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H ομάδα μας υποδέχεται στο Θώδειο τον Ιωνικό, μια από τις πιο πετυχημένες ιστορικά ομάδες
της κατηγορίας.
Στις πρώτες τέσσερις αγωνιστικές, οι οράνιε
έκαναν το …καθήκον τους και επικράτησαν στα
δύο Κορινθιακά ντέρμπι, ενώ άξιζαν σίγουρα κάτι
καλύτερο στις «οριακές» ήττες από το Κερατσίνι
και τη Ρόδο.
Η ομάδα μας επιστρέφει από το ρεπό της προηγούμενης εβδομάδας χωρίς προβλήματα τραυματισμών ή τιμωριών και θα αντιμετωπίσει για
πρώτη φορά στην ιστορία της την ομάδα της Νίκαιας σε επίσημο αγώνα.
Την Κυριακή απέναντι στον ποιοτικό και ψυχωμένο Ιωνικό, οι ποδοσφαιριστές μας θα αναζητήσουν ένα θετικό αποτέλεσμα που θα τους
κρατήσει κοντά στους πρωτοπόρους του ομίλου
στην 5η στροφή της φετινής επίμονης και μεγάλης διαδρομής.
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Ο Αθλητικός Όμιλος Λουτράκι διοργανώνει
την Κυριακή 12 Νοεμβρίου στις 18:30 το απόγευμα, στο «Αλεξάνδρειο» Συνεδριακό Κέντρο στον
Ισθμό της Κορίνθου ημερίδα με θέμα
«Πόσο ασφαλείς μπορεί να είναι σήμερα ο
χρήστης του Internet κατά την πλοήγησή του
και ειδικότερα οι έφηβοι».
Κύριος ομιλητής της συγκεκριμένης ημερίδας
Το ινστιτούτο που είακολουθεί τα αμερικανικά
θα είναι ο Σφακιανάκης Μανώλης, Στρατηγός
πρότυπα, έχει τρεις πυλώνες: Εκπαίδευση, Πρόε.α. της ΕΛ.ΑΣ. και πρόεδρος του Cyber Security
ληψη και Ανάδειξη. Στην βάση αυτή ο Αθλητικός
International Institute.
Όμιλος Λουτράκι πρόκειται να υπογράψει ένα
Ο κ. Σφακιανάκης είναι ο άνθρωπος που όσο μνημόνιο συνεργασίας με το Ινστιτούτο, με στόήταν εν ενεργεία στο σώμα δημιούργησε και ορ- χο την διαρκή ενημέρωση των αθλητών του και
γάνωσε την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Ηλεκτρο- ειδικά των νέων παιδιών σε θέματα που έχουν
νικού Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας με να κάνουν με την ασφάλεια χρήσης του Internet.
πλήθος επιτυχιών σε αυτό τον τομέα.
Η είσοδος στην ημερίδα θα είναι ελεύθερη με
Η εμπειρία του στις νέες τεχνολογίες και ειδι- προτεραίοτητα την νέα γενιά, που θα έχει την ευκά στον κόσμο του διαδικτύου και η αγάπη του τυχία να ακούσει απο κοντά μια εξέχουσα προγια τα νέα παιδιά τον οδήγησαν στην δημιουργία σωπικότητα να την συμβουλεύει για θέματα που
του Ινστιούτου Cyber Security International, ενός αφορούν την καθημερινότητα της.
ιδρύματος μή κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
Συμπαραστάτες στην εκδήλωση αυτή είναι ο
Εκπαιδευτικός Οργανισμός Homo Educandus
Αγωγή και η Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας.
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Ο ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ

ΙΩΝΙΚΟΣ

Η Νίκαια ανέκαθεν ήταν ένας από τους μεγαλύτερους αιμοδότες του ελληνικού ποδοσφαίρου,
βγάζοντας πολλούς μεγάλους ποδοσφαιριστές.
Μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 60 υπήρχαν εκατοντάδες ποδοσφαιρικά σωματεία διάσπαρτα σε
όλη την πόλη και δεν είναι υπερβολή να πούμε
ότι κάθε γειτονιά είχε τη δική της ομάδα. Μία από
αυτές τις ομάδες μάλιστα, η ΑΕ Νικαίας συμμετείχε στο πρώτο πρωτάθλημα της ενοποιημένης
Α’ Εθνικής το 1959, χωρίς όμως συνέχεια. Όλοι
οι μεγάλοι παίκτες έφευγαν από τις ομάδες της
Νίκαιας για το ΠΟΚ, κυρίως τον Ολυμπιακό, με
αποτέλεσμα οι ομάδες της Κοκκινιάς να μένουν
μακριά από διακρίσεις.
Σταδιακά οι ομάδες άρχισαν να μειώνονται,
κυρίως λόγω των συγχωνεύσεων. Το 1965 δύο
από τις λαοφιλέστερες ομάδες της Κοκκινιάς, η ΑΕ
Νικαίας και ο Αρης Πειραιώς ένωσαν τις δυνάμεις
τους και γεννήθηκε ο Ιωνικός. Στόχος της συγχώνευσης ήταν να δημιουργηθεί μια ισχυρή ομάδα
που όχι μόνο θα διεκδικούσε την άνοδο στην Α’
Εθνική, αλλά θα διακρινόταν κιόλας.
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Πολλές φορές ο Ιωνικός έφτασε στην πηγή 16.
αλλά δεν ήπιε νερό. Σα να μην έφταναν όλα αυτά, 17.

Γεωργόπουλος Γιάννης

δοκίμασε δύο φορές και την πικρή γεύση της
Ερασιτεχνικής Κατηγορίας. Παρόλα αυτά όμως, ο
κόσμος δεν την άφησε μόνη. Κάθε Κυριακή κατέκλυζε το γήπεδο, δημιουργώντας κολασμένη
ατμόσφαιρα για κάθε αντίπαλο.
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Το ασανσέρ σταμάτησε με τον υποβιβασμό της
ομάδας μας από τη Β’ Εθνική το 1982 και την δημιουργία Γ’ Εθνικής το 1983. Το 1984 ο Ιωνικός
κερδίζει την άνοδο στη Β’ Εθνική. Παράλληλα στο
γήπεδο της Νεάπολης κτίζονται οι θύρες 3, 4, 6
και 7-8 παίρνοντας τη σημερινή τους μορφή.
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Από το 1985 έως το 1988 ο Ιωνικός καταφέρνει
να σωθεί με ευκολία. Βασισμένος στην απόρθητη
έδρα του ο Ιωνικός προετοιμάζεται για το μεγάλο
άλμα, που θα έρθει το 1989, όταν τερματίζει τρί-
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ΕΤΟΣ ΓΕΝ.

Ο ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ
τος στη βαθμολογία και το όνειρο μιας ζωής, η
άνοδος στην Α’ Εθνική, γίνεται πραγματικότητα.
Χιλιάδες φίλαθλοι ξεχύνονται στους δρόμους
της Νίκαιας και του Κορυδαλλού γιορτάζοντας
την άνοδο.

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΗΣ

Η άνοδος στην Α’ Εθνική σημαίνει και την μετατροπή της ομάδας σε ΠΑΕ. Ο Μιχάλης Σπανός
αποχωρεί από την προεδρία και εισέρχεται στο
προσκήνιο ο Νίκος Κανελλάκης.
Τα πρώτα χρόνια στην Α’ Εθνική ήταν δύσκολα. Για πέντε περιόδους ο Ιωνικός βρίσκεται
μεταξύ Α’ και Β’ Εθνικής. Το 1995 μπαίνουν οι
βάσεις για την καθιέρωση του Ιωνικού όχι μόνο
στην Α’ Εθνική, αλλά και στη συνείδηση των
φιλάθλων. Το 1996 η ομάδα τερματίζει στην
έβδομη θέση και το 1997 στην πέμπτη θέση.
Τον επόμενο χρόνο, το 1998 ο Ιωνικός τερματίζει ξανά 5ος και κερδίζει την έξοδο στο κύπελλο ΟΥΕΦΑ. Το 1999 ο Ιωνικός συμμετέχει στον
τελικό του κυπέλλου Ελλάδας με αντίπαλο την
ΑΕΚ.

Μαργαρίτης Χατζηαλέξης

Ο 55χρονος Νικαιώτης τεχνικός θεωρείται από
Τα επόμενα χρόνια ο Ιωνικός αποδυναμώνε- πιο έμπειρους τεχνικούς του Πειραιά.
ται και το 2003 φτάνει κοντά στον υποβιβασμό,
Βρίσκεται στον πάγκο του Ιωνικού για
όμως στο μπαράζ που διεξήχθη στο Βόλο μεταδεύτερη φορά, μετά από τη σύντομη θητεία του
ξύ Ιωνικού – Καλαμαριάς κερδίζει την παραμοστο δεύτερο μισό της αγωνιστικής περιόδου 2015νή του στην κατηγορία.
2016.
Τον Απρίλιο του 2004 ο Νίκος Κανελλάκης
Έχει εργαστεί με μεγάλη επιτυχία σε
αφήνει την τελευταία του πνοή, με καταστροφιΠροοδευτική,
Εθνικό Πειραιώς, Ηλυσιακό,
κές συνέπειες στην πορεία της ομάδας. Τη διοίΜανδραϊκό,
Χαραυγιακό,
Ατρόμητο Πειραιά και
κηση αναλαμβάνουν οι γιοί του, Χρήστος και
Αγ.
Ιερόθεο.
Λεωνίδας και αρχίζει ο κατήφορος. Το 2007 ο
Ιωνικός υποβιβάζεται στη Β’ Εθνική, και το 2011
στη Γ’ Εθνική. Εκεί, η διοίκηση δηλώνει αδυναμία να εξασφαλίσει ενημερότητες λόγω των
υπέρογκων χρεών που είχαν συσσωρευθεί, με
αποτέλεσμα η ομάδα να επιστρέψει στα ερασιτεχνικά πρωταθλήματα.
Τη διοίκηση ανέλαβε ο Σύνδεσμος Οπαδών
Ιωνικού Rangers Club, μετατρέποντας τον Ιωνικό στη μοναδική ομάδα λαϊκής βάσης στην Ελλάδα. Τον Μάρτιο του 2012, μετά από 17 μήνες
στη Δ΄ Εθνική ο Ιωνικός κέρδισε την άνοδο στη
Γ’ Εθνική ως Πρωταθλητής του 9ου ομίλου.

ΣΧΟΛΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ

Η οστεοπόρωση είναι μια πολύπλοκη
ασθένεια και οι αιτιολογίες της είναι διάφορες. Με
αυτή τη την ασθένεια παρατηρείται πορώδεις και
εύθραυστα οστά. Προληπτικά μέτρα της πάθησης
αυτής είναι: ικανοποιητική κατανάλωση τροφών
με μεγάλη περιεκτικότητα ασβεστίου από την
παιδική ηλικία, η συστηματική άσκηση, αποφυγή
καπνίσματος και αλκοόλ, διατήρηση των
κανονικών επιπέδου της οιστρογόνου ορμόνης.
Πρόσφατες έρευνες στην Αμερική εισηγούνται
ότι το μέταλλο Boron που βρίσκεται στα μήλα,
αχλάδια, σταφύλια μπορεί να παίξει σημαντικό
ρόλο στην πρόληψη της οστεοπόρωσης. Σύμφωνα
με το RDA (Recommended Daily Allowances/
Ημερήσιες Ανάγκες), μια γυναίκα 19-24 χρονών
χρειάζεται 1200mg ασβεστίου ενώ η γυναίκα 2550 χρονών χρειάζεται 800mg ασβεστίου. Έτσι τα
χάπια ασβεστίου δεν είναι αναγκαία αν η διατροφή
σας είναι εμπλουτισμένη καθημερινά με τροφές
Τρόφιμα πλούσια σε ασβέστιο, που είναι πλούσιες σε ασβέστιο.
καλά για την ανάπτυξη των παιδιών, είναι το
Ακολουθούν πηγές ασβεστίου με την
γάλα, το τυρί και άλλα γαλακτοκομικά προϊόντα περιεκτικότητα τους σε ασβέστιο:
(εκτός από το βούτυρο) τα οποία έχουν επίσης
υψηλή βιοδιαθεσιμότητα, τα πράσινα φυλλώδη
λαχανικά (εκτός από το σπανάκι, όπου το
1 φλιτζάνι γάλα (ολόπαχο) = 288mg
ασβέστιο δεσμεύεται σε οξαλικά άλατα), τα
1 φλιτζάνι γάλα (άπαχο) = 296 mg
εμπλουτισμένα προϊόντα σόγιας, τα αμύγδαλα,
τα καρύδια Βραζιλίας και τα φουντούκια. H άλεση
1 φέτα τυρί (20 γρ.) = 142 mg
μειώνει την περιεκτικότητα σε ασβέστιο των
1/4 φλ. (30 γρ.) σολομός = 56 mg
σιτηρών κατά 50%, καθώς το ασβέστιο βρίσκεται
στο φύτρο και το πίτουρο. Γι’ αυτό το αλεύρι σε
30 γρ. σαρδέλες (2 μέτριες) = 124 mg
πολλές χώρες είναι εμπλουτισμένο με επιπλέον
1 φλιτζάνι μπρόκολο = 50 mg
ασβέστιο. Εμπλουτισμένα τρόφιμα όπως το
Μπορούν
να
υποκαταστήσουν
τα
ψωμί, αρτοσκευάσματα και ορισμένα δημητριακά
πρωινού, συμβάλλουν σημαντικά στην παροχή συμπληρώματα ασβεστίου, τα γαλακτοκομικά
ασβεστίου στη διατροφή. Επιπλέον, όταν τα προϊόντα;
δημητριακά για πρωινό καταναλώνονται με γάλα,
Τα συμπληρώματα ασβεστίου μπορούν να
παρέχουν μια πρόσθετη πηγή ασβεστίου.
καλύψουν το κενό της έλλειψης ασβεστίου.
Τα χάπια ασβεστίου μπορούν vα αποτρέψουν Όμως με την πρόσληψη συμπληρωμάτων δεν
παρέχονται οι βιταμίνες των γαλακτοκομικών
τηv oοστεοπόρωση;
(Α,Β1, Β2, Β12, D), ανόργανα στοιχεία (φώσφορος,
Άρθρο της κ. Μαρίας Ζερβού*
Διαιτολόγος - Διατροφολόγος

5 διατροφικές απαντήσεις
σχετικές με το ασβέστιο
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κάλιο, μαγνήσιο, ψευδάργυρος) και πρωτεΐνη
υψηλής βιολογικής αξίας. Για τον λόγο αυτό, αν
δεν υπάρχει πρόβλημα δυσανεξίας στην λακτόζη,
καλό θα ήταν να προτιμάται η κατανάλωση
γαλακτοκομικών.

ανάπτυξης απαιτεί υψηλή ζήτηση σε θρεπτικές
ουσίες. Αυτό συμβαίνει στις ηλικίες 10 - 15 ετών
για τα κορίτσια και 12 - 17 ετών για τα αγόρια. Κατά
τη διάρκεια της πενταετούς περιόδου τα παιδιά
συσσωρεύουν στην οστική μάζα κατά μέσο όρο
περίπου 200 mg ασβεστίου την ημέρα, φτάνοντας
Υπάρχει διαφορά στην περιεκτικότητα
μέχρι και τα 400 mg / ημέρα.
ασβεστίου στα μαλακά τυριά σε σχέση με τα
σκληρά τυριά;
Η συγκέντρωση ασβεστίου στα γαλακτοκομικά
προϊόντα διαφέρει σημαντικά από προϊόν σε
προϊόν, ανάλογα με το είδος και την τεχνολογία
παραγωγής. Είναι μεγαλύτερη στα σκληρά τυριά
σε σχέση με τα μαλακά, και μειώνεται με την
αύξηση της λιποπεριεκτικότητας του τυριού. 100
gr. μαλακού τυριού καλύπτουν το 30%-60% των
ημερησίων αναγκών σε ασβέστιο ενός ενήλικου
ατόμου, ενώ ίση ποσότητα σκληρού τυριού τις
καλύπτει πλήρως. Για παράδειγμα, 100 gr. νωπή
μυζήθρα καλύπτουν το 17% των ημερησίων
αναγκών ασβεστίου ενός ενηλίκου, μια μερίδα
ΦΕΤΑ (65 gr.) καλύπτει το 40%,...
Αληθεύει ότι η γραβιέρα έχει περισσότερο
ασβέστιο από άλλα τυριά;
Τα τυριά, μαζί με τα υπόλοιπα γαλακτοκομικά
προϊόντα, αποτελούν τις καλύτερες πηγές
ασβεστίου στην ανθρώπινη διατροφή. Η γραβιέρα
είναι το τυρί που περιέχει περισσότερο ασβέστιο
σε σχέση με τα υπόλοιπα τυριά με περιεκτικότητα
σε αυτό 1092mg ανά 100 γρ. προϊόντος, μετά την
παρμεζάνα, η οποία αποτελεί τη καλύτερη πηγή
ασβεστίου στα τυροκομικά (περιέχει 1142mg
ασβεστίου ανά 100 γρ. προϊόντος). Ακολουθούν,
όσον αφορά στην περιεκτικότητα σε ασβέστιο, η
γκούντα, το ένταμ, το κεφαλοτύρι και το κασέρι.
Η γραβιέρα, όπως και τα παραπάνω τυριά, έχει και
υψηλή περιεκτικότητα σε λίπος και άρα αυξημένο
θερμιδικό περιεχόμενο. Γι’ αυτό καλό είναι να
καταναλώνονται με μέτρο, στη σωστή μερίδα!
Γιατί είναι το ασβέστιο τόσο σημαντικό στην
ανάπτυξη των παιδιών;
Το ασβέστιο είναι το πιο σημαντικό ανόργανο
συστατικό του σκελετού και είναι ζωτικής
σημασίας για ένα μεγάλο αριθμό λειτουργιών του
σώματος. Οι απαιτήσεις για αύξηση του ασβεστίου
ξεκινούν ήδη από τη γέννηση και κορυφώνονται
στην εφηβεία, όταν η ξαφνική επιτάχυνση της

*Η κα Ζερβού γεννήθηκε στην Κόρινθο και μεγάλωσε στο Λουτράκι. Σπούδασε στο Tμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας του
Ανώτατου Τεχνολογικού Ιδρύματος, από όπου
και αποφοίτησε. To 2014 ολοκλήρωσε την μεταπτυχιακή επαγγελματική εξειδίκευση στο ΚΕΑΔΔ και απέκτησε τον τίτλο Master Practitioner
in Eating Disorders and Obesity. Είναι μέλος της
Ένωσης Διαιτολόγων – Διατροφολόγων Ελλάδος, του Πανελλήνιου Συλλόγου Διαιτολόγων
Διατροφολόγων, του Ελληνικού Ινστιτούτου Γαστρεντερολογίας και Διατροφής και επιστημονική συντάκτρια του medNutrition.gr.
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Μετά απο δυο εξαιρετικές εμφανίσεις εκτός έδρας η ομάδα Νέων του
συλλόγου είναι πρώτη στη σχετική βαθμολογία του ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΕΠΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
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