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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Εγκαινιάστηκε μετά από 
34 χρόνια ο δρόμος 

Λαύκα-Καστανιά

ΔΕΛΦΙΚΟΣ ΧΡΗΣΜΟΣ
Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΦΟΔΣΑ 

ΓΙΑ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ

Ανάσα για τους κατοίκους και 
επισκέπτες του Φενεού

Ο πρόεδρος της "Ανέλιξης" σε μία χειμαρρώδη συνέντευξη 
παρουσιάζει όλους τους τομείς δράσης και έργου του Νομικού 
Προσώπου του δήμου Βέλου-Βόχαςσελ. 9

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΙΑΧΟΣ,  
πρόεδρος του ΝΠΔΔ "Ανέλιξη" Βέλου-Βόχας

«Θέλουμε να γίνουμε 
καλύτεροι»

σελ. 6-7

Τη Δευτέρα 18 Ιουλίου συνεδρίασε το Διοικητικό 
Συμβούλιο του ΦοΔΣΑ Πελοποννήσου  
στο Πνευματικό Κέντρο Τρίπολης παρουσία 
σχεδόν του συνόλου των μελών του, καθώς  
και πολλών πολιτών, και εν μέσω εντάσεων  
και διαφωνιών πάρθηκε μια ομόφωνη -ιστορική 
μεν, ασαφής δε- απόφαση για τη διαχείριση  
των απορριμμάτων. σελ. 2-4
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ΓνώμηΔιαχείριση απορριμμάτων

Δελφικός  χρησμός

Συνεδρίασε το Διοικητικό Συμ-
βούλιο του Φορέα Διαχείρισης 
Στερεών Αποβλήτων της Περι-
φέρειας Πελοποννήσου τη Δευ-
τέρα 18 Ιουλίου στο Πνευματικό 
Κέντρο Τρίπολης παρουσία σχε-
δόν του συνόλου των μελών, κα-
θώς και πολλών πολιτών, διότι 
η συνεδρίαση αυτή είναι μία από 
τις σημαντικότερες στην ιστορία 
του Φορέα. 

Στην αρχή της συνεδρίασης ο με-
λετητής παρουσίασε τη νέα βελτι-

ωμένη μελέτη στην οποία έχουν γίνει 
κάποιες αλλαγές οι οποίες είχαν να 
κάνουν με την ελάχιστη εγγυημένη 
ποσότητα η οποία δεν υπάρχει, ορίζο-
ντας την ποσότητα στους έως 100.000 
τόνους χωρίς να υπάρχει χρονική δέ-
σμευση, όπως έχει το ΣΔΙΤ της Περι-
φέρειας 28 χρόνια.
Οι δήμαρχοι αντιλήφθηκαν τη σοβαρό-
τητα της κατάστασης και τον κίνδυνο 
να γεμίσουν οι δρόμοι των πόλεων με 
τόνους απορριμμάτων, καθώς και τον 
κίνδυνο να δημιουργηθούν και άλλοι 
ανεξέλεγκτοι ΧΑΔΑ με τα πρόστιμα 
να κατακεραυνώνουν τους πολίτες 
και έδειξαν στην πλειονότητά τους ότι 
η απόφαση που θα πάρουν, είναι μεί-
ζονος σημασίας. Σε αρκετές στιγμές τις 
συνεδρίασης κάλεσαν τα μέλη να λά-
βουν μια ομόφωνη απόφαση η οποία 
θα έχει μια άλλη δυναμική.
Η ονομαστική ψηφοφορία πραγματο-
ποιήθηκε μετά από αρκετή ένταση και 
τους τόνους να ανεβαίνουν επικίνδυνα 
αρκετές φορές.

Το Σώμα αποφάσισε ομόφωνα να 
υπερψηφίσει τον ΠΕΣΔΑ με τα μέλη να 
χειροκροτούν την απόφαση αυτή.

Πίσω από τις λέξεις
Σύμφωνα με το «ψηφισμένο πρό-
τζεκτ», ο ΦΟΔΣΑ διαλέγει την λεγόμε-
νη «αποκεντρωμένη διαχείριση» και 
την «δημοτική αυτονομία και πρωτο-
βουλία» και όχι την «ολοκληρωμένη» 
που προτείνει η μελέτη του ΣΔΙΤ Πελο-
ποννήσου.
Πιο συγκεκριμένα: α) Θα υπάρξει η 
«Μεταβατική Περίοδος». Εδώ θα δη-
μιουργηθούν μονάδες εγκατάστασης-

επεξεργασίας σύμμεικτων, ώστε να 
υπάρξει μείωση ποσότητας και δεμα-
τοποίηση και β) θα προχωρήσει η «Μό-
νιμη Εγκατάσταση», όπου θα διατηρη-
θούν τυχόν τοπικές μονάδες που ήδη 
υπάρχουν, ενώ θα μπορούν οι Δήμοι 
να ασχοληθούν και με την «μηχανική 
διαλογή», την κομποστοποίηση για τα 
βιοαπόβλητα, ενώ το υπόλοιπο θα πη-
γαίνει σε «κεντρική διαχείριση» για όλη 
την Περιφέρεια Πελοποννήσου.
Η έγκριση του ΠΕΣΔΑ δεν σημαίνει 
ότι έληξε το πρόβλημα. Απεναντίας, 
η εργασία που πρέπει να γίνει είναι 
επίπονη και με αρκετά στάδια. Τα ζη-

τήματα της χωροθέτησης δεν θα είναι 
καθόλου εύκολη υπόθεση, το ίδιο και 
τα θέματα των χρηματοδοτήσεων, των 
αποκαταστάσεων των χωματερών και 
των λοιπών εγκρίσεων (π.χ. Μελέτη 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων κ.λ.π.) 
που θα χρειαστούν.
Το ζητούμενο βέβαια είναι αν το «συμ-
βιβαστικό» ΠΕΣΔΑ Πελοποννήσου 
έχει πιθανότητα να εγκριθεί από τα 
συναρμόδια υπουργεία Εσωτερικών 
και Περιβάλλοντος, εφόσον δεν προ-
κρίνει μια συγκεκριμένη λύση. Για 
παράδειγμα, το αντίστοιχο σχέδιο της 
Αττικής «επεστράφη» αρκετές φορές 
για τροποποιήσεις ως ασαφές (δεν είχε 
αρχικά εκτίμηση κόστους, συγκεκρι-
μένες θέσεις ΧΥΤΥ κ.ά.). Επίσης, ένα 
ερώτημα είναι κατά πόσον η Πολιτεία 
θα μπορεί να δώσει το «πράσινο φως» 
στην Περιφέρεια για την υπογραφή της 
(συγκεκριμένης και εγκεκριμένης από 
το Ελεγκτικό Συνέδριο) σύμβασης με 
τον ιδιώτη, η οποία αφορά τη διαχεί-
ριση σε όλη την Περιφέρεια, εφόσον 
βάσει του ΠΕΣΔΑ κάποιες περιοχές 
μπορεί δυνητικά να προτιμήσουν κά-
ποια άλλη μέθοδο διαχείρισης.

Πανηγυρισμοί Τατούλη
Απο την άλλη ο Περιφερειάρχης Πελο-
ποννήσου ερμηνεύοντας την απόφαση 
του ΦοΔΣΑ θεώρησε ότι δικαιώθηκε η 
λύση ΣΔΙΤ που προκρίνει εδώ και ενά-
μισι χρόνο η Περιφέρεια. 
Μάλιστα σε ειδική συνέντευξη τύπου 
την επομένη κιόλας ημέρα, τόνισε ότι 
«ο ΠΕΣΔΑ περιγράφει το έργο της Πε-

η απόφαση του ΦοΔΣΑ για τα σκουπίδια

 ■ Στην τελευταία συνεδρίαση του ΦοΔΣΑ τη Δευτέρα 18 Ιουλίου, οι δήμαρχοι μετά από διαφωνίες και συγκρούσεις 
κατέληξαν στην ομόφωνη ψήφιση μιας απόφασης που από πολλούς χαρακτηρίστηκε ως αμφίσημη και ασαφής. 

ποσειδώνος 19 • παραλία κιάτου

food  •  coffee • drink & more...
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Αννίβας Παπακυριάκος: «Είμαστε έτοιμοι να καταθέσουμε 
ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης» 

Σ την πρόσφατη συνεδρίαση του ΦοΔΣΑ 
αφού έγιναν κάποιες αλλαγές, ψηφίστηκε 

ο καινούργιος ΠΕΣΔΑ ομόφωνα και σε πανη-
γυρική ατμόσφαιρα,σημειώνει ο δήμαρχος 
Βέλου-Βόχας. Και συνεχίζει εξηγώντας: «Οι 
αλλαγές στην απόφαση εντοπίζονται στα εξής 
σημεία: Δίνει τη δυνατότητα να γίνει αποκε-
ντρωμένη τοπική διαχείριση ή ολοκληρω-
μένη κεντρική διαχείριση, δεν προκρίνει συ-
γκεκριμένο τρόπο ολοκληρωμένης κεντρικής 
διαχείρισης, απαλείφθησαν όλες οι αναφορές 
στο ΣΔΙΤ. Μετά, ο χώρος λειτουργίας των εγκαταστάσεων 
θα καθοριστεί κατά την υλοποίησή τους και όχι από τον 
ΠΕΣΔΑ. Απαλήφθησαν οι αναφορές στα 28 χρόνια, στην 
ελάχιστη εγγυημένη ποσότητα, στη χωροθέτηση των 
κεντρικών μονάδων, προστέθηκαν τα κόστη διαχείρισης 
ανά τόνο, προστέθηκε ειδική αναφορά στο Πράσινο Τα-
μείο, προστέθηκαν τα τοπικά σχέδια διαχείρισης κάποιων 
δήμων. Επίσης πολύ σημαντικό είναι ότι δεν θα υπάρχει 
δέσμευση για τη σύσταση των απορριμμάτων αλλά θα 
υπάρχει ισοζύγιο μάζας και επίσης κάτι πολύ σημαντικό 
είναι ότι τα ιδιοκτησιακά καθεστώτα των τοπικών μονά-
δων διαχείρισης θα μείνουν στους δήμους.

Εμείς, ως δήμος, αλλάξαμε το τοπικό σχέδιο διαχεί-
ρισης ψηφίστηκε ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο 

και από την επιτροπή διαβούλευσης και θα 
προσπαθήσουμε να εκτελέσουμε ένα πολύ 
μεγάλο έργο, θα πάμε για διαλογή στην πηγή 
με κάδους στα σπίτια, έχουμε ετοιμάσει ήδη 
πρόγραμμα το οποίο θα καταθέσουμε άμεσα. 
Είναι πλήρως επιλέξιμο από τα ευρωπαϊκά 
προγράμματα και έχει ως στόχο τη διαλογή 
στην πηγή με μικρούς κάδους ανά σπίτι, με-
γαλύτερους κάδους σε τέσσερα ρεύματα ανα-
κύκλωσης και ρεύμα κομποστοποίησης ώστε 
να μπορέσουμε να τα αυξήσουμε. Επίσης 

προβλέπει τη δημιουργία δύο μεγάλων πράσινων σημεί-
ων και επτά μικρότερων, την αγορά απορριμματοφόρων 
ανακύκλωσης, αλλά και άλλων μηχανημάτων απαραίτη-
των για τη μείωση του όγκου των στερεών αποβλήτων. 

Ως δήμος θα μπορέσουμε να διαχειριζόμαστε τα ανα-
κυκλώσιμα μας, έτσι ώστε να μπορέσουν να κρατηθούν 
χαμηλά τα κόστη και μόνο το τελικό προϊόν, το οποίο θα 
το ελαχιστοποιήσουμε με πολύ δουλειά, θα πηγαίνει στην 
όποια κεντρική διαχείριση υλοποιηθεί. Θα καταθέσουμε 
ένα ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης με πλήρως επιλέ-
ξιμες δαπάνες και πλήρως εναρμονισμένο με τον ΕΣΔΑ. 
Αν δεν εγκριθεί ένα τέτοιο σχέδιο σημαίνει ότι αυτοί που 
λένε ότι ονειρεύονται διαλογή στην πηγή, μας κοροϊδεύ-
ουν», καταλήγει ο δήμαρχος Βέλου-Βόχας. 

Σπύρος Σταματόπουλος: «Σε δύο βάρκες 
πατάει η απόφαση του ΦοΔΣΑ»

Η απόφαση του Φορέα Διαχείρισης Στε-
ρεών αποβλήτων Πελοποννήσου που 

πάρθηκε στις 18 Ιουλίου, αλληθωρίζει προς 
όλες τις κατευθύνσεις, αφού προσπαθεί να 
ικανοποιήσει όλους τους εμπλεκομένους 
φορείς και να αμβλύνει τις διαφωνίες και τις 
διαφορετικές απόψεις, τονίζει σε δηλώσεις 
του ο δήμαρχος Σικυωνίων Σπύρος Σταμα-
τόπουλος. 

Ο δήμαρχος συνεχίζοντας τις δηλώσεις 
του, σημειώνει πως η εν λόγω απόφαση 
«πατάει σε δύο βάρκες» και υπογραμμί-
ζει ότι οι ασάφειες που υπάρχουν στο τελικό κείμενο, 
προκρίνουν τη λύση της κεντρικής διαχείρισης των 
στερεών αποβλήτων, δηλαδή τη λύση που προτείνει η 
Περιφέρεια Πελοποννήσου. Σύμφωνα με τον δήμαρχο 

Σικυωνίων η αμφίσημη στάση της κυβέρ-
νησης, η οποία δεν στήριξε ξεκάθαρα και 
δυναμικά τη λύση της τοπικής διαχείρισης, 
έσπειρε αμφιβολίες μεταξύ των δημάρχων 
και καλλιέργησε την αβεβαιότητα, με απο-
τέλεσμα να μην μπορεί μετά από τόσους 
μήνες συζητήσεων και διαβουλεύσεων να 
βρεθεί συνολική και ουσιαστική λύση για το 
πρόβλημα που ταλαιπωρεί τόσο καιρό την 
Πελοπόννησο.

Τέλος ο Σπύρος Σταματόπουλος υπογράμ-
μισε ότι για τη δημοτική αρχή Σικυωνίων 

αποτελεί ξεκάθαρη απόφαση η τοπική διαχείριση των 
απορριμμάτων και στις προθέσεις του είναι να διεκδι-
κήσει τον απαραίτητο τεχνικό-μηχανολογικό εξοπλι-
σμό και τα απαραίτητα κονδύλια για να την υλοποιήσει. 

ΤΙ ΛΕΝΕ ΟΙ ΔΗΜΑΡΧΟΙ
n n n

ριφέρειας για ολοκληρωμένη διαχείριση» και 
επίσης ότι «ανοίγει ο δρόμος για την υπογραφή 
της σύμβασης». «Είμαι αισιόδοξος ότι μετά τη 
χθεσινή απόφαση του ΦΟΔΣΑ ανοίγει ο δρόμος 
για την υπογραφή της σύμβασης με την ανάδο-
χο εταιρεία. Αναμένω τη σχετική πρωτοβουλία 
της Κυβέρνησης, όπως μας είχε ενημερώσει, 
για να ρυθμιστεί η τελευταία αυτή εκκρεμότητα» 
δήλωσε ο Πέτρος Τατούλης.  

Είναι πολλά τα λεφτά!
Εν τω μεταξύ στο φόρουμ με θέμα: «Πειραιάς 
και Διαχείριση Απορριμμάτων» που πραγμα-
τοποιήθηκε τις προηγούμενες μέρες, ο προϊ-
στάμενος της υπηρεσίας «Επιχειρησιακό Πρό-
γραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 
(ΕΠΠΕΡΑΑ), δήλωσε πώς τα κονδύλια που θα 
διατεθούν για τη διαχείριση αποβλήτων, κατά 
την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020, απο-
τελούν ευκαιρία ανάπτυξης για τις τοπικές κοι-
νωνίες, τους Δήμους, αλλά και για έναν μεγάλο 
κύκλο επιχειρήσεων, καθώς ξεπερνούν το 1 
δισ. ευρώ, ποσό που ενδέχεται ακόμα και να 
διπλασιαστεί κατά την πορεία!
Όπως τόνισε, για πρώτη φορά θα διατεθούν 
στην Ελλάδα, τόσο υψηλά κονδύλια για διαχεί-
ριση αποβλήτων, κάτι που αποτελεί ταυτόχρονα 
πρόσκληση, αλλά και πρόκληση σωστής αξιο-
ποίησης σε ένα άλλο περιβάλλον, όπως αυτό 
της κυκλικής οικονομίας, με ελαχιστοποίηση 
της ταφής.

Επιστολή Φλαμπουράρη
Μια μόλις εβδομάδα μετά την ομόφωνη απόφα-
ση και πριν στεγνώσει το μελάνι των υπογρα-
φών, ου Υπουργός Επικρατείας και επικεφαλής 
της Διυπουργικής Επιτροπής Συντονισμού Με-
γάλων Έργων Υποδομής κ. Αλέκος Φλαμπου-
ράρης απέστειλε επιστολή προς τον πρόεδρο 
του ΦοΔΣΑ κ. Ηλία Ανδρικόπουλο στην οποία 
αναφέρει:
«Η Διυπουργική Επιτροπή Συντονισμού Μεγά-
λων Έργων Υποδομής αποδέχεται την πρόταση 
του ΔΣ του ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου για ανάπτυξη 
τοπικών μονάδων διαχείρισης αποβλήτων ως 
μεταβατικές και εν δυνάμει οριστικές.
Ως εκ τούτου παρακαλούμε όπως προσδιορίσε-
τε, εντός σύντομου χρονικού διαστήματος, ποιοι 
Δήμοι θα προχωρήσουν στην υλοποίηση της πα-
ραπάνω λύσης και να μας αναφέρετε ποιες τυχόν 
ποσότητες απορριμμάτων θα διοχετευτούν στην 
κεντρική λύση.
Η κυβέρνηση, όπως είναι γνωστό, μετά από δια-
πραγμάτευση κατάφερε να γίνουν αποδεκτά από 
τον προσωρινό ανάδοχο του ΣΔΙΤ η μείωση της 
ελάχιστης εγνυημένης ποσότητας στους 100.000 
τόνους το χρόνο, η αύξηση σε επτά (7) των σταθ-
μών μεταφόρτωσης καθώς και η ενεργειακή 
δωρεά στο ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου ενός φωτο-
βολταϊκού σταθμού ισχύος 3ΜW».
Από την επιστολή προκύπτουν, σχεδόν αβίαστα 
το συμπέρασμα ότι η κατεύθυνση της κυβέρνη-
σης αυτή τη στιγμή είναι να υπάρξει μια διττή 
κατάσταση στη διαχείριση των απορριμμάτων, 
έτσι ώστε και να υλοποιούνται μικρά τοπικά 
σχέδια από τους δήμους, αλλά και να προχω-
ρήσει η ΣΔΙΤ με νέους όρους. 
Ωστόσο, αυτές οι σκέψεις υποκρύπτουν πολλά 
τεχνικά και νομικά κωλύματα, αφού οι όροι 
ενός διαγωνισμού που έχει ήδη πραγματοποι-
ηθεί δεν είναι τόσο εύκολο να αλλάξουν, εν μία 
νυκτί. Το σίγουρο είναι υπάρχει μεγάλη ανηφό-
ρα ακόμη ώσπου να δοθεί οριστική λύση στο 
σοβαρότερο πρόβλημα της Πελοποννήσου!
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ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟ

ΑΣΣΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΗΛ. 27410 87149

Ι. Π. ΔΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΓΡΑΕΡΙΟ
ΒΡΑΧΑΤΙ, έναντι γηπέδου
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διανομή κατ’ οίκον
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Διαχείριση απορριμμάτων

Νίκος Βουδούρης-Τσίτουρας: «Η 
διαλογή στην πηγή και η ανακύκλωση 

είναι η λύση για το μέλλον»
Σχετικά με το τοπικό σχέδιο διαχεί-

ρισης που κατέθεσε η δημοτική αρχή 
στο πρόσφατο δημοτικό συμβούλιο ο 
κ. Τσίτουρας  μας δήλωσε τα εξής 
«νομίζω πως το τοπικό σχέδιο 
που κατατέθηκε από τη δημο-
τική αρχή είναι προς τη σωστή 
κατεύθυνση ,η διαλογή στη 
πηγή θα είναι η πιο σωστή λύση 
για το δήμο μας αρκεί να μπορέ-
σουμε να το εφαρμόσουμε αφού 
βρεθούν οι πιστώσεις για την υλο-
ποίησή του. Έχουμε φτάσει στο σημείο 
μηδέν με τις καθυστερήσεις και τις κό-
ντρες κυβέρνησης και περιφέρειας, και 
αυτό έχει κουράσει τον κόσμο και φυσικά 
επιβαρύνει το περιβάλλον. Πιστεύω να 
μην χαθεί άλλος χρόνος και οι υπεύθυνοι 

να δώσουν ένα τέλος σε ένα ζήτημα που 
έπρεπε να είχε λυθεί χρόνια πριν.

Προσωπικά με ανησυχεί το διάστημα 
μέχρι να γίνουν οι υποδομές για την 

εφαρμογή του τι λύση θα έχουμε 
μέχρι τότε. Είναι επιτακτική ανά-
γκη η όποια συνεργασία με τα 
ΚΔΑΥ με άλλα λόγια η ενίσχυση 
της ανακύκλωσης, καθώς από 
τα μεγέθη που μαθαίνω δεν είναι 

ικανοποιητικά που σημαίνει πως 
ο πολίτης δεν έχει καταλάβει την 

αξία της και το πώς ο ίδιος συμμετέχει. 
Πρότασή μου να γίνει προτεραιότητα η 
ενημέρωση του πολίτη για τα οφέλη της 
,αφού με το προτεινόμενο σχέδιο περνά 
στα χέρια του η σωστή εφαρμογή και η 
ενδυνάμωσή της», καταλήγει.

Λεωνίδας Στεργιόπουλος: «Οι τωρινές αποφάσεις 
θα μας σημαδέψουν για τα επόμενα 30 χρόνια»

«Ολοκληρώθηκε το Νέο Περι-
φερειακό Σχέδιο για τη Διαχείρι-
ση των Απορριμμάτων (ΠΕΣΔΑ), 
από τον φορέα των δημάρχων 
και είναι όλοι πλέον ευχαριστη-
μένοι», αναφέρει σε δηλώσεις ο 
επικεφαλής της Ενωτ. Ριζ. Πα-
ράταξης.
«• Ο περιφερειάρχης κος Τατού-

λης ενθουσιασμένος δηλώνει 
ότι δικαιώθηκε και τώρα θα 
προχωρήσει ανεμπόδιστα 
το περίφημο ΣΔΙΤ του με την 
ΤΕΡΝΑ.

• Οι δήμαρχοι, που είχαν εκ-
φράσει την αντίθεσή τους στο 
σχέδιο Τατούλη, είναι επίσης 
ενθουσιασμένοι, γιατί τώρα 
θα μπορούν να υλοποιήσουν 
περιφερειακά σχέδια απε-
γκλωβιζόμενοι από τα σχέδια 
της περιφέρειας.

• Οι δήμαρχοι που δεν έπαιρναν 

θέση, κάνοντας την πάπια για 
να μην τα χαλάσουν με 
κανένα, δηλώνουν και 
αυτοί ενθουσιασμένοι, 
γιατί ελπίζουν ότι την 
τελική απόφαση θα 
την πάρει άλλος, τον 
οποίο στη συνέχεια θα 
καταγγείλουν ως τον 
κακό της ιστορίας.
Τι τελικά συνέβη;
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 

διαβούλευσης για το τελικό σχέ-
διο διαχείρισης, είχε φανεί ότι δεν 
υπήρχε συναντίληψη όλων των 
δημάρχων στο ‘δια ταύτα’. Για δι-
αφορετικούς λόγους ο καθένας 
άλλοι ήσαν υπέρ και άλλοι κατά 
του σχεδίου της περιφέρειας.

Στο προτελευταίο συμβούλιο 
του οργάνου που θα αποφάσιζε 
(ΦΟΔΣΑ) η κατάσταση ήταν 50-
50 και ένα λευκό, άρα πλήρες 

αδιέξοδο.
Η λύση βρέθηκε όμως 
(δεν υπάρχου αδιέξοδα 
στη δημοκρατία) και το 
τελικό σχέδιο που κατα-
τέθηκε και έγινε αποδε-
κτό από όλους, έδωσε 
μια λύση τόσο γενικόλο-

γη που μπορεί ο καθένας 
να την ερμηνεύσει κατά την 

βούλησή του.
Τι να περιμένουν οι πολίτες;
Κατά την εκτίμησή μας η μάχη 

δεν έχει κριθεί ακόμη.
Οι δήμαρχοι αφού απαίτησαν 

μέσω του επίσημου φορέα τους 
(ΚΕΔΕ) να πάρουν την 
ευθύνη της διαχείρισης, 
τώρα τεχνηέντως την 
μεταθέτουν πίσω στην 
κυβέρνηση και την περι-
φέρεια. 

Όσον μας αφορά είναι 

γνωστή και αναλυμένη πολλάκις, 
η αντίθεση μας με το σχέδιο Τα-
τούλη- ΤΕΡΝΑ, επειδή το θεω-
ρούμε ασύμφορο και παράλογο.

Το τι τελικά θα συμβεί εξαρτά-
ται από πολλούς παράγοντες και 
κυρίως από τον συσχετισμό των 
δυνάμεων και την πίεση που θα 
ασκηθεί προς τη μία ή την άλλη 
πλευρά.

Εμείς θα είμαστε σε επιφυλακή 
και θα υποστηρίξουμε με όσες 
δυνάμεις διαθέτουμε τα τοπικά 
και τα διαδημοτικά σχέδια (εφό-
σον έχουν σωστή κατεύθυνση). 

Καλούμε και τους πολίτες να 

ενημερωθούν και να συντα-
χθούν δυναμικά υπέρ μιας λύ-
σης που 
• να είναι συμβατή με τις σύγ-

χρονες αντιλήψεις ορθής δια-
χείρισης των απορριμμάτων, 

• να είναι οικονομικά συμφέ-
ρουσα για του δημότες και 

• να είναι ευέλικτη ώστε να εν-
σωματώνει κάθε νέα τεχνολο-
γία στο μέλλον.
Οι καλές ή κακές αποφάσεις 

που θα παρθούν τώρα θα μας 
σημαδέψουν για τα επόμενα 30 
τουλάχιστον χρόνια», υπογραμ-
μίζει εν τέλει.

Θανάσης Μανάβης: «Η απόφαση 
του ΦοΔΣΑ συμπίπτει με την πρόταση 

του συνδυασμού μας»
«Τόσο εγώ, όσο και τα μέλη του συν-

δυασμού μας είμαστε ευχαριστημένοι για 
την ομόφωνη στήριξη και ψήφιση του 
σχεδίου διαχείρισης απορριμμάτων, 
το οποίο έγινε καθ' ολοκλήρου 
δεκτό από το Δ.Σ. και κατ' ουσί-
αν σε μεγάλο μέρος απεικονίζει 
την πρόταση του συνδυασμού 
μας», τονίζει σε δηλώσεις του ο 
επικεφαλής της αντιπολίτευσης 
στο δήμο Βέλου-Βόχας.

«Μια πρόταση την οποία επανει-
λημμένως εγώ την έχω καταθέσει δη-
μόσια τόσο στο Δ.Σ. όσο και στα Μ.Μ.Ε. 
όπως και στην «Γνώμη Πολιτών».

Σας παραπέμπω στο φύλλο 99 της 
εφημερίδα σας και στην δημόσια δή-
λωση μου και απάντηση μου προς τους 

άλλους συνδυασμούς όπου με γνώμονα 
πάντα το συμφέρον του πολίτη αλλά και 
του δημότη του Δήμου Βέλου-Βόχας 

που τόσο πολύ ταλαιπωρείται σήμερα 
για την διαχείριση των απορριμμά-
των του και την κατάσταση που 
επικρατεί στον δήμο μας πρότα-
ση- λύση η οποία εκτός από συμ-
φέρουσα, την θεωρούμε άμεσα 
υλοποιήσιμη και εφικτή.

Φτάνει βέβαια η δημοτική αρχή 
και η κεντρική εξουσία να ξεπερά-

σουν τα οποία γραφειοκρατικά προβλή-
ματα και να τρέξουν άμεσα το συγκεκρι-
μένο σχέδιο που υπερψηφίστηκε στο 
Δ.Σ. γιατί ήδη χάθηκε πολύτιμος χρόνος 
και όποια καθυστέρηση θα αποβεί εις 
βάρος του δημότη μας», σημειώνει.

Η ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΦΟΔΣΑ
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5ΠΟΛΙΤΏΝ
Γνώμη Ειδήσεις

Εγκαινιάστηκε μετά από 34 χρόνια 
ο δρόμος Λαύκα - Καστανιά

«Εγκαινιάστηκε επιτέλους μετά από 34 χρόνια 
ο οδικός άξονας Λαύκα-Καστανιά», σημειώνεται 
σε δελτίο τύπου σχετικά με το πολυαναμενόμενο 
έργο της ορεινής Κορινθίας. Και συνεχίζει: «σε μια 
σεμνή τελετή, παρουσία του Περιφερειάρχη Πελο-
ποννήσου κ. Πέτρου Τατούλη, του Αντιπεριφερειάρ-
χη Κορινθίας κ. Πελοπίδα Καλλίρη, του Θεματικού 
Αντιπεριφερειάρχη Πελοποννήσου κ. Άγγελου Πα-
παγγελόπουλου και των Περιφερειακών Συμβού-
λων της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας κ. Κων-
σταντίνο Λέγγα, Απόστολο Παπαφωτίου, Αθανάσιο 
Γκίκα και Γιώργο Πετρίτση. 

Παρόντες στα εγκαίνια ήταν ο Αντιδήμαρχος Σικυ-
ωνίων κ. Καρακούσης, πρόεδροι των τοπικών Κοι-
νοτήτων καθώς και κάτοικοι της περιοχής.

Με την ιδιαίτερη προσπάθεια των τεχνικών υπη-
ρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, 
ολοκληρώθηκε ένας σημαντικός οδικός άξονας, ο 
οποίος θα προσδώσει νέα ώθηση στην ανάπτυξη 
της περιοχής και θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμος για την 
ασφαλέστερη σύνδεση των ορεινών περιοχών μας.

Η επισκεψιμότητα και η τουριστική ανάπτυξη της 
περιοχής, με το νέο οδικό άξονα θα αυξηθεί σημα-
ντικά, προσφέροντας πολλαπλά οφέλη στους συ-
μπολίτες μας.

Η Κορινθία έχει επιτέλους αποκτήσει το δικό της 
βηματισμό και ολοκληρώνει τα τεχνικά έργα, σύμφω-
να με τον προγραμματισμό της», καταλήγει το δελτίο 
τύπου της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας.

 ■ Την κορδέλα των εγκαινίων ετοιμάζεται να κόψει ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Πέτρος Τατούλης, 
πλαισιωμένος από τους Περιφερειακούς Συμβούλους Κορινθίας, κυρίους Παπαγγελόπουλο Αγγ., 
Λέγγα Κ., Παπαφωτίου Απ., Γκίκα Αθ., τον αντιπεριφερειάρχη Κορινθίας Πελοπίδα Καλλίρη, τον αντι-
δήμαρχο Σικυωνίων Βαγγ. Καρακούση και κατοίκους της περιοχής.

Το Σάββατο και την Κυριακή 16 και 17 
Ιουλίου φιλοξενήθηκαν στην πόλη μας, 
μετά από πρόσκληση του Δήμου μας εί-
κοσι και πλέον μέλη του ανεξάρτητου μη 
κερδοσκοπικού σωματείου «Εθελοντική 
Δράση Κτηνιάτρων Ελλάδος (ΕΔΚΕ)» με 
σκοπό τη δωρεάν στείρωση ζώων συ-
ντροφιάς.

   Πραγματοποιήθηκαν 101 στειρώ-
σεις σκύλων και γατιών. Οι στειρώσεις 
έγιναν στα κτηνιατρεία των κτηνιάτρων 

της πόλης μας κ. Δασκαλάκη Ερρίκου 
και κ. Ηλιοπούλου Βιολέτας που είχαν 
την ευγενή καλοσύνη να παραχωρή-
σουν τα ιατρεία τους αλλά και να κατα-
στούν και οι ίδιοι εθελοντές κτηνίατροι.

   Τη συλλογή, μεταφορά και ανάρρω-
ση των στειρωθέντων ζώων φρόντισαν 
τα μέλη της επιτροπής του Δήμου, μέλη 
του φιλοζωϊκού  συλλόγου «σχέσεις 
στοργής», και ευαίσθητοι με τα αδέσπο-
τα της γειτονιάς τους Δημότες.

Στειρώσεις αδέσποτων στο Κιάτο

ΤΗΛ. 27410 52185  ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ

ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Γυναικεία - Ανδρικά-αξεσουάρ

5-20 €
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6 ΠΟΛΙΤΏΝ
ΓνώμηΣυνέντευξη

«Θέλουμε να γίνουμε καλύτεροι»
Ο Ανδρέας Σιάχος ως πρόεδρος του νομικού προσώπου του δήμου ‘ΑΝΕ-

ΛΙΞΗ’ βρίσκεται στο τιμόνι σχεδόν δύο χρόνια. Σήμερα μας κάνει έναν 
πρώτο απολογισμό για τα έως τώρα πεπραγμένα και τα οράματά του για 
τη επόμενη μέρα. Επίσης, απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση σε όλους τους 
δημότες να καταθέσουν τις απόψεις τους και τις ιδέες τους για την βελ-
τίωση των παρεχομένων υπηρεσιών του νομικού προσώπου.

Κύριε Σιάχο ποια εί-
ναι η αρμοδιότητα του 

νομικού προσώπου και 
πως αυτή κατανέμεται; 

 Το Ν.Π.Δ.Δ «ΑΝΕΛΙΞΗ» είναι τμήμα του Δήμου 
Βέλου Βόχας, με δικό του προϋπολογισμό και ερ-
γαζόμενους σε αυτό.
Με την απόφαση 229/2011 του Δημοτικού συμ-
βουλίου του Δήμου μας, παραχωρήθηκαν δωρε-
άν στο Ν.Π.Δ.Δ. τα παρακάτω κτίρια, για τα οποία 
η "ΑΝΕΛΙΞΗ" έχει την ευθύνη για τη λειτουργία, τη 
χρήση και τη συντήρησή τους.
Αναλυτικά τα κτίρια είναι τα εξής :
• Tα Κ.Α.Π.Η Βραχατίου, Ζευγολατιού και Βέλου
• Το Κέντρο Νεολαίας και Πολιτισμού στις Κρήνες
• Το Πολιτιστικό Κέντρο Ελληνοχωρίου
• Το Δημοτικό Στάδιο Βέλου
• Τα Κλειστά Γυμναστήρια Βέλου –Βραχατίου και 

Στιμάγκας
• Τα Mini Soccer Σουληναρίου- Πουλίτσας και 

Ταρσινών
• Οι Παιδικοί Σταθμοί Βραχατίου, Βέλου και Ζευ-

γολατιού
• Το κτίριο του πρώην Παιδικού Σταθμού στα 

Ταρσινά
• Το Πολιτιστικό Κέντρο Ζευγολατιού (AMORE) 

και 
• Η Δημοτική Βιβλιοθήκη στο Κοκκώνι 

Γενικότερα, το Ν.Π.Δ.Δ. έχει αρμοδιότητα και 
μπορεί να αναπτύξει δραστηριότητες είναι στους 
τομείς της Κοινωνικής Προστασίας και Αλλη-
λεγγύης, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού 
και Περιβάλλοντος.
Στο διάστημα των δύο ετών που είμαι υπεύθυνος 
για τις παραπάνω δομές, έχουμε θέσει προτεραι-
ότητες από τις οποίες έχουμε υλοποιήσει αρκετές 
και δεν παύουμε να θέτουμε νέους στόχους, προ-
κειμένου να βελτιώσουμε τις παρεχόμενες υπη-
ρεσίες.
 Σε αυτή την πορεία δεν είμαι μόνος. Καταρχάς 
θέλω να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο του Δήμου 
μας κ. Αννίβα Παπακυριάκο για την εμπιστοσύ-
νη και τη συνεργασία που έχουμε, αφού μαζί σχε-
διάζουμε και υλοποιούμε τις σκέψεις μας. Επίσης 
το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. το οποίο 
εκτός από εμένα, απαρτίζεται από τους: 
Παπαλέκα Αθανάσιο (Αντιπρόεδρο) και τα μέλη, 
Λυκαργύρη Γεώργιο, Τριανταφύλλου Κώστα, 
Πολλάλη Αναστάσιο, Μπαλαφούτα Γεώργιο, Δέδε 
Δήμητρα–Αλεξάνδρα, Βασδέκη Αποστολία, Πε-
τρόπουλο Γεώργιο, Καπώλη Μαρία και Θεοδοσίου 
Μαγδαληνή.
Τέλος ευχαριστώ και τους συνεργάτες μου, υπαλ-
λήλους του Ν.Π.Δ.Δ. για την άψογη συνεργασία 
μας και τη βοήθειά τους.
 
Με αυτά τα δεδομένα τι έχετε υλοποιήσει και τι 

προσδοκάτε ακόμα; Ποια είναι τα πεδία αρμοδι-
ότητας και δράσης της «Ανέλιξης»;
Θα ήθελα να σας αναφέρω τί έχουμε υλοποιήσει 
έως τώρα στις δομές που μας ανήκουν.

Παιδικοί Σταθμοί
Πραγματοποιήθηκαν κτιριακές βελτιώσεις όπου 
ήταν απαραίτητο. Στις παιδικές χαρές που λει-
τουργούν εντός των Παιδικών Σταθμών έγιναν 
αλλαγές στα παιχνίδια, στα κιγκλιδώματα και το-
ποθετήθηκε χαλίκι ειδικής κοκκομετρίας έτσι 
ώστε να λάβουν σχετική πιστοποίηση για την κα-
ταλληλότητα χρήσης του χώρου, όπως απαιτείται 
από την κείμενη νομοθεσία. Παράλληλα στο εσω-
τερικό των Σταθμών έγινε αγορά λευκών ειδών, 
κουρτινών και παιχνιδιών, τοποθετήθηκαν φώτα 
τύπου led και αφαλατωτές. 
Επιπλέον αγοράσαμε δύο βιντεοπροβολείς με τις 
οθόνες προβολής τους. Ο ένας εκ των δύο θα 
χρησιμοποιείται από τους Παιδικούς Σταθμούς 
ενώ ο δεύτερος είναι στη διάθεση φορέων, συλ-
λόγων κλπ του Δήμου μας. 
Επίσης τοποθετήσαμε στους Παιδικούς Σταθμούς 
κάδους ανακύκλωσης (γυαλιού-αλουμινίου-χαρ-
τιού) και με την καθοδήγηση και ενημέρωση από 
τις παιδαγωγούς φροντίζουμε τα νήπια να απο-
κτήσουν οικολογική συνείδηση. Τέλος συνεργα-
ζόμαστε με παιδίατρο που επισκέπτεται τους Παι-
δικούς Σταθμούς.
Τις επόμενες ημέρες που οι Παιδικοί Σταθμοί θα 
κλείσουν για το μήνα Αύγουστο, θα γίνουν ερ-
γασίες τοποθέτησης δαπέδων ασφαλείας στους 
εσωτερικούς χώρους και ελαιοχρωματισμός στις 
εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες των κτιρί-
ων.
Επίσης θα ήθελα να αναφέρω ότι στο Ζευγολατιό 
είμαστε σε αναζήτηση οικοπέδου, προκειμένου 
να γίνει ανέγερση ιδιόκτητου πρότυπου Παιδικού 
Σταθμού.

Κέντρο Νεολαίας και Πολιτισμού
Eίναι το πολιτιστικό κέντρο του Δήμου μας. Βρί-
σκεται στις Κρήνες και φιλοξενεί 300 περίπου 
παιδιά ενώ διδάσκουν 14 καθηγητές. Στο Κέντρο 
Νεολαίας και Πολιτισμού παραδίδονται μαθήμα-
τα μουσικών οργάνων όπως κιθάρα κλασσική, 
ηλεκτρική και ακουστική, μπάσο, πιάνο, αρμόνιο, 
τύμπανα, κρουστά, φλογέρα, μπουζούκι, τζου-
ράς, μπαγλαμάς. Επίσης παραδίδονται μαθήματα 
φωνητικής, μουσικής προπαιδείας, Ηλεκτρονι-
κών Υπολογιστών (με δυνατότητα πιστοποίησης 
ECDL),εικαστικών και ζωγραφικής, κλασσικού και 
μοντέρνου χορού, καθώς και ελληνικοί παραδοσι-
ακοί και λαϊκοί χοροί.
Τα τελευταία δύο χρόνια έγιναν βελτιώσεις τόσο 
στο εσωτερικό του κτιρίου όσο και στον εξωτερι-
κό χώρο. Εσωτερικά, έγινε επέκταση της αίθου-
σας του χορού και τοποθέτηση ειδικών μπαρών 
για τις ανάγκες των τμημάτων χορού και ελαιο-
χρωματισμός σε όλη την εσωτερική επιφάνεια.
Εξωτερικά, κατασκευάστηκε ράμπα για Α.μεΑ., 
κατασκευάστηκαν εκ θεμελίων τουαλέτες και 
τουαλέτα για Α.μεΑ , έγιναν εκριζώσεις κορμών 
και νέες δενδροφυτεύσεις, τοποθετήθηκαν κιγκλι-
δώματα και έγινε ελαιοχρωματισμός των υπαρχό-
ντων ενώ πραγματοποιήθηκε και φωταγώγηση 
του χώρου. Παράλληλα έχει διαμορφωθεί χώρος 
για τη δημιουργία πιστοποιημένης παιδικής χαράς.

Κ.Α.Π.Η.
Σχετικά με τα Κ.Α.Π.Η. του δήμου μας, φροντίζου-
με να είμαστε γενικότερα δραστήριοι. Αυτό σημαί-
νει ότι κάθε χρόνο πραγματοποιούμε εκδρομές σε 
θέατρα, μουσεία, αρχαιολογικούς και εκκλησιαστι-
κούς χώρους, μουσικοχορευτικές παραστάσεις, 
χιονοδρομικά κέντρα κλπ. Επίσης διοργανώνουμε 
δύο χορούς κάθε χρόνο, ενώ κάθε Κ.Α.Π.Η. στις 
εκάστοτε εορταστικές περιόδους πραγματοποιεί 
και αυτόνομες εκδηλώσεις. Παράλληλα έχει δη-
μιουργηθεί τμήμα χορωδίας (ΟΙ ΑΕΙΘΑΛΕΙΣ), ενώ 
υπάρχουν τμήματα γυμναστικής και χορού. Σε 
αυτό το σημείο θα ήθελα να ευχαριστήσω τα τρία 
Προεδρεία για την βοήθειά τους. Τέλος θα ήθελα να 
αναφέρω την περιοδική συνεργασία με ψυχολόγο 
και φυσιοθεραπευτή με απασχόληση στα Κ.Α.Π.Η. 
του Δήμου μας. 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΙΑΧΟΣ, πρόεδρος ΝΠΔΔ "ΑΝΕΛΙΞΗ" δήμου Βέλου-Βόχας

 ■ Το Κέντρο Πολιτισμού και Νεολαίας στεγάζεται στο κτήριο του παλαιού Δημοτικού Σχολείου Κρηνών. 
Το κτήριο βάφτηκε και ανακαινίστηκε,  ενώ ο εξωτερικός χώρος αναμορφώθηκε και εξωραΐστηκε.
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 ■ Kυριακή 27 Ιουνίου. Εκδήλωση με τα τμήματα κλασικού και μοντέρνου χορού του 
Κέντρου Νεολαίας και Πολιτισμού στο κατάμεστο Κλειστό Γυμναστήριο του Βέλου. Η 
πολύ καλή επιμέλεια χορού και μουσικής από τις δασκάλες και η άψογη εκτέλεση απο τις 
χορεύτριες ικανοποίησε και τον πιο απαιτητικό θεατή.

 ■ Δευτέρα 11 Ιουλίου. Η καλοκαιρινή εκδήλωση του Κέντρου 
Πολιτισμού και Νεολαίας στις Κρήνες, η οποία έτυχε μεγάλης 
συμμετοχής από τον κόσμο και στέφθηκε από απόλυτη επιτυχία.

Ανδρέας Σιάχος

Αυτό που έχουμε σκοπό για τα 
Κ.Α.Π.Η., είναι το προσεχές διάστημα 
να γίνει ελαιοχρωματισμός στους εσω-
τερικούς χώρους τους.

Αθλητικές Εγκαταστάσεις
Σχετικά με τις αθλητικές εγκαταστά-
σεις, έχουν γίνει εργασίες συντήρησης 
και ανακατασκευής των εγκαταστά-
σεων του Κλειστού Γυμναστηρίου στο 
Βέλο, στα γήπεδα tennis, basket και 
mini soccer. Παράλληλα στο Κλειστό 
Γυμναστήριο στο Βέλο και στο Βραχά-
τι έγιναν εργασίες ηλεκτροφωτισμού 
ενώ το Κλειστό Γυμναστήριο Βέλου 
εντάχθηκε στο νόμο περί αυθαιρέτων 
και έγιναν παρεμβάσεις στα θέματα 
πυρασφάλειας με αποτέλεσμα να αδει-
οδοτηθεί και να υπάρχει πλέον η δυνα-
τότητα διεξαγωγής αγώνων. Προσω-
πικά χαίρομαι να βλέπω τις αθλητικές 
εγκαταστάσεις να είναι γεμάτες από 
παιδιά και γονείς που αθλούνται.
 Αυτός είναι ο στόχος μας. 

Στα Κλειστά Γυμναστήρια του δήμου 
μας, έχουν φιλοξενηθεί πολλές αθλητι-
κές δραστηριότητες ακόμα και πανευ-
ρωπαϊκοί αγώνες και πήραμε εύσημα 
για τις εγκαταστάσεις μας.
Nα επισημάνω ότι για την συντήρηση 
των κοινωνικών αυτών δομών, έχου-
με ανάγκη τη συμμετοχή των πολιτών 
και την προστασία των χώρων από 
τους χρήστες και τους επισκέπτες, 
αφού πρέπει όλοι να σεβόμαστε τις 
βελτιώσεις που γίνονται, ώστε να απο-
λαμβάνουμε τα οφέλη από τις ενέργει-
ες αυτές.
Σχετικά με το Δημοτικό Στάδιο Βέ-
λου, έχουμε αναλάβει τη συντήρηση 
του χλοοτάπητα ο οποίος χρησιμο-
ποιείται σχεδόν μια δεκαετία, γεγονός 
που αποδεικνύει τη σωστή δουλειά. 
Εδώ θέλω να ευχαριστήσω τον Αλέ-
κο Τριαντάφυλλο που έχει αναλάβει 
τη συντήρηση αλλά και τον πρόεδρο 
της ομάδας ΕΛΛΑΣ ΒΕΛΟΥ τον Γιώργο 
Τριαντάφυλλο για την ορθή χρήση του 
γηπέδου.
Επίσης να σας αναφέρω ότι προχωρά-
με στη συντήρηση των τριών γηπέδων 
mini soccer στο Σουληνάρι, στα Ταρσινά 
και στην Πουλίτσα ενώ στα δύο τελευ-
ταία θα γίνουν αλλαγές στον τάπητα.

Πολιτιστικοί σύλλογοι
Εδώ μου δίνεται η ευκαιρία να σταθώ 
στο πολύ σημαντικό έργο που επιτε-
λούν οι πολιτιστικοί σύλλογοι του δή-
μου μας, με τους οποίους κατά περιό-
δους συνεργαζόμαστε σε πολιτιστικές 

εκδηλώσεις. Τους αξίζουν συγχαρητή-
ρια και προσδοκώ και εγώ και οι υπό-
λοιποι της δημοτικής αρχής να δούμε 
κάποια στιγμή μια εκδήλωση με τη 
συμμετοχή όλων των συλλόγων.

Όπως σας ανέφερα η «ΑΝΕΛΙΞΗ» δρα-
στηριοποιείται συνεχώς. Σκεφτόμαστε 
πολλά και προσπαθούμε να τα υλοποι-
ήσουμε.
Κάθε χρόνο συμμετέχουμε στο Καρνα-
βάλι του Δήμου μας, πραγματοποιούμε 
αγώνες ποδοσφαίρου με φιλανθρω-
πικό σκοπό, ενισχύουμε το κοινωνικό 
παντοπωλείο του Δήμου μας. Επίσης 
τα τρία τελευταία χρόνια τουλάχιστον, 
πραγματοποιούμε Πρόγραμμα Δημι-
ουργικής Απασχόλησης για παιδιά 5 
έως 10 ετών, διάρκειας έξι εβδομάδων. 
Παράλληλα, τη χρονιά που πέρασε 
ξεκινήσαμε μια ενέργεια για το θέμα 
της ανακύκλωσης. Δημιουργήσαμε 
και μοιράσαμε ενημερωτικά έντυπα 
με πληροφορίες σχετικά με τα ανα-
κυκλώσιμα υλικά, πως μοιράζονται 
στους αντίστοιχους κάδους, ποια οφέ-
λη έχουμε κλπ. Μέσα σε κάθε έντυπο 
υπήρχε και ένας χάρτινος χάρακας που 
μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και ως 
σελιδοδείκτης και το αντίστροφο. Με 
τον τρόπο αυτό θέλαμε να δείξουμε 
ότι κάποιο αντικείμενο μπορεί να έχει 
και άλλο ρόλο εκτός από τον αρχικό 
του. Αυτό άλλωστε δεν είναι μια μορφή 
ανακύκλωσης; 
Επίσης να αναφέρω την πολύ σημαντική 
πρωτοβουλία μας για τη συλλογή πλα-

στικών καπακιών. Με την ενέργεια αυτή 
και τη συμμετοχή των δημοτών μας, 
καταφέραμε να αποκτήσουμε πέντε 
αναπηρικά αμαξίδια για συμπολίτες μας 
αλλά και για όποιον έχει ανάγκη εκτός 
δήμου. Και αυτή είναι μια ενέργεια που 
συνεχίζουμε να πραγματοποιούμε.
Τώρα σχετικά με τις ενέργειές μας 
στο προσεχές μέλλον, έχουμε λάβει 
έγκριση για χρηματική επιβράβευση 
των αριστούχων μαθητών που θα επι-
τύχουν στις Πανελλήνιες Εξετάσεις τη 
χρονιά 2015-2016.
Θέλουμε να αξιοποιήσουμε τις κτιρια-
κές εγκαταστάσεις που έχουμε υπό την 
εποπτεία μας, όπως η βιβλιοθήκη στο 
Κοκκώνι και το Πολιτιστικό Κέντρο στο 
Ζευγολατιό.
Έχουμε σκοπό να εγκαθιδρύσουμε 
δράσεις αθλητικού τύπου, όπως τρία-
θλο, ποδηλασία, τρέξιμο 5 και 10 km 
με κοινωνικά μηνύματα και να δώσου-
με μεγαλύτερη έμφαση στην ανακύ-
κλωση.
Τέλος θέλω να κάνω ανοιχτή πρό-
σκληση σε όποιον έχει να προτείνει 
ιδέες, θέλουμε να γίνουμε καλύ-
τεροι, θέλουμε την συμμετοχή του 
δημότη, να σταθεί κοντά στην προ-
σπάθειά μας για το καλό το δικό μας 
και των παιδιών μας. 

Κύριε Σιάχο σας ευχαριστούμε για 
την αναλυτική παρουσίαση.
Κι εγώ σας ευχαριστώ για την φιλο-
ξενία. 

 ■ Γιορτή για τα παιδιά και τους 
γονείς των Παιδικών Σταθμών στο 
"Αλκυών". Μια υπέροχη βραδιά, 
ένα μεγάλο αποχαιρετηστήριο 
πάρτι με χορό, ποτό, φαγητό, 
παιχνίδια και πολλές 
δραστηριότητες που ικανοποίησε 
μικρούς και μεγάλους.

 ■ Στο πλαίσιο της καμπάνιας για την ανακύκλωση η 
"Ανέλιξη" κυκλοφόρησε ένα καλαίσθητο έντυπο που 
μοιράστηκε στα σχολεία του δήμου Βέλου-Βόχας. 
Παράλληλα, με συχνές ενημερώσεις παροτρύνει τους 
δημότες στη συλλογή καπακιών για την αγορά 
αναπηρικών αμαξιδίων. Ήδη έχουν αγοραστεί 5 
αμαξίδια.



ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   29   ΙΟΥΛΙΟΥ   2016

8 ΠΟΛΙΤΏΝ
ΓνώμηΜικρές Ειδήσεις

Μικρά και διάφορα
Προσοχή στο νερό

Ανακοίνωση εξέδωσε η ΔΕΥΑ 
Σικυωνίων συνιστώντας 
προσοχή στη χρήση του νερού. 
Η ανακοίνωση αναφέρει: 
«Οι επιπτώσεις από την 
πρωτοφανή, φετινή ανομβρία 
είναι πλέον ορατές στο φυσικό 
περιβάλλον και σε λίγο θα είναι 
αντιληπτές και στους ανθρώπους 
και τις δραστηριότητες τους. 
Προφανώς όλα οφείλονται στην 
κλιματική αλλαγή που βιώνει ο 
πλανήτης μας.
Αυτό θα πρέπει να μας 
αφυπνίσει και ευαισθητοποιήσει 
με σκοπό να πάρουμε κατάλληλα 
μέτρα ώστε να έχουμε τις 
μικρότερες δυνατές συνέπειες, 
τόσο στο περιβάλλον όσο και 
στην οικονομική δραστηριότητα 
του τόπου μας.
Η μείωση των αποθεμάτων 
νερού σε συνδυασμό με τις 
αυξανόμενες ανάγκες και την 
σπατάλη του ζωτικού αυτού 
πόρου, θα οδηγήσει πραγματικά 
σε δύσκολες καταστάσεις, αν 
δεν περιοριστεί σε διαχειρίσιμα 
επίπεδα η διογκούμενη ζήτηση. 
Η Δ.Ε.Υ.Α. Σικυωνίων από την 
πλευρά της θα κάνει όλες τις 
απαραίτητες ενέργειες για να 
εξασφαλίσει επάρκεια νερού σε 
όλες τις περιοχές του Δήμου.
Στην δύσκολη αυτή προσπάθεια 
που κάνει η υπηρεσία μας, 
θέλει τους πολίτες μαζί μας, 
υπεύθυνους ως προς τη χρήση 
του πολύτιμου αυτού αγαθού.
Άρδευση, πλύσιμο αυτοκινήτων, 
αυλών, κ.λ.π. και γενικότερα 
άσκοπη χρήση, είναι αναγκαίο 
να αποφεύγονται διότι έτσι 
στερούμε το νερό υδροδότησης 
από τους συνδημότες μας».

Ενημέρωση περί 
αναλύσεων υδάτων 
ακτών κολύμβησης 
στο δήμο 
Βέλου Βόχας 

Ενημερώνουμε ότι:
Στο Δήμο Βέλου Βόχας όπως κάθε 
χρόνο έτσι και φέτος πραγματοποιούνται 
επίσημες δειγματοληψίες και αναλύσεις 
από αρμόδιους φορείς του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος που για φέτος είναι η 
Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης 
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος & Ιονίων 
Νήσων.
Οι μέχρι τώρα αναλύσεις είναι 
αναρτημένες στην επίσημη ιστοσελίδα 
της Αποκεντρωμένης στον ακόλουθο 
σύνδεσμο:
http://4862.syzefxis.gov.gr/…/jdow…/
category/15-velou-vohas…
και είναι διαθέσιμες σε όλους τους 
ενδιαφερόμενους φορείς και πολίτες.
Επιπλέον ο Δήμος Βέλου Βόχας, 
ευαισθητοποιημένος σε θέματα υγείας 
των λουομένων, έχει στη διάθεσή του 
και σχετικές αναλύσεις από ιδιωτικό 
εργαστήριο, πιστοποιημένου κατά Ε.ΣΥ.Δ 
(Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης).
Όλες οι ανωτέρω αναλύσεις δείχνουν 
ότι τα νερά είναι κατάλληλα για τους 
λουόμενους.

Ο Δήμαρχος 
Αννίβας Παπακυριάκος

Βούλιαξε το Βραχάτι στο 
πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής

ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΟΣ ήταν φέτος ο εορτασμός της πολιούχου του Βραχατίου Αγίας Παρασκευής. 
Το Σαββατοκύριακο που προηγήθηκε της παραμονής βοήθησε στην παράταση των εκδη-
λώσεων και των εορτασμών, αλλά και στην αύξηση της επισκεψιμότητας. Την παραμονή 
της εορτής μετά τον εσπερινό και την περιφορά της Ιερής Εικόνας τα χορευτικά τμήματα 
του "Μεγάλου Αλεξάνδρου" παρουσίασαν στην πλατεία Βραχατίου παραδοσιακούς χορούς.  

Το πλήθος κόσμου που συγκεντρώθηκε τους χειροκρότησε κατενθουσιασμένο!

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

έρχεται
!
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Πέγκυ Ζήνα, Παναγιώτης Πετράκης και Παναγιώτης Καραδημήτρης ερμήνευσαν έργα του μεγάλου 
συνθέτη και γιόρτασαν μαζί με τους χιλιάδες κόσμου τα γενέθλια του Μ. Θεοδωράκη

Στο Βραχάτι γιόρτασε ο Μίκης!

Π λήθος κόσμου κατέκλυσε την παραλία 
του Βραχατίου, στις 17 Ιουλίου, στη με-
γάλη συναυλία της Λαϊκής Ορχήστρας 

“Μίκης Θεοδωράκης” για τον εορτασμό των 
91 χρόνων ζωής του μεγάλου Συνθέτη, του 
παγκόσμιου Μίκη όλων των Ελλήνων.

Απλοί και ανώνυμοι κάθε ηλικίας πολίτες, 
πλήθος παιδιών, ήθελαν να τον πλησιάσουν, 
να τον αγγίξουν ως θαυματουργή παρουσία, 
να πάρουν δύναμη σε αυτούς τους δύσκο-
λους καιρούς. Ο ίδιος ο Μίκης, έκανε την 
υπέρβαση. Βρέθηκε εκεί, στο Βραχάτι, με το 
οποίο έχει συνδεθεί για περισσότερο από μι-
σόν αιώνα, όπου έχει ζήσει και δημιουργήσει!

Στη συναυλία ακούστηκαν τραγούδια αγα-
πημένα από την απύθμενη δεξαμενή της πο-
λύτιμης προσφοράς του μεγάλου μουσικο-
συνθέτη, φορτισμένα με μνήμες.

Ο δήμαρχος Βέλου – Βόχας Αννίβας Πα-
πακυριάκος, στο σύντομο χαιρετισμό του μί-
λησε για τη χαρά της γιορτής των γενεθλίων 

«ενός τεράστιου καλλιτέχνη, ενός τεράστιου 
ανθρώπου και πάνω από όλα ενός τεράστιου 
Έλληνα». Στη συνέχεια ο δήμαρχος μίλησε 
για τη συγκίνηση την οποία αισθάνεται, που ο 
Μίκης Θεοδωράκης ήταν παρών στην εκδή-
λωση. Υπογράμμισε πως ο ο ίδιος ο συνθέτης 
«ξέρει πως έχει την αγάπη όλου του Έθνους, 
όλων των Ελλήνων, γιατί δεν υπάρχει καλύτε-
ρος διαφημιστής της χώρας μας από τον Μίκη 
Θεοδωράκη». Τέλος ο Αννίβας Παπακυριάκος 
ευχαρίστησε όλους όσοι βοήθησαν για την 
επιτυχία αυτής της συναυλίας.

Συγκινημένη η Πέγκυ Ζήνα
Σε σύντομες δηλώσεις της στην εφημερίδα 

μας η κ. Πέγκυ Ζήνα μίλησε για το δέος και τη 
συγκίνηση που αισθάνεται ερμηνεύοντας τα 
τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη. Τόνισε ότι 
αυτό αποτελεί εξαιρετική τιμή για την ίδια και 
σίγουρα τη μεγαλύτερη στιγμή στην καριέρα 
της.

 ■ Ο δήμαρχος Βέλου-Βόχας Αννίβας 
Παπακυριάκος σε θερμή χειραψία με τον 
Μίκη Θεοδωράκη

 ■ Η Μαργαρίτα Θεοδωράκη, κόρη του μεγάλου 
συνθέτη ευχαρίστησε ιδιαίτερα την αντιδήμαρχο 
Βέλου-Βόχας κ. Μαρία Καλλίρη για την άψογη 
διοργάνωση της εκδήλωσης.

 ■ Μίκης Θεοδωράκης και Πέγκυ Ζήνα

 ■ Οι τρεις ερμηνευτές επί τω έργω

Εκδηλώσεις



ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   29   ΙΟΥΛΙΟΥ   2016

10 ΠΟΛΙΤΏΝ
ΓνώμηΕκδηλώσεις - Απόψεις

ΜΕΡΟΣ Γ΄
Ο μικρός Ιωάννης έδωσε με σοβαρότητα την υπόσχεση 
που του ζητήθηκε, αποχαιρέτησε τη μητέρα του και μέσα 
στη νύχτα ο καπετάνιος του ιστιοφόρου κατόρθωσε να 
διασχίσει τον Κεράτιο κόλπο, κυριολεκτικά κάτω από 
τα νώτα των πολιορκητών, και να οδηγήσει το σκάφος 
στο λιμάνι της Βενετίας. Αντίθετα η μητέρα του Άννα θα 
καταλήξει στη Νότια Ιταλία, όπου θα χάσει τα ίχνη του 
γιού της και θα μετακινηθεί στη Βενετία πολύ αργότερα.
Στη Βενετία ο Ιωάννης εργάστηκε και σπούδασε με τη 
βοήθεια της Ειρήνης και έπειτα από δύο χρόνια θα τον 
θέσει υπό την προστασία του ένας ελληνολάτρης Γερ-
μανός ευγενής και αξιωματικός, ο οποίος εκτίμησε τα 
σπάνια πνευματικά προσόντα και την ευφυΐα του και τον 
πήρε μαζί του στην αυστριακή πρωτεύουσα, τη Βιέννη. 
Εκεί φοίτησε στην περίφημη στρατιωτική ακαδημία. Με-
ρικά χρόνια αργότερα η Ειρήνη πέθανε.
          Ο Ιωάννης φιλοξενήθηκε στο μέγαρο του φίλου και 

προστάτη του, που αγνοούσε την πραγματική του ταυτότητα, σχετίστηκε με 
την τοπική αριστοκρατία, ξεχώρισε για το ήθος του και διέπρεψε στις σπου-
δές του στην Πολεμική Ακαδημία από όπου και αποφοίτησε πρώτος. Διέθετε 
στρατιωτική ιδιοφυία, ήταν άριστος χειριστής του λόγου αλλά και του ξίφους, 
επιβλητικός στο παράστημα, σοβαρός, αξιοπρεπής, με ισχυρό χαρακτήρα 
και με αληθινά ηγεμονικούς τρόπους, ενώ ο ατίθασος χαρακτήρας του και η 
φιλοπεριπετειώδης φύση του τον ώθησαν σε αναζήτηση νέων οριζόντων.
Την εποχή εκείνη ο βασιλιάς της Γερμανίας Φρειδερίκος Γ΄ είχε υιοθετήσει 
φιλειρηνική πολιτική και ο γιός του Μαρμαρωμένου Βασιλιά μετακινήθηκε, 
σε ηλικία είκοσι ετών, στη Γαλλία, όπου ο βασιλιάς Κάρολος Ζ΄ βρισκόταν 
σε σύγκρουση με την Αγγλία, για να καταταγεί ως απλός στρατιώτης στις 
τάξεις του γαλλικού στρατού. Οι αξιωματικοί τον ξεχώρισαν αμέσως, εντυ-
πωσιασμένοι από το γιγαντόσωμο ανάστημά του και από τις ξιφομαχικές του 
ικανότητες, και τον παρουσίασαν στον Κάρολο Ζ΄, ο οποίος τον ρώτησε εάν 
επιθυμούσε να καταταγεί στην προσωπική του φρουρά (σωματοφυλακή) ως 
υπασπιστής του.
Ο Ιωάννης ενθουσιάστηκε, αποδέχτηκε την πρόταση και έγινε δεκτός με το 
βαθμό του επιλάρχου (ταγματάρχη), για να διακριθεί στην αμέσως επόμενη 
κρίσιμη μάχη όχι μόνο για την γενναιότητα και την ανδρεία του, αλλά και 
για τον υψηλό δείκτη της ευφυΐας του. Ειδικότερα, εισηγήθηκε μια αιφνίδια 
και μη προβλέψιμη κυκλωτική κίνηση, που οι προϊστάμενοί του υιοθέτη-
σαν ανενδοίαστα και του ανέθεσαν την υλοποίησή της. Επικεφαλής της ίλης 
του, ο νεαρός αξιωματικός βρέθηκε αστραπιαία στα αγγλικά νώτα και στη 
συνέχεια με ορμητική έφοδο διέσπασε τις εχθρικές γραμμές. Οι Βρετανοί 
διασκορπίστηκαν και η νίκη έστεψε τα γαλλικά όπλα.
Μετά τη λήξη του γαλλοαγγλικού πολέμου, ο Κάρολος Ζ΄ προχώρησε στη 
σύναψη συμμαχίας με το ηνωμένο βασίλειο της Δανίας και της Νορβηγί-
ας και άρχισε να ανταλλάζει συχνά επισκέψεις με τον Δανό ομόλογό του. 
Λίγους μήνες αργότερα ο Δανός βασιλιάς θα γνωρίσει τον Ιωάννη σε μια 
ανακτορική δεξίωση στο Παρίσι, θα εντυπωσιαστεί από το παράστημα, το 
ήθος, τα προσόντα, τις γνώσεις του, αλλά και από το γεγονός ότι κατείχε το 
βαθμό του επιλάρχου σε ηλικία μόλις είκοσι ενός ετών.
Ο Δανός βασιλιάς πρότεινε στον Ιωάννη να παραιτηθεί από το γαλλικό στρατό 
και να ενταχθεί στο δικό του στρατό με πολύ ανώτερο βαθμό, αλλά ο Ιωάν-
νης αποκρίθηκε ευγενικά πώς χρωστούσε ευγνωμοσύνη στο Γάλλο ηγεμόνα 
και ότι μόνο ύστερα από τη δική του συγκατάθεση θα δεχόταν την πρόταση 
αυτή. Παρά την αντίθετη επιθυμία του, ο Γάλλος βασιλιάς συμφώνησε, για να 
μη δυσαρεστήσει τον ισχυρό σύμμαχό του.
Ο Ιωάννης συνοδεύει το Δανό βασιλιά στην πρωτεύουσά του, την Κοπεγχάγη, 
όπου του απονεμήθηκε ο βαθμός του συνταγματάρχη. Ονομάστηκε υπασπι-
στής του Βασιλιά και έγινε σύντομα το ίνδαλμα του στρατού.
Σε ηλικία 29 ετών (1468) στάλθηκε ως επικεφαλής εκστρατευτικού σώματος 
στη Σουηδία, για να καταστείλει την εξέγερση των ντόπιων εναντίον των 
επικυρίαρχων Δανών. Υπέταξε τους επαναστατημένους Σουηδούς χωρίς 
αιματοχυσία, με την πειθώ και τη διπλωματική του ευστροφία. Κατόρθωσε 
να τους πείσει να καταθέσουν τα όπλα και αναγόρευσε τον Δανό Βασιλιά 
Χριστιανό Α΄ σε κυρίαρχο της Σουηδίας και της Γοτθίας.
Όταν επέστρεψε στη Κοπεγχάγη ο Ιωάννης έγινε δεκτός με πρωτοφανείς 
τιμές. Η χαρά του βασιλέως για το κατόρθωμά του υπήρξε τόσο μεγάλη, 
ώστε έβγαλε τη βασιλική του σπάθη, την περίζωσε γύρω από τη μέση του 
Ιωάννη και τον έκανε Στρατηγό του Ηνωμένου Βασιλείου. Ο Ιωάννης γίνεται 
αντικείμενο καθολικής εκτίμησης και θαυμασμού, ενώ η μοναχοκόρη του 
βασιλιά, Μαρία, τον ερωτεύεται παράφορα, χωρίς ωστόσο να τολμήσει να το 
αποκαλύψει στους γονείς της.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

Γράφει ο 
Σχοινοχωρίτης 
Κωνσταντίνος
Ιστορικός – 
συγγραφέας, 
Αρχειονόμος – 
Βιβλιοθηκονόμος, 
υποψήφιος 
Διδάκτωρ

Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Απευθείας απόγονος 
των Παλαιολόγων του Βυζαντίου

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

ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΝΑΝ ΕΛΛΗΝΑ ΑΓΩΝΙΣΤΗ

Σ ε μια σεμνή και ουσιαστική τελετή τιμήθηκε ο 
Αντιστράτηγος ε.α. Κωνσταντίνος Κόρκας του 
Αθανασίου στην Πουλίτσα Κορινθίας την Κυριακή 

24 Ιουλίου 2016.  Η Πουλίτσα Κορινθίας είναι ο τόπος 
που γεννήθηκε ο Στρατηγός το έτος 1921. Ανήκει σε 
μια πολυμελή οικογένεια που μαζί με τα υπόλοιπα 
μέλη της οικογένειας του εκφράζουν, με την εργατι-
κότητα τους και τη ζωή τους, τις αρχές και τις αξίες της 
συνεχούς προσφοράς στην πατρίδα και στην κοινωνία. 

Η εκδήλωση αυτή ήταν έμπνευση και πρωτοβουλία 
του Δήμου Βέλου- Βόχας και είναι πρώτη φορά που τι-
μάται ο Στρατηγός στο χωριό του. Έτσι η απόδοση τιμής 
σε ένα αγωνιστή αποκτά ιδιαίτερη σημασία για όλους 
μας και αποτελεί ένα ελπιδοφόρο μήνυμα.

Κύριος ομιλητής ήταν ο ίδιος, ο οποίος με τη βρο-
ντερή φωνή του περιέγραψε πολλά ιστορικά γεγονότα 
που έζησε, πάντοτε κρίσιμα για την πατρίδα μας. Με-
τέφερε στο ακροατήριο με παραστατικότητα όλες τις 
επιχειρήσεις του Στρατού, στην Ελλάδα, στην Αίγυπτο, 
στη Λιβύη, στη Β. Αφρική, στην Ευρώπη και στα Δωδε-
κάνησα, στις οποίες συμμετείχε.

Εξιστόρησε με γλαφυρό τρόπο τη δημιουργία και τη 
δραστηριότητα του Ιερού Λόχου στον οποίο ο ίδιος ήταν, 
από την ίδρυση του, μαχητής. Μεγάλη επιτυχία του Ιερού 
Λόχου, μεταξύ των πολλών, ήταν η απελευθέρωση των 
Δωδεκανήσων, όπου στη συνέχεια ξεπεράστηκαν αντιρ-
ρήσεις από την Τουρκία,  την «Επιτήδεια Ουδέτερη» 
χώρα, αλλά και από τους Ρώσους και τελικά κατάφεραν 
να δοθούν στην Ελλάδα μετά την Ιταλική Κατοχή. Εκεί 
δηλαδή που ανήκαν επί χιλιάδες χρόνια.

Από την αφήγηση του βιώσαμε άγνωστες για εμάς 
στιγμές της Ιστορίας μας, που μας γέμισαν με συγκί-
νηση και θαυμασμό για όσα έζησε και υπέφερε ο λαός 
μας. Μια δωρική αφήγηση χωρίς στολίδια, που περιέ-
γραφε ακριβώς τα γεγονότα. 

Πολλά τα μηνύματα που προκύπτουν από τον ιστο-

ρικό λόγο του, γεμάτο αλήθειες και αντικειμενικότητα. 
Μεταξύ αυτών: Κάθε πρόσωπο συμμετέχει θετικά ή 
αρνητικά στη διατύπωση της Ιστορίας. Από εμάς εξαρ-
τάται η συμμετοχή και η θέση μας.

Η ζωή του Στρατηγού είναι μία συνεχής προσφορά 
στην πατρίδα του, ανιδιοτελής και άδολη, εμφορούμε-
νη από τα εθνικά ιδεώδη τα οποία βιώνει με υπεύθυνο 
τρόπο. Ένας πολυτάραχος βίος γεμάτος ρώμη, ανδρεία 
και αυταπάρνηση. Μας δεικνύει και μας προτείνει το 
«ευ αγωνίζεσθαι» και το «ευ πράττειν».

Είναι ανάγκη οι Έλληνες να είμαστε μονιασμένοι και 
με κοινούς στόχους. Μόνο τότε κερδίζουμε. Τα ιδανικά 
του «Έθνους», η αλληλεγγύη, η ομοψυχία και η ομό-
νοια είναι τα απαραίτητα στοιχεία για να ξεπεράσουμε 
μαζί τα εμπόδια και τις δυσκολίες που σταθερά και 
διαχρονικά περνάει η πατρίδα μας.

Ο ίδιος αποτελεί ένα ζωντανό βιβλίο της πρόσφατης 
Ιστορίας της πατρίδας μας κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πό-
λεμο. Την έζησε, συμμετείχε σε αυτήν, την επηρέασε 
και την διατύπωσε με πατριωτισμό και αγάπη. Αυτό το 
βιβλίο καλούμαστε όλοι να γνωρίσουμε και να υιοθε-
τήσουμε τα μηνύματα του. Τον ευχαριστούμε για ό,τι 
συνεχώς προσφέρει, που αποτελεί πηγή έμπνευσης 
για όλους μας.

Δρ. Απόστολος Ε. Παπαφωτίου
Εντεταλμένος Σύμβουλος Πελοποννήσου

Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π.
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4η και 5η Έκθεση Μορφολογίας 
του Ομίλου Κυνοφίλων Κορινθίας

Στις 23-24 Ιουλίου 2016 διοργανώθηκε στο λιμάνι του Φλοίσβου 
στην Κόρινθο η 4η και 5η Έκθεση μορφολογίας του  Ομίλου  Κυ-
νοφίλων Κορινθίας. Η διοργάνωση περιελάμβανε την επιλογή και 
επιβράβευση των καλύτερων δειγμάτων κάθε φυλής σκύλου και 
την ενημέρωση του κοινού. Παράλληλα, σκοπό είχε την προώθηση 
της υπεύθυνης κυνοφιλίας αλλά και την ψυχαγωγία των συμμετε-
χόντων. Στην έκθεση συμμετείχε και ο γνωστός μας από τις μεγάλες 
διακρίσεις του στο Καράτε, Αργύρης Κωνσταντίνου με δύο γερ-
μανικούς ποιμενικούς οι οποίοι κατέκτησαν την πρώτη θέση!

Υπέροχη βραδιά από τη "Νεφέλη" στο Διμηνιό

Το Σαββατοκύριακο 23 και 24 Ιουλίου 
2016 πραγματοποιήθηκαν με μεγάλη 
επιτυχία οι καλοκαιρινές εκδηλώσεις του 
Πολιτιστικού Συλλόγου Κοκκωνίου "Νέα 
Γενιά". 
Το εορταστικό διήμερο ξεκίνησε το Σάβ-
βατο το πρωί με αγώνες κολύμβησης στην 
παραλία Κοκκωνίου, ενώ το ίδιο βράδυ 
πραγματοποιήθηκε η κεντρική εκδήλωση 
στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού Σχο-
λείου Κοκκωνίου. 
Την επομένη Κυριακή 24 Ιουλίου το από-
γευμα πραγματοποιήθηκε ο καθιερωμέ-
νος ποδηλατικός γύρος στον οποίο φέτος 
υπήρξε μεγάλη συμμετοχή.
Το Δ.Σ. του συλλόγου σε ανακοίνωσή του 
ευχαριστεί το δήμο Βέλου-Βόχας που 

βρέθηκε κοντά τους και πραγματοποίησε 
τις επιθυμίες τους. Επίσης, ευχαριστούν 
όλους τους γονείς που εμπιστεύονται τα 
παιδιά τους στο Σύλλογο, καθώς και όλους 
τους κατοίκους που τίμησαν τις εκδηλώ-
σεις με την παρουσία τους. Η ανακοίνωση 
καταλήγει με ευχές για καλό καλοκαίρι. 

Αιμοδοσία
Εν τω μεταξύ ο Πολιτιστικός Σύλλογος 
Κοκκωνίου διοργανώνει εθελοντική αι-
μοδοσία την Δευτέρα 1 Αυγούστου, στα 
γραφεία της πρώην Κοινότητας Κοκκω-
νίου από τις 4.00 έως τις 6.00 το από-
γευμα.  Απευθύνει κάλεσμα σε όλους να 
συμμετέχουν και να προσφέρουν 10 λεπτά 
κάνοντας τη διαφορά!

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΚΚΩΝΙΟΥ "ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ" 

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν 
οι καλοκαιρινές εκδηλώσεις

Την Κυριακή 24 Ιουλίου στον προαύλιο χώρο 
του Δημοτικού Σχολείου Διμηνιού ο τοπικός πο-
λιτιστικός Σύλλογος Γυναικών πραγματοποίησε 
το ετήσιο αντάμωμα παραδοσιακών χορών με 
μεγάλη επιτυχία. Στον κατάμεστο προαύλιο χώρο, 
η πρόεδρος του συλλόγου Έλενα Αθανασούλη 
καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους και έδωσε 
το λόγο στα χορευτικά τμήματα που καθήλωσαν 
τους θεατές με τις φορεσιές και τους χορούς τους!

 ■ Ο ADONIS 
(FEDOR) 
1ος εξαίρετος 
CAC BEST 
OF BREED

 ■ KIRA 1η εξαιρετη CAC BEST OF BREED
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Βλάσιος Ιωαν. Μπάρτζης
Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος

ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΚΟ 
ΙΑΤΡΕΙΟ

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

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

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

Αθλητισμός

Αργυρές οι Παγκορασίδες του Παμβοχαϊκού!Θερινά μαθήματα 
Ιστιοπλοΐας 
από τον Ναυτικό 
Όμιλο Άσσου

Ο Ναυτικός Όμιλος Άσσου καλεί τους 
μικρούς φίλους της Θάλασσας και του 
Αθλητισμού να γνωρίσουν το άθλημα 
της Ιστιοπλοΐας παρακολουθώντας 
τα μαθήματα των θερινών τμημάτων 
που έχουν ξεκινήσει. 
Οι μικροί και μεγαλύτεροι ιστιοπλόοι 
διδάσκονται κατά τη διάρκεια των μα-
θημάτων βασικές γνώσεις Ιστιοπλοΐ-
ας, κανονισμούς καθώς και πλοήγη-
ση του σκάφους.
Μετά την απόκτηση των βασικών 
γνώσεων και την εκμάθηση τεχνι-
κών, οι αθλητές μπορούν να συνεχί-
σουν με μαθήματα τεχνικής και τακτι-
κής αγώνων Ιστιοπλοΐας τριγώνου.
Τα μαθήματα διεξάγονται στο Λιμάνι 
του Κάτω Άσσου.
Προϋποθέσεις εγγραφής αθλητή: 
Ηλικία από 6 ετών, γνώση κολύμβη-
σης, ιατρική βεβαίωση.
Για δηλώσεις συμμετοχής, οι ενδι-
αφερόμενοι μπορούν να επικοινω-
νούν στα τηλέφωνα: 6943484237 / 
6944523634, email: noassouinfo@
gmail.com, και στα Γραφεία του 
Ναυτικού Ομίλου Άσσου κάθε Σάβ-
βατο και Κυριακή 10-12

Τη δεύτερη  θέση στο πρωτάθλημα της  Ένωσης Σωματείων Πετο-
σφαιρισης Πελοποννήσου (ΕΣΠΕΠ) και το αργυρό  μετάλλιο κατέ-
κτησαν οι Παγκορασίδες του Παμβοχαϊκού.

Την Κυριακή 3 Ιουλίου όσοι βρέ-
θηκαν στο κλειστό γυμναστήριο της 
Ακράτας παρακολούθησαν ένα συ-
γκλονιστικό τελικό, ένα παιχνίδι για 
γερά νεύρα, ένα παιχνίδι διαφήμιση 
του βόλεϊ, τουλάχιστον για τις ηλικίες 
αυτές.Τα κορίτσια του Παμβοχαϊκού 
ύψωσαν ανάστημα απέναντι στην 
έμπειρη ομάδα τουΑπόλλωνα Πα-
τρών και παρόλο που βρέθηκαν να 
χάνουν με 2-0 σετ, βρήκαν το κου-
ράγιο, έκαναν την μεγάλη ανατροπή 
και με τον τσαμπουκά τους έφεραν 
το παιχνίδι στα ίσα 2-2 σετ, αλλά  λύ-
γισαν στο τάιμ μπρέικ και έχασαν το 
σετ με 15-12 και μαζί  την ευκαιρία 
να στεφθούν πρωταθλήτριες.

Ας πάρουμε τα πράγματα από την 
αρχή. Στο 1ο σετ   τα κορίτσιατου 
Απόλλωνα μπήκαν δυνατά στο παι-
χνίδι και με καλό σέρβις  αιφνιδίασαν 
την ομάδα μας και πήραν διαφορά 
στο σκορ 15-10 και 24-14. Η ομάδα 
μας αντέδρασεκαι μ’ ένα σερί 5-0 
μείωσε την διαφορά  24-19, όμως η 
διαφορά ήταν μεγάλη και το σετ το 

κέρδισε ο Απόλλωνας με 25-19. Στο 
2ο δεύτερο σετ ο Απόλλωνας  επέ-
βαλε ξανά το ρυθμό του, πήρε μεγά-
λη διαφορά στο σκορ (8-2, 17-5 και 
24-15). Ένα σερί 7- 0 από τα κορίτσια 
του Παμβοχαϊκού, ζέστανε την κερ-
κίδα και έδωσε ζωντάνια στην ομά-
δα, η οποία μείωσε σε 25-22, όμως ο 
Απόλλωνας κέρδισε και αυτό το σετ 
με  25-22.

Όλοι πίστεψαν ότι η κατάκτηση του 
τίτλου θα ήταν  εύκολη υπόθεση για 
τα κορίτσια του Απόλλωνα. Όμως 
στο άθλημα το Βόλεϊ μπορεί να γί-
νουν τα πάντα.

Στο 3ο σετ  τα κορίτσια μας  πήραν 
μπροστά, βελτίωσαν την υποδοχή 
τους καιμε καλό σέρβις  και επιθέ-
σεις  απέκτησαν  προβάδισμα στο 
σκορ 19-15  και κέρδισαν εύκολα το 
σετ με 25-21, καταχειροκροτούμε-
νες απο την εξέδρα.

Το επόμενο σετ ήταν καθοριστι-
κό και τα κορίτσια με υπομονή και 
καθαρό μυαλό είχαν  συνέχεια το 
προβάδισμα στο σκορ 12-10, 16-14,  

έπαιξαν  έξυπνα  και κέρδισαν το σετ 
με 25-22, στέλνοντας το παιχνίδι στη 
ρώσικη ρουλέτα.

Στο 5ο σετ η κούραση των κορι-
τσιών του Παμβοχαϊκού  από τον 
ημιτελικό αγώνα  με την Ολυμπιάδα 
Πατρών, που έγινε την προηγούμενη 
μέρα και τον οποίο κέρδισαν με 3-2 
σετ, έπαιξε καθοριστικό ρόλο. Στο 
2-1 η αναγκαστική αλλαγή, λόγω 
κόπωσης,  της πασαδόρου μας  Κου-
ϊμελή Ειρήνης, αποσυντόνισε  την 
ομάδα  και έδωσε προβάδισμα στον 
Απόλλωνα 8-5,ο οποίος άλλαξε 
πρώτος  γήπεδο και προηγήθηκε  με 
11-9. Η πασαδόρος επανήλθε, η δια-
φορά μειώθηκε 13-11, όμως η ομά-
δα του Απόλλωνα πήρε το σετ 15-12 
και μαζί και το παιχνίδι  με 3-2 σετ 
(25-19, 25-22,21-25, 22-25, 15-12).

Συγχαρητήρια 
από τη διοίκηση

«Η διοίκηση συγχαίρει τις αθλήτρι-
ες τον  προπονητή της ομάδας και την 
έφορο κα. Κοϊνη Τζένη. Είναι η πρώτη  
φορά  που η ομάδα των Παγκορασί-
δων μαςκατακτά την δεύτερη θέση 
στο πρωτάθλημα της  Πελοποννή-
σου. Με την ομάδα μας αγωνίστηκαν 
:  Μαρινόπουλος Αργ. (προπονητής) 
ΤσιομπατάρουΕλ., Θεοδοσίου Χρ., 
Κουϊμελή Ειρ., Βιγλάκη Αικατ., Βιγλά-
κη Κων., ΜπάρλαΕλ., Μπάρτζη Νεφ., 
Τσιομποτάρου Αλεξ., Ξενοπούλου 
Βασιλ., ΞενοπούλουΚων, Κλειτσινάρη 
Ελέν., Κατσαδούρου Ειρ., Κατσαδού-
ρου Δημ.

Η διοίκηση ευχαριστεί τους φίλους 
και τους γονείς οι οποίοι βρέθηκανστο 
κλειστό τη Ακράτας  το 2ημερο  του 
Final Four  και συμπαραστάθηκανστην 
προσπάθεια των  αθλητριών  μας».
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Παναγιώτης
Δ. Λύγδας MD, MSc
Oρθοπαιδικός Χειρουργός
Τραυµατολόγος
Συνεργάτης Οµίλου ΙΑΣΩ
Συνεργάτης Οµίλου Ιατρικού Κέντρου Αθηνών

- Χειρουργική ισχίου & γόνατος

- Αρθροσκοπική χειρουργική & αθλητικές κακώσεις

- Μικροχειρουργική  - Ορθοπαιδική Παίδων   - Οστεοπόρωση

Π.Ε.Ο. Κορίνθου-Πατρών & Περιάνδρου, Βραχάτι
τηλ. 2741.30.46.86   κιν. 6955.092.002

e-mail: panagiotis.lygdas@orthomail.gr

ΩΡΑΡΙΟ:
ΔΕΥΤΕΡΑ & ΠΕΜΠΤΗ
10.00 π.µ. - 2.30 µ.µ.

και 4.00 µ.µ. - 9.00 µ.µ. Επισκέψεις κατ’ οίκον
Δέχεται με ραντεβού

-Υποφέρετε από μουδιάσματα στα χέρια σας;
-Νιώθετε ενοχλήσεις και πόνους στον αγκώνα 
κατά την εργασία σας;
-Διαπιστώνετε δυσκολία στις λεπτές κινήσεις 
των δακτύλων σας;
Δεν είναι σπάνιο τα παραπάνω συμπτώματα να 
υποεκτιμώνται από τους ασθενείς, δεδομένου 
του πλήθους των επαγγελματικών, οικογενεια-

κών και λοιπών υποχρεώσεων.

Ε ίναι επίσης σύνηθες, η ένταση και η συχνότητα των συμπτωμάτων να 
επηρεάζει την ποιότητα ζωής των ασθενών και να δυσχεραίνει την 
απόδοσή τους στον εργασιακό, οικογενειακό και κοινωνικό τους βίο.

Παρακάτω αναφέρονται μερικές από τις συχνότερες παθήσεις που προκα-
λούν μουδιάσματα και πόνο στον αγκώνα και το χέρι. 

Σύνδρομο Καρπιαίου 
Σωλήνα 
 Το Σύνδρομο Καρπιαίου Σωλήνα 
είναι μια επώδυνη, σταδιακά επι-
δεινούμενη κατάσταση στο χέρι, η 
οποία προκαλείται από συμπίεση του 
μέσου νεύρου στο καρπό.
Τα κύρια συμπτώματα της νόσου εί-
ναι το μούδιασμα κυρίως στον αντί-
χειρα, το δείκτη, το μέσο δάκτυλο 
και λιγότερο στον παράμεσο, ο πό-
νος και η μειωμένη δύναμη σύλλη-
ψης αντικειμένων. 
Η πάθηση αφορά συχνότερα τις γυ-
ναίκες. Επίσης είναι πολύ συχνότερη 
σε άτομα που κάνουν χειρωνακτική 
εργασία και ιδίως σε όσους χειρίζο-
νται καθημερινά υπολογιστές. Η δι-
άγνωση της πάθησης γίνεται κλινικά. 
Στα αρχικά στάδια της νόσου η θερα-
πεία μπορεί να είναι συντηρητική συ-
νιστώμενη σε φαρμακευτική αγωγή, 
ειδικούς νάρθηκες ανάπαυσης, φυ-
σικοθεραπεία. Στις περισσότερες 
περιπτώσεις ωστόσο την οριστική 
λύση θα τη δώσει η χειρουργική 
αντιμετώπιση.

Επικονδυλίτιδα Αγκώνα 
 H επικονδυλίτιδα του αγκώνα συνι-
στά μια πάθηση κατά την οποία ανα-
πτύσσεται έντονος πόνος στην έξω 
ή την έσω πλευρά του αγκώνα και 
οφείλεται σε έντονη και παρατετα-
μένη χρήση του αγκώνα. Συμβαίνει 
συνήθως σε ασθενείς που κάνουν 
χειρωνακτικές εργασίες και η συ-
μπτωματολογία της μπορεί να είναι 
έντονη και χρόνια. 
Τα συμπτώματα της επικονδυλίτιδας 

του αγκώνα συνήθως αναπτύσσο-
νται προοδευτικά. Αρχικά υπάρχει 
μια ενόχληση στην έξω ή την έσω 
επιφάνεια του αγκώνα η οποία αυ-
ξάνεται με την δραστηριότητα. Σε 
πιο σοβαρές περιπτώσεις υπάρχει 

πόνος τη νύχτα και οξύς πόνος με τη 
δραστηριότητα. 
Η θεραπεία της έξω ή έσω επικον-
δυλίτιδας του αγκώνα είναι κατ’ αρ-
χάς συντηρητική και συνίσταται σε 
μια σειρά μέτρων όπως παγοθερα-
πεία, αναλγητικά, αποφυγή χρήσης 
των μυών που εμπλέκονται και κα-
τάλληλη φυσικοθεραπεία. Οι τοπικές 
εγχύσεις κορτιζόνης μπορούν να 
έχουν άμεσο θεραπευτικό αποτέλε-
σμα, πρέπει ωστόσο να αποφεύγεται 
η κατάχρησή τους.
Σε περιπτώσεις χρόνιας και υποτρο-
πιάζουσας φλεγμονής προτιμάται η 
λύση της χειρουργικής επέμβασης

Ωλένια Νευρίτιδα 
 Η Ωλένια Νευρίτιδα είναι πάθηση 
που οφείλεται σε πίεση του Ωλένι-
ου νεύρου στην έσω πλευρά του 
αγκώνα απ’ όπου το νεύρο διέρχε-
ται από ένα στενό πέρασμα. Το πέ-

ρασμα αυτό δημιουργείται μεταξύ 
του αγκώνα και ενός συνδέσμου 
που δημιουργεί τούνελ διαμέσου 
του οποίου διέρχεται το νεύρο. Σε 
άτομα που χρησιμοποιούν τα χέρια 
τους πολύ ή κάνουν χειρωνακτικές 
εργασίες είναι δυνατόν το νεύρο να 
πιέζεται εντός του ωλένιου τούνελ.
Η Ωλένια νευρίτιδα εκδηλώνεται ως 
πόνος ή μούδιασμα στο χέρι με τα 
συμπτώματα να εντοπίζονται κυρίως 
στο μικρό δάκτυλο και τον παράμε-
σο. Τα συμπτώματα είναι εντονότερα 
με τον αγκώνα σε κάμψη και μπορεί 
να επιδεινώνονται τη νύχτα. 
Η θεραπεία της Ωλένιας Νευρίτιδας 
είναι αρχικά συντηρητική και συνί-
σταται σε προληπτικά μέτρα όπως 
αποφυγή πίεσης ή υπερβολικής 
κάμψης του αγκώνα, παγοθεραπεία 
καθώς και σε φαρμακευτική αγωγή 
με μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη 
αναλγητικά.
Όταν τα συμπτώματα γίνουν έντονα, 
οφείλει ο ιατρός να συζητήσει μαζί 
σας την περίπτωση χειρουργικής 
αντιμετώπισης της πάθησης. 

Γάγγλιο Καρπού 
Τα γάγγλια αποτελούν κύστεις γε-
μάτες με διαυγές κολλώδες υγρό. 
Συνηθέστερα εξορμούνται με ένα 
μίσχο από οστάρια ή από έλυτρα 
των τενόντων. Γάγγλια μπορούν ν’ 
αναπτυχθούν σε διάφορες θέσεις, 
ωστόσο η συντριπτική τους πλειο-
ψηφία εντοπίζεται στη ραχιαία επι-
φάνεια του καρπού. 
Τα γάγγλια είναι συ-
νήθως ασυμπτωμα-
τικά, ωστόσο αν δι-
ογκωθούν ιδιαίτερα 
μπορούν να προκα-
λούν πίεση στους πα-
ρακείμενους ιστούς 
και πόνο. Αν όμως 
πρόκειται για εσωτε-
ρικά γάγγλια μπορεί 
να προκαλούν πόνο 
ακόμα και σε μικρό μέγεθος.
Αν τα γάγγλια είναι ασυμπτωματικά 
χρήζουν απλά παρακολούθησης. Το 
μέγεθος τους μπορεί να μειωθεί με 
αναρρόφηση του περιεχόμενού τους 
με βελόνα. Λόγω όμως της τάσης 
τους να υποτροπιάζουν η οριστική 
τους εκρίζωση γίνεται χειρουργικά.

Συνήθεις ορθοπαιδικές 
παθήσεις του άνω άκρου

 

 Ζητήστε τη συμβουλή 
του ορθοπαιδικού 

σας, διότι μέσω της 
έγκαιρης διάγνωσης 

και απλών παρεμ-
βάσεων μπορείτε να 

απαλλαγείτε από τις 
ενοχλήσεις.

Του
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ  
Δ. ΛΥΓΔΑ

Ορθοπαιδικού 
Χειρουργού  

Τραυματολόγου
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ NEOΣ ΜΕ ΜΗΧΑΝΑΚΙ
ΓΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗ ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ  

Τηλ. 6986 800529

Υγεία-Μικρές Αγγελίες

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

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

ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

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

Επίσης, αναλαμβάνει την εκπόνηση πανεπιστημιακών 
εργασιών. Τιμές λογικές. Τηλ. επικοινωνίας  

6945 832094

ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΜΕΛΕΙΕΣ ΚΕΙΜΕΝΩΝ 
ΑΠΟ ΕΜΠΕΙΡΗ ΦΙΛΟΛΟΓΟ  

6946 394990

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!

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

Έδρα: Άνω Διμηνιό Κορινθίας
Διεύθυνση: Οδ. Ανδρούτσου 17, 

Ζευγολατιό Κορινθίας

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

ΠΩΣ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ

Τα ενυπόγραφα άρθρα δεν εκφράζουν θέσεις της εφημερίδας

15/ΝΘΗΜΕΡΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΒΟΧΑΣ & ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

e-mail:
gnomipoliton@yahoo.gr

και στο internet:
gnomipoliton.wordpress.com

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 

ΣΠΙΤΙΚΑ ΑΥΓΑ 

ΚΟΡΔΑΛΗΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ

6989 399606

ΠΩΛEIΤΑΙ
στο Βέλο ΔΕΞΑΜΕΝΉ ΑΡΔΕΥΣΉΣ 
σκεπαστή με δίκτυο 1750 μέτρα από 
τον παλιό δρόμο της Παναγίας Γιου-
ρούτσι. Διαθέτει μοτέρ και πίνακα.  

Τιμή ευκαιρίας 5000 €.
τηλ. 27420 34315,   
κιν.: 6980555522

 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

ΕΡΡΙΚΟΣ Α. 
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ

• Παροχή Υπηρεσιών • Χειρουργικές Επεμβάσεις  

• Φάρμακα • Είδη Pet Shop • 
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15ΠΟΛΙΤΏΝ
Γνώμη Εκδηλώσεις

φωτο
γραμμένο

Ό,τι έγινε και το συνέλαβε ο φακός 

ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΙΟΥΛΙΟΥ. Πανσέληνος στο Ναυτικό Όμιλο Κιάτου 
με κουκλοθέατρο και τραγούδι από τους "Διαπασών". 

ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΙΟΥΛΙΟΥ. Περισσσότερα από χίλια άτομα παρακολούθησαν 
την ετήσια μουσικοχορευτική παράσταση του ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ, 
στον Πολυχώρο του ΑΣΟ, στα πλαίσια των ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ με τίτλο: "Η συνέ-
χεια...επί της οθόνης". Συγχαρητήρια σε ΟΛΟΥΣ!

Γ. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ - Ν. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΟΕ

ΠΩΛΗΣΗ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ

& ΕΙ∆ΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

BOX CENTER

Ζευγολατιό Κορινθίας
τηλ: 27410 55151



∆ιανοµή
κατ’ οίκον

Με ένα τηλεφώνηµα στο χώρο σας!

Μελέτσης Αθανάσιος

Ζευγολατιό
τηλ.:27410 53058

6973 302716

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ • ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
∆εκτές όλες οι πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες

Κ Ρ Ε Ο Π Ω Λ Ε Ι Α

καθημερινά αναλαμβάνουμε ετοιμάζουμε για σας
με την γνωστή και εγγυημένη προσοχή και φροντίδα μας 

γευστικές λιχουδιές για το τραπέζι σας


