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Αν χαθεί ο Κόσμος,
θα φταίω εγώ!

Τ

ις γιορτινές αυτές ημέρες, οι ευχές για καλά
Χριστούγεννα και καλή
Πρωτοχρονιά είναι οι
κυρίαρχες και είναι
καλό να συνεχίσουμε να ευχόμαστε και να ελπίζουμε. Ωστόσο, είναι
βέβαιο, πως τα «Καλά Χριστούγεννα» δεν είναι πια όπως αυτά που
ζούσαμε μέχρι πριν από λίγα χρόνια στην Ελλάδα. Τα τελευταία τρία
χρόνια έχουμε παρακολουθήσει
μια κοινωνική και οικονομική κατάρρευση που γέμισε την καθημερινότητά μας με εικόνες που είχαμε
ακούσει από παππούδες για εποχές
φτώχειας και πείνας που είχε ζήσει
η πατρίδα μας και πιστεύαμε πώς
είχαν περάσει ανεπιστρεπτί.
Πώς λοιπόν να μπούμε στο πνεύμα αγάπης και χαράς των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς που
όλοι ευαγγελίζονται, όταν γύρω μας
συνάνθρωποί μας τρώνε από τα

σκουπίδια και δεν έχουν ένα ζεστό
σπίτι για να κοιμηθούν τα βράδια;
Από την άλλη, τα Χριστούγεννα
και η Πρωτοχρονιά είναι μυρωδιές,
ήχοι, κάλαντα, γέλια και παιδικές
φωνές στον δρόμο. Τα Χριστούγεννα και η Πρωτοχρονιά είναι
ζεστασιά. Μια αγκαλιά, ένα χαμόγελο, ένα χάδι σ’ ένα παγωμένο χέρι.
Όλα αυτά δεν κοστίζουν ή δεν είναι
ακριβά, αλλά είναι απίστευτα πολύτιμα. Όλα αυτά είναι η τέχνη του
«δίνειν», η δύναμη του «προσφέρειν». Κι αυτοί οι άνθρωποι που δίνουν είτε από το περίσσευμά τους,
είτε από το υστέρημά τους, είναι
πάμπλουτοι, άρχοντες, γιατί στη
ζωή κερδίζεις από αυτά που δίνεις.
Από αυτά που κάνεις για τους άλλους, γιατί η ζωή είναι η εξάσκηση
στη γενναιοδωρία.
Φέτος ο δήμος Βέλου-Βόχας
πρωταγωνίστησε στην αλληλεγγύη,
στην οργάνωση εκδηλώσεων προ-

σφοράς στον συνάνθρωπο. Πρέπει
όλοι να στηρίξουμε και να υποστηρίξουμε αυτές τις ενέργειες, όπως
πρέπει να στηρίξουμε ΕΝΕΡΓΑ τους
θεσμούς που έχουν δημιουργηθεί
(π.χ. κοινωνικό παντοπωλείο) για
την ανακούφιση ευπαθών οικογενειών της περιοχής μας. Μπορείτε
αναλυτικά να διαβάσετε ό,τι προγραμματίζεται στις εσωτερικές σελίδες της εφημερίδας.
Όλη αυτή η προσπάθεια που
έγινε τόσο από το ΝΠΔΔ «Ανέλιξη» όσο και από το γραφείο του
δημάρχου Βέλου-Βόχας στηρίζεται στο αίσθημα αλληλεγγύης και
στην αντίληψη του ΕΜΕΙΣ αντί για
το ΕΓΩ. Είναι απολύτως αναγκαίο,
λοιπόν, να αντιληφθούμε όλοι μας,
την πραγματική έννοια της ρήσης
του Μακρυγιάννη (Είμαστε στο
“εμείς” κι όχι στο “εγώ”) και τις ευθύνες του καθενός από μας απέναντι στην κοινωνία. Γιατί πρέπει

όπως λέει ο Καζαντζάκης να λέει ο
καθένας μας: «εγώ μονάχος μου θα
σώσω τον κόσμο. Αν χαθεί, εγώ θα
φταίω»!
Τελικά ο Ντίκενς στο «Πνεύμα
των Χριστουγέννων» είχε απόλυτο δίκιο. Το πραγματικό πνεύμα
των Χριστουγέννων κρύβεται στο
χαμόγελο ενός παιδιού που παίρνει στα χέρια του ένα φτηνό αλλά
απίθανο παιχνίδι, στα μάτια μιας
μητέρας, που με τη βοήθειά μας θα
γεμίσει το γιορτινό τραπέζι, στο ευχαριστώ του καθενός που θα νιώσει τη θαλπωρή που μπορούμε να
του προσφέρουμε.
Στην ανιδιοτελή προσφορά και
την αλληλεγγύη κρύβεται το πραγματικό πνεύμα των Χριστουγέννων. Όσο περισσότεροι το κατανοήσουμε και υποστηρίξουμε τέτοιες
ενέργειες, τόσο πιο καλή θα είναι η
χρονιά που θα ‘ρθει.
Χρόνια Πολλά!

Τα Χριστούγεννα είναι η κατ’εξοχήν γιορτή της αλληλεγγύης και της αγάπης.
Της ανιδιοτελούς κι ανεπιτήδευτης αγάπης προς το συνάνθρωπο.
Αυτά τα Χριστούγεννα ας δώσουµε τα χέρια, ας στηρίξουµε κι ας βοηθήσουµε
ο ένας τον άλλον, όσο ποτέ πριν. Ας γίνουµε ο ένας για τον άλλον αληθινός αδελφός.
Γιατί η αλληλεγγύη στον συνάνθρωπό µας είναι η µόνη πραγµατική υποθήκη
για ένα καλύτερο αύριο για όλους!
Χρόνια Πολλά, Καλά Χριστούγεννα µε υγεία, αγάπη και χαρά!
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Η ελπίδα στο πρόσωπο του Θεανθρώπου

Με την ελπίδα το 2014 να αποδώσει τους καρπούς των κόπων

που γεννάται ξανά αυτές τις ηµέρες

και των θυσιών όλων µας, σηµατοδοτώντας την ευηµερία

προσφέρει διαχρονικά δύναµη στους Έλληνες.

και την προσωπική αναγέννηση του καθενός, θερµές ευχές

Εύχοµαι Καλά Χριστούγεννα, καλές γιορτές σε όλους,

για Χαρούµενα Χριστούγεννα και δηµιουργική Νέα Χρονιά,

υγεία πάνω απ’ όλα και αγάπη.

µε Υγεία, ∆ύναµη, Αγάπη και Κοινωνική Αλληλεγγύη...

ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ∆Ε∆ΕΣ

Περιφερειάρχης Πελοποννήσου

Αντιπεριφερειάρχης Κορινθίας

Καλά

Σας εύχοµαι ολόψυχα

Χριστούγεννα

καλά Χριστούγεννα

µε υγεία,

και ευτυχισµένο

ευτυχία και
προκοπή!

το νέο έτος.
ΓΙΩΡΓΟΣ ∆ΑΡ∆ΑΝΗΣ
Αντιδήµαρχος Βέλου Βόχας

∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ
πρώην Αντιδήµαρχος
δήµου Βέλου Βόχας

Εύχοµαι υγεία και
δύναµη ώστε
να µπορέσουµε
να κάνουµε πράξη
όσες ευχές δεχτούµε
αυτές τις µέρες..
Καλά Χριστούγεννα και
καλή Πρωτοχρονιά
ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΡΩΓΑ∆ΗΣ

Αντιδήµαρχος Οικονοµικών και
∆ιοικητικών Υπηρεσιών
δήµου Βέλου Βόχας

Αυτές τις γιορτές ας κάνουµε πράξη το αληθινό µήνυµα

Αυτά τα Χριστούγεννα ας αναστήσουν το χαµόγελο

της γέννησης του Xριστού και ας τις γιορτάσουµε εκφράζοντας

στα χείλη των ανθρώπων, ας ζεστάνουν

την αλληλεγγύη µας προς όσους έχουν την ανάγκη µας.

τις παγωµένες καρδιές τους και ας χαρίσουν σ’ αυτούς

Εύχοµαι στον καθένα ξεχωριστά Καλά Χριστούγεννα

που αγωνίζονται την ζωή που τους αξίζει.

µε Υγεία και µια Νέα Χρονιά γεµάτη ανθρωπιά και ελπίδα

ΘΑΝΟΣ ΠΙΣΙΜΙΣΗΣ
Περιφερειακός Σύµβουλος Πελοποννήσου

για µας και τα παιδιά µας.

ΑΝΝΙΒΑΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ
∆ήµαρχος Βέλου-Βόχας

Η γέννηση του Χριστού
ας είναι
το προµήνυµα για µια
χρονιά διαφορετική,
µε περισσότερο
ανθρωπισµό
και αλληλεγγύη.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΖΑΝΑΒΑΡΑ
Αντιδήµαρχος Βέλου-Βόχας
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Ο Πρόεδρος της

«Το πνεύμα των Χριστουγέννων»
στο Μπολάτι
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Εκδηλώσεις …καρδιάς
από το Δήμο Βέλου Βόχας

Τοπικής Κοινότητας

Ο Πρόεδρος της
Δημοτικής Κοινότητας
Ζευγολατιού
κ. Γιώργος

Μπολατίου κ.

Μαγγίνας εύχεται

Δημήτρης Μπέζιος

Χρόνια πολλά,

εύχεται Καλές γιορτές

χρόνια καλά, χρόνια
ευτυχισμένα

με υγεία, δύναμη
και αισιοδοξία!
Ο Πρόεδρος
της Τοπικής
Κοινότητας Ταρσινών
κ. Παναγιώτης
Δημητρίου εύχεται
σε όλους Καλά
Χριστούγεννα και
Καλή Χρονιά!

H Θεατρική ομάδα του Πολιτιστικού Συλλόγου Μπολατίου «Η Νέα Διάπλαση» παρουσιάζει στο Πολιτιστικό Κέντρο Μπολατίου το αριστούργημα του Κάρολου Ντίκενς "Το Πνεύμα
των Χριστουγέννων" για δέκα παραστάσεις
από τις 21 Δεκεμβρίου 2013 έως και τις 3 Ιανουαρίου 2014. Ένα έργο κλασσικό και μοναδικό. Γεμάτο αγάπη, καλοσύνη και αισιοδοξία
θα μας ταξιδέψει πίσω στο χιονισμένο Λονδίνο
της Βικτωριανής εποχής για να αναζητήσουμε
όλα αυτά που μπορούν και σήμερα να κάνουν
τη ζωή μας καλύτερη και πιο ανθρώπινη.
ΗΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ:

21,22,23,26,27,28,29,30
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΤΙΣ 8 μμ
2,3 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΣΤΙΣ 8 μμ
ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ 5 ΕΥΡΩ
ΓΙΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ:
6945871808, 6972235313
ΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ:
Παίρνουν μέρος τριανταπέντε ενήλικες μέλη
της θεατρικής ομάδας Νέας Διάπλασης και
τριάντα μικροί, μέλη του θεατρικού εργαστηρίου του συλλόγου. Στο ρόλο του Εμπενήζερ
Σκρουτζ: Παναγιώτης Χ. Δημάκης

ΕΡΡΙΚΟΣ Α.
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ
• Παροχή Υπηρεσιών • Χειρουργικές Επεμβάσεις
• Φάρμακα • Είδη Pet Shop •

• ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΑΝΝΑ ΡΟΤΣΙΟΥ –
ΑΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ
• ΣΚΗΝΙΚΑ: ΑΝΤΡΕΑΣ ΚΑΡΒΟΥΤΖΗΣ
• ΣΕΝΑΡΙΟ - ΔΙΑΣΚΕΥΗ: ΑΝΝΑ ΡΟΤΣΙΟΥ
• ΧΟΡΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΑΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ
• ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: ΑΡΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΥ
• ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ & ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
ΤΡΑΓΟΥΔΙΩΝ: ΜΑΡΙΑ ΓΕΡΟΛΥΜΟΥ
• ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΑΝΝΑ ΡΟΤΣΙΟΥ
• ΣΥΝΘΕΣΗ-ΔΙΑΣΚΕΥΕΣ ΤΡΑΓΟΥΔΙΩΝ:
ΜΠΑΜΠΗΣ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΑΡΙΑ
ΓΕΡΟΛΥΜΟΥ
• ΦΩΤΙΣΜΟΙ: ΑΝΝΑ ΡΟΤΣΙΟΥ - ΑΡΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΥ
• ΚΟΣΤΟΥΜΙΑ: ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΕ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΦΡΥΣΙΡΑ
• ΜΑΚΙΓΙΑΖ & ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΣΚΗΝΗΣ: ΕΙΡΗΝΗ
ΧΑΤΖΗΚΙΡΛΗ
• ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ: ΓΙΩΡΓΟΣ
ΤΕΡΖΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΛΥΤΣΙΟΥ
• ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ: ΣΩΤΗΡΗΣ
ΛΙΟΥΛΙΑΣ, ΣΩΤΗΡΗΣ ΠΟΥΛΟΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ
ΚΑΛΛΙΑΝΙΩΤΗΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΤΣΙΟΣ,
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
• ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ: ΕΙΡΗΝΗ
ΧΑΤΖΗΚΙΡΛΗ, ΕΦΗ ΠΑΤΣΙΟΥ, ΑΡΙΣΤΕΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΚΟΥ
• ΚΟΜΜΩΣΕΙΣ: ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΑ ΠΕΤΡΟΥ
ΤΖΟΥΜΑΚΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΘ. ΜΑΡΙΝΑΚΟΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
Γραφεία:

Χίου 19 - 2ος όροφος

Δευτέρα έως Σάββατο 9.00 -13.30
Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 18.00 - 20.30

Βραχάτι Κορινθίας, Τ.Κ. 20006

28ης Οκτωβρίου 28 Κιάτο, 20200

Τηλ.: 27410 50244, Fax.: 27410 50244

τηλ.: 27420.22456 κιν.: 6971.618.925

κιν.: 6947 566969

e-mail: errisof@hotmail.com

e-mail: marinakos@hotmail.gr

Τα Χριστούγεννα είναι γιορτή αγάπης και
αλληλεγγύης, γι’ αυτό ας δείξουμε όλοι τον
καλύτερό μας εαυτό και ας σταθούμε δίπλα
στους συνανθρώπους μας που πραγματικά
το έχουν ανάγκη αυτές τις γιορτές.
Ο Δήμος Βέλου Βόχας σε συνεργασία με
το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου,
στα πλαίσια των εκδηλώσεων τις μέρες των
Χριστουγέννων, με μοναδικό κίνητρο την
αγάπη και τη βοήθεια προς το συνάνθρωπο,
διοργανώνει δύο μουσικές εκδηλώσεις για
κοινωνικό σκοπό ενισχύοντας την κοινωνική αλληλεγγύη.
• Την Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2013
και ώρα 22.00 στην καφετέρια "Πινακοθήκη" στο Βραχάτι θα πραγματοποιηθεί ROCK PARTY 70ς 80ς & 90ς. Τιμή
Εισόδου: 8€ (με το πρώτο ποτό) ενώ τα
επόμενα 5€/ Tα έσοδα της εκδήλωσης

θα διατεθούν στο Κοινωνικό Παντοπωλείο.
• Την επόμενη Παρασκευή 27 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 22.00 στο CLUB
QUASAR στο Βραχάτι θα πραγματοποιηθεί μουσική εκδήλωση αφιερωμένη στις
δεκαετίες 60ς 70ς & 80ς με D.J το Δημήτρη Αναγνωστόπουλο. Τιμή εισόδου: 10€
(με το πρώτο ποτό) ενώ τα επόμενα ποτά
5€. Τα έσοδα της εκδήλωσης θα διατεθούν για κοινωνικό σκοπό. Για την ενίσχυση του σκοπού αυτού τη βραδιά θα
στηρίξουν αφιλοκερδώς με ζωντανή
μουσική ο Κώστας Αλεξίου (τραγούδι)
και ο Γιώργος Παπουτσής (κιθάρα).

Ας στηρίξουμε όσο μπορούμε τους
συμπολίτες μας που πραγματικά έχουν
ανάγκη αυτές τις ημέρες και ας μην
υπάρξει κανείς δίχως γιορτινό τραπέζι
φέτος τα Χριστούγεννα.

ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟ

ἀλφαβητάριο

Εµπιστευτείτε το παιδί σας
στους ειδικούς!
Κολοκοτρώνη 2, Λέχαιο Κορινθίας

Τζένη Παρασκευοπούλου
πληροφ.: 27410 88546, κιν.: 6973 397508

Καλά
Χριστούγεννα
Ευτυχισµένο
το 2014

Ο Πρόεδρος της
Δημοτικής Κοινότητας
Βραχατίου
κ. Γιώργος
Δαληβίγκας
εύχεται καλές γιορτές,
με ευτυχία, υγεία και
κοινωνική αλληλεγγύη

Χρόνια πολλά,
καλή χρονιά,

Τέλος
στο άγχος
του καθηµερινού
διαβάσµατος από
50€ το µήνα

υγεία και ευτυχία
για κάθε µέρα
του χρόνου.
ΝΙΚΟΣ ΡΑΧΑΝΙΩΤΗΣ
Επικεφαλής µειοψηφίας Βέλου-Βόχας
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H Unesco διοργάνωσε παιδική εκδήλωση στο Περιγιάλι
Ο Όμιλος για την Unesco Πειραιώς και Νήσων
δημιούργησε σε συνεργασία με το Δήμο Κορινθίων,
Κοινωνικές Δομές για την Άμεση Αντιμετώπιση της
Φτώχειας, με έδρα τη Δημοτική Ενότητα Άσσου-Λεχαίου, Τοπική Κοινότητα Περιγιαλίου (Κροκιδά 62).
Ο Όμιλος με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα του
Παιδιού διοργάνωσε παιδική εκδήλωση την Τρίτη
10 Δεκεμβρίου και ώρα 14:00, που περιελάμβανε
παιχνίδια με ανιματέρ, κουκλοθέατρο, ομάδες χριστουγεννιάτικων κατασκευών, μπουφέ με υπέροχα
γλυκίσματα, αλμυρές δημιουργίες και δώρα για τα
παιδιά.
Στην εκδήλωση παρευρέθη πλήθος παιδιών και
γονέων που διασκέδασαν με το πλούσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων, ο Πρόεδρος του Ομίλου για την
UNESCO Πειραιώς και Νήσων και Αντιπρόεδρος της
Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ομίλων, Συλλόγων και
Κέντρων της UNESCO (WFUCA) για την Ευρώπη και
τη Βόρεια Αμερική, κ. Ιωάννης Μαρωνίτης, ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Κοριν-

θίων κ. Χαράλαμπος Καμπούρης και ο Πρόεδρος του
Δ.Σ του Κέντρου Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου
Κορινθίων κ. Μάριος Σταματάκης.
Ο Πρόεδρος του Ομίλου για την UNESCO Πειραιώς
και Νήσων κ. Ιωάννης Μαρωνίτης τόνισε στο καλωσόρισμα που απηύθυνε στους παρευρισκόμενους:
«Να ευχαριστήσουμε θερμά το Δήμαρχο του Δήμου
Κορινθίων κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, όπως και όλα τα
στελέχη του Δήμου για την υποστήριξη και την άψογη

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε.

Γνώση

∆ιεύθυνση Σπουδών:

μέθοΔικο
Βέλο

27420
33933

μαθηµατικά:
Φυσική-Χηµεία:

Λούτας Γιάννης
Σίδερης Φώτης
Λέκκας νίκος

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

ΠΕΝΝΥ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

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

Βραχάτι
Λέχαιο

27410
55983

συνεργασία τους, που μας δίνουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουμε τις κοινωνικές δομές και να βοηθήσουμε
τους συμπολίτες μας, που χρειάζονται την αρωγή μας.
Να είστε σίγουροι ότι η σημερινή εκδήλωση είναι το
πρώτο δείγμα από το πλούσιο κοινωνικό έργο που θα
επιτελέσουμε στην περιοχή. Το χαμόγελο κάθε παιδιού
αποτελεί την ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο και μας
δίνει την δύναμη να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε
για έναν ομορφότερο κόσμο. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που σήμερα βλέπουμε ανάμεσα μας πολλά
χαρούμενα παιδικά πρόσωπα. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τους εκπροσώπους του Δήμου, κ. Καμπούρη και
κ. Σταματάκη, που είναι σήμερα μαζί μας, όπως και τη
Δ/ντρια των Δομών κα Παπαστεφάνου και το προσωπικό, που οργάνωσαν μια τόσο όμορφη γιορτή. Τέλος
ευχαριστούμε πολύ τους Χορηγούς, που δείχνουν με
τις προσφορές τους, ότι αξίες όπως η κοινωνική αλληλεγγύη, έχουν και θα παραμείνουν σε περίοπτη θέση
στην ελληνική κοινωνία, παρά τα προβλήματα που
αντιμετωπίζει».
Τέλος το λόγο πήραν ο Αντιδήμαρχος κ. Χαράλαμπος Καμπούρης και ο Πρόεδρος του Κέντρου Κοινωνικής Πολιτικής κ. Μάριος Σταματάκης. Ευχαρίστησαν τους παρευρισκόμενους για τη συμμετοχή τους
στη γιορτή, τόνισαν ότι ο Δήμος Κορινθίων θα είναι
δίπλα στις προσπάθειες που έχουν στόχο να ανακουφίσουν τα καθημερινά προβλήματα των συνδημοτών
μας και ευχήθηκαν σε όλους «Καλές Γιορτές».
Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τους Χορηγούς μας: ΒΙΒΛΙΑΓΟΡΑ Κορίνθου, LAB 2 ART, ΒΙΑΡΤ Α.Ε (ΑΡΤΙΟΝ), Το Μαστοράκι & οι Γεύσεις του (Περιγιάλι),
Βιβλιοπωλείο ΚΟΥΚΙΔΑ (Κόρινθος), Κόσμος της
Χάντρας (Κόρινθος), Κάβα ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ (Κόρινθος), ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ Πέτρου Αγραφιώτη (Περιγιάλι).
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από τη Θράκη ως την Τζια
η "Τερψιχόρη"
Ο Πολιτιστικός
σύλλογος Κορινθίων Τερψιχόρη
διοργανώνει τον
1ο κύκλο σεμιναρίων για δασκάλους και στελέχη
χορευτικών ομίλων και συλλόγων.
Εισηγητές
• Γιάννης Σέρβος (χοροί και
τραγούδια
της
Τζιάς) Ώρα: 11.00
πμ-2.00 μμ,
• Γιάννης Γκορόγιας (χοροί και
τραγούδια
της
Θράκης) Ώρα: 4.00 μ.μ.- 7.00 μ.μ.
Κόστος συμμετοχής στο σεμινάριο και των δύο(2)περιοχών: 15 ευρώ.
Θα ακολουθήσει γλέντι με παραδοσιακή ορχήστρα στο
Κallas Beach.
Ο αριθμός συμμετοχών στο σεμινάριο και στο γλέντι είναι περιορισμένος και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
Δηλώσεις συμμετοχής στα τηλέφωνα: 6976823229/6974-876511/6974-426610/6972-907050,
email:info@terpsichore.org.gr, www.terpsichore.org.gr

... και ρυθμικά Latin Μοτίβα
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κορινθίων Τερψιχόρη διοργανώνει κύκλο σεμιναρίων για χορευτές λατινοαμερικάνικων ρυθμών όλων των επιπέδων.
Εισηγητές: Tony Reboredo Díaz - Πάνος Διδάχος
Είσοδος ελεύθερη
Ο αριθμός συμμετοχών στο σεμινάριο είναι περιορισμένος και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Δηλώσεις
συμμετοχής στα τηλέφωνα: 6940965336 / 6973059115 /
6974876511, email: info@terpsichore.org.gr

Merry Christmas

Ο πρόεδρος µáóÝìè÷ ÁáîÞðïùìï÷,
τα μέλη του ∆Σ και οι
εργαζόμενοι του ¶ðéíåìèôèòÝïù
ºïòéîõÝá÷ σας εύχονται
Καλά Χριστούγεννα και ο Νέος
Χρόνος να φέρει στις οικογένειές
σας υγεία και πρόοδο,
στους ανέργους δουλειά,
στους επιχειρηματίες πωλήσεις
και στην πατρίδα μας
την έξοδο από την κρίση.
ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ
ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ - ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

Φ Α Σ Ι Λ Η
ΚΑΤΣΑΡΟΥ

• ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ • ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ • ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ
• PARK PILOT • ΓΡΥΛΟΙ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ • ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ
ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ

ποτά - αναψυκτικά
μπύρες - νερά

ΓΙΑ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟ

διανομή κατ’ οίκον
ΒραΧαΤι, έναντι γηπέδου
ΤΗΛ.: 27410 51690, 27410 56000

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΟΥ ΣΑΣ ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ
ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΤΕ ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

QUICK SERVICE µόνο 65 €
SMALL SERVICE 85 € & TECHNICAL CHECK δωρεάν!
ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ
στο 27410 51106 ή στο www.drososservice.gr

κιν. 6948 104163-65, fax:211 7702882
ΠΟΥΛΙΤΣΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ - e-mail: drososservice@gmail.com
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Δ.Σ.!
Ζήτησα από τον Αη Βασίλη να μου φέρει πρόεδρο γιαΟ το
ιπτάμενος
Συνάντηση εργασίας με πολιτιστικούς
και οικολογικούς συλλόγους
Το απόγευμα της Τρίτης 17 Δεκεμβρίου ο Συντονιστής Εταίρος της ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Αναπτυξιακής Σύμπραξης, Ραψωματιώτης Παν. – Ραψωματιώτης
Δημ. Ο.Ε. διοργάνωσε συνάντηση εργασίας (Workshop) με θέμα «Ανακύκλωση, Πράσινη Οικονομία και Κοινωνικές Επιχειρήσεις» στο πλαίσιο της
δράσης 3 του έργου «Διαχείριση Οργανικών Αποβλήτων για την παραγωγή
λιπάσματος κομπόστ στην Κορινθία». Το έργο υπάγεται στην Πράξη «ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ» και χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2007-2013, το οποίο διαχειρίζεται το Υπουργείο
Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.
Η συνάντηση έλαβε χώρα στο Πνευματικό και Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Κορινθίων με τη συμμετοχή εκπροσώπων των Οικολογικών & Πολιτιστικών Συλλόγων της Κορινθίας, εκπροσώπων του ΚΕΠΑΠ και του Αντιδημάρχου Περιβάλλοντος και Καθαριότητας Κορινθίων, κ. Χρήστου Μελέτη.
Στα πλαίσια της συνάντησης εργασίας παρουσιάστηκαν οι στόχοι του Προγράμματος, τα πλεονεκτήματα της κομποστοποίησης ως σημαντική μορφή
ανακύκλωσης, καθώς επίσης, τα οφέλη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας
και της σύστασης κοινωνικών επιχειρήσεων.
Σκοπός της διαβούλευσης ήταν η ενεργοποίηση όλων των τοπικών δυνάμεων, με έμφαση στους Οικολογικούς και Πολιτιστικούς Συλλόγους, ώστε
να προκύψει προστιθέμενη αξία. Μέσα από την ανταλλαγή εμπειριών, κοινό
τόπο αποτέλεσε η αμοιβαία διάθεση συνεργασίας μεταξύ των Συλλόγων και
της Ηράκλειας Α.Σ., προκειμένου να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικότερα η
ανεργία και η υποαπασχόληση των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού μέσα
από τη σύσταση κοινωνικών επιχειρήσεων.

Το Βέλο δείχνει το δρόμο�

ΓΕΥΣΕΙΣ ΑΛΛΗΣ ΕΠΟΧΗΣ

Εστιατόριο - Μεζεδοπωλείο
«Το Βέλο ενώνεται, ζωντανεύει, δημιουργεί Χριστουγεννιάτικη γιορτή Ανακύκλωσης
Αγάπης την Κυριακή 15 Δεκεμβρίου στην Πλατεία Ελευθερίας στο Βέλο από τις 14.00
-20.00». Μ' αυτά τα λόγια
ξεκινούσε η πρόσκληση που
έστειλαν οι διοργανωτές της
μεγάλης γιορτής στην πλατεία
του Βέλου. Και τήρησαν στο
έπακρο την υπόσχεσή τους:
Το Βέλο ενώθηκε και γιόρτασε
τα Χριστούγεννα που έρχονται
με πολλά παιδικά χαμόγελα
και πολλή-πολλή αισιοδοξία!
Σκοπός της γιορτής ήταν,

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

ειδική
αγωγή

µαθησιακές
δυσκολίες

50 € το μήνα

Την επανεκκίνηση των έργων στο φράγμα του
Ασωπού διαπίστωσε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Πέτρος Τατούλης κατά την επίσκεψή του στο εργοτάξιο την Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου, ενώ παράλληλα
ζήτησε την επίσπευση του ρυθμού εκτέλεσης των εργασιών προκειμένου και ο χαμένος χρόνος να καλυφθεί και το έργο να παραδοθεί εντός της συμβατικής
του προθεσμίας. «Παρά το γεγονός ότι το έργο το εκτελεί το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, το
έργο το παρακολουθούμε από κοντά, όπως συμβαίνει
σε όλα τα έργα που εκτελούνται στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, ιδιαίτερα δε το φράγμα του Ασωπού, το οποίο έχει ιδιαίτερα αναπτυξιακά
χαρακτηριστικά για την αγροτική οικονομία και τον τουρισμό της Κορινθίας και της
Πελοποννήσου συνολικά» δήλωσε ο Περιφερειάρχης.

Π
Σ
Ι
ΤΙ
Ο
Τ

Χριστουγεννιάτικη γιορτή Ανακύκλωσης Αγάπης στην Πλατεία Ελευθερίας

∆ιδασκαλία αδίδακτου κειµένου
Β΄ & Γ΄ Λυκείου

«Να επιταχυνθεί η εκτέλεση των έργων
στο φράγμα του ασωπού»

με αφορμή τα Χριστούγεννα,
το Βέλο να ενωθεί, να ζωντανέψει μέσα από δημιουργικές
συνεργασίες και να αποτελέσει πρότυπο συλλογικότητας. Το πρόγραμμα ξεκίνησε

το μεσημέρι με τον στολισμό
του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου και συνεχίστηκε με χριστουγεννιάτικα παιχνίδια για
τα παιδιά παιδικού σταθμού,
νηπιαγωγείου. Ακολούθησαν

OIKONOMIA ΣΤΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ
έως

80%

• Αντλίες Θερμότητας
με • Ηλιοθερμία
• Λέβητες Ξύλου-Pellet

ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ

χοροί, τραγούδια και κάλαντα
αλλά και παιχνίδια και παραμύθια με δράσεις.
Στους πάγκους ανταλλαγής
δώρων οι παρευρισκόμενοι
είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν δώρα ενώ η μεγάλη
έκπληξη ήταν ο Αη Βασίλης
που κατέβηκε κυριολεκτικά
από τον ουρανό για να μοιράσει δώρα στα παιδιά! Σε όλη
τη διάρκεια των εκδηλώσεων
μοιράστηκαν κεράσματα, παρασκευασμένα από τα ΚΑΠΗ
ενώ πρωταρχικό ρόλο στην
υλοποίηση της γιορτής είχε
η "Επίλεκτη Ομάδα Ειδικών

Αποστολών" Βέλου-Βόχας.
Με την ελπίδα ότι αυτό το
τόσο όμορφο κι ελπιδοφόρο
ξεκίνημα ενεργοποίησης της
συλλογικότητας θα ακολουθήσουν κι άλλες εκδηλώσεις
και δράσεις δεν έχουμε παρά
να αποδώσουμε τα εύσημα
και να εκφράσουμε τα συγχαρητήρια μας στις "ομάδες
ενεργοποίησης της Συλλογικότητας στο Βέλο", όπως
αυτοχαρακτηρίζονται οι διοργανωτές και να ευχηθούμε
το παράδειγμά τους να ακολουθήσουν κι άλλα χωριά του
δήμου μας! Μπράβο σε όλους!

Ζωντανή µουσική

Παρασκευή - Σάββατο & Κυριακή µεσηµέρι

Ρεβεγιόν Χριστούγεννα-Πρωτοχρονιά
τηλ: 27410

56167, 6934 288 998, 6942 061 611

Καλά Χριστούγεννα
σε όλους!
Ο νέος χρόνος

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ
ΚΑΤ’ΟΙΚΟΝ

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ
ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΑΣ
ΜΕ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗ ΕΩΣ

70%

«http: //exoikonomisi.ypeka.gr»

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ
Κτιρίων, Λεβήτων, Κλιματισμού

Μ Η Χ Α Ν ΟΛΟ Γ ΟΣ Μ Η Χ Α Ν Ι ΚΟΣ
Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α ΚΟ Σ Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Τ Η Σ

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

που έρχεται
να σας χαρίσει
υγεία και δύναµη!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΙΝΑΚΟΣ
Πρόεδρος Λιµενικού Ταµείου Βόχας
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Έκτακτη οικονομική ενίσχυση
πληγέντων του Δήμου Βέλου
Βόχας από τις πλημμύρες

Ο Πρόεδρος Λουκάς Στιβακτής και τα
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
της ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ
εύχονται
στα μέλη του Συλλόγου
στις τοπικές Αρχές
και στους κατοίκους του Δήμου μας
Χαρούμενα Χριστούγεννα
Ευτυχισμένο το 2014
Ας είναι η καινούργια χρονιά
καλύτερη και ας μπορέσουμε όλοι
μας να ζήσουμε πιο ανθρώπινα
με υγεία, αγάπη και χαμόγελο
ξανά στα χείλη!

Το Κέντρο Ξένων Γλωσσών
Ελένης Λιούντρη
εύχεται
Καλές Γιορτές µε υγεία, αγάπη,
οικογενειακή και προσωπική ευτυχία!
Βραχάτι
(Ελ. Βενιζέλου 41-43)
τηλ. 27410 51210
& 56205
web: www.liountri.gr
email: liountri.english.school@
hotmail.com

Ο Δήμος Βέλου Βόχας μετά τις πρόσφατες πλημμύρες στις 1 και 2
Δεκεμβρίου 2013 και έχοντας την αρμοδιότητα υλοποίησης του Προγράμματος Κοινωνικής Προστασίας για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών που προκύπτουν από τις φυσικές καταστροφές
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΟΤΙ
Οι ενδιαφερόμενοι πληγέντες από τη θεομηνία θα πρέπει να υποβάλλουν αίτημα στο Δήμο μέχρι 2 Ιανουαρίου 2014 στο Γραφείο Δημάρχου στο Ζευγολατιό.
Πληροφορίες στο 2741 3 60507
και 2741 3 60522 (κα. Μασούρη Αικατερίνη)
Η ενίσχυση του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας αφορά αποκλειστικά χώρους διαβίωσης οικογενειών πρώτης κατοικίας και όχι κτήρια άλλης χρήσης (π.χ. καταστήματα, βιοτεχνίες, αγροτικές αποθήκες
κ.λπ.) οι ζημιές των οποίων καλύπτονται από άλλα προγράμματα.
Ο Δήμος Βέλου Βόχας με την αρίθμ. 578/10-12-2013 Απόφαση
Δημάρχου έχει συστήσει 3μελή επιτροπή για την οικονομική ενίσχυση των πληγέντων. Η υπόδειξη των θέσεων αυτοψίας της επιτροπής
γίνεται και καθ’ υπόδειξη των προέδρων των Δημοτικών ή Τοπικών
Κοινοτήτων για πληγέντες της κάθε Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας
αντίστοιχα.

ΠΡΑΤΗΡΙΟ
ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ
ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟ

ανακοίνωση για τους δημότες
που αντιμετωπίζουν ή απειλούνται
με διακοπή ρεύματος
Στη σύσταση επιτροπής προχωρά ο Δήμος Βέλου Βόχας με
στόχο τη διασφάλιση της ηλεκτροδότησης σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και την άμεση
επανασύνδεση ή αποτροπή της
διακοπής ηλεκτροδότησης.
Καλούνται οι κάτοικοι του
Δήμου Βέλου Βόχας που
τους έχει γίνει ήδη διακοπεί
από τη ΔΕΗ ή τους έχει κοινοποιηθεί ενημέρωση από τη
ΔΕΗ για επικείμενη διακοπή
να το γνωστοποιήσουν στις
κοινωνικές υπηρεσίες του
Δήμου και πιο συγκεκριμένα να απευθυνθούν στα εξής
τηλέφωνα: 2742360300 (Δημοτικό Κατάστημα Βέλου) και
2741360522 (Δημοτικό Κατάστημα Ζευγολατιού)
Επίσης καλούνται όλοι
όσοι γνωρίζουν οικογένειες που τους έχουν κόψει το
ρεύμα στο σπίτι και αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα επιβίωσης, οι Πρόεδροι
των Τοπικών Κοινοτήτων, οι
ενορίες του Δήμου καθώς

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΑΣΣΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ • ΤΗΛ. 27410 87149

Η Οργάνωση Μελών ΣΥΡΙΖΑ ΒέλουΒόχας κατέθεσε πρόταση προς το Δημοτικό Συμβούλιο, ώστε να στηριχθούν
οι οικογένειες που είναι δικαιούχοι του
Κοινωνικού Παντοπωλείου. Το Δελτίο
Τύπου της Οργάνωση αναφέρει μεταξύ
άλλων: «Μετά από 3 ½ χρόνια σκληρής
λιτότητας και διάλυσης του κοινωνικού
κράτους η ανθρωπιστική κρίση στη
χώρα μας έχει πάρει διαστάσεις επιδημίας. Ειδικά τον χειμώνα προστίθεται ακόμα ένα πρόβλημα, αυτό της θέρμανσης.
Είναι γεγονός ότι η αλληλεγγύη είναι
η μόνη διέξοδος στην αντιλαϊκή λαίλαπα που πλήττει τους φτωχούς και
αδύναμους. Όσο πλησιάζουν οι γιορτές
των Χριστουγέννων είναι ακόμα πιο
επιτακτική η ανάγκη της προσφοράς σε
όσους έχουν ανάγκη.
Αξιολογώντας αυτά τα δεδομένα και
στην προσπάθειά της να βρει τρόπους
ώστε να προσφερθεί η μεγαλύτερη δυνατή ανακούφιση στις ευπαθείς και ευάλωτες οικογένειες της περιοχής μας, η
Οργάνωση Μελών ΣΥΡΙΖΑ Βέλου Βόχας
σκέφτηκε και κατέθεσε προς συζήτηση
στο δημοτικό Συμβούλιο Βέλου-Βόχας
(συγκεντρώνοντας αριθμό υπογραφών
που υπερέβαινε τις 25 όπως ορίζει ο
Καλλικράτης) την ακόλουθη πρόταση:
Στο δήμο μας υπάρχουν 123 οικογένειες που παίρνουν βοήθεια από το κοινωνικό παντοπωλείο. Η βοήθεια αυτή
προέρχεται σχεδόν αποκλειστικά από
την προσφορά (μικρή ή μεγάλη δεν έχει
καμία σημασία) των συμπολιτών μας.
Θεωρούμε λοιπόν αυτονόητο και επιβεβλημένο πως ο δήμος πρέπει να προσφέρει κι αυτός σε αυτές τις οικογένειες
ό,τι περισσότερο μπορεί.
Προτείνουμε, λοιπόν, ο δήμος Βέλου
– Βόχας (σε πρώτη φάση) να προσφέρει

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ
ΒΟΧΑΣ

Διανομή κατ’ οίκον
ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΔΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

επίσης και όλοι οι φορείς που
δραστηριοποιούνται στην περιοχή, σύλλογοι, σωματεία
κ.λ.π. να βοηθήσουν τις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου
προκειμένου να προχωρήσουν άμεσα οι ενέργειες για
επανασύνδεση του ρεύματος
ή αποτροπή της διακοπής.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει
να προσκομίζουν την αστυνομική τους ταυτότητα ή το διαβατήριο καθώς και πρόσφατο
λογαριασμό της ΔΕΗ στον
οποίο να διακρίνεται ο αριθμός
παροχής καθώς και ο κωδικός
ηλεκτρονικής πληρωμής.
Οι πολίτες μπορούν να προσέρχονται στα κατά τόπους
καταστήματα των Δημοτικών
Κοινοτήτων καθώς επίσης και
στα ΚΕΠ του Δήμου Βέλου Βόχας από τις 8.00 π.μ. μέχρι και
τις 2.30 μ.μ., προκειμένου να
υποβάλλουν την αίτησή τους.
Τις επόμενες ημέρες θα
ανακοινωθεί και η σύσταση
της Επιτροπής του Δήμου Βέλου Βόχας.

Πρόταση του ΣΥριΖα ΒέλουΒόχας για δωρεάν χορήγηση
πετρελαίου θέρμανσης

Έγχρωµο υπερηχοκαρδιογράφηµα (triplex)
ενηλίκων και παίδων
ΤΕΣΤ ΚΟΠΩΣΕΩΣ σε κυλιόµενο τάπητα
24ωρη µελέτη ΗΚΓφήµατος - Πίεσης

Δρ Χρήστος Γκιλίτσης
ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ
Υπ. ∆Ι∆ΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΩΡΑΡΙΟ ΙΑΤΡΕΙΟΥ:

∆ΕΥΤΕΡΑ:
ΤΡΙΤΗ:
ΤΕΤΑΡΤΗ:
ΠΕΜΠΤΗ:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:

09:00 - 12:00
09:00 - 12:00
17:00 - 21:00 ΑΠΟΓΕΥΜΑ
09:00 - 12:00
17:00 - 21:00 ΑΠΟΓΕΥΜΑ

ΤΗΛ.: 27410-53500
ΚΙΝ.: 6945-952070
e-mail: crisgli@otenet.gr

Ζευγολατιό Κορινθίας

200lt πετρελαίου θέρμανσης σε κάθε οικογένεια που δικαιούται βοήθεια από το
κοινωνικό παντοπωλείο. Το πετρέλαιο
αυτό να δοθεί, αν είναι δυνατό, πριν από
τις γιορτές των Χριστουγέννων.
Το κόστος γι' αυτή την προσφορά
ανέρχεται στο ύψος των 30.000 € (250€
για κάθε οικογένεια), ποσό που θεωρούμε ότι είναι το ελάχιστο που μπορεί
να δώσει ο δήμος γι' αυτούς τους ανθρώπους.
Όλοι γνωρίζουμε ότι με αυτή την κίνηση οι οικογένειες αυτές δεν θα λύσουν το
πρόβλημα της θέρμανσής τους, αλλά τουλάχιστον θα μπορέσουν, για ένα διάστημα
και ιδιαίτερα τις πιο κρύες μέρες του χειμώνα, να ζήσουν σε καλύτερες συνθήκες.
Ως δημότες του δήμου Βέλου-Βόχας
ελπίζουμε η δημοτική αρχή να σκεφτεί
σοβαρά και να υλοποιήσει την πρότασή
μας, προσδοκούμε να δείξει την ανωτερότητα και την ευαισθησία που χρειάζεται και να σταθεί μαζί μας δίπλα στους
χειμαζόμενους πολίτες, θύματα του
Μνημονίου και της σκληρής αντιλαϊκής
πολιτικής των τελευταίων ετών.

οΦθαΛμοΛοΓικο
κεντρο βοΧαΣ
Δρ.

ΣΕΡΓΙΟΣ Π. ΤΑΛΙΑΝΤΖΗΣ

M.D, PhD, FEBO, MSc

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
∆ιδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Αθηνών
Επιστηµονικός Συνεργάτης Α΄ Οφθαλµολογικής Κλινικής Πανεπιστηµίου Αθηνών
∆ιπλωµατούχος Ευρωπαϊκής Οφθαλµολογικής Εταιρείας Master στη ∆ιοίκηση Μονάδων Υγείας

Σπύρου Κοκκώνη 12, Ζευγολατιό Κορινθίας
ΩΡΑΡΙΟ ΙΑΤΡΕΙΟΥ:

ΤΕΤΑΡΤΗ:
16:00 - 20:00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 11:00 - 14:00
16:00 - 20:00
ΣΑΒΒΑΤΟ: 16:00 - 20:00

ΤΗΛ./FAX: 213-0229511

Ραντεβού: 6981-502072

Επείγοντα: 6947-725814
e-mail: sergiotali@hotmail.com

Γνώμη
π ολ ι τώ ν

12 Χρήσιμα
b΄ 15νθημερο Δεκεμβριου 2013

ΑΚΤΙΝΟ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ
ΙΑΤΡΕΙΟ ΥΠΕΡΗΧΩΝ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ∆. ΓΚΕΛΗ
ΙΑΤΡΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

• ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΕΣ

• άνω-κάτω κοιλίας

• ΚΕΦΑΛΟΜΕΤΡΙΚΕΣ
ΩΡΑΡΙΟ ΙΑΤΡΕΙΟΥ:

πρωί: 9 π.µ. -1 µ.µ.
άπόγευµα: 6 µ.µ. - 9 µ.µ.
Σαββατοκύριακο µε ραντεβού

• έσω γεννητικών
οργάνων (διακολπικά)
• θυρεοειδούς τραχήλου
• µαστού - οσχέου
• παιδιατρικά

παπαληγούρα 16, Άσσος κορινθίας
τηλ.: 27410-87758, κιν.: 6944 644820

μΙκρΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

της Μεγάλης Βρετανίας. τηλ:2741 0 53511
ΠΤΥχΙΟΥχΟΣ κΑθΗΓΗΤρΙΑ Αγγλικής και
Ιταλικής γλώσσας παραδίδει μαθήματα όλων
των επιπέδων σε μαθητές και ενήλικες. Εντατικά,θερινά μαθήματα. Προσιτά δίδακτρα. Τηλ
: 6986533020
ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ Προσχολικής Αγωγής δραστηριοτήτων δημιουργίας και έκφρασης αναλαμβάνει σε πολύ προσιτές τιμές τη διαπαιδαγώγηση,
φύλαξη και ψυχαγωγία των παιδιών σας, ανεξαρτήτως ηλικίας. Τηλ. 6981 056778, Αργυρώ.

Χρήσιμα Τηλέφωνα
Δήμος Βέλου-Βοχας
- Τηλεφωνικό κέντρο:

2741360500

- Γραφείο Δημάρχου:

2741360507

- Πρωτόκολλο

2741360517

- Ληξιαρχείο

2741360516

- Θέματα Αλλοδαπών

2741360506

- Θέματα Προσωπικού

2741050255

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ [Δ.Ε. ΒΟΧΑΣ]

ΑΓΙΣ ΤΣΟΤΣΩΝΗΣ

ΙΑΤΡΟΣ
ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ - ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ

• ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ • ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ
• ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ • ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ • ΑΝΟσΟΛΟΓΙΚΟ
ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:

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

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

- 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):

Κωνσταντίνοσ
Ελ. ΠαρασΚΕυοΠουλοσ

ΒλαΒές Δ.έ.ή.:

Δώρέαν μικρές αΓΓέλιές

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 ιδιωτικόςπροστατευόμενος χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων και τριφασικό ρεύμα. Τηλ. Πληροφοριών : 6977598266 κ’ 2741-0-56496.
ΕΝΟΙκΙΑΖΕΤΑΙ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ στο Άνω Βέλο
στην πλατεία Ελευθερίας. Πληροφορίες στα
τηλέφωνα: 6948738271 κ’ 2742-0-33453.
ΕΝΟΙκΙΑΖΕΤΑΙ τριάρι 58 τ.μ. με αυτόνομη θέρμανση στο Συνοικισμού Βέλου. τηλ.
27420 33972.
ΕΝΟΙκΙΑΖΕΤΑΙ οικία, 80 τ.μ., 3άρι στο κέντρο του Ζευγολατιού, αυτόνομη θέρμανση,
ηλιακός, τιμή 220 €. Τηλ. 27410 54000,
6976 280106
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 καινούργια στο Ζευγολατιό, απέναντι από το
Βενζινάδικο Φαρμάκη. Τηλ. 27410 54955
ENOIKIAZETAI διαμέρισμα 80 τμ, οροφοδιαμέρισμα 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 παραλία, 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 χρήση. Έχει 13 μέτρα πρόσοψη στον κεντρικό
δρόμο. Τιμή ευκαιρίας. Μόνο σοβαρές προτάσεις. 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 στρεμμάτων. Τιμή Ευκαιρίας. Τηλ. 6979 702435
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο (χέρσο) 1050 τ.μ. γωνιακό, εντός σχεδίου με ιδιωτικό δρόμο στο
Περιγιάλι. Τηλ.: 6979 731491.
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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗσ ΒΟΧΑσ

1050

ΕΛΤΑ Βραχατίου:

27410 55290

ΕΛΤΑ Ζευγολατιού:
ΕΛΤΑ Βέλου:

Ειδικός Καρδιολόγος

27410 55241 ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ
Εκδότρια - Ιδιοκτήτρια
σύμφωνα
27420 32208 Υπεύθυνη
με το νόμο:

Διεύθυνση: Οδ. Ανδρούτσου
17, Ζευγολατιό, 20001

Ταξί Ζευγολατιού:

27410 54386
27410 55790

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

Επιστημονικοσ συνΕργάτησ κάρδιολογικησ
κλινικησ Θριάσιου νοσοκομΕιου

Ταξί Βραχατίου:

Γιώτα ΑθανασούληΒαλασοπούλου
[τηλ. 6974 583005]

ΚΤΕΛ Κορινθίας:

27410 75425

ΚΤΕΛ Βραχατίου:

27410 55263

e-mail:
gnomipoliton@yahoo.gr

ΚΤΕΛ Ζευγολατιού:

27410 54533

και στο internet:

πυλαρινού 99, κόρινθος
τηλ. 27410 - 20911, κιν.: 6972 818170

Προαςτιακος (Φώνήτική Πυλή): 14511
Προαςτιακος (ΔρομολοΓια): 1110
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Δώστε τις μικρές αγγελίες στο τηλ. 6972322441,
ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ. Υπηρεσία διεκ- ή στείλτε τις στο mail: gnomipoliton@yahoo.gr και
περαίωσης αιτήσεων για Πτυχιακές και μεταθα δημοσιευτούν Δώρέαν!
πτυχιακές σπουδές στα κρατικά πανεπιστήμια

Γνώμη
π ολ ι τώ ν
Τα φαρμακεία
της περιοχής μας
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

Ρηξη Μηνισκου (ΜεΡοσ α¨)
n

Γράφει ο Παναγιώτης Βελέντζας*

Η

ρήξη μηνίσκου είναι από τις συχνότερες
αθλητικές κακώσεις αλλά και γενικότερα
κάκωση γόνατος και σε μη αθλητές.
Oι μηνίσκοι μοιάζουν με δύο μισοφέγγαρα αποτελούμενα από ινώδη ιστό (μηνισκοειδής = ημισεληνοειδής) τα οποία παρεμβάλλονται ανάμεσα στις επιφάνειες
των δύο αρθρούμενων οστών,
του μηρού και της κνήμης.
Υπάρχει ένας έσω και ένας έξω
μηνίσκος στο έσω & έξω διαμέρισμα του γόνατος αντίστοιχα.
(εικ 1)
Η λειτουργία των μηνίσκων
είναι πολύ σημαντική για την
άρθρωση του γόνατος. Καθώς
(εικ 1)
η αρθρική επιφάνεια του μηρού
είναι καμπύλη ενώ αυτή της κνήμης ευθεία, οι μηνίσκοι γεμίζουν το κενό που υπάρχει στην περιφέρεια κάνοντας την εφαρμογή των αρθρικών επιφανειών τέλεια. Βοηθούν έτσι και στο να κεντράρουν
οι μηριαίοι κόνδυλοι στο κνημιαίο πλατώ κατά την
κίνηση της άρθρωσης σε έκταση / κάμψη.
Η πιο σημαντική όμως λειτουργία των μηνίσκων
είναι η απορρόφηση των κραδασμών τους οποίους
δέχεται η άρθρωση τόσο με το γόνατο σε έκταση
όσο και σε κάμψη.
Στην περίπτωση ολικής αφαίρεσης του μηνίσκου τα δύο οστά
βρίσκονται σε απ'
ευθείας επαφή με
σημειακή κορύφωση της φόρτισης,
πράγμα που σύντο(εικ 2)
μα οδηγεί σε εκφυλισμό της άρθρωσης και αρθρίτιδα.(εικ 2)

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΡΗΞΗΣ - ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Όταν η πίεση που δέχεται ένα τμήμα του έσω
ή του έξω μηνίσκου υπερβαίνει την αντοχή του
ιστού δημιουργείται ρήξη. Ακόμα και μικρές ρήξεις
μπορεί να προκαλέσουν σοβαρά συμπτώματα: ενδοαρθρική συλλογή υγρού, πόνο σε βαθύ κάθισμα
ή γονάτισμα, αίσθημα <μπλοκαρίσματος> στο γόνατο, κλπ.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Β. ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ
ΟΡΘΟΠΑΙ∆ΙΚΟΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ - ΙΑΤΡΕΙΟ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ

ΠΩΣ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ

gnomipoliton.wordpress.com
ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Τα ενυπόγραφα άρθρα δεν εκφράζουν θέσεις της εφημερίδας

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

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

THΛ.: 2742 0 26619
ΚΙΝ.: 6941 515255

e-mail: panvele@yahoo.gr

(εικ 3)

Η διάγνωση βασίζεται στα συμπτώματα και στην
ενδελεχή κλινική εξέταση αλλά καλό είναι να επιβεβαιώνεται με μαγνητικη τομογραφία (MRI). Το
MRI έχει αξιοπιστία πάνω από 90% στις ρήξεις
μηνίσκων. Μας δείχνει ακόμα και τις ενδομηνισκικές ρήξεις (1ου βαθμού) οι οποίες βέβαια σπάνια
δημιουργούν συμπτώματα και ως εκ τούτου δεν
χρειάζονται θεραπεία.
(εικ 3)
Αναλόγως με την
φορά της επιβάρυνσης και το μέγεθος
της πίεσης, η ρήξη
μπορεί να έχει διάφορα σχήματα.(εικ 4)
Δυστυχώς οι ρήξεις
(εικ 4)
είναι στην πλειονότητά τους στην ονομαζόμενη
λευκή ζώνη του μηνίσκου η οποία δεν έχει αιμάτωση. Το μόνο τμήμα του μηνίσκου που αιματώνεται είναι μία στενή ζώνη στην περιφέρεια του κοντά
στο τοίχωμα της άρθρωσης. Αυτή είναι η λεγόμενη
“κόκκινη ζώνη” η οποία είναι όμως μόνο περίπου
6 χιλιοστά σε πλάτος. Όλο το υπόλοιπο τμήμα του
μηνίσκου δεν έχει αιμοφόρα αγγεία και τρέφεται
από το αρθρικό υγρό. Για τον λόγο αυτό, σε περίπτωση ρήξης, η πιθανότητα επούλωσης είναι ελάχιστη έως ανύπαρκτη.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Στην περίπτωση που υπάρχει ρήξη του μηνίσκου στην κόκκινη ζώνη μπορεί να γίνει συρραφή
της βλάβης με αρθροσκοπική τεχνική και ειδικά
εργαλεία. Ακόμα και στις περιπτώσεις που η ρήξη
είναι στα όρια της κόκκινης – λευκής ζώνης, επιχειρούμε συρραφή του μηνίσκου αν και σε αυτές
τις περιπτώσεις το ποσοστό επιτυχίας πέφτει στο
70% περίπου.
Στην πλειονότητα των περιστατικών ωστόσο
έχουμε ρήξη στην
λευκή ζώνη και σε
αυτές τις περιπτώσεις γίνεται, αρθροσκοπικά πάλι,
αφαίρεση του τμή(εικ 5)
ματος το οποίο έχει
αποσπαστεί από το
κυρίως σώμα του
μηνίσκου.
Κατά την αρθροσκόπηση είμαστε
προσεκτικοί
να
αφαιρέσουμε
όσο
(εικ 6)
το δυνατόν μικρότερο τμήμα του μηνίσκου (μερική μηνισκεκτομή)
ώστε να μειώσουμε τον αντίκτυπο από την αλλοίωση της επαφής των αρθρικών επιφανειών. Χρησιμοποιούνται επίσης κάποια ειδικά εργαλεία για να
λειανθεί το υπόλοιπο τμήμα ώστε να μην ξαναδημιουργήσει πρόβλημα στο μέλλον.(εικ 5, 6)
* Ο κ. Παναγιώτης Βελέντζας
είναι Ορθοπαιδικός Χειρουργός
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η ΜεΓαλη ΓιοΡτη τησ ανακυκλωσησ
Απολύτως επιτυχημένη ήταν η εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε για την ανακύκλωση
στο Κλειστό Γυμναστήριο του Δήμου Βέλου Βόχας στο Βραχάτι "Γ. Τριαντάφυλλος"

Μ

εγάλη ήταν η ανταπόκριση
των κατοίκων στο κάλεσμα του Δήμου Βέλου Βόχας στη γιορτή Ανακύκλωσης που
πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 8
Δεκεμβρίου και ώρα 5.00μ.μ. στο
Κλειστό Γυμναστήριο του Δήμου
Βέλου Βόχας στο Βραχάτι.
Την έναρξη της εκδήλωσης έκανε
ο κ. Γιώργος Παλαμάρης εκπρόσωπος του Πανελληνίου Δικτύου Οικολογικών Οργανώσεων, στη συνέχεια ο Δήμαρχος Βέλου Βόχας κ.
Αννίβας Παπακυριάκος καλωσόρισε όλους τους παρευρισκομένους,
ευχαρίστησε τους Πολιτιστικούς
Συλλόγους που ανταποκρίθηκαν
στο κάλεσμα και δέχτηκαν να παρουσιάσουν τα χορευτικά τους και

ευχαρίστησε ιδιαίτερα του κ. Λάμπρο Μπούκλη – Γραμματέα του
Περιφερειακού Συμβουλίου Περι-

ΑRΕΝΑ
FC
ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ

φέρειας Πελοποννήσου όπου και
τον κάλεσε για μια ολιγόλεπτη τοποθέτηση.
Ο κ. Λάμπρος Μπούκλης αναφέρθηκε στην ανακύκλωση-επαναχρησιμοποίηση & κοινωνική αλληλεγγύη και πρόβαλε και σχετικά
βίντεο για την ενημέρωση των παρευρισκομένων.
Στην εκδήλωση μεταξύ άλλων
παραβρέθηκαν οι Αντιδήμαρχοι
του Δήμου Βέλου Βόχας, Δημοτικοί
Σύμβουλοι, Πρόεδροι Τοπικών Κοι-

νοτήτων, ο κ. Δημήτριος Ραψωματιώτης που διαχειρίζεται την εταιρεία ECORAP στο Δ.Δ. Μπολατίου
και ο κ. Ιωάννης Τσιάνος –Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Δήμου Σικυωνίων.
Στην γιορτή της Ανακύκλωσης
πήραν μέρος οι κάτωθι πολιτιστικοί
σύλλογοι:
1) Πολιτιστικός και Λαογραφικός
Σύλλογος Βόχας
2) Πολιτιστικός Σύλλογος Κοκκωνίου "Νέα Γενιά"
3) Αθλητικός & Πολιτιστικός Σύλλογος Βραχατίου "Μέγας Αλέξανδρος"
4) Κέντρο Νεολαίας & Πολιτισμού Δήμου Βέλου Βόχας
5) Σύλλογος Κρητών Ν. Κορινθίας " Ο Ψηλορείτης"
6) Πολιτιστικός & Εξωραϊστικός
Σύλλογος Καλεντζίου "Ο Φωκάς"
7) Πολιτιστικός Σύλλογς Γυναικών Ταρσινών
8) Πολιτιστικός Σύλλογος Πουλίτσας " Ο Άγιος Σπυρίδων"
9)Πολιτιστικός-Αθλητικός & Κοινωνικός Σύλλογος "Πνευματική
Στέγη" Ζευγολατιού
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Ε

Που Χαζευεισ Ρε Γιαννη;

ίδα το παιχνίδι του Ατρόμητου
μου αρέσει πάρα πολύ, παρόλο
που είχε τις απώλειες παικτών
(Ναπολεόνι, Ταυλαρίδη, Καραγκούνη)
χτύπησε και το διπλό! Νίκησε τον Παναθηναϊκό λοιπόν. Μπήκε στο 1ο ημίχρονο να κλείσει διαδρόμους, να πιέσει,
να μην περάσει πάσες ο Παναθηναϊκός,
τους βρήκε σε μια φάση
ανοικτούς ο Μπεργκ
και με την κλάση αυτού
του πολύ καλού παίκτη
προηγήθηκε. Σπουδαίος ο Μπεργκ, ξέφυγε
από τον Φυτανίδη και
κρέμασε τον Τζενάμο ο
οποίος κακώς έβγαινε
αφού έβλεπε ότι ακολουθεί ο Φυτανίδης τη
φάση.
n
Είχε την ατυχία
Γράφει ο Βίγια
όμως να τραυματιστεί
ο Μπεργκ και εκεί άρχισε το πάρτι. Βγαίνουν λοιπόν στο
β΄ ημίχρονο και κάνουν ένα 20λεπτο
καταπληκτικό. Τον εξαντλήσανε τον
Παναθηναϊκό στο πρέσινγκ, στην ταχύτητα, τους κατάπιανε! Δύο γκολ και μία
ευκαιρία χαμένη, τους ανατρέπουν το
σκορ, ήταν ο Ατρόμητος λες και έβλεπες μεγάλη ξένη ομάδα, φεύγανε πολυβόλα, φυσέκια βγαίνανε μπροστά !
Ούμπιντες, Μπρίτο από τις δυο πλευρές, Παπαδόπουλος και Καραμάνος
μπροστά, ο δε Ιγκλέσιας έφευγε από
τη σέντρα, δύο γκολ τους έκανε. Μετά
κακώς κλείστηκε πίσω ο Ατρόμητος για
να κρατήσει το σκορ, πέρασε μία πίεση,
στο τέλος όμως κόντεψε να βάλει και
τρίτο γκολ με τον Παπαδόπουλο.
Ο Αναστασίου το έχει ρίξει στη φιλοσοφία στις δηλώσεις του. Εγώ βλέπω
ότι έχει μία άμυνα χωνί και ότι δείχνει
αυτή η άμυνα λες και δεν ξέρει να τη
δουλέψει ο προπονητής. Από το καλοκαίρι τι έχει φτιάξει σε αυτήν την άμυνα
ως τώρα; Βλέπω μία ζώνη ανεκδιήγητη στις στημένες φάσεις, ενώ παίζεις με
τον Ατρόμητο που έχει καλούς παίκτες
στο κεφάλι. Δεν τους έχεις μελετήσει;
Τον αντίπαλο δεν τον μελετάς;
Άστοχο που βάζει τον Τριανταφυλ-

λόπουλο δεξί μπακ, το μεγαλύτερο
έγκλημα όμως είναι οι αλλαγές που κάνει εναντίον του Καπίνο και του Ρισβάνη! Έχεις δύο ταλέντα εξαιρετικά, δύο
παίκτες που σε 2-3 χρόνια από τώρα
μπορεί να είναι παικταράδες και κεφάλαιο για τον Παναθηναϊκό, και τους
πετάς έξω για να βάζεις ποιους; Τον
Κοτσόλη; 34 χρονών έχει φτάσει και
δεν έπεισε ποτέ ότι μπορούσε να είναι
βασικός στον Παναθηναϊκό! 20 χρονών
είναι ο Καπίνο, αν δεν παίζει πώς θα
βελτιωθεί κι άλλο;
Και ξαναγυρνάς στον Κουτρουμπή.
Έχει δείξει ο Κουτρουμπής από την
ΑΕΚ τα προβλήματά του. Τα ίδια έχει
δείξει και στον Παναθηναϊκό. Είναι δυνατόν να αφήνεις έξω τον Ρισβάνη στα
τελευταία ματς; Πολύ μεγάλο ταλέντο ο
Ρισβάνης, από αυτόν πρέπει να ξεκινάς.
Είδαμε και τον Κροάτη που πήρε από

τον ΠΑΟΚ πώς παίζει φέτος… Τον ξέρατε τον Κροάτη από τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή τον έδιωξε ο ΠΑΟΚ, δεν τους έκανε,
και τον παίρνετε εσείς;
Δείχνει η κάμερα σε μια στιγμή τον
Αναστασίου και γυρίζει στον πάγκο και
ρωτάει "ποιος έβαλε το γκολ"! Είσαι
μέσα στον αγωνιστικό χώρο και δεν ξέρεις ποιος έβαλε το γκολ; Που χαζεύεις
ρε Γιάννη…….μήπως χαζευεις καμία
γκομενιτσα σε απέναντι μπαλκόνι;
Ξαναλέω: Ο Ατρόμητος έχει τα φόντα
φέτος να χτυπήσει ακόμα και τη δεύτερη θέση. Πολύ σημαντικό είναι τώρα
να μπορέσει να νικήσει τον ΠΑΟΚ την
Τετάρτη στο Περιστέρι. Δύσκολο ματς.
ΚΑΙ ΠΟΥ ΝΑ ΒΡΕΙΣ ΡΟΜΠΕΡΤΟ;
Ο ΠΑΟΚ αυτή τη φορά ήταν πολύ
καλός, την ξετίναξε την Καλλονή, και
έκανε επιτέλους αυτό που δεν έκανε

άλλες φορές. Πατήσανε οι παίκτες του
περιοχή, γέμισε την περιοχή. Πίσω από
τον φορ έβαλαν παίκτη που κυνηγάει το
γκολ και πατάει περιοχή, τον Βούκιτς.
Για την κλήρωση του Europe league για
τον ΠΑΟΚ δεν υπήρχαν-πιθανοί- εύκολοι αντίπαλοι. Υπήρχαν βατές κληρώσεις του 50-50 (λίγες είναι η αλήθεια)
μερικές δύσκολες ομάδες και κάποιες
πολύ δύσκολες. Η Μπενφίκα σε σχέση
με τους άλλους 14 πιθανούς αντιπάλους, είναι κατά πάσα πιθανότητα η καλύτερη ομάδα και προφανώς η πιο δύσκολη κλήρωση για την φάση των 32.
Εδώ βεβαία θέλουμε να δούμε τον
Παοκ που διεκδικεί το πρωτάθλημα τι
μπορεί να κάνει στη Μπενφικα που την
πέταξε έξω ο ολυμπιακός ……το βασικό πρόβλημα για τον Παοκ στο παιχνίδι
αυτό ξέρετε πιο είναι; Που θα βρει Ρομπερτο !

Κυνηγάει το όνειρο�
Σε ό,τι αφορά το Άρης- Ολυμπιακός, το έγκλημα του
Άρη έγινε το καλοκαίρι. Έχεις έναν προπονητή που έρχεται
και σε σώνει από το θάνατο, μαζί με τον Σκόρδα σε σώνουν
ενώ όλοι περίμεναν ότι θα έπεφτες. Και αλλάζεις διοίκηση,
αλλάζεις και τον προπονητή! Έχετε τρελαθεί; Για εμένα
πρέπει να γυρίσουν τώρα και οι δύο πίσω γρήγορα! Μόνο
έτσι θα κυνηγήσει τις ελπίδες του ο Άρης να σωθεί. Τελευταίος είναι με 3 βαθμούς διαφορά από τον προτελευταίο.
Πότε περιμένετε να κάνετε αυτήν την αλλαγή;
Δεν επιτρέπεται με αυτόν τον πύρινο κόσμο που έχει
ο Άρης, να βλέπεις στον πάγκο αυτόν τον προπονητή ο
οποίος είναι τόσο χαμηλών τόνων, μιλάει σαν ανθρωπάκι,
τον βλέπεις κάθε φορά πώς μιλάει και τον λυπάσαι. Ο δε
Ηλιάδης τους κατέστρεψε, άλλα είχε πει και άλλα έγιναν,
πρέπει να πάρουν πόδι αυτοί.
Όλα τα λεφτά από τον Άρη ήταν ο Τάτος. Είναι καλός παίκτης, ξέρει πολλή μπάλα. Αυτός έχει θέση στο ρόστερ του
Ολυμπιακού. Βλέπω τα χαφ του Ολυμπιακού που δεν με
ικανοποιούν, εκτός από τον Ντομίνγκες, και το ξαναλέω:
Ο Τάτος έχει θέση στο ρόστερ του Ολυμπιακού. Εξαιρετική
μπάλα ξέρει. Και στην αποστολή της Εθνικής έχει θέση.
Είναι καλύτερος δηλαδή ο Ταχτσίδης που τον καλούν στην
Εθνική;
Αυτό το παιδί ο Σάμαρης πότε θα μάθει επιτέλους ότι

μέσα στην περιοχή δεν τραβάνε. Και στις στημένες φάσεις
και στη ροή του ματς. Επειδή δεν είσαι γρήγορος, δεν
σημαίνει ότι για να τους προλάβεις θα τους τραβάς; Τον
έσερνε τον Σάμαρη ο Τάτος σε μία φάση……αλλά γιατί να
σφυρίξει ο Παπάς;
Ο Ολυμπιακός νίκησε τον Άρη με σβηστές τις μηχανές.
Εντάξει, ο Ολυμπιακός έχει ένα ρόστερ που και η δεύτερη
ομάδα του όλες αυτές τις ομάδες εδώ πέρα τις κερδίζει για
πλάκα. Με όποιον παίκτη και να έπαιζε ο Ολυμπιακός από
το ρόστερ του, θα κέρδιζε αυτόν τον Άρη. Πολλές κλάσεις
ανώτερος ο Ολυμπιακός.
Για την κλήρωση του champion league η Γιουνάιτεντ
είναι Γιουνάιτεντ. Μια ομάδα που ξέρει να ξεπερνάει τις
δυσκολίες και να βρίσκεται ξανά και ξανά στον αφρό. Αυτό
μας έχει αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια. Δεκαετίες ολόκληρες. Η κλήρωση, λοιπόν, για τον Ολυμπιακό είναι δύσκολη.
Έτσι κι αλλιώς θα ήταν με τόσες ομαδάρες για υποψήφιες
αντιπάλους του. Αυτό, βέβαια, δεν σημαίνει και ότι ο Ολυμπιακός είναι αποκλεισμένος από χέρι. Στο ποδόσφαιρο
όλα γίνονται. Απλά, οι ρόλοι είναι ξεκάθαροι. Η Μάντσεστερ
είναι το φαβορί και ο Ολυμπιακός το αουτσάιντερ.
Ο Ολυμπιακός, λοιπόν, αυτό που έχει να κάνει είναι το
παιχνίδι του. Να κάνει την υπερπροσπάθειά του, να τα
δώσει όλα κι ό,τι βγει. Δεν έχει να αγχώνεται για κάτι. Δεν
θα του πει κανένας τίποτα αν αποκλειστεί. Αντίθετα, η
Γιουνάιτεντ έχει το άγχος από τώρα!

ΕΝΑΡΞΗ ΣΧΟΛΗΣ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΓΙΑ ΑΓΟΡΙΑ & ΚΟΡΙΤΣΙΑ 5-15 ΕΤΩΝ

25 €/µήνα
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τηλ. 27410 50355
Κιν. 6977 246 555

Εγγραφές καθημερινές

και Σαββατοκύριακα
μετά τις 17.30

/ ARENA FC
URL: www.olympiacos.org

Εγγραφές και έναρξη Γυναικείου Τμήματος

BOX CENTER
Γ. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ - Ν. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΟΕ

ΠΩΛΗΣΗ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ
& ΕΙ∆ΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Ζευγολατιό Κορινθίας
τηλ: 27410 55151

Γνώμη
π ολ ι τώ ν

16 Τα εν Δήμω...
b΄ 15νθημερο Δεκεμβριου 2013

O Πολιτιστικός Σύλλογος Μπολατίου

σας εύχεται Καλές Γιορτές, Χαρούμενα Χριστούγεννα
και σας περιμένει στην θεατρική παράσταση
«Το Πνεύμα των Χριστουγέννων»
στις 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 Δεκεμβρίου 2013
και 2, 3 Ιανουαρίου 2014 στο χώρο του Πολιτιστικού Κέντρου του
Συλλόγου, στο Μπολάτι
Η πρόεδρος το ∆.Σ. και τα
µέλη του Πολιτιστικού
Συλλόγου Κορινθίων
ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ εύχονται
σε όλους το φωτεινό
άστρο των Χριστουγέννων
να γίνει οδηγός σε µια
ζωή ευτυχισµένη µε πολύ
αγάπη, ζεστασιά, υγεία και
επαγγελµατική επιτυχία!

ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ
ΝΙΚΟΥ ΒΑΒΩΝΗ
Ζευγολατιό
(έναντι ∆ηµαρχείου Βέλου-Βόχας)
ΤΗΛ. 27410 54210
Χαρούµενες γιορτές,
καλή χρονιά, γεµάτη υγεία,
αγάπη και προκοπή!

Η Κίνηση Ενεργών

Ο πρόεδρος Ευάγγελος Τσάκωνας,

Πολιτών Ζευγολατιού

το ∆.Σ. και τα µέλη του Πολιτιστικού

«ΚΟΙΝΩΝΙΑ» σας εύχεται

και Αθλητικού Συλλόγου Βραχατίου

χρόνια πολλά µε υγεία.

«ΜΈΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ» εύχονται

ελπίδα,αισιοδοξία και καλή
δηµιουργική χρονιά.

η νέα χρονιά να φέρει υγεία και
δύναµη σε όλους!
Καλές Γιορτές, Καλή Χρονιά!

