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O αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Βέλου-Βόχας,
ΛΆΜΠΗΣ ΤΑΝΙΣΧΊΔΗΣ κρούει τον κώδωνα του κινδύνου

ΕΚΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΤΗ
ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

Αν δεν υπάρξει σωστή διαχείριση θα πούμε το νερό νεράκι, επισημαίνει!

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Νταμπλούχος
και πάλι ο ΑΟ
Ζευγολατιού

Δράσεις για την Παιδεία,
τον Αθλητισμό
και τον Πολιτισμό

Συνέτριψε 6-0
τον Τενεάτη Αθικίων

σελ.

19

O πρόεδρος της "Μηκώνης" κ. Δημήτρης Ζάρκος
παρουσιάζει τις δράσεις του ΝΠΔΔ
του δήμου Σικυωνίων
σελ. 7-8

Όπως σημειώνει, νερό υπάρχει, με τα
σημερινά δεδομένα όμως η αλόγιστη
χρήση του και η μη πρόβλεψη από την
πολιτεία φόρμουλας για την αγορά νερού από τους δήμους είναι ικανές συνθήκες να τινάξουν όλες τις προβλέψεις
στον αέρα. Από την άλλη ο δήμος, όπως
εξηγεί ο αρμόδιος αντιδήμαρχος κάνει
όλες τις αναγκαίες ενέργειες εξοικονόμησης και διαχείρισης των υδάτινων
πόρων ώστε να μην αντιμετωπίσουμε
πρόβλημα το καλοκαίρι.

Καθαρώτατον ήλιο επρομηνούσε

Χριστός Ανέστη! Νέοι, γέροι και κόρες,

Της αυγής το δροσάτο ύστερο αστέρι,

Όλοι, μικροί μεγάλοι, ετοιμαστήτε·

Σύγνεφο, καταχνιά, δεν απερνούσε

Μέσα στες εκκλησίες τες δαφνοφόρες

Τ’ ουρανού σε κανένα από τα μέρη·

Με το φως της χαράς συμμαζωχτήτε·

Και από ‘κει κινημένο αργοφυσούσε

Ανοίξτε αγκαλιές ειρηνοφόρες

Τόσο γλυκό στο πρόσωπο τ’ αέρι,

Ομπροστά στους Αγίους και φιληθήτε·

Που λες και λέει

Φιληθήτε γλυκά χείλη με χείλη,

μες στης καρδιάς τα φύλλα:

Πέστε: Χριστός Ανέστη, εχθροί και φίλοι.

Γλυκειά η ζωή κι ο θάνατος μαυρίλα.

Διονύσιος Σολωμός, Η ημέρα της Λαμπρής

Καλή Ανάσταση!

σελ.

2-3
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Τον κώδωνα του
κινδύνου κρούει ο
αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών του
δήμου Βέλου-Βόχας Λάμπης Τανισχίδης
σε σχέση με την επάρκεια του νερού το
καλοκαίρι που έρχεται.

ΕΚΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΤΗ ΧΡΗΣΗ

Όπως σημειώνει, νερό υπάρχει, με τα
σημερινά δεδομένα όμως η αλόγιστη
χρήση του και η μη πρόβλεψη από την
πολιτεία φόρμουλας για την αγορά νερού
από τους δήμους είναι ικανές συνθήκες
να τινάξουν όλες τις προβλέψεις στον

αέρα. Από την άλλη ο δήμος, όπως εξηγεί ο αρμόδιος αντιδήμαρχος κάνει όλες
τις αναγκαίες ενέργειες εξοικονόμησης
και διαχείρισης των υδάτινων πόρων
ώστε να μην αντιμετωπίσουμε πρόβλημα
το καλοκαίρι.

Λάμπης Τανισχίδης: «Φέτος αν δεν
προσέξουμε θα πούμε το νερό νεράκι�»
Ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών του δήμου Βέλου-Βόχας δε μασάει
τα λόγια του: «Τα νερά», λέει, «είναι ένα
τεράστιο θέμα και φέτος θα έχουμε πολύ
μεγάλα προβλήματα. Μέχρι στιγμής είμαστε σε πολύ καλό σημείο. Το μεγαλύτερο πρόβλημα εστιάζεται στη Στιμάγκα
και στο Καλέντζι.
Στο Καλέντζι συγκεκριμένα», εξηγεί
«δεν υπάρχει γεώτρηση, παίρνει νερό
από την Αγία Τριάδα. Πριν από λίγες
μέρες βάλαμε τους υδραυλικούς και τις
μπολντόζες και καθάρισαν την Αγία Τριάδα και τα νερά φεύγουν με φυσική ροή
τώρα και πάνε στο χωριό.
«Είχαμε πρόβλημα στο Ζευγολατιό
στην Κυρά-Βρύση», συνεχίζει «η οποία
μένει από νερό. Ο λόγος είναι ότι η ΤΕΡΝΑ κλείνει το δίκτυο για να κάνει κάποια
έργα και δεν μας ενημερώνει. Γι’ αυτό
φωνάξαμε τον υπεύθυνο της ΤΕΡΝΑ και
του ζητήσαμε να μας ενημερώνει έγκαιρα για να βγάζουμε ανακοινώσεις ώστε
να είναι εις γνώση των δημοτών».
Αναλύοντας τα επιμέρους προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Τεχνικές

Υπηρεσίες με την ύδρευση εξηγεί: «Στο
Βραχάτι η πομόνα της Πετρίδη είχε βυθιστεί και είχαν κλέψει τα πάντα. Καταφέραμε να χτυπήσουμε στο ίδιο σημείο
στην Πετρίδη και φτιάξαμε την πομόνα
και τώρα βγάζει 25 κυβικά νερό, ενώ
έβγαζε 7-8! Αυτή καλύπτει υδρευτικά τη
Σαμούτανη κι ένα μέρος του Βραχατίου.
Επειδή όμως η Πετρίδη ήταν χαλασμένη», συνεχίζει, «οι δύο πομόνες που
υπάρχουν στο Κλειστό γήπεδο Βραχατίου, αντί να έρχονται στο Ζευγολατιό
πήγαιναν στη Σαμούτανη. Τώρα απελευθερώθηκαν αυτές οι δύο έρχονται στο
Ζευγολατιό. Επίσης, πίσω από το Γυμνάσιο του Ζευγολατιού, αυτή η πομόνα που
υπήρχε ήταν τελείως διαλυμένη, πήγαμε
κι εκεί και την επιδιορθώσαμε, δουλεύει
και βγάζει κι αυτή αντίστοιχα κυβικά. Και
ρίχνει στο Ζευγολατιό νερό.
Όμως πρόβλημα στην Κυρά-Βρύση
θα συνεχίσει να υπάρχει», λέει ο Λάμπης Τανισχίδης, «κι αυτό γιατί το δίκτυο
εκεί είναι απαρχαιωμένο. Έχει μικρές
σωλήνες κι έχει γεμίσει άλατα και δεν
μπορεί να έχει πίεση αρκετή. Κάνουμε

Φ Α Σ Ι Λ Η
ΚΑΤΣΑΡΟΥ
ποτά - αναψυκτικά
μπύρες - νερά

διανομή κατ’ οίκον

ΒΡΑΧΑΤΙ, έναντι γηπέδου
ΤΗΛ.: 27410 51690, 27410 56000

μια προσπάθεια με το συνεταιρισμό του
Ζευγολατιού, και τους ευχαριστώ γιατί
παρότι τους χρωστάμε χρήματα μάς δίνουν νερό. Ευχαριστώ τον πρόεδρο τον
Κώστα Κυριακόπουλο και τον Γιώργο
Καραφωτιά. Φυσικά μας δίνει νερό και ο
κ. Αλέκος Γεωργίου, ο οποίος έχει πάρα
πολύ νερό. Το δίκτυο που έρχεται από το
Βραχάτι περνάει μέσα από το δίκτυο του
κ. Γεωργίου, το οποίο μας το παραχωρεί
– το δίκτυο του – τζάμπα τόσα χρόνια.
Πρέπει να το τονίσουμε αυτό και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που η διέλευση του
νερού που έρχεται γίνεται μέσα από το
δίκτυό του δωρεάν», υπογραμμίζει με
έμφαση.
«Εν τω μεταξύ», συνεχίζει «και στον
κ. Γεωργίου χρωστάμε λεφτά για το
νερό, εδώ και ενάμισι-δύο χρόνια αλλά
δυστυχώς η πολιτεία δεν μας υπογράφει
τα εντάλματα. Έχουμε ανθρώπους να
μας δώσουν νερό, έχουν κόψει τιμολόγια, έχουν κοπεί εντάλματα τα οποία δεν
υπογράφει ο επίτροπος γιατί λέει το νερό
είναι κοινωνικό αγαθό και κάντε επίταξη
των γεωτρήσεων. Πράγμα το οποίο είναι
αδύνατον να συμβεί».
Αναφερόμενος στις τοπικές κοινότητες του δήμου που αντιμετωπίζουν τα
σοβαρότερα προβλήματα εξηγεί:
«Στην Πουλίτσα όσον αφορά στο νερό
κάναμε το ίδιο πράγμα που κάναμε και

στο Ζευγολατιό και κατά 90% σώσαμε το
χωριό από την ύδρευση, γιατί ενώ ήταν
να χτυπήσουμε καινούργιες γεωτρήσεις
που θα μας στοίχιζαν πάνω από 40.00050.000 ευρώ, καθαρίσαμε τις πομόνες
και χτυπήσαμε στα ίδια σημεία και βγάλαμε τα διπλάσια κυβικά. Ένα τεράστιο
ποσό δηλαδή εξοικονομήθηκε.
Στο Μπολάτι έγινε το ίδιο. Χτυπήσαμε
πάλι γεώτρηση στο ίδιο σημείο, καθαρίσαμε την πομόνα και έβγαλε τα διπλάσια
κυβικά. Τώρα βάζουμε στο Μπολάτι κι
άλλο υποβρύχιο σε μια γεώτρηση που
είχε χτυπήσει παλιά το ΙΓΜΕ και ήταν
παρατημένη. Αυτή έχει άλλα 12-13 κυβικά και θα μας λύσει το πρόβλημα του
καλοκαιριού.
Όσον αφορά στη Στιμάγκα είναι γνωστό ότι ο υδροφόρος ορίζοντας δεν έχει
νερό. Μας έχει τάξει η Περιφέρεια ένα
κονδύλι για να χτυπήσουμε μια γεώτρηση. Μας έχουν υποδείξει ένα σημείο που
αν βρούμε νερό θα σώσουμε το χωριό.
Στη Στιμάγκα κάναμε κάθε δύο χρόνια
μια σύμβαση με μια ομάδα παραγωγών
που μας δίνει νερό αλλά αυτό δεν μπορεί
να γίνεται εφ’ όρου ζωής. Μετά το Πάσχα
θα ασχοληθούμε εντατικά με τη Στιμάγκα
και το Καλέντζι».
Στην ερώτησή μας αν με αυτά τα δεδομένα θα υπάρχει επάρκεια νερού για
το καλοκαίρι, δεν διστάζει να απαντήσει:
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«Με τα δεδομένα τα σημερινά υπάρχει επάρκεια. Αν όμως αύριο οι πομόνες που έχουν 25 κυβικά πάνε στα 15 θα πρέπει να
αγοράσουμε νερό. Το πρόβλημα όμως δεν είναι αυτό, γιατί έχουμε λεφτά στο ταμείο για να αγοράσουμε νερό. Το πρόβλημα είναι
ότι δεν μας αφήνει το κράτος ούτε να αγοράσουμε νερό ούτε να
νοικιάσουμε το δίκτυο για να το μεταφέρουμε! Σ’ αυτή την περίπτωση δεν ξέρω τι θα γίνει. Ο δήμαρχος πήγε την προηγούμενη εβδομάδα στην Αθήνα γι’ αυτό το λόγο και ζητήσαμε από
τον υπουργό να γίνει κάποια τροποποίηση ώστε να μπορούν να
πληρώνονται οι άνθρωποι που έχουν νερό. Γιατί οι καταστάσεις
είναι τραγελαφικές. Αν μας δώσουν τη δυνατότητα και μπορούμε
και νοικιάζουμε δεν θα έχουμε πρόβλημα.
Θέλω να πω στον κόσμο να κάνει υπομονή, κάνουμε προσπάθειες, νομίζω ότι είμαστε σε καλό σημείο. Σε λίγες μέρες θα περάσουμε και στα άλλα χωριά του πρώην δήμου Βέλου, τα οποία
δεν έχουν τεράστια θέματα. Το Κοκκώνι και το Βέλο για παράδειγμα δεν έχουν ποτέ πρόβλημα με την επάρκεια του νερού. Στο
Βέλο κάναμε φέτος το χειμώνα ένα μεγάλο έργο: Ενώσαμε το
παλιό με το καινούργιο δίκτυο. Ένα μεγάλο έργο που δεν φαίνεται. Έχουμε ένα πρόβλημα επικοινωνιακό, το οποίο πρέπει να
λύσουμε, δεν μπορεί ο κόσμος να ξέρει τι κάνουμε.
Κάνω έκκληση στον κόσμο: Θα πούμε το νερό, νεράκι αν συνεχίσουν τα πράγματα έτσι. Θέλω να υπογραμμίσω ότι πρέπει να
κάνουμε σωστή διαχείριση. Κάνω έκκληση σωστής διαχείρισης του νερού.
ΣΥΓΝΩΜΗ ΣΤΗΝ
Θα έχουμε τεράστιο πρόβλημα».

ΚΥΡΑ ΒΡΥΣΗ

Δρόμοι, πίσσα
και λακκούβες
Εξηγώντας την κατάσταση στο οδικό δίκτυο του δήμου Βέλου-Βόχας,
τις ασφαλτοστρώσεις που γίνονται
και αυτές που θα γίνουν ο αρμόδιος
αντιδήμαρχος αναφέρει: «Θέλω να
ενημερώσω ότι ξεκινήσαμε άσφαλτο
από το Ζευγολατιό και ξεκινήσαμε
από τους τσιγγάνους. Γιατί οι τσιγγάνοι
δεν είναι πολίτες β΄ κατηγορίας. Το
 Θέλω να ζητήσω συγνώτονίζω γιατί ο δρόμος που πάει προς
μη από τους ανθρώπους
το 2ο Δημοτικό Σχολείο ήταν χωριτης Κυρα-Βρύσης, λέει ο
σμένος στη μέση από τις λακκούβες.
Λάμπης Τανισχίδης, γιατί
έχουμε πρόβλημα και το
Ξεκινήσαμε από εκεί και κλείσαμε όλα
πρόβλημα αυτό δε λύνεται
αυτά τα κομμάτια που ήταν μέσα στο
σε μια εβδομάδα και 15
βούρκο και τη λάσπη. Έχουμε ρίξει 45
μέρες. Μετά το Πάσχα θα
τόνους άσφαλτο στο Ζευγολατιό.
ξεκινήσουμε δίκτυο στην
Κυρα-Βρύση γιατί πράγματι
Τώρα αν σε κάθε χωριό», συνεχίζει
εκεί έχουμε σοβαρό πρό«υπάρχουν 6-7 λακκούβες θα αντιμεβλημα. Είναι μια μικρή σωτωπιστούν. Σε λίγες μέρες ξαναπαίρλήνα και πόσο να περάσει το
νερό από μέσα;
νουμε πάλι πίσσα για να κλείσουμε τα
πιο επείγοντα σημεία γιατί στις 15-20
Μάη θα βγει ο διαγωνισμός για λακκούβες, 60.000 €. Επίσης,
μέσα στον Ιούνη θα βγει δημοπρασία σε όλο το δήμο».
Αναφερόμενος στο θέμα των ασφαλτοστρώσεων της Παλιάς Εθνικής Οδού εξηγεί: «Ο περισσότερος κόσμος δεν ξέρει
ότι την παλιά εθνική οδό τη συντηρεί ο δήμος, όχι η περιφέρεια.
Όταν έρχονται από την Παλιά Εθνική οδό 300 βαριά οχήματα
για να μην πληρώνουν διόδια, σε λιγότερο από 1,5 ώρα θα έχω
άνοιγμα εκεί! Και δεν έχω μόνο αυτά τα αυτοκίνητα. Διότι το Ζευγολατιό και γενικά όλη η περιοχή μας είναι εξαγωγικές περιοχές.
Θα αρχίσουν να έρχονται τα βαριά οχήματα να πάρουν σταφύλια
και άλλα προϊόντα. Με 200.000 € δεν μπορώ να κάνω δουλειά
σε όλο το δήμο. Χρειάζομαι τουλάχιστον 1.000.000 ευρώ για να
κλείνω γούβες», υπογραμμίζει.
«Πριν λίγο καιρό», συνεχίζει «η Περιφέρεια μας έδωσε μια
παλέτα με ψυχρή άσφαλτο, με τσουβαλάκια και σήμερα δουλεύουν όλα τα παιδιά, ενόψει Πάσχα από κει που θα περάσουν οι
επιτάφιοι και τα πιο επικίνδυνα σημεία να κλειστούν με ψυχρή
άσφαλτο».
Ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών καταλήγει αναφερόμενος και πάλι στο ζήτημα της ύδρευσης: «Όμως επαναλαμβάνω ότι οι λακκούβες δεν με απασχολούν τόσο πολύ όσο η
ύδρευση. Δεν κοιμάμαι το βράδυ! Είναι τεράστιο θέμα γιατί χωρίς
νερό δεν μπορεί να λειτουργήσει ούτε επιχείρηση ούτε σπίτι ούτε
τίποτα!»

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Πασχαλινό Παζάρι�

Για άλλη μια φορά οι Εθελοντές έδειξαν
την αγάπη και την αλληλεγγύη τους διοργανώνοντας πασχαλινό παζάρι με σκοπό
την ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου Σικυωνίων.
Το Κοινωνικό Παντοπωλείο στεγάζεται
στην οδό Νικηταρά αρ. 2 και αποτελεί μία
δομή που απευθύνεται σε οικογένειες ή
άτομα που είναι κάτοικοι ή δημότες του
Δήμου μας και αντιμετωπίζουν σοβαρά
οικονομικά προβλήματα, καλύπτοντας τις
πρωτογενείς ανάγκες διαβίωσης τους.
Δηλαδή, παρέχει δωρεάν είδη παντοπωλείου, τρόφιμα, απορρυπαντικά, ενδύματα, είδη οικιακού εξοπλισμού, παιχνίδια,
κλπ.
Ο σκοπός της λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής ανάπτυξης της κοινωνικής πολιτικής του Δήμου μας και έχει
ως σκοπό την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού,
αλλά και την προώθηση της κοινωνικής
συνοχής, καθότι στηρίζεται τόσο στην ευαισθητοποίηση και στον εθελοντισμό ατόμων και ομάδων πληθυσμού όσο και στις

εθελοντικές προσφορές επιχειρήσεων,
ουσιαστικά δηλαδή στην ενεργοποίηση
της τοπικής κοινωνίας.
Κύριο κριτήριο ένταξης των ενδιαφερομένων στο πρόγραμμα είναι το εισόδημα, ενώ λαμβάνονται υπόψη παράγοντες
όπως η οικογενειακή κατάσταση, τα κοινωνικά προβλήματα, η ανεργία, προβλήματα υγείας και αναπηρίες.

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Δήμος Σικυωνίων 5

Αρχαίο Θέατρο Σικυώνας

Μ. ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

Η αποκάλυψη έρχεται!

Υπογράφηκε η σύμβαση για την υλοποίηση της Β’ φάσης «Αποκάλυψης,
Προστασίας και Ανάδειξης του αρχαίου θεάτρου της Σικυώνας»
Υπογράφηκε η σύμβαση μεταξύ
του μη κερδοσκοπικού σωματείου «Διάζωμα» με το Τεχνικό
Γραφείο του κ. Γ. Μπινιάρη για
την υλοποίηση της Β’ φάσης
«Αποκάλυψης, Προστασίας και
Ανάδειξης του αρχαίου θεάτρου της Σικυώνας», η οποία
θα περιλαμβάνει την εκπόνηση
των οριστικών μελετών του έργου. Η χρηματοδότηση της μελέτης είναι από συνδρομές των
Σικυωνίων πολιτών.

Η

Α΄φάση
ολοκληρώθηκε με την υλοποίηση της
Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτιστικής Ανάπτυξης, η
οποία υπεγράφη στις 15.05.2014,
μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού, της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του
δήμου Σικυωνίων. Η χρηματοδότηση ήταν από «ίδια έσοδα» του
δήμου Σικυωνιων και της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας. Οι
εργασίες της Α’ φάσης υλοποιήθηκαν από την Εφορία Αρχαιοτήτων Κορινθίας υπό
την επίβλεψη του
Η ΕΝΔΟΞΗ
Προϊστάμενου κ. Κ.
ΣΙΚΥΩΝΑ
Κίσσα.
Παραγόμενα αποτελέσματα της προγραμματικής ήταν
οι προκαταρκτικές
εργασίες των οριστικών μελετών, η
λήψη άμεσων μέτρων
προστασίας
του μνημείου και η
 Σε ειδική παρουεκπόνηση αρχιτεσίαση τον περασμένο
κτονικής μελέτης και
Οκτώβρη ο Προϊστάμενος της Εφορίας
σχεδίου – πλαισίου
Αρχαιοτήτων Κορινθίας
(master plan) για τις
Κ. Κίσσας μίλησε για
επεμβάσεις αποκατην τεράστια αξία και
τάστασης και ανάδεισημασία του αρχαιολογικού χώρου και του
ξης του θεάτρου.
αρχαίου θεάτρου ειδικά
Στο σύνολό τους
της Σικυώνος.
η Α΄και Β΄φάση θα
αποτελέσουν την ολοκληρωμένη
μελέτη για τη χρηματοδότηση και
εκτέλεση του έργου.

To θέατρο της Σικυώνος αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα δείγματα θεατρικής αρχιτεκτονικής σε όλη
την Ελλάδα. Είναι ένα μνημείο εμβληματικό και μπορεί να συγκριθεί με αυτό της Επιδαύρου σε αρχιτεκτονικό σχέδιο, διαστάσεις, χωρητικότητα, ακουστική, κατασκευή.

προβεί σε εκτενείς καθαρισμούς
και αποψιλώσεις, αναστήλωση της
Νότιας Θολωτής Διόδου και προσωρινή υποστύλωση της Βόρειας.
Εν τω μεταξύ προ 3ετίας υποβλήθηκε στο κεντρικό αρχαιολογικό
Συμβούλιο ένα επταετές πρόγραμμα αποκάλυψης, προστασίας και
ανάδειξης του θεάτρου που εγκρίθηκε και χρηματοδοτήθηκε από
τον Δήμο Σικυωνίων και την Περιφέρεια Πελοποννήσου 200.000€.

Ελπίδες για ανάδειξη

Το θέατρο διασώζει τα μέρη που
διαμορφώνουν τον αρχιτεκτονικό
του τύπο. Διατηρεί το ανάγλυφο
του κοίλου σε όλη του την έκταση.
Αυτό ανέφερε ο προίστάμενος της
Εφορίας Αρχαιοτήτων κ. Κ. Κίσσας σε ειδική εκδήλωση που είχε
πραγματοποιηθεί τον περασμένο
Οκτώβρη. Η τοπική εφορεία έχει

ΒΡΑΧΑΤΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ,
ΤΗΛ: 27410 52203
www.ziouvas.com.gr

Προσέθεσε και 12.000 ευρώ το
«Διάζωμα» που συγκέντρωσε σε
ειδικό κουμπαρά.
Χρειάζεται ωστόσο να γίνουν
πολλά ακόμα μέχρι να δοθεί προς
χρήση. Η πρόταση που έχει παρουσιαστεί περιλαμβάνει έργα για
την ανάκτηση της αρχαίας στάθμης
της ορχήστρας, για την συμπλήρωση- αναστήλωση του κάτω
κοίλου συμπεριλαμβανομένου του
διαδρόμου- διαζώματος για την

κίνηση των θεατών- επισκεπτών,
αναστήλωση ΒΔ. Θολωτής Διόδου,. κάλυψη του άνω κοίλου και
παράλληλη δημιουργία διαδρομών, σημείων θέασης και σήμανση των κλιμάκων. Πριν από όλα
αυτά χρειάζεται να γίνει ανασκαφική έρευνα, διάρκειας δύο ετών,
κόστους 1 εκατ. ευρώ. Η υλοποίηση του αναστηλωτικού προγράμματος μαζί με την συντήρηση θα
χρειαστεί 5-6 εκατομμύρια!

Γνώμη
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Μικρά και διάφορα
Δ. Ραψωματιώτης:
«Ο θεσμός του
Επιμελητηρίου
πρέπει να πάρει
την αξία που του
αρμόζει»

Διακοπή
λειτουργίας
αρδευτικού
δικτύου

Καθαριότητα στο Γυμνάσιο Βραχατίου στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής δράσης
"Let's do it Greece" την Κυριακή 17 Απριλίου

Έχουν γίνει προσπάθειες.
Δεν είμαι εγώ αυτός που θα
μηδενίσει τα πάντα. Όμως
υπάρχουν πολλά κενά που
δυστυχώς μεγαλώνουν και
γίνονται χαοτικά.
Τώρα πια δεν αρκεί να
κλείσουμε αυτά τα κενά.
Οφείλουμε και πρέπει να
χαράξουμε καινούργιους
δρόμους. Να δώσουμε όραμα
στο θεσμό και να τον κάνουμε
να παίξει τον καθοριστικό
αυτό ρόλο για τον οποίο όλοι
μας θα είμαστε περήφανοι.
Σε αυτή την προσπάθεια
χρειαζόμαστε όλοι. Δεν
αρκούν ομάδες, «συστήματα»
και παρέες να μπουν
μπροστά.
Ο επιχειρηματικός,
επαγγελματικός και
εμπορικός κόσμος βρίσκεται
σε αδιέξοδο.
Πρέπει να μπουν μπροστά
άνθρωποι που θέλουν
αλλά και που μπορούν
να δημιουργήσουν και να
εκφράσουν θέσεις, απόψεις
και ν’ απαιτήσουν λύσεις.
Πάνω απ’ όλα όμως, πρέπει
να έρθουν δουλειές.
Το καινούργιο ΕΣΠΑ
πρέπει να διαμορφωθεί,
έτσι ώστε «να φτάσει» στον
επιχειρηματία, να μπορέσει
να το χρησιμοποιήσει για
ν ’αλλάξει ταυτόχρονα και
την πορεία της τοπικής
οικονομίας.
Κράτος και υπουργεία πρέπει
να χρησιμοποιήσουν αυτούς
που ξέρουν και θέλουν,
προκειμένου να βοηθήσουν
στη διαμόρφωση τέτοιων
προγραμμάτων, που θα είναι
δυνατόν «ν’ αγκαλιαστούν»
αλλά και να υλοποιηθούν από
τον κόσμο του επιχειρείν.
Δημήτρης Ραψωματιώτης

“Let's do it Greece”
O δήμος Βέλου-Βόχας ευχαριστεί
O Δήμος Βέλου Βόχας θέλει να ευχαριστήσει τους εθελοντές, τους μαθητές, τους Συλλόγους και τους κατοίκους
των περιοχών που συμμετείχαν την Κυριακή 17 Απριλίου
2016 στο πλαίσιο της πανελλαδικής ημέρας εθελοντισμού Let's do it Greece!, σε δράσεις καθαρισμού στις
Τοπικές και Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου μας, που
πραγματοποιήθηκαν με τη συμμετοχή δεκάδων ευαισθητοποιημένων εθελοντών πολιτών.
Η προσπάθεια της Δημοτικής Αρχής για την ευαισθητοποίηση των δημοτών στα θέματα της καθημερινότητας
και του περιβάλλοντος έχει αποφέρει ορατά αποτελέσματα που αποδεικνύουν την αγάπη για τον τόπο και τον
συνάνθρωπό μας.
Στόχος μας κάθε χρόνο να ευαισθητοποιούμε όλο και
περισσότερους πολίτες, ώστε όλοι μαζί, ΔΗΜΟΣ και ΠΟΛΙΤΕΣ να αναπτύξουμε τη συλλογικότητα και τον εθελοντισμό σε όλες τις πρωτοβουλίες και δράσεις, που συμβάλλουν στην αλληλεγγύη. Να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα
για τη συμμετοχή τους στις 17 Απριλίου
- την Επίλεκτη Ομάδα Ειδικών Αποστολών του Δήμου

μας που στηρίζει πάντα όλες αυτές τις δράσεις
- τις Ομάδες Ενεργοποίησης και Συλλογικότητας Βέλου για το έργο που προσφέρουν
- τον Πολιτιστικό & Λαογραφικό Σύλλογο Βόχας
- τον Πολιτιστικό & Αθλητικό Σύλλογο "Μέγας Αλέξανδρος" Βραχατίου
- τον Πολιτιστικό Σύλλογο Γυναικών Ελληνοχωρίου
- το Σύλλογο Ενεργών Πολιτών Ελληνοχωρίου "Ευμενίδες"
- τον Πολιτιστικό Σύλλογο Γυναικών Πουλίτσας "Άγιος
Σπυρίδων"
- τον Πολιτιστικό Σύλλογο "Νέα Διάπλαση" Μπολατίου
- τα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Χαλκείου
- το Σύλλογο Γονέων Ζευγολατιού
- το Σύλλογο Γονέων Γυμνασίου Βραχατίου
- το Σύλλογο Γονέων Δημοτικού Σχολείου Βραχατίου
και τον καθένα από εσάς ξεχωριστά που συμμετείχε στη
δράση μας. Σας ευχαριστούμε και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για του χρόνου.

ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟ

Ι. Π. ΔΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΓΡΑΕΡΙΟ
ΑΣΣΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΗΛ. 27410 87149

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Διανομή κατ’ οίκον

Σύμφωνα με ανακοίνωση του
δήμου Βέλου-Βόχας «κατόπιν
εγγράφου της ΤΕΡΝΑ
(κατασκευαστική εταιρεία του
αυτοκινητοδρόμου ΚορίνθουΠατρών) σας ενημερώνουμε
ότι :
Από την Τετάρτη 04 Μαίου
2016 και για διάστημα
περίπου 1 ΜΗΝΑ θα γίνει
διακοπή λειτουργίας του
ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
που διέρχεται κάτω από
την γέφυρα Μητσόπουλου,
λόγω των εργασιών της Νέας
Εθνικής Οδού».

Ποιους και πώς
μπορούν να
απαλλάσσουν οι
Δήμοι από τα τέλη
Με απόφαση των δημοτικών
τους συμβουλίων θα
μπορούν οι Δήμοι της
χώρας να μειώνουν
ή να απαλλάσουν από
δημοτικά τέλη και φόρους
συγκεκριμένες ευπαθείς
κοινωνικές ομάδες, όπως
προβλέπει ο πρόσφατος
νόμος για το «παράλληλο
πρόγραμμα».
Σύμφωνα με την διάταξη,
η επίπτωση στα έσοδα του
Δήμου λαμβάνεται υπόψη
κατά την κατάρτιση του
προϋπολογισμού.
Ειδικά για την ευπαθή
κοινωνική ομάδα των
ατόμων με αναπηρία
συμπεριλαμβανομένων και
των οικογενειών που έχουν
στη φροντίδα τους άτομα με
αναπηρία, σε περίπτωση
λήψης εισοδηματικών
κριτηρίων λαμβάνεται υπόψη
το πρόσθετο κόστος που
απαιτείται για την κάλυψη
των αναγκών αναπηρίας.
Τέλος, σύμφωνα πάντα με
το νόμο, στο εισοδηματικό
κριτήριο που αφορά στην
ανωτέρω κοινωνική ομάδα
θα πρέπει να υπολογίζεται
μόνο το φορολογητέο
εισόδημα, ώστε να μην
προσμετρούνται τα πάσης
φύσεως επιδόματα
αναπηρίας τα οποία είναι
αφορολόγητα.

Γνώμη
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Δράσεις για την Παιδεία,
τον Αθλητισμό και τον Πολιτισμό
O πρόεδρος της "Μηκώνης" κ. Δημήτρης Ζάρκος παρουσιάζει τις δράσεις του ΝΠΔΔ του δήμου Σικυωνίων
Το ΝΠΔΔ συστάθηκε το 2011 και όπως υποδηλώνει και το όνομά του δραστηριοποιείται
σε τρεις διαφορετικούς τομείς: Παιδεία, Πολιτισμό, Αθλητισμό.

ΠΑΙΔΕΙΑ
• Λειτουργία παιδικών, νηπιακών ή βρεφονηπιακών σταθμών
• Ανάπτυξη και υλοποίηση πολιτικών, προγραμμάτων και δράσεων για τη την υποστήριξη των μαθητών της πρωτοβάθμιας
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
• Ανάπτυξη και υλοποίηση πολιτικών, προγραμμάτων και δράσεων για την εκπαίδευση ενηλίκων και δια βίου μάθησης.
• Ίδρυση και λειτουργία κέντρων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών.
• Λειτουργία πάρκων κυκλοφοριακής αγωγής.

ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
Στο Κιάτο λειτουργούν δύο Παιδικοί Σταθμοί οι οποίοι φιλοξενούν παιδιά ηλικίας από
2,5 έως 5 ετών. Στεγάζονται σε χώρους ειδικά διαμορφωμένους με πλούσιο Παιδαγωγικό υλικό που συμβάλουν στην ψυχοσωματική ανάπτυξη των παιδιών.
Κάθε χρόνο πραγματοποιούνται εκδηλώσεις που γίνονται στο περιβάλλον του παιδικού σταθμού αλλά και σε άλλους χώρους
και στοχεύουν στην συμμετοχική δράση και
καλλιέργεια της δημιουργικότητας και της
φαντασίας, των παιδιών.
Παιδίατρος επισκέπτεται κάθε Παιδικό
Σταθμό και παρακολουθεί την υγεία και την
ανάπτυξη των παιδιών και υποδεικνύει μέτρα
που θα πρέπει να λαμβάνονται για την υγιεινή
των παιδιών και την άψογη υγειονομική κατάσταση των σταθμών.

•

Ο πρόεδρος του ΝΠΔΔ
"Μηκώνη" Δημήτρης Ζάρκος

•
Ψυχολόγος παρέχει στήριξη και συμβουλευτική τόσο στους γονείς, όσο και στο προσωπικό. Φροντίζει για την καλύτερη και αμεσότερη προσαρμογή των παιδιών στο σταθμό
καθώς και την άριστη συμμετοχή τους στα
προγράμματα του εκάστοτε σταθμού. Πραγματοποιεί ομαδικές; Και ατομικές συναντήσεις με γονείς οι οποίοι έχουν διάφορα ερωτήματα, ανησυχίες και ίσως δυσκολίες ως
προς τον γονικό τους ρόλο.
Οι Παιδικοί Σταθμοί του Δήμου Σικυωνίων
είναι ενταγμένοι στο πρόγραμμα Εναρμόνιση
Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής»
της ΕΕΤΑΑ από το οποίο ωφελούνται πολλές
οικογένειες.

ΠΑΡΚΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Το Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής του
Δήμου Σικυωνίων, το οποίο βρίσκεται στο
τέρμα του Συνοικισμού Κανελλοπούλου, λειτουργεί κάθε Σάββατο. Τα παιδιά μπορούν να
προσέρχονται με το ποδήλατό τους. Ώρες λειτουργίας: 9.30 πμ - 1.30 μμ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
• Εφαρμογή πολιτικών για την ανάδειξη και
προστασία του πολιτισμού, προβολή των

•

•
•

πολιτιστικών αγαθών και των σύγχρονων
πολιτιστικών έργων, που παράγονται σε
τοπικό επίπεδο, με τη δημιουργία και λειτουργία μουσείων, κ.λπ., καθώς και μελέτη
και εφαρμογή πολιτιστικών προγραμμάτων
Λειτουργία Πνευματικού Κέντρου με τη
δημιουργία και λειτουργία σχολών διδασκαλίας μουσικής, χορού, ζωγραφικής,
γλυπτικής, ωδείου και άλλων
πολιτιστικών δραστηριοτή
των
Λειτουργία φιλαρμονικής με Κάθε καλοκαίρι
στόχο την καλλιέργεια του Ιούλιο & Αύγουμουσικού αισθήματος και την στο διοργανώνοψυχαγωγία των κατοίκων
νται τα «ΣΙΚΥΩΛειτουργία βιβλιοθήκης για ΝΙΑ» τα οποία
τη διάδοση του βιβλίου και αποτελούν τον
τη δυνατότητα ανάγνωσης κορυφαίο θεσμό
αυτού μέσω του δανεισμού στα πολιτιστικά
των βιβλίων με στόχο την δρώμενα του δήπνευματική καλλιέργεια των μου Σικυωνίων.
μαθητών και γενικότερα των
κατοίκων
Διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων ή/και συμμετοχή σε αυτά.
Υποστήριξη ψυχαγωγικών πολιτιστικών, επιστημονικών, συνεδριακών εκδηλώσεων.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Το ΝΠΔΔ «Η ΜΗΚΩΝΗ» διοργανώνει εκδηλώσεις όλο το χρόνο ή συμμετέχει ως συνδιοργανωτής σε πολιτιστικά δρώμενα συλλόγων – φορέων που δραστηριοποιούνται στο
Δήμο Σικυωνίων. Προτεραιότητα είναι πάντα
η ντόπια δημιουργία, η παραγωγή πολιτισμού
που γίνεται με συνέπεια, γνώση, αγάπη και
μεράκι από μικρούς και μεγάλους δημότες,

Η Ανάσταση του Κυρίου ανανεώνει
και θεµελιώνει την ελπίδα,
για ένα καλύτερο αύριο
µε αδελφοσύνη,
αισιοδοξία και δύναµη!
Καλό Πάσχα µε υγεία και χαρά!
Θανάσης Μανάβης
Δηµοτικός Σύµβουλος

Επικεφαλής Αντιπολίτευσης
δήμου Βέλου-Βόχας

Γνώμη
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καθημερινά, σεμνά και αθόρυβα,
χωρίς διάθεση εντυπωσιασμού
αλλά με κίνητρο την προβολή των
δυνατοτήτων της περιφέρειας,
την προβολή της παράδοσης, την
ενεργοποίηση και την εμπλοκή της
νεολαίας σε σχέσεις γόνιμης και
δημιουργικής συνεργασίας.
Σημαντικές εκδηλώσεις έχουν
λάβει χώρα έως σήμερα, όπως το
Φεστιβάλ Θεάτρου, μουσικά φεστιβάλ, κινηματογραφικές προβολές,
χορευτικά δρώμενα, αποκριάτικο
καρναβάλι… Ευελπιστούμε να συνεχίσουμε μα ακόμα περισσότερες
εκδηλώσεις.
Κάθε καλοκαίρι Ιούλιο & Αύγουστο διοργανώνει τα «ΣΙΚΥΩΝΙΑ» τα
οποία αποτελούν θεσμό στα πολιτιστικά δρώμενα του δήμου μας, φιλοξενώντας εκδηλώσεις τόσο από
τοπικούς συλλόγους και φορείς
όσο και από όλη την Ελλάδα.

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
• Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Σικυωνίων από τον Ιούλιο του 2015
στεγάζεται σε ένα καινούργιο
χώρο 230 τμ στο ανακαινισμένο
κτίριο πρώην ΑΣΟ στη συμβολή
των οδών Καλογεροπούλου &
Παπαληγούρα, που πραγματικά αποτελεί ένα στολίδι για την
πόλη μας.
• Οι δημότες και όχι μόνο, μπορούν να γίνουν μέλη της Βιβλιοθήκης, να δανείζονται βιβλία, να
κάνουν χρήση του αναγνωστηρίου ΔΩΡΕΑΝ.
• Η Βιβλιοθήκη πλέον δεν αποτελεί μόνο έναν χώρο δανεισμού βιβλίων. Προσπαθώντας
να διευρύνει τη λειτουργία της
εκπονεί προγράμματα επιμόρ-

Η Δημοτική
Βιβλιοθήκη Σικυωνίων
από τον Ιούλιο του
2015 στεγάζεται σε ένα
καινούργιο χώρο 230
τμ στο ανακαινισμένο
κτίριο πρώην ΑΣΟ, που
πραγματικά αποτελεί
ένα στολίδι για την
πόλη του Κιάτου
φωσης, διοργανώνει εκδηλώσεις (παρουσιάσεις βιβλίων, εκθέσεις, κλπ), συνεργάζεται με τα
σχολεία του δήμου με στόχο τη
μόρφωση, ενημέρωση και ψυχαγωγία των δημοτών.

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
• Συντήρηση, διαχείριση λειτουργία και εκμετάλλευση δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων,
όπως γυμναστηρίων, αθλητικών
κέντρων και χώρων άθλησης.
• Διοργάνωση αγώνων μαζικών
αθλημάτων και γενικότερα ενθάρρυνση της συμμετοχής
των νέων και των κατοίκων σε

αθλητικές δραστηριότητες και
εκδηλώσεις και διάδοση – προαγωγή και ανάπτυξη της σωματικής πνευματικής και αισθητικής
αγωγής των παιδιών.
• Προώθηση και εφαρμογή αθλητικών προγραμμάτων και προγραμμάτων άθλησης καθώς
επίσης και η διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων.

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Φέτος για πρώτη φορά, με
αφορμή το φετινό εορτασμό του
Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων
(ICOM) με θέμα «Μουσεία και Πολιτιστικά Τοπία», διοργανώνεται
από το ΝΠΔΔ Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού Σικυωνίων «Η
ΜΗΚΩΝΗ», το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ) και
τον αθλητικό σύλλογο Λαύκας «Η
Στυμφαλίς» αγώνας αντοχής στην
περιοχή της λίμνης Στυμφαλίας
στις 5 Ιουνίου 2016, υπό τον γενικό τίτλο «STYMPHALIA LAKE RUN
2016».

■■ Σκηνή από την παράσταση "Η βασίλισσα
του Χιονιού" που παρουσιάστηκε στο
Φεστιβάλ Θεάτρου της "Μηκώνης".

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

✉ fotini.masouri@gmail.com

µεγάλη ποικιλία
σε όλων των ειδών
τα πυροτεχνήµατα

Ελάτε να διοργανώσουµε µαζί ξεχωριστές
εκδηλώσεις για σας και τους αγαπηµένους σας

NEO ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: Πατρών 37, Κόρινθος, τηλ. 2741054525, κιν. 6972502814

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν
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Ο πρόεδρος του ΝΠ∆∆ "Ανέλιξη"
κ. Ανδρέας Σιάχος, το ∆.Σ. του Νοµικού Προσώπου,
καθώς και όλοι οι εποπτευόµενοι φορείς και εργαζόµενοι
εύχονται η Ανάσταση του Κυρίου
να είναι Ανάσταση Ελπίδας για όλους, για έναν κόσµο πιο ανθρώπινο,
πιο ειρηνικό, για έναν κόσµο δηµιουργικό κι ευτυχισµένο!
Είθε η φετινή Ανάσταση να αποτελέσει ένα µήνυµα αναγέννησης για όλους!

Καλή Ανάσταση Καλό Πάσχα
Ο Θείος λόγος και
η θυσία της Σταύρωσης
ας καθοδηγούν
την κάθε σκέψη µας
για να βλέπουµε
πίσω µε κατανόηση,
µπροστά µε ελπίδα,
γύρω µας µε αγάπη!
Καλή Ανάσταση!
ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΛΙΡΗ

Αντιδήµαρχος Πολιτισµού, Αθλητισµού,
Παιδείας & Κοινωνικής Πολιτικής
δήµου Βέλου-Βόχας

ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ
Στις καρδιές µας,
Στη ζωή µας,
Στην πατρίδα µας.
Λεωνίδας Στεργιόπουλος
Δηµοτικός Σύµβουλος

επικεφαλής Ενωτικής Ριζοσπαστικής
Παράταξης Βέλου-Βόχας

Κι αν κάποτε τα φρένα σου το
∆ίκιο, φως της αστραπής,
κι η Αλήθεια σου χτυπήσουνε,
παιδάκι µου, να µη την πεις.
Θεριά οι ανθρώποι, δεν µπορούν
το φως να το σηκώσουν.
∆εν είναι αλήθεια πιο χρυσή
σαν την αλήθεια της σιωπής.
Χίλιες φορές να γεννηθείς,
τόσες θα σε σταυρώσουν.
Μέσα από τους στίχους του
µεγάλου Βάρναλη στέλνω ευχές
για ΑΝΑΤΑΣΗ ΨΥΧΗΣ.

ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ σε όλους!
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
∆ηµοτικός Σύµβουλος Βέλου-Βόχας

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν
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Ως άνθρωποι και ως κοινωνία δοκιµαζόµαστε,
αντέχουµε, αγωνιζόµαστε κι ελπίζουµε.
Το Πάσχα είναι µία µοναδική ευκαιρία
επιστροφής στην αλληλεγγύη και την ελπίδα.
Εύχοµαι σε όλους από καρδιάς Καλή Ανάσταση
& Καλό Πάσχα µε υγεία, ευτυχία και χαρά!
Ο ∆ήµαρχος Βέλου-Βόχας

ΑΝΝΙΒΑΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ

Το άγιο Φως
της Ανάστασης,
ας γεµίσει τις ζωές
όλων µας µε υγεία,
οικογενειακή ευτυχία και
επαγγελµατική προκοπή.
Καλή Ανάσταση!
∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ

∆ηµοτικός Σύµβουλος Βέλου – Βόχας

Εύχοµαι από καρδιάς
το Φως της Ανάστασης
να χαρίζει ελπίδα,
αδελφοσύνη, αισιοδοξία
και δύναµη!
Χρόνια πολλά!
Καλό Πάσχα!
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΑΝΙΣΧΙ∆ΗΣ
Αντιδήµαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Βέλου Βόχας

Η Ανάσταση
Η ανάσταση του Κυρίου

αποτυπώνει

ας φέρει στην καρδιά µας

το θρίαµβο της ζωής

αγάπη και ελπίδα για ένα

και της αγάπης...

καλύτερο κόσµο!

Καλή Ανάσταση

Καλό Πάσχα

και καλό Πάσχα

Χαρούµενη Λαµπρή!

σε όλους µας!
ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΡΩΓΑ∆ΗΣ

∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΕΖΙΟΣ
Πρόεδρος Τ.Κ. Μπολατίου

Αντιδήµαρχος ∆ιοικητικών και
Οικονοµικών Υπηρεσιών
δήµου Βέλου Βόχας

Γνώμη
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Τα Λαζαράκια στο Κιάτο και στο Μπολάτι�
Ένα παλιό έθιμο αναβίωσε το πρωί του Σάββατου του Λαζάρου στο
Μπολάτι και στο Κιάτο. Πρόκειται για τους "Αγερμούς", τα κάλαντα του
Λαζάρου, που τραγούδησαν παρέες παιδιών αλλά και ενηλίκων γυρνώντας από σπίτι σε σπίτι και από γειτονιά σε γειτονιά, κρατώντας ένα
ομοίωμα του Λαζάρου που είχαν κατασκευάσει από την προηγούμενη
μέρα. Οι ομάδες είχαν φτιάξει επίσης τα περίφημα "λαζαράκια", μικρά
ψωμάκια πλασμένα σε σχήμα ανθρώπου, είχαν στολίσει καλαθάκια με
άνθη και με αυτά γυρνούσαν έλεγαν τα κάλαντα και δέχονταν διάφορα
κεράσματα, εδέσματα ή και χρήματα.
Κάπως έτσι λοιπόν το Λύκειο Ελληνίδων στο Κιάτο και η Νέα Διάπλαση (για 9η χρονιά!) στο Μπολάτι αναβίωσαν το παραδοσιακό έθιμο για
την πρώτη Ανάσταση του "αγέλαστου" Λάζαρου. Στο Κιάτο μάλιστα το
Λύκειο Ελληνίδων επισκέφτηκε το δημαρχείο και έψαλλε τα κάλαντα
στον δήμαρχο και τη δημοτική αρχή! Και του χρόνου!!!

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν
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Εύχοµαι σε όλους

Εύχοµαι υγεία,

καλό Πάσχα

χαρά, ελπίδα

και χρόνια πολλά!

& Ανάσταση

Μακάρι το φως

για όλους!

της Αναστάσεως

Καλό Πάσχα!

του Χριστού να λάµψει
στις καρδιές όλων µας!

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΥΤΤΑΣ
Αντιδήµαρχος ∆ιοικητικών - Οικονοµικών
- Τοπ. Ανάπτυξης δήµου Σικυωνίων

ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
Αντιδήµαρχος Προγραµµατισµού, Ανάπτυξης,
Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Αλιείας
δήµου Σικυωνίων

Εύχοµαι από την καρδιά

Το Άγιο Φως ας

µου υγεία σε όλους,

ενισχύσει τις δυνάµεις

οικογενειακή ευτυχία

µας για έναν κόσµο µε

και τις Άγιες µέρες του

αγάπη, οµόνοια
και ελπίδα!

Πάσχα ας βοηθήσουµε

Χρόνια Πολλά!

ο ένας τον άλλον όσο

Καλό Πάσχα!

ποτέ άλλοτε!
∆ΟΜΕΤΙΟΥ ΙΩΑΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ

Εντεταλµένος Σύµβουλος
δήµου Σικυωνίων

Ας ευχηθούµε το φως
της Ανάστασης να φωτίζει
πάντα την ζωή µας
και να µας οδηγεί στο δρόµο
της αγάπης
και της αλληλεγγύης

Πρόεδρος Τ.Κ. Κάτω ∆ιµηνιού

Με την ελπίδα
ότι το φως
της Αναστάσεως
του Χριστού

Καλό Πάσχα

θα ζεστάνει τις καρδιές

µε υγεία, χαρά, ευτυχία
και οικογενειακή γαλήνη!

όλων µας,
εύχοµαι χρόνια πολλά
και καλό Πάσχα!
ΑΛΕΞΗΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
Περιφερειακός Σύµβουλος
Πελοποννήσου

Γνώμη
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ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ


Χέρι βοηθείας
και αλληλεγγύης!

O Φιλοπρόοδος - Μορφωτικός & Αθλητικός Σύλλογος Διμηνιού " Η Αναγέννηση" σε συνεργασία με το Σύλλογο Γυναικών "Νεφέλη" και την Εκκλησιαστική Επιτροπή του Ι.Ν.
Αγίου Γεωργίου Διμηνιού συγκέντρωσε πολλά τρόφιμα,
είδη προσωπικής υγιεινής και 400 κιλά ρουχισμό για τους
πρόσφυγες! Το Διοικητικό Συμβούλιο ευχαριστεί όσους
πρόσφεραν τα παραπάνω είδη από το υστέρημά τους.

Χριστός Ανέστη‼
Αληθώς Ανέστη‼

Κ έ ντ

ο

ακ
γής Αν υκλώσιμω
α λο
νΥ
Δι

κών
λι

ρ

Συγκινητική υπήρξε η ανταπόκριση όλων των Χριστιανών
της Ι. Μητροπόλεως Κορίνθου στο κάλεσμα του Επισκόπου μας κ. Διονυσίου για αλληλεγγύη και συμπαράσταση
προς τους πρόσφυγες και μετανάστες, που φιλοξενούνται
στα όρια της Μητροπολιτικής μας Επαρχίας.
Συγκεκριμένα, ο απολογισμός από την συλλογή ανθρωπιστικής βοήθειας έχει ως εξής: Τρόφιμα μακράς διαρκείας
7.500 κιλά, Φάρμακα 10 κούτες, Διάφορα είδη πρώτης
ανάγκης 225 κούτες, Είδη ρουχισμού 400 μεγάλες μαύρες
τσάντες και κουτιά.

EC

α.ε.

www.ecorap.gr

www.kenppe.gr

www.ecoradio.gr

Γράφει ο
Πρωτοπρεσβύτερος
ΠΈΤΡΟΣ ΡΟΎΣΣΟΣ
Εφημέριος Ζευγολατιού

Δ

εν είναι απάτη και δόλος και πλάνη και
όνειρο και της φαντασίας οικτρόν αποκύημα η εκ νεκρών τριήμερος Ανάστασις του
Σωτήρος Χριστού μας. Εάν σήμερον, Κυριακή του Αγίου μας Πάσχα, ουρανός και Γη και
Άδης και Παράδεισος και Άγγελοι και άνθρωποι συνευφραίνονται και συνεορτάζουν, εάν
σκιρτούν αι καρδίαι και συγκινούνται από τα
ιερώτερα συναισθήματα και με περιφανή λαμπρότητα πανηγυρίζουν οι πιστοί και κρούουν χαρμοσύνως των εκκλησιών οι καμπάνες, αν με το «Χριστός Ανέστη», γεμίζουν τα
στόματα των Χριστιανών, τούτο οφείλεται εις
το ότι ο Χριστός όντως ανέστη εκ νεκρών.

Ανέστη.
Και το μαρτυρεί η δισχιλιετής του Χριστιανισμού ιστορία. Το διακηρύττει η ακατάλυτος
δύναμις και χάρις της Εκκλησίας του Χριστού.
Το βεβαιώνουν αι εξαγνισμέναι καρδιαί των
πιστών. Αλλά και η κατά της Αναστάσεων μανία των απίστων. Η σωτηρία των αμαρτωλών.
Αλλά και η συντριβή των αμετανοήτων.
Η Ανάστασις του Κυρίου είναι το βασικό
και θεμελιώδες γεγονός επί του οποίου στηρίζεται ολόκληρο το οικοδόμημα της Χριστιανικής θρησκείας. Η Ανάστασις του Κυρίου
είναι γεγονός πραγματικόν και Ιστορικόν.
Εσταυρώθη επί Ποντίου Πιλάτου – απέθανε
και ετάφη. Είναι γεγονός βεβαιωμένον. Και
εμείς σαν γνήσιοι Χριστιανοί ας αναφωνήσουμε και φέτος με βροντερή φωνή από τα βάθη
της ψυχής το «Χριστός Ανέστη» και να απαντώμεν πάλι με βροντερή φωνή: «ΑΛΗΘΩΣ
ΑΝΕΣΤΗ»!

Γνώμη
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Έναρξη εγγραφών για τους αγώνες
δρόμου “Stymphalia Lake Run 2016”
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Μ

ε αφορμή το φετινό εορτασμό του
Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων (ICOM) με θέμα «Μουσεία και
Πολιτιστικά Τοπία», το ΝΠΔΔ Παιδείας,
Πολιτισμού, Αθλητισμού Σικυωνίων «Η
ΜΗΚΩΝΗ», το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου
Πειραιώς (ΠΙΟΠ) και ο αθλητικός σύλλογος
Λαύκας «Η Στυμφαλίς», προκηρύσσουν
την Κυριακή 5 Ιουνίου 2016 στη Λίμνη
Στυμφαλία τον 1ο ΗμιμαΕΛΑΧΙΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ραθώνιο Αγώνα Δρόμου
■Ως
■ ελάχιστο κόστος
(21,1 χλμ) με την ονομασία
εγγραφής ορίζεται
"Stymphalia Lake Run 2016”,
το ποσό των €5 το
αγώνα δρόμου 5 χλμ και
οποίο κατατίθεται
αγώνα δρόμου 10 χλμ .
σ’ έναν φορέα
Οι εγγραφές για την συμμεαρωγής παιδιών
τοχή στον αγώνα Stymphalia
(ενδεικτικά: Χαμόγελο του Παιδιού,
Lake Run 2016 άνοιξαν. ΔηΦλόγα, Ελίζα).
λώστε την συμμετοχή σας
έγκαιρα σε μια από τις τρεις
διαδρομές (5 χλμ, 10 χλμ.,
και 21,5 χλμ.) που θα πραγματοποιηθούν
και ενημερωθείτε για όλες τις παράλληλες
δράσεις που θα πραγματοποιηθούν στην
διάρκεια της ημέρας στο site του ΠΙΟΠ
(www.piop.gr), στη σελίδα του Μουσείου
Περιβάλλοντος Στυμφαλίας, επιλέγοντας
τον λογότυπο του αγώνα.

n
Με τη διοργάνωση του
αγώνα δρόμου
δίνεται η ευκαιρία στους συμμετέχοντες να
γνωρίσουν καλύτερα το πολιτιστικό τοπίο
της Λίμνης
Στυμφαλίας,
καθώς και το
Μουσείο Περιβάλλοντος.
Λεπτομέρειες για τον αγώνα μπορείτε
να βρείτε στο site του ΠΙΟΠ (www.piop.
gr) ή επικοινωνήστε με το Μουσείο Περι-

βάλλοντος Στυμφαλίας: (Λάια Κιουρκτσόγλου) 27470 22279 & 27470 22296, e-mail:
kiourktsoglouA@piraeusbank.gr

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ

HOME-RO-UV / 6S

Σύστημα Αντίστροφης Ώσμωσης
ΠΑρΑγωγήΣ ΠΟΣΙΜΟυ ΝΕρΟυ (6 σταδίων)

ΙΔΑΝΙΚΟ για:
• Καφετέριες - Μπαρ (για την παραγωγή ποιοτικού
καφέ και την προστασία των συσκευών)
• Κατοικίες
• Εστιατόρια
• Ξενοδοχεία
• Εργαστήρια
• Σχολεία
• Κάθε περιοχή με υφάλμυρο
ή γλυφό νερό
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ-ΜΕΛΕΤΗ ΧΩΡΟΥ
SERVICE - ΔΩΡΕΑΝ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΝΕΡΟΥ

Π.Ε.Ο. ΚΟΡΙΝΘΟΥ - ΠΑΤΡΩΝ 593, ΛΕΧΑΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΗΛ. 27410 88555, 697 37.37.018, 697 37.37.024

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Πολιτισμός 17
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ΦΊΛΟΙ ΓΡΑΜΜΆΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΏΝ «Ο ΛΎΣΙΠΠΟΣ»

"Λειτουργία κάτω από την Ακρόπολη"
Η θεατρική σκηνή των Φίλων Γραμμάτων και Τεχνών «Ο Λύσιππος» παρουσίασε στο Τρικούπειο Θέατρο της Ιεράς Πόλεως του Μεσολογγίου στις 11 Απριλίου,
συμμετέχοντας στις Πανελλήνιες Γιορτές Εξόδου 2016, το συνθετικό ποιητικό
έργο του Νικηφόρου Βρεττάκου «Λειτουργία Κάτω από την Ακρόπολη». Το έργο
αποτελεί τη συνοπτική ιστορία του Ελληνισμού δοσμένη με ένα μεγαλοφυή τρόπο με τον οποίο καταδεικνύεται η διάρκεια, η συνέχεια, η αποχή και η διαχρονικότητα του Ελληνικού πνεύματος και του Ελληνικού Έθνους.

Σ

την παράσταση συμμετείχαν η
Βυζαντινή Χορωδία Ιεροψαλτών
Κορινθίας «Κυριακός ο Υμνωδός»
και ο Σύλλογος Γυναικών Διμηνιού «Η
Νεφέλη» με το χορευτικό τμήμα παραδοσιακών χορών.
Για το έργο που συγκίνησε έντονα
και αναπτέρωσε πνευματικά το κοινό
αλλά και τους ίδιους τους συντελεστές
της παράστασης ο μεγάλος ποιητής Νικηφόρος Βρεττάκος σημειώνει σε συνέντευξή του την 1/11/1981, τα εξής:
«Θα έπρεπε να σας πω, πριν απ’ όλα,
πως αυτό το βιβλίο απασχόλησε πολύ την
ψυχή μου και τη σκέψη μου. Η ταραγμένη εποχή της γενιάς μου υπήρξε πολύ
μακριά. Ζήσαμε δύσκολες ώρες, αποχτήσαμε τραγικές εμπειρίες, αναζητώντας και παλεύοντας σ’ αυτό τον κόσμο.
Ονειρευτήκαμε πολύ για ένα άλλο φως
με το οποίο θα καταυγαζόταν η ανθρωπότητα. Προπαντός – νομίζω πως μπορώ
να μιλήσω και για λογαριασμό των άλλων
συναδέλφων μου – αγαπήσαμε αυτό τον
τόπο. Χρειάστηκαν, λοιπόν, όλα αυτά για
να συνειδητοποιήσουμε τη μοναδικότητά
του. Όχι μόνο τη μοναδικότητα του φυσικού του περιβάλλοντος γιατί αυτή μας
μάγεψε και μας έπεισε απ’ όταν ανοίξαμε
τα μάτια μας. Εννοώ και τη μοναδικότητά
του σα φορέα υψηλής προσφοράς προς
την ανθρωπότητα.
Προσπάθησα να κλείσω σ’ ένα κύκλο

όλες τις λαμπρές στιγμές της ελληνικής
ιστορίας, απ’ την αρχή της ως τα σήμερα,
μια ιστορία που διακρίνεται από το πολύ
αίμα κι απ’ το πολύ φως. Και θέλησα να
σημάνω, με τα όσα έγραψα, ένα είδος
συναγερμού που δεν προξενεί φόβο
αλλά θάρρος και χαρά. Ν’ ανυψωθούμε
και να ενωθούμε πάνω από τα πάθη μας.
Να επικοινωνήσουμε με τις ρίζες μας και
ν’ αποκτήσουμε τη συνεκτική ενότητα
που μας λείπει.
Το φως δεν χρειάζεται για να επιδειχτούμε αλλά να φωτίσουμε και την
ανθρωπότητα στις δύσκολες ώρες της.
Ολόκληρη η ανθρωπότητα είναι, αυτή
τη στιγμή, ένα πολιορκημένο Μεσολόγγι,
από τα τρομακτικά όπλα της αλογιστίας κι
εμείς γνωρίζουμε από εξόδους. Ξέρουμε
να βγαίνουμε απ’ το σκοτάδι».
Το έργο δίδαξε ο Γιώργος Καρβουντζής. Έψαλε και δίδαξε τη Βυζαντινή
Χορωδία ο Πρωτοψάλτης του Καθεδρικού Ναού Αποστόλου Παύλου Κορίνθου, Αναστάσιος Γκιούλης. Τους παραδοσιακούς χορούς του Συλλόγου «Η
Νεφέλη» επιμελήθηκε η κ. Ελένη Τσιπά.
Την πρωτότυπη μουσική σύνθεση και
προσαρμογή στο ποιητικό κείμενο με
παραδοσιακούς σκοπούς έκανε ο Δημήτρης Μιχαλόπουλος. Τα κοστούμια
ήταν της Σωτηρίας Ζήση και την δραματουργική επεξεργασία είχε η Μαρία
Φάγκρα.

ΕΡΡΙΚΟΣ Α.
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ
• Παροχή Υπηρεσιών • Χειρουργικές Επεμβάσεις
• Φάρμακα • Είδη Pet Shop •
Δευτέρα έως Σάββατο 9.00 -13.30
Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 18.00 - 20.30

28ης Οκτωβρίου 28 Κιάτο, 20200
τηλ.: 27420.22456 κιν.: 6971.618.925
e-mail: errisof@hotmail.com

Η παράσταση θα παρουσιαστεί την Παρασκευή 6 Μάη, της Ζωοδόχου Πηγής, στο προαύλιο του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου στο Άνω
Διμηνιό.

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν
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ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΊΑΣΗ
Γράφει η ΛΙΤΣΑ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ

ΧΡΥΣΗΊΔΑ ΔΗΜΟΥΛΊΔΟΥ

ΤΟ ΜΑΤΙ ΤΟΥ ΒΟΡΙΑ
Εκδόσεις: Ψυχογιός
Κατηγορία : Ελληνική Λογοτεχνία
Προτεινόμενη ηλικία: 18+
Σελίδες: 592

Περιγραφή
Ονομάζομαι Δάμος Χαρμίνης
και θα σας διηγηθώ τη ζωή
μου ξεκινώντας δωδεκάχρονο
παιδί από τη Θεσσαλονίκη του
1970, όπου ένα γεγονός πάγωσε μέσα μου κάθε συναίσθημα και με μετέβαλε αργότερα σε «μάτι του βοριά»,
που σάρωσε ζωές και κρεβάτια πολλών γυναικών.
Πέρα από αυτό, θα
αναφερθώ σε πολιτικά
σκάνδαλα, στη σκοτεινή
πλευρά της νύχτας και των
ναρκωτικών, στον πόλεμο των νυχτερινών
κέντρων, όπως τον έζησα, στη μάστιγα του
αιώνα, το aids, στις άγριες νύχτες μου τη δεκαετία 1980-1990 στη Μύκονο, τότε που το
νησί ήταν ο απόλυτος παράδεισος και υπήρχαν μόνο χρυσαφένια άμμος, θάλασσα, ουρανός και γυμνοί άνθρωποι.
Η γλώσσα που χρησιμοποιώ είναι πολύ
σκληρή και στις σκηνές που περιγράφω, κυρίως πάνω στο κρεβάτι μου, υπάρχει ωμός
ρεαλισμός, έτσι ακριβώς όπως τα έκανα,
χωρίς κανένα απαγορευτικό και χωρίς τον
λυρισμό που ίσως απαιτεί ένα λογοτεχνικό
βιβλίο. Δεν είμαι συγγραφέας. Είμαι ένας
άντρας που βίωσα με πάθος τα λάθη μου.
Αν το μετάνιωσα; Αν καταστράφηκα; Αν
δικαιώθηκα; Θα το μάθετε στο τέλος. Ένα
είναι σίγουρο. Για να διαβάσεις τη ζωή μου,
πρέπει να μπορείς και να την αντέξεις…
Δ. Χ.

Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΜΑΣ
Η αλήθεια είναι πως γι’ αυτό το βιβλίο,

αλλά ακόμα περισσότερο για την συγγραφέα
έχουν ειπωθεί πολλά και έχει χυθεί πολύ
μελάνι, σε πολλές περιπτώσεις χολή, ίσως
περισσότερο από ότι θα έπρεπε. Με αυτό το
μυθιστόρημα η Χρυσηίδα Δημουλίδου ταράζει τα νερά, γιατί είναι διαφορετικό απ’ όσα
έχει γράψει έως τώρα. Η ιστορία του Δάμου
είναι ωμή, σύγχρονη, ρεαλιστική. Τόσο ρεαλιστική
μάλιστα που κάνει τον
αναγνώστη να αναρωτηθεί
εάν πρόκειται για υπαρκτό
πρόσωπο. Γιατί εάν δεν είναι τότε θερμά συγχαρητήρια στην κυρία Δημουλίδου
που κατάφερε να μπει για τα
καλά στο πετσί του ανδρικού
"ρόλου" που η ίδια έπλασε,
και κατάφερε να αποδώσει με
τόση αληθοφάνεια τον χαρακτήρα αυτό.
Αλλά …. Προσοχή! Για να μπορέσετε να διαβάσετε τη ζωή του
Δάμου Χαρμίνη, πρέπει να μπορέσετε να την αντέξετε… Αυστηρά Ακατάλληλο για Ανηλίκους!

Η συγγραφέας
Η Χρυσηίδα-Χρύσα Δημουλίδου γεννήθηκε
και μεγάλωσε στις Σέρρες. Τελείωσε τη Σχολή
Αεροσυνοδών, την Α.S.T.στην Αθήνα. Αμέσως
μετά προσελήφθη στην Ολυμπιακή Αεροπορία
ως ιπτάμενη συνοδός. Παράλληλα με τη δουλειά της, εργάστηκε για κάποιο διάστημα ως
δημοσιογράφος με το περιοδικό Discomoda In,
κάνοντας ρεπορτάζ σε όλο τον κόσμο. Το 1997
εξέδωσε το πρώτο της βιβλίο από τις Εκδόσεις
Λιβάνη, όπου μέχρι το 2008 εξέδωσε 18 έργα.
Από το 2009 μέχρι σήμερα συνεργάζεται με τις
Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ, όπου έχει εκδώσει συνολικά 10 έργα. Από το 2013 συνεργάζεται με τις Εκδόσεις Διάπλαση για την έκδοση παραμυθιών.
Όλα της τα βιβλία έχουν γίνει μπεστ σέλερ, και
έχουν βραβευτεί πολλές φορές όπως και η ίδια.
Μερικά από αυτά μεταφράζονται ήδη και εκδίδονται σε γειτονικές χώρες.

• Ηµιµόνιµο
Π.Ε.Ο. Κορίνθου - Πατρών 161,
Μανικιούρ
Λέχαιο τηλ. 27413. 010.74
Πεντικιούρ
Παραπλεύρως Φαρµακείου ΧΡΗΣΤΑΡΑ

Αφιέρωμα στις ρίζες
του Ελληνοχωρίου
Ο αειθαλής Πέτρος Κ. Τσιούγκος παρουσιάζει
τη β΄ έκδοση του βιβλίου του «Ελληνοχώρι.
Αφιέρωμα στις ρίζες μας 1779-2015»
Όπως σημειώνει ο συγγραφέας στον πρόλογό
του το βιβλίο «ΕΛΛΗΝΟΧΩΡΙ, Αφιέρωμα στις ρίζες
μας 1779-2016» είναι ένα
έργο «αγάπης και κατάθεση
ψυχής, δώρο στους προγόνους μου, στους σημερινούς και μελλοντικούς κατοίκους, που γεννηθήκαμε,
μεγαλώσαμε σε αυτό το πανοραμικό πανέμορφο τόπο,
το ΕΛΛΗΝΟΧΩΡΙ». Επίσης
όπως σημειώνει παρακάτω, το βιβλίο αποτελεί
«παράδειγμα ήθους και
ευγένεια ψυχής στέλνοντας
πολύτιμο μήνυμα στους νεότερους, για το χρέος τους
απέναντι στο χωριό τους».
«Το βιβλίο», όπως γράφει ο κ. Πέτρος Κ. Τσιούγκος, «περιλαμβάνει 57
οικογενειακά δέντρα, 106
μόνιμες κατοικίες, 20 εξοχικές κατοικίες και αποτελείται από 120 σελίδες. Στις
σελίδες του περιλαμβάνονται 972 εν ζωή κάτοικοι,
μόνιμοι ή περιστασιακοί
του χωριού».

«Ο άνθρωπος ό,τι
δε θέλει, δεν κάνει»

Στον πρόλογο του βιβλίου ο συγγραφέας Πέτρος
Κ. Τσιούγκος αναφέρει για
τον εαυτό του: «Γεννήθηκα την 24/2/1925 στο Ελληνοχώρι Κορινθίας, από
Χριστιανούς ορθόδοξους
Έλληνες γονείς, των Κωνσταντίνο και την Φωτεινή.
Τελείωσα το Δημοτικό
σχολείο του χωριού μας
και ασχολήθηκα με τη γεωργία. Τα λίγα πνευματικά
μου εφόδια τα απέκτησα
διαβάζοντας την Παλαιά και
Καινή Διαθήκη, βιβλία Αρ-

χαίων Ελλήνων Ιστορικών
Ξενοφώντα,
Στράβωνα,
Παυσανία και λογοτεχνικά.
Έτσι μπόρεσα, όχι μόνο να
διατηρήσω τις γνώσεις που
απέκτησα στο Δημοτικό
σχολείο αλλά να αποκτήσω
και άλλες περισσότερες.
Είμαι λοιπόν ένας αυτοδίδακτος. Μη σας φαίνεται
παράξενο.
Ο άνθρωπος ότι δεν θέλει, δεν κάνει. Όπου υπάρχει ένα θέλω, υπάρχει ένας
δρόμος, (λέει μια παροιμία). Είχα εγώ την θέληση
και βρήκα το δρόμο μόνος
μου.
Αξιοποιώντας τις γνώσεις μου, έγραψα (6) βιβλία
τα οποία εκτυπώθηκαν
και κυκλοφόρησαν από το
2000. Σήμερα σας παρουσιάζω σε 2η έκδοση «ΕΛΛΗΝΟΧΩΡΙ, Αφιέρωμα στις
ρίζες μας 1779-2016».
Όπως λέει ο ίδιος ο κ.
Πέτρος Κ. Τσιούγκος τη 2η
έκδοση την έγραψα από τις
24-2-2014 έως τις 31-122015, βαδίζοντας τα 91!
Σημειώνει ότι η 1η έκδοση του βιβλίου που έγινε
το 2000-2001 ήταν πολύ
κουραστική έως βασανιστική, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, αφού έπρεπε
να βρει τους προγόνους
των οικογενειών του χωριού από το 1779!
Ο συγγραφέας καταλήγει τον πρόλογό του ευχαριστώντας τους χορηγούς
της 2ης έκδοσης που του
έδωσαν κουράγιο να τελειώσει το βιβλίο του και
σημειώνει ως κατακλείδα:
«Αν δεν γράφω, είναι σαν
να μην υπήρξα ποτέ. Αν
δεν διαβάζω, είναι σαν να
μη ζω»!!!

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν
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ΑΟ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ

Ποιος να συγκριθεί μαζί σου;
Νταμπλούχος για 2η χρονιά • 6-0 μέσα στα Αθίκια!
Το Σάββατο 23-4-2016 έπεσε η αυλαία του πρωταθλήματος στην Α1 κατηγορία
Κορινθίας. Το κρίσιμο παιχνίδι στα Αθίκια με τον τοπικό Τενεάτη είχε έναν πρωταγωνιστή. Μία ομάδα που γράφει τη δική της ιστορία στο κορινΘΡΙΑΜΒΟΣ θιακό ποδόσφαιρο κάνοντας φίλους και αντιπάλους να υποκλίνονται στο θέαμα που προσφέρει ασχέτως αποτελέσματος. Από
την άλλη οι άνθρωποί του (παράγοντες) βλέπουν τα όνειρά τους να γίνονται πραγματικότητα, τουλάχιστον έως ώρας, αφού αναμένουν με αγωνία και τον επόμενο
στόχο της ομάδας, την άνοδο στη Γ΄ κατηγορία Ερασιτεχνικού. Κάτι που φέτος
φαίνεται πιο εφικτό αφού θα ανέβουν δύο ομάδες από τον όμιλο που θα προκύψει.

Τ

ίποτα λοιπόν δεν είναι τυχαίο, αφού
το να είσαι για δεύτερη χρονιά νταμπλούχος Κορινθίας δείχνει ότι κάτι
πολύ σοβαρό έχει δημιουργηθεί και έχει
βαθιές ρίζες.
Δεν είναι τυχαίο που η διοίκηση είναι συνέχεια στο πλευρό των προπονητών και
ποδοσφαιριστών. Δεν είναι τυχαίο που ο
αρχιμάστορας της ομάδας ο προπονητής
Γ. Δουβίκας για δεύτερη χρονιά μαζί με
τον γυμναστή έχει χτίσει μια ομάδα γροθιά και με νοοτροπία νικητή. Δεν είναι
τυχαίο που ο φίλαθλος κόσμος του Ζευγολατιού γεμίζει το γήπεδο και ενισχύει
την ομάδα με την παρουσία του. Και τέλος δεν είναι τυχαίο που οι ακαδημίες
του ΑΟΖ φτάνουν τα ογδόντα παιδιά και
πλέον, φέρνοντας τα παιδιά κοντά στον
αθλητισμό που είναι κομμάτι του πολιτισμού στην κοινωνία μας.
Θα ήταν παράλειψη να μην αναφερθώ
στην υποδειγματική φιλοξενία από τους
παράγοντες του ΑΟΖ των ομάδων που
βρέθηκαν ως αντίπαλοι στο γήπεδο του
Ζευγολατιού, τόσο στο πρωτάθλημα της
Α1, όσο και στο θεσμό του κυπέλλου
αλλά και των περυσινών μπαράζ. Όλοι
μιλούν για φιλοξενία προς μίμηση, για
την οποία μίλησαν με τα καλύτερα λόγια
στα ΜΜΕ. Εκεί πρέπει να φτάσει το ποδόσφαιρο, σ’ αυτό το ήθος, σ’ αυτές τις
συμπεριφορές.

Ακόμα βάζει γκολ
ο Μυργιώτης!
Το παιχνίδι στα Αθίκια ξεκίνησε με τον
τυπικό Τενεάτη να προσπαθεί να διαβάσει
το παιχνίδι του ΑΟΖ αλλά ήταν δύσκολο.
Το άγχος των παικτών του ΑΟΖ κράτησε
δέκα λεπτά και η ομάδα ξεδίπλωσε τις
αρετές της και το γκολ ήταν θέμα χρόνου. Έτσι στο 22΄ ο Χατζησοφρωνίου
άνοιξε το σκορ 1-0, για να γίνει στο 28΄
με αυτογκόλ του Οικονόμου το 2-0 και
με πέναλτυ που κέρδισε και εκτέλεσε ο
Μυργιώτης 3-0.
Στο 2ο ημίχρονο παρότι με 10 πάικτες
ο ΑΟΖ (αποβολή Ζάρκου), στο 57΄ με
άριστο συνδυασμό Μυργιώτη-Γκολέμη
ήρθε το 4-0 και ο διψασμένος για γκολ
Μυργιώτης συμπλήρωσε το χορό των
γκολ στο 80΄ πετυχαίνοντας το 5-0 και
στο 90΄ γράφοντας το τελικό 6-0, κερδίζοντας έτσι τον τίτλο του πρώτου σκόρερ

στην Α΄ κατηγορία Κορινθίας.
Με το σφύριγμα του Ρούτση το γήπεδο
πλημμύρισε από παίκτες, παράγοντες
και φιλάθλους του ΑΟΖ που πανηγύριζαν
τον τίτλο του πρωταθλητή, που κέρδισε
πανάξια. Βροχή τα συγχαρητήρια και οι
επευφημίες για τον πρόεδρο της ομάδας
κ. Πισιμίση που χάθηκε στις αγκαλιές των
παικτών.

Η επιτυχία οφείλεται
στη συλλογικότητα
Ο προπονητής του
ΑΟΖ Γ. Δουβίκας
σε δηλώσεις του
στο τέλος του αγώνα σημείωσε: «Φέτος πραγματικά ήταν
πολύ πιο δύσκολο
το
πρωτάθλημα
αφού με την Κόρινθο 06 πηγαίναμε
πόντο-πόντο. Καταφέραμε την ανατροπή
κι αυτό οφείλεται στη συλλογική προσπάθεια που έκαναν η διοίκηση, οι παίκτες και
οι φίλαθλοί μας που μας στήριζαν παντού.
Τώρα έχουμε τα μπαράζ και ποντάρουμε
στην περυσινή εμπειρία μας. Πρέπει να
είμαστε συγκεντρωμένοι, να παίζουμε με
όποιες δυνατότητες έχουμε κια είναι μια
ευκαιρία για μας αφού φέτος θα ανέβουν
δύο ομάδες. Ευχαριστώ τη διοίκηση, τους
παίκτες και τους φιλάθλους για ό,τι έχουμε
καταφέρει μέχρι σήμερα».

O Μυργιώτης βρέθηκε σε μεγάλη μέρα αφού έκανε χατ-τρικ
και κέρδισε επάξια την πρώτη θέση στον πίνακα των σκόρερ.

Μετά το τέλος του αγώνα ακολούθησαν οι έξαλλοι
πανηγυρισμοί παικτών και παραγόντων για την κατάκτηση
του τίτλου και την επιτυχία του ντάμπλ για 2η συνεχή χρονιά

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

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν
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Πανηγύρισε πρωτάθλημα και άνοδο
στη Β΄ κατηγορία ο Άρης Βοχαϊκού

Κατέκτησε το πρωτάθλημα της Γ2 Κατηγορίας Κορινθίας και εξασφάλισε θέση στα σαλόνια της Β’ Κατηγορίας
Στο δημοτικό γήπεδο Ζευγολατιού την Κυριακή 17 Απριλίου η ομάδα του Βοχαϊκού
γιόρτασε με φίλους και οπαδούς την άνοδό της στην Β΄ κατηγορία Κορινθίας. Πραγματοποιήθηκε φιλικός αγώνας με τον Άρη
ΦΙΕΣΤΑ
Αιτωλικού και το συμβολικό εισιτήριο των 5 ευρώ αποδόθηκε ως
ενίσχυση στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του δήμου Βέλου-Βόχας. Έτσι ο Άρης Βοχαϊκού ενόψει του Πάσχα τόνισε το μήνυμα της αλληλεγγύης και της αγάπης προς
το συνάνθρωπο που πρέπει στις μέρες μας να είναι κυρίαρχο.

Πάνω: Η ομάδα πανηγυρίζει με το τρόπαιο
Κάτω: ο δήμαρχος Βέλου-Βόχας Αννίβας Παπακυριάκος
απονέμει μετάλλια στους παίκτες του Άρη Βοχαϊκού

Ευχαριστήριο
Ευχαριστήρια ανακοίνωση εξέδωσε το
Δ.Σ. του Άρη Βοχαϊκού στην οποία αναφέρει: «Το Δ.Σ. του Άρη Βοχαϊκού, ο προπονητής της ομάδας και οι αθλητές του
σωματείου, μετά το τέλος του πρωταθλήματος και την άνοδο της ομάδας μας, ευχαριστούμε θερμά όλο τον κόσμο που στήριξε την προσπάθεια μας, τους χορηγούς
που βοήθησαν καθοριστικά και που χάρη
σε αυτούς μπόρεσε η ομάδα να σταθεί
και να ανταποκριθεί σε μία πολύ δύσκολη
χρονιά και γενικά τον καθένα ξεχωριστά
που στάθηκε δίπλα μας και βοήθησαν με
τον τρόπο τους.
Ευχαριστούμε το Δήμο Βέλου Βόχας και
ιδιαίτερα τον Δήμαρχο κ. Αννίβα Παπακυριάκο και την Αντιδήμαρχο Αθλητισμού

κα. Μαρία Καλλίρη που συνέβαλαν με τον
τρόπο τους στην επιτυχία της ομάδας μας.
Έχοντας πια το νέο γήπεδο στο Ζευγολατιό,
τους προσωρινούς προβολείς που τοποθετήθηκαν, τα αποδυτήρια και την εξέδρα
μπορέσαμε όλες οι ομάδες να ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις του φετινού
πρωταθλήματος. Δεν πρέπει να ξεχνάμε
ότι ένα γήπεδο σαν το δικό μας αποτελεί
τόπο συνάντησης των νέων και της κοινωνίας και αποτελεί διέξοδο στα όσα συμβαίνουν γύρω μας.
Ευχόμαστε σε όλες τις ομάδες, τους ποδοσφαιριστές αλλά και τους παράγοντες καλή
συνέχεια.
Καλή Μεγάλη Εβδομάδα και Καλό Πάσχα
σε όλους».

BOX CENTER
Γ. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ - Ν. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΟΕ

ΠΩΛΗΣΗ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ
& ΕΙ∆ΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Ζευγολατιό Κορινθίας
τηλ: 27410 55151

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

22 Υγεία-Μικρές Αγγελίες
Μ. ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ
ΒΟΧΑΣ
Έγχρωµο υπερηχοκαρδιογράφηµα (triplex)
ενηλίκων και παίδων
ΤΕΣΤ ΚΟΠΩΣΕΩΣ σε κυλιόµενο τάπητα
24ωρη µελέτη ΗΚΓφήµατος - Πίεσης

∆ρ Χρήστος Γκιλίτσης
ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΟΣ
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

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

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ

ΕΡΓΑΣΙΑ

8 στρέμματα με 125 ελιές και 17 στρέμματα χωράφια στην περιοχή Πεντεσκούφι-Ρουμάνι. Με δύο δρόμους επιλογής
Άσσο ή Λέχαιο. Στην ίδια περιοχή υπάρχουν ακόμα δύο κομμάτια με ελιές.

σε μπουφέ,
κουζίνα, σέρβις.
6946 742363
κ. Γιάννης

τηλ. 27420 27192,
κιν.: 6933066781

Γιώργος Μ. Χαριτάτος
BA, BS, MD, PhD, DFM

Μαιευτήρας Γυναικολόγος
v
v
v
v
v
v
v
v

Αυχενική διαφάνεια
Λεπτομερές υπερηχογράφημα β΄ επιπέδου
Ειδικό υπερηχογράφημα εμβρυϊκής καρδιάς
Υπερηχογράφημα εμβρυϊκής υγείας (Doppler)
Βιοψία χοριακών λαχνών (CVS)
Αμνιοπαρακέντηση
Λήψη εμβρυϊκού αίματος
Μετάγγιση εμβρύου

Με διεθνή πιστοποίηση και σύµφωνα µε τους κανόνες
του Βρετανικού Κολεγίου Μαιευτήρων-Γυναικολόγων.
Οι εξετάσεις γίνονται όλες από τον ίδιο τον γιατρό,
σε τιµές απόλυτα εναρµονισµένες µε τα σηµεία των καιρών.

Ερµού 39, 2ος όροφος, ΚΟΡΙΝΘΟΣ
τηλ. 2741 30 4148
Νεοφύτου ∆ούκα 5, Κολωνάκι, ΑΘΗΝΑ
τηλ. 210 7224884

ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΜΕΛΕΙΕΣ ΚΕΙΜΕΝΩΝ
ΑΠΟ ΕΜΠΕΙΡΗ ΦΙΛΟΛΟΓΟ
6946 394990
ΦΙΛΌΛΟΓΟΣ παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα
σε μαθητές δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου.
Επίσης, αναλαμβάνει την εκπόνηση πανεπιστημιακών
εργασιών. Τιμές λογικές. Τηλ. επικοινωνίας
6945 832094

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ:
[1]. Ψυγείο - θάλαμος αναψυκτικών (2μ μήκος χ 1,90
ύψος) και εσωτ.διαστάσεις (0,70 χ 0,90 χ 1,80).
[2]. Τυριέρα (0,74 πλάτος χ 0,86 ύψος χ 1,5 μήκος)
[3]. Ψυγείο - βιτρίνα τυριών & αλλαντικών (2 μ μήκος χ
1,48 ύψος χ 0,82 πλάτος)
[4]. Alfa Frost Conservator καταψύκτης μπαούλο
χωρητικότητας 500 λίτρων (1,55 μήκος χ 0,62 πλάτος χ
0,89 ύψος)
Πληροφορίες στο τηλ. 6945 832094
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!

15/ΝΘΗΜΕΡΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΒΟΧΑΣ & ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

e-mail:
gnomipoliton@yahoo.gr
και στο internet:

gnomipoliton.wordpress.com

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Εκδότρια - Ιδιοκτήτρια
Υπεύθυνη σύμφωνα με
το νόμο:
Γιώτα ΑθανασούληΒαλασοπούλου
[τηλ. 6974 583005]

ΠΩΣ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ

Έδρα: Άνω Διμηνιό Κορινθίας
Διεύθυνση: Οδ. Ανδρούτσου 17,
Ζευγολατιό Κορινθίας
Τηλ. επικ.: 6972-322441
[Χρήστος Βαλασόπουλος]

Τα ενυπόγραφα άρθρα δεν εκφράζουν θέσεις της εφημερίδας

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Μύκητες νυχιών:
Ένας δύσκολος εχθρός
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Γράφει η Πέννυ Φωτοπούλου, Ποδολόγος
Η ονυχομυκητίαση, είναι μια από τις πιο κοινές δερματολογικές διαταραχές που επηρεάζουν τα πόδια μας ειδικά το καλοκαίρι που οι συνθήκες ευνοούν την αναπτυξή της. Τα συμπτώματα της ονυχομυκητίασης ξεκινουν συνήθως με κηλίδες άσπρου ή κίτρινου χρώματος που
εμφανίζονται στην άκρη του νυχιού.Αν δεν αντιμετωπιστεί εγκαίρως
η μόλυνση προχωρά πιο βαθιά και καταλαμβάνει όλο το νύχι, το κάνει
πιο χοντρό-παχύ και οι άκρες του θρυμματίζονται.
ϊόντα και πούδρες αν έχετε έντονη
εφίδρωση.
• Σκουπίζετε πολύ καλά τα πόδια
σας μετά το μπάνιο, με ιδιαίτερη
προσοχή στις περιοχές μεταξύ
των δακτύλων.
• Μην περπατάτε ξυπόλητοι σε κοινόχρηστους χώρους όπως γυμναστήρια, πισίνες, ντους, αποδυτήρια, σάουνες κλπ.
Όσο πιο σύντομα αντιληφθείτε τα
συμπτώματα και απευθυνθείτε σε
δερματολόγο και ποδολόγο, τόσο
πιο γρήγορα θα απαλλαγείτε από την
μυκητίαση.

Παράγοντες που συμβάλουν
στην ανάπτυξη της
ονυχομυκητίασης:

• Εφαρμογή της κατάλληλης θεραπείας από δερματολόγο με επιμονή και συνέπεια μέχρι να εξαλειφθεί εντελώς το πρόβλημα.
• Τακτική επίσκεψη σε ποδολόγο
για να απομακρύνει το προσβεβλημένο μέρος του νυχιού από το
μύκητα για την καλύτερη αποθεραπεία.
• Καθημερινό σχολαστικό πλύσιμο
των ποδιών.
• Προσεχτικό σκούπισμα και στέγνωμα μετά από το μπάνιο, με

•
•
•
•
•
•

Πόδι του αθλητή.
Τραυματισμός νυχιών.
Υπερβολική εφίδρωση.
Διαβήτης.
Κυκλοφορικές διαταραχές.
Μειωμένο ανοσοποιητικό σύστημα.

Πρόληψη

• Κάνετε συχνό έλεγχο των ποδιών.
• Χρησιμοποιείτε αντιιδρωτικά προ-

Ένα πολύ συχνό πρόβλημα που απασχολεί άνδρες και γυναίκες είναι η προσβολή
των νυχιών των ποδιών από τους μύκητες. Οι ονυχομυκητιάσεις αποτελούν το
30% των περιπτώσεων προσβολής από μύκητες στην επιφάνεια του δέρματος.

ΠΙΟ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΙ
ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ

Αντιμετώπιση

Νίκος Καραμαλίκης
Μαιευτήρας Γυναικολόγος
Εξειδικευμένος ενδοσκοπικός χειρουργός
Ειδικευμένος στην Αγγλία
Συνεργάτης Ιασώ, Ρέα
Ιατρείο Αθήνας
Τιμ. Βάσσου 10, Αθήνα
210 6432630
Ιατρείο Κορίνθου
Νοταρά 79, 2ος όροφος
Κόρινθος 27410 51177
κιν. 6974 446115

 Ο καθένας μας μπορεί
να προσβληθεί από μύκητες, οι πιο ευπαθείς ομάδες
όμως είναι οι ηλικιωμένοι,
οι αθλητές, οι διαβητικοί
και όσοι αντιμετωπίζουν
χρόνιες κυκλοφορικές
διαταραχές ή προβλήματα
με το ανοσοποιητικό τους
σύστημα.

ιδιαίτερη προσοχή στις περιοχές μεταξύ των
δακτύλων.
• Αλλάζετε συχνά πετσέτες.
• Φοράτε βαμβακερές κάλτσες που θα αλλάζονται κάθε ημέρα και θα πλένονται στους 60

ή 90 βαθμούς.
• Χρησιμοποιείτε αντιιδρωτικά Οι μύκητες
προϊόντα αν έχετε έντονη εφί- που συνήθως
προσβάλλουν
δρωση.
τα νύχια και το
• Αερίζετε τα παπούτσια σας
δέρμα ονομάζονται
24 ώρες και χρησιμοποιείτε
δερματόφυτα. Άλλα
καθημερινά κάποιο αντιμυκηείδη μυκήτων είναι
τιακό σπρέι ή πούδρα πριν τα
οι ζυμομύκητες,
ξαναφορέσετε.
κάντιντα κλπ.
• Φοράτε άνετα υποδήματα από
μαλακό δέρμα.
Ακολουθώντας αυτούς τους απλούς κανόνες
μπορείτε να είστε σίγουροι για την υγεία και και
την καλή εμφάνιση των ποδιών σας.

ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΚΟ

ΙΑΤΡΕΙΟ

Βλάσιος Ιωαν. Μπάρτζης
Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος
Ενηλίκων και Παίδων

Μικροωτοσκόπηση. | Ακοομετρία (τονική - ομιλητική),
| Μικροωτοσκόπηση.
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
Κλεισθένους 43 Κιάτο, τηλ.: 27420 26486, κιν.: 6932 391104
e-mail: bartzisv@gmail.com

GRAPHIC DESIGN STUDIO

Η

λοίμωξη μπορεί να εξαπλωθεί
και σε άλλα νύχια. Σε βαριές
περιπτώσεις μπορεί να δημιουργήσει επώδυνη είσφρυση επηρεάζοντας την ικανότητα του ατόμου
να περπατήσει. Επίκτητες βακτηριακές λοιμώξεις μπορεί να εμφανιστούν πάνω ή γύρω από την πλάκα
του νυχιού.Σε κάποιες περιπτώσεις
μπορεί να προκαλέσει αποκόλληση
του νυχιού, δυσοσμία και πόνο.
Οι μύκητες, οι μικροσκοπικοί αυτοί
οργανισμοί αναπτύσονται σε ζεστό
και υγρό περιβάλλον. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι οι μύκητες
μεταδίδονται.

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

. .και φέτ
ος το Πάσχα σα
ς προσφέρουµε

Ελληνικά αρνιά και κατσίκια
ετοιμάζουμε για σας κάθε λογής ΠΑΣΧΑΛΙΝΗ ΛΙΧΟΥΔΙΑ,
πάντα με εγγυημένη προσοχή και τη γνωστή φροντίδα μας

Φρυγαδέλια, γαρδουμπάκια, κοντοσούβλι, κοκορέτσι

ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΑ

Με ένα τηλεφώνηµα στο χώρο σας!

∆ιανοµή
κατ’ οίκον

Μελέτσης Αθανάσιος

Ζευγολατιό
τηλ.:27410 53058
6973 302716
∆εκτές όλες οι πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ • ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

