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ΓΙΑΤΙ ΧΑνΟΜΑΣΤΕ!
ΑνΑΚΥΚΛωΣΤΕ

Στην εταιρεία Ραψωματιώτη 
η διαχείριση των 

απορριμμάτων της Τρίπολης. 

"Πάντα υπάρχει περιθώριο 

στον σχεδιασμό μας, να καλύ-

ψουμε το Δήμο Βέλου–Βόχας", δηλώνει απο-

κλειστικά στην εφημερίδα μας ο Δημήτρης 

Ραψωματιώτης.

σελ. 11

σελ. 10

Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο

Β Ο Λ Ε Ϊ

Σήκωσε την κούπα ο ΑΟΖ!
Για πρώτη φορά στην ιστορία του ο Α.Ο. Ζευγολατιού αναδεί-

χθηκε κυπελλούχος Κορινθίας νικώντας 2-0 τους Αγίους

Αήττητος στην Β΄ Εθνική 

ο ΑΓΣ ΑΠΙΣ Ζευγολατιού!
σελ. 7

σελ. 2  & 4-5

ΚΥΠΕΛΛΟ ΚΑΡΑΤΕ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ

Πρωταθλητής 

και πάλι 

ο Αργύρης 

Κωνσταντίνου!
Το ταλέντο, η δύναμη, η τεχνική, 

η εξυπνάδα, η εγρήγορση 

του χάρισαν έναν ακόμη τίτλο!

Εκστρατεία διαλόγου αρχίζει ο δήμαρχος Βέλου-Βόχας Αννίβας Παπακυριάκος σε χωριά και σχολεία του δήμου με 
σκοπό την ενημέρωση των δημοτών, την ευαισθητοποίησή τους και την ενεργό συμμετοχή τους στην ανακύκλωση

"Μόνη λύση η διαλογή στην πηγή", υπογραμμίζει ο δήμαρχος σικυωνίων σπύρος σταματόπουλος. Έκτακτο συμβούλιο απόψε στο Κιάτο. 
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2 πολιτών
ΓνώμηΔιαχείριση Απορριμμάτων

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
ΜΠΟΥΛΙΑ

Η 23ετής πείρα µας σε όλους τους κλάδους ασφαλίσεων 
αποτελεί εγγύηση, φερεγγυότητα και εξασφάλιση

της οικογένειάς σας και της περιουσίας σας. 

Νικηταρά 29, Βραχάτι, 20006
τηλ.fax: 27410 51700, κιν.:6974 587800 & 6945 762945

Ασφαλιστικοί Σύµβουλοι
Αυτοκινήτων, Κατοικιών, Ζωής, Πυρός

Συνταξιοδοτικών Προγραµµάτων

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

Η διαχείριση των απορριμμάτων της τρίπολης 
στην εταιρεία ραψωματιώτη

Κατέθεσε συμφερότερη πρόταση στην έκτακτη σύγκλιση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας, 
το έργο κατοχυρώθηκε στην εταιρεία του (ECOSPOT Tripolis P.C.) και η σύμβαση υπεγράφη αυθημερόν!  

«Έχουμε τη δυνατότητα το πρό-
βλημα να το κάνουμε ευκαιρία» 

 Σε δελτίο τύπου που εξέδωσε ο όμιλος 
Ραψωματιώτη -όπου ευχαριστεί τον Περιφε-
ρειάρχη Πελοποννήσου Πέτρο Τατούλη και 
τον δήμαρχο Τρίπολης Δημήτρη Παυλή- ανα-
φέρεται με λεπτομέρειες στο έργο και τις δυ-
νατότητες που υπάρχουν. Έτσι μεταξύ άλλων 
αναφέρει:

«Δεχτήκαμε πρόσκληση της Περιφέρειας 
Πελοποννήσου και του Δήμου Τρίπολης και 
συμμετείχαμε στη διαγωνιστική διαδικασία για 
την ανάδειξη αναδόχου στο έργο για την «αντι-
μετώπιση της έκτακτης ανάγκης του Δήμου 
Τρίπολης», με χρηματοδότηση της Περιφέ-
ρειας Πελοποννήσου. (...). Ο Όμιλος εταιρειών 
Π. & Δ. Ραψωματιώτη θέλει να ευχαριστήσει 
τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, κ. Πέ-
τρο Τατούλη, τις υπηρεσίες της Περιφέρειας, 
τον Δήμαρχο Τρίπολης, κ. Δημήτρη Παυλή, 
τις υπηρεσίες του Δήμου, καθώς και τους 
εκπροσώπους των αντιπολιτεύσεων και της 
Περιφέρειας και του Δήμου, για την εμπιστο-
σύνη τους. Να ζητήσει από τους εργαζόμενους 
του Δήμου, την απόλυτη συνεργασία για την 
άμεση, με απόλυτη προστασία τους, συλλογή 
και απομάκρυνση των απορριμμάτων, χωρίς 
όμως την καταστροφή τους, καθόσον εμείς 
έχουμε μονάδες διαλογής και αξιοποίησης των 
υλικών και όχι χώρους εναπόθεσης απορριμ-
μάτων.

Θέλουμε επίσης, να ευχαριστήσουμε όλους 
όσους κατά καιρούς μας έχουν στηρίξει στην 
προσπάθειά μας να δείξουμε ότι εμείς πρε-
σβεύουμε την άλλη πλευρά του νομίσματος.

Η μία άποψη είναι ότι «έχουμε ένα πρόβλη-
μα μέσα στην πόλη και πρέπει να βρούμε ένα 
σημείο για να μεταφέρουμε εκεί το πρόβλη-
μα», η δική μας άλλη άποψη είναι ότι «έχουμε 
διασφαλίσει τη δυνατότητα, το πρόβλημα να το 
κάνουμε ευκαιρία». Εμείς θέλουμε τους 30 ερ-
γαζόμενους στις μονάδες μας, να τους κάνουμε 
τουλάχιστον 50, να χρησιμοποιηθούν φορτη-
γά, άρα καύσιμα, συντηρήσεις κ.λπ., να χρη-
σιμοποιηθούν αναλώσιμα και λοιπά υλικά, άρα 
δουλειά και τζίρος σε τοπικές επιχειρήσεις, να 
πληρωθούν ασφαλιστικές εισφορές στο ΙΚΑ, 
να πληρωθούν ΦΠΑ και άλλοι φόροι, αλλά και 
να διαχωρίσουμε και να αξιοποιήσουμε τα υλι-
κά, που αυτή τη στιγμή θεωρούνται πρόβλημα.

Από τους 3 με 4 χιλιάδες τόνους που εκτι-
μάται ότι υπάρχουν στους δρόμους της Τρί-
πολης, εμείς προσβλέπουμε να ανακτήσουμε 
τουλάχιστον 1.000 με 1.500 τόνους ανακυ-
κλώσιμων υλικών, με ένα έσοδο της τάξης 
των 100.000,00€ τουλάχιστον, τα οποία θα 
διοχετευθούν στην τοπική αγορά σε μισθούς, 
σε τοπικές επιχειρήσεις και στο Κράτος σε 
ασφαλιστικές εισφορές και φόρους. Θα παρα-
χθεί επίσης, από τη μονάδα κομποστοποίησης, 
μια μεγάλη ποσότητα υλικού, το οποίο θα μπο-
ρεί να χρησιμοποιηθεί στις αποκαταστάσεις 
των ΧΑΔΑ του τόπου μας, μειώνοντας έτσι την 
ανάγκη εξόρυξης αδρανών υλικών, άρα, προ-
σφέρουμε ακόμη μια δράση προστασίας του 
περιβάλλοντός μας.

Σας χρειαζόμαστε όλους δίπλα μας, όχι τόσο 
για να μας πείτε καλά λόγια, αλλά με τις πα-
ρατηρήσεις και τις προτάσεις σας, να γίνουμε 
ακόμη καλύτεροι και αποδοτικότεροι».

Πάντα υπάρχει περιθώριο 
στον σχεδιασμό μας, 

να καλύψουμε 
το Δήμο Βέλου – Βόχας

Επικοινωνήσαμε τον Δημήτρη Ραψωμα-
τιώτη και ζητήσαμε δήλωση του τόσο για 
το έργο της Τρίπολης που ανέλαβε όσο και 
για το ανακύψαν πρόβλημα στους δήμους 
Βέλου-Βόχας και Σικυωνίων. 

«Γνωρίζουμε όλοι τις μεγάλες προσπάθει-
ες που τα τελευταία 7 – 8 χρόνια κάνουμε ως οικογένεια» μας είπε. 
«Τα πρώτα 3 χρόνια», συνέχισε «προσπάθησαν κάποιοι, με στόχο το 
προσωπικό τους όφελος, πολιτικό, οικονομικό, να φοβίσουν τους κα-
τοίκους της περιοχής και ενώ αρχικά το κατάφεραν, τελικά εκτέθηκαν.

Τα επόμενα 3 χρόνια, με τη λειτουργία της μονάδας μας, όχι μόνο 
δώσαμε διέξοδο, προσφέραμε στην τοπική κοινωνία και με ανοιχτές 
τις πόρτες, αποδείξαμε τι πραγματικά πρεσβεύουμε.

Τον τελευταίο 1 – 1,5 χρόνο, προσπαθούμε να ενημερώσουμε 
τους Δήμους της Κορινθίας ότι υπάρχει η δυνατότητα να βρεθεί νό-
μιμα μια λύση και να ξεπεραστεί το αδιέξοδο που όλοι γνωρίζαμε ότι 
θα έρθει. Παρόλο το ενδιαφέρον και τις συζητήσεις, οι αποφάσεις 
αργούσαν. Ως επιχειρηματίες, απευθυνθήκαμε στους όμορους Νο-
μούς και σιγά – σιγά, αρχίζει να υπάρχει ανταπόκριση.

Η δουλειά που κερδίσαμε, μετά από διαγωνιστική διαδικασία, με 
την Περιφέρεια Πελοποννήσου είναι για έναν περίπου μήνα και θα 
λειτουργήσει με δεύτερη βάρδια στις μονάδες μας. Είμαστε πάντα 
διαθέσιμοι να προχωρήσουμε ακόμη περισσότερο με τους Δήμους 
της Κορινθίας, εάν και όταν το αποφασίσουν.

Πάντα υπάρχει περιθώριο στον σχεδιασμό μας, να καλύψουμε το 
Δήμο Βέλου – Βόχας και πραγματικά δηλώνουμε ότι και θέλουμε, 
και μπορούμε να συνεργαστούμε με τον Δήμο μας έτσι ώστε να μην 
φτάσουμε να έχει και ο τόπος μας την εικόνα της Τρίπολης, ιδιαίτερα 
τώρα που έρχεται η άνοιξη και το καλοκαίρι.



από■274€

175€
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ ΚΛΑΔΙΩΝ 

ΚΑΙ ΧΟΡΤΩΝ DRAGONE 
ΙΤΑΛΙΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ

ΣΚΑΠΤΙΚΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ
LONCIN MASTER LC750
Iσχυρός κινητήρας 196cc µε φίλτρο αέρος σε λάδι

δύο ταχύτητες εµπρός+1 όπισθεν
Ρυθµιζόµενο τιµόνι,  πλάτος εργασίας:90cm

www.dragoneweb.org

MPF

Trinciatrice semiforestale, rotore e transmissione rinforzata per la-
vorazioni su rami di grosse dimensioni e per terreni molto pietrosi
Semi-forestry shredder, renforced rotor and transmission, for working 
with large branches and on very stony grounds
Halbforstmulchgerät, verstärkte Rotor und Übersetzung, für Bear-
beitungen mit große Zweige und auf Steinboden
Broyeur semi forestale, roteur et transmission renforcés pour travaux 
sur ramages de grandes dimensions et pour terrains avec pierres

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ HUSQVARNA
38cc 1,9 HP 40cm

ΨΥΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ, ΒΕΛΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

τηλ. 27420 35333  email:gpsillas@hotmail.com

6 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ με πιστωτική κάρτα

1,75 m  από 4200€

1,60 m  από 3800€  

1,40 m  από 3500€

3800€
με■ΦΠΑ

465€
3500€

με■ΦΠΑ

3300€
με■ΦΠΑ

από■627€

410€
από■578€

ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ
HUSQVARNA 153R

Ανεξάρτητο σύστηµα εκκίνησης, εργονοµική χειρολαβή,
κεφαλή µεσινέζας Τ45χ και δίσκος χορτοκοπής

ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ
SUBARU MASTER 280

Κινητήρας 5,7 ΗΡ, µέγιστη παροχή: 28lt/min  µέγιστη πίεση:35 At

ΤΡΑΚΤΕΡ ΚΗΠΟΥ HUSQVARNA CT126
Κινητήρας Briggs & Stratton 12,5 ΗΡ. Πλάτος κοπής 77 cm. Ύψος κοπής 20-80 cm. 

Με ενσωµατωµένο συλλέκτη. 6+1 ταχύτητες.

MC CORMICK F80 E LINE
Κινητήρας PERKINGS 4400cc 74 HP. 

4 ΚΥΛΙΝ∆ΡΟΥΣ, κιβώτιο ταχυτήτων 16 εµπρός + 16 πίσω µε ρεβέρσα και 
έρπουσα. 4Χ4.  Υδραυλικά δισκόφρενα και τιµόνι ΚLIMA.

FELCO 820

ΧΟ
ΡΤ

ΟΚ
ΟΠ

ΤΙ
ΚΑ

 E
FC

OSTARK
4400 T

STARK
8460

380€
από■596€

335€
από■418€

410€
από■590€

1.999€
από■2.706€

Μικρομετρική■ρύθμιση■
κεφαλής■κοπής

Λειτουργία
ημι-ανοίγματος Δυνατότητα■κοπής■από■1■έως■45mm

Σκανδάλη■με■ελατήριο■
φιλική■στον■χρήστη

Λεπτό■σώμα■εργαλείου,■φιλικό■
στον■χρήστη■(■από■36mm)

1700€

31.800€ 27.900€

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΦΠΑ

ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ
ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ

ΜΕ ΚΑΜΠΙΝΑ
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µαθησιακές 
δυσκολίες

ειδική αγωγή

∆ιδασκαλία αδίδακτου κειµένου
Β΄ & Γ΄ Λυκείου

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

Τ α σκουπίδια και η διαχείρι-
ση τους ήταν πάντα γνωστό 
πως αποτελούσαν μια ωρο-

λογιακή βόμβα που θα έσκαγε στα 
χέρια των δημάρχων κάποια στιγ-
μή. Το σχέδιο «Καλλικράτης» που 
μετέφερε το σύνολο των ευθυνών 
διαχείρισης στον α΄ και β΄ βαθμό 
τοπικής αυτοδιοίκησης, δεν έδωσε 
παράλληλα και τους απαραίτητους 
πόρους ώστε να χρηματοδοτηθούν 
δράσεις. Από την άλλη τα ευρωπα-
ϊκά προγράμματα που μπορούσαν 
να αξιοποιηθούν αποδείχτηκε πως 
πνίγηκαν στην γραφειοκρατία και 
τις ενστάσεις: Τραγικό παράδειγμα 
η διαχείριση των απορριμμάτων 
σε επίπεδο Περιφέρειας, η οποία 
καρκινοβατεί χρόνια τώρα και θε-
ωρείται βέβαιον ότι παρά το διεθνή 
διαγωνισμό θα καταλήξει για άλλη 
μια φορά στο κενό. 

Με τις ντουντούκες!
Ο δήμος Βέλου-Βόχας πολλές φο-

ρές στο παρελθόν ήλθε αντιμέτωπος 
με το έργο «Σκουπίδια στους δρό-
μους». Όταν έκλεισε η χωματερή του 
Ζευγολατιού, όταν ο ΧΥΤΑ Κιάτου αρ-
νούταν να πάρει τα απορρίμματα της 
Βόχας, όταν παρουσίαζε ελλείψεις σε 
προσωπικό και αυτοκίνητα και άλλες 
φορές. Όλες αυτές οι περιπτώσεις 
ήταν σκόπελοι που ξεπεράστηκαν με 
τον έναν ή με τον άλλον τρόπο. 

Σήμερα, όμως βρίσκεται σε δεινή 
θέση αφού η κατάσταση έχει ξεπερά-
σει το σημείο μηδέν. Χαρακτηριστικό 
είναι ότι από την Τρίτη το απόγευμα 
οπότε και ο ΧΥΤΑ Κιάτου έβαλε ορι-
στικά λουκέτο, εκδόθηκε αμέσως 
ανακοίνωση η οποία κυκλοφόρησε 
στα ΜΜΕ και ανέφερε:  «Εξαιτίας 
της Απόφασης του Φορέα Διαχείρι-
σης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) 
1/2015 για τη διακοπή λειτουργίας 
του ΧΥΤΑ ΚΙΑΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥ-
ΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ ΟΤΙ Δεν 
υπάρχει δυνατότητα διαχείρισης των 
οικιακών απορριμμάτων στο Δήμο 
μας επί του παρόντος.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΗ-
ΜΟΤΕΣ όπως ενισχύσουν με κάθε 
τρόπο το πρόγραμμα της ΑΝΑΚΥΚΛΩ-
ΣΗΣ (ΜΠΛΕ ΚΑΔΟΙ) με υλικά συσκευ-
ασίας και μόνο και να μην βγάζουν 
απορρίμματα στους πράσινους κά-
δους μέχρι νεωτέρας ανακοίνωσης».

Επίσης τα χωριά του δήμου περι-
έρχεται αυτοκίνητο με ντουντούκα 
που ενημερώνει για την κατάσταση 
και προτρέπει τους δημότες να μην 
βγάζουν σκουπίδια στους πράσινους 

κάδους, παρά μόνον στους κάδους 
ανακύκλωσης και μόνο φυσικά τα 
ανακυκλώσιμα υλικά!

Ο δήμαρχος Βέλου-Βόχας Αννίβας 
Παπακυριάκος προχώρησε σε τηλε-
φωνικές επικοινωνίες με τους συνα-
δέλφους του δημάρχους Σικυωνίων 
και Ξυλοκάστρου συζητώντας τις δυ-
νατότητες που έχουν να κάνουν κάτι 
από κοινού. Την ίδια μέρα βρέθηκε 
στην Τρίπολη μαζί με τον αντιδήμαρ-
χο καθαριότητας Νίκο Ρόζο ώστε να 
συζητήσουν με τον Περιφερειάρχη 
τις πιθανές λύσεις που υπάρχουν. 
Εδώ να σημειώσουμε πώς η δια-
χείριση των απορριμμάτων ανήκει 
στην πραγματικότητα στον συνολικό 
σχεδιασμό της Περιφέρειας και αν ο 
διαγωνισμός που έχει πραγματοποι-
ηθεί δεν είχε οδηγηθεί σε αδιέξοδο 
(για διάφορους λόγους που δεν είναι 
δυνατόν να αναλύσουμε τώρα) από 
το τέλος του 2014 θα είχε υλοποιη-
θεί η περιφερειακή διαχείριση και το 
πρόβλημα τώρα δεν θα υπήρχε. 

Την επόμενη μέρα Τετάρτη 11 
Μαρτίου, στο γραφείο του δημάρχου 
Βέλου-Βόχας στο Ζευγολατιό ήρθαν 
οι δήμαρχοι Σικυωνίων Σπύρος Στα-
ματόπουλος και Ξυλοκάστρου Ηλίας 
Ανδρικόπουλος για να συζητήσουν 
και πάλι την διευθέτηση της κατάστα-
σης και τι μέλλει γενέσθαι. Το κλίμα 
μεταξύ των δημάρχων είναι θετικό 
και με διάθεση συνεργασίας, αλλά 
προς το παρόν δεν φαίνεται να υπάρ-
χει στον ορίζοντα καμία προσωρινή ή 
οριστική συμφωνία. 

Την ίδια μέρα ο Αννίβας Παπακυ-
ριάκος κάλεσε τους αρχηγούς της 

Ανακυκλώστε …γιατί χανόμαστε�
Η παρότρυνση της δημοτικής αρχής Βέλου-Βόχας προς τους δημότες είναι να μην βγάζουν τα σκουπίδια στους πράσινους 
κάδους, να κάνουν διαλογή των απορριμμάτων στο σπίτι τους και να ρίχνουν στους μπλε κάδους τα ανακυκλώσιμα υλικά. 

Πώς η λύση της διαλογής στην πηγή και της ανακύκλωσης φαντάζει η μοναδική, 
οριστική διέξοδος για να γλυτώσει ο τόπος μας από τον εφιάλτη των σκουπιδιών.

 ■ Από τη συνάντηση των δημάρχων στο δημαρχείο Βέλου-Βόχας στο Ζευγολατιό. Από αριστερά: Ο δήμαρχος 
Σικυωνίων Σπύρος Σταματόπουλος, ο πρόεδρος του Δ.Σ. Βέλου-Βόχας Γιώργος Πρεδάρης, ο δήμαρχος Βέλου-Βόχας 
Αννίβας Παπακυριάκος, ο δήμαρχος Ξυλοκάστρου Ηλίας Ανδρικόπουλος. Όρθιοι παρακολουθούν οι αντιδήμαρχοι 
Βέλου-Βόχας Νίκος Ρόζος (καθαριότητας) και Βασίλης Τρωγάδης (οικονομικών)
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ΠΑΛΑΙΑ ΕΘΝΙΚΉ ΟΔΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ-ΠΑΤΡΏΝ προς Κιάτο

Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής
Βραχατίου

Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου 
Βοχαϊκού

Προς Καλέντζι, 
Σουληνάρι, 
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ίας
 Τρ

ιάδ
ας

Δη
μ. 

Ζιο
ύβ

α

Αγίας Μαρίνας

Γεω
ργ

ίου
 Πα

πα
νδ

ρέ
ου

Πλ
ασ

τή
ρα

Κωστή Π
αλαμά

Ασ
ημ

. Β
ου

δο
ύρ

η

προς στάση Προαστιακού

Γράνα 
Ζευγολατιού

ΚΕΝΤΡΙΚΉ ΑΓΟΡΑ
ΠΛΑΤΕΙΑ

ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ

Γυμνάσιο - Λύκειο

ανοιχτά
ΚΑΘΕ 

ΚΥΡΙΑΚΗ

δίπλα σας
και

κάθε μέρα 
φθηνά!

νέο κατάστημα!

ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ 22
ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ

Ευχαριστήριο
Η εταιρεία Αλφα Παπουτσής Επε, μετά την πυρκαγιά που ξέσπασε 

στις νέες εγκαταστάσεις της στη θέση Τσακίρι στο Ζευγολατιό Κορινθί-
ας στις 18/2/2015 θα ήθελε να ευχαριστήσει θερμά για τις προσπάθει-
ες κατάσβεσης της πυρκαγιάς το τμήμα της Πυροσβεστικής Κορίνθου, 
Άργους, Τριπόλεως και τους εθελοντές πυροσβέστες Αθηκίων. Επίσης 
θερμές ευχαριστίες σε όλους τους συγχωριανούς, συγγενείς, φίλους 
και συνεργάτες για την αμέριστη συμπαράστασή τους και βοήθειά τους

Τέλος η εταιρία Αλφα Παπουτσής Επε ενημερώνει τόσο παραγωγούς 
όσο και πελάτες ότι και αυτή τη σεζόν του σταφυλιού – βερίκοκου θα 
είναι παρούσα και το ίδιο ενεργή όπως και τις άλλες χρονιές.

αντιπολίτευσης και τους ενημέρωσε για την κατάσταση. Την Πέμπτη 12 Μαρ-
τίου πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον Δημήτρη Ραψωματιώτη ώστε να 
εξεταστούν οι πιθανές λύσεις αλλά και το ζήτημα που έχει προκύψει με τη 
μεταφορά των απορριμμάτων της Τρίπολης στο ΚΔΑΥ Μπολατίου. 

Έκτακτο για έκτακτη ανάγκη!
Στο δήμο Σικυωνίων η κατάσταση είναι λίγο καλύτερη. Ο εν λόγω δήμος 

αντλεί κάποια δικαιώματα στον ΧΥΤΑ Ξυλοκάστρου, κληρονομικά από επο-
χής «Καποδίστρια» και πρώην δήμου Φενεού. Με δεδομένο ότι υπάρχει δεδι-
κασμένο που επεκτείνει τα δικαιώματα ενός πρώην «καποδιστριακού» δήμου 
στο σύνολο του «καλλικρατικού» δήμου (βλέπε την περίπτωση ΧΥΤΑ Κιάτου 
και δήμος Βέλου-Βόχας), ο Σπύρος Σταματόπουλος έχει βάσιμες και ισχυρές 
ελπίδες πως τα σκουπίδια των Σικυωνίων θα καταλήξουν τελικά, στον ΧΥΤΑ 
Ξυλοκάστρου. 

Παρόλα αυτά συγκάλεσε για την Πέμπτη 12 Μαρτίου έκτακτο δημοτικό 
συμβούλιο προκειμένου να κινήσει τις διαδικασίες για την κήρυξη του δή-
μου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Μ’αυτή 
την ενέργειά του προσπαθεί να μεταφέρει την 
πίεση προς την κεντρική εξουσία αλλά και την 
Περιφέρεια Πελοποννήσου ελπίζοντας σε μία 
όσο το δυνατόν καλύτερη και πιο ολοκληρω-
μένη λύση. Παράλληλα, ενεργεί προς την κα-
τεύθυνση της εγκατάστασης μηχανικής διαλο-
γής απορριμμάτων με όλες τις περιβαλλοντικές 
μελέτες που θα χρειαστεί ώστε να λύσει το 
πρόβλημα οριστικά και περιβαλλοντικώς ορθά. 

Πράσινο Σημείο Μπολατίου:  
Μια χαμένη ευκαιρία;

Ο Δημήτρης Ραψωματιώτης από καιρό 
έκρουε τον κώδωνα του κινδύνου για την ώρα 
που η διαχείριση των απορριμμάτων θα έφτανε 
στο σημείο μηδέν. Ο επιχειρηματίας σε πολλές 
περιπτώσεις είχε επισημάνει πως διαθέτει το 
μοναδικό αδειοδοτημένο πράσινο σημείο στην 
Κορινθία και καλούσε με συνεντεύξεις, άρθρα 
του, κατ’ιδίαν συναντήσεις τους δημάρχους της 
περιοχής να πάρουν έγκαιρα αποφάσεις πριν να 
είναι πολύ αργά. Τους παρότρυνε να εκπονή-
σουν από κοινού στρατηγικές επικοινωνίας για 
την ενημέρωση του κόσμου ώστε να προβληθεί 
και να προαχθεί σαν λύση η διαλογή στην πηγή, 
η οποία θα μείωνε σημαντικά τον όγκο των 
απορριμμάτων. Δυστυχώς, όπως κάθε προφή-
της στον τόπο του, κατά έναν ανεξήγητο τρόπο 
δεν έτυχε της ανάλογης προσοχής. 

Το Νοέμβριο του 2014 σε δελτίο τύπου  εξέ-
φρασε την έκπληξη, την απορία και την πικρία 
του που στις συναντήσεις και συζητήσεις των 
δημάρχων της Κορινθίας για τη διαχείριση 
των απορριμμάτων δεν λαμβάνονταν υπόψη η 
αδειοδοτημένη μονάδα του στο Μπολάτι. Όπως 
ο ίδιος ανέφερε: «Όλη αυτή η διαδικασία και η 
κινητικότητα, όπως θα έχετε καταλάβει όλοι, δεν 
έχει πουθενά συμπεριλάβει τις ήδη υπάρχουσες, 
νόμιμα αδειοδοτημένες και πλήρως εξοπλισμέ-
νες μονάδες μας». Φαίνεται πως οι δήμαρχοι 
της Κορινθίας θεωρούσαν πάντα δεδομένη την 
παρουσία του και τη συμμετοχή του σε όποια 
λύση του προβλήματος αποφάσιζαν. Όμως, η 
εταιρεία των αφών Ραψωματιώτη, η ECORAP, 
είναι μια εταιρεία η οποία έχει υποχρεώσεις πά-
γιες, εργαζομένους που πρέπει να πληρωθούν 
και σίγουρα δεν μπορεί να περιμένει, πάντα σε 
διαθεσιμότητα, πότε οι δήμαρχοι της Κορινθίας 
θα αξιώσουν να ασχοληθούν μαζί του. Κι όπως 
πολλές φορές είχε επισημάνει και προειδοποι-
ήσει σε κατ’ ιδίαν συζητήσεις με τους άρχοντες 
του τόπου, θα στρεφόταν σε άλλες περιοχές 
εκτός Κορινθίας προκειμένου να εξασφαλίσει 
τη βιωσιμότητα της επιχείρησής του. Απολύτως 
λογικό. Τραγική ειρωνεία που αυτή η στιγμή συ-
νέπεσε χρονικά με το κλείσιμο του ΧΥΤΑ Κιάτου 
και το αδιέξοδο στο οποίο βρέθηκαν οι δήμοι 
Βέλου-Βόχας και Σικυωνίων!
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Ευχαριστήρια επιστολή
Σεβαστέ και αγαπητέ μας  
πατέρα Θεμιστοκλή,

Η απομάκρυνσή σας από τον 
Ιερό Ναό της Αγίας Παρασκευ-
ής γέμισε τις ψυχές μας λύπη και 
πόνο. Υπήρξατε Εφημέριος της 
εκκλησίας μας για τριάντα πέντε 
ολόκληρα χρόνια και η προσφορά 
σας ήταν μεγάλη. 

Εκτελούσατε το φιλανθρωπικό 
σας έργο αθόρυβα εφαρμόζοντας 
το «μη γνώτων η αριστερά σου τι 
ποιεί η δεξιά σου». Είναι πολλοί 
αυτοί που βοηθήθηκαν οικονομι-
κά και υλικά. 

ΠΡΟΣΦΕΡΑΤΕ ΠΟΛΛΑ. 
ΜΕ τους δικούς σας κόπους και 

με τη δική σας φροντίδα έγινε η 
Αγιογράφηση του Ιερού Ναού της 
Αγίας Παρασκευής και έγιναν και 
πολλά άλλα έργα. Υπήρξατε για 
μας τους ενορίτες σας  ο πνευ-
ματικός μας πατέρας. Σας εμπι-
στευόμασταν κάθε μας βήμα και 
σεις πρόθυμα και με αγάπη μας 
βοηθούσατε. Βρισκόσασταν στο 
ναό καθημερινά όλες τις ώρες για 
να σας βρίσκουμε όποτε είχαμε 

ανάγκη την βοήθεια σας. Πολ-
λούς από εμάς τους ενορίτες μας 
γνωρίζετε από παιδιά. Εσείς μας 
βαπτίσατε, μας παντρέψατε, και 
σε μερικούς βαπτίσατε ακόμα και 
τα παιδιά τους. Χαιρόσασταν με τις 
χαρές μας και λυπόσασταν με τις 
λύπες μας. 

Μας κρατούσατε το χέρι και μας 
παρηγορούσατε όταν οι δυσκο-
λίες της ζωής μας λύγιζαν. Όταν 
κηδεύατε αγαπημένα μας πρό-
σωπα ήσασταν η παρηγοριά μας 
και η βοήθειά μας. Σταθήκατε στο 
πλευρό μας ακούραστος σε κάθε 
μας ανάγκη.

Πνευματικός για πολλούς από 
τους ενορίτες σας, μας βοηθήσατε 
στις απορίες μας, στους προβλη-
ματισμούς μας, στις αμφιβολίες μας 
και μας στηρίξατε στην πίστη μας.

Οι ιερές ακολουθίες, τις οποίες 
με ευλάβεια και κατάνυξη ανελλι-
πώς τελούσατε, ήταν για μας τους 
ενορίτες σας ευλογία και θεία δω-
ρεά και έτσι εύρισκε η ψυχή μας το 
δρόμο της να πλησιάσει τον Θεό. 

Ποτέ δεν απουσιάσατε από τα 
καθήκοντά σας και όταν ακό-

μα κάνατε χειρουργείο από βα-
ριά καρδιοπάθεια σε λίγες μέρες 
ήσασταν στον Ιερό Ναό για να 
προσφέρετε την βοήθειά σας σε 
όποιον σας χρειάζονταν.

Σας κατηγόρησαν και σας συκο-
φάντησαν, ας τους κρίνει ο Θεός. 
Λάθη μπορεί να έγιναν, άνθρωποι 
είμαστε και «ο αναμάρτητος πρώ-
τος τον λίθον βαλέτω» το διαβά-
ζουμε στο Ευαγγέλιο και το ακού-
με στα διάφορα κηρύγματα.

Κανείς δεν μπορεί να αμφισβη-
τήσει ότι υπηρετήσατε για σαρά-
ντα πέντε χρόνια ευσυνείδητα την 
εκκλησία, από τα οποία τριάντα 
πέντε στο Ναό της Αγίας Παρα-
σκευής.

Στην τελευταία σας θεία λει-
τουργία μας αποχαιρετήσατε με 
πόνο ψυχής. Μας ζητήσατε και 
συγνώμη αν τυχόν άθελά σας στε-
νοχωρήσατε κάποιον από τους 
ενορίτες σας. 

Μας συμβουλέψατε να συνερ-
γαστούμε με τον ιερέα που το-
ποθετήθηκε στη θέση σας, όπως 
συνεργαστήκαμε και μαζί σας. 

Σας ακούγαμε και βουβαθήκα-

με από τον πόνο που γέμισε την 
ψυχή μας. Η σκέψη ότι δεν θα 
σας ξαναβλέπαμε λειτουργό στον 
Ιερό Ναό της Αγίας Παρασκευής, 
μας έκοψε την ανάσα. Ένα βουβό 
ΓΙΑΤΙ πλημμύρισε το Ναό, και ένα 
«είναι άδικο» άρχισε ψιθυριστά να 
βγαίνει από τα χείλη μας. 

Πατέρα Θεμιστοκλή, 
Για μας τους ενορίτες σας είστε 

και θα είστε για πάντα ο Παπα-
θέμης μας. Σας σεβόμαστε, σας 
ευγνωμονούμε, σας αγαπάμε και 
όπου και να είστε θα σας βρίσκου-
με για να μας βοηθάτε και να μας 
στηρίζετε στα προβλήματά μας. 

Δεχθείτε αυτήν την επιστολή 
σαν ελάχιστη ευχαριστία και ευ-
γνωμοσύνη για όσα εσείς μας 
προσφέρατε. 

Προσευχόμαστε για σας, να σας 
δίνει ο Θεός δύναμη και ευλογία. 
Σας παρακαλούμε και εσείς να εύ-
χεστε για μας και να μην μας ξε-
χνάτε στις δεήσεις σας. 

Με σεβασμό και πολλή αγάπη
Οι ενορίτες σας

Εξατομικευμένα
προγράμματα διατροφής για:

 � ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ
 � ΚΑΡ∆ΙΑΓΓΕΙΑΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ
 � ΣΑΚΧΑΡΩ∆Η ∆ΙΑΒΗΤΗ
 � ΥΠΕΡΤΑΣΗ
 � ΑΘΛΗΤΕΣ
 � ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ-ΘΗΛΑΣΜΟΣ
 � ∆ΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ
 � ΚΛΙΝΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΠΟΥ 
ΧΡΗΖΟΥΝ ∆ΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

 � ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΑΡΟΥΣ

Π.Ε.Ο. ΚΟΡΙΝΘΟΥ-ΠΑΤΡΩΝ 108
(1ος όροφος) ΒΡΑΧΑΤΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΤΗΛ: 27410 51932, ΚΙΝ.: 6977 991128

ΩΡΑΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΠΡΩΙ: ∆ΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  9.00 π.µ-1.30 µ.µ.
ΑΠΟΓΕΥΜΑ: ΤΡΙΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6.00 µ.µ.-8.30 µ.µ.

Παροχές:

 � ΜΕΤΡΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ 
ΣΠΛΑΧΝΙΚΟΥ ΛΙΠΟΥΣ,ΛΙΠΟΥΣ 
ΑΚΡΩΝ,ΜΑΖΑΣ ΛΙΠΟΥΣ 
&ΛΙΠΩ∆ΟΥΣ ΙΣΤΟΥ

 � ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΜΥΪΚΗΣ ΜΑΖΑΣ ΚΑΙ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΥΓΡΩΝ

 � ΜΕΤΡΗΣΗ ΒΑΣΙΚΟΥ 
ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ

 � ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

 � ΑΜΕΣΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΘΕΡΜΙ∆ΙΚΗΣ 
ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ 
ΑΝΑΠΑΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΜΠΑΡΜΠΑΡΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ∆ΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ-∆ΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ
ΜΕΛΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ∆ΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ-∆ΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ

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
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Λαζανά 151, Παραλία Βραχατίου

Ελλ
ηνική μουσική

κάθε βράδυ

Γεγονότα - Ειδήσεις

ΤΗΛ.: 27410 55184   FAX: 27410 55189
Παναγή Τσαλδάρη 4, Πεζόδρομος Ζευγολατιού

 ✉ fotini.masouri@gmail.com

Μασούρη Φωτεινή

Ο Αργύρης Κωνσταντίνου για άλλη μια φορά κα-
τέκτησε την 1η θέση στο κύπελλο καράτε Νότιας 
Ελλάδας, το οποίο έλαβε χώρα στο κλειστό στάδιο 

του Βέλου στις 7 Μαρτίου του 2015, ξεσηκώνοντας το 
κοινό καθώς ο τρόπος που αγωνίζεται δεν μπορεί να 
περάσει απαρατήρητος. Η εγρήγορση, η εμπειρία και η 
τεχνική, σε συνδυασμό με τη δύναμή, την εξυπνάδα και 
το εκ γενετής  ταλέντο που διαθέτει, τον ξεχώρισαν και 
τον ανέδειξαν νικητή. Έτσι ακόμα μια πρωτιά έρχεται να 
ενισχύσει τη φήμη που τον κατατάσσει στους κορυφαί-
ους αθλητές του καράτε και δικαιώνει τους μαθητές του 
για τον θαυμασμό που του αποδίδουν, θεωρώντας τον 
το αθλητικό και ηθικό τους πρότυπο. Ακολουθούν τα 
αποτελέσματα της κατηγορίας  kumite ανδρών +84 kg 
όπως θα αναρτηθούν στον επίσημο αθλητικό ιστότοπο 
του Καράτε www.sportdata.org:

1η θέση: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
2η θέση: ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
3η θέση: ΜΑΡΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
4η θέση: ΠΑΛΗΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
5η θέση: ΜΗΤΣΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
6η θέση: ΦΑΤΣΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
7η θέση: ΓΚΟΛΦΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
8η θέση: ΚΕΦΑΛΛΗΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Συγχαρητήρια!

Πρωταθλητής για άλλη μια φορά 
ο Αργύρης Κωνσταντίνου

Δήλωση Φάνη 
Κουρεμπέ για 
ταμειακά διαθέσιμα 
του ΟΠΕΚΕΠΕ

Με αφορμή αυτόν τον, άνευ λόγου 
και αιτίας, ντόρο που έχει προκληθεί 
τα τελευταία 24ωρα με τη δήθεν αφαί-
μαξη των χρημάτων των αγροτών από 
την κυβέρνηση, εξαιτίας της ΚΥΑ για 
την αλλαγή στη διαχείριση των ταμει-
ακών διαθεσίμων του ΟΠΕΚΕΠΕ, θέ-
λουμε με τη σειρά μας να διαβεβαιώ-
σουμε όλο τον αγροτικό κόσμο καθώς 
και όσους, καλόπιστα ή μη, βιάστηκαν 
να ασκήσουν κριτική, ότι καμία πλη-
ρωμή δεν παγώνει.

Ο αναπληρωτής Υπουργός, υπεύ-
θυνος για την Αγροτική Ανάπτυξη, 
ήταν σαφέστατος, ότι οι κοινοτικές και 
εθνικές ενισχύσεις των δικαιούχων 
παραγωγών είναι διασφαλισμένες και 
μάλιστα εντός των ημερών θα έχουμε 
και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα 
πληρωμών όλων των οικονομικών 
εκκρεμοτήτων προς τους αγροτοκτη-
νοτρόφους.

χωρίς βουλευτικό αυτοκίνητο Κουρεμπές και Θελερίτη
Σύμφωνα με πληροφορίες μας - και 

παρά το γεγονός ότι από πολλά ΜΜΕ 
υπονοήθηκε το αντίθετο - ούτε ο Φάνης 
Κουρεμπές ούτε η Μαρία Θελερίτη πήραν 
βουλευτικό αυτοκίνητο. 

Δεν μπορέσαμε όμως να διασταυρώ-
σουμε την ίδια πληροφορία έτερο βουλευ-
τή του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργο Ψυχογιό αλλά και 
για τον βουλευτή της Ν.Δ. κ. Χρίστο Δήμα.
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τα φώτα στους δρόμους 
και η ...κυρά μας η μαμή�
Με τον γνωστό ...δηκτικό του τρόπο διαμαρτυρήθηκε ο Θανάσης Περαχωρίτης στις υπηρεσίες 

του δήμου για τη συσκότιση της ανατολικής εισόδου του Ζευγολατιού, της οδού Γ. Παπανδρέ-
ου, η οποία τυγχάνει να είναι η οδός στην οποία βρίσκεται το σπίτι του. "Κατόπιν εξαντλήσεως 
της ποσοτικής και ποιοτικής υπομονής που διαθέτω", αρχίζει το κείμενο της αίτησής του προς 
κάθε υπεύθυνο και μη για την αποκατάσταση του ηλεκτροφωτισμού. Σύμφωνα με τα γραφόμενα 
οι προφορικές οχλήσεις δύο μηνών δεν έφεραν αποτέλεσμα και έτσι: "Επανέρχομαι γραπτώς", 
αναφέρει "μπορείτε να αποκαταστήσετε τη βλάβη ή ...να αποφασίσουμε ότι η είσοδος της έδρας 
του δήμου θα είναι σχεδόν σκοτεινή"!

Δεν γνωρίζουμε τι θα απαντήσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου στον κ. Περαχωρίτη. 
Μπορούμε όμως να του υπενθυμίσουμε πως απάντηση 
σε ανάλογο ερώτημα έχει δοθεί στο παρελθόν 
μέσα από την γνωστή ταινία η "Κυρά μας η 
Μαμή", όπως φαίνεται παρακάτω στο 
φωτογραφικό στιγμιότυπο όπου ο 
Ορ. Μακρής εξηγεί στους προβλη-
ματισμένους δημότες που παρα-
πονούνται γιατί ο δήμαρχος δεν θα 
τους βάλει φώτα:

Δεν πρόκειται να σας βάλει.  

Έχει το σκοπό του. Σου λέει αν θα  

τους βάλω φώτα, θα βλέπει ο ένας 

τον άλλον και θα μου ματιάζονται. 

Άστους καλύτερα στο σκοτάδι να έχω 

το κεφάλι μου ήσυχο!

Λες;;

ΠΟΛΛΑ ΑΚΟΥΣΑΝ τα αυτιά μου 
τις τελευταίες μέρες αλλά το αυτί 
μου... δεν ιδρώνει. Τόσα χρόνια  
παραπολιτικός και παραπληροφορικός 
έμαθα ν' αντέχω!

 2  Στο τελευταίο δημοτικό συμ-
βούλιο θα επικεντρωθώ. Καρφιά 
και ειρωνείες ανταλλάχθηκαν 
μεταξύ Καραφωτιά και Τρωγάδη 
για την αναβάθμιση του site του 

δήμου Βέλου-Βόχας. Η αναβάθ-
μιση, είπε ο Βασίλης Τρωγάδης, 
θα κοστίσει 2.500 ευρώ… Να 
φτιάξεις ιστοσελίδα με 2.500 
νομίζω ότι είναι αδικία, να αντι-
καταστήσουμε μία των 24.000, 
είπε ο Γιώργος Καραφωτιάς 
με διάχυτη ειρωνεία. Στην 
κουβέντα παρενέβη ο Γιώργος 
Πρεδάρης και ζήτησε από τον 
Γιώργο Καραφωτιά να σταμα-
τήσει τις ειρωνείες. Μα δεν το 
δέχομαι κύριε πρόεδρε είπε ο 
σύμβουλος της αντιπολίτευσης. 
Να αντικατασταθούν 24.000 με 
2.500...

 2  Και ξαφνικά εκεί που το συμ-
βούλιο εξελισσόταν μια γνώριμη 
φωνή ακούστηκε: Καλησπέρα 
σας, είπε ο Θανάσης Περα-
χωρίτης συνοδευόμενος από 
τον πεντάχρονο γιο του και τον 
εννιάχρονο ανιψιό του. Έμαθα 
συνέχισε ότι ο καλύτερος παι-
δότοπος του Δήμου για το 2015 

είναι το Δημοτικό Συμβούλιο. 
Οπότε έφερα τα παιδιά! είπε και 
έμειναν όλοι κάγκελο!!! 
Και το είπε και το 'κανε! Άφησε 
τα παιδιά για περίπου μία ώρα 
να παίζουν στην αίθουσα του 
δημοτικού συμβουλίου ανα-
γκάζοντας το Γιώργο Πρεδάρη 
συχνά πυκνά να κάνει εκκλήσεις 
για ησυχία!

 2  Μετά από περίπου μία ώρα και 
ενώ το συμβούλιο πλησίαζε 
στο τέλος του, ήρθε ο καιρός 
να φύγει. Μάζεψε τα παιδιά και 
ευχήθηκε καληνύχτα αφήνο-
ντας και το σχετικό καρφάκι 
προς την ηγεσία του δήμου: 
Καληνύχτα σας και αν σας έχει 
λείψει η φωνή μου, κάντε καμία 
απολογιστική συνέλευση να με 
ακούσετε, είπε! Εκτός αν κάνατε 
και δεν πήρα χαμπάρι, συνέχισε! 
Πρέπει να ομολογήσουμε πως 
ο Θανάσης Περαχωρίτης είναι 
η χαρά του κάθε παραπολιτικού 

και μικροπολιτικού αρθρογρά-
φου. Πάντα έχει μια ατάκα στο 
στόμα, ένα καρφάκι, δηκτικό 
σχόλιο, τροφή για ανθρώπους 
σαν και μένα. Μου έχει λείψει 
πραγματικά από τα συμβούλια.  
Νομίζω όμως ότι την άποψή μου 
δεν συμμερίζονται άλλοι πρώην 
συνάδελφοί του!

 2  Παράπονα έκανε ο Νίκος 
Τσίτουρας γιατί δεν καλέστηκε 
στο χορό των ΚΑΠΗ. Απευθυνό-
μενος στον πρόεδρος της Ανέ-
λιξης Ανδρέα Σιάχο χαρακτήρισε 
απαράδεκτο το να μην καλούνται 
οι σύμβουλοι σε εκδηλώσεις του 
Νομικού Προσώπου του Δήμου. 
Η Κωνσταντίνα Τζαναβάρα 
θεωρώντας πως κάποιες αιχμές 
του Ν. Τσίτουρα αφορούσαν την 
παρουσία της ίδιας ενημέρωσε 
πως ούτε η ίδια είχε λάβει 
πρόσκληση παρά πήγε στο χορό 
με δική της πρωτοβουλία!

ΤΑ
 Α

Κ
Ο

Υ
Σ

Α

και τα λέω

Οι αυθαιρεσίες των ρομά
Το θέμα έφερε στο συμβού-

λιο στην προημερησίας συζή-
τηση ο Θανάσης Μανάβης. Ο 
αρχηγός της αντιπολίτευσης 
αναφέρθηκε σε σειρά παρα-
βάσεων και αυθαιρεσιών των 
Ρομά, σε όλα τα μήκη και τα 
πλάτη του δήμου κυρίως 
όμως στις περιοχές πέριξ της 
σιδηροδρομικής γραμμής και 
της νέας Εθνικής Οδού. 

Θα ήθελα, είπε, να φέρουμε το θέμα αυτό προς 
συζήτηση κάποια στιγμή, γιατί έχει αρχίσει και εξα-
πλώνεται γενικότερα, εφόσον δεν υπάρχει αστυ-
νόμευση πλέον. Αστυνομία δεν υπάρχει και το 
ξέρουμε όλοι. Πρέπει να βοηθηθούν οι πρόεδροι 
που κάθε μέρα κάνουν τον αστυνόμο στα χωριά και 
κυνηγάνε τον κάθε κλέφτη και τον κάθε τσιγγάνο 
που κάνει ό,τι θέλει, χτίζει όπου να 'ναι, παίρνει 
ρεύμα από την κολόνα, δεν τον ενδιαφέρει τι γί-
νεται με τους πιο κάτω, με τους πιο πάνω. Γενικά 
υπάρχει μεγάλη αδράνεια γύρω από αυτό το θέμα, 
το οποίο θεωρώ ότι είναι από τα πιο σημαντικά που 
αντιμετωπίζουμε. 

Γιατί πλέον δεν είναι μόνο το Ζευγολατιό που 
πλήττεται από τους ΡΟΜΑ. Όλος ο Δήμος έχει πλη-
γεί ανεπανόρθωτα. Τους έχουμε βάλει και στην 
καλύτερη βιτρίνα του δήμου μας. Περνάει κάποιος 
με το τρένο, γύφτους βλέπει, περνάει στο δρόμο, 
γύφτους βλέπει. Στην αγορά βγαίνεις, γύφτους 
βλέπεις. Κάποια στιγμή αν θα μπορούσαμε, αν 
συμφωνεί και ο κ. Δήμαρχος να το φέρουμε προς 
συζήτηση, κατέληξε.

Τόσο ο δήμαρχος όσο και οι υπόλοιποι δημοτι-
κοί σύμβουλοι συμφώνησαν πως αποτελεί μείζον 
ζήτημα για το δήμο Βέλου-Βόχας και συμφώνη-
σαν να το συζητήσουν σε επόμενο δημοτικό συμ-
βούλιο.

Μάλιστα αναφέρθηκαν στο μέγα θέμα που έχει 
προκύψει στο 2ο Δημοτικό Σχολείο όπου τα παι-
διά κινδυνεύουν από καλώδια που κρέμονται στο 
φράχτη του σχολείου λόγω ρευματοκλοπής!!!
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Το Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν – 
Υπόγειο θα βρεθεί για μία και μοναδι-
κή παράσταση στο Πολιτιστικό Κέντρο 
Μπολατίου, το Σάββατο 4 Απριλίου 
2015.

Το έργο Υπόγειο στο Φως, είναι μια 
ονειρική ιστορία που μας ταξιδεύει στα 
θεατρικά κείμενα που καθόρισαν το 
ρεπερτόριο του Θεάτρου Τέχνης και 
που σε συνδυασμό με ένα πλούσιο ει-
καστικό και οπτικό υλικό εισάγουν τον 
θεατή σε έναν κόσμο πραγματικότητας 
και μυθοπλασίας. Σκηνοθετώντας μια 
παράσταση που κινείται χρονικά ανά-
μεσα στο παρελθόν και στο παρόν, ο 
Κωστής Καπελώνης επιχειρεί να φω-
τίσει τα στοιχεία εκείνα που καθιστούν 

την ιστορία του Θεάτρου Τέχνης ανε-
πανάληπτα διαχρονική και παντοτινά 
επίκαιρη.

Σύνθεση κειμένου – Σκηνοθεσία: 
Κωστής Καπελώνης. Δραματολόγος 
παράστασης: Έλενα Τριανταφυλλο-
πούλου. Επιμέλεια σκηνικού χώρου 
– κοστουμιών: Κατερίνα Σωτηρίου. 
Επιμέλεια Μουσικής- ήχων: Θάνος  
Καζαντζής. Βοηθός Σκηνοθέτης: Κα-
τερίνα Παπαναστασάτου. Παίζουν (αλ-
φαβητικά): Δημήτρης Καλαντζής, Κω-
στής Καπελώνης, Ηρώ Κωστή, Φώτης 
Μακρής, Γιάννα Μαλακατέ

Γενική είσοδος 10 ευρώ. Τηλέ-
φωνα κρατήσεων:6945871808 και 
6946524680

Στο Μπολάτι τον Απρίλη 
το "Υπόγειο στο Φως"

Γιορτάζοντας την 25η Μαρτίου...
■■ ■Το■Σάββατο 21 Μαρτίου■και■ώρα■8:30 μμ.■η■Πνευματική Στέγη Ζευγολατιού■διοργανώνει■
γιορτή■ για■ την■ επέτειο■ της■ 25ης■ Μαρτίου■ στο■ ΑΜΟΡΕ■ (πρώην■ κηνηματογράφος)■ στο■
Ζευγολατιό.■Τιμή■εισιτηρίου:■10€■(με■φαγητό■και■ποτό).■Η■εκδήλωση■τελεί■υπό■την■αιγίδα■
του■δήμου■Βέλου-Βόχας.■
■■ ■ Την■Κυριακή 22 Μαρτίου στις 6.00 μ.μ. η■Νέα Διάπλαση Μπολατίου■ φιλοξενεί■ στο■
Πολιτιστικό Κέντρο Μπολατίου■τη■Λέσχη Κούκλας και Θεάτρου Σικυώνας■και■τη■θεατρική■
παράσταση■"Τα Ελληνάκια".■Η■είσοδος■είναι■ελεύθερη.
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Διανομή κατ ’  οίκον
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟ

ΑΣΣΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΗΛ. 27410 87149

Ι. Π. ΔΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΓΡΑΕΡΙΟ

EC    α.ε.

Κ
έν
τρ

ο Δ
ιαλο

γής Ανακυκλώσιμων Υλικώ
ν

www.kenppe.gr

www.ecorap.gr

www.ecoradio.gr

Π.Α.Ε.  Άργης Καλαμάτας - 
Α.Γ.Σ. Άπις Ζευγολατιού 0 - 3

Στο πλαίσιο της τελευταίας αγωνιστικής 
του Πρωταθλήματος Ανδρών Πελοποννή-
σου στο βόλεϊ, το Σαββάτο 28.2.2015 στο 
Κλειστό Γυμναστήριο Καλαμάτας έγινε ο 
αγώνας μεταξύ των ομάδων  Άργης Καλα-
μάτας και Άπις Ζευγολατιού.

 Οι Αθλητές του Άπι παρότι είχαν εδραιώσει 
την πρώτη θέση που δίνει το εισιτήριο για την 
άνοδο στην Β΄ Εθνική, αγωνίστηκαν δυνατά 
και με πάθος, χωρίς να δώσουν στους αντιπά-
λους τους κανένα περιθώριο αντίδρασης. Το 
τελικό σκορ  0 - 3 (16 -25, 19 - 25, 23 - 25) απο-
τελεί το θριαμβευτικό επίστεγασμα μιας μονα-
δικής χρονιάς και μιας θεαματικής πορείας για 
την ομάδα του ΑΠΙ. Ευχόμαστε κάθε επιτυχία 
στην πορεία της ομάδας στην Β΄ εθνική! 

Α.Γ.Σ. Άπις: (Νανόπουλος) Καραθανάσης 
Α. - Σπίνας Δ. - Φάνης Π.  - Νανόπουλος Δ. - 
Κουράτος Ά. - Γεωργίου Κ.  - Αλεξόπουλος 
Δ. - Νανόπουλος Η.

Συγχαρητήρια 
από τον δήμαρχο

Τα θερμά του συγχαρήτηρια στην ομάδα 
βόλεϋ του Α.Γ.Σ Άπις Ζευγολατιού για την 
άνοδό της στη Β΄Εθνική, απήυθυνε ο δή-
μαρχος Βέλου-Βόχας Αννίβας Παπακυριά-
κος. Στο μήνυμά του ο δήμαρχος αναφέρει: 
«Οι αθλητές του Άπις απέδειξαν και με το 
παραπάνω ότι αξίζουν την άνοδό τους στη 
Β΄Εθνική και αποδεικνύουν περίτρανα ότι η 
δουλειά, το πείσμα και η επιμονή που τους 
χαρακτηρίζει είναι καθοριστικοί παράγοντες 
της κάθε επιτυχίας.

Επιτυχίες σαν αυτή δίνουν προστιθέμενη 
αξία στα αθλητικά δρώμενα του Δήμου μας.

Τα συγχαρητήριά μου στους παίκτες, τη δι-
οίκηση, τον προπονητή και σε όλους όσους 
συνέβαλλαν σε αυτή τη μεγάλη επιτυχία και 
μας έκαναν περήφανους και που πιστεύουμε 
ότι θα συνεχίζουν να μας εκπλήσσουν και στη 
Β΄Εθνική. Σας εύχομαι ολόψυχα καλή συνέ-
χεια και πάντα επιτυχίες».

Συγχαρητήρια 
και επισημάνσεις

 
Αξίζουν πολλά και για πολλές δεκαετίες συγχαρη-

τήρια, στον Α.Γ.Σ. ΑΠΙΣ Ζευγολατιού. Τα φετινά αγω-
νιστικά αποτελέσματα του Πρωταθλήματος Ανδρών 
Πελοποννήσου ήταν θριαμβευτικά για τον ΑΠΙΣ Ζευ-
γολατιού. Οφείλουμε πολλά μπράβο στους αθλητές, 
στην διοίκηση και στους προπονητές της ομάδας.

Επί τη ευκαιρία καλό θα ήταν να αναφέρουμε την 
υποχρέωση και την ανάγκη να χορηγούμε εμείς οι 
πολίτες με τα πενιχρά οικονομικά μας και να συμπα-
ραστεκόμαστε σε τέτοιες προσπάθειες, που γίνονται 
για την νεολαία μας.

Δυστυχώς οι επιχορηγήσεις των δημόσιων φορέων 
(π.χ. γενική γραμματεία αθλητισμού, δήμος Βόχας-
Βέλου, περιφέρεια Πελοποννήσου κ.άλλοι) αποτε-
λούν είδος υπό εξαφάνιση.

Πρέπει και οφείλουν μικρές, μεσαίες και μεγάλες 
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, 
όπως επίσης οι έχοντες και κατέχοντες του τόπου 
μας, να ενεργοποιήσουν την κοινωνική τους ευθύνη 
και συν-ευθύνη, ώστε να χορηγούν χωρίς επιφυλά-
ξεις και υστεροβουλίες τον αθλητισμό στον τόπο μας.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΡΑΧΩΡΙΤΗΣ, ΓΕΩΠΟΝΟΣ 

το απόλυτο της επιτυχίας για τον Α.Γ.Σ. Άπις Ζευγολατιού

Ανέβηκε στην β¨ Εθνική αήττητος�
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Σήκωσε την κούπα ο ΑΟΖ�
ΚΥΠΕΛΛΟ ΚΟρινΘιΑΣ

Κυπελλούχος Κορινθίας για πρώτη φορά στην 
ιστορία του αναδείχθηκε ο ΑΟ Ζευγολατιού, 
επικρατώντας στον τελικό 2-0 των Αγίων Θε-

οδώρων, με τον Μάκη Μυργιώτη απόλυτο σκόρερ. 
Ο ΑΟΖ κατάφερε να αιφνιδιάσει και μόλις στο 3’ άνοι-
ξε το σκορ, όταν ο Γιώργος Καραϊνδρος βρήκε τον 
Μυργιώτη, αυτός ξέφυγε από τους αμυντικούς των 
Αγίων και νίκησε τον Διάσσινο, για το 1-0. Η ομάδα 
των Αγίων Θεοδώρων, έδειξε να επηρεάζεται, θέλη-
σε να πιέσει, χωρίς όμως να δημιουργήσει μεγάλες 
φάσεις στην αντίπαλη εστία.

Από την άλλη, ο ΑΟΖ έφτασε κοντά στο 2-0, όταν 
μέσα από την περιοχή έπιασε το σουτ, με τον Διάσσι-
νο να μπλοκάρει, ενώ λίγο αργότερα ο Πετρόπουλος 
δε βρήκε στόχο, μετά από γύρισμα του Μυργιώτη, το 
οποίο έδιωξε σε κόρνερ ο τερματοφύλακας των Αγίων.

Στο 41’ ο Μάκης Μυργιώτης εκμεταλλεύθηκε νέα 
εξαιρετική ασίστ του Γιώργου Καραΐνδρου και με δυ-
νατό σουτ, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 2-0, 
μέσα σε αποθέωση.

Στην επανάληψη, οι Άγιοι Θεόδωροι είχαν την 
υπεροχή και πίεσαν χωρίς όμως αποτέλεσμα ώστε 
να μπορέσουν να πετύχουν ένα τέρμα.

Ωστόσο, το 2-0 δεν άλλαξε και η ομάδα του Ζευγο-
λατιού πανηγύρισε την κατάκτηση του τροπαίου, κό-
ντρα σε έναν αντίπαλο που του αξίζουν πολλά συγχα-
ρητήρια, καθώς πάλεψε ως το τέλος, με τους παίκτες 
του όμως πολλές φορές να ταλαιπωρούν την μπάλα 
και γενικά να είναι σε κακή μέρα επιθετικά.

Φυσικά κορυφαίος του αγώνα ο Μάκης Μυργιώ-
της, σπουδαίο ματς από τον Γιώργο Καραϊνδρο, που 
πιστώνεται τις δύο ασίστ, καλή δουλειά από τον Ζάρ-
κο στο α’ μέρος, ενώ θετικότατη η παρουσία και των 
Παινέση, Βελέντζα Δ.

Χωρίς πρόβλημα η διαιτησία του Γιώργου Δασκα-
λόπουλου, ο οποίος μπορεί να έδειξε πάνω από δέκα 
κίτρινες κάρτες, ήταν όμως όλες δικαιολογημένες.

ΑΟ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ: Μητσόπουλος, Αυγέρης, Βε-
λέντζας Δ., Σπυρόπουλος, Αντωνόπουλος Χ. (60’ 
Καραϊνδρος Δ.), Μπούκης, Καραϊνδρος Γ. (87’ λ.τρ. 
Παληός), Παινέσης, Πετρόπουλος (69’ Ραπουσάι), 
Μυργιώτης, Ζάρκος

ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ: Διάσσινος, Πάτρας, Καλογήρου 
(77’ Καραμαλέγκος), Γεωργακόπουλος (59’ Γεώργα-
ρης Π.), Αντωνίου, Μπαστούνης, Νικολάου Ο., Καρ-
βέλης, Γκοτζιάς (63’ Λέζη), Οικονόμου Α., Μπράνκο

Συγχαρητήρια
Ο δήμαρχος Βέλου-Βόχας Αννίβας 

Παπακυριάκος, ο οποίος βρέθηκε 
στο γήπεδο και υποστήριξε θερμά την 
ομάδα του Ζευγολατιού, έστειλε προς 
συγχαρητήριο μήνυμα στον ΑΟΖ λέγο-
ντας τα εξής:

«Τα θερμά μου συγχαρητήρια στην 
ομάδα του Α.Ο.Ζευγολατιού για την κα-
τάκτηση του 43ου κυπέλλου ποδοσφαί-
ρου Κορινθίας. Η κατάκτηση αυτή του 
κυπέλλου μας γεμίζει ελπίδα, χαρά αλλά 
και αισιοδοξία για το μέλλον αποδεικνύ-
οντας πως τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο 
όταν βασίζεται στο ήθος, στο αγωνιστικό 
πνεύμα, στη σκληρή δουλειά και στη 
δύναμη ψυχής που εσείς διαθέτετε.

Συγχαρητήρια πολλά αξίζουν στους 
ποδοσφαιριστές, την τεχνική ηγησία, τη 
διοίκηση, σε όλο το επιτελείο του σωματείου, αλλά και 
στους φιλάθλους που στάθηκαν στο πλευρό της ομά-
δας σε όλη της την πορεία.

Ο Δήμος Βέλου Βόχας θα συνεχίζει να στέκεται δί-
πλα σας και να υποστηρίζει όλες σας τις προσπάθειες. 
Εύχομαι καλή δύναμη, καλή συνέχεια και να μας φέρ-

νετε πάντα πρωτιές».
Επίσης, συγχαρητήρια μηνύματα 

έστειλαν και οι "συνδημότισσες" ομά-
δες Ελλάδα Βέλου και Άρης Βοχαϊκού. 
Το Δ.Σ. της Ελλάδας Βέλου σημειώνει: 
«Ο Π.Α.Σ. ΕΛΛΑΣ ΒΕΛΟΥ εκφράζει τα 
θερμά του συγχαρητήρια στην Διοίκη-
ση, το Τεχνικό Επιτελείο και τους Αθλη-
τές του Α.Ο.Ζ. για την κατάκτηση του 
Κυπέλλου Κορινθίας για πρώτη φορά 
στην Ιστορία του στο ποδόσφαιρο και 
εύχεται καλή συνέχεια στον θεσμό του 
Κυπέλλου όπου θα εκπροσωπήσει τον 
Νομό μας καθώς και να εκπληρώσει και 
τους υπόλοιπους στόχους που έχει θέ-
σει για την φετινή αγωνιστική περίοδο».

Ενώ ο Άρης Βοχαϊκού αναφέρει: 
«Ο αθλητικός σύλλογος Άρη Βοχαϊκού 
συγχαίρει την ομάδα του ΑΟ Ζευγολα-

τιού για την κατάκτηση του Κυπέλλου Κορινθίας. Μια 
ομάδα με πολύ καλή οργάνωση σήμερα πήρε την 
ανταμοιβή όλων των κόπων από την ΑΡΧΗ της χρο-
νιάς. Ευχόμαστε ίδια συνέχεια και στο πρωτάθλημα της 
Α1 Ν. Κορινθίας».

Πηγή:  www.apopsi24.gr / φωτο: Γ. Διακόπουλος

...ΚΑΙ ΤΟ 
ΑΠΟΛΥΤΟ ΡΕΚΟΡ!
Ο■Γιώργος■Βορινιώτης,■
μετά■τις■7■(!!!)■κατα-
κτήσεις■ως■παίκτης,■
πλέον■έχει■να■λέει,■ότι■
κατέκτησε■το■τρόπαιο■και■
ως■παράγοντας■ομάδας!!!
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Τους τρεις πιο εύκολους βαθμούς πήρε ο Αρης 
Βοχαϊκού, αφού η ομάδα του Λεχαίου δεν προ-
σήλθε στο παιχνίδι λόγω ασθένειας 7 παικτών 
της. Παράλληλα η Στιμάγκα πέτυχε μια ακόμα 
νίκη, αφού επικράτησε εύκολα 1-4 της Λαύκας, 
έφτασε τους 35 βαθμούς και συνεχίζει να ελπίζει 
σε άνοδο, στην Α2 Κατηγορία. Την προσεχή Κυ-
ριακή το ντέρμπυ Στιμάγκα -Άρης Βοχαϊκού θα 
κρίνει πολλά για την κατάταξη στον βαθμολογικό 
πίνακα. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΠΑΜΦΕΝΕΑΤΙΚΟΣ-ΚΕΡΑΥΝΟΣ Μ.ΒΑΛΤ.  4-0

ΑΡΗΣ ΒΟΧΑΪΚΟΥ-ΑΟ ΛΕΧΑΙΟΥ  2-0 α.α.   

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ-ΑΠΕΣΣΑΣ 8-1 

ΘΥΕΛΛΑ ΛΕΟΝΤΙΟΥ-ΑΟ ΛΥΚΟΠΟΡΙΑΣ 0-3 

ΑΟ ΛΑΥΚΑΣ-ΝΕΟΙ ΣΤΙΜΑΓΚΑΣ 1-4 

ΑΟ ΑΣΠΡΟΚΑΜΠΟΥ-ΠΑΟ ΚΟΥΤΑΛΑ 1-4

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Β2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Ο Μ Α Δ Α 	 Α Γ 	Ν 	 Ι 	 Η 	 Β
1. ΠΑΟ ΚΟΥΤΑΛΑΣ 17 14 3 0 45
2. ΑΡΗΣ ΒΟΧΑΪΚΟΥ 17 12 2 3 38
3. ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓ. 17 12 2 3 38
4. ΝΕΟΙ ΣΤΙΜΑΓΚΑΣ 17 11 2 4 35
5. Α.Ο. ΛΥΚΟΠΟΡΙΑΣ 17 10 5 2 35
6. ΑΠΕΣΣΑΣ ΧΑΛΚΙΟΥ 17 8 3 6 27
7. ΠΑΜΦΕΝΕΑΤΙΚΟΣ 17 7 0 10 21
8. Α.Ο. ΛΕΧΑΙΟΥ 17 4 4 9 16
9. ΑΟ ΑΣΠΡΟΚΑΜΠΟΥ 17 3 4 10 13
10. Α.Ο. ΛΑΥΚΑΣ 17 2 2 13 8
11. ΘΥΕΛΛΑ ΛΕΟΝΤΙΟΥ 17 2 1 14 7 
12. ΚΕΡΑΥΝΟΣ Μ. ΒΑΛΤΟΥ 17 3 0 14 

Επόμενη αγωνιστική
15/3/15 ώρα 11.00 το πρωί

 ΑΟ ΛΕΧΑΙΟΥ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ
ΠΑΜΦΕΝΕΑΤΙΚΟΣ-ΑΟ ΛΑΥΚΑΣ 

ΑΠΕΣΣΑΣ-ΠΑΟ ΚΟΥΤΑΛΑ 
ΚΕΡΑΥΝΟΣ Μ.ΒΑΛΤ.-ΘΥΕΛΛΑ ΛΕΟΝΤΙΟΥ 

ώρα 3.00 το μεσημέρι
ΝΕΟΙ ΣΤΙΜΑΓΚΑΣ-ΑΡΗΣ ΒΟΧΑΪΚΟΥ 

 ΑΟ ΛΥΚΟΠΟΡΙΑΣ-ΑΟ ΑΣΠΡΟΚΑΜΠΟΥ

Πηγή: wwwepskor.gr

b2 ΚΑτΗΓΟριΑ ΚΟρινΘιΑΣ

Ποδόσφαιρο

Επανάληψη του τελικού ήταν το ματς της προ-
ηγούμενης Κυριακής για τον ΑΟΖ. Αντιμετώπισε 
τους Αγίους Θεοδώρους μέσα στην έδρα του και 
πέτυχε σκορ 2-1, βάζοντας σοβαρή υποψηφιότη-
τα να πετύχει το νταμπλ αφού τώρα πια φιγουρά-
ρει μόνος πρώτος στον βαθμολογικό πίνακα!

Στις επιτυχίες επέστρεψαν τα Ταρσινά ’97, κα-
θώς επιβλήθηκαν 0-2 του Πανευρωστινιακού και 
άφησαν πίσω τους, τη βαριά ήττα με 2-5 από τον 
Πανσολυγειακό. Παράλληλα στην κορυφή Ηρα-
κλής Λεχ. και Ολυμπιακός Άσ. παρέμειναν πρώ-
τοι μετά τα σαρωτικά σκορ που πέτυχαν!

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Ο Μ Α Δ Α 	 Α Γ 	Ν 	 Ι 	 Η 	 Β
1. ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΕΧΑΙΟΥ 19 16 3 0 51
2. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΣΣΟΥ 19 16 2 1 50
3. ΔΑΦΝΗ ΕΞΑΜΙΛΙΩΝ 19 12 3 4 39
4. ΙΣΘΜΙΑΚΟΣ 19 12 3 4 39
5. ΠΑΝΣΟΛΥΓΕΙΑΚΟΣ 19 10 4 5 34
6. ΘΥΕΛΛΑ Κ. ΔΙΜΗΝΙΟΥ 19 9 5 5 32
7. ΤΑΡΣΙΝΑ '97 19 8 5 6 29
8. ΔΑΦΝΗ ΠΟΥΛΙΤΣΑΣ 19 9 1 9 28
9. ΑΡΗΣ ΑΡΧ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ 19 6 5 8 23
10. ΑΕΤΟΣ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ 19 6 5 8 21
11. ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΓΑΛΑΤΑΚ. 19 7 3 9 18
12. ΑΟ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ 19 4 4 11 16
13. ΠΡΟΟΔΟΣ ΑΓ. ΒΑΣ. 19 4 3 12 15
14. ΑΟ ΣΟΛΟΜΟΥ 19 4 2 13 14
15. ΠΑΝΕΥΡΩΣΤΙΝΙΑΚΟΣ 19 4 0 15 12
16. ΦΩΚΑΣ ΑΡΧ. ΚΛ. 19 1 0 18 3

Επόμενη αγωνιστική
14/3/15 ώρα 3.00 το μεσημέρι

ΔΑΦΝΗ ΕΞΑΜΙΛΙΩΝ - ΠΑΝΕΥΡΩΣΤΙΝΙΑΚΟΣ
ΙΣΘΜΙΑΚΟΣ - ΑΟ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ 

15/3/15 ώρα 3.00 το μεσημέρι
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΣΣΟΥ - ΠΑΝΣΟΛΥΓΕΙΑΚΟΣ 

ΑΡΗΣ ΑΡΧ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ - ΔΑΦΝΗ ΠΟΥΛΙΤΣΑΣ 
ΑΕΤΟΣ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ - ΠΡΟΟΔΟΣ ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

ΤΑΡΣΙΝΑ '97 - ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ
ΑΟ ΣΟΛΟΜΟΥ - ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΕΧΑΙΟΥ 

ΦΩΚΑΣ ΑΡΧ. ΚΛ. - ΘΥΕΛΛΑ Κ. ΔΙΜΗΝΙΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΠΑΝΣΟΛΥΓΕΙΑΚΟΣ - ΔΑΦΝΗ ΕΞΑΜΙΛΙΩΝ   2-1
ΔΑΦΝΗ ΠΟΥΛΙΤΣΑΣ - ΙΣΘΜΙΑΚΟΣ 2-1 
ΑΟ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΟ ΣΟΛΟΜΟΥ  0-0 
ΠΡΟΟΔΟΣ ΑΓ. ΒΑΣΙΛ. - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΣ.  0-5 
ΑΕΤΟΣ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ - ΑΡΗΣ ΑΡΧ. ΚΟΡΙΝΘ. 3-1 
ΠΑΝΕΥΡΩΣΤΙΝΙΑΚΟΣ - ΤΑΡΣΙΝΑ '97 0-2 
ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ - ΘΥΕΛΛΑ Κ. ΔΙΜΗΝΙΟΥ  1-1 
ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΕΧΑΙΟΥ - ΦΩΚΑΣ ΑΡΧ. ΚΛΕΩΝ.  10-0

Α1 ΚΑτΗΓΟριΑ ΚΟρινΘιΑΣ Α2 ΚΑτΗΓΟριΑ ΚΟρινΘιΑΣ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Ο Μ Α Δ Α 	 ΑΓ	 Ν	 Ι	 Η	 Β
1. Α.Ο. ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ 24 16 5 3 53
2. ΚΟΡΙΝΘΟΣ '06 24 16 3 5 51
3. ΠΑΣ ΕΛΛΑΣ ΒΕΛΟΥ 24 12 6 6 42
4. ΘΥΕΛΛΑ ΠΕΤΡΙΟΥ 24 13 3 8 42
5. Ν. ΑΣΤΗΡ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ 24 12 5 7 41
6. ΤΕΝΕΑΤΗΣ ΑΘΙΚΙΩΝ 24 12 4 8 40
7. ΠΕΛΟΠΑΣ ΚΙΑΤΟΥ 24 12 4 8 40
8. ΠΑΝΚΑΜΑΡΙΑΚΟΣ 24 10 4 10 34
9. ΠΑΝΝΕΜΕΑΤΙΚΟΣ 24 10 3 11 33
10. Π.Α.Σ. ΚΟΡΙΝΘΟΣ 24 11 0 13 33
11. ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ 24 9 4 11 31
12. ΠΑΣ ΚΥΨΕΛΟΣ 24 8 4 12 28
13. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΟΥΤΡ. 24 8 4 12 28
14. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΙΛΙΟΜ. 24 5 9 10 24
15. ΑΟ ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙΟΥ 24 5 4 15 19
16. ΗΡΑΚΛΗΣ ΞΥΛΟΚ. 24 1 2 21 3

Επόμενη αγωνιστική
14/3/15 ώρα 3.00 το μεσημέρι

ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΟΙ - ΑΟ ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙΟΥ

ΘΥΕΛΛΑ ΠΕΤΡΙΟΥ - ΑΟ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ 

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΙΛ/ΔΙΟΥ - ΠΕΛΟΠΑΣ 

ΠΑΣ ΚΥΨΕΛΟΣ - ΗΡΑΚΛΗΣ ΞΥΛ/ΣΤΡΟΥ 

ΣΦΛ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΠΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ 

ΠΑΝΚΑΜΑΡΙΑΚΟΣ - ΚΟΡΙΝΘΟΣ '06

ΕΛΛΑΣ ΒΕΛΟΥ-ΤΕΝΕΑΤΗΣ

Ν.ΑΣΤΗΡ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ-ΠΑΝΝΕΜΕΑΤΙΚΟΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΑΟ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ - ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΟI  2-1 
ΠΕΛΟΠΑΣ - ΑΟ ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙΟΥ 5-1 
ΗΡΑΚΛΗΣ ΞΥΛ. - ΘΥΕΛΛΑ ΠΕΤΡΙΟΥ  0-3 
ΠΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΙΛ.  1-0 
ΚΟΡΙΝΘΟΣ '06 - ΠΑΣ ΚΥΨΕΛΟΣ  1-0
ΤΕΝΕΑΤΗΣ - ΣΦΛ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1-2 
ΠΑΝΝΕΜΕΑΤΙΚΟΣ - ΠΑΝΚΑΜΑΡΙΑΚΟΣ 2-0 
ΝΕΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΕΡΒ. - ΕΛΛΑΣ ΒΕΛΟΥ  0-1

ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ - ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ
• ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ • ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ • ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ

• PARK PILOT • ΓΡΥΛΟΙ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ • ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ
ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ

κιν. 6948 104163-65, fax:211 7702882
ΠΟΥΛΙΤΣΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ - e-mail: drososservice@gmail.com

ΑλΕΚΟσ ΧΟνΔΡΟσ

ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 
S E R V I C E

ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Ζευγολατιό Κορινθίας 
τηλ. 27410 50385, κιν.: 6974 722281

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ



ΠΕΜΠΤΗ  12  ΜΑΡΤΙΟΥ  2015

13πολιτών
Γνώμη

Γ. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ - Ν. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΟΕ

ΠΩΛΗΣΗ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ
& ΕΙ∆ΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

BOX CENTER

Ζευγολατιό Κορινθίας
τηλ: 27410 55151

Aθλητικά - Σκάκι

Ο ι αθλητές που προπονεί ο Αργύρης 
Κωνσταντίνου στον Αθλητικό Σύλ-
λογο Καράτε ΑΚΑΜΑ, συμμετείχαν 

στο κύπελλο καράτε Νότιας Ελλάδας, το 
οποίο πραγματοποιήθηκε στις 7 Μαρτίου 
του 2015, σημειώνοντας τεράστια επιτυ-
χία. Ο κάθε αθλητής του συλλόγου κα-
τάφερε να διακριθεί και να σκαρφαλώσει 
στο βάθρο, ενώ σχεδόν όλοι έφτασαν στον 
τελικό της κατηγορίας τους κατακτώντας 
άλλοι την πρώτη και άλλοι την δεύτερη 
θέση. Μάλιστα, διεξήχθησαν τελικοί αγώ-
νες κατηγοριών που και οι δυο συναγωνι-
ζόμενοι ανήκαν στο σωματείο του Ακάμα! 
Πιο συγκεκριμένα, οι θέσεις που κατακτή-
θηκαν αναφέρονται αναλυτικά παρακάτω:
• Αθανασούλιας Κωνσταντίνος 2η 

θέση kumite
• Αργυρόπουλος Κωνσταντίνος 3η 

θέση kumite
• Αρσουλικ Νικήτας 1η θέση kumite
• Ζευκιλή Ασπασία 1η θέση kumite
• Ζευκιλής Παναγιώτης 2η θέση 

kumite
• Θεοδώρου Φανουρία 2η θέση kumite
• Θεοδώρου Φανουρία 3η θέση kata
• Κυριακόπουλος Παναγιώτης 2η θέση 

kumite
• Κωνσταντίνου Αργύρης 1η θέση 

kumite
• Κωνσταντίνου Κωνσταντίνα 2η θέση 

kumite
• Κωνσταντίνου Κωνσταντίνα 2η θέση 

kata
• Λόντος Πέτρος 1η θέση kumite
• Λόντος Πέτρος 1η θέση kata
• Λόντος Χαράλαμπος 1η θέση kata
• Λόντος Χαράλαμπος 3η θέση kumite
• Μάντζαρης Βασίλης 2η θέση kumite
• Πιτσούνης-Γιαννακόπουλος Δημή-

τρης 1η θέση kumite
• Πιτσούνης-Γιαννακόπουλος Γιώργος 

1η θέση kumite
• Τερλέγκας Αναστάσης 2η θέση 

kumite

• Φλάμος Γιάννης 1η θέση kumite 
• Χάντε Δημήτρης 2η θέση kata
• Χάντε Δημήτρης 3η θέση kumite
• Χατζόπουλος Κωνσταντίνος 2η θέση 

kumite
• Χελιδώνης Αλέξανδρος 1η θέση 

kumite
• Χρήστοβα Βικτώρια-Παύλοβα 2η 

θέση kumite
• Χρήστοβα Βικτώρια-Παύλοβα 3η 

θέση kata
Ο προπονητής των 20 προαναφερθέ-

ντων αθλητών Κωνσταντίνου Αργύρης 
δήλωσε υπερήφανος για τους μαθητές 
του τονίζοντας οτι παρά το άγχος και 
την αγωνία που τους διακατείχε ,ούσα η 
παρθενική συμμετοχή των μαθητών του 
στο αγωνιστικό κομμάτι, κατάφεραν να 
σταθούν αντάξιοι των προσδοκιών του 
και της προπονητικής εργασίας που τους 
παρείχε και συνεχίζει να τους παρέχει στο 
Δήμο Βέλου-Βόχας. Έτσι  απονέμει πολλά 
συγχαρητήρια στην αγωνιστική ομάδα του 
Ακάμα και αποκαλύπτει τον επόμενο στό-
χο του που δεν είναι άλλος από την ενεργή 
συμμετοχή της ομάδας του στα εκτός συ-
νόρων πρωταθλήματα!

Μεγάλες επιτυχίες για τους αθλητές 
του Αργύρη Κωνσταντίνου

3η θέση για το Δημοτικό 
Σχολείο βραχατίου

στο Πρωτάθλημα Σκάκι�

Τ ην Κυριακή 8 Μαρτίου 2015 Η Ένωση Σκακιστικών 

Σωματείων Περιφέρειας Πελοποννήσου πραγματοποί-

ησε τα σχολικά πρωταθλήματα για το 2015. Τα Πρωταθλή-

ματα έγιναν στο 4ο Γενικό Λύκειου Κορίνθου με συνδιοργα-

νωτή την Σ.Α.Κ.ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ.

Το Δημοτικό Σχολείο Βραχατίου πήρε την 3η θέση στο 

ομαδικό της Πελοποννήσου και συμμετείχε με τα ακόλου-

θα παιδιά κατά αλφαβητική σειρά: Γκιάλης Μάρκος και 
Γκιάλη Μαρία, Θωμαράι Άλκης και Θωμαράι Ανέστης, 
Μαρδίκης Δημήτριος και Μαρδίκης Αλέξανδρος, ενώ 

συμμετείχε στους αγώνες και η μαθήτρια του σχολείου μας 

Δερμάνη Καλλιόπη. 
Το σκάκι είναι μια όμορφη πνευματική δραστηριότητα και 

το σχολείο ευχαριστεί τους γονείς των παιδιών που συνό-

δευσαν τα παιδιά τους στους αγώνες και χάρισαν στο σχο-

λείο μας αυτή τη νέα τιμητική διάκριση. Καλή συνέχεια και 

καλή πρόοδο στους μικρούς σκακιστές λοιπόν!!!
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ΙΑΤΡΕΙΟ ΥΠΕΡΗΧΩΝ

ΑΚΤΙΝΟ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ∆. ΓΚΕΛΗ
ΙΑΤΡΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ

ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

• άνω-κάτω κοιλίας

• έσω γεννητικών 
οργάνων (διακολπικά)

• θυρεοειδούς τραχήλου

• µαστού - οσχέου

• παιδιατρικά

ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΕΣ
• ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΕΣ

• ΚΕΦΑΛΟΜΕΤΡΙΚΕΣ

Παπαληγούρα 16, Άσσος Κορινθίας
Τηλ.: 27410-87758, Κιν.: 6944 644820

ΩΡΑΡΙΟ ΙΑΤΡΕΙΟΥ:

Πρωί:  9 π.µ. -1 µ.µ.
Απόγευµα:  6 µ.µ. - 9 µ.µ.

Σαββατοκύριακο µε ραντεβού

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Β. ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ
ΟΡΘΟΠΑΙ∆ΙΚΟΣ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ - ΙΑΤΡΕΙΟ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ

ΩΡΑΡΙΟ: ΤΕΤΑΡΤΗ
5.00-8.00 µ.µ.

 & ΣΑΒΒΑΤΟ
10.00-1.00 π.µ.

THΛ.: 2742 0 26619
ΚΙΝ.: 6941 515255

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

e-mail: panvele@yahoo.gr

μικρεσ αγγελιεσ

ΠΩλειΤαι  εΠιΧειρΗσΗ (αναψυκτήριο-καφέ- 

σνακς) στο κέντρο του Ζευγολατιού. Δεκτές μόνο 

σοβαρές προτάσεις. Τηλ. 6984 242427

ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ
ΒΟΧΑΣ

∆ρ Χρήστος Γκιλίτσης
ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΟΣ

Υπ. ∆Ι∆ΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

Έγχρωµο υπερηχοκαρδιογράφηµα (triplex)
ενηλίκων και παίδων

ΤΕΣΤ ΚΟΠΩΣΕΩΣ σε κυλιόµενο τάπητα
24ωρη µελέτη ΗΚΓφήµατος -  Πίεσης

ΩΡΑΡΙΟ	ΙΑΤΡΕΙΟΥ:	
∆ΕΥΤΕΡΑ: 09:00 - 12:00
ΤΡΙΤΗ: 09:00 - 12:00
ΤΕΤΑΡΤΗ: 17:00 - 21:00 ΑΠΟΓΕΥΜΑ
ΠΕΜΠΤΗ: 09:00 - 12:00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 17:00 - 21:00 ΑΠΟΓΕΥΜΑ

ΤΗΛ.:		27410-53500

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

Ζευγολατιό	Κορινθίας

Π.Ε.Ο. ΑΘΗνΩν ΠΑΤΡΩν 44, 200 02, ΒΕλΟ ΚΟΡΙνΘΙΑσ
ΤΗλ./FAX: 27420 32183, ΚΙν: 697 24 23 725

ΑΙΜΟΛΗΨΙΕΣ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ

• ΜΙΚΡΟΒΙΟλΟΓΙΚΟ • ΑΙΜΑΤΟλΟΓΙΚΟ 
• ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ • ΟΡΜΟνΟλΟΓΙΚΟ • ΑνΟσΟλΟΓΙΚΟ

ΑΓΙΣ ΤΣΟΤΣΩΝΗΣ
ΙΑΤΡΟΣ
ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ - ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ

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

Φιλόλόγόσ παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα 
σε μαθητές δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου. 

Επίσης, αναλαμβάνει την εκπόνηση 
πανεπιστημιακών εργασιών. Τιμές λογικές.

Τηλ. επικοινωνίας 6945 832094

εργασια
ΠΤυΧιόυΧόσ ΠανεΠισΤΗμιόυ πληρο-
φορικής αναλαμβάνει αναβαθμίσεις, επισκευές 
και format υπολογιστών. Λογικές τιμές. Τηλ. 
επικοινωνίας: 6978977631  9/1

ΖΗΤειΤαι μαγειρασ ή σερΒιΤόρόσ στο 
νομό Κορινθίας. Τηλ. 6946-742363  6/2

ΔιαΦόρα
ΖΗΤεΤαι TV  20-22 ιντσών με ενσωματωμένο 
video. τηλ. 27420 34654. κ. Τάκης.  15/12

ενόικιαΖόνΤαι
ενόικιαΖεΤαι ισόγειος επαγγελματικός χώ-
ρος 154 τ.μ. στο Ζευγολατιό Κορινθίας, με 
αυτόνομη θέρμανση 2 WC ιδιωτικός-προστα-
τευόμενος  χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων και 
τριφασικό ρεύμα. Τηλ. Πληροφοριών: 6977 

598266 κ’ 27410 56496.   3/11

ενόικιαΖεΤαι ισόγειος επαγγελματικός χώ-
ρος 60 τ.μ. με WC και αποθήκη επί της ΠΕΟ 
Αθηνών-Πατρών στο Βέλο πλησίον στάσης του 
ΚΤΕΛ. ΤΗΛ.: 6973 705037

ενόικιαΖόνΤαι διαμερίσματα 70 τ.μ. το κα-
θένα. Ζευγολατιό, δρόμος Γράνας. τηλ. 27410-
54955 και κιν. 6984-074068

ΠΩλειΤαι
ΠΩλειΤαι ΑΡΧΑΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΣ, 24 στρέμμα-
τα ελιές, σουλτανίνα, στην περιοχή Πεντεσκού-
φι-Γκολέτα. Δύο δρόμοι επιλογής: Βελινιάτικα 
ή Λέχαιο. Τηλ. 27420-27192, 6933066781
ΠΩλειΤαι ημιτελής κατοικία 110 τ.μ. στο 
Ζευγολατιό. τηλ. 27410-54955 και κιν. 6984-
074068

δωρεαν ΜΙΚρεΣ αΓΓεΛΙεΣ Δώστε τις μικρές αγγελίες στο τηλ. 6972322441,
ή στείλτε τις στο mail: gnomipoliton@yahoo.gr και θα δημοσιευτούν για ένα μήνα δωρεαν!
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Νίκος  Καραμαλίκης
Μαιευτήρας Γυναικολόγος
Εξειδικευµένος ενδοσκοπικός χειρουργός
Ειδικευµένος στην Αγγλία
Συνεργάτης Ιασώ, Ρέα

Ιατρείο Αθήνας
Τιµ. Βάσσου 10, Αθήνα
210 6432630

Ιατρείο Ν. Κορινθίας
Περιάνδρου και Π.Ε.Ο.
Βραχάτι   27410 51177 
κιν. 6974 446115

Βλάσιος Ιωαν. Μπάρτζης
Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος

ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΚΟ 
ΙΑΤΡΕΙΟ

Κλεισθένους 43 
e-mail: bartzisv@gmail.com
Κιάτο, τηλ.: 27420 26486, κιν.: 6932 391104

| . | 

| 

| 

Μικροωτοσκόπηση  Ακοομετρία (τονική - ομιλητική), 
τυμπανομετρία, ακουστικό αντανακλαστικό, 
έλεγχος ευσταχιανής σάλπιγγας

Λειτουργική εξέταση οπισθίου λαβυρίνθου 
- Αντιμετώπιση ιλίγγου θέσεως

Ενδοσκοπικός έλεγχος ώτων, ρινός, 
φάρυγγα, λάρυγγα με εύκαμπτα & άκαμπτα 
ενδοσκόπια - Video καταγραφή δεδομένων

Καθημερινά Σάββατο: 9.00-13.30 / 18.00-21.00 (πλην απογεύματος Τετάρτης), : 9.30-13.00
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Ενηλίκων και Παίδων

Υγεία-Διατροφή

Γράφει■η■
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ 
ΜΠΑΡΜΠΑΡΑ,■
Πτυχιούχος■

Διατροφολόγος-
Διαιτολόγος,■μέλος■
του■Πανελλήνιου■

Συλλόγου■Διαιτολόγων-
Διατροφολόγων

Κορίνθου-Πατρών■108■
(1ος■όροφος),■Βραχάτι■

Κορινθίας.■
Τηλ.:■27410-51932■

,6977991128

Κάθε μέρα ακούμε και διαβάζου-
με για τις θερμίδες και το ρόλο που 
αυτές παίζουν στη διατήρηση ή την αύ-
ξηση του βάρους μας. Oι περισσότεροι 
γνωρίζουμε ότι για να μειώσουμε το 
βάρος μας πρέπει να ακολουθήσουμε 
μια ισορροπημένη διατροφή, με απα-
ραίτητη προϋπόθεση όμως τον περιο-
ρισμό των θερμίδων, ώστε να χάσουμε 
βάρος με ασφάλεια, χωρίς να κινδυνέ-
ψει η υγεία μας. Για να γίνει αυτό, πρέ-
πει να γνωρίζουμε πόσες θερμίδες καί-
με καθημερινά, ανάλογα με το βασικό 
μεταβολισμό μας, και πόσες θερμίδες 
καίμε βάσει των δραστηριοτήτων μας 
κατά τη διάρκεια του 24ωρου (εργασία, 
οδήγηση, περπάτημα, μαγείρεμα κλπ.).

 O βασικός μεταβολισμός είναι το 
σύνολο της ενέργειας που πρέπει να 
χρησιμοποιήσει ο οργανισμός μας για 
να καλύψει πλήρως όλες εκείνες τις 
λειτουργίες που γίνονται εν αγνοία μας, 
προκειμένου να διατηρηθούμε στη ζωή 
(π.χ. η λειτουργία της καρδιάς, η διατή-
ρηση της θερμοκρασίας τους σώματος 
κλπ.), και επηρεάζεται άμεσα κυρίως 
από το βάρος, την ηλικία, το φύλο και 
τη σωματική μας διάπλαση.

Για να μειώσουμε το βάρος μας, πρέ-
πει να λαμβάνουμε λιγότερες θερμίδες 
από αυτές που καταναλώνουμε συνολι-
κά. Όταν όμως λαμβάνουμε σημαντικά 
λιγότερες θερμίδες, κάτω από αυτές 
του Βασικού Μεταβολισμού μας, όπως 
όταν ακολουθούμε κάποια δίαιτα πολύ 
χαμηλών θερμίδων, το σώμα μας αντι-

δρά. Λαμβάνει αμυντική στάση, καθώς 
δεν γνωρίζει αν εμείς κάνουμε δίαιτα 
ή βρισκόμαστε σε ασιτία. Έτσι, γίνεται 
μια «συντήρηση ενέργειας», ώστε το 
σώμα μας να μπορέσει να ανταποκριθεί 
σε περαιτέρω καταστάσεις πείνας. Το 
αποτέλεσμα είναι ότι ενώ εμείς τρεφό-
μαστε με ελάχιστες θερμίδες, το σώμα 
μας καταναλώνει λιγότερη ενέργεια, 
χάνει μυϊκή μάζα αντί για λίπος και η 
ζυγαριά «κολλάει». Γι αυτό λοιπόν, εί-
ναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε το 
Βασικό Μεταβολισμό μας, έτσι ώστε να 

γνωρίζουμε τα όριά μας, και να μην τα 
ξεπερνάμε.

Η μέτρηση Βασικού Μεταβολισμού 
έχει στόχο να αυξήσει την πιθανότητα 
απώλειας βάρους και να διατηρηθεί 
και μελλοντικά σταθερό το σωματικό 
βάρος. Ενημερωθείτε στον χώρο μας 
για το πώς μπορείτε και εσείς να υπο-
λογίσετε τον Βασικό Μεταβολισμό σας, 
πόσες καύσεις κάνει το σώμα σας κα-
θημερινά και να κάντε τη διαδικασία 
απώλειας βάρους ακόμη πιο εύκολη 
και ευχάριστη!

Πόσες θερμίδες 
χρειάζομαι την ημέρα;




