

ΕΙΔΑΜΕ, ΑΚΟΥΣΑΜΕ, ΜΑΘΑΜΕ.. .

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΩΡΑ!

της ΑΓΓΕΛΗ ΕΥΑΣ
Βιολόγου,
MSc Περιβάλλον
και Ανάπτυξη(ΕΜΠ)

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ..
•	 Μπορούμε	να	ανακυκλώσουμε	τα	πάντα;

ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΟΥΜΕ:
Χαρτί
Γυαλί

Αλουμίνιο
Λευκοσίδηρο

Πλαστικό

ΔΕΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΟΥΜΕ:
Πάνες

Χαρτί κουζίνας
Χαρτομάντιλα

Δισκάκια CD/DVD, Βιντεοκασέτες
Ενέσεις - Ιατρικά απόβλητα
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Γ. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ - Ν. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΟΕ

ΠΩΛΗΣΗ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ
& ΕΙ∆ΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

BOX CENTER

Ζευγολατιό 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

ΤΣΑΚΟΥ ΝΙΚΗ

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
ΑΥΤΟΚ/ΤΩΝ - ΖΩΗΣ - ΠΥΡΟΣ

Μούλκι Κορινθίας 
τηλ. 27424 00091
κιν. 6936 146 108

e-mail: nikitsakou@hotmail.com

Ποδηλατάδες σε όλο το δήμο
Η Κυριακή 2 Ιουνίου μπορεί να χαρακτηριστεί ως η "Κυριακή του ποδηλάτου" για το δήμο Βέλου-

Βόχας, αφού έγιναν οι καθιερωμένες ποδηλατάδες σε Ζευγολατιό, Στιμάγκα και Μπολάτι 
Εκδήλωση Μνήμης 

για την άλωση 
της Πόλης

Ελλείψεις στο 
Κοινωνικό Παντοπωλείο

14 ίουνίου ο ετήσιος 
χορός των ΚΑΠη του 
δήμου Βέλου-Βόχας

5ος ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΣ ΓΥΡΟΣ

"Γεώργιος Λιούντρης"
11ος ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΣ ΓΥΡΟΣ

ΣΤιΜΑΓΚΑΣ
3ος ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΣ ΓΥΡΟΣ

ΖΕΥΓΟΛΑΤιΟΥ

Μικρή ανάπαυλα για τους συμμετέχοντες

Εκκίνηση από την πλατεία ΜπολατίουΤα παιδιά καλοσωρίζουν τους συμμετέχοντες.

Έτοιμοι για την εκκίνηση!

Πρώτη στάση στην πλατεία Ευαγγελίστριας. Σε 
πρώτο πλάνο Μπ. Ανδρικόπουλος, πρόεδρος της 

ΝΕΑΣ ΔΙΑΠΛΑΣΗΣ Μπολατίου και Παν. Καρυώτης.

Διασχίζοντας το ΚοκκώνιΕυχαριστίες προς τους χορηγούς από τα παιδιά

Ο δήμαρχος Βέλου-Βόχας κ. Αν. Παπακυριάκος με 
τον πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων  
Παν. Μπέκα και το μέλος του Συλλόγου Γ. Μελέτση 

κατά τη διάρκεια της κλήρωσης των δώρων

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΑΣΣΟΥ "Η ΡΕΑ"

Την Κυριακή 2 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε στον 
Ιερό Ναό Πέτρου και Παύλου Άσσου, εκδήλωση 
τιμής και μνήμης για την άλωσης της Πόλης. 560 
χρόνια μετά την εκπόρθηση της Βασιλεύουσας 
οι μνήμες παραμένουν ζωντανές και η νοσταλγία 
των αλύτρωτων πατρίδων ισχυρή. Την εκδήλω-
ση παρακολούθησαν μεταξύ άλλων ο δήμαρχος 
Κορινθίων κ. Αλέξανδρος Πνευματικός, ο αντιδή-
μαρχος Κορινθίων κ. Χαράλαμπος Καμπούρης, ο 
πρόεδρος του Κέντρου Πολιτισμού, Αθλητισμού 
και Περιβάλλοντος Κορινθίων κ. Παναγιώτης Λα-
μπρινός και η πρόεδρος της Μικρασιατικής Στέγης 
Κορίνθου  κ. Βασιλική Ευστρατιάδου. Μίλησε ο 
Θεολόγος-Καθηγητής κ. Μποζοβίτης Σταύρος, 
απήγγειλε η ηθοποιός κ. Ντιάνα Καβέτσου και 
συμμετείχε με ύμνους και τραγούδια η Μικτή Πο-
λυφωνική Χορωδία του Συλλόγου. 

 ■ Την ομιλία του κ. Μποζοβίτη παρακολουθούν  
ο πρόεδρος του Συλλόγου "Η Ρέα" κ. Φάνης 
Γιαννακόπουλος, ο πρόεδρος του ΚΕΠΑΠ  
κ. Παν. Λαμπρινός, ο αντιδήμαρχος Κορινθίων  
κ. Χαρ. Καμπούρης και ο δήμαρχος Κορινθίων  
κ. Αλεξ. Πνευματικός.

Με ανακοίνωσή της η Επιτροπή Δια-
χείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου 
αφού ευχαριστεί όλους τους Δημότες του 
Δήμου Βέλου Βόχας για την έως τώρα 
προσφορά τους και τη μεγάλη τους αντα-
πόκριση στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του 
Δήμου μας, γνωστοποιεί τις ανάγκες για 
τους μήνες Μάιο και Ιούνιο όπως διαμορ-
φώνονται από τις ελλείψεις που έχουν πα-
ρατηρηθεί. 

Συγκεκριμένα υπάρχουν ανάγκες για:
• Καθαριστικά (χλωρίνη, υγρό γενικού 

καθαρισμού, κτλ)
• Χαρτικά (χαρτοπετσέτες, χαρτί υγείας 

κλπ)
• Είδη ατομικής υγιεινής (σαπούνι χε-

ριών-σώματος, σαμπουάν, οδοντόκρε-
μες κτλ)

• Απορρυπαντικό για ρούχα (προτιμού-
νται οι μικρές συσκευασίες)

• Απορρυπαντικό πιάτων
Την ανακοίνωση υπογράφει η αρμόδια 

αντιδήμαρχος κ.  Κωνσταντίνα Τζαναβάρα.

Στις 14 Ιουνίου ημέρα Παρασκευή και ώρα 21.00 
θα πραγματοποιηθεί ο ετήσιος χορός των ΚΑΠΗ του 
Δήμου Βέλου Βόχας στο Κτήμα Χαρβάτη στην παρα-
λία Νεράντζας. Τιμή εισόδου: 15€ με φαγητό, ποτό και 
ζωντανή μουσική. Το 1€ θα διατεθεί για το Κοινωνικό 
Παντοπωλείο του Δήμου Βέλου Βόχας. Στην εκδήλω-
ση θα συμμετέχουν:
• Κέντρο Νεολαίας και Πολιτισμού του Δήμου Βέλου 

Βόχας
• Πολιτιστικός & Λαογραφικός Σύλλογος Ζευγολατιού
• Σύλλογος Κοκκωνίου ΄΄Νέα Γενιά΄΄
• Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Πουλίτσας ΄΄Άγιος 

Σπυρίδωνας΄΄
• Πολιτιστικός και Αθλητικός Σύλλογος Βραχατίου 

΄΄Μέγας Αλέξανδρος΄΄
Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν μπορούν να προ-

μηθεύονται προσκλήσεις καθημερινά από τα ΚΑΠΗ 
του Δήμου. Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 

KAΠΗ ΒΕΛΟΥ: 2742 0 35310,  
ΚΑΠΗ ΒΡΑΧΑΤιΟΥ: 2742 0 56393, 
ΚΑΠΗ ΖΕΥΓΟΛΑΤιΟΥ:2741 0 51099

Με δελτίο τύπου που εξέ-
δωσε η "Πνευματική Στέγη" 
ενημερώνει για το χρόνο δι-
εξαγωγής του Διεθνούς Φε-
στιβάλ Χορού και Μουσικής. 
Συγκεκριμένα αναφέρει: "Η 
“ΠNEYMATIKH ΣΤΕΓΗ” συνε-
χίζοντας το έργο της να δημι-
ουργεί πολιτισμό στον τόπο 
μας, και παρά τις αντίξοες 
συνθήκες που αντιμετωπίζει, 
πραγματοποιεί τις εκδηλώσεις 
πολιτισμού, με κορύφωση το 
19ο ΔιΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤιΒΑΛ 
Χορού & Μουσικής στις 13-
14 ιουλίου 2013, στο Ζευ-
γολατιό.

Tα χορευτικά τμήματα 

έχουν δεχθεί προσκλήσεις για 
συμμετοχή σε πανελλήνια και 
παγκόσμια Φεστιβάλ.

‘Ετσι στις 28-29 ιουνίου, 
το μεσαίο χορευτικό θα εκ-
προσωπήσει τον Δήμο μας και 
την Κορινθία στο Πανελλήνιο 
Φεστιβάλ Άρτας, καθώς και 
στις 5 ιουλίου στις πολιτιστι-
κές εκδηλώσεις Μουλκίου.

Ενώ το μεγάλο χορευτικό 
θα εκπροσωπήσει την Ελλά-
δα τον ιούλιο και Σεπτέμβριο 
σε παγκόσμια Φεστιβάλ του 
εξωτερικού.

Τα χορευτικά τμήματα της 
“ΣΤΕΓΗΣ” με ήθος και σεμνό-
τητα, γίνονται πρεσβευτές Ει-

ρήνης, Φιλίας, Συνεργασίας 
και Αλληλεγγύης, μέσα και έξω 
από την Ελλάδα, προωθώντας 
τον πολιτισμό της πατρίδας.

Η πρόεδρος κα Ελένη Λι-
μιάτη θέλει να ευχαριστήσει 
τα παιδιά όλων των τμημάτων 
του Συλλόγου και τους δασκά-
λους τους, για την προσφορά 
τους στον πολιτισμό του τό-
που μας, κυρίως για την συ-
νέπεια, την διακριτικότητα, το 
ήθος, την σεμνότητα και την 
ομαδικότητα που έχουν επι-
δείξει, λειτουργώντας  ο ένας 
για όλους και όλοι για έναν, 
που αυτός είναι και ο κυριότε-
ρος στόχος της “ΣΤΕΓΗΣ”.

13 και 14 ίουλίου το Διεθνές Φεστιβάλ της Πνευματικής ςτέγης
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ΕΚΔΗΛΩΣΕιΣ

Η	αντιδήμαρχος	κ.	Κωνσταντίνα	Τζαναβάρα	
βραβεύει	τον	πρόεδρο	της	Συνεταιριστικής	

Τράπεζας	κ.	Γιώργο	Δαλαμαρίνη.	

Η	ομάδα	της	Επιτραπέζιας	Αντισφαίρισης	Βόχας	
που	πρόσφατα	διακρίθηκε	στο	Πανελλήνιο	

Πρωτάθλημα.	

Η	Αναστασία	Κατσαΐτη	αθλήτρια	του	Μεγάλου	
Αλεξάνδρου	στην	τοξοβολία	που	διακρίθηκε	
πρόσφατα	στους	Πανελλήνιους	Αγώνες.	

Ο	δήμαρχος	Βέλου-Βόχας	κ.	Αννίβας	
Παπακυριάκος	βραβεύει	τον	πρόεδρο	του	

Παμβοχαϊκού	Κώστα	Ρωμανό	για	την	θριαμβευτική	
πορεία	της	ομάδας	στη	Volleyleague.

Ο	πρόεδρος	του	Δ.Σ.	Βέλου-Βόχας	κ.	Γιώργος	
Καραφωτιάς	βραβεύει	τον	προπονητή	του	

Παμβοχαϊκού	κ.	Νίκο	Ζαλμά.

Ο	αθλητής	τοξοβολίας	του	Μεγάλου	Αλεξάνδρου	
Παναγιώτης	Κατσαΐτης	που	πέτυχε	νέο	πανελλήνιο	

ρεκόρ	στα	70	μέτρα	στους	πρόσφατους	
πανελλήνιους	αγώνες.

ΑΘΛΗΤιΚΑ

ςκόραραν για το Ευθύμειο στο ARENA FC
Παμβοχαϊκός και Ποσειδώνας Λουτρακίου συναντήθηκαν σε έναν πρωτότυπο ποδοσφαιρικό αγώνα με 

σκοπό την οικονομική ενίσχυση του Ευθύμειου Κέντρου Κορίνθου

ARENA FC
Καλοκαιρινό πρωτάθλημα OPEN 

και σχολικά πρωταθλήματα 
Λυκείων-Γυμνασίων

Η Arena FC στο Ζευγολατιό ανακοινώνει τη διοργά-
νωση πρωταθλήματος Λυκείων – Γυμνασίων με ημε-
ρομηνία έναρξης 28 ιουνίου 2013. Συγκεκριμένα:

ΛΥΚΕιΑ:  Συμμετέχουν  Α΄ & Β΄ τάξη και οι μα-
θητές που δίνουν πανελλήνιες. Το πρωτάθλημα θα 
αποτελείται από 16 ομάδες. Κάθε ομάδα μπορεί να 
δηλώσει από 6 έως 12 παίκτες. Όλες οι ομάδες θα 
παίξουν μεταξύ τους και στο τέλος θα γίνουν play-off 
με όλες τις ομάδες (π.χ. 1ος-16ος, 2ος-15ος κ.λπ.). Η 
συμμετοχή θα είναι 3 ευρώ κατ’ άτομο ανά παιχνίδι.

ΓΥΜΝΑΣιΑ: Συμμετέχουν Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξη. Το 
πρωτάθλημα των Γυμνασίων θα αποτελείται από 12 
ομάδες και κάθε ομάδα θα μπορεί να δηλώσει από 
6 έως 12 παίκτες. Θα γίνουν διπλά παιχνίδια μεταξύ 
τους, ενώ στο τέλος θα παίξουν play off οι 8 πρώτοι.

Η συμμετοχή θα είναι 3,00 ευρώ κατ’ άτομο, ανά 
παιχνίδι. Τα δώρα θα αναρτηθούν στο facebook σε 
λίγες μέρες.

ΠΑΙΧΤΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΓΩΝΙΣΤΕΙ 
ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΠΑΙΧΤΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΓΩΝΙΣΤΕΙ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ….

Πρωτάθλημα OPEN 6Χ6
Επίσης, η Arena FC θα διοργανώσει πρωτάθλημα 

OPEN 6Χ6 με ημερομηνία έναρξης 8/6 και ημερομη-
νία τελικού 2/8/2013. Θα σχηματιστούν δύο όμιλοι Α 
(υψηλής δυναμικότητας) και Β (χαμηλής δυναμικότη-
τας). Κάθε όμιλος θα αποτελείται από 12 ομάδες και 
και κάθε ομάδα θα αποτελείται από 12 παίκτες. Όλες 
οι ομάδες θα παίξουν μεταξύ τους ξεχωριστά σε κάθε 
όμιλο.  Στο τέλος θα έρθουν αντιμέτωποι οι δύο πρω-
ταθλητές για το μεγάλο τελικό. Τα δώρα θα είναι πολλά 
και 500 ευρώ στο νικητή κάθε ομίλου. Η συμμετοχή 
για κάθε ομάδα θα είναι 30 ευρώ το παιχνίδι .

Το  Σάββατο 18 Μαϊου στις 6.30 μ.μ. πραγματο-
ποιήθηκε με επιτυχία ο Φιλανθρωπικός Αγώνας 
Ποδοσφαίρου, στο γήπεδο ARENA FC στο Ζευ-
γολατιό, μεταξύ του αντρικού τμήματος volley 
του Γ.Α.Σ ΠΑΜΒΟΧΑΪΚΟΥ και το αντίστοιχο τμή-
μα HANDBALL του ΠΟΣΕΙΔΩΝΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ.

Ο νικητής της αναμέτρησης ήταν ο Ποσειδώ-
νας Λουτρακίου με σκορ 11-8. Ένα αποτέλεσμα 
που φυσικά δεν είχε καμία σημασία αφού σκο-
πός του αγώνα ήταν φιλανθρωπικός και είχε 

σκοπό την ενίσχυση του ΕΥΘΥΜΕΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 
ΑΜΕΑ.

Η παρουσία του κόσμου ήταν μεγάλη. Μικροί 
και μεγάλοι παραβρέθηκαν στην εκδήλωση δεί-
χνοντας την αλληλεγγύη και την αγάπη τους.

Μεταξύ άλλων στην εκδήλωση παραβρέθηκε 
ο Δήμαρχος Βέλου Βόχας κ. Αννίβας Παπακυ-
ριάκος, ο δημοτικός σύμβουλος κ. Ραχανιώτης 
Νικόλαος  καθώς επίσης και ο Πρόεδρος του 
Α.Ο.Ζευγολατιού κ. Βορινιώτης Γεώργιος.

 ■ Ο δήμαρχος Βέλου-Βόχας κ. Αννίβας Παπακυριάκος 
και η πρόεδρος του Ευθύμειου Κέντρου κ. 
Νικολοπούλου παρακολουθούν τον αγώνα

Τιμητική εκδήλωση στο LAB για τη 2η θέση 
του Παμβοχαϊκού στη Volleyleague

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης βραβεύτηκαν αθλητές της Ε.Α. Βόχας  
και του "Μέγα Αλέξανδρου" Βραχατίου για τις πρόσφατες επιτυχίες τους

...κάτι µαγικό γίνεται στο Βραχάτι! Από 8 Ιουνίου
το Joyland µεγαλώνει 

και γίνεται ...

Joyland Castle!• σε μεγαλύτερους χώρους
• πλήρως ανακαινισμένο
• ασφαλές και διασκεδαστικό για τα παιδιά! ΠΑΡΑΛΙΑ ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ. Τηλ. 27410  51367
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ΑΘΛΗΤιΚΑ

Ερώτηση: Αν  έπαιζαν η Ντόρτμουντ με την Μπάγιερν 
για την 12η, ας πούμε, αγωνιστική του γερμανικού πρω-
ταθλήματος, θα στηνόταν κανείς στην τηλεόραση να δει 

το ματς; Απάντηση: Ναι, αμέ, πολλοί, πάρα πολλοί... Εγώ, 
εσύ και ο καναπές! Θέλω να πω, δηλαδή, ότι το βελούδο 
και η αστραφτερή λάμψη του Τσάμπιονς Λιγκ και όχι η 
Μπουντεσλίγκα!. Και ξέρετε τι εννοώ μ’ αυτό; Ότι αν το 

παιχνίδι ήταν για το πρωτάθλημα, οι πιθανότητες για να 
κερδίσει η Μπορούσα θα ήταν αυξημένες. Ομως, για τον τελικό 

του C.L. οι πιθανότητές της ελαχιστοποιήθηκαν. Μικρή σε νοοτροπία. 
Θέλει πολλά ψωμιά ακόμα η Ντόρτμουντ για να σηκώσει την κατσαρόλα 
με τα μεγάλα αυτιά...

Σαν τελικός το παιχνίδι ήταν καλό. Είχε φάσεις, είχε ρυθμό και δεν 
σε άφηνε αδιάφορο. Όμως, για το Θεό, ρε, μάγκες, απαντήστε μου με 
ειλικρίνεια. Αυτές οι δύο ομάδες που υποτίθεται ότι βρίσκονται  στον κο-
λοφώνα της φόρμας τους, είχαν καμία σχέση με την γνωστή τόσα χρό-
νια Μπαρτσελόνα, ή με την καλή και φορμαρισμένη Ρεάλ; Είδατε εσείς 
κανέναν Μέσι; Είδατε κανέναν Τσάβι, Ινιέστα και Ρονάλντο. Ή ακόμα-
ακόμα κανέναν Οζιλ, Μάτα και Φαλκαο; Ευτυχώς που υπήρχε ο Ρόμπεν 
που έκανε δύο-τρεις ζογκλερικές ενέργειες και έδωσε ένα διαφορετι-
κό χρώμα γοητείας στον αγώνα. Από κει και πέρα είδαμε κάτι παίκτες  
ρομποτάκια, που έτρεχαν πάνω-κάτω, χωρίς χάρη και δίχως νοστιμιά. 
Χωρίς ελκυστικότητα και χωρίς ομαδικές επινοήσεις. Εκτός από τον Ρό-
μπεν, οι μόνοι που έδειξαν τεράστια αξία ήταν οι δύο τερματοφύλακες.

Εγώ πιστεύω, ότι έστω κι αν έβαζε ένα γκολ η Μπορούσα στο πρώτο 
25λεπτο που ήταν σαφώς καλύτερη, πάλι θα έχανε το ματς, όχι γιατί η 
Μπάγιερ  παρουσίασε στη συνέχεια κάτι το τρομερό, βουτηγμένη στην 
μετριότητα ήταν κι αυτή, αλλά επειδή η Ντόρτμουντ είναι ακόμα μέσα 
της μικρή σε μεγαλείο. Στο Β’ ημίχρονο ήπιε εξαφανιζόλ. Ανύπαρκτος 
ο Λεβαντόφσκι, ανύπαρκτα τα χαφ και πάνω απ’ όλα ήταν εντελώς της 
πλάκας η αμυντική τετράδα της. Ειδικά, τα δύο σέντερ μπακ θύμιζαν τις 
αργοκαρουτες  Κοντρερας και Μπουμσονκ . Την προβιά στην πλάτη και 
τροχάδην στην Αμαλιάδα να βγάλουμε τα καρπούζια . Γι’ αυτό η Ντόρ-
τμουντ έδωσε 10 εκατ. και πήρε τον Παπασταθόπουλο. Και κάτι άλλο. 
Κανένα μεγαλείο δεν έχει μέσα του ο Κλοπ. Οταν ο Σούμποτιτς έσωσε 
το γκολ βγάζοντας την μπάλα πάνω από τη γραμμή, ο Κλοπ χοροπήδαγε 
και πανηγύριζε, λες και είχε βάλει γκολ η ομάδα του. Μιλάμε για ανθρω-
πάκι κι αυτό δυστυχώς το έχει μεταλαμπαδεύσει στους παίκτες του...

Υ.Γ. Γιατί στη φάση του πέναλτι ο Ιταλός διαιτητής  δεν έδειξε τη δεύ-
τερη κίτρινη στον Ντάντε; Χαμούρα Μισελού πόσα ξέρει ο κώλος σου...

 

                                           Ο Βίγια

ΜΙΚΡΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ…

Σουβλάκι • πίτα • γύρος
κοτόπουλο σχάρας

Παραλία Βραχατίου

delivery: 27410 51296

ΑΘΛΗΤιΚΑ

"ΜΕΓΑς ΑΛΕΞΑΝΔΡος" ΒΡΑΧΑΤίοΥ:

Νέες επιτυχίες 
για την τοξοβολία

Στον τέταρτο σε σειρά αγώνα της 
Ε.Φ.Ο.Τ στα πλαίσια του ελληνικού 
πρωταθλήματος που διεξήχθη στο 
Ολυμπιακό Ιππικό Κέντρο Μαρκό-
πουλου Αττικής συμμετείχε ο ΜΕ-
ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Βραχατίου όπου 
ο αθλητής Παναγιώτης Κατσαϊτης 
κατέκτησε την πρώτη θέση στην κα-
τηγορία εφήβων ολυμπιακού τόξου 
και η αθλήτρια Αναστασία Κατσαϊτη 
στην πρώτη της εμφάνιση κατέκτησε 
την πρώτη θέση στην κατηγορία πα-
γκορασίδων.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΡΕΚΟΡ
Ο Παναγιώτης Κατσαΐτης εκτός 

από την πρώτη θέση στην κατη-
γορία του κατάφερε Πανελλήνιο 
ρεκόρ στην απόσταση των 70 μέ-
τρων. Το Διοικητικό Συμβούλιο και 
οι προπονητές του Συλλόγου "Μέγας 
Αλέξανδρος" εκφράζουν τα θερμά  

τους συγχαρητήρια στον αθλητή τγια 
το πανελλήνιο ρεκόρ στην απόσταση 
των 70 μέτρων στην Α' κατηγορία 
εφήβων στον τελευταίο αγώνα FITA 
που διεξήχθη στις 25 & 26 Μαϊου στο 
Μαρκόπουλο Αττικής.

Ο Δήμαρχος Βέλου Βόχας συγ-
χαίρει τους αθλητές για τις διακρί-
σεις τους, το Δ.Σ του συλλόγου για 
τη στήριξή του και όλους όσους 
στηρίζουν τις προσπάθειες αυτές 
υλικά και ηθικά ευχόμενος και άλ-
λες τέτοιες επιτυχίες στο μέλλον.

Μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος ανα-
φέρει ότι : Είμαστε πολύ ευτυχείς 
που ένα αξιέπαινο κομμάτι της νε-
ολαίας του Δήμου μας μαζί με τους 
προπονητές τους , με τις πολλές και 
ιδιαίτερες διακρίσεις δείχνουν το 
δρόμο για την επιτυχία και την κατα-
ξίωση.

ΔωρΕαν ΜΙΚρΕΣ αΓΓΕΛΙΕΣ
Δώστε τις μικρές αγγελίες στο τηλ. 6972322441,

ή στείλτε τις στο mail: gnomipoliton@yahoo.gr και 
θα δημοσιευτούν ΔωρΕαν!

Πανελλήνιο Ρεκόρ από τον Παναγιώτη Κατσαϊτη στην 
απόσταση των 70 μέτρων στην Α' κατηγορία εφήβων

ΔήΜΟΣ ΒΕΛΟυ-ΒΟχαΣ  
- Τηλεφωνικό κέντρο: 2741360500  
- Γραφείο Δημάρχου: 2741360507 
- Πρωτόκολλο 2741360517
- Ληξιαρχείο 2741360516
 - Θέματα Αλλοδαπών  2741360506  
 - Θέματα Προσωπικού  2741050255  

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ [Δ.Ε. ΒΟΧΑΣ]
- Τεχνικών & Διοικητικών: 2741055274  
- Ύδρευσης-Καθαριότητας: 2741050040

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ [Δ.Ε. ΒΕΛΟΥ]
- Τεχνικών & Διοικητικών: 2741055274
- Πληροφορίες &Πρωτόκ.: 2742360320
- Δημοτολόγιο 2742360323
- Ληξιαρχείο 2742360322  
- Ύδρευσης-Καθαριότητας: 2742360310
Βοήθεια στο Σπίτι [Βόχας] 2741055621
Βοήθεια στο Σπίτι [Βέλο] 2742360335
Κλειστό Γυμναστήριο 2741054593
ΚΕΠ Ζευγολατιού 2741050255
ΚΕΠ Βέλου 2742030128
ΚΑΠΗ Βέλου 2742035310
ΕΛΛήνΙΚή αΣτυνΟΜΙα  
- Α.Τ. Κορίνθου: 27410 81111 
- Α.Τ. Βραχατίου: 27410 51111  
- Άμεση Δράση:  100
 ΛΙΜΕνΙΚΟ ΣωΜα  
- Λιμεναρχείο Κορίνθου: 27410 28888  
- Λιμεν. σταθμός Κιάτου: 27420 22212

ΠυρΟΣΒΕΣτΙΚή υΠήρΕΣΙα:    199
Αγορανομία Βραχατίου: 27410 56269

νΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟρΙνΘΟυ:  27410 
25711
Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ):    166

ΒΛαΒΕΣ Δ.Ε.ή.: 1050
ΕΛΤΑ Βραχατίου: 27410 55290
ΕΛΤΑ Ζευγολατιού: 27410 55241
ΕΛΤΑ Βέλου: 27420 32208
Ταξί Ζευγολατιού:  27410 54386 
Ταξί Βραχατίου: 27410 55790
ΚΤΕΛ Κορινθίας: 27410 75425 
ΚΤΕΛ Βραχατίου: 27410 55263
ΚΤΕΛ Ζευγολατιού:  27410 54533

Χρήσιμα Τηλέφωνα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ Προσχολικής Αγωγής 
δραστηριοτήτων δημιουργίας και έκφρα-
σης αναλαμβάνει σε πολύ προσιτές τιμές 
τη διαπαιδαγώγηση, φύλαξη και ψυχαγω-
γία των παιδιών σας, ανεξαρτήτως ηλικίας. 
Τηλ. 6981 056778, Αργυρώ. 
ΑΓΙΟΓΡΑΦΟΣ παραδίδει κρητική τεχνι-
κή,  τοιχογραφία, επτανησιακή και ρωσική. 
Μαθήματα μεμονωμένα και ομαδικά. Τιμές 
προσιτές. Τηλ. 27410-88911, κιν. 6940-
849727, κ. Σφακιανάκη. 
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ ετών 34 ανα-
λαμβάνει την δημιουργική φύλαξη παιδιών 
κάθε ηλικίας!!!!! Τηλ.6982 164733 ΑΛΕ-
ΞΑΝΔΡΑ
ΚΑτΟχΟΣ PROFICIENCY Αγγλικής 
γλώσσας και ΆΔΕΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ  πα-
ραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα  Αγγλικών  σε 
λογικές τιμές! ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΛΕΧΑΙΟ-ΚΙΑ-
ΤΟ!!! ΤΗΛ. 6982 164733 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΠΑΡΑΔΙΔΟΝτΑΙ ΜΑΘΗΜΑτΑ ελεύ-
θερου και γραμμικού σχεδίου. Προετοι-
μασία για τις εξετάσεις. Νίκος Ιωαννίδης. 
Τηλ. 6945 875655
ΕΝΟΙΚΙΑζΕτΑΙ ισόγειος επαγγελμα-
τικός χώρος 154 τ.μ. στο Ζευγολατιό 
Κορινθίας, με αυτόνομη θέρμανση 2 WC 
ιδιωτικός-προστατευόμενος  χώρος στάθ-
μευσης αυτοκινήτων και τριφασικό ρεύμα. 
Τηλ. Πληροφοριών : 6977598266 κ’ 
2741-0-56496.
ΕΝΟΙΚΙΑζΕτΑΙ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ στο Άνω 
Βέλο στην πλατεία Ελευθερίας. Πληρο-
φορίες στα τηλέφωνα: 6948738271 κ’ 
2742-0-33453.
ΕΝΟΙΚΙΑζΕτΑΙ τριάρι 58 τ.μ. με αυτό-
νομη θέρμανση στο Συνοικισμού Βέλου. 
τηλ. 27420 33972.
ΕΝΟΙΚΙΑζΕτΑΙ 3άρι ισόγειο με αυτόνο-
μη θέρμανση στο Ζευγολατιό δίπλα στο 
Δημοτικό Σχολείο. Προσιτή Τιμή. Τηλ.: 
27410-54000, κιν. 6974-760765.
ΕΝΟΙΚΙΑζΕτΑΙ 2άρι, 65 τ.μ. στην περιο-
χή Σαϊτέικα στο Βέλο. Τηλ. 6973 436 273
ΕΝΟΙΚΙΑζΕτΑΙ 2άρι, στην Πουλίτσα 
φουλ επιπλωμένο. Τηλ. 6944 730 430
ΠΩλΕΙτΑΙ στο Ζευγολατιό μονοκατοικία 
διώροφη ημιτελής στο κέντρο του χω-
ριού, πλησίον του Δημοτικού Σχολείου. 
Τηλ. 6946 857015
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 λόγω συνταξιοδότησης, κα-
τάστημα με υλικά επεξεργασίας 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

ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕλΙΕΣ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΟΠΕΛΑ

για εργασία σε 
αναψυκτήριο-καφέ, 

με τα απαραίτητα έγγραφα

ΤΗΛ. 27420-33524, ΒΕΛΟ

Σε συμφωνίες με νέ-
ους παίκτες, ανανεώσεις 
με παλιούς αλλά και τον 
επιτυχημένο τεχνικό 
Νίκο Ζαλμά προχώρησε 
ο Παμβοχαϊκός, ο οποίος 
μετά την ανακοίνωσή του 
ότι δεν θέλει να βγει στην 
Ευρώπη και στο cham-
pion league, έδειξε τις 
σαφείς προθέσεις του να 
επικεντρωθεί στους αγώ-
νες εντός Ελλάδος και να 
μπει δυναμικά στη νέα 
αγωνιστική σεζόν. 

Παντελέων και Ζαλμάς  
ανανέωσαν

Στην τεχνική ηγεσία του Παμβο-
χαϊκού για 7η συνεχόμενη σεζόν θα 
παραμείνει ο Νίκος Ζαλμάς, με την 
ομάδα να ανακοινώνει την ανανέωση 
της συνεργασίας της με τον πετυχη-
μένο Έλληνα τεχνικό και τον ίδιο να 
ευχαριστεί ιδιαίτερα τον πρόεδρο της 
ομάδας Κώστα Ρωμανό. Παράλληλα 
ο Σωτήρης Παντελέων ανανέωσε τη 
συνεργασία του υπογράφοντας συμ-
βόλαιο ενός έτους. 

Ο Ντουσάρμ  
επιστρέφει στο Βραχάτι

Ο Μαρκ Ντουσάρμ μετά από ένα 
χρόνο απουσίας επιστρέφει στην 
Ελλάδα και στον Παμβοχαϊκό. Σύμ-
φωνα με συνέντευξη του αμερικα-
νού διαγώνιου στο greekvolley δύο 
ήταν οι λόγοι που τον οδήγησαν στην 
επιστροφή: Ο πρώτος ήταν ο Νίκος 
Ζαλμάς, καθώς  έμαθε τόσα πολλά 
από εκείνον εντός κι εκτός γηπέδου, 
πράγμα που είχε ως αποτέλεσμα να 
γίνει πολύ καλύτερος παίκτης. Δεύ-

τερος λόγος είναι η δι-
άθεσή του να βοηθήσει 
τον Παμβοχαϊκό να διατη-
ρήσει τη θέση του ως μια 
από τις καλύτερες ομάδες 
στο Ελληνικό Πρωτάθλη-
μα.

Απέκτησε Ζήση από 
Παναθηναϊκό

Με τη φανέλα του Παμ-
βοχαϊκού θα αγωνίζεται 
τη νέα σεζόν ο Δήμητρης 
Ζήσης. Ο 19χρονος διε-

θνής λίμπερο υπέγραψε συμβόλαιο 
ενός έτους και στις πρώτες του δη-
λώσεις, εμφανίστηκε ικανοποιημέ-
νος και έτοιμος να ανταπεξέλθει στις 
απαιτήσεις της νέας του ομάδας.

Υπέγραψε ο Μάκης Κανέλλος
«Ήρθα στον Παμβοχαϊκό» δήλω-

σε ο νεοαποκτηθείς κεντρικός «γιατί 
γνωρίζω πως και τη νέα σεζόν έχει 
υψηλούς στόχους, θέλει να μπει στην 
τετράδα της Volley League. Θέλω να 
κάνω πρωταθλητισμό και στο Βρα-
χάτι θα έχω την ευκαιρία», συνέχισε. 
Καταλήγοντας επεσήμανε πώς «και 
μόνο το γεγονός ότι οι υπεύθυνοι 
αποφάσισαν να μην αγωνιστούμε 
στην Ευρώπη, προκειμένου να εξοι-
κονομηθεί ένα σημαντικό ποσό, για 
να δυναμώσει αγωνιστικά ο σύλλο-
γος, αλλά και να μην υπάρχει μεγά-
λη κόπωση, μαρτυρά τους υψηλούς 
στόχους που υπάρχουν εντός των 
συνόρων».

Τέλος , ο Παμβοχαϊκός έκλεισε και 
τον Αργεντινό ακραίο Μαριάνο Τζου-
στινιάνο,  ο οποίος μέχρι το 2012 ήταν 
στην Εθνική Αργεντινής και θα πάρει 
τη θέση του Λεονάρντο Καλντέιρα.

Γεμίζει τη «φαρέτρα» του 
ο Παμβοχαϊκός!
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Κωνσταντίνοσ
Ελ. ΠαρασΚΕυοΠουλοσ

Ειδικός Καρδιολόγος

Επιστημονικοσ συνΕργάτησ κάρδιολογικησ 
κλινικησ Θριάσιου νοσοκομΕιου

πυλαρινού 99, κόρινθος

τηλ. 27410 - 20911, κιν.: 6972 818170

Συμπληρώθηκαν τρία 
χρόνια από την απο-

φράδα για το λαό μας από-
φαση των κυβερνώντων 
να ζητήσουμε βοήθεια από 
τον παγκόσμιο μηχανισμό 
οικονομικής στήριξης και 
είναι περιττό να αναλύσει 
κανείς τις συνέπειες αυ-
τής. Ας επικεντρωθούμε 
στα αποτελέσματα του 
οικονομικού τυφώνα που 
πλήττει τη χώρα μας στη 
δημόσια υγεία.

Και ας ξεκινήσουμε από 
τα άμεσα ορατά, τις 3,5 
χιλιάδες αυτοκτονίες που 
σχετίζονται με την κρίση, 

τον αριθμό των καταθλιπτικών συνδρομών που 
μπορεί να μην διαπιστώνονται άμεσα, όμως είναι 
απολύτως βέβαιο ότι διαδράμουν υποκλινικά και θα 
εκδηλωθούν αργά ή γρήγορα. 

Ας μην κοιτάζει μακριά ο καθένας μας, ας αναλο-
γιστεί αν έχει διάθεση να βγει από το σπίτι του, να 
δει ακόμη και αγαπημένους φίλους του, να συνα-
ναστραφεί όπως παλαιότερα, για να καταλάβει ότι 
η κατάθλιψη, η οποία σημειωτέον έχει δειχθεί σε 
παγκόσμιες μελέτες η συσχέτισή της με την εκδή-
λωση καρδιαγγειακών συμβαμάτων, είναι εδώ και 
αναμένει ύπουλα να εκδηλωθεί.

Εκτελώντας μια πιο αναλυτική ματιά, μπορεί να 
δει κανείς εύκολα ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες 
υγείας έχουν υποστεί μια σοβαρή, όσο και επικίν-
δυνη υποβάθμιση. Οι ασθενείς, αδυνατώντας να 
ανταπεξέλθουν οικονομικά, αναζητούν τη λύση 
των δημοσίων νοσοκομείων για την λύση των προ-
βλημάτων τους, και το χειρότερο: όταν αυτά έχουν 
εκδηλωθεί, συρόμενοι πια πίσω από τα γεγονότα, 
αφού το επείγον περιστατικό είναι εξ ορισμού πιο 
σοβαρό και με μεγαλύτερη θνητότητα. 

Αλλά και τα νοσοκομεία, με πετσοκομμένους 
προϋπολογισμούς, εξαθλιωμένους γιατρούς και 
πενιχρά μέσα αδυνατούν να παρέχουν αξιοπρεπείς 
και αξιόπιστες υπηρεσίες υγείας.

Έχοντας βάλει λοιπόν σε δεύτερη μοίρα τη θε-
μελιώδη έννοια της πρόληψης, οι ασθενείς είναι 
πλέον έρμαια των συγκυριών και τρέχουν όταν εί-
ναι αργά…ας θυμηθούμε και στο κοντινό μας περι-
βάλλον τη στιχομυθία:"τι προβλήματα υγείας είχε ο 
ασθενής"- μα καλά ήταν, ως χθες δεν είχε κανένα 
πρόβλημα"…κι αυτό είναι μια συνήθης απάντηση 
όταν η πρόληψη απουσιάζει, και δυστυχώς η υγεία 
μας δεν μπορεί να είναι δεύτερη, τρίτη ή τελευταία 
προτεραιότητα. 

Μια ακόμη συνέπεια της οικονομικής κρίσης εί-
ναι η αδυναμία πρόσβασης των ασθενών στις νέες 
θεραπείες, που είτε φαρμακευτικές ή παρακλινικές 
είναι ενδεχομένως " ακριβές", άρα και απλησίαστες. 
Νέα φαρμακευτικά σκευάσματα ή καινοτόμες δια-
γνωστικές ή θεραπευτικές τεχνικές αποκλείονται 
τόσο από τους ασθενείς όσο και από τους γιατρούς 
λόγω οικονομικής αδυναμίας. 

Κάτι που φυσικά είναι επόμενο, όταν ο παππούς 
των 360 ευρώ σύνταξης που τον έχουμε ταράξει 
στα χαράτσια δεν μπορεί να μετακινηθεί καν από το 
χωριό του, αδυνατεί να πάει στο γιατρό του, να κά-
νει τις απαραίτητες εξετάσεις, να λάβει τα φάρμακά 
του…είναι δυνατό να του λέμε ότι με βάση τις νέες 
οδηγίες πρέπει να παίρνει το καινούργιο φάρμακο 
που είναι πανάκριβο" εξάλλου οι νέες οδηγίες των 
"εγκεφάλων" που κυβερνούν έχουν να κάνουν με 
τη μετακύλιση του φαρμακευτικού κόστους(που 
έχουν ήδη πετσοκόψει) στους άμοιρους ασφαλι-
σμένους…τους οποίους βέβαια τιμωρούν για μια 
ακόμη φορά, επειδή κατέβαλλαν επί χρόνια και δε-
καετίες κανονικά τις εισφορές τους που οι ίδιοι κα-
ταλήστεψαν ή κακοδιαχειρίστηκαν.

Ας μην μετατρέψουμε όμως αυτή την κουβέντα 
σε πολιτική, ας επικεντρωθούμε στο γεγονός ότι η 
οικονομική κρίση που πλήττει εκτός από τη χώρα 
μας σχεδόν όλη την Ευρώπη, έχει σημαντικό αντί-
κτυπο στη δημόσια υγεία, τόσο άμεσο, όσο και 
έμμεσο, αφού οι υπηρεσίες υγείας διαρκώς υπο-
βαθμίζονται. Το προσδόκιμο επιβίωσης οδηγείται 
σε πτώση, αν δεν λάβουν οι πάντες τα μέτρα τους, 
όμως και ο καθένας από εμάς μπορεί να βάλει ένα 
λιθαράκι, αν μετά ειλικρινή αυτοκριτική αποφασίσει 
να δει το πρόβλημα!

Οστεοαρθρίτιδα είναι η περισσότερο συνηθισμέ-
νη μορφή αρθρίτιδας, κυρίως στις μεγαλύτε-
ρες ηλικίες. Μερικές φορές αναφέρεται και ως 

εκφυλιστική πάθηση των αρθρώσεων. Η συχνότητα 
εμφάνισης παραμένει η ίδια σε άνδρες και γυναίκες 
μέχρι 55 χρονών, από αυτήν την ηλικία και πάνω υπε-
ρισχύουν οι γυναίκες, ενώ πάνω από 70 χρονών είναι 
παρούσα σχεδόν σε όλους τους ανθρώπους. 

Είναι αγνώστου αιτιολογίας. Η επιφάνεια του χόν-
δρου που καλύπτει τις οστικές επιφάνειες των αρθρώ-
σεων, πρέπει να είναι ομαλή, ώστε να διευκολύνεται 
η κίνηση των αρθρικών επιφανειών. Στην οστεοαρ-

θρίτιδα εκφυλίζε-
ται ο χόνδρος, η 
επιφάνεια του 
γίνεται ανώμαλη, 
ενώ δημιουργεί-
ται ακανόνιστο 
νέο οστό στα όρια 
των αρθρώσεων, 
τα οστεόφυτα. Η 
νόσος εμφανίζεται 
σε 4 στάδια.(εικ 1)

Τα βασικά συμπτώματα είναι:
α- Πόνος, αποτελεί το αρχικό σύμπτωμα. Εμφανίζεται 

σαν οξύς πόνος όταν χρησιμοποιείται η πάσχουσα 
άρθρωση, κυρίως μετά από υπερβολική χρήση ή 
αν παραμένει ακίνητη για ένα χρονικό διάστημα, 
όπως στην διάρκεια του ύπνου. Ο πόνος υποχωρεί 
με την ξεκούραση ή αν οφείλεται σε ακινησία μετά 
από μερικά βήματα.

β- Δυσκαμψία, ιδιαίτερα το πρωί ή στην όρθια στάση.
γ- Περιορισμός του εύρους κίνησης των αρθρώσεων.
δ- Οίδημα, ιδιαίτερα μετά από κούραση της άρθρωσης. 

Συνοδεύεται από ερυθρότητα και αύξηση της θερ-
μοκρασίας.

Τα παραπάνω συμπτώματα δυσκολεύουν δραστη-
ριότητες όπως είναι η βάδιση, η χρήση σκαλοπατιών, 
το κάθισμα ή το σήκωμα από καρέκλα, ακόμα και την 
εύκολή πρόσβαση στην μπανιέρα του σπιτιού.

Επιβαρυντικοί παράγοντες που παίζουν ρόλο στην 
εμφάνιση της ΟΑ είναι:

1. Ασύμμετρη στήριξη, για παράδειγμα σε περίπτωση 
ανισοσκελίας, πλατυποδία κ.α. 

2. Κληρονομικότητα. Μελέτες έδειξαν ότι η εμφάνιση 
της οστεοαρθρίτιδας έχει άμεση σχέση με συγκε-
κριμένα γονίδια. Διαπιστώσαν μάλιστα ότι οι κόρες 
γυναικών με οστεοαρθρίτιδα γόνατος παρουσίαζαν 
αυξημένο ποσοστό φθοράς του χόνδρου, άρα είναι 
σε ομάδα υψηλού κινδύνου να παρουσιάσουν την 
νόσο. 

3. Η μηχανική επιβάρυνση των αρθρώσεων από κακή 
στάση. 

4. Η παχυσαρκία.
5 Υπέρ-χρήση των αρθρώσεων σε χόμπι ή επαγγελμα-

τική δραστηριότητα που αναγκάζουν την άρθρωση 
να λειτουργεί στα όρια..

6. Προηγούμενη τραυματισμοί στη περιοχή που συ-
νοδεύονται από μυϊκή αδυναμία και διαταραχή του 
τρόπου βάδισης. 

Πρώιμα σημεία εμφάνισης της νόσου μπορούν να 
είναι:
• Δυσκαμψία στην άρθρωση κυρίως το πρωί αμέσως 

μόλις σηκωθεί από το κρεβάτι ή αν παραμείνει κα-
θιστός για μεγάλο χρονικό διάστημα.

• Οίδημα σε ένα ή και στα δυο γόνατα. 
. Αίσθημα τριγμού στην άρθρωση.
Η διάγνωση γίνεται μέσα από μια συγκεκριμένη με-

θοδολογία, που περιλαμβάνει.
• Το ιστορικό του ασθενή.
• Κλινική αξιολόγηση.
• Ακτινογραφία. Φαίνεται καθαρά το μέγεθος της 

φθοράς του χόνδρου και τα οστεόφυτα. Πρέπει να 
λαμβάνουμε υπόψη ότι μπορεί να υπάρχει μεγάλη 

διαφορά στα ευρήματα της ακτινογραφίας από την 
κλινική εικόνα του ασθενή. (εικ. 2,3)

• Μαγνητική τομογραφία σε περίπτωση που υπάρ-
χουν ενδείξεις για φθορά ή τραυματισμό και άλλων 
ιστών της άρθρωσης του γόνατος, όπως είναι οι 
σύνδεσμοι, ή οι μηνίσκοι.

• Άλλες εξετάσεις που πιθανόν να ζητήσει ό ιατρός για 
να αποκλείσει άλλες περιπτώσεις με παρόμοια συ-
μπτωματολογία.

Η θεραπευτική  αντιμετώπιση της συμπτωματικής 
οστεοαρθρίτιδας διακρίνεται σε:
• Μη φαρμακευτική θεραπεία   
• Φαρμακευτική θεραπεία 
• Χειρουργική θεραπεία. 

Η μη φαρμακευτική θεραπεία περιλαμβάνει:
• Απώλεια βάρους 
• Ασκήσεις ενδυνάμωσης των μυών της άρθρωσης 
• Άλλα είδη φυσικοθεραπείας 
• Υποστηρικτικές συσκευές (Νάρθηκες, μπαστούνια, 

περιπατητικά βοηθήματα κ.ά.) 
Για τη φαρμακευτική θεραπευτική αντιμετώπιση της 

συμπτωματικής οστεοαρθρίτιδας χρησιμοποιούνται: 
• Τοπική θεραπεία 

o Κρέμες μη στεροειδών αντιφλεγμονωδών φαρ-
μάκων  

o Κρέμα καψαϊσίνης  
• Aναλγητικά 
• Μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα 
• Εγχύσεις μέσα στην άρθρωση 

o Γλυκοκορτικοειδούς (κορτιζόνης) 
o Υαλουρονικού νατρίου

Οι ασθενείς με οστεοαρθρίτιδα του γόνατος ,των 
οποίων τα συμπτώματα δεν ελέγχονται επαρκώς με 
τη φαρμακευτική και μη φαρμακευτική θεραπεία και  
παρουσιάζουν έντονο πόνο και κινητικές λειτουργικές 
διαταραχές, είναι υποψήφιοι για χειρουργική ορθοπαι-
δική θεραπεία, όπως:  
• Ολική αρθροπλαστική γόνατος ή μονοδιαμερισμα-

τική αρθροπλαστική γόνατος (εικ. 4)
• Ε λ ά χ ι σ τ α 
επεμβατική αρ-
θροπλαστική γό-
νατος (MIS)
• Οστεοτομία 
κνήμης σε νέ-
ους ασθενείς με 
οστεοαρθρίτιδα 
γόνατος 

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

Η  Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η  Κ Ρ Ι Σ Η
Β Λ Α Π Τ Ε Ι  Σ Ο Β Α Ρ Α  Τ Η Ν  Υ Γ Ε Ι Α

Ο Σ Τ Ε Ο Α Ρ Θ Ρ Ι Τ Ι Δ Α    Γ Ο Ν Α Τ Ο Σ
 ΥΓΕιΑΥΓΕιΑ

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

ΒραχατΙ
- Αυγουλα Ειρήνη: 27410 55222
- Καλπαξής Ανδρέας:  27410 53700
- Ζιούβα Κωνσταντίνα:  27410 51751
ΖΕυΓΟΛατΙΟ
- Σιαπκαράς Άγγελος 27410 54232
- Καλαντζή  Ελένη 27410 54004
- Πιτσούνης Ευάγγελος 27413 01107
ΒΟχαΪΚΟ
- Ζορμπάς Γεώργιος 27410 50262 
  ΒΕΛΟ
- Παπακυριάκος Ανν.: 27420 32220
- Σπυροπούλου Αικατ.:  27420 34488
- Παπαδοπούλου Ελ.:  27420 33488
ΚρήνΕΣ
- Μπρίνιας Ευάγγελος 27420 32355
ΚΟΚΚωνΙ
- Αθανασίου Ελεονώρα2742032262
ΠΟυΛΙτΣα
- Αναστασίου Μιλτ. 27410 51824
ΣτΙΜαΓΚα
- Βασιλόπουλος Ηλίας 27420 61414
νΕρατΖα
- Αγγελίδη Ειρήνη 27420 33888
ΠΕρΙΓΙαΛΙ
- Αγραφιώτης Πέτρος 27410 87771
ΛΕχαΙΟ
- Κανελλοπούλου Μαρ. 27410 87397
- Χρησταρά Κων/να 27410 82044
αΣΣΟΣ
- Κόρκας Ιωάννης 27410 88100
Κατω αΣΣΟΣ
- Καρανοπούλου Μαρ. 27410 86900

Περιφερειακά 
Ιατρεία

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

Τα φαρμακεία
της περιοχής μας

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

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

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

ΕιΚ 1

Εικόνα 2. Ακτινογραφίες γονάτων. Α: Φυσιολογικά γόνατα. 
Β: Οστεοαρθρίτιδα γονάτων σε αρχόμενο στάδιο

Εικόνα 3. Οστεοαρθρίτιδα σε προχωρημένο στάδιο. Α: γονάτων, Β: ισχίου.

ΕικΟνΑ 4
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ΑΤΖΕΝΤΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

13ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 
Beach Soccer στο Βραχάτι

Σεμινάριο BLS-AED 
από την Επίλεκτη ομά-
δα ειδικών αποστολών

Πανελλαδικό συνέδριο 
επιτραπέζιου σταφυλιού

Ο 3ος σταθμός του Πανελληνίου πρωταθλήματος Beach Soccer 2013 θα γίνει 

στο Βραχάτι του Δήμου Βέλου – Βόχας από 11 έως 14 Ιουλίου 2013. Δηλώστε 

συμμετοχή έως 1/7/2013.  Στο τουρνουά θα πάρουν μέρος έως 32 ομάδες 

που θα χωρισθούν σε 8 ομίλους των 4 ομάδων και η κάθε ομάδα θα δώσει του-

λάχιστον 3 αγώνες. Κάθε ομάδα έχει δικαίωμα να δηλώσει από 8 έως 12 αθλη-

τές . Τόσο ο τελικός, όσο και ο αγώνας επίδειξης ανάμεσα στην Beach Soccer 

Hellas και τους ALL STARS του τουρνουά, τους οποίους, θα επιλέξει, ο ομο-

σπονδιακός τεχνικός, Νίκος Γιαλεσάκης, θα διεξαχθούν την Κυριακή 14/7 και 

θα μεταδοθούν σε απευθείας τηλεοπτική μετάδοση. Ο νικητής του τουρνουά 

θα συμμετάσχει δωρεάν (συμμετοχή και διαμονή με ημιδιατροφή) στην τελική 

φάση του Πανελλήνιου πρωταθλήματος Βeach Soccer. Τηλέφωνα συμμετο-

χής : 6975957584 – 6936767377 – 2742360309 και φαξ: 2742034110

H ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΙΚΩΝ 

ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ 

διοργανώνει σεμινάριο BLS-AED 

(Βασική υποστήριξη της ζωής-χρήση 

αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή).

Το πρόγραμμα είναι από το: ERC 

(Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογό-

νησης),τον αρμόδιο φορέα οποίος 

μετά από συνεχείς έρευνες εκδίδει τις 

κατευθυντήριες οδηγίες για τις διαδι-

κασίες που πρέπει να ακολουθούνται, 

ώστε να επιτευχθεί η διατήρηση ενός 

ατόμου στη ζωή ,ή έστω να προκλη-

θούν οι όσο το δυνατόν μικρότερες 

βλάβες σε αυτό ,μετά από απειλητικές 

για τη ζωή καταστάσεις που πιθανόν 

να προκύψουν. Οι οδηγίες του ERC 

αναθεωρούνται σε τακτά χρονικά 

διαστήματα ,και εφ ‘όσον κριθεί απα-

ραίτητο, αλλάζουν για την καλύτερη 

δυνατή φροντίδα στον ασθενή. Γι’ 

αυτό το λόγο κρίνεται απαραίτητη η 

συχνή επανεκπαίδευση του πάροχου 

‘Α βοηθειών και για να ενημερώνεται 

στα καινούρια δεδομένα, αλλά και για 

να διατηρεί το επίπεδο ετοιμότητας 

και γνώσεών του υψηλό.
Η εκπαίδευση BLS-AED είναι η μο-

ναδική αναγνωρισμένη εκπαίδευση Ά 

βοηθειών από το Ελληνικό κράτος με 

Φ.Ε.Κ. 
Το Σεμινάριο θα πραγματοποι-

ηθεί στις 29 ιουνίου 2013, στο 

Κλειστό Γυμναστήριο του Βέλου. 

Θα ξεκινήσει στις 3.00 μ.μ. και θα 

είναι διάρκειας 5 ωρών. Όσοι επι-

θυμούν να συμμετάσχουν  να επι-

κοινωνήσουν με το 6972422927 κ 

Τρύφωνα Βαρδουνιώτη και 6974 

005854 κ Βλάση Νικολάου η στα 

γραφεία της ομάδας.

Το περιοδικό Φρουτονέα διοργανώνει το Πανελλαδικό Συνέδριο Επιτραπέζιου Σταφυλιού, το οποίο θα πραγματοποιηθεί το Σάβ-βατο 29 ιουνίου 2013 και ώρα 10.00 π.μ -19.00 μ.μ στο ξε-νοδοχείο ΑΛΚΥΩΝ στο Βραχάτι Κορινθίας.Στόχος του συνεδρίου είναι να γίνει μια καταγραφή της παγκό-σμιας παραγωγής, διακίνησης και κατανάλωσης σταφυλιού, ανα-φορών σχετικά με παραδοσιακές και καινοτόμες ποικιλίες, πολ-λαπλασιαστικό υλικό, ομάδες παραγωγών, νέες τεχνολογίες κλπ. Παράλληλα, αναμένεται να πραγματοποιηθεί ανακοίνωση των πο-σοτικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών της νέας σεζόν στο Ελ-ληνικό σταφύλι, ενώ συσκευαστές θα μιλήσουν για τις εμπορικές ιδιαιτερότητες και τα προβλήματα που εντοπίζονται ανά περιοχή.


