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ΥΓΕΙΑ

ρομπέρτο-μπενφίκα: 
Σημειώσατε Άσσο!

Γράφει ο Βίγια

n σελ. 15

1-7 νοεμβρίου: 
εβδομάδα μητρικού 

θηλασμού
n σελ. 13

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΝΕΑ

Συμφωνία με 
ραψωματιώτη για 
τη διαχείριση των 

βιοαποβλήτων
n σελ. 2-3

 α n ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ σελ. 4-6

Κάναμε βιώσιμο 
το δήμο μας

ΑννιβΑΣ  ΠΑΠΑΚυριΑΚοΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Δήμαρχος Βέλου - Βόχας

Σε μία εφ' όλης της ύλης συνέντευξη ο δήμαρχος Βέλου-Βόχας μιλά για  
την σκληρή καθημερινότητα που αποτελεί στοίχημα για τη δημοτική αρχή, αλλά και για  
τις προσπάθειες εξυγίανσης των οικονομικών και τις αναπτυξιακές προοπτικές του δήμου.  
Τέλος, καταθέτει την υποψηφιότητά του για τις προσεχείς εκλογές.

Καθαρίζεται ο Ζαπάντης...

...και φεύγει το φάντασμα της παραλίας
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Βασ. Τρωγάδης: «Όχι 
στην ποδοσφαιροποίηση 

του Δημοτικού Συμβουλίου»

Μ ε αφορμή τα όσα έγιναν στο 
δημοτικό Συμβούλιο της 18ης 

Οκτωβρίου, για το θέμα του Καλε-
ντζίου και τις ύβρεις που δέχτηκε 
από σύμβουλο της πλειοψηφίας, ο 
αντιδήμαρχος Οικονομικών Βέλου-
Βόχας, κ. Βασίλης Τρωγάδης πήρε 
το λόγο κατά την προ ημερη-
σίας συζήτηση στο έκτακτο 
συμβούλιο της 1ης Νο-
εμβρίου και ανέγνωσε 
σχετικό κείμενο, στο 
οποίο ανέφερε: «Με 
αφορμή τα όσα έγι-
ναν στο τελευταίο 
δημοτικό συμβούλιο: 
"Αγόρασα χρυσές 
γνώμες απ' όλες τις 
τάξεις των ανθρώπων", 
λέει ο Σαίξπηρ. 

Από την πρώτη στιγμή της 
ενασχόλησής μου με τα κοινά, 
αυτός ήταν ο τρόπος που αντιμετώπι-
ζα τον οποιοδήποτε συνομιλητή μου. 

Αυτό κάνω κάθε στιγμή και αυτό 
θα κάνω πάντα. Δεν επιτρέπω όμως 
στον εαυτό μου και την αξιοπρέπεια 
μου να συνδιαλέγεται ή να "αγγίζεται" 
από απειλές και ύβρεις δημοκρατικά, 
ηθικά και αυτοδιοικητικά αναλφάβη-
των. 

Νιώθω την ανάγκη να ειπωθούν 
αυτά τα πράγματα, ώστε να υπερα-

σπιστώ μέσω εμού τον οποιονδήποτε 
θέλει να εκφράζει ελεύθερα την άπο-
ψή του, καθώς επίσης και όπου είναι 
ενάντια στην "ποδοσφαιροποίηση" 
του δημοτικού συμβουλίου. 

Η συνειδητότητα είναι η μόνη δυ-
νατότητα αντίληψης και κατανόησης. 

Για όσους δεν τα καταφέρνουν 
ζητώ απλά στα πλαίσια της 

αυτονόητης δημοκρατίας 
να σέβονται την άποψή 
μου όπως σέβομαι τη 
δική τους».

Ο πρόεδρος του 
Δημοτικού Συμ-
βουλίου κ. Γιώργος 
Καραφωτιάς (που 

πολλά δεινά έχει τρα-
βήξει προσπαθώντας 

να "εγκαταστήσει" λίγη 
αξιοπρέπεια σ' αυτό το συμ-

βούλιο) επεσήμανε πώς αυτά 
τα πράγματα πρέπει να θεωρούνται 
αυτονόητα!

Ο ανεξάρτητος σύμβουλος κ. Θα-
νάσης Περαχωρίτης παίρνοντας 
αργότερα το λόγο τόνισε ότι συνυ-
πογράφει τη δήλωση Τρωγάδη και 
ζήτησε από τον δήμαρχο να πάρει 
θέση γιατί έχουν δημιουργηθεί δρά-
σεις και αντιδράσεις και όπως ανέ-
φερε "ίσως κάποιος πρέπει να πει και 
συγνώμη". 

ΒραχαΤι, έναντι γηπέδου

ΤΗΛ.: 27410 51690, 27410 56000

ποτά - αναψυκτικά 
μπύρες - νερά

διανομή κατ’ οίκον

Φ Α Σ Ι Λ Η
Κ Α Τ Σ Α ΡΟ Υ

Διαχείριση βιοαποβλήτων στη Βόχα
Κάθε γεύμα παράγει σκουπίδια και αυτό σε ευρωπαϊκή 

κλίμακα μεταφράζεται σε τόνους απορριμμάτων που 
δεν θα έπρεπε να καταλήγουν στα... σκουπίδια. Η 
Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει με διάφορα προγράμματα τις 
προσπάθειες ανακύκλωσης και μετατροπής αυτών των 
βιο-απορριμμάτων σε λίπασμα. Ένα από αυτά τα εργαλεία 
είναι το ΕΠΠΕΡΑΑ (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον 
& Αειφόρος Ανάπτυξη») όπου μέσα από ΣΔΙΤ (Συμπράξεις 
Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα) προβλέπεται η εφαρμογή 

προγραμμάτων Διαλογής στην Πηγή & συστημάτων 
διαχείρισης των βιοαποβλήτων.

Τα βιο-απόβλητα  είναι τα βιοδιασπώμενα απορρίμματα 
του κήπου και της κουζίνας, αποφάγια, γκαζόν, κλαδιά και 
φύλα που μπορούν να προέρχονται από σπίτια, εστιατόρια ή 
βιομηχανίες τροφίμων. Από την άλλη πλευρά, δεν ανήκουν 
σε αυτή την κατηγορία τα γεωργικά απόβλητα, τα αστικά 
και βιομηχανικά λύματα και άλλα ανακυκλώσιμα ήδη όπως 
υφάσματα, χαρτιά και ξύλο.

Οι ερωτήσεις των συμβούλων
Στο δημοτικό συμβούλιο διατυπώθηκαν 

ερωτήσεις από συμβούλους (Θανάσης Περα-
χωρίτης, Μιχάλης Μπουγάς, Μιχάλης Λιάκος, 
Σωτήρης Παπαγεωργίου, Νίκος Τσάνος),  που 
αφορούσαν στα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν 
για την κατάρτιση της μελέτης, όσο και για το 
πώς θα γίνεται η αποκομιδή των απορριμμάτων.  
Ο κ. Δημήτρης Ραψωματιώτης ως εκπρόσωπος 
της εταιρείας ECORAP βρέθηκε στο δημοτικό 
συμβούλιο και απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις. 

Παραδέχτηκε λοιπόν ο κ. Ραψωματιώτης –
απαντώντας σε σχετική ερώτηση του κ. Περα-
χωρίτη- πώς για να ενταχθεί στο πρόγραμμα η 
πρόταση, πρέπει να προβλέπεται δέσμευση του 
δήμου όσον αφορά το χρόνο, την ποσότητα και 
την τιμή. Η δέσμευση είναι υποχρεωτική για να 
μπορεί η οικονομοτεχνική μελέτη να γίνει, δεν 
θα υπάρχει όμως ποινική ρήτρα, τόνισε ο κ. Ρα-
ψωματιώτης.  

Επίσης, εξήγησε πώς τα στοιχεία της μελέ-
της που έχουν αντληθεί από την προηγούμενη 
απογραφή του 2001 δεν δημιουργούν πρόβλημα 
αφού χρησιμοποιούνται μόνο για τον προσδιορι-
σμό του απαιτούμενου ηλεκτρομηχανολογικού 
εξοπλισμού που πρόκειται να αγοραστεί μέσω 
του προγράμματος. Σημασία έχει, είπε, να τεκ-
μηριώνεται χρηματοοικονομικά. 

Όσον αφορά στις προβλεπόμενες ποσότητες 
εξήγησε πώς υπάρχει δυνατότητα αποθήκευσης 
πολύ μεγαλύτερων ποσοτήτων και συνεπώς 

Τ
ην Παρασκευή 1η Νοεμβρίου το Δημοτικό Συμβούλιο Βέ-
λου-Βόχας συνεδρίασε εκτάκτως για να πάρει απόφαση για 
"Κατάθεση φακέλου προγράμματος «Διαχείριση οικιακών 
και δημοτικών Βιοαποβλήτων Δήμου Βέλου Βόχας»".

Σύμφωνα με τον Εθνικό και Περιφερειακό Σχεδίασμα Διαχείρισης 
μη Επικίνδυνων Στερεών Αποβλήτων, την κοινοτική οδηγία για την 
υγειονομική ταφή των απορριμμάτων, την οδηγία 2008/98/ΕΕ, και το 
εγκεκριμένο ΠΕΣΔΑ Πελοποννήσου μέχρι την 16η Ιουλίου 2020 τα 
βιοαποδομήσιμα αστικά απόβλητα που προορίζονται για χώρους υγει-
ονομικής ταφής πρέπει να μειωθούν στο 35% της συνολικής  (κατά 
βάρος) ποσότητας των βιοαποδομήσιμων αστικών αποβλήτων που 
είχαν παραχθεί το 1995, ή το τελευταίο προ το 1995 έτος, για το οποίο 
υπάρχουν διαθέσιμα τυποποιημένα στοιχεία της Eurostat.

Αυτό συνεπάγεται για το δήμο μας ότι θα πρέπει να γίνει εκτροπή 
των Βιοαποδομήσιμων Αστικών Αποβλήτων (ΒΑΑ) σε τέτοιο ποσοστό, 
ώστε αυτά που οδηγούνται για ταφή μέχρι το 2020 να μην υπερβαί-
νουν το 35% της συνολικής μάζας των ΒΑΑ που παράχθηκαν από τον 
Δήμο το 1995.

Με την ανάδειξη αναδόχου για τα έργα ΣΔΙΤ της Πελοποννήσου για 
τη διαχείριση των απορριμμάτων προγραμματίζονται μονάδες μηχα-
νικής- βιολογικής επεξεργασίας με τέλος εισόδου 61 Ευρώ ανά τόνο 
σκουπιδιών (πλέον ΦΠΑ). Η πλησιέστερη σε εμάς μονάδα θα είναι 
στην Τρίπολη, οπότε σε αυτό το ποσό θα πρέπει να προσθέσει κανείς 
και το κόστος μεταφοράς!  

Συνεπώς ο Δήμος μας θα κληθεί να πληρώσει ένα υψηλό τέλος ει-
σόδου, όταν κατασκευαστούν οι μονάδες συν τα έξοδα μεταφοράς. 
Προκύπτει λοιπόν πώς είναι κρίσιμο να μειωθούν οι ποσότητες απο-
βλήτων που θα καταλήγουν σε τέτοιες μονάδες, εισάγοντας εκτεταμέ-
να και αποτελεσματικά προγράμματα ανακύκλωσης, τόσο για τα ξηρά 
ανακυκλώσιμα (χαρτί, πλαστικά, γυαλί, μέταλλα) όσο και για τα βιοα-
πόβλητα (δηλ. απόβλητα κουζίνας και κήπων), για τα οποία δίνεται για 
πρώτη φορά στη χώρα μας η δυνατότητα σε πρωτοπόρους Δήμους 
να διεκδικήσουν κονδύλια για την ανάπτυξη προγραμμάτων διαλογής 
τους στην πηγή. 

Ο ρόλος της ECORAP
Στα όρια του δήμου Βέλου-Βόχας βρίσκεται αδειοδοτημένη μονά-

δα, η οποία δύναται να παραλαμβάνει τα προδιαλεγμένα βιοατιόβλητα 
έναντι 25 Ευρώ ανά τόνο (όπως αναφέρει η σύμβαση). Είναι προφα-
νές, λοιπόν, ότι θα υπάρξει ένα σημαντικό όφελος για το Δήμο και τους 
δημότες σε αυτή την κατεύθυνση, αφού κάθε τόνο που θα προδιαλέ-
γουμε και θα στέλνουμε για κομποστοποίηση ο Δήμος θα εξοικονομεί 
36 Ευρώ! Το τελικό προϊόν (κομπόστ) ανάλογα με την ποιότητά του θα 
μπορεί να διατεθεί στην αγορά ως εδαφοβελτιωτικό, βιόφιλτρο, ηχο-
μονωτικό υλικό κ.α. Οπωσδήποτε όμως χρειάζεται σκληρή εργασία 
για την επιτυχία του προγράμματος και τη στήριξη της χωριστής συλ-
λογής από την Υπηρεσία Καθαριότητας και τους δημότες. 

Εξοικονομηση 
36 Ευρω/τονο�

h etaipeia ecorap
Η ECORAP AE ιδρύθηκε το 
2008 από τους Παναγιώτη 
και Δημήτρη Ραψωματιώτη, 
με αντικείμενο την 
διαχείριση στερεών 
αποβλήτων και την 
ανακύκλωση.
Η έδρα της εταιρείας 
βρίσκεται στην θέση 
Κοκορέτσα Μπολατίου.
Η εταιρεία αναλαμβάνει 
εργολαβικά την συλλογή, 
μεταφορά και την 
ορθολογική διαχείριση 
ανακυκλώσιμων υλικών, 
καθώς λειτουργεί 
ιδιόκτητο Κέντρο Διαλογής 
Ανακυκλώσιμων Υλικών 
(ΚΔΑΥ).

η μονάδα ECORAP μπορεί να καλύψει πλήρως 
τις ανάγκες της περιοχής και πολλών άλλων δή-
μων. Ενώ σχετικά με τη διέλευση των απορριμ-
ματοφόρων εξήγησε στον κ. Παπαγεωργίου ότι 
δεν γίνεται διέλευση των οχημάτων μέσα από το 
Μπολάτι. 

Ο κ. Τσάνος απευθυνόμενος στον δήμαρχο 
υποστήριξε την πρόταση, αφού κανείς δεν θα 

μπορούσε να πει όχι σε μία τέτοια χρηματοδό-
τηση, τόνισε όμως αναφερόμενος στη σύνταξη 
της μελέτης από εξωτερικό συνεργάτη, την ανα-
γκαιότητα να βρεθούν τρόποι για να μειωθεί όσο 
το δυνατόν το κόστος επ’ ωφελεία του δήμου.  
Υποστήριξε λοιπόν πώς δεν υπήρχε αναγκαιότη-
τα να δαπανηθούν 20.000 περίπου ευρώ για τη 
μελέτη αφού ήταν μία τυποποιημένη διαδικασία 
που θα μπορούσαν να φέρουν εις πέρας οι τεχνι-
κές υπηρεσίες του δήμου. 

Επίσης, τόνισε ότι χρειάζεται οργάνωση και 
μεγάλη προετοιμασία για την υλοποίηση αυτού 
του προγράμματος. Η αποκομιδή πόρτα-πόρτα, 
σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του δήμου, είναι 
ένα τεράστιο πρόβλημα.  Ζήτησε να προβλεφθεί 
η αγορά κι άλλων απορριμματοφόρων για να 
μπορέσει να ανταποκριθεί ο δήμος στις ανάγκες 
αποκομιδής που θα προκύψουν. 

Το «βαμβάκι» 
θα είναι … «βρεγμένο»;

Μια από τις τελευταίες ερωτήσεις ήταν αυτή 
του Θανάση Περαχωρίτη περί ζυγίων και ζυγι-
σμάτων.  Αναφερόμενος στον πίνακα που είχε 
δοθεί με την εισήγηση του θέματος και αφορού-
σε τα ζυγίσματα βιοαποβλήτων με προσμίξεις 
άλλων απορριμμάτων και χωρίς προσμίξεις, 
επεσήμανε πώς υπολόγισε κόστος περίπου 
7000 ευρώ το χρόνο παραπάνω αν τα ζυγίσματα 
γίνονταν με προσμίξεις!  Το συμβούλιο έληξε με 
θετική απόφαση (κατά πλειοψηφία) μειοψηφού-
ντος του κ. Παπαγεωργίου.
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το δήμο μας

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ

ΓΥΡΙΣΤΕ ΣΕΛΙΔΑ

µαθησιακές 
δυσκολίες

ειδική αγωγή

50 €το μήνα

∆ιδασκαλία αδίδακτου κειµένου
Β΄ & Γ΄ Λυκείου

Νεοελληνική Λογοτεχνία και Έκθεση
Α΄, Β΄ και Γ΄ Λυκείου 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
•	Συζητήθηκε	 πρόσφατα	 στο	 δη-
μοτικό	 συμβούλιο	 η	 πρόταση	
της	 εταιρείας	 Ραψωματιώτη	
που	 προβλέπει	 τη	 διαχείριση	
των	βιοαποβλήτων.	Ταυτόχρονα	
περιμένουμε	 τις	 τελικές	 κατευ-
θύνσεις	της	Περιφέρειας	για	τη	
διαχείριση	 των	 απορριμμάτων.	
Ποια	πιστεύετε	ότι	είναι	η	συμ-
φερότερη	λύση	για	το	δήμο	μας;	
Όταν τελειώσει το κομμάτι της 

διαχείρισης από την Περιφέρεια, 
όταν ολοκληρωθούν τα εργοστά-

σια οι τιμές που έχουν ακουστεί 
για τα σκουπίδια είναι 61 ευρώ 
ο τόνος. Αυτό το παίρνουμε σαν 
μίνιμουμ γιατί όλοι οι δήμαρχοι 
πιστεύουμε ότι θα πάει παραπάνω 
αφού πρέπει να υπολογίσουμε και 
το κόστος μεταφόρτωσης. 

Στόχος λοιπόν είναι η ανακύ-
κλωση, η οποία, δυστυχώς, δεν 
πηγαίνει καλά πουθενά. Πριν από 
λίγες μέρες μάλιστα μιλήσαμε όλοι 
οι δήμαρχοι της Κορινθίας με τους 
υπεύθυνους της εταιρείας ανακύ-
κλωσης και ενώ ζητάμε εδώ και 
τρία χρόνια κάδους τώρα θα μας 
δώσουν για πρώτη φορά 100 κά-
δους. Εμείς χρειαζόμαστε κι ένα 
αυτοκίνητο, το οποίο δεν μπορούν 
να μας το δώσουν. 

Το ΕΠΠΕΡΑΑ για το οποίο μι-

λήσαμε πρόσφατα στο δημοτικό 
συμβούλιο είναι πάρα πολύ ση-
μαντικό. Εμείς θα πάρουμε εξο-
πλισμό της τάξεως των 750.000 
για κομποστοποίηση, σπαστήρες, 
κοντένειρς τα οποία για να τα 
πάρουμε έπρεπε να έχουμε μια 
μονάδα αδειοδοτημένη. Η μονά-
δα αυτή ευτυχώς για μας είναι η 
ECORAP και βρίσκεται στο Μπο-
λάτι. Όταν λοιπόν εμείς πάμε εκεί 
πέρα απορρίμματα για κομπόστ 
θα ρίξουμε το τονάζ των απορριμ-
μάτων. Θα πληρώνουμε για τα κο-
μπόστ 25 ευρώ τον τόνο, όσα δη-
λαδή πληρώνουμε και στο ΧΥΤΑ, 
και ταυτόχρονα θα οργανωθούμε 
έτσι ώστε αρχίσει η διαχείριση από 
την Περιφέρεια να έχουμε μικρό-
τερο τονάζ ώστε να πληρώνουμε 
όσο το δυνατόν λιγότερα. Είναι 
σοβαρό αφού μ’ αυτό τον τρόπο 
προσπαθούμε να μην επιβαρύ-
νουμε το δήμο. Πρέπει όλοι να 
το καταλάβουμε:  ανακύκλωση, 
κομποστοποίηση πράσινο πρέ-
πει να συλλέγεται. Έτσι θα φύγει 
ένα πολύ μεγάλο κομμάτι από τα 
σκουπίδια. 

•	Κύριε	δήμαρχε,	το	θέμα	της	κα-
θαριότητας	 είναι	 φλέγον	 για	 το	
δήμο	μας.	Αντιμετωπίζετε	προ-
βλήματα	ποια	είναι	αυτά	και	πώς	
τα	διευθετείτε;	
Στην καθαριότητα είχαμε πάρα 

πολλά προβλήματα το καλοκαίρι 
διότι είχαμε μόνο 4 αυτοκίνητα 
που μπορούσαν να βγουν στους 
δρόμους κι όταν κάποιο χαλού-
σε ήταν δύσκολο να το φτιάξου-
με γιατί οι εργολάβοι ήθελαν τα 
χρήματα μπροστά. Έτσι πολλές 
φορές μέναμε με λιγότερα αυτο-
κίνητα. Επίσης δεν μπορούσαμε 
να πάρουμε περισσότερα άτομα 
με οκτάμηνα κι έτσι είχαμε μείνει 
με λιγότερο προσωπικό. Το καλο-
καίρι είχαμε 100 τόνους σκουπί-
δια την ημέρα και τα αυτοκίνητά 
μας μπορούσαν να συλλέγουν 40, 
πράγμα  το οποίο σήμαινε πώς 
υπήρχε υλικό που έμενε πίσω. 

Η προσπάθεια που γίνεται για 

να μην αντιμετωπίσουμε πάλι το 
πρόβλημα αυτό, με δεδομένο ότι 
τώρα πια το ταμείο είναι καλύ-
τερο, θα πάμε να πάρουμε δύο 
αυτοκίνητα ακόμη. Ταυτόχρονα 
άμεσα θα κυκλοφορήσει ένα αυ-
τοκίνητο ακόμη που είχαμε πάρει 
από το Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας 
θα βγει και η σκούπα και νομίζω 
ότι ο στόλος μας θα είναι πλέον 
ικανός να ανταπεξέλθει στις υπο-
χρεώσεις μας. 

•	Έγινε	 μια	 επέμβαση	 από	 έναν	
δικό	σας	άνθρωπο	ο	οποίος	βο-
ήθησε	στο	κομμάτι	αυτό.	Μιλάω	
για	τον	κ.	Νίκο	Μπαχταλιά.	
Εγώ προσπαθώ με οποιονδή-

ποτε άνθρωπο προσφέρεται να 
παίρνω ό,τι βοήθεια μπορώ. Ο συ-
γκεκριμένος άνθρωπος αυτό που 
έκανε ήταν να δει τι είχαν τα αυ-
τοκίνητα, τι ελλείψεις, είχαν τι είχε 
χαλάσει, να μιλήσει με τον τεχνικό 
και να το δρομολογήσει όσο πιο 
γρήγορα γίνεται. Βοήθησε δηλαδή 
σ’ αυτή την κατεύθυνση. 

ΝΕΡΟ -  ΥΔΡΕΥΣΗ
•	Παράλληλα	 στα	 τελευταία	 συμ-
βούλια	 τέθηκε	 το	 θέμα	 του	 νε-
ρού	 του	 Μπολατίου.	 Αυτό	 σαν	
έργο	 θα	 περάσει	 από	 δημοτικό	
συμβούλιο,	 έχει	 ετοιμαστεί,	 θα	
το	δούμε	να	λειτουργήσει	πιλο-
τικά;		Τι	γίνεται;	
Το νερό στο Μπολάτι είναι μια 

πιλοτική προσπάθεια πολύ ση-
μαντική για το σύνολο του δήμου 
Βέλου-Βόχας. Εγώ από την αρχή 
είχα δει το θέμα του νερού ότι εί-
ναι τεράστιο. Το νερό που φτάνει 
στις βρύσες μας είναι άθλιο. Προ-
σπάθησα λοιπόν να βρω τρόπους 
να βελτιώσω την κατάσταση. Κα-
ταφέραμε μετά από συναντήσεις 
με μερικούς ανθρώπους και με 
μερικές εταιρείες που πήγαμε να 
βγάλουμε μία άκρη. Μπορούμε 
να βάλουμε μηχανήματα καθαρι-
σμού του νερού. Αυτό το κάνουμε 
στο Μπολάτι γιατί το κόστος είναι 
τέτοιο που είναι επιτρεπτό. Δεύ-
τερον γιατί στο Μπολάτι ήταν το 

χειρότερο νερό από όλο το κομμάτι 
του δήμου και τρίτον γιατί είναι ένα 
μαζεμένο χωριό. Όταν κάνεις μία 
τέτοια επέμβαση πρέπει να κάνεις 
μια μελέτη οικονομοτεχνική να δεις 
πόσο θα στοιχίσει. Είναι προφανές 
ότι θα υπάρξει μια επιβάρυνση στα 
ανταποδοτικά, ο δημότης για να 
έχει καθαρό νερό θα πληρώνει κάτι 
παραπάνω, για να λειτουργεί η μο-
νάδα, η οποία έχει κόστος λειτουρ-
γίας και συντήρησης. Αν δούμε 
λοιπόν στο Μπολάτι ότι πετυχαίνει, 
θα προχωρήσουμε άμεσα σε όλα τα 
μεγάλα διαμερίσματα και σε όλα τα 
κομμάτια που υπάρχει πρόβλημα 
νερού. Η δυσκολία είναι ότι πρέπει 
να οργανωθούμε γιατί και το Ζευ-
γολατιό και το Μπολάτι και το Βρα-
χάτι άλλοι δεν έχουν ρολόγια άλλοι 
έχουν χαλασμένα ρολόγια και πρέ-
πει αυτά να αποκατασταθούν για να 
μην υπάρχουν αδικίες. 

•	Νομίζω	 ότι	 κάτι	 ανάλογο	 γίνεται	
και	 στο	 Δημοτικό	 Σχολείο	 στο	
Ζευγολατιό…
Ο Σύλλογος του Δημοτικού Σχο-

λείου μάς ζήτησε τη βοήθειά μας 
πάνω σ’ αυτό το κομμάτι, έτσι θα 
βάλουμε ένα μηχάνημα που θα κα-
θαρίζει δύο κυβικά νερό την ημέρα. 
Κι αυτό θα λειτουργήσει πιλοτικά 
και νομίζω θα λύσουμε προβλήμα-
τα των παιδιών, αλλά και το Ζευγο-
λατιό θα καταλάβει πώς παίρνοντας 
νερό από κει πόσο σημαντικό είναι. 
Το νερό μόνο και μόνο που θα είναι 
καθαρό η εξοικονόμηση θα είναι 
τεράστια. 

•	Όσον	 αφορά	 στην	 επάρκεια	
υδρευτικού	νερού	τι	προβλέψεις	
έχουμε;	
Με αφορμή το ξεκίνημα που 

έγινε στο Μπολάτι και μιλώντας 
με ανθρώπους που έχουν μεγάλη 
εμπειρία στο κομμάτι αυτό, διαπι-
στώσαμε ότι γίνεται μεγάλη κακο-
διαχείριση των νερών και ότι υπάρ-
χει άγνοια τεχνογνωσίας.  Μπορεί 
στα ήδη υπάρχοντα νερά να γίνει 
καλύτερη διαχείριση. Στους στό-
χους μου είναι να φτιάξουμε ΔΕΥΑ 
και να μπουν κάποιοι άνθρωποι 
μέσα να το λειτουργήσουν και τε-
λικά να αγοράζουμε πολύ λιγότερο 
νερό. Παρόλα αυτά αν δεν βρέξει, 
το καλοκαίρι του 2014 θα έχουμε 
πρόβλημα. 

ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΙ – 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΖΕΣΙΚΑ
•	Όσον	αφορά	στο	Τζέσικα,	τι	γίνε-
ται	εκεί;	
Το Τζέσικα είναι ένα πρόγραμμα 

το οποίο είναι τεράστιο για το δήμο 
μας. Εμείς σε πρώτη φάση πήρα-
με πρώτοι σε όλη την Ελλάδα την 
έγκριση από την Eurobank  για το 
Τζέσικα. Το Τζέσικα είναι ένα πρό-
γραμμα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 
Επενδύσεων σε συνεργασία με 
ιδιωτικές τράπεζες και περιφέρει-
ες, που χρηματοδοτεί, δίνει δάνεια 
σε δήμους για να δημιουργήσουν 

αναπτυξιακά έργα. Το συγκεκριμέ-
νο πρόγραμμα αφορά ενεργειακή 
αναβάθμιση, δηλαδή: Θα αλλάξουν 
όλοι οι λαμπτήρες -6500 λάμπες- 
θα είναι νέας τεχνολογίας. Έχουμε 
ήδη κάνει την ηλεκτρονική αποτύ-
πωση των λαμπτήρων και αλλάζει 
η λειτουργία της συντήρησης αφού 
από ένα ηλεκτρονικό κέντρο θα 
εντοπίζονται οι λάμπες που πρέπει 
να αλλαχθούν και θα γίνεται άμεσα. 
Η ποιότητα του ηλεκτροφωτισμού 
θα είναι πολύ καλύτερη, θα ξεχά-
σουμε το χάλι που υπάρχει σήμερα. 
Το κέρδος μας θα είναι τεράστιο, το 
λιγότερο –βάση της μελέτης-  που 
θα γλυτώνουμε από αυτά που πλη-
ρώνουμε στη ΔΕΗ θα είναι το 70%. 
Μ’ αυτά θα πληρώνουμε το δάνειό 
μας. Θεωρώ δε ότι θα πληρώνουμε 
λιγότερα από αυτά που θα εξοικο-
νομούμε κι έτσι θα μένει κέρδος 
στο δήμο. 

Υλοποιώντας το Τζέσικα θα 
χαρακτηριστούμε ως ενεργεια-
κά αναβαθμισμένος δήμος και θα 
μπορέσουμε να μπούμε άμεσα σε 
πρόγραμμα εγκατάστασης φωτο-
βολταϊκών συστημάτων (τα οποία 
θα χρηματοδοτήσει το νέο ΕΣΠΑ) 
κι έτσι να μηδενίσουμε τελείως το 
κόστος της ΔΕΗ. 

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ
•	Με	το	δημαρχείο	υπάρχει	κάτι;	

Δημαρχείο δεν υπήρχε πρόθεση 
να γίνει. Το δημαρχείο εγκαινιά-
στηκε το 2004, μπήκε σε δύο προ-
γράμματα ΕΠΤΑ και ΘΗΣΕΑΣ και 
κατόρθωσαν - γιατί περί κατορθώ-
ματος πρόκειται -  να το αφήσουν 
ανεκτέλεστο. Εγώ βρήκα ένα απο-
πατήριο εκεί πέρα!

Η ανάγκη λειτουργίας του δη-
μαρχείου είναι τεράστια. Αλλιώς 
συντονίζεσαι, αλλιώς εξυπηρε-
τείς τον κόσμο, αλλιώς διοικείς τις 
υπηρεσίες σου και ταυτόχρονα αν 
είχαμε αύριο ένα δημαρχείο άμεσα, 
θα γλυτώναμε 8000 το μήνα από 
ξενοικιάσματα. 

Για μένα ήταν κεντρικός στόχος 
να φτιάξουμε το δημαρχείο. Γι’ 
αυτό μίλησα με όλους τους προέ-
δρους, τους είπα να μην κάνουμε 
κάτι μικρότερο αλλά να ρίξουμε τα 
λεφτά στο δημαρχείο γιατί είναι ση-
μαντικό για το δήμο μας. 

Κυνηγήσαμε πολλά προγράμμα-
τα τελικά θα γίνει το εξής:  Θα δι-
αχειριστεί το ειδικό αναπτυξιακό η 
Περιφέρεια. Είναι παλιά λεφτά του 
ΕΣΠΑ. Έχει λοιπόν η Περιφέρεια 
κάποια κονδύλια για όλη την Περι-

φέρεια Πελοποννήσου. Εγώ αυτό 
που προώθησα από την πρώτη 
μέρα στον κ. Περιφερειάρχη, τον 
έφερα κι εδώ, του εξήγησα πώς 
έχουν τα πράγματα, ότι δεν έχουμε 
δημαρχείο, μου υποσχέθηκε και 
δεν έχω κανένα λόγο να αμφιβάλ-
λω, ότι το δημαρχείο το δικό μας θα 
μπει στα πέντε πρώτα έργα που θα 
τρέξουν γρήγορα προς υλοποίηση. 

Εμείς όμως δεν είχαμε μελέτες. 
Κάναμε μία ομάδα μηχανικών από 
τις Τεχνικές Υπηρεσίες, ενός αρχι-
τέκτονα και δύο τριών ανθρώπων 
ακόμη που μας βοήθησαν, μέσα 
στην εβδομάδα ολοκληρώνεται ο 
φάκελος με τις καινούργιες μελέ-
τες οι οποίες έγιναν δωρεάν. Θα 
πάω στον κ. Μπιτζή που θα τρέξει 
το Αναπτυξιακό και είμαστε πολύ 
αισιόδοξοι ότι με το που θα τρέ-
ξει το Αναπτυξιακό στις αρχές του 
2014, το δημαρχείο θα το κάνου-

με. Αντιμετωπίσαμε το πρόβλημα 
των μελετών γιατί έγιναν από την 
αρχή. Έγινε καινούργια Η/Μ (ηλε-
κτρομηχανολογική), το δημαρχείο 
θα γίνει με ενεργειακά πρότυπα, να 
μην «καίμε» τίποτα, γιατί το απαιτεί 
και το πρόγραμμα. Η επιτυχία είναι 
τεράστια γιατί εκεί που είχαμε τα λι-
γοστά μας λεφτά, και θα το ξεκινά-
γαμε τώρα θα το ολοκληρώσουμε. 

Αφού γλυτώσαμε τα λεφτά που 
θα πήγαιναν στο δημαρχείο, θα τα 
διοχετεύσουμε στις Τοπικές Κοι-
νότητες στοχευμένα σύμφωνα με 
τις κουβέντες που έχουμε κάνει 
με τους προέδρους των χωριών. 
Φέτος για πρώτη φορά θα κάνουμε 
ένα μικρό τεχνικό πρόγραμμα που 
θα πέσουν χρήματα σε κάθε κομ-
μάτι.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ - ΕΚΛΟΓΕΣ
•	Η	οικονομική	κατάσταση	του	δή-
μου	σε	τι	σημείο	βρίσκεται;	
Όταν ανέλαβα το δήμο, τα συνο-

λικά χρέη δήμου και κατασκευα-
στικών εταιρειών ήταν στα χαρτιά 
12 εκατομμύρια. Στην πραγματικό-
τητα το νούμερο των 14.000.000! 
Αυτή τη στιγμή έχουμε πληρώσει 
πάνω από 2,5 εκατομμύρια δάνεια. 
Έχουμε πληρώσει πάνω από 3 εκα-
τομμύρια παλιές οφειλές. Κάνουμε 
αναδιάρθρωση των δανείων και 
πάμε καλύτερα, εκμεταλλευόμαστε 

 Ο δήμος έχει κάνει για πρώτη φορά 
τώρα ένα ταμείο το οποίο περνάει 

τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ, κάτι το οποίο 
δεν υπήρχε ποτέ. Αυτός ήταν 

ο στόχος να γίνουμε βιώσιμοι
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Γνώμη Περιβάλλον-Έργα

Εάν τα µικρά ή µεγάλα προβλήµατα των ποδιών, κάνουν την 
καθηµερινή ζωή δύσκολη, ελάτε να σας βοηθήσουµε. 

Σε έναν όµορφο χώρο που τηρεί τους κανόνες υγιεινής, µε σύγχρονο 
εξοπλισµό και εξειδικευµένα προϊόντα αναλαµβάνουµε να σας 
βοηθήσουµε σε προβλήµατα όπως: 
• Oνυχοµυκητίαση
• Υπερκεράτωση (σκλήρυνση πελµάτων)
• Αφαίρεση κάλων
• Παχυονυχία
• Ορθονυχία
• Ονυχοκρύπτωση (νύχι που εισχωρεί στο δέρµα)
Ακόµα αναλαµβάνουµε την αισθητική περιποίηση των ποδιών αλλά 
και των χεριών σας. 

Εάν η υγεία και η οµορφιά των 
άκρων είναι σηµαντική για σας...

Περιγιάλι Κορινθίας
Γ. Καρατζά 1 & Π.Ε.Ο. Κορίνθου - Πατρών
Για ραντεβού καλέστε: 27410 88.062, 6973 20.55.98

ΠΕΝΝΥ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΘ. ΜΑΡΙΝΑΚΟΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Γραφεία:

Χίου 19 - 2ος όροφος

Βραχάτι Κορινθίας, Τ.Κ. 20006

Τηλ.: 27410 50244, Fax.: 27410 50244
κιν.: 6947 566969

e-mail: marinakos@hotmail.gr

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε.

Διεύθυνση Σπουδών:

 μαθηματικά: Λούτας Γιάννης
  Σίδερης Φώτης

 Φυσική-Χημεία: Λέκκας νίκοςΒέλο
27420
33933

Βραχάτι 
Λέχαιο

27410
55983

Γνώση

μέθοΔικο

Διανομή κατ’ οίκον

ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟ

ΑΣΣΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ • ΤΗΛ. 27410 87149

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΔΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

Η Π ε ρ ι φ ε ρ ε ι α κ ή 
Ενότητα Κοριν-
θίας ξεκίνησε και 
συνεχίζει εντα-

τικά την εκτέλεση του έργου 
«Καθαρισμός ρεμάτων Νο-
μού Κορινθίας», προϋπο-
λογισμού 300.000 ευρώ, με 
στόχο τον καθαρισμό των 
ρεμάτων της Περιφερειακής 
Ενότητας, για τη φετινή χρονιά.  
Ως γνωστόν, η υλοποίηση του 
καθαρισμού των ρεμάτων, 
εμπίπτει στο πεδίο των αρμοδι-
οτήτων του α’ βαθμού Αυτοδι-
οίκησης. Λόγω περιορισμένων 
όμως πόρων των Δήμων τη 
παρούσα χρονική περίοδο, η 
Περιφερειακή Ενότητα Κοριν-
θίας συμβάλλει με την εκτέ-
λεση του έργου στην αποκα-
τάσταση του περιβαλλοντικού 
ισοζυγίου, την διασφάλιση της 
δημόσιας υγείας και την προ-
στασία των πολιτών και των 
περιουσιών τους.

Όσον αφορά στον καθαρισμό 

του Ζαπάντη, μέχρι στιγμής έχει 
ολοκληρωθεί ο καθαρισμός 
του ρέματος στην περιοχή του 
Σουληναρίου και προχωρά κι 
ολοκληρώνεται ο καθαρισμός 
του και στη Δημοτική Κοινότητα 
Βραχατίου. 

Ο Αντιπεριφερειάρχης Κοριν-
θίας, κ. Γ. Δέδες, παραβρέθηκε 
μαζί με το Δήμαρχο Βέλου – 
Βόχας, κ. Α. Παπακυριάκο, στις 
εργασίες καθαρισμού του ρέ-

ματος, όπου και εξέφρασαν την 
απόλυτη ικανοποίησή τους για 
τη μέχρι σήμερα πορεία εκτέ-
λεσης των εργασιών. Εμείς να 
σημειώσουμε μόνο πώς οι κά-
τοικοι του δήμου Βέλου-Βόχας 
και κυρίως του Βραχατίου ήταν 
ιδιαίτερα τυχεροί αφού τα πρω-
τοβρόχια έχουν αργήσει σημα-
ντικά φέτος και αποφεύχθηκαν 
πιθανές πλημμύρες πριν τον 
καθαρισμό του ρέματος. 

Η Π.Ε. Κορινθίας καθαρίζει το Ζαπάντη�

Κάλλιο αργά 
παρά ποτέ�

Λόγω περιορισμένων πόρων του δήμου Βέλου-Βόχας, η Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας συμβάλλει 
με την εκτέλεση του έργου στην αποκατάσταση του περιβαλλοντικού ισοζυγίου, την διασφάλιση 

της δημόσιας υγείας και την προστασία των πολιτών και των περιουσιών τους

το πρόγραμμα του Υπουργείου Εσω-
τερικών τώρα για να πληρώσουμε 
παλιές οφειλές και πιστεύω ότι μπο-
ρούμε να απορροφήσουμε το ποσό 
των 2.000.000 περίπου. Ο δήμος 
έχει κάνει για πρώτη φορά τώρα ένα 
ταμείο το οποίο περνάει τα 2,5 εκα-
τομμύρια ευρώ, κάτι το οποίο δεν 
υπήρχε ποτέ. Αυτός ήταν ο στόχος 
να γίνουμε βιώσιμοι. 

Έχουμε μπροστά μας ένα μεγάλο 
χαντάκι να περάσουμε, να ξεχρεώ-
σουμε, να έχουμε χρήματα, να δού-
με τα χρήματα αναπτυξιακά τι θα τα 
κάνουμε. Δόξα τω Θεώ το έχουμε 
πετύχει σε μεγάλο βαθμό. Κι αν δεν 
είχαμε και τις τεράστιες περικοπές 
των κεντρικών εσόδων θα είχαμε 
πάει πολύ καλύτερα και θα ήμασταν 
τώρα σε πολύ καλύτερη θέση. Έχει 
αλλάξει η βασική φιλοσοφία στη δι-
αχείριση, έχουν κλείσει οι κάνουλες 
και μαζεύουμε χρήματα να κάνουμε 
το δήμο βιώσιμο. Αυτό ήταν το κε-
ντρικό μας στοίχημα από την αρχή. 
Πλέον μπορούμε να μην αγχωνόμα-
στε για πράγματα καθημερινά. 

•	Αν	 εξαιρέσουμε	 το	 οικονομικό	
κομμάτι	πιστεύετε	ότι	υπήρξε	κά-
ποια	 ολιγωρία	 και	 δόθηκε	 εντύ-
πωση	 στον	 κόσμο	 ότι	 δεν	 ενδια-
φερθήκατε	για	κάτι;	
Δε νομίζω ότι δεν υπήρξε ενδια-

φέρον, ενδιαφέρον υπήρχε πολύ. 
Αυτό που πρέπει να καταλάβει ο 
κόσμος είναι ότι υπήρχε μια σχετι-

κή απειρία από πολλά παιδιά που 
μπήκαν μέσα. Κι εγώ από την πρώ-
τη μέρα που ανέλαβα δεν ήμουν 
δήμαρχος, ήμουν διαχειριστής για-
τί κάθε μέρα αντί να λέω τι θέλω 
να κάνω είχα να αντιμετωπίσω 20 
ανθρώπους που έρχονταν και ζη-
τούσαν λεφτά. Πρέπει να καταλάβει 
ο κόσμος ότι αυτοί οι συνεργάτες 
έχουν προσφέρει πολλά, άφησαν τα 
δικά τους προβλήματα και έπεσαν 
με τα μούτρα να λύσουν θέματα του 
δήμου σε ένα πολύ δυσμενές οικο-
νομικό περιβάλλον. Βάζοντας όλες 
τις παραμέτρους μέσα θεωρώ ότι 
έχει γίνει τεράστια δουλειά, η οποία 
αδικείται γιατί ακόμη δεν έχουμε 
φτάσει στο επίπεδο της αντιμετώπι-
σης της καθημερινότητας. 

•	Τις	 κρίσεις	 που	 δέχεστε	 από	 την	
αντιπολίτευση	 τις	 θεωρείτε	 άστο-
χες;	
Άστοχες δεν είναι. Εγώ γενικά με 

την αντιπολίτευση δεν έχω κάποιο 
πρόβλημα στα συμβούλια. Τώρα τε-
λευταία υπάρχει μια όξυνση, η οποία 
θεωρώ ότι είναι προεκλογική. Είναι 
τελείως διαφορετικό το πώς μιλάμε 
στα συμβούλια και πώς άνθρωποι 
που γνωρίζουν τα προβλήματα τα 
μεταφέρουν έξω. Ένας που αντιπο-
λιτεύεται γνωρίζει ότι δεν μπορούμε 
να κάνουμε πράγματα. Στο καφενείο 
όμως μπορεί εύκολα να πετάξει μια 
κουβέντα, έλα μωρέ αυτοί δεν βά-
ζουν ούτε μια λάμπα. 

•	Η	 δημιουργία	 αυτού	 του	 δήμου	
ωφέλησε	τη	Βόχα;			
Πιστεύω ότι ο δήμος ο δικός μας, 

αν κι έχει μείνει πίσω οικονομικά, 
πιστεύω ότι μπορεί να πρωταγω-
νιστήσει στην Κορινθία. Είμαστε ο 
δήμος της κεντρικής Κορινθίας που 
έχει τεράστιες αναπτυξιακές προο-
πτικές. Δεν κρύβω ότι αυτό που θα 
ήθελα είναι να είχαμε πάρει και τον 
Άσσο, το Λέχαιο και τη Νεμέα. Θα 
μιλάγαμε τότε για έναν δήμο πρωτο-
πόρο. Δεν ξέρω ο επόμενος Καλλι-
κράτης που θα γίνει αλλά πρέπει να 
σκεφτούν τον κεντρικό δήμο.  Όσο 
πιο γρήγορα ενωθούμε και ομογε-
νοποιηθούμε θα προχωρήσουμε 
μπροστά. Εκεί υπεισέρχεται η νο-
οτροπία, η κουλτούρα, η παιδεία. 
Πρέπει να καταλάβουμε ότι όλοι για 
έναν κι ένας για όλους. 

•	Θα	είστε	και	πάλι	υποψήφιος;	
Ναι, βέβαια. 

•	Και	 πού	 θα	 στοχεύσετε	 στη	 νέα	
θητεία	σας;	
Να τελειώσουν θέματα υποδομών. 

Να τελειώσει το θέμα της καθαριότη-
τας οριστικά να μην έχουμε ξανά πρό-
βλημα. Να τελειώσουν τα προγράμ-
ματα ηλεκτροφωτισμού, το θέμα του 
νερού, το θέμα της αποχέτευσης (να 
γίνει η σύνδεση Βραχατίου και Ζευγο-
λατιού με την Κόρινθο όπως το Βέλο, 
Νεράντζα-Κοκκώνι με το δήμο Σικυ-
ωνίων) να τελειώσει το δημαρχείο να 
συνεχίσουμε στον ίδιο δρόμο που πη-
γαίνουμε ώστε να γίνουμε ένας δήμος 
ισχυρός και δυνατός, γιατί στις δεδο-
μένες οικονομικές συνθήκες, αν δεν 
είσαι δυνατός δεν είσαι και βιώσιμος.  

•	Πιστεύετε	 ότι	 αναφέροντας	 στον	
δημότη	αύριο	βρήκαμε	αυτά,	δρο-
μολογήσαμε	 αυτά,	 θα	 σας	 δώσει	
πίστωση	χρόνου	για	την	υλοποίη-
ση	των	υπολοίπων;	
Η πίστωση χρόνου είναι θέμα του 

δημότη αν θα μας τη δώσει! Εγώ 
αυτό που θέλω να πω είναι ότι έχει 
γίνει μια τεράστια προσπάθεια η 
οποία αδικείται, γιατί εμείς δεν εί-
χαμε να χτίσουμε ένα κομμάτι που 

είναι πολιτικό τερτίπι, αλλά ήταν σε 
άθλια κατάσταση. Κι ενώ χτίζεται 
από τα θεμέλια για να γίνει κάτι πολύ 
δυνατό έχουμε ταυτόχρονα να αντι-
μετωπίσουμε κομμάτια της καθη-
μερινότητας τα οποία έχουν μείνει 
πίσω λόγω οικονομικής αδυναμίας. 

•	Άρα	 έχετε	 κάθε	 δικαίωμα	 να	 πι-
στεύετε	 ότι	 με	 αυτά	 τα	 δεδομένα	
θα	έχετε	τη	δυναμική	να	κερδίσετε	
την	εμπιστοσύνη	του	κόσμου;	
Σαφώς. Εγώ τα βράδια κοιμάμαι 

πολύ ήσυχος. Ξέρω τι ανέλαβα τι 
βρήκαμε, ξέρω μία τραγική κατά-
σταση που βρήκαμε και ξέρω ότι 
βελτιώνεται καθημερινά. 

•	Τι	 είναι	 αυτό	 που	 θα	 λέγατε	 στον	
κόσμο	για	να	σας	ξαναψηφίσει;	
Ότι έχουμε αλλάξει νοοτροπία 

στη διαχείριση που γινόταν. Αυτή η 
διαχείριση που μας έφερε εδώ που 
μας έφερε. Εγώ δεν σκέφτομαι δη-
μαγωγικά, ούτε το έχω άγχος για τη 
δημοφιλία μου. Το στήσιμο αυτό που 
γίνεται είναι αυτό που πρέπει να γί-
νει, γι’ αυτό είμαι σίγουρος. Ακόμη 
και να χάσω τις επόμενες εκλογές ο 
επόμενος θα πρέπει να βαδίσει στην 
ίδια ρότα. Να χτίσει τα θεμέλια, να πει 
στον κόσμο τις αλήθειες, να πει ότι οι 
εποχές των παχιών αγελάδων πέρα-
σαν κι αν δε χτίσουμε όπως πρέπει 
δεν έχουμε κανένα μέλλον. Πρέπει ο 
δήμος να έχει πρόσωπο και να εξυ-
πηρετεί τον κόσμο πραγματικά, ούτε 
εικονικά, ούτε με δανεικά. 

•	Αν	 παραδώσετε	 το	 δήμο	 σε	 κά-
ποιον	 άλλον	 πιστεύετε	 ότι	 θα	 τον	
παραδώσετε	πολύ	καλύτερο;	
Αυτό που ζήσαμε δεν έχει ζήσει 

άλλος, δεν το έχει βιώσει. Ζήσαμε 
στα τρία αυτά χρόνια τα χειρότερα 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ο κ. 
Ραγκούσης υποσχόταν ότι θα στηρι-
χθούν οι δήμοι με χρηματοδοτήσεις. 
Αντ’  αυτού έγιναν 65% περικοπές 
στη χρηματοδότηση. Για μας η βιω-
σιμότητα ήταν αυτό που μας έπνιγε. 
Αυτό που θα βρει ο επόμενος δή-
μαρχος δεν θα έχει καμία σχέση μ’ 
αυτό που αντιμετώπισα εγώ!

Επιτέλους	τέλος	στην άθλια εικόνα της 
εισόδου της παραλίας Βραχατίου. Η δικαστική 
διαμάχη που αφορούσε στο υπό κατασκευή κτήριο 
έληξε και οι εργάτες έπιασαν δουλειά ξηλώνοντας 
τις σιδερόβεργες πού επί 30 χρόνια στοίχειωναν 
την παραλία, οι οποίες πέραν της όποιας αισθητικής 
κακοποίησης αποτελούσαν ένα τεράστιο κίνδυνο για 
τους περαστικούς και τους λουόμενους. 
Μένει τώρα πια να προχωρήσει η ανάπλαση του 
σημείου και να αναβαθμιστεί αισθητικά η παραλιακή 
ζώνη. Επιτέλους, κάλλιο αργά παρά ποτέ!

Συνέντευξη
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καλύτερες4ατάκες
τα προσωπα

1 2 3 4
1. «Οι εκβολές του Ασωπού είναι χωματερή». ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΙΑΚΟΣ, επι-

κεφαλής μείζονος μειοψηφίας απευθυνόμενος στον αντιδήμαρχο Καθα-
ριότητας για την κατάσταση στις εκβολές του Ασωπού! 

2. «Ολόκληροι δήμοι του νομού Κορινθίας δεν μπορούσαν να φτιά-
ξουν ένα μπουζούκι για τα σκουπίδια». ΣΩΤΗΡΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, 
δημοτικός σύμβουλος εκθέτοντας την άποψή του για το ΣΔΙΤ για τη δια-
χείριση των απορριμμάτων.  

3. «Ο πρόεδρος παραιτείται και στο επόμενο συμβούλιο έχουμε εκλο-
γή προέδρου!». ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΦΩΤΙΑΣ, πρόεδρος του Δ.Σ. στο τέλος 
του έκτακτου συμβουλίου ανακοινώνοντας την παραίτησή του!

4. «Που ζορίζεσαι για πες μου;  Πάμε για ένα πρόγραμμα 350.000 και 
δεν πληρώνουμε φράγκο, το ζόρι ποιο είναι;». ΑΝΝΙΒΑΣ ΠΑΠΑΚΥ-
ΡΙΑΚΟΣ δήμαρχος απευθυνόμενος στον Μιχ. Λιάκο για τις αντιρρήσεις 
του για το κόστος της μελέτης για το ΕΠΠΕΡΑΑ.

Τι είναι μαύρο και μας ακολουθεί παντού;
Ο ιπτάμενος

...ΠαρασκήνιαΜικρές Ειδήσεις...

Εκλογές στον Εξωραϊστικό 
Σύλλογο Κυρά-Βρύσης
Την 20η Οκτωβρίου έγιναν εκλογές στον Πολιτιστικό και Εξωραϊστικό Σύλλογο 
Κυρά Βρύσης "Ο Άγιος Νικόλαος" Ζευγολατιού. Η νέα σύνθεση του Διοικητικού 
Συμβουλίου έχει ως εξής:
Πρόεδρος: Ζόγκας Αναστάσιος, Αντιπρόεδρος: Βομπίρης Γεώργιος, Γραμματέας: 
Ραπανάκη Βασιλική, Ταμίας: Καραχρήστος Χρήστος, Ειδικός Γραμματέας: Ζησό-
πουλος Ιωάννης, Κοσμήτωρ: Καραχρήστος Ηλίας, Μέλος: Εικοσιδέκας Νικήτας.
Ο Εξωραϊστικός Σύλλογος, που αριθμεί περίπου 80 μέλη, κατά το παρελθόν 
πρόσφερε αξιόλογο έργο στην περιοχή της Κυρά-Βρύσης μέσα από μια σειρά 
παρεμβάσεων, όπως π.χ. διάφορα έργα που έγιναν στην εκκλησία του Αγίου 
Νικολάου κ.α. Για μια οκταετία περίπου είχε περιπέσει σε αδράνεια και υπολει-
τουργία. Ενεργοποιήθηκε εκ νέου και μέσα από τις εκλογές που ανέδειξαν το 
νέο διοικητικό συμβούλιο. Η Κίνηση Ενεργών Πολιτών Ζευγολατιού "ΚΟΙΝΩΝΙΑ" 
διά του προέδρου της κ. Κ. Σχοινοχωρίτη χαιρετίζει την εξέλιξη αυτή διότι όπως 
δηλώνει "πιστεύουμε ότι η τοπική μας κοινωνία έχει ανάγκη τέτοιους Συλλόγους, οι 
οποίοι συσπειρώνουν ενεργούς πολίτες που αγωνίζονται για τη βελτίωση της καθη-
μερινότητάς τους αλλά και την αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής τους.
Ως Κίνηση Ενεργών Πολιτών Ζευγολατιού δηλώνουμε παρών σε οποιαδήποτε 
συνεργασία ή συνδρομή μας ζητηθεί".

Μ Ι Κ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Α

Γιώργο είχα, 
Γιώργο έχω 

κι αν ποτέ μου 
θα χηρέψω, 
πάλι Γιώργο 
θα γυρέψω!!!

αιφνίδια 
Παραίτηση
Στο τέλος του Δ.Σ. ο πρό-
εδρος κ. Καραφωτιάς αιφ-
νιδιάζοντας στους πάντες, 
προανήγγειλε την παραί-
τησή του. Ο κ. Καραφωτιάς 
προσπάθησε κοπιωδώς να 
ανταποκριθεί στα καθηκό-
ντά του, ομολογουμένως 
με επιτυχία,  γεγονός που 
προκαλεί πολλά ερωτη-
ματικά για την αιφνίδια 
παραίτησή του. 

Μάλιστα κυκλοφορούν 
πληροφορίες και φήμες 
περί καυτής επιστολής που 
περιλαμβάνει τους λόγους 
παραίτησης και αναμένεται 
να αναγνωσθεί στο επόμε-
νο Δ.Σ.! Οψόμεθα!

QUIZ

Τ Ο  Σ Π Ι Τ Ι
ΓΕΥΣΕΙΣ ΑΛΛΗΣ ΕΠΟΧΗΣ

Κάθε βράδυ Τετάρτη - Σάββατο
και Κυριακή µεσηµέρι

Εστιατόριο - Μεζεδοπωλείο

τηλ: 27410 56167, 6934 288 998, 6942 061 611

∆ευτέρα & Τρίτη κλειστά

Ζωντανή µουσική
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

Κτιρίων, Λεβήτων, Κλιματισμού

OIKONOMIA ΣΤΗ 
ΘΕΡΜΑΝΣΗ

• Αντλίες Θερμότητας
• Ηλιοθερμία
• Λέβητες Ξύλου-Pellet

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ

ΚΑΤ’ΟΙΚΟΝ 70%
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ
ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΑΣ
ΜΕ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗ ΕΩΣ

«http: //exoikonomisi.ypeka.gr»

με

έως

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α ΚΟΣ   Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Τ Η ΣΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ

Εθνικής Αντίστασης 190 - ΚΙΑΤΟ,  Τ/F 27420 29009, e-mail: kostop@otenet.gr, Web: www. kostopoulos.eu

80%

Η	Περιφερειακή	Αγορά	Λεχαίου	σύμφωνα	με	τον	πρόεδρο	του	
Επιμελητηρίου	κ.	Νανόπουλο	το	Σεπτέμβριο	του	2014	η	Πανελλήνια	Έκθεση	
"Κορινθία	2014"	θα	πραγματοποιηθεί	εκεί!	Σήμερα	παρουσιάζει	εικόνα	
χωματερής,	λέτε	σ'	ένα	χρόνο	να	είναι	ένας	υποδειγματικός	εκθεσιακός	χώρος;	
Αν	ναι,	τότε	θα	πιστέψουμε	πώς	γίνονται	θαύματα!!!

οι

Εβδομαδα
κοινωνικησ
Προσφορασ

Πλησιάζοντας οι μέρες των Χρι-
στουγέννων ας δείξουμε όλοι την 
ανθρώπινη πλευρά μας και την κοι-
νωνική μας αλληλεγγύη, καθιερώ-
νοντας την «Εβδομάδα Κοινωνι-
κής Προσφοράς». Συγκεκριμένα:

Τρίτη 12/11/2013 προσφέρουν 
στο Κοινωνικό Παντοπωλείο οι Δη-
μοτικοί Σύμβουλοι. Σημείο συγκέ-
ντρωσης προϊόντων το Κοινωνικό 
Παντοπωλείο.

Τετάρτη 13/11/2013 προσφέ-
ρουν στο Κοινωνικό Παντοπωλείο 
τα μέλη του Κ.Α.Π.Η. Βραχατίου. 
Σημείο συγκέντρωσης προϊόντων το 
Κ.Α.Π.Η. Βραχατίου.

Πέμπτη 14/11/2013 προσφέ-
ρουν στο Κοινωνικό Παντοπωλείο 
τα μέλη των Κ.Α.Π.Η. Βέλου και 
Ζευγολατιού.  Σημείο συγκέντρωσης 
προϊόντων τα δύο Κ.Α.Π.Η.

Παρασκευή 15/11/2013 προ-
σφέρουν στο Κοινωνικό Παντοπω-
λείο οι υπάλληλοι του Δήμου μας. 
Η συγκέντρωση των προϊόντων θα 
πραγματοποιηθεί στον χώρο εργα-
σίας τους.

Ήδη εδώ και έξι (6) μήνες το Κοι-
νωνικό Παντοπωλείο ενισχύει 102 
οικογένειες του Δήμου μας και από 
αρχές Δεκεμβρίου εγκρίθηκε η προ-
σφορά προϊόντων σε 21 νέες οικο-
γένειες. Προϊόντα άμεσης ανάγκης:
• Ελαιόλαδο
• Όσπρια και ζυμαρικά
• Γάλα μακράς διάρκειας
• Είδη καθαριότητας και ατομικής 

υγιεινής
Ενισχύοντας την προσπάθεια στη-

ρίζω τους συμπολίτες μου. Η κάθε 
προσφορά μετράει.

Η Αρμόδια Αντιδήμαρχος
Τζαναβάρα Κωνσταντίνα

Εκλογές 
όπως παλιά�
Με νέο εκλογικό σύστημα θα διεξα-
χθούν, όπως όλα δείχνουν, οι προσεχείς 
δημοτικές εκλογές αφού το σχετικό σχέ-
διο νόμου αναμένεται να κατατεθεί στη 
Βουλή τις επόμενες εβδομάδες με στόχο 
να ψηφιστεί ως τα τέλη του έτους και να 
εφαρμοστεί στις εκλογές του Μαΐου.
Σύμφωνα με την εφημερίδα «Καθημερι-
νή» οι βασικές πρόνοιες του νέου νόμου 
είναι οι εξής:
•Οι δήμαρχοι θα εκλέγονται από την 
πρώτη Κυριακή αν διαθέτουν το 42% 
των ψήφων. Αν κανένας υποψήφιος 
δήμαρχος δεν συγκεντρώνει το ποσοστό 
αυτό, τότε θα γίνονται νέες εκλογές, 
την επόμενη Κυριακή, μεταξύ των δύο 
πρώτων.
•Θα υπάρχουν δύο ψηφοδέλτια. Με το 
ένα οι πολίτες θα επιλέγουν δήμαρχο 
και με το άλλο τους δημοτικούς συμ-
βούλους. Οι δημοτικοί σύμβουλοι θα 
εκλέγονται από την πρώτη Κυριακή.
•Οι εκλεγέντες δήμαρχοι θα διαθέ-
τουν απαραιτήτως και την πλειοψηφία 
των δημοτικών συμβουλίων. Αν ένας 
υποψήφιος δήμαρχος που αναδείχθηκε 
νικητής των εκλογών, δεν διαθέτει την 
πλειοψηφία των δημοτικών συμβουλίων 
θα την αποκτά ως εξής: Θα καταλαμβά-
νουν θέσεις στο δημοτικό συμβούλιο οι 
επιλαχόντες δημοτικοί σύμβουλοι του 
δικού του συνδυασμού μέχρι ο αριθμός 
τους να είναι πλειοψηφικός και αντίστοι-
χα δεν θα εκλέγονται οι τελευταίοι της 
λίστας των παρατάξεων που μειοψήφη-
σαν..
•Μπαίνει για πρώτη φορά όριο εκλογής 
(5%). Αν οι υποψήφιοι δήμαρχοι δεν 
συγκεντρώσουν αυτό το ποσοστό δεν 
θα εκλέγονται στο δημοτικό συμβού-
λιο ούτε οι ίδιοι ούτε οι σύμβουλοί 
τους, ακόμη κι αν έχουν περισσότερες 
ψήφους από συνυποψηφίους τους 
άλλων παρατάξεων. Με αυτό τον τρόπο 
αποκλείονται οι ανεξάρτητοι υποψήφιοι, 
δηλαδή χωρίς να ανήκει σε συνδυασμό 
δημάρχου!!!
Εύλογη λοιπόν η απορία: Γιατί να αλλάξει 
ο νόμος αφού από ό,τι φαίνεται θα ισχύ-
ουν οι παλιές νοοτροπίες!

Επειδή δε σ'αρέσει 
δηλαδή;
Αγαπητέ κύριε σύμβουλε,
Γνωρίζουμε όλοι πώς είστε αντίθετος 
στο έργο της ημι-πεζοδρόμησης 
της πλατείας Ζευγολατιού και 
παραδεχόμαστε ότι δεν είναι και 
πολύ πετυχημένο ως έργο. ΟΜΩΣ 
και μόνο λόγω της θέσης σας δε 
νομίζετε πώς πρέπει να κρατάτε τα 
προσχήματα και να τηρείται τον ΚΟΚ;

Μάχη κάθε πρωί για τις διαβάσεις
Γραφικοί έχουν καταντήσει ορισμένοι γονείς που κάθε πρωί αγωνίζονται μπρο-
στά στο Δημοτικό Σχολείο Ζευγολατιού να μην επιτρέψουν σε άλλους γονείς 
(!!!) να παρκάρουν πάνω στις διαβάσεις από τις οποίες διέρχονται οι μαθητές. 
Έχουμε αναφερθεί και πάλι σ'αυτό το ζήτημα αλλά το πρόσφατο περιστατικό δεν 
έχει προηγούμενο. Εξαγριωμένος γονιός έκανε παρατήρηση σε Ρομά ο οποίος 
όχι μόνο πάρκαρε μα μπήκε με το αυτοκίνητο στον πεζόδρομο για να αφήσει 
το παιδί του στην πόρτα του σχολείου. Αμέσως 3-4 άλλοι Ρομά επιτέθηκαν 
φραστικά στον διαμαρτυρόμενο, για την καταπάτηση του πεζοδρόμου, γονιό. Οι 
υπόλοιποι γονείς ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣΑΝ ΑΠΑΘΕΙΣ το διαπληκτισμό χωρίς 
να υπερασπίζονται το δικαίωμα και των δικών τους παιδιών να κυκλοφο-
ρούν με ασφάλεια στον Πεζόδρομο!!! Ωχαδελφισμός σε όλο του μεγαλείο!!! 

Επίθεση από 
Λιάκο-ραχανιώτη

Πολύ σοβαρές καταγγελίες έκανε 
στο πρόσφατο Δημ. Συμβούλιο ο 
Μιχάλης Λιάκος. Αναφέρθηκε σε συ-
νομιλία του με αγανακτισμένο πολίτη 
ο οποίος του είπε επί λέξει: «Ο δήμος 
είναι ένα μπάχαλο. Η οικονομική 
υπηρεσία λειτουργεί για όφελος συ-
γκεκριμένων δημοτικών συμβούλων 
και ότι οι δημοτικοί σύμβουλοι είναι 
γνώστες της κατάστασης αυτής», 
για να καταλήξει – ο δημότης πάντα 
– στο συμπέρασμα πώς: «Οι συνειδή-
σεις εξαγοράζονται είτε με θέσεις και 
χρήμα, είτε τις πουλάτε για κάλυψη 
παλαιών αμαρτιών άλλων»!!! 

Ο κ. Λιάκος παραδέχτηκε πώς όλα 
αυτά δεν στοιχειοθετούν καταγγελίες 
αλλά ανήκουν στη σφαίρα των συζη-
τήσεων του καφενείου, «αλλά εγώ» 
σημείωσε «έχω ως μόνη απόδειξη τα 
εντάλματα των απευθείας αναθέ-
σεων, που σε ένα προηγούμενο 
δημοτικό συμβούλιο, ειπώθηκε ότι 
έχουν εκδοθεί για πληρωμή ημερο-
μισθίων κλπ.»! «Και σήμερα το πρωί» 
συνέχισε «μαθαίνω πώς η κυρία που 
είναι η ψυχή του Κέντρου Νεολαίας 
στις Κρήνες είναι απλήρωτη και της 
χρωστάμε 5.500 €! Και μαθαίνω ότι 
κι άλλοι εργάτες δεν έχουν πληρω-
θεί»! Ο κ. Λιάκος επανήλθε στις κα-
ταγγελίες του ανώνυμου δημότη για 
τον οποίον είπε πώς «μου είπε πώς 
τρώγονται λεφτά από το δήμο»! Και 
κατέληξε: «Αν είναι αλήθεια και το 
ξέρετε λυπάμαι! Αν μ’ αυτά τα λεφτά 
είχε πληρωθεί το προσωπικό, δεν θα 
έλεγα κουβέντα. Αλλά το προσωπικό 
δεν έχει πληρωθεί»!

Την κουβέντα επί αυτού του θέμα-
τος συνέχισε ο κ. Ραχανιώτης ο οποί-
ος ανέφερε: «Ακούγονται τρομακτικά 
πράγματα. Μιλάμε για βαρέλι δίχως 
πάτο. Το 80% της πλειοψηφίας δεν 
έχει ιδέα. Μια κλειστή ομάδα δυο-
τριών ατόμων τα διαχειρίζεται και 
δεν ενημερώνονται οι σύμβουλοι της 
πλειοψηφίας. Για μένα αυτό είναι η 
αδιαφάνεια σε όλο της το μεγαλείο»! 
Ενώ απευθυνόμενος στον κ. Τρωγά-
δη είπε:  «Ένα αρχαίο ελληνικό ρητό 
λέει ο σιωπών συναινεί, Βασίλη». 

Τέλος, στο θέμα αναφέρθηκε και 
ο κ. Περαχωρίτης λέγοντας πώς «το 
άλλοθι του αθλητισμού, του πολι-
τισμού και του υδρευτικού νερού, 
η αναγκαιότητα αυτών των τριών 
πραγμάτων δεν μπορεί να λειτουργεί 
προκειμένου να γίνονται πράγματα 
που δηλώνουν αδιαφάνεια. Έχω 
ζητήσει εδώ και καιρό», συνέχισε 
απευθυνόμενος στον δήμαρχο «να 
συζητήσουμε και να παρέχει η δημο-
τική αρχή στοιχεία για τις καταμετρή-
σεις και πόσο στοιχίζει, στα χρόνια 
σας δήμαρχε και όχι σ’αυτά που 
προηγήθηκαν, το θέμα του υδρευτι-
κού νερού». 

Αξιοσημείωτο πώς, εκτός από τις 
αντιδράσεις του αντιδήμαρχου των 
Οικονομικών κ. Τρωγάδη, η πλειο-
ψηφία τήρησε σιγή ιχθύος!
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Kallas Beach
r e s t a u r a n t
Σ υ ν ε σ τ ι ά σ ε ι ς

Ζ ούμε σε εποχές δύσκολες και όσα μέχρι πρότινος 
θεωρούσαμε αυτονόητα πλέον απαιτούν προ-
σπάθεια μεγάλη. Η κοινωνική συνοχή απειλείται 

από την ανεργία και οι συνεχώς μειούμενοι διαθέσιμοι 
κρατικοί πόροι για την Υγεία αδυνατούν να καλύψουν 
τους πολίτες. Τα Νοσοκομεία υποβαθμίζονται σε προσω-
πικό και υλικά, τα Κέντρα Υγείας λειτουργούν μόνο με την 
αυταπάρνηση των εργαζομένων Ιατρών, Νοσηλευτών σε 
αυτά, οι συμμετοχές των φαρμάκων συνεχώς αυξάνο-
νται. Η δημόσια Υγεία βρίσκεται ένα βήμα από την ιδιω-
τικοποίηση την ίδια στιγμή που πολλοί συμπολίτες μας 
αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στις βασικές τους ανάγκες!

ΟΙ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ συμπαραστε-
κόμαστε με όποιον τρόπο μπορούμε, όπως και όλοι οι 
συνάδελφοί μας σε όλη τη χώρα! Παρ’ όλο που στραγ-
γαλιζόμαστε οικονομικά από το αφερέγγυο ασφαλιστικό 
σύστημα (ΕΟΠΥΥ) παλεύουμε κάθε μέρα να εξασφαλί-
σουμε τα απαραίτητα φάρμακα για τους ασθενείς μας. 
Αγωνιούμε κάθε μήνα με τις επιταγές μας διότι το φάρ-
μακο είναι κοινωνικό αγαθό και πρέπει να βρίσκεται στο 
ράφι μας διαθέσιμο ανά πάσα στιγμή. Φαρμακεία σε όλη 
τη χώρα κλείνουν με χρέη (και συνάδελφοι ωθούνται σε 
απονενοημένες πράξεις), ελλείψεις φαρμάκων μας τα-
λαιπωρούν κάθε μέρα στην προσπάθεια να βρούμε τα 
απαραίτητα φάρμακα στην ώρα τους, περίπλοκες γρα-
φειοκρατικές διαδικασίες που αλλάζουν κάθε τρεις και 
λίγο απορροφούν τον πολύτιμο χρόνο μας από τη δου-
λειά μας. Μέσα σε όλα αυτά αντιμετωπίζουμε ένα κράτος 
που ανεξαρτήτως κομμάτων προσπαθεί να ενοχοποιήσει 
τους πάντες προκειμένου να καλύψει τις δικές του αδυ-
ναμίες και αστοχίες.

ΕΠΙΜΕΝΟΥΜΕ ΟΜΩΣ και θα συνεχίσουμε να στηρί-
ζουμε την κοινωνία, στην οποία κι εμείς ζούμε, με κάθε 
τρόπο! Μέλη μας προσφέρουν εθελοντική εργασία στο 
νέο Κοινωνικό Φαρμακείο του Κιάτου (και προσπαθού-
με να στηρίξουμε παρόμοιες πρωτοβουλίες και σε άλ-
λες πόλεις του νομού μας), παλεύουμε να πείσουμε την 
Κυβέρνηση να μην περικόψει άλλο τους πόρους για τα 
φάρμακα, πιέζουμε για την αποκάλυψη υποθέσεων δια-
φθοράς, κακοδιαχείρισης ή και άσκοπης σπατάλης ώστε 
να αντιμετωπιστούν αντί για άλλα επώδυνα μέτρα. Κρα-
τάμε σταθερή και υπεύθυνη στάση, παρά τις τηλεοπτικές 
υπερβολές, στο θέμα των γενοσήμων, ιδιαίτερα των 
ποιοτικών αυτών φαρμάκων που παρασκευάζονται στη 
χώρα μας δίνοντας εργασία σε συμπολίτες μας. Είναι πα-
ραλογισμός να επωφελούνται από αυτά δεκάδες χώρες 
του εξωτερικού ενώ εμείς αγοράζουμε από το εξωτερικό 
αντίστοιχα φάρμακα δαπανώντας εκατομμύρια αντί να τα 
χρησιμοποιούμε για να απαλύνουμε τον διαρκώς αυξα-
νόμενο πόνο! 

ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΣ ΜΑΣ, στηρίξτε τα φαρμακεία της γειτο-
νιάς σας. Ρωτήστε τους φαρμακοποιούς σας για ό,τι σας 
προβληματίζει και θα δείτε ότι έχετε έναν επιστήμονα δί-
πλα σας που ξέρει και μπορεί να σας σταθεί. Αγνοείστε 
διάφορες σειρήνες της εποχής και να θυμάστε: μόνο το 
Φάρμακο μείωσε την τιμή του τα τελευταία 3 χρόνια κι 
αυτό γιατί ελεγχόταν από το Κράτος και όχι από «ελεύ-
θερες αγορές».

(Υπογράφουν οι φαρμακοποιοί: Αγραφιώτης Πέ-
τρος, Δημητρίου Κώστας, Γιαννόπουλος Σπύρος, 
Καλτσά Ελένη, Μαυρομμάτης Σπύρος, Πιτσούνης 
Ευάγγελος, Σπυροπούλου-Τσερώνη Κατερίνα, 
Τσιριμπής Δημήτρης)

Τ η Δευτέρα 21 Οκτωβρίου πραγματοποιή-
θηκαν τα εγκαίνια του «Κοινωνικού Φαρ-
μακείου» στο Κιάτο. Πρόκειται για μια νέα 

κοινωνική δομή του Δήμου Σικυωνίων που, μαζί 
με το «Κοινωνικό Παντοπωλείο», το οποίο συ-
μπλήρωσε ήδη ένα χρόνο επιτυχούς λειτουργίας, 
στοχεύει στην ανακούφιση των οικονομικά ασθε-
νέστερων πολιτών.

Στην εκδήλωση των εγκαινίων που έγινε στον 
1ο όροφο του Κέντρου Υγείας Κιάτου όπου στε-
γάζεται το Κοινωνικό Φαρμακείο, ο Δήμαρχος Σι-
κυωνίων κ. Σπύρος Σταματόπουλος καλωσόρισε 
όλους τους παρευρισκόμενους και ευχαρίστησε 
θερμά το Φαρμακευτικό Σύλλογο Κορινθίας χω-
ρίς τη συνδρομή του οποίου ένα τέτοιο εγχείρη-
μα δεν θα ήταν δυνατό, τον Ιατρικό Σύλλογο Κο-
ρινθίας που από την πρώτη στιγμή βρέθηκε στο 
πλευρό του Δήμου, καθώς και το Διευθυντή του 
Κέντρου Υγείας Κιάτου για τη βοήθειά του στην 
εύρεση του πλέον κατάλληλου χώρου στέγασης. 
Επίσης ευχαρίστησε την Ομάδα Εθελοντών του 
Δήμου που στηρίζει τη νέα αυτή δομή, τους ευχή-
θηκε καλή δύναμη και υποσχέθηκε κάθε δυνατή 
βοήθεια στο έργο τους. 

Στόχος του Κοινωνικού Φαρμακείου είναι η 
προσφορά φαρμακευτικής περίθαλψης σε άπορα 
και ανασφάλιστα άτομα που ζουν κάτω από τα 
όρια της φτώχειας και δεν έχουν την οικονομική 
δυνατότητα να καλύψουν τις φαρμακευτικές τους 

ανάγκες, με αποτέλεσμα η υγεία τους να τίθεται σε 
πολύ μεγάλο κίνδυνο. Το πρόγραμμα αφορά στην 
παροχή δωρεάν φαρμάκων ή άλλου ιατροφαρμα-
κευτικού υλικού και οι δικαιούχοι επωφελούνται 
από αυτό μέχρι να αποκτήσουν βιβλιάριο απορίας 
ή ασφαλιστική κάλυψη.

Για την ένταξη στο πρόγραμμα χρειάζεται η 
συμπλήρωση ειδικής αίτησης που διατίθεται στο 
Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πο-
λιτισμού του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες ενώ όλα τα θέματα λειτουργίας του Κοι-
νωνικού Φαρμακείου ρυθμίζονται αναλυτικά από 
τον Κανονισμό Λειτουργίας ο οποίος έχει ψηφιστεί 
από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου.

Το πρόγραμμα του Κοινωνικού Φαρμακείου 
βασίζεται στην εθελοντική προσφορά όλων και η 
παροχή φαρμάκων στους δικαιούχους εξαρτάται 
άμεσα από τα διαθέσιμα αποθέματα. Γι΄ αυτό κα-
λούνται όσοι έχουν στην οικία τους φάρμακα 
ή αναλώσιμο ιατρικό υλικό που δεν τους εί-
ναι απαραίτητα ή δεν τα χρησιμοποιούν, να τα 
δωρίζουν στο Κοινωνικό Φαρμακείο ώστε να 
αξιοποιούνται από ανθρώπους που τα έχουν ανά-
γκη. Η συγκέντρωση των φαρμάκων γίνεται στο 
χώρο του Κοινωνικού Φαρμακείου κατά τις ώρες 
λειτουργίας του, στο Δημαρχείο (γραφείο 7) και 
στα Κ.Ε.Π. του Δήμου Σικυωνίων. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμε-
νοι μπορούν να καλούν το τηλ. 27423-60117. 

«Κοινωνικό Φαρμακείο» 
από τον Δήμο Σικυωνίων

Οι φαρμακοποιοί
της Κορινθίας

της κοινωνίας
στο πλευρό

Δάμασε τον «ΕΓΚΕΛαΔΟ» η Επίλεκτη Ομάδα 
Ειδικών αποστολών Βέλου-Βόχας

Συμμετείχε στη μεγάλη άσκηση σεισμού "ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ 2013" που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του 1ου 
Διεθνούς εκπαιδευτικού συνεδρίου της Επίλεκτης Ομάδας Ειδικών Αποστολών στο Αιγάλεω 

Με επιτυχία διεξήχθη το 1ο Διεθνές Εκπαιδευτι-
κό Συνέδριο της Επίλεκτης Ομάδας Ειδικών Απο-
στολών του Δήμου Αιγάλεω, με θέμα «Πρόληψη 
και Αντιμετώπιση Καταστροφών», που έλαβε χώρα 
στο Πολιτιστικό Κέντρο του δήμου Αιγάλεω στις 
23-26 Οκτωβρίου 2013. Το συνέδριο ολοκληρώθη-
κε στις 26 Οκτωβρίου 2013 με την πραγματοποίη-
ση μεγάλης Άσκησης Σεισμού με τίτλο «Εγκέλαδος 
2013», η οποία διεξήχθη σε εγκαταστάσεις που πα-
ραχώρησε η εταιρεία OTE- COSMOTE, στον Ελαι-
ώνα. Ο χώρος είχε διαμορφωθεί κατάλληλα έτσι 
ώστε να αναπαρασταθούν συνθήκες καταστροφής 
μετά από σεισμό και όλες οι συμμετέχουσες ομά-
δες κλήθηκαν να απεγκλωβίσουν θύματα κάτω 
από ομολογουμένως πολύ δύσκολες συνθήκες.

Τις προηγούμενες μέρες είχε πραγματοποιηθεί 
το συνέδριο με ομιλίες διακεκριμένων εισηγητών. 
Συμμετείχαν κατά αλφαβητική σειρά: ο κ. Ζήσης 
Νικόλαος - Χειρούργος Ορθοπεδικός, ο κ. Καρυ-
στινός Γεώργιος - Καταδυτικός ιατρός - καρδιο-
λόγος, ο κ. Κέρπελης Πλούταρχος- Προïστάμενος 

Διεύθυνσης Κοινωνικής Αντισεισμικής Άμυνας 
(ΟΑΣΠ), ο κ. Κοκολάκης Κων/νος- Διευθυντής 
Πολιτικής Προστασίας της Αποκεντρωμένης Δι-
οίκησης Μακεδονίας- Θράκης, ο κ. Κράνης Χα-
ράλαμπος- Ph. D. Γεωλογίας, ο κ. Μαλιτσίδης 
Δημήτριος- Εκπαιδευτής Πολεμικής Αεροπορίας 
για Πυρηνικές, Βιολογικές, Χημικές Καταστροφές 
(ΡΒΧ), ΠΣΕΑ, ο κ. Μωυσίδης Γρηγόριος- Χειρούρ-
γος Ορθοπεδικός, η κα. Νέλλα Παρασκευή- Εκπαι-
δευτής ΚΟΜΑΚ, ΠΣΕΑ, ΡΒΧ, ο κ. Πασχάλης Ανα-
στάσιος- Αξιωματικός Πυροσβεστικού Σώματος, 
ο κ. Πέρβελης Παναγιώτης- Εκπαιδευτής καταδύ-
σεων του τμήματος Κινητής Ομάδας Υποβρυχίων 
και Θαλασσίων Εγκαταστάσεων (Κ.Ο.Σ.Υ.Θ.Ε.) της 
Πολεμικής Αεροπορίας, ο κ. Σταυρόπουλος Κων/
νος- Εκπαιδευτής Κ.Ο.Σ.Υ.Θ.Ε. και ο κ. Τρίγκας Γε-
ώργιος- Εκπαιδευτής Κ.Ο.Σ.Υ.Θ.Ε. 

Στο συνέδριο συμμετείχαν κι έλαβαν μέρος 
στην άσκηση οι διασωστικές ομάδες: Κ.ΟΜ.Α.Κ.- 
Κινητή Ομάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών της 
Πολεμικής Αεροπορίας,  ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α. Θες/νίκης,  

ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α. Βέλου Βόχας, EΠ.OM.E.A. Σιντικής 
Σερρών,  ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ Σαλαμίνας, 
GRUPPO EDELWEISS Ιταλίας, LARNACA RESCUE 
TEAM Κύπρου, E.F.R.U. Μάλτας, SERBIAN 
RESCUE TEAM Σερβίας, AFAD Τουρκίας.
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13πολιτών
Γνώμηχρήσιμα Υγεία

ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ. Υπηρεσία διεκ-
περαίωσης αιτήσεων για Πτυχιακές και μετα-
πτυχιακές σπουδές στα κρατικά πανεπιστήμια

της Μεγάλης Βρετανίας. τηλ:2741 0 53511

ΠΤΥχΙΟΥχΟΣ κΑθΗΓΗΤΡΙΑ Αγγλικής και 
Ιταλικής γλώσσας παραδίδει μαθήματα όλων 
των επιπέδων σε μαθητές και ενήλικες. Εντατι-
κά,θερινά μαθήματα. Προσιτά δίδακτρα. Τηλ 
: 6986533020

ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ Προσχολικής Αγωγής δραστη-
ριοτήτων δημιουργίας και έκφρασης αναλαμβά-
νει σε πολύ προσιτές τιμές τη διαπαιδαγώγηση, 
φύλαξη και ψυχαγωγία των παιδιών σας, ανε-
ξαρτήτως ηλικίας. Τηλ. 6981 056778, Αργυρώ. 

Δήμος Βέλου-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

έλλήνική αςτυνομια  

- Α.Τ. Κορίνθου:  27410 81111 

- Α.Τ. Βραχατίου:  27410 51111  

- Άμεση Δράση:   100

 λιμένικο ςώμα  

- Λιμεναρχείο Κορίνθου:  27410 28888  

- Λιμεν. σταθμός Κιάτου:  27420 22212

ΠυροςΒέςτική υΠήρέςια:    199

νοςοκομέιο κορινθου:  27410 25711

Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ):     166

ΒλαΒές Δ.έ.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

Προαςτιακος (Φώνήτική Πυλή):    14511

Προαςτιακος (ΔρομολοΓια): 1110

Χρήσιμα Τηλέφωνα

ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ αναλαμβάνει 
νοσηλευτική φροντίδα ηλικιωμένων. Τηλ. 
6946428472
ΖΗΤΩ να μου χαριστεί ή να μου δανειστεί 
η εγκυγκλοπαίδεια ΗΛΙΟΣ έκδοση 1948. 
Τηλ. 27420 33972
ΕΝΟΙκΙΑΖΕΤΑΙ ισόγειος επαγγελματικός 
χώρος 154 τ.μ. στο Ζευγολατιό Κορινθίας, 
με αυτόνομη θέρμανση 2 WC ιδιωτικός-
προστατευόμενος  χώρος στάθμευσης αυτο-
κινήτων και τριφασικό ρεύμα. Τηλ. Πληρο-
φοριών : 6977598266 κ’ 2741-0-56496.
ΕΝΟΙκΙΑΖΕΤΑΙ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ στο Άνω Βέλο 
στην πλατεία Ελευθερίας. Πληροφορίες στα 
τηλέφωνα: 6948738271 κ’ 2742-0-33453.
ΕΝΟΙκΙΑΖΕΤΑΙ τριάρι 58 τ.μ. με αυτόνο-
μη θέρμανση στο Συνοικισμού Βέλου. τηλ. 
27420 33972.
ΕΝΟΙκΙΑΖΕΤΑΙ 2άρι, 65 τ.μ. στην περιοχή 
Σαϊτέικα στο Βέλο. Τηλ. 6973 436 273
ΕΝΟΙκΙΑΖΕΤΑΙ 2άρι, στην Πουλίτσα φουλ 
επιπλωμένο. Τηλ. 6944 730 430
ΕΝΟΙκΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 70 τ.μ. στο 
Βραχάτι, πλησίον Δημοτικού Σχολείου και 
Παιδικών Σταθμών. Ενεργειακή κλάση Α΄. 
Τηλ. 6944 630119
ΕΝΟΙκΙΑΖΕΤΑΙ ΞΕΝΩΝΑΣ 200 τ.μ. και 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 360 τ.μ. στο Φενεό, ορεινή 
Κορινθία. Μόνο σοβαρές προτάσεις. Τηλ. 
6934 288 998
ΕΝΟΙκΙΑΖΟΝΤΑΙ δύο διαμερίσματα και-
νούργια στο Ζευγολατιό, απέναντι από το 
Βενζινάδικο Φαρμάκη. Τηλ. 27410 54955
ENOIKIAZETAI διαμέρισμα 80 τμ, ορο-
φοδιαμέρισμα στην περιοχή Άνω Άσσου. 
Διαθέτει κήπο, γκαράζ, πάρκινγκ, αποθήκη, 
αυτόνομη θέρμανση και ηλιακούς συλλέκτες 
(για παροχή ζεστού νερού). Τηλ. 27410 
54000, 6976-280106
ΕΝΟΙκΙΑΖΕΤΑΙ ή ΠΩΛΕΙΤΑΙ στη Συκιά 
Κορινθίας διαμέρισμα 41 τ.μ. κοντά στην πα-
ραλία, κάτω από το Σταθμο τρένου Βρύση. 
Τηλ. 27420-33972
ΠΩΛΕΙΤΑΙ στο Ζευγολατιό μονοκατοικία 
διώροφη ημιτελής στο κέντρο του χωριού, 
πλησίον του Δημοτικού Σχολείου. Τηλ. 
6946 857 015
ΠΩΛΕΙΤΑΙ στο ΚΟΚΚΩΝΙ οικόπεδο 1550 
τ.μ επί της Π.Ε.Ο κατάλληλο για κάθε χρή-
ση. Έχει 13 μέτρα πρόσοψη στον κεντρικό 
δρόμο. Τιμή ευκαιρίας. Μόνο σοβαρές προ-
τάσεις. 6972 300 174
ΠΩΛΕΙΤΑΙ Ι.Χ. ΙΒΙΖΑ 1400 cc μοντέλο 
2001, 100.000 χλμ, Α/C, χρώμα πράσινο. 
Συμφέρουσα Τιμή. Τηλ.: 27410-54000, κιν. 
6976-280106.
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ αμπελόπανα μεταχειρισμένα 
της εταιρείας Μάντζαρη, περίπου 4 στρεμ-
μάτων. Τιμή Ευκαιρίας. Τηλ. 6979 702435
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο (χέρσο) 1050 τ.μ. γω-
νιακό, εντός σχεδίου με ιδιωτικό δρόμο στο 
Περιγιάλι. Τηλ.: 6979 731491.

μΙκΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Βραχατι
- Αυγουλα Ειρήνη:  27410 55222
- Καλπαξής Ανδρέας:   27410 53700
- Ζιούβα Κωνσταντίνα:  27410 51751
ΖέυΓολατιο
- Σιαπκαράς Άγγελος  27410 54232
- Καλαντζή  Ελένη  27410 54004
- Πιτσούνης Ευάγγελος 27413 01107
ΒοχαΪκο
- Ζορμπάς Γεώργιος  27410 50262 
  Βέλο
- Παπακυριάκος Ανν.:  27420 32220
- Σπυροπούλου Αικατ.:  27420 34488
- Παπαδοπούλου Ελ.:   27420 33488
κρήνές
- Μπρίνιας Ευάγγελος  27420 32355
κοκκώνι
- Αθανασίου Ελεονώρα2742032262
Πουλιτςα
- Αναστασίου Μιλτ.  27410 51824
ςτιμαΓκα
- Βασιλόπουλος Ηλίας 27420 61414
νέρατΖα
- Αγγελίδη Ειρήνη  27420 33888
ΠέριΓιαλι
- Αγραφιώτης Πέτρος  27410 87771
λέχαιο
- Κανελλοπούλου Μαρ. 27410 87397
- Χρησταρά Κων/να  27410 82044
αςςος
- Κόρκας Ιωάννης  27410 88100
κατώ αςςος
- Καρανοπούλου Μαρ.  27410 86900

Περιφερειακά 
Ιατρεία

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

Τα φαρμακεία
της περιοχής μας

Κωνσταντίνοσ
Ελ. ΠαρασΚΕυοΠουλοσ

Ειδικός Καρδιολόγος

Επιστημονικοσ συνΕργάτησ κάρδιολογικησ 
κλινικησ Θριάσιου νοσοκομΕιου

πυλαρινού 99, κόρινθος

τηλ. 27410 - 20911, κιν.: 6972 818170

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

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ
Εκδότρια - Ιδιοκτήτρια  
Υπεύθυνη σύμφωνα 
με το νόμο: 
Γιώτα Αθανασούλη-
Βαλασοπούλου 
[τηλ. 6974 583005]

Διεύθυνση: Οδ. Ανδρούτσου 
17, Ζευγολατιό, 20001

Τηλ. επικ.: 6972-322441 
[Χρήστος Βαλασόπουλος]

ΠΩΣ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ

Τα ενυπόγραφα άρθρα δεν εκφράζουν θέσεις της εφημερίδας
ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ  ΑΠΟ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

15/ΝΘΗΜΕΡΗ 
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗσ ΒΟΧΑσ

e-mail:
gnomipoliton@yahoo.gr

και στο internet:
gnomipoliton.wordpress.com

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

1 – 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ: Παγκόσμια 
εβδομάδα μητρικού θηλασμού

Ο Μητρικός Θηλασμός, αυτή 
η άμεση επαφή μητέρας - 
παιδιού, είναι το θεμέλιο 

της ψυχικής και σωματικής υγείας 
του παιδιού αλλά και της οικογένει-
ας. Είναι ένα έμφυτο ένστικτο που 
μπαίνει σε λειτουργία όταν η μητέρα 
κρατήσει το μωρό κοντά στο στή-
θος. 

Ο θηλασμός βοηθάει στην ομαλή 
μετάβαση του νεογέννητου στον 
έξω κόσμο. Είναι η συνέχεια της 
διατροφής που λάμβανε στη μήτρα 
επί εννέα μήνες μέσω του ομφάλιου 
λώρου. Με το θηλασμό δεν αισθά-
νεται πια αποκομμένο από το μέρος 
που τράφηκε και αναπτύχθηκε.

Η ανάγκη του μωρού για γάλα 
και η ικανότητα της μητέρας να το 
παράγει στη σωστή ποσότητα, είναι 
ένα από τα πιό τέλεια παραδείγμα-
τα του νόμου προσφοράς–ζήτησης 
στη φύση. Τα πλεονεκτήματα του 
μητρικού θηλασμού είναι πολλά και 
ποικίλα.

Πλεονεκτήματα για το παιδί:
• Ιδανική σύνθεση των συστατικών 

του μητρικού γάλακτος
• Προστασία από λοιμώξεις
• Προστασία από αλλεργίες και 

αναιμία
• Πρόληψη της παχυσαρκίας
• Αύξηση της επιβίωσης των προ-

ώρων
• Αύξηση του δείκτη νοημοσύνης
• Συμβάλει στην ηρεμία του βρέ-

φους, λόγω μιάς ειδικής ορμόνης 
που περιέχει

• Συμβάλει στη διαμόρφωση υγι-
ούς προσωπικότητας

• Συμβάλει στο κτίσιμο της ψυχικής 
υγείας του παιδιού.

Πλεονεκτήματα 
για τη μητέρα
• Προστασία από τον καρκίνο του 

μαστού και του ενδομητρίου.
• Σύσπαση και επαναφορά της μή-

τρας στην προ εγκυμοσύνης κα-
τάσταση.

• Προστασία από την οστεοπόρω-
ση.

• Συμβάλει στην ψυχική υγεία της 
μητέρας στην περίοδο της λοχείας.

• Συμβάλει στην ολοκλήρωσή της 
σαν γυναίκα – μητέρα.

• Παρέχει ευκολία στη σίτιση και 
στις εξόδους με το παιδί.

• Οικονομία.

Πλεονεκτήματα 
για την κοινωνία
• Ο μητρικός θηλασμός είναι οικο-

λογικός αστείρευτος πόρος.
• Μειώνει τη νοσηρότητα.
• Μειώνει τα έξοδα.

Το μητρικό γάλα περιέχει:
• Λευκώματα ανώτερης βιολογι-

κής αξίας και εύπεπτα.
• Ακόρεστα λιπαρά οξέα, υδα-

τάνθρακες, άλατα, βιταμίνες και 
κυρίως αντισώματα που το καθι-
στούν αναντικατάστατο.

Βασικές συμβουλές 
προς τις νέες μητέρες
• Θηλασμός από την πρώτη ώρα.
• Αμέσως μετά τη γέννα, πάρτε το 

μωρό σας αγκαλιά και οδηγήστε 
το ήρεμα και υπομονετικά να βρεί 
τη θηλή σας.

• Ο θηλασμός δεν έχει ωράριο.

• Καταργήστε το ρολόι και θηλάστε 
ελεύθερα και απεριόριστα.

• Ούτε ένα γεύμα ξένο γάλα.
• Όταν το μωρό σας κλαίει, ΠΡΟΣΟ-

ΧΗ. Μην ενδώσετε και του φτιάξ-
τε γάλα σκόνη στο μπουκάλι. 
Έχετε χάσει το μισό παιχνίδι. Αντί 
αυτού, πάρτε το μωρό σας αγκα-
λιά, ξεγυμνώστε το στήθος σας 
και προσφέρετέ του την πολυτι-
μότερη τροφή που η φύση ορίζει.
Το γάλα σας φτάνει και περισσεύει.
Πιστέψτε ειλικρινά ότι η ποσότητα 

που παράγετε είναι αρκετή για τις 
ανάγκες του μωρού σας. Σκεφτείτε 
το πιό απλό που συμβαίνει στη φύση. 
Δεν υπάρχει θηλαστικό που να γεν-
νάει και μετά να μην παράγει γάλα.

Μαμάδες!
Εμπιστευθείτε το ένστικτό σας 

και τη φύση και λειτουργήστε 
σύμφωνα με τους νόμους της.

* Η κ. Ελένη Πολυδώρου  
είναι Μαία,  

ειδικευμένη Σύμβουλος  
Μητρικού Θηλασμού

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

Δώρέαν μικρές αΓΓέλιές
Δώστε τις μικρές αγγελίες στο τηλ. 6972322441,
ή στείλτε τις στο mail: gnomipoliton@yahoo.gr και 

θα δημοσιευτούν Δώρέαν!

n

Γράφει η  Ελένη Πολυδώρου*

Με τον καλύτερο τρόπο αναδείχτηκε η σημασία και η ωφελιμότη-
τα του μητρικού θηλασμού. Μητέρες σε όλη την Ελλάδα θήλασαν τα 
μωρά τους Δημόσια και ταυτόχρονα σε 39 πόλεις, στο πλαίσιο του 
4ου Πανελλαδικού Ταυτόχρονου Δημόσιου Θηλασμού.

Στην Κόρινθο περίπου 30 γυναίκες θήλασαν δημόσια βρέφη και 
μικρά παιδιά, έξω από την Δημοτική Πινακοθήκη. Η δράση διορ-
γανώθηκε στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας Εβδομάδας 
Μητρικού Θηλασμού με στόχο την αφύπνιση της κοινωνίας για τα 
οφέλη του θηλασμού και τη στήριξη των νέων μαμάδων που ξε-
κινούν να θηλάζουν τα μωρά τους. Το Πανελλήνιο Δίκτυο Εθελο-
ντικών Ομάδων Υποστήριξης Μητρικού Θηλασμού και Μητρότητας 
που διοργάνωσε τη δράση σημείωσε. «Στόχος μας είναι η Ελλάδα 
να αποτελέσει μια χώρα υποστηρικτική και φιλική προς το θηλασμό, 
που θα αγκαλιάζει και θα στηρίζει την νέα μητέρα όσο εκείνη θα μα-
θαίνει την τέχνη του θηλασμού».  Πηγή: www.mazimagazine.gr

Θήλασαν δημόσια στην Κόρινθο



A΄ 15νθημερο   νοεμβριου   2013

14 πολιτών
Γνώμη

A΄ 15νθημερο   νοεμβριου   2013

15πολιτών
Γνώμη

Ε άν πετάξεις στην θάλασσα 
μια καρφίτσα ένας δύτης 
θα την βρει εύκολα, παρά 

αυτά τα πράγματα που έγιναν την 
τρίτη το βράδυ στο Καραϊσκάκη 
μεταξύ του Ολυμπιακού και της 

Μπενφικα για την 4 
αγωνιστική των ομίλων 
του champion league.
Πρώτη φορά βλέπω τον 
ολυμπιακό στο γήπεδο 
του να αμύνεται μαζικά 
για 90 λεπτά να σφυ-
ροκοπείτε ανελέητα, να 
έχει δυο όλες κιόλες ευ-
καιρίες και στο τέλος να 
κερδίζει!

Αυτό που έγινε δεν 
έχει προηγούμενο και 

δεν έχει ξαναγίνει!
Είδα έναν Μίτσελ να βάζει με 

την Μπενφίκα μέσα στο Καραϊ-
σκάκη ένα σωρό αμυντικογενείς 
παίκτες! Έφτασε να παίζει με όλη 
την άμυνα των 5 πίσω, συν Σάμα-
ρη, συν Μανιάτη, συν Ντιγκά, συν 
Μπονγκ! ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ! ΟΛΗ ΑΜΥ-
ΝΑ !Και να πω ότι έκαναν καλή 
άμυνα, να πω εντάξει. Οι τρύπες 
που είχε η ομάδα ήταν σαν τις τρύ-
πες που έχουν τα κεφαλοτύρια και 
στο τέλος την κατάσταση την έσω-
ζε ο Ρομπέρτο! Ρε μάγκες μήπως 
του κάνει τίποτα ιδιαίτερο η κύρια 
Ρομπέρτο και είναι σε αυτή την 
εκπληκτική κατάσταση; Μπράβο 
στο παιδί όμως και συγχαρητήρια 
για την εξαιρετικοί εμφάνιση που 
έκανε βούλωσε τα στόματα των 
πορτογάλων δημοσιογράφων που 
των έκραζαν πριν από 15 μέρες. 

 Και συνεχίζω λοιπόν, όλοι πίσω 

και μπροστά μόνο ο Μήτρογλου 
που ήταν εντελώς αποκομμένος 
και πιο πίσω του ο Τσόρι. Μια 
ομάδα που δεν είχε καθόλου πλά-
τος στο παιχνίδι της και δεν είχε 
καθόλου εξτρέμ. Ο Γιαταμπαρέ 
απογοήτευση, κακώς ο Μίτσελ 

τον έβαλε και άφησε έξω τον Κά-
μπελ. Ο Μήτρογλου δεν βλεπόταν 
σε αυτό το ματς, φαινόταν αργός, 
δεν τον βολεύει αυτό το στιλ παι-
χνιδιού. Ρε Μήτσελ να σε ρωτήσω 
κάτι τι δουλειά είχε ο Σαβιόλα πάλι 
βασικός; Δεν τον είδες στη Λεω-

φόρο; Δεν μπορεί! Αν βγάλετε το 
όνομα από την πλάτη του και σκε-
φτείτε ότι είναι άλλος παίκτης, θα 
απορείτε που τον βλέπετε βασικό 
στον Ολυμπιακό. Δεν βλέπεται! Εί-
ναι ανύπαρκτος στα δύσκολα. Από 
τους διακριθέντες ήταν ο Σαλινο, 
ο Χολεμπας και ο Μανώλας λόγο 
του γκολ που έβαλε. Στο τέλος εί-
δατε τι έγινε; Ο Μίτσελ έτρεξε στο 
τέλος του αγώνα και αγκάλιασε 
τον Ρομπερτο, ήταν σαν να έλεγε 
"με έσωσες, σε ευχαριστώ"

Παρ΄ όλα αυτά αξίζουν συγχα-
ρητήρια για την πρόκριση στους 
16, πριν το ματς κιόλας είχα πει ότι 
ο Ολυμπιακός θα περάσει στους 
16, μία νίκη μένει τώρα με την 
Άντερλεχτ. Είναι σημαντική επι-
τυχία, αξίζουν μπράβο και στον 
πρόεδρο και στο ποδοσφαιρικό 
τμήμα. 

αθλητικάαθλητικά
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Γράφει ο Βίγια

ΡΟΜπΕΡτΟ-ΜπΕΝφΙκα: ΣηΜΕΙωΣατΕ αΣΣΟ�

Θέλετε μια μεγάλη αλήθεια 
για το ντέρμπι που σίγουρα θα 
παραξενέψει πολλούς; Εδώ που 
τα λέμε, εγώ δεν είδα τίποτα 
κραυγαλέες διαφορές ποιότητας 
παικτών, μεταξύ του Ολυμπια-
κού και του Παναθηναϊκού. Με 
εξαίρεση τον Μήτρογλου, τον 
Σαλίνο,  τον Τσορι,τον Χολέμπα 
και τον Βάις (άσχετα αν είναι 
ντεφορμέ αυτή την εποχή), 
που όντως έχουν και οι 5 μια 
καλύτερη ποιότητα, τα ίδια 
σκατά είναι πάνω-κάτω όλοι 
οι υπόλοιποι. Δηλαδή δείχνει 
καλύτερος ο Σαβιόλα από τον 
Μπεργκ και από τον Φιγκερόα; 
Όχι, βέβαια. Είναι καλύτερος ο 

Μανιάτης από τον Μέντες; Είναι 
καλύτερος ο Σάμαρης από τον 
Ζέκα; Έχει καλύτερη ποιότητα 
ο Μανωλάς από τον Ρισβάνη; Ή 
ο Σιόβας από τον Σίλντενφελντ; 
Στα ίδια κιλά ποιότητας ζυγίζουν 
όλοι αυτοί μεταξύ τους.

Αλλού εντοπίζεται η διαφορά 
υπέρ του Ολυμπιακού. Έχει 
δουλευτεί περισσότερο σαν 
ομάδα από τον Παναθηναϊκό 
και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα 
να βγάζουν οι παίκτες του 
κάποιους αυτοματισμούς που 
δεν τους έχουν οι παίκτες του 
Παναθηναϊκού. Και επιπλέον 
ο Ολυμπιακός έχει μέσα στην 
αντίπαλη περιοχή έναν Μήτρο-
γλου, που έχει την ικανότητα 

να σκοράρει με το δεξί, με το 
αριστερό, με το κεφάλι, ακόμα 
και με το μεσαίο. Αυτή την 
ικανότητα δεν την έχουν ούτε ο 
Μπεργκ, ούτε ο Φιγκερόα που 
όμως είναι πιο ζωντανοί και πιο 
ενεργητικοί από τον Σαβιόλα 
(πεταμένα λεφτά).

Επίσης, ο Ολυμπιακός έχει 
υπέρ του και ένα άλλο μεγάλο 
ατού.  Τα απανωτά πρωταθλή-
ματα που έχει πάρει εδώ και 
πολλά χρόνια στην Ελλάδα, του  
έχουν δώσει έναν άλλο αέρα 
στους παίκτες του και βλέπουν 
την κάθε ελληνική ομάδα σαν 
μυρμήγκι, για να το λιώσουν 
κάτω από την μπότα τους. Τερά-
στια η ψυχολογία τους.

Η διαφορά είναι αλλού…

Α.Ο. Ζευγολατιού  Με την κορυφή φλερτάρει 
η ομάδα του Ζευγολατιού μετά το εντυπωσιακό 
6-0 επί του Αετού Αγγελοκάστρου. Οι "Κανονιέ-
ρηδες" συγκεντρώνουν 13 βαθμούς και βρίσκο-
νται στη δεύτερη θέση της Α2 μαζί με Ηρακλή Λε-

χαίου και Κόρινθο '06, τρεις μόλις βαθμούς πίσω 
από τον πρωτοπόρο Τενεάτη. Την Κυριακή 10/11 η 

ομάδα του Ζευγολατιού θα αντιμετωπίσει τον Ισθμιακό στο γήπεδο 
των Ισθμίων "Γιάννης Στέφας".  Ο Ισθμιακός βρίσκεται στην 11η θέση 
του βαθμολογικού πίνακα και έρχεται από ισοπαλία με το Σολομό.

Ολυμπιακός Άσσου  Νέος προπονητής για 
την ομάδα του Άσσου ο Βασίλης Κοκιόπουλος. 
Μετά την παραίτηση του Σπύρου Κωσταγιώρ-
γου, η διοίκηση των "ερυθρολεύκων" κινήθηκε 
άμεσα για να βρει αντικαταστάτη και την Πέμπτη 

(31/10) ανακοίνωσε τη συμφωνία με τον Κο-
κιόπουλο, ο οποίος πέρυσι οδήγησε τον Κύψελο 

στην άνοδο στην Α1 κατηγορία. Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού 
Άσσου αναφέρει: «Ο Βασίλης Κοκιόπουλος είναι και επίσημα ο νέος 
προπονητής του Ολυμπιακού Άσσου αφού Διοίκηση και προπονητής 
έδωσαν τα χέρια και έτσι θα συνεργαστούν μέχρι τέλος της περι-
όδου. Ο νέος τεχνικός των κόκκινων θα βρίσκεται στον πάγκο της 
ομάδας από την Κυριακή, οπού η ομάδα του Άσσου αντιμετωπίζει 
τον Ηρακλή Λεχαίου στο τοπικό ντέρμπι της 6ης αγωνιστικής. Να του 
ευχηθούμε καλή επιτυχία!». 

Ελλάς Βέλου  Τους τρεις βαθμούς της νίκης 
πήρε η ομάδα του Βέλου, η οποία επιβλήθηκε 
με 0-3 του Πανσολυγειακού. Η Ελλάς Βέλου 
έχασε κι άλλες  πολλές ευκαιρίες για περισ-
σότερα γκολ. Το 1-0 έγινε μόλις στο 7’ όταν ο 

Κλαδάκης τροφοδότησε το Ρούπα και αυτός 
από κοντά νίκησε τον Πιπίνη. Οι φιλοξενούμε-

νοι συνέχισαν να έχουν την απόλυτη υπεροχή, με το Σοφικό να 
χάνει καλή ευκαιρία, όταν το φάουλ του Καρβούνη, απέκρουσε ο 
Θηβαίος.  Στο 36’ η συνεργασία Αναστασιάδη – Κλαδάκη, έφερε 
το 0-2, με τον τελευταίο να νικά και πάλι τον τερματοφύλακα του 
Πανσολυγειακού. Στην επανάληψη, δεν άλλαξε τίποτα, καθώς η 
Ελλάς Βέλου συνέχιζε να χάνει ευκαιρίες, με τον Αράπι (80’), να 
σημαδεύει το δοκάρι, αλλά στο 88’ να διαμορφώνει το τελικό 0-3, 
μετά από ασίστ του Αντρέα. Το Βέλο μετά και αυτή τη νίκη ανέβηκε 
στην 7η θέση του βαθμολογικού πίνακα και το Σάββατο θα αντιμε-
τωπίσει τον "συγκάτοικό του" στη βαθμολογία, Αστέρα Δερβενίου 
στο γήπεδο του Βέλου. Πηγή: Ιντερνετ

ασταμάτητοι οι Έφηβοι 
ΓαΣ ΠαΜΒΟχαιΚΟΣ - Φ.Ο.Ν. ΟΜΟΝΟια 3-2

Με την 5η τους συνεχόμενη νίκη οι έφηβοι 
του Παμβοχαικού σε ισάριθμους αγώνες κατέλαβαν 

την 1η θέση του Β Ομίλου στο πρωτάθλημα της ΕΣΠΕΠ

Μετά από ένα πολύ ενδιαφέρον 
παιχνίδι που έγινε χθες Κυριακή 
στο κλειστό «Γ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ» 
έστω και δύσκολα ο Παμβοχαικος 
επικράτησε της ομάδας της Ναυπά-
κτου με 3-2.

Η Ομόνοια Ναυπάκτου παρουσία-
σε ένα πολύ πιο καλό πρόσωπο από 
τον αγώνα του α΄γύρου και με πολύ 
καλή επίθεση επικράτησε στο πρώ-
το σετ με 18-25 επί ενός αρωμου 
και με πολλά λάθη Παμβοχαικού.

Οι έφηβοι του Παμβοχαικού όμως 
στο β σετ έδειξαν ένα διαφορετικό 
πρόσωπο και με καλό σερβίς και 
σωστή ‘άμυνα χάρις στην είσοδο 
του Μπόσγα και σωστό επιθετικό 
παιχνίδι ο Παμβοχαικός επικράτησε 
σχετικά εύκολα με 25-12.

Το 3ο σετ εξελίχθηκε όπως ακρι-
βώς και το δευτερο με νικητή και 
πάλι τον Παμβοχαικό με 25-15..

Στο 4ο σετ έγινε μεγάλη μάχη με 
το σκόρ να εναλλάσσεται για τις δύο 
ομάδες με τελικό νικητή την Ομό-
νοια.

Στο ταιμ-μπρεικ οι έφηβοι του 
Παμβοχαικού ελαχιστοποίησαν τα 
λάθη τους και με καλό σερβίς κατέ-
κτησαν το σετ και την τελική νίκη με 
15-9.

Ο Παμβοχαικός αγωνίσθηκε με 
τους (ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ Δημήτρης: 
Προπονητής), ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Α., 
ΓΑΜΒΡΟΥΛΗΣ Α., ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ε., 
ΗΛΙΟΥ Κ., ΗΛΙΟΥ Π., ΚΡΟΥΣΣΟΣ Μ., 
ΛΟΛΙΤΣΑΣ Γ., ΜΠΟΣΓΑΣ Μ., ΠΑΝΑ-
ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Ε., ΣΑΛΩΝΙΤΗΣ Ν., 
ΣΠΥΡΑΚΟΣ Κ.και ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Χ.

Για την λήξη του πρωταθλήματος 
απομένει ένας αγώνας με τον Σπαρ-
τιατικό χωρίς βαθμολογική σημασία 
μιας και πλέον το ενδιαφέρον θα 
στραφεί στα παιχνίδια του final-four.

Η πορεία της εφηβικής ομάδας 
επιβεβαιώνει για άλλη μια φορά 
την σωστή δουλειά που γίνεται στα 
τμήματα υποδομής της ομάδας και 
το αμέσως επόμενο βήμα είναι να 
δούμε κάποιους από τους αθλητές 
αυτούς να προωθούνται στην αν-
δρική ομάδα. 

Μετά την λήξη του αγώνα ο Πρό-
εδρος της ομάδας Κ.Ρωμανός εν-
θουσιασμένος από την πορεία της 
εφηβικής ομάδας εκτός από τα συγ-
χαρητήριά του, υποσχέθηκε ότι θα 
γίνει προσπάθεια από την Διοίκηση 
να βοηθηθούν περισσότερο τα ανα-
πτυξιακά τμήματα της ομάδας.

Πηγή: www.pamvohaikos

Γ. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ - Ν. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΟΕ

ΠΩΛΗΣΗ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ
& ΕΙ∆ΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

BOX CENTER

Ζευγολατιό Κορινθίας
τηλ: 27410 55151

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Τηλ. 27410 50355
Κιν. 6977 246 555

/ ARENA FC
URL: www.olympiacos.org

Εγγραφές καθημερινές
και Σαββατοκύριακα

μετά τις 17.30

ΕΝΑΡΞΗ ΣΧΟΛΗΣ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ

ΓΙΑ ΑΓΟΡΙΑ & ΚΟΡΙΤΣΙΑ 5-15 ΕΤΩΝ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

25 €/µήνα

Εγγραφές και έναρξη Γυναικείου Τμήματος

ΑRΕΝΑ FC
ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ
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