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ΤΡΕΙΣ & ΕΝΑΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ

ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ “SMART CITIES-
DIGITAL CITIZENS” Ο ΝΕΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ Β. ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Πώς θα γίνει 
ο δήμος Κορινθίων μία 
έξυπνη ανοιχτή πόλη

Ένα τυπικό καλοκαιρινό 
συμβούλιο γεμάτο ουσία

Έκλεισε με τις καλύτερες εντυπώσεις 
το Πολιτιστικό Καλοκαίρι Ζευγολατιού

Τον κρίσιμο 
τομέα της 
Έρευνας και 
Τεχνολογίας 
κλήθηκε να 
αναλάβει 
ο Κορίνθιος 
βουλευτής

■ σελ. 2

Ορκίστηκε 
υφυπουργός Ανάπτυξης 
ο Χρίστος Δήμας

Δήμας, Ταγαράς, Σούκουλη οι γαλάζιοι βουλευτές. Ψυχογιός από ΣΥΡΙΖΑ

■ σελ. 9

■ σελ. 11-12

■ σελ. 17-20

Κατά σχεδόν 12.000 ψήφους 
κατάφερε να αυξήσει τη δύναμή 
της η ΝΈΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑ στο 
σύνολο του Νομού Κορινθίας σε 
σχέση με τα αποτελέσματα του 
Σεπτεμβρίου του 2015. 

Από την άλλη και στο επιτε-
λείο του ΣΥΡΊΖΑ υπάρχει μια συ-
γκρατημένη ικανοποίηση αφού οι 
απώλειες στην Κορινθία σε σχέση 
με το Σεπτέμβριο του 2015 περιο-
ρίζονται στα 1700 ψηφοδέλτια. 

■ σελ. 2-6

Στο ρυθμό των “Σικυωνίων 2019”
«Οι θεσμοί όπως τα ΣΙΚΥΩΝΙΑ, είναι κίνητρο, ευκαιρία συνά-
ντησης και ανταλλαγής πολιτιστικών αγαθών, ευκαιρία για δι-
ασκέδαση, η καλύτερη διαφήμιση του δήμου μας», τονίζει στο 
μήνυμά του ο δήμαρχος Σικυωνίων Σπύρος ΣταματόπουλοςΘανάσης Μανάβης και Λεωνίδας Στεργιόπουλος  

έδωσαν τον τόνο στο τελευταίο δημοτικό συμβούλιο. 

■ σελ. 15
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ΚΑΛΛΙΑΝΙΩΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΕΙΣ

εξειδικευµένο συνεργείο
µε αριθµό πιστοποίησης

email: takiskalianiotis@gmail.com
τηλ.: 6947 024902

Σοφία Αναγνωσταρά:
«Μια μεγάλη και καθαρή νίκη 

για τη ΝΔ�»

Εύχομαι καλή θητεία και 
καλή επιτυχία σε όσους ανέ-
λαβαν θέσεις ευθύνης. Θερμά 
συγχαρητήρια στους συνυπο-
ψήφιους μου στο νομό Κορινθί-
ας για την εκλογή τους. 

Αυτό που άκουσα από χιλιά-
δες πολίτες που συνάντησα τις 
20 ημέρες της υποψηφιότητας 
μου είναι «σας δίνουμε την ευ-
καιρία, αλλά μην μας απογοη-
τεύσετε, δεν αντέχουμε άλλο».

Εύχομαι επιτυχές και γρή-
γορα αποδοτικό έργο στην κυ-
βέρνηση του Κυριάκου Μητσο-
τάκη! Και ξέρω πως θα κάνει 
έργο! Πιστεύω στον ίδιο και στο 
πρόγραμμα της ΝΔ. Τον ευχα-
ριστώ για την ευκαιρία να είμαι 
υποψήφια στο νομό Κορινθίας.

Θέλω να ευχαριστήσω από 
καρδιάς τους 6139 πολίτες που 
με ψήφισαν. Με τιμήσατε, με 
εμπιστευθήκατε και θα φροντί-
σω να μην σας απογοητεύσω 
στην μετέπειτα πορεία μου. 

Θέλω να ευχαριστήσω τους 
ανθρώπους που σχεδόν 4 χρό-
νια τρέξαμε μαζί, νιώθω τε-

ράστια ευγνωμοσύνη για όσα 
έκαναν, τους νιώθω οικογένειά 
μου. 

Θέλω να ευχαριστήσω τους 
εθελοντές του γραφείου που 
δούλεψαν ακούραστα τις 20 
αυτές ημέρες.

Θέλω να ευχαριστήσω τον 
σύζυγό μου, γιατί με πίστεψε 
εξαρχής, με στήριξε με όλους 
τους τρόπους, ήταν Πάντα δί-
πλα μου στα εύκολα, αλλά κυ-
ρίως στα δύσκολα. 

Θέλω να ευχαριστήσω την 
οικογένειά μου, αλλά και τους 
γονείς του συζύγου μου, για 
την τεράστια βοήθειά τους αυτά 
τα χρόνια.

Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω 
τους φίλους μου και τους φί-
λους που απέκτησα μέσα από 
αυτήν την διαδρομή, διότι έτρε-
ξαν σαν να επρόκειτο για τους 
ίδιους, με ζήλο, με αγάπη.

Ένα τεράστιο ευχαριστώ από 
καρδιάς σε όλους!

Καλή επιτυχία στην νεοσυ-
σταθείσα κυβέρνηση του Κυ-
ριάκου Μητσοτάκη!

Υφυπουργός Ανάπτυξης 
ο Χρίστος Δήμας

Το δεύτερο κρίσιμο τομέα, αυτό της Έρευ-
νας και της Τεχνολογίας, του Υπουργείου 
Ανάπτυξης κλήθηκε να αναλάβει ο Κορίνθι-
ος βουλευτής κ. Χρίστος Δήμας. 

Ο Χρίστος πριν κατέβει στον πολιτικό 
στίβο το 2012, εργαζόταν ως σύμβουλος 
επιχειρήσεων στην ‘The Boston Consulting 
Group’, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες 
στρατηγικών συμβούλων στον κόσμο. Έχει 
διδάξει Εισαγωγή στις Πολιτικές Επιστήμες 
στο London School of Economics (LSE) και 
στο κολέγιο ICON του πανεπιστημίου του 
Λέστερ. Επίσης εργάσθηκε ως ανταποκρι-
τής της εφημερίδας Απογευματινή στο Λον-
δίνο και έκανε πρακτική άσκηση στη δημο-
σιογραφία στο BBC. 

Είναι διδάκτωρ (PhD) του London School 
of Economics στην Ευρωπαϊκή πολιτική. 
Από το LSE πήρε και μεταπτυχιακό Master 
στην Συγκριτική Πολιτική. Επίσης είναι από-
φοιτος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστη-
μίου Αθηνών και του Πανεπιστημίου Queen 
Mary του Λονδίνου.

Εξελέγη βουλευτής Κορινθίας με την Νέα 
Δημοκρατία στις εκλογές του Μαΐου και του 

Ιουνίου του 2012 και έκτοτε εκλέγεται συνε-
χώς ως πρώτος βουλευτής του νομού.

Συμμετείχε στις Επιτροπές Παραγωγής-
Εμπορίου και Προστασίας του Περιβάλλο-
ντος της Βουλής και ήταν Αναπληρωτής 
Τομεάρχης Οικονομίας και Ανάπτυξης της 
Νέας Δημοκρατίας.

Στον ελεύθερο του χρόνο του αρέσει να 
παίζει ποδόσφαιρο και μπάσκετ και να δια-
βάζει βιβλία ιστορίας.

Είναι παντρεμένος με τη δικηγόρο Νικο-
λέτα Συρεγγέλα και έχουν μία κόρη και έναν 
γιο. Η οικογένειά του πάντα δίπλα του τον 
συνόδεψε και στην ορκωμοσία του στο Προ-
εδρικό Μέγαρο, σε μία από τις σημαντικότε-
ρες μέρες της ζωής του, αφού δεν εκπρο-
σωπεί μόνο την Κορινθία στην Κυβέρνηση, 
αλλά ολόκληρη την Πελοπόννησο!

Στο σύντομο μήνυμά του μετά την ορ-
κωμοσία ο νέος Υφυπουργός Ανάπτυξης 
τόνισε: «Ευχαριστώ πολύ τον Κ. Μητσοτά-
κη για την εμπιστοσύνη του. Έχουμε πολλή 
δουλειά μπροστά μας για να γυρίσει σελίδα 
η χώρα και να γίνουν οι Έλληνες ξανά αισιό-
δοξοι. Ξεκινάμε».

Βουλευτικές Εκλογές 2019

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΈΠΊΧΈΊΡΗΣΗ ΜΈ 35η ΠΈΛΑΤΈΊΑ, 
ΤΟ ΓΝΩΣΤΟ ΣΕ ΟΛΟΥΣ

ΑΝΘΟΠΩΛΕΙΟ "ΖΕΜΠΡΙΝΑ"
ΣΤΟ ΒΡΑΧΑΤΙ

ΤΗΛ. ΕΠΙΚ.: 6977 504616
9:00 π.μ.-2:00 μ.μ. 

& 5:00-9:00 μ.μ.
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Κάστρο του ΣΥΡΙΖΑ στην Κορινθία 
ο δήμος Βέλου-Βόχας

Κατά σχεδόν 12.000 ψήφους κα-
τάφερε να αυξήσει τη δύναμή της 
η ΝΈΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑ στο σύνολο 
του Νομού Κορινθίας σε σχέση με 
τα αποτελέσματα του Σεπτεμβρίου 
του 2015. 

Τα γαλάζια επιτελεία πρέπει να 
αισθάνονται απόλυτη ικανοποίηση 
αφού κατάφεραν να πείσουν πάνω 
από 5.000 ψηφοφόρους, σε σχέση 
πάντα με τον Σεπτέμβριο του 2015, 

να αφήσουν τις παραλίες και να 
προσέλθουν στην κάλπη στηρίζο-
ντας τον Κυριάκο Μητσοτάκη. 

Από την άλλη και στο επιτελείο 
του ΣΥΡΊΖΑ υπάρχει μια συγκρατη-
μένη ικανοποίηση αφού οι απώλει-
ες του κόμματος στην Κορινθία σε 
σχέση με το Σεπτέμβριο του 2015 
περιορίζονται στα 1700 ψηφοδέλ-
τια. Σε «κάστρο» του ΣΥΡΙΖΑ στην 
Κορινθία αναδεικνύεται ο δήμος 

Βέλου-Βόχας, ο οποίος παρότι 
«τιμώρησε» την τοπική υποψήφια 
βουλευτή, κράτησε ψηλά τα ποσο-
στά του κόμματος, αφού οι απώλει-
ες περιορίστηκαν σε 48 ψηφοδέλ-
τια μόνον!

Τέλος, ικανοποίηση υπάρχει και 
στο ΚΊΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ, που κα-
τάφερε να αυξήσει τη δύναμή του 
κατά 1700 περίπου ψηφοδέλτια, 
στο σύνολο του νομού.

ΣΟΦΙΑ 
ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑ
Μια αξιόλογη 
παρουσία με 
σοβαρές υποθήκες 
για το μέλλον

Η Σοφία Αναγνωσταρά, ένα 
νέο φρέσκο πρόσωπο στο 
ψηφοδέλτιο της ΝΔ, κατά-
φερε να αποσπάσει πολλά 
κολακευτικά σχόλια και να 
σημαδέψει με την παρουσία 
της τις εκλογές της 7ης 
Ιουλίου, στην Κορινθία. 

Η υποψήφια βουλευτής, 
η οποία είναι μέλος του 
Μητρώου Στελεχών της γα-
λάζιας παράταξης, κινήθηκε 
σεμνά και μετρημένα κερ-
δίζοντας τις εντυπώσεις στο 
νομό. Σε όλες τις επισκέψεις 
της άκουγε με προσοχή 
τους κατοίκους συνομιλού-
σε μαζί τους καταγράφοντας 
τα προβλήματα και τις 
έννοιες τους. Η αγάπη των 
Κορίνθιων μετουσιώθηκε 
σε 6.139 ψήφους και μια 
σαφή εντολή για τη συνεχή 
και δυναμική παρουσία της 
στο κορινθιακό πολιτικό 
γίγνεσθαι. 

πρόσωπα

Τρεις & ένας για την Κορινθία
Δήμας, Ταγαράς, Σούκουλη οι γαλάζιοι βουλευτές. Ψυχογιός από ΣΥΡΙΖΑ

Ο ΧΡΊΣΤΟΣ ΔΗΜΑΣ είναι ο αδιαμφισβήτητος κυρίαρ-
χος των εκλογών της 7ης Ιουλίου. Με 15.745 ψήφους 

αναδείχθηκε πρώτος, με διαφορά που υπερβαίνει τους 4.500 
σταυρούς σε σχέση με τον δεύτερο, Νίκο Ταγαρά. Ο Χρίστος 
Δήμας διατηρώντας όλη την περασμένη τετραετία σταθερή, 
προσωπική και άμεση επαφή με τους κατοίκους 
της Κορινθίας, φέρνοντας στη Βουλή με ερωτή-
σεις και επερωτήσεις τα προβλήματα του νομού, 
έχτισε αργά και σίγουρα μια σχέση εμπιστοσύνης 
η οποία εξαργυρώθηκε στην πρόσφατη κάλπη 
δίνοντάς του τον αέρα του απόλυτου κυρίαρχου. 

Ο Νίκος Ταγαράς από την άλλη, παρότι δεν 
είχε ιδιαίτερα έντονη παρουσία, ειδικά τα πρώτα 
χρόνια της τετραετίας που πέρασε, κατάφερε σε 
σύντομο χρονικό διάστημα να καλύψει το χαμένο 
έδαφος και να υπενθυμίσει στον κορινθιακό λαό πόσο χρή-
σιμος υπήρξε κατά τη θητεία του στο κοινοβούλιο, αλλά κυ-
ρίως, με τις αποφάσεις και τις δράσεις του ως υπουργός. Η 
Κορινθία τον έστειλε και πάλι στη Βουλή με 11.000 ψήφους, 
ένα νούμερο διόλου ευκαταφρόνητο!

Η Μαριλένα Σούκουλη πάλεψε σκληρά με τον τέταρτο υπο-
ψήφιο Βουλευτής της Ν.Δ. Κώστα Κόλλια, τον οποίο κατάφε-
ρε τελικά να ξεπεράσει για 128 ψήφους και να κερδίσει αυτή 
την τρίτη έδρα της Κορινθίας στη Βουλή. Ο κ. Κόλλιας εξαφα-
νισμένος από το πολιτικό γίγνεσθαι του νομού τα τελευταία 

τέσσερα χρόνια, επανέκαμψε τελευταία στιγμή, 
διεκδικώντας και πάλι την είσοδό του στη Βουλή, 
ωστόσο δεν κατάφερε να ξεπεράσει την κ. Σού-
κουλη, που προετοιμαζόταν εντατικά τα τελευταία 
χρόνια γι’ αυτή τη μάχη. 

Τέλος, ο Γιώργος Ψυχογιός, από το ψηφοδέλ-
τιο του ΣΥΡΙΖΑ, εκλέχθηκε με σχετική άνεση ως 
τέταρτος βουλευτής της Κορινθίας στο ελληνικό 
Κοινοβούλιο. Η χαμηλών τόνων, αλλά σταθερή 
παρουσία του δίπλα στους κατοίκους του νομού 

και οι προσπάθειές του για την λύση προβλημάτων του έδωσε 
προβάδισμα ασφαλείας από τη δεύτερη υποψήφια βουλευτή 
του ΣΥΡΙΖΑ κ. Θελερίτη, η οποία χρεώθηκε, κατά πολλούς, 
και αρκετά από τα αυτοδιοικητικά εκλογικά αποτελέσματα 
του Μαΐου.

n
H Μαριλένα 

Σούκουλη είναι η 
μοναδική γυναίκα 

και το νέο πρόσωπο 
στη Βουλή για την 

Κορινθία
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Καλώς ήρθατε στο 
Home Design –ΑΦΟΙ ΔΟΥΡΗ���

Στο Home Design  θα βρείτε εξαιρετικές προτάσεις για το σχεδιασμό του χώρου 
σας όσον αφορά:   
1. Έπιπλα Κουζίνας: Η εταιρία μας κατασκευάζει έπιπλα κουζίνας υψηλής ποιότητας. 

Ποιότητα -Παράδοση-Καλές τιμές!!! 
Στα έπιπλα κουζίνας έχει τις εξής αντιπροσωπείες ιταλικών οίκων.
• Αντιπροσωπεύει την ιταλική εταιρεία STOSA S.P.A., www.stosa.gr στα έπιπλα  

κουζίνας, με πολυετή εμπειρία στο χώρο και 10ετή εγγύηση. 
• Αντιπροσωπεύει την ιταλική εταιρεία MOBILTURI, www.mobilturi.it στα έπι-

πλα  κουζίνας, με πολυετή εμπειρία στο χώρο και 10ετή εγγύηση. 
• Επίσης αντιπροσωπεύει την ιταλική εταιρεία NETCUCINE, www.netcucine.it  

CUCINE στα έπιπλα  κουζίνας, για πιο οικονομικές λύσεις
2. Ηλεκτρικές συσκευές : Η εταιρία μας αντιπροσωπεύει την εταιρεία FRANKE κα-

θώς και την εταιρεία Karag
3. Πόρτες εσωτερικές : Κατασκευάζουμε πόρτες υψηλής ποιότητας ακολουθώντας 

τις απαιτήσεις της σύγχρονης δόμησης, διακόσμησης και τεχνολογίας. Σας προ-
σφέρουμε πόρτες που στολίζουν το χώρος σας με γνώμονα την αισθητική και το 
ξεχωριστό στυλ.

• Ξύλινες
• Laminate
• Κάσα αλουμινίου
• PVC, συνεργαζόμαστε με την ελληνική εταιρεία SILVES ΑΒΕΕ (www.silves.gr), 

4. Συνθετικά Κουφώματα VEKA: Αντιπροσωπεύουμε την γερμανική εταιρεία VEKA 
(www.veka.de) σε συνεργασία με την ελληνική εταιρεία ALSYK ΣΥΚΟΒΑΡΗΣ 
(www.alsyk.gr)

5. Ντουλάπες:  Η εταιρεία μας ειδικεύεται στους τομείς που αφορούν τη διαμόρφωση 
εσωτερικών χώρων κατοικίας,  προσφέροντας στο χώρο ποιότητα, αισθητική και 
ξεχωριστό στυλ. 

6. Έπιπλα μπάνιου. Σε λάκα με ειδική βαφή αδιαβροχοποίησης, σε Laminate, και σε 
Laminate με τεχνοτροπία χειροποίητη, που πρεοσφέρουν ένα ιδιαίτερο και μονα-
δικό στυλ.

7. Έπιπλα εσωτερικών χώρων, σε μεγάλη ποικιλία, εξαιρετικής ποιότητας και καλές 
τιμές!!!!!! 

• Σαλόνια, Τραπεζάκια σαλονιού 
• Σετ Τραπεζαρίας, μοντέρνα και κλασικά, τραπέζια &καρέκλες κουζίνας, 
• Κρεβατοκάμαρες, 
• Συνθέσεις TV
• Παιδικά-βρεφικά έπιπλα.
• Φωτιστικά.
• Διακοσμητικά –πίνακες, που δίνουν ξεχωριστό στυλ στο χώρο σας.

Ύστερα από την πολυετή εμπειρία μας σας προσφέρουμε μελέτη του χώρου σας
Αν η επιθυμία σας είναι η λειτουργικότητα και η μοναδικότητα σας προσφέρουμε 

λύσεις για να δημιουργήσετε έναν όμορφο και λειτουργικό χώρο. 
Καλέστε μας τώρα για να μάθετε τις νέες μας προσφορές καθώς και να μάθετε για 

τις νέες μας παραλαβές.
Σας περιμένουμε στην έκθεσή μας για να δείτε όλες τις προτάσεις μας αλλά και για 

να σχεδιάσουμε μαζί την επίπλωση και την διακόσμηση του χώρου σας

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΚΘΕΣΙΑΚΑ ΕΙ∆Η

Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται στο χώρο της κατασκευής ξύλινων κουφωμάτων, επίπλων κουζίνας και γενικώς  επίπλων 
εσωτερικών χώρων από το 1960, όπου το ξεκίνημα είχε γίνει από τον πατέρα μας, Άγγελο Δούρη, στη Λυκοποριά Κορινθίας.

Παρουσίαση
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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

Μικρά & διάφορα

Η πρώτη επίσημη συνάντηση!

Μια μέρα μετά την ορκομωσία του Χρί-
στου Δήμα ο Βασίλης Νανόπουλος βρέθηκε 
στο γραφείο του νέου Υφυπουργού Ανάπτυ-
ξης για την πρώτη επίσημη συνάντηση. Οι 
δύο άνδρες συνδέονται με μακρά εκτίμηση 
και φιλία και οπωσδήποτε η επίσκεψη αυτή 
του νεοεκλεγέντα δημάρχου Κορινθίων 
προοιωνίζει την αγαστή συνεργασία που θα 
έχουν από θέσεις ευθύνης που κατέχουν. 

Δεν γνωρίζουμε, φυσικά, το περιεχόμενο 

της συζήτησης αλλά είναι βέβαιον ότι πέραν 
των συγχαρητηρίων, θα συζητήθηκαν θέ-
ματα που άπτονται των δυνατοτήτων ανά-
πτυξης και χρηματοδοτήσεων του δήμου 
Κορινθίων. 

Εξάλλου ο Βασίλης Νανόπουλος έχει 
αποδείξει ήδη με τις κινήσεις του ότι πριν 
καν κάτσει επίσημα στην καρέκλα του δη-
μάρχου Κορινθίων ενεργεί για το συμφέρον 
του δήμου προς κάθε κατεύθυνση.

Κρατικές ενισχύσεις 
de minimis 
2,2 εκατ. ευρώ 
στους παραγωγούς 
επιτραπέζιων 
σταφυλιών της 
Κορινθίας

Πιστώθηκαν, σύμφωνα με τον 
ΟΠΕΚΕΠΕ, την Παρασκευή 5 
Ιουλίου στους λογαριασμούς 
των δικαιούχων παραγωγών 
επιτραπέζιων σταφυλιών 
της Κορινθίας οι κρατικές 
ενισχύσεις de minimis, ύψους 
2,2 εκατ. ευρώ.
Την ενίσχυση δικαιούνται οι 
παραγωγοί που επλήγησαν 
από έντονες βροχοπτώσεις 
κατά το έτος 2018 και διέθεταν 
ποικιλίες σε ωρίμανση κατά 
την ίδια χρονική περίοδο. 
Για τις ποικιλίες αμπέλου 
«Σουλτανίνα» και «Φράουλες» 
το ύψος της ενίσχυσης 
καθορίζεται σε 78 ευρώ ανά 
στρέμμα, ενώ σε 50 ευρώ 
ανά στρέμμα καθορίζεται 
η ενίσχυση για όλες τις 
υπόλοιπες επιτραπέζιες 
ποικιλίες.

Προσφορές 
για ασφάλεια 
ζητούν οι κυνηγοί

Ο Κυνηγετικός Σύλλογος 
κορίνθου καλεί όλους τους 
ενδιαφερόμενους που 
θέλουν να ασφαλίσουν τα 
μέλη μας ενόψει της αρxής 
της κυνηγετικής περιόδου 
να στείλουν προσφορές στο 
σύλλογο Νοταρά 1 Κόρινθος ή 
στο fax 2741025116 ή e-mail: 
kynsylkor@yahoo.gr μέχρι την 
Παρασκευή 19 Ιουλίου 2019.
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                            
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ                                                    
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΛΕΝΙΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Ξεκίνησαν οι 
έλεγχοι για τις 
ζημιές από τη 
χαλαζόπτωση

Ξεκίνησαν οι πρώτοι 
έλεγχοι από τις ζημιές που 
προκλήθηκαν από τις έντονες 
χαλαζοπτώσεις των τελευταίων 
ημερών στις καλλιέργειες σε 
περιοχές της Κορινθίας από 
τους επόπτες του ΕΛΓΑ.
Μετά τις πρώτες επισημάνσεις 
θα επακολουθήσουν οι 
αναγγελίες των ζημιών από 
τους κατά τόπους ανταποκριτές 
του Οργανισμού ενώ θα 
δοθούν και οδηγίες προς τους 
πληγέντες παραγωγούς.
Σύμφωνα με την πάγια 
διαδικασία, εντός 15 ημερών 
οι παραγωγοί θα πρέπει να 
υποβάλλουν τις δηλώσεις 
ζημιάς, ώστε στη συνέχεια 
οι εκτιμητές του ΕΛΓΑ να 
προβούν σε εξατομικευμένες 
εκτιμήσεις αρχικά στις 
καλλιέργειες κοντά στη 
συγκομιδή και στη συνέχεια 
στις όψιμες. Πηγή:ert.gr

Επίσκεψη Νίκα 
στην Π.Ε. Κορινθίας
Την Τετάρτη 10 Ιουλίου 
ο νέος περιφερειάρχης 
Πελοποννήσου 
Παναγιώτης Νίκας είχε 
προγραμματισμένη συνάντηση 
με τον Αντιπεριφερειάρχη 
Π.Ε. Κορινθίας κ. Πελοπίδα 
Καλλίρη. Στη συνεχεία, είχε 
προγραμματισμένη σύσκεψη 
με τους διευθυντές και τους 
τμηματάρχες των υπηρεσιών 
της Π.Ε. Κορινθίας, από 
τους οποίους ζήτησε να του 
εκθέσουν τις δυσκολίες 
και τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν στο έργο 
τους. Ιδιαίτερα από κάποιους 
διευθυντές ζήτησε γραπτές 
εκθέσεις, μέχρι τις 10 
Αυγούστου, για συγκεκριμένα 
σοβαρά ζητήματα.
Η συνάντηση διευθυντών και 
τμηματαρχών θα επαναληφθεί 
σε έναν μήνα περίπου, αφού 
προηγουμένως θα έχουν 
γίνει συναντήσεις με τον κάθε 
διευθυντή χωριστά.

Στο Υπουργείο Ανάπτυξης με τον νέο υφυπουργό Ανάπτυξης Χρίστο Δήμα συναντήθηκε 
ο νεοεκλεγείς δήμαρχος Κορινθίων Βασίλης Νανόπουλος
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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΜΑΡΜΑΡΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ
ΘΑΝΑΣΕΝΑΡΗΣ

Μουσών 14,
Βέλο Κορινθίας

Mάρµαρα • γρανίτες
φυσικά πετρώµατα

% 2742 033260
6945 435411
 6947 099281replayctt@gmail.com

1ο Φεστιβάλ Τέχνης, Πολιτισμού
και Γνώσης στο Κάτω Διμηνιό

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Νεάπολης 
Κιάτου- Κάτω Διμηνιού "Αγκαλιά-ΖΩ" 
διοργάνωσε με μεγάλη επιτυχία το 1ο 
Φεστιβάλ Τέχνης- Πολιτισμού- Γνώσης 
του ''Αγκαλιά-ΖΩ''. Οι εκδηλώσεις, που 
θα διεξήχθησαν στο Caribean (Πευκιάς 
Κάτω Διμηνιού), ήταν στο πλαίσιο των 
ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ 2019 και πραγματοποιήθη-
καν το τριήμερο Παρασκευή-Σαββάτο 
και Κυριακή 12-13 και14 Ιουλίου. Βα-
σική θεματική ενότητα ήταν η έκθεση 
φωτογραφίας και εικαστικών, των αντί-
στοιχων ομάδων του Συλλόγου αλλά 
και φίλων καλλιτεχνών. Αναλυτικά πα-

ρουσιάστηκαν:
– την 1η μέρα 12 Ιουλίου, live συναυ-

λία απο τους Pop Frogs και τους Δρι-
ύδες

– την 2η μέρα 13 Ιουλίου, παρουσίαση 
του βιβλίου της συγγραφικής ομάδας 
του Συλλόγου. Ακολούθησε μουσική 
βραδιά με ελληνικές επιλογές.

– την 3η ημέρα 14 Ιουλίου ημερίδα 
ενημέρωσης για την Κοινωνική επι-
χειρηματικότητα.
Η επιτυχία της διοργάνωσης αναμφι-

σβήτητη έγκειται κατά τη γνώμη μας σε 
όσα απλά και περιεκτικά περιγράφονται 

σε σχετική ανακοίνωση του Συλλόγου: 
«Όλοι εμείς προσπαθήσαμε για να σας 
προσφέρουμε το καλύτερο δυνατό απο-
τέλεσμα...πέρα όμως απο αυτό έχουμε 
ήδη κερδίσει ένα μεγάλο στοίχημα- που 
για μας έχει και την σπουδαιότερη αξία- 
αυτό της ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ. Να είμαστε όλοι 
γεροί στο σώμα και την ψυχή και ...πάντα 
να ανταμώνουμε και να ξεφαντώνουμε!».

Από εμάς πολλά συγχαρητήρια για τις 
όμορφες ιδέες, την θετική ενέργεια και 
τη δημιουργικότητα και να είστε όλοι 
καλά και του χρόνου να σας απολαύ-
σουμε!

ΓΙΩΡΓΟΣ 
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
Διπλή επιτυχία 
με 19.500 μόρια 
σε δύο πεδία!
Ο Γιώργος Χριστοδούλου, 
απόφοιτος του 1ου Λυκείου 
Κιάτου, είναι μία από τις ξεχω-
ριστές περιπτώσεις αριστούχων 
των φετινών πανελλαδικών 
εξετάσεων. Έδωσε εξετάσεις σε 
δύο επιστημονικά πεδία, στο 2ο 
και το 3ο, συγκεντρώνοντας και 
στα δυο πεδία βαθμολογία που 
ξεπερνά τις 19.500 μονάδες.
Μιλώντας στο Αθηναϊκό - Μα-
κεδονικό Πρακτορείο Ειδήσε-
ων, ανέφερε κατ αρχήν τους 
βαθμούς του στα μαθήματα που 
έδωσε: Μαθηματικά 20, Χημεία 
20, Φυσική 19,9, Βιολογία 19,9 
και Νεοελληνική Γλώσσα 18.
Έτσι λοιπόν στο 2ο επιστημονι-
κό πεδίο συγκέντρωσε 19.573 
και το 3ο πεδίο 19.547 μονάδες.
Απαντώντας στην ερώτηση, 
γιατί αποφάσισε να δώσει 
εξετάσεις σε δύο επιστημονικά 
πεδία, είπε στο ΑΠΕ - ΜΠΕ: «Η 
πρώτη μου επιλογή ήταν πάντα 
η Ιατρική, όμως τα Μαθημα-
τικά ήταν το πρώτο μάθημα 
που αγάπησα και από μικρός 
ασχολούμουν με το συγκεκρι-
μένο μάθημα», επισημαίνοντας 
ταυτόχρονα ότι «η μητέρα μου 
είναι μαθηματικός».
Παράλληλα τονίζει ότι «πρέπει 
να υπάρχει μία ισορροπία ανά-
μεσα στο ποιοτικό και ποσοτικό 
διάβασμα, όπως βέβαια και ο 
ελεύθερος χρόνος».
Ο επόμενος στόχος του 
Γιώργου Χριστοδούλου είναι να 
τελειώσει τις σπουδές του στην 
Ιατρική, ενώ μαζί με άλλους 
τρεις μαθητές από σχολεία της 
χώρας, θα εκπροσωπήσουν την 
Ελλάδα στην Διεθνή Ολυμπιάδα 
Βιολογίας 2019.

πρόσωπα

Στο ρυθμό των “Σικυωνίων 2019”
Από το Μούλκι το Σάββατο 29 Ιουνίου ξεκίνησαν οι φετινές εκδηλώσεις

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΊΚΥΩΝΊΩΝ Σπύ-
ρος Σταματόπουλος στο μήνυμά 

του για τις φετινές πολιτιστικές εκδη-
λώσεις τονίζει μεταξύ άλλων: «Σε μια 
περίοδο απολογισμού και λίγο πριν την 
έναρξη της νέας θητείας μου στο Δήμο, 
μόνο ικανοποίηση μπορώ να νιώσω για 
τη δυναμική αυτού του τόπου, για τους 
ανθρώπους που έχουν κάνει τη δημιουργία και τον πολιτισμό 
σημαία τους», για να υπογραμμίσει παρακάτω «Οι θεσμοί όπως 
τα ΣΙΚΥΩΝΙΑ, είναι κίνητρο, ευκαιρία συνάντησης και ανταλλα-
γής πολιτιστικών αγαθών, ευκαιρία για διασκέδαση, η καλύτερη 
διαφήμιση του δήμου μας, που τα τελευταία χρόνια εξελίσσεται 
και προβάλλεται ως κορυφαίος προορισμός. Σας εύχομαι να εί-
στε όλοι καλά! Καλό καλοκαίρι σε όλους! Καλή θέαση!». 

Ο Δημήτρης Ζάρκος, πρόεδρος του 
ΝΠΔΔ "Μηκώνη" στο δικό του μήνυ-
μα αναφέρει: «Σικυώνια! Ο θεσμός που 
ταυτίζεται με την καλοκαιρινή ψυχαγωγία, 
την παρουσίαση της ατομικής και ομαδι-
κής καλλιτεχνικής δημιουργίας του τόπου 
μας. Είναι ο παλαιότερος θεσμός που θυ-
μόμαστε από παιδιά, αιτία να γίνουν πιο 
ενδιαφέροντα τα βράδια του Ιουλίου και 
του Αυγούστου», για να καταλήξει επισημαίνοντας: 

«Το καλοκαίρι του 2019 κλείνει ένας κύκλος με θετικό πρό-
σημο, για να ξεκινήσει μια νέα περίοδος που ζητά τη συνέχιση 
του έργου στον Πολιτισμό, ζητά ρεαλισμό, εξέλιξη, αναβάθμιση, 
ανανέωση και όραμα!  Να έχουμε ένα όμορφο καλοκαίρι με 
υγεία, ψυχαγωγία, χαρά!»
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Μαυρούλια 16 Κιάτο

Ηλιάνα ∆οµετίου Beauty Salon

Elianadometiou

Κούρεµα
Ανδρικό - Γυναικείο - Παιδικό

Μανικιούρ

Πεντικιούρ

Αποτριχώσεις

Μακιγιάζ

Exte Βλεφαρίδες

ΒΡΑΧΑΤΙ, έναντι γηπέδου

ΤΗΛ.: 27410 51690, 27410 56000

ποτά - αναψυκτικά 
μπύρες - νερά

διανομή κατ’ οίκον

Φ Α Σ Ι Λ Η
Κ Α Τ Σ Α Ρ Ο Υ

Αικατερίνη Κόικα: Πρέσβης στην Αυστρία
Στις 14 Ιουνίου 2019 η νέα Πρέ-
σβυς της Ελλάδος στην Αυστρία, 
κα Αικατερίνη Κόικα,  επέδωσε τα 
διαπιστευτήριά της στον Ομοσπον-
διακό Πρόεδρο της Αυστρίας, κ. 
Alexander Van der Bellen.
Κατά την ακρόαση που διεξήχθη 
σε πολύ φιλική ατμόσφαιρα, ο Αυ-
στριακός Πρόεδρος  εξεθείασε το 
εξαιρετικό επίπεδο των ελληνο-
αυστριακών σχέσεων και εξέφρασε 
τους εγκάρδιους χαιρετισμούς του 
προς τον Έλληνα ομόλογό του, κ. 
Προκόπιο Παυλόπουλο.
Από πλευράς της η νέα Ελληνίδα 
Πρέσβυς  μετέφερε τους θερμούς 
χαιρετισμούς του Προέδρου της 
Ελληνικής Δημοκρατίας, κ. Προκο-
πίου Παυλοπούλου και διαβεβαίω-
σε ότι θα εργασθεί για την περαι-
τέρω ενίσχυση και διεύρυνση των 
καλών σχέσεων των δύο χωρών.
H πρέσβης Αικατερίνη Κόικα 
γεννήθηκε στο Κιάτο Κορινθίας, 
σπούδασε στο Νομικό Τμήμα της 

Νομικής Σχολής του Καποδιστρι-
ακού Πανεπιστημίου Αθηνών και 
στο Ινστιτούτο Ανώτερων Ευρω-
παϊκών Σπουδών του Πανεπιστη-
μίου του Στρασβούργου, ενώ στην 
Διπλωματική Υπηρεσία του Υπουρ-
γείου Εξωτερικών εισήλθε το 1986.
Έχει υπηρετήσει ως γραμματέας 
πρεσβείας στην πρεσβεία της Ελ-
λάδας στη Ρώμη, ως αναπληρωτής 
επικεφαλής της πρεσβείας Βου-
δαπέστης και ως γενική πρόξενος 
της Ελλάδας στο Παρίσι, ενώ στην 
κεντρική υπηρεσία του υπουργεί-
ου Εξωτερικών έχει εργασθεί στις 
διευθύνσεις Ευρωπαϊκών Υποθέ-
σεων, Τουρκίας, Αμερικής και Δι-
μερών Οικονομικών Σχέσεων Ελ-
λάδας με χώρες Μέσης Ανατολής, 
Βορείου Αφρικής και Κόλπου. 
Τον Μάρτιο του 2019 τοποθετήθη-
κε ως πρέσβης της Ελλάδας στην 
Αυστρία και μόνιμη αντιπρόσωπος 
της Ελλάδας στους εδρεύοντες στη 
Βιέννη Διεθνείς Οργανισμούς.

Χρυσούλα Ζαχαροπούλου: Ευρωβουλευτής, 
Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ανάπτυξης της Ε.Ε.

Η διεθνώς διακεκριμένη Χρυσούλα 
Νικ. Ζαχαροπούλου, Χειρουργός-
Γυναικολόγος, ειδικευμένη στην 
αντιμετώπιση της ενδομητρίωσης, 
εκλέχθηκε Ευρωβουλευτής της Γαλ-
λικής Δημοκρατίας, στις ευρωεκλο-
γές του 2019, με το κόμμα του Γάλλου 
Προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, «La 
Republique en Marche».
Η Χρυσούλα Ζαχαροπούλου, κόρη 
του Νίκου Ζαχαρόπουλου (πρώην 
αντιδημάρχου και νεοεκλεγέντα δη-
μοτικού συμβούλου Σικυωνίων), γεν-
νήθηκε και μεγάλωσε στο Κιάτο. 
Με σπουδές στην Ιταλία, έχει αφοσι-
ωθεί και έχει διακριθεί πάνω στο κομ-
μάτι της ενδομητρίωσης.
Το 2017 επισκέφθηκε την έδρα των 
Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη, 
όπου μίλησε σε εκδήλωση με θέμα: 
«Ηνωμένα Έθνη και ενδομητρίωση. 
Τα δικαιώματα των γυναικών είναι 

ανθρώπινα δικαιώματα». Έχει ιδρύ-
σει την Ένωση «Info Endometriosis» 
για την ενημέρωση και αντιμετώπιση 
της νόσου που επηρεάζει εκατομμύ-
ρια γυναίκες στον κόσμο.
Έχει τιμηθεί από τον τέως Πρόεδρο 
της Γαλλικής Δημοκρατίας, Φραν-
σουά Ολάντ, με το παράσημο του 
«Ιππότη του Εθνικού Τάγματος της 
Αξίας» για την προσφορά της στην 
ενημέρωση της Κοινωνίας των Κρα-
τών και των Θεσμών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, σε θέματα που άπτονται της 
Ιατρικής Επιστήμης και κυρίως της 
Ενδομητρίωσης.
Μετά την εκλογή της στις πρόσφατες 
ευρωεκλογές ορίστηκε ως Γ΄ Αντι-
πρόεδρος στην Επιτροπή Ανάπτυξης, 
υπό τον Πρόεδρο κ. Tomas TOBÉαπό 
τη Σουηδία.
Συγχαρητήρια, καλή δύναμη και 
καλή επιτυχία στο έργο της!

Δύο κυρίες από το Κιάτο 
κατακτούν την Ευρώπη�
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ΓΑΣ ΠΑΜΒΟΧΑΪΚΟΣ
Ένας από τους 
τέσσερις που 
αδειοδοτήθηκε στη 
Volleyleague
Μεταξύ του πρωταθλητή 
Ολυμπιακού,  του ΠΑΟΚ και 
του Παναθηναϊκού φιγουράρει 
ο Παμβοχαϊκος ως μία από τις 
τέσσερις, μόνον, ομάδες που 
κατάφεραν να πάρουν το “πρά-
σινο φως” για τη συμμετοχή 
τους στο νέο πρωτάθλημα της 
Volley League ανδρών!!!

volley

Ένα τυπικό καλοκαιρινό 
συμβούλιο γεμάτο ουσία

Οι παρεμβάσεις και οι ερωτήσεις Μανάβη και Στεργιόπουλου 
κέντρισαν το ενδιαφέρον στο συμβούλιο της 10ης Ιουλίου

Η "ΝΈΑ ΠΝΟΗ" λοιπόν, αμέσως μετά το συμβούλιο εξέ-
δωσε δελτίο τύπου στο οποίο αναφέρεται στην πε-

ρίπτωση της έκπτωσης προμηθευτή του δήμου και στο 
οποίο καταγγέλει μεταξύ άλλων: 

«Προμηθευτής του δήμου, κηρύχθηκε έκπτωτος για-
τί, δεν εκπλήρωνε τις συμβατικές του υποχρεώσεις…
αλλά αυτό δεν εμπόδισε τον δήμαρχο κ.Παπακυριάκο 
και τον αντιδήμαρχο κ.Τρωγάδη…να του δίνουν σωρηδόν 
απευθείας αναθέσεις, πριν και μετά τις εκλογές…!!!! Αυτό 
αποκαλύφθηκε στο τελευταίο δημοτικό συμβούλιο, 
μετά από σχετική ερώτηση του επικεφαλής της 
αντιπολίτευσης Θανάση Μανάβη».

Στη συνέχεια κι ενώ γίνεται αναφορά 
στην απόφαση του δημοτικού συμβου-
λίου, της 30η Ιανουαρίου 2019 με την 
οποία κυρήχθηκε έκπτωτος προμη-
θευτής το δελτίο τύπου σημειώνει: 
«Κατά παράβαση του νόμου και κάθε 
λογικής με προσωπική ευθύνη, οι 
κκ. Παπακυριάκος και Τρωγάδης, 
από τον Ιανουάριο μέχρι και σήμε-
ρα, έδωσαν στην ΙΔΙΑ προμηθευτή 
περίπου 63.000 ευρώ» και λίγο πα-
ρακάτω «Αν και το ρωτήσαμε μέσα στο 

συμβούλιο, οι κκ.Τρωγάδης και Παπακυριάκος δεν μας εί-
παν ότι ανακάλεσαν ποτέ την απόφαση έκπτωσης της 

συγκεκριμμένης προμηθεύτριας του δήμου,ούτε 
ότι κίνησαν τις προβλεπόμενες διαδικασίες του νό-
μου», και «Όπως επισήμανε στο δημοτικό συμβού-

λιο, ο Θανάσης Μανάβης στον δήμο Βέλου-Βόχας 
δεν τηρούνται εδώ και καιρό ούτε καν τα προσχή-
ματα και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα ο δήμος να 
είναι διαρκώς εκτεθιμένος απέναντι στον νόμο». 

Το δελτίο τύπου καταλήγει αναφέροντας: 
«Πρέπει να σας ενημερώσουμε ότι 

μετά την αποκάλυψη αυτή, οι νο-
μικοί του συνδυασμού μας έχουν 
ήδη ξεκινήσει τις διαδικασίες 
διερεύνησης των νομικών συνε-
πειών της πράξης αυτής των κκ. 
Τρωγάδη και Παπακυριάκο.

Αποδεικνύεται για άλλη μία 
φορά πως τα όσα λέγαμε προ-
εκλογικά δεν ήταν μόνο εμπε-
ριστατωμένα αλλά και απόλυτα 
ΑΛΗΘΙΝΑ.

Επεται συνέχεια.  ΝΕΑ ΠΝΟΗ.  
Γραφείο τύπου»

ΒΑΣΙΛΗΣ 
ΤΡΩΓΑΔΗΣ
Σχόλιο για τις 
αναφορές Μανάβη

Τα δελτία τύπου της "Νέας 
Πνοής και του Θανάση Μανάβη 
σχολίασε με το δικό του τρόπο 
ο αντιδήμαρχος Οικονομικών 
και Διοικητικών του δήμου 
Βέλου-Βόχας. Ο  Βασίλης 
Τρωγάδης σημείωσε λακωνικά 
πώς: «Ο κ. Μανάβης ως ανε-
πίδεκτος μαθήσεως, συνεχίζει 
μονίμως τους επικοινωνιακούς 
του εντυπωσιασμούς ... όπως 
συνεχίζει μονίμως να βρίσκεται 
στην αντιπολίτευση»!

δήγμα

Και ενώ πολλοί θεωρούσαν ότι το δημοτικό 
συμβούλιο του Ιουλίου, θα 
είχε μειωμένο ενδιαφέρον, 
έως και του σημείου να μην 

επιτευχθεί απαρτία, η αντιπολίτευση του δήμου 
Βέλου-Βόχας, πλην του Νίκου Τσίτουρα, εμφα-
νίστηκε ετοιμοπόλεμη και σε πλήρη εγρήγορση! 
Χαρακτηριστικό ήταν το γεγονός ότι στην αίθου-
σα του δημοτικού συμβουλίου πλην των δημοτι-
κών συμβούλων του απερχόμενου συμβουλίου, 
το παρόν έδωσαν και η πλειοψηφία των νεοε-
κλεγέντων συμβούλων του συνδυασμού «Νέα 
Πνοή», του Θανάση Μανάβη. 
Οι επικεφαλής της αντιπολίτευσης, μείζονος 

Θανάσης Μανάβης και ελάσσονος Λεωνίδας 
Στεργιόπουλος έθεσαν ερωτήματα και έφεραν 
ζητήματα προς συζήτηση με κυρίαρχο το θέμα 
της έκπτωσης προμηθευτή του δήμου, της διά-
βρωσης του παραλιακού δρόμου στη Νεράντζα, 
του εγκαταλελειμμένου σκάφους στο λιμάνι του 
Βραχατίου, αλλά και των διαρκών παρατάσεων 
εκτέλεσης των έργων κλπ. Μάλιστα χαρακτηρι-
στικό είναι ότι μετά το πέρας του συμβουλίου και 
οι δύο παρατάξεις της αντιπολίτευσης εξέδωσαν 
δελτία τύπου στα οποία αναφέρονται στα θέματα 
του δημοτικού συμβουλίου! 
Καλοκαιρινή ραστώνη, τέλος λοιπόν για το δήμο 
Βέλου-Βόχας!

ΕΓΡΗΓΟΡΣΗ!

ΓΥΡΙΣΤΕ ΣΕΛΙΔΑ
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Καίριες ερωτήσεις και ουσιαστικές 
παρεμβάσεις από τον Στεργιόπουλο

Το δελτίο τύπου της παράταξης αναφέρει αναλυτικά τα σημεία στα οποία 
επικεντρώθηκε ο αρχηγός της ελάσσονος αντιπολίτευσης στο πρόσφατο συμβούλιο

Γλ

ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ
& ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΟΥΒΙΤΑΚΗΣ

Ζευγολατιό
Κορινθίας

ΤΗΛ.: 
27410 56566

Άσσος
Κορινθίας

ΤΗΛ.: 
27410 89117

Κιν.: 6944 243418
& 6937 114763

∆ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΕΙ

ΠΑΓΙΔΕΣ ΘΑΝΑΤΟΥ  
ΣΤΗ ΝΕΡΑΝΤΖΑ

Για μια ακόμη φορά ο παραλιακός 
δρόμος της Νεράντζας έχει διαβρωθεί 
από τη θάλασσα. Εδώ και μήνες έχει δη-
μιουργηθεί μια ευμεγέθης τρύπα και μια 
μικρότερη για συντροφιά, η οποία έχει 
καλυφθεί πρόχειρα με τις σημαδούρες 
που βλέπουμε στη φωτογραφία. Εν τω 
μεταξύ η θάλασσα συνεχίζει να κάνει 
τη δουλειά της. Σημειώνουμε ότι στο 
συγκεκριμένο σημείο είχε σχετικά πρό-
σφατα δημιουργηθεί το ίδιο πρόβλημα 
και υποτίθεται ότι είχε αποκατασταθεί. 
Πόσο άραγε λογικό είναι να ξανακατα-
στραφεί ο δρόμος τόσο σύντομα;

Σε ερώτησή μας στη δημοτική αρχή 
σχετικά με το πότε επιτέλους θα κατα-
πιαστεί με την αποκατάσταση του προ-
βλήματος, η απάντηση ήταν Ναι μεν, 
αλλά να κάνουμε υπομονή. 

Ελπίζω μέχρι να καταφέρει ο δήμος να 
αποκαταστήσει το δρόμο η θάλασσα να 
δείξει τη δέουσα αυτοσυγκράτηση και να 
σταματήσει να διαβρώνει το οδόστρωμα.

Για καλό και για κακό προτείνουμε σε 
οδηγούς και πεζοπόρους να είναι ιδιαί-
τερα επιφυλακτικοί και μακριά από τις 
σημαδούρες.

Η ΔΊΚΗ ΜΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ
Επειδή πρόκειται για έκτακτο και ιδι-

αίτερα επικίνδυνο περιστατικό πρέπει ο 
δήμος να κινείται με την ανάλογη ταχύ-
τητα και να μη χειρίζεται τέτοιες υποθέ-
σεις με το συνήθη αργοκίνητο γραφει-
οκρατικό τρόπο. Εννοείται ότι αφορά 
κάθε ανάλογο περιστατικό.

 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ
Παρότι ένα μεγάλο μέρος των δημο-

τών και της οικονομίας του δήμου εξαρ-
τώνται από τη θάλασσα και τις παραλίες 
που διαθέτουμε, δυστυχώς η φροντίδα 
για την αξιοπρεπή κατάσταση του μονα-
δικού τουριστικού μας προϊόντος είναι 
ανεπαρκέστατη. Μπορεί το πρόβλημα 

της καθαριότητας να απασχολεί όλο το 
δήμο όμως δεν επιτρέπεται οι παραλίες 
μας να είναι γεμάτες σκουπίδια και να 
περιμένουμε από τον στρατηγό άνεμο 
να τα απομακρύνει. Χιλιάδες επισκέπτες, 
παραθεριστές και τουρίστες επιλέγουν 
το Βραχάτι, το Κοκκώνι και τη Νεράντζα 
για τις καλοκαιρινές τους διακοπές και ο 
βασικός λόγος είναι ότι έχουμε εκτετα-
μένο θαλάσσιο μέτωπο.

Σε αυτούς τους ανθρώπους, που κι-
νούν την τοπική οικονομία, αλλά και 
στον εαυτό μας οφείλουμε να προσφέ-
ρουμε τουλάχιστον μια καθαρή παραλία.

Η ΔΊΚΗ ΜΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ
Ο δήμος σε συνεργασία και με το λι-

μενικό ταμείο να προσλάβουν για τους 
θερινούς μήνες 2 άτομα που να έχουν 
αποκλειστική απασχόληση τη συλλο-
γή των παντοειδών απορριμμάτων της 
παραλίας. Το κόστος είναι αμελητέο σε 
σχέση με το όφελος. Περισσότεροι επι-
σκέπτες θα επιλέξουν ένα καθαρό μέ-
ρος, συμβάλλοντας στη μεγέθυνση της 
τοπικής οικονομίας.  

ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΟ ΣΚΑΦΟΣ 
ΣΤΟ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ 
ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ

Μήνες τώρα ένα πεπαλαιωμένο ρυ-
μουλκό ήρθε και άραξε στο φρεσκο-κα-
τασκευασμένο αλιευτικό καταφύγιο του 
Βραχατίου, καταλαμβάνοντας αυθαι-
ρέτως χώρο και αφήνοντας τη σκουριά 
του να μολύνει τη θάλασσα.

Σε σχετική ερώτηση για τις ενέργειες 
που έχουν δρομολογηθεί προκειμένου 

να απομακρυνθεί από το χώρο αυτό η 
απάντηση ήταν ότι είναι χαλασμένο, ότι 
θα το φροντίσει ο ιδιοκτήτης, ότι δεν ξέ-
ρουμε σε ποιον ακριβώς ανήκει, κ.ά.

Σε επόμενη ερώτηση γιατί δεν ενεργεί 
το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο ώστε να 
του κοπεί πρόστιμο και έτσι ο ιδιοκτήτης 
του να αναγκαστεί να το απομακρύνει το 
συντομότερο, η απάντηση ήταν ολίγον 
‘χριστιανική’ και πλήρως ασαφής.

Η ΔΊΚΗ ΜΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ
Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο να κάνει 

κάθε νόμιμη ενέργεια (γραπτή επίπλη-
ξη, πρόστιμο κ.λπ) και να αναγκάσει τον 
ιδιοκτήτη να το απομακρύνει άμεσα.

(δεν θα ήταν άσχημα να εξετάσουμε 
και την περίπτωση του ναυτικού δικαίου 
περί εγκαταλελειμμένων σκαφών!!!).

  
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ 
ΠΛΗΜΜΥΡΟΠΑΘΩΝ 

Είναι γνωστό ότι ο δήμος μας είχε κα-
θυστερήσει να καταθέσει τις αιτήσεις για 
την αποζημίωση των πλημμυροπαθών, 
προβάλλοντας ως δικαιολογία το φόρτο 
εργασίας. Έστω.

Το αρμόδιο υπουργείο όμως, λίγο πριν 
το Πάσχα, κατέθεσε στο λογαριασμό του 
δήμου τα αναλογούντα χρήματα, αλλά 
και πάλι η διανομή των αποζημιώσεων, 
έχει κωλύσει στο φόρτο εργασίας.

Ελπίζουμε και ευχόμαστε να ολοκλη-
ρωθεί η διαδικασία πριν μας προλάβουν 
οι επόμενες θεομηνίες.

 Η ΔΊΚΗ ΜΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ
Να ενισχυθεί η ομάδα εργασίας με 

όσους επιπλέον υπαλλήλους χρειάζεται, 
για να επιταχυνθεί η διαδικασία και να 
εισπράξουν επιτέλους οι δικαιούχοι τα 
χρήματά τους συντομότερα.

       
ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ 

Ερωτήθη ο δήμαρχος αν έχει υπόψιν 
τη χρηματοδότηση που προσφέρει το 
αρμόδιο υπουργείο (πρόγραμμα Φιλό-
δημος) για τη δημιουργία καταφυγίου 
αδέσποτων ζώων και τι σκοπεύει να 
κάνει επ’ αυτού. Η απάντηση ήταν ότι 
παρακολουθεί το θέμα και έχει έρθει σε 
επαφή με γειτονικούς δήμους, εξ ανα-
τολών, για από κοινού ενέργειες. Πα-
ραμένει ασαφής ποια είναι η θέση των 
όμορων δήμων. 

Δεδομένου ότι το πρόβλημα των 
αδέσποτων είναι ιδιαίτερα σοβαρό και η 
ευκαιρία να χρηματοδοτηθούμε μεγάλη. 
Ευχόμαστε οι διαβουλεύσεις του δη-
μάρχου να ευοδωθούν σύντομα και να 
έχουμε αποτέλεσμα, πριν λήξει η προθε-
σμία για υποβολή αίτησης.

Από την πλευρά μας θα συνεχίσουμε 
να παρακολουθούμε το θέμα.

 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΘΈΜΑ: ΠΑΡΑΤΑΣΈΊΣ ΈΡΓΑΣΊΩΝ
Ένα σοβαρό πρόβλημα που αντιμετω-

Παγίδες θανάτου στη 
Νεράντζα, από τη διάβρωση 
στο δρόμο έχει ανοίξει μια 
τεράστια τρύπα επικίνδυνη 

για οχήματα και πεζούς.
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πίζουμε ως δημοτική αρχή είναι οι συνεχείς παρα-
τάσεις των έργων που εκτελούν διάφοροι εργολά-
βοι για λογαριασμό του δήμου.

Σχεδόν σε όλα τα έργα ή τουλάχιστον στα περισ-
σότερα ο εργολάβος ζητά μία ή και περισσότερες 
παρατάσεις, με αστεία σχεδόν πάντα πρόφαση. Το 
χειμώνα δεν είχαν προβλέψει ότι θα κάνει κρύο και 
το καλοκαίρι ζέστη.

Δε θα είμαστε εκτός πραγματικότητας να υπολο-
γίζουμε ότι, ανεξάρτητα τι χρόνο παράδοσης υπέ-
γραψε στη σύμβαση ο εργολάβος, εμείς θα πρέπει 
να υπολογίζουμε τουλάχιστον διπλάσιο ή και τρι-
πλάσιο.

Το πρόβλημα με την ‘ανορθόδοξη’ πλην καθι-
ερωμένη αυτή διαδικασία είναι ότι αν αρνηθούμε 
να εγκρίνουμε την παράταση, θα βάλουμε σε πε-
ριπέτεια το έργο άρα και το συμφέρον του δήμου, 
ενώ αν δεχτούμε το αίτημα αποδεχόμαστε και 
την ‘ανορθόδοξη’ συμπεριφορά του εργολάβου. 
Μάλλον χρειάζεται διαφορετική αντιμετώπιση των 
εργολάβων πριν την υπογραφή της σύμβασης με 
σχετικές ρήτρες. 

ΓΊΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΞΗ
Ο επικεφαλής
ΛΈΩΝΊΔΑΣ ΣΤΈΡΓΊΟΠΟΥΛΟΣ
Δημοτικός Σύμβουλος Βέλου-Βόχας

Στο Ελληνοχώρι μέσα στις πρασινάδες και τη δροσιά σας περιμένει ο "Φιλοσοφοίνος",  
το παραδοσιακό ταβερνείο-καφενείο με την ξεχωριστή ατμόσφαιρα, το προσεγμένο  

περιβάλλον, τις εκλεκτές γεύσεις και την μοναδική θέα στη Βόχα και τον Κορινθιακό. 
Στο "Φιλοσοφοίνο" θα βρείτε παραδοσιακή, αυθεντική προβατίνα ενώ στον όμορφα 

διαμορφωμένο χώρο και το μπαλκόνι  του, με την ασυναγώνιστη θέα,  
φιλοξενούνται κατά καιρούς μουσικά σχήματα που προσφέρουν  

μοναδικές βραδιές διασκέδασης και ψυχαγωγίας στους επισκέπτες!
Μια επίσκεψη θα σας πείσει και θα σας ανταμείψει!
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Καθαρισμός ρεμάτων σε Βέλο-Βόχα και Κόρινθο
Η Περιφέρεια Πελοποννήσου συνεχίζει με 

αμείωτη ένταση και ρυθμό το σημαντικό έργο 
της, σε όλα τα επίπεδα, μέχρι της παραδόσεως 
της διοίκησης στη νέα Αρχή. Έτσι η διώρυγα 
του Ασωπού έχει ήδη καθαριστεί πλήρως και 
είναι εδώ και μήνες σε πλήρη χρήση και από-
δοση για την άρδευση 40.000 στρεμμάτων από 
το Βασιλικό μέχρι και την Κόρινθο.

Παράλληλα καθαρίζονται τα ρέματα σε όλη 
την Περιφερειακή Ενότητα ώστε να είναι ανοι-
κτά σε περίπτωση πλημμύρας. Αυτές τις ημέ-
ρες μεταξύ άλλων καθαρίζεται το ρέμα Σούρι 
στην Πουλίτσα και τα ρέματα του Μπολατίου.

Στη συνέχεια των καθαρισμών άρχισαν οι 
εργασίες στην πόλη της Κορίνθου και πρόκει-
ται να συνεχιστούν και στην Ορεινή Κορινθία. 
Εδώ και λίγες μέρες εγκαταστάθηκε ο εργο-
λάβος και άρχισαν οι επεμβάσεις στον Ξεριά 
χείμαρρο της Κορινθίας ή όπως λεγόταν στην 
αρχαιότητα στον Λευκό ποταμό. Αυτές είναι:
• Καθαρισμός ρέματος
• Καθαρισμός της κοίτης εκατέρωθεν των 

αναβαθμών
• Ανακατασκευή των συρματοκιβωτίων των 

αναβαθμών
• Αποκατάσταση των ζημιών από τους κυ-

κλώνες του "Ζορμπά" (Σεπτέμβριος 2018) 
και του "Ξενοφώντος" (Δεκέμβριος 2018). 
Οι κύριοι στόχοι των επεμβάσεων είναι:

1. Αντιπλημμυρική προστασία των γύρω περι-
οχών

2. Μετριασμός της ταχύτητας απορροής

Γ. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ - Ν. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΟΕ

ΠΩΛΗΣΗ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ

& ΕΙ∆ΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

BOX CENTER

Ζευγολατιό Κορινθίας
τηλ: 27410 55151

3. Διατήρηση της φυσικής ροής
Η Περιφέρεια Πελοποννήσου, μέχρι 

την τελευταία μέρα της παραδόσεως της 
διοίκησης στη νέα Αρχή και με το σύνο-
λο του στελεχιακού δυναμικού της, είναι 
παρούσα και εργάζεται πυρετωδώς για 
την υλοποίησης του έργου της. Επιπλέ-

ον, προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες 
ενέργειες ώστε η Περιφέρεια να είναι 
προετοιμασμένη με το καλύτερο δυ-
νατό τρόπο για τα επικίνδυνα καιρικά 
φαινόμενα και συνεχίζει απρόσκοπτα το 
έργο της σε όλους του τομείς, υπό την 
καθοδήγηση και το συντονισμό του Πε-

ριφερειάρχη Πελοποννήσου κ. Πέτρου 
Τατούλη.

Δρ. Απόστολος Ε. Παπαφωτίου
Εντεταλμένος Σύμβουλος 

Πελοποννήσου
Πολιτικός Μηχανικος Ε.Μ.Π.

Οικονομολόγος Ε.Κ.Π.Α.



Στο διήμερο Συνέδριο Έκθεση «Sm@
rt Cities – Digit@l 
Citizens» για τον 
σχεδιασμό και τη 

δημιουργία της Ελληνικής «Έξυπνης Πό-
λης» παρευρέθηκε ο νέος δήμαρχος Κο-

ρινθίων Βασίλης Νανόπουλος.
Μέσα σε ένα πυκνό και αποδοτικό διήμερο 
δόθηκε η ευκαιρία σε όλους να παρουσιά-
σουν, να ενημερωθούν και να μοιραστούν, 
εμπειρίες, τεχνογνωσία, απόψεις, προτά-
σεις αλλά και καλές πρακτικές για τις Ελ-

ληνικές «Έξυπνες Πόλεις». Ο Δήμαρχος 
Κορινθίων, Βασίλης Νανόπουλος συμμε-
τείχε στη συζήτηση στρογγυλής τραπέζης 
με θέμα: “Περιφέρειες και δήμοι ενώπιον 
των προκλήσεων του Ψηφιακού Μετασχη-
ματισμού και της Βιώσιμης Ανάπτυξης”.

«ΕΞΥΠΝΗ ΠΟΛΗ»

ΔΕΥΤΕΡΑ  15   ΙΟΥΛΙΟΥ 2019

15ΠΟΛΙΤΏΝ
Γνώμη δήμος Κορινθίων

Στο συνέδριο «Smart Cities – 
Digital Citizens» ο Νανόπουλος�

Μίλησε για το όραμα, τους στόχους και τα σχέδιά του για τη μετατροπή του δήμου 
Κορινθίων σε “έξυπνο δήμο” με λειτουργικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες

ΩΡΑΡΙΟ ΙΑΤΡΕΙΟΥ:
	Δευτέρα	-	Παρασκευή	 πρωί:	8:15	-	13:00
	 	 απόγευμα:	17:15	-	20:30
	 Σάββατο:		 9:00-12:00

ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟ

ΑΣΣΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΗΛ. 27410 87149

Ι. Π. ΔΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΓΡΑΕΡΙΟ

Ονέος δήμαρχος Κορινθίων αναφέρ-
θηκε αρχικά στην κατάσταση που 

επικρατεί στο δήμο σημειώνοντας «επί 
πολλά χρόνια επικρατούσε η αντίληψη ότι 
δεν χρειαζόμαστε έξυπνα συστήματα γιατί 
έχουμε έξυπνους ανθρώπους». 

Διατυπώνοντας το πλαίσιο στο οποίο 
σχεδιάζει να κινηθεί ο κ. Νανόπουλος ση-
μείωσε καταρχήν τα οφέλη από τη χρήση 
έξυπνων συστημάτων στην διαχείριση της 
καθημερινότητας, αναφερόμενος στην 
πρόσφατη εμπειρία εφαρμογής της τηλε-
διαχείρισης του νερού, με την οποία διαπι-
στώθηκαν τεράστιες διαρροές στο δίκτυο 
του νερού, είτε γιατί χρησιμοποιούταν για 
άλλες χρήσεις από τις προβλεπόμενες είτε 
γιατί υπήρχε έλλειμα πληροφόρησης από 
τους υπαλλήλους. 

Στη συνέχεια ο νέος δήμαρχος Κοριν-
θίων, τόνισε ότι στόχος του είναι να γίνει 
μια αλλαγή νοοτροπίας των υπαλλήλων, 
οι οποίοι πρέπει να καταλάβουν ότι είναι 
απαραίτητο να εμπιστευτούν τις νέες τε-
χνολογίες και να τις αξιοποιήσουν και με 
βάση αυτές να κάνουν αποδοτικότερα και 
πιο ξεκούραστα τις δουλειές τους. 

Αναφέρθηκε επίσης στο σύστημα που 
τέθηκε πρόσφατα σε λειτουργία και αφορά 
τον έλεγχο και την κίνηση των οχημάτων, 
το οποίο όμως βρίσκεται σε δοκιμαστική 
λειτουργία και δεν υπάρχουν σαφή συ-

μπεράσματα ακόμη. Επίσης, έκανε εκτε-
νή αναφορά στο σύστημα ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης για το οποίο πριν μερικά 
χρόνια πληρώθηκαν αρκετά χρήματα, χω-
ρίς όμως ποτέ να δουλέψει ουσιαστικά και 
αποδοτικά. Σημείωσε ότι στόχος του είναι 
να τοποθετηθούν τύπου ΑΤΜ μηχανήματα 
στις Δημοτικές Ενότητες, τα οποία θα χο-
ρηγούν διάφορα έγγραφα, ώστε να μπορεί 
ο πολίτης να εξυπηρετείται χωρίς να είναι 
αναγκασμένος να μεταβεί στην Κόρινθο.

Έθεσε ως στόχο- πρόκληση την ανεύρε-
ση μιας εφαρμογής η οποία θα προβάλλει 
τα πολλά και ενδιαφέροντα τουριστικά 
και ιστορικά-αρχαιολογικά αξιοθέατα του 
δήμου Κορινθίων, η οποία θα παρέχει πλη-

ροφοριακό υλικό αλλά και θα προσελκύει 
επισκέπτες στην περιοχή. Παράλληλα μίλη-
σε για την εγκατάσταση έξυπνου λογισμι-
κού που θα ενημερώνει τους επισκέπτες 
για το πού υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις 
στάθμευσης. 

Αναφερόμενος στις εφαρμογές εξοικο-
νόμησης ενέργειας είπε ότι στο δήμο Κο-
ρινθίων υπάρχουν ελάχιστοι λαμπτήρες led, 
επομένως το περιθώριο για τη χρήση έξυ-
πνων συστημάτων σ’ αυτόν τον τομέα είναι 
ιδιαίτερα σημαντικό.   Αλλά και στη διαχεί-
ριση των στερεών αποβλήτων όπως τόνι-
σε ο κ. Νανόπουλος δεν υπάρχει στο δήμο 
Κορινθίων εγκατεστημένο σύστημα που να 
πληροφορεί και να ενημερώνει τις υπηρεσί-

ες καθαριότητας που και πότε υπάρχει ανά-
γκη αποκομιδής των απορριμμάτων ώστε 
να κατευθυνθεί εκεί το απορριμματοφόρο 
όχημα. Η εγκατάσταση ενός τέτοιου συστή-
ματος ειδικά στον δήμο Κορινθίων, όπου 
οι αποστάσεις είναι αρκετά μακρινές, είναι 
ιδιαίτερη σημαντική γιατί θα εξοικονομήσει 
χρόνο και κόστος κάνοντας αποδοτικότε-
ρη την υπηρεσία καθαριότητας.

Καταλήγοντας ο νέος δήμαρχος Κοριν-
θίων τόνισε ότι με την βοήθεια της ΚΕΔΕ 
αλλά και της ΠΕΔ θα ήταν χρήσιμο να δημι-
ουργηθεί ενός είδους σχολή η οποία θα εκ-
παιδεύει τα στελέχη και τους υπαλλήλους 
των δήμων στη χρήση και την καλή πρα-
κτική των «έξυπνων συστημάτων» ώστε οι 
υπάλληλοι να γίνουν οι φορείς της αλλα-
γής για τη μετάλλαξη του δήμου Κορινθίων 
σε μία ανοιχτή έξυπνη πόλη. 

Τέλος, πρότεινε την αξιολόγηση των συ-
στημάτων που χρησιμοποιούνται έως σή-
μερα ώστε να γίνει μια τυποποίηση και να 
επικεντρωθούν οι ενδιαφερόμενοι δήμοι σε 
συγκεκριμένα προγράμματα τα οποία ήδη 
έχει αποδειχθεί ότι λειτουργούν αποδο-
τικά σε άλλους φορείς, ώστε όπως χαρα-
κτηριστικά ανέφερε «να αποφεύγουμε να 
ανακαλύπτουμε τον τροχό». Με αυτόν τον 
τρόπο κατέληξε ο κ. Νανόπουλος θα μας 
κοστίζουν και λιγότερο αλλά θα είναι γρη-
γορότερα και πιο αποδοτικό.
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Προστασία-αποκατάσταση και 
ανάδειξη του Αρχαίου Διόλκου

Εντάχθηκαν με απόφαση του Περιφερειάρχη Πε-
λοποννήσου κ. Πέτρου Τατούλη στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα Πελοπόννησος 2014 – 2020 κρίσιμα έργα 
πολιτισμικής, πολιτιστικής και επενδυτικής σημασίας 
για την Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας, συνολικού 
προϋπολογισμού 4,2 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία 
προστίθενται στα πολύ σημαντικά έργα στον τομέα 
του Πολιτισμού που είτε έχουν ήδη ολοκληρωθεί, 
είτε εκτελούνται ή βρίσκονται σε εξέλιξη. 

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της πρόσκλησης με τίτλο 
«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΟ-
ΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ (ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩ-
ΡΟΙ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΑ),  στον άξονα  προτεραιότητας: 3 
«Προστασία του περιβάλλοντος – μετάβαση σε μία οι-
κονομία φιλική στο περιβάλλον» ο οποίος συγχρημα-
τοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) εντάχθηκαν τα έργα: 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΕΝΕΤΙΚΗΣ 
ΥΔΑΤΟΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΟΝ ΑΣΣΟ, ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ, 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 420.000,00 €

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ-AΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ 
ΑΡΧΑΙΟΥ ΔΙΟΛΚΟΥ 3.010.300,00 €

ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣH ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ 
ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΤΩΝ ΚΕΓΧΡΕ-
ΩΝ 719.800,00 €.

Γίνεται ειδική αναφορά για τον Δίολκο:
Ο Δίολκος είναι ένα από τα μεγάλα έργα της αρ-

χαιότητας στην Κορινθία (εποχής Περιάνδρου, 7ου 
- 6ου π.Χ. αιώνα), το οποίο συνδυάζεται άμεσα με τα 
αρχαία λιμάνια του Λεχαίου και των Κεγχρεών, απο-
τελώντας μια ενότητα κατασκευαστική, στρατιωτική, 
λειτουργική και οικονομική. Στην ουσία είναι ένας 
καλοφτιαγμένος δρόμος, πλάτους 4,00μ.-6,00μ., 
με δόμους κανονικού μεγέθους, ο ένας δίπλα στον 
άλλο, σε παράλληλες σειρές μεταξύ τους. Οι γραμμές 
των τροχών έχουν αποτυπωθεί και έχουν χαραχτεί 
σε απόσταση 1,50 μ. μεταξύ των (μεταξόνια απόστα-
ση). Ο Δίολκος ακολουθεί το ανάγλυφο του εδάφους. 
Στο γνωστό τμήμα του, δεν παρατηρούνται τεχνητά 
έργα, ούτε και έντονες διαμορφώσεις του εδάφους 

με επιχώσεις ή χωματισμούς. Από την υπάρχουσα 
διαδρομή και την κατά μήκος κλίση του τμήματος 
αυτού – περίπου 1% – προκύπτει ότι κυρίαρχο και 
καθοριστικό στοιχείο για τη χάραξη είναι η κατά μή-
κος κλίση. Το συνολικό μήκος της γνωστής διαδρο-
μής του Διόλκου είναι στα 1.100μ. Το μήκος τμήμα-
τος όπου γίνεται η επέμβαση είναι περίπου 180,0μ. Το 
συνολικό μήκος εκτιμάται στα 7.500μ.. Η κλίση των 
τμημάτων αυτών είναι 1-2,5%.

Σκοπός της κατασκευής του έργου είναι η μακρο-
χρόνια προστασία της όδευσης του Αρχαίου Διόλκου 
έναντι της διάβρωσης της ακτής στην οποία βρίσκεται 
και να ακολουθήσουν οι εργασίες συντήρησης των 
μελών, αποκατάστασης και ανάδειξης του μνημείου.

Τα προτεινόμενα έργα προστασίας της όδευσης του 
Αρχαίου Διόλκου περιλαμβάνουν τις εξής επεμβά-
σεις: 

Την εγκατάσταση και οργάνωση του εργοταξια-
κού χώρου έκτασης έξι (6) στρεμμάτων στη χερσαία 
περιοχή νοτιοδυτικά των προτεινόμενων λιμενικών 
έργων.

Τον εντοπισμό, αλίευση από το βυθό και εναπό-
θεση, σε κατάλληλα διαμορφωμένες εγκαταστάσεις 
εντός του εργοταξιακού χώρου, των στοιχείων (με-
λών) του αρχαίου μνημείου που βρίσκονται μέσα στο 
θαλάσσιο χώρο.

Την προστασία κατά την κατασκευή των διατηρη-
μένων (χερσαίων) τμημάτων του μνημείου.

Τα λιμενικά έργα προστασίας της στεριάς έναντι 
διάβρωσης με στόχο την ανάπλαση του υποβάθρου 
έδρασης του μνημείου. 

Σύμφωνα με τη Μελέτη θα κατασκευασθεί ένα 
ανάχωμα παράλληλο προς  τη διαδρομή του Διόλ-
κου, σε μικρή απόσταση και σε τεθλασμένη διάταξη. 
Το ανάχωμα θα αποτελείται από προκατασκευασμέ-
να κιβώτια από οπλισμένο σκυρόδεμα διαστάσεων 
4,00μ. x 4,47μ. x 5,50μ.

Τα κιβώτια αυτά δε θα είναι πλήρη, αλλά θα έχουν 
ανοίγματα για την είσοδο και έξοδο του θαλασσινού 
νερού. Πλευρικά πρανή από λίθους και στις δύο πλευ-

ρές του αναχώματος, θα ολοκληρώσουν την επέμ-
βαση. Θα πραγματοποιηθούν πολύπλοκες εργασίες, 
επιχώματα, εκσκαφές, κατασκευή τοιχίων, δαπέδων 
αλλά και επανεπιχώσεις, διαστρώσεις με γεωύφα-
σμα, τοποθέτηση γεώσακων, κατασκευή οπλισμένου 
επιχώματος, προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο. 
Πρώτη εργασία της επέμβασης θα είναι η ανέλκυση 
των βυθισμένων δόμων του Διόλκου, οι οποίοι θα 
συντηρηθούν σε γειτονικό εργοτάξιο επιφανείας έξι 
στρεμμάτων. Στη λύση αυτή κατέληξαν οι μελετητές 
λόγω της γεωλογίας της περιοχής και συγκεκριμένα 
λόγω της διατομής του σκάμματος της Διώρυγας, η 
οποία είναι τραπεζοειδής διατομή και της οποίας το 
βάθος αρχίζει πολύ κοντά στον Δίολκο.

Για την Περιφέρεια Πελοποννήσου ο Δίολκος απο-
τελεί κορυφαίο στοιχείο της πολιτισμικής μας κληρο-
νομιάς και ταυτοτικό στοιχείο της Κορίνθου. Αφού 
προστατευθεί και διασωθεί πρέπει να αναδειχθεί και 
να αξιοποιηθεί. Συγχρόνως, η ανάταξη του Διόλκου 
θα συνδυασθεί και με την αποκάλυψη του Αρχαίου 
Λιμένα του Λεχαίου και των Κεγχρεών ως μία ενό-
τητα λειτουργική, οικονομική και χρονική καθόσον 
τα έργα αυτά ήταν μεγάλα έργα της ίδιας περιόδου. 
Το τελευταίο αποτελεί και το Στρατηγικό σχεδιασμό 
της Περιφέρειας Πελοποννήσου δημιουργώντας 
ένα συνδεδεμένο δίκτυο μνημείων στο χώρο και στο 
χρόνο.

Η ένταξη του έργου «Προστασία-Αποκατάσταση 
και Ανάδειξη Του Αρχαίου Διόλκου», είναι μια ακόμη 
μεγάλη επιτυχία του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου 
κ. Πέτρου Τατούλη, που ολοκληρώνει τις πολλές και 
αδιάκοπες προσπάθειες που είχε κάνει και ως Υπουρ-
γός Πολιτισμού για τα έργα Πολιτισμού. Ειδικότερα τα 
έργα αυτά στην Πελοπόννησο ξεπερνούν τα 70 εκα-
τομμύρια ευρώ, τα οποία φέρουν την υπογραφή του 
κ. Πέτρου Τατούλη.

Δρ. Απόστολος Έ. Παπαφωτίου
Έντεταλμένος Σύμβουλος Πελοποννήσου

Πολιτικός Μηχανικος Έ.Μ.Π.
Οικονομολόγος Έ.Κ.Π.Α.
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ΑΞΙΕΠΑΙΝΕΣ 
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ 

«Η Ρέα» και η 
«Ανέλιξη» για 
ένα κορίτσι που 
το λένε Μαρία 

Μια αξιέπαινη πρωτοβουλία 
ανέλαβαν τόσο ο Χορευτικός 
και Λαογραφικός Σύλλογος "Η 
Ρέα" Άσσου, όσο και το ΝΠΔΔ 
"Ανέλιξη" του δήμου Βέλου-
Βόχας για την υποστήριξη 
της νεαρής Μαρίας Βλάχου, η 
οποία αντιμετωπίζει σοβαρό 
πρόβλημα υγείας. Ο Σύλλογος 
του Άσσου διοργάνωσε το 
Σάββατο 13 Ιουλίου, εκδή-
λωση αφιερωμένη σε αυτήν, 
η οποία πραγματοποιήθηκε 
στο Λιμανάκι του Άσσου. 
Στην διάρκεια της εκδήλωσης 
πραγματοποιήθηκε λαχειο-
φόρος αγορά και τα έσοδα 
δόθηκαν στην οικογένεια της 
παθούσας. 
Από την άλλη η "Ανέλιξη" 
εξέδωσε κουπόνια, του 1€, τα 
οποία διέθεσε στις εκδηλώσεις 
της συγκεντρώνοντας ένα 
αξιόλογο ποσό το οποίο επίσης 
δόθηκε στην οικογένεια.
Ευχόμαστε ολόψυχα τα καλύ-
τερα για την Μαρία, μακάρι οι 
προσπάθειες που γίνονται σε 
όλα τα μήκη και τα πλάτη της 
Κορινθίας να βοηθήσουν ώστε 
να αντιμετωπιστεί με επιτυχία 
το σοβαρό πρόβλημα υγείας 
που αντιμετωπίζει. 

ανθρωπιά Η καρδιά των εκδηλώσεων 
του φετινού καλοκαιριού 
χτύπησε στο Ζευγολατιό�

Πολιτιστικός & Λαογραφικός Σύλλογος Βόχας και Πνευματική Στέγη Ζευγολατιού  
έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό και κέρδισαν τις εντυπώσεις!

Η ισχύς εν τη ενώσει! Όσο κοινότυπο κι αν ακούγεται απο-
τελεί μια διαχρονική αλήθεια, η οποία φέτος, στο Ζευγολατιό, 
αποδείχτηκε για άλλη μια φορά. Οι δύο ιστορικοί σύλλογοι 
του χωριού, οι οποίοι εδώ και αρκετό καιρό έχουν δώσει τα 
χέρια σε μια δυνατή συνεργασία, έστησαν με τις εκδηλώσεις 

τους το «Πολιτιστικό Καλοκαίρι Ζευγολατιού 2019». Μέσα σε 
ένα δεκαπενθήμερο, από 29 Ιουνίου έως 13 Ιουλίου, το προ-
αύλιο του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ζευγολατιού υποδέχθη-
κε χορούς, μουσικές και τραγούδια που γέμισαν όμορφα τις 
καλοκαιρινές νύχτες, αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις!

Διεθνής διάκριση 
για μικρό μαθητή 
από το Ζευγολατιό
Στον διεθνή διαγωνισμό Ζωγραφικής, ο 
οποίος διοργανώνεται στο πλαίσιο του 
Φεστιβάλ Aegean Arts International, πήρε 
μέρος ο μικρός Γιάννης Κουτσουμπέ-
λας από το Ζευγολατιό και κατάφερε να 
αποσπάσει το 3ο βραβείο στο ατομικό, στην 
κατηγορία έως 6 ετών! Το ταλέντο του Γιάν-
νη ξεδιπλώθηκε στη ζωγραφιά που βλέπετε 
με τίτλο "Τα Ζώα πρέπει να ζουν ελεύθερα" 
την οποία έστειλε στο διαγωνισμό περίπου 
το Πάσχα και πριν λίγες μέρες, η οικογένειά 
του έμαθε τα αποτελέσματα που έκαναν 
όλους χαρούμενους. Ο μικρός καλλιτέχνης 
είναι μαθητής του 1ου Δημοτικού Σχολείου 
Ζευγολατιού και του Τμήματος Εικαστικών 
του Πολιτιστικού και Λαογραφικού Συλλό-
γου Βόχας. Του ευχόμαστε ολόψυχα υγεία 
και μόνον επιτυχίες στη ζωή του, σε ό,τι κι 
αν καταπιαστεί! Συγχαρητήρια Γιάννη!

ΓΥΡΙΣΤΕ ΣΕΛΙΔΑ
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Νίκος  Καραμαλίκης
Μαιευτήρας Γυναικολόγος
Εξειδικευµένος ενδοσκοπικός χειρουργός
Ειδικευµένος στην Αγγλία
Συνεργάτης Ιασώ, Ρέα

Ιατρείο Αθήνας
Τιµ. Βάσσου 10, Αθήνα
210 6432630

Ιατρείο Κορίνθου
Νοταρά 79, 2ος όροφος
Κόρινθος   27410 51177 
κιν. 6974 446115

Εκδηλώσεις

Τ ην αυλαία άνοιξε στις 29 
ΊΟΥΝΊΟΥ ο Πολιτιστικός και 
Λαογραφικός Σύλλογος Βό-
χας με μια μοναδική βραδιά 

χορευτικών σύγχρονου και παραδο-
σιακού χορού. Τα παιδιά του Συλλόγου 
υπό την καθοδήγηση της αγαπημένης 
τους δασκάλας Κατερίνας Παπανι-
κολάου έδωσαν τον καλύτερο εαυτό 
τους, αποσπώντας τον θαυμασμό και 
τα συγχαρητήρια των παρευρισκόμε-
νων. Για περίπου δύο ώρες ταξίδεψαν 
τους παρευρισκόμενους, με τις χορευ-
τικές φιγούρες τους από τη Σμύρνη και 
την Πόλη ως τη Μακεδονία, τη Θράκη, 
τη Σάμο και την Ικαρία. Στο δεύτερο 
μέρος με σύγχρονες χορογραφίες, 
χόρεψαν tango, hip-hop, oriental και 
σύγχρονους χορούς. Μαζί τους ήταν 
και οι γείτονες σύλλογοι «Χορευτικός 
και Λαογραφικός Σύλλογος Άσσου, 
Η Ρέα» και ο «Πολιτιστικός Σύλλογος 

Αρχαίας Κορίνθου, Ο Βελλερεφών» οι 
οποίοι παρουσίασαν επίσης σύγχρονες 
χορογραφίες και απέσπασαν το θερμό 
χειροκρότημα του κόσμου! 

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε μέσα σε 
κλίμα ενθουσιασμού και αστείρευτου 
κεφιού με όλα τα παιδιά, τα μέλη και 
τους φίλους του Συλλόγου μας να χο-
ρεύουν μαζί πάνω στην εξέδρα, σκορ-
πίζοντας χαρά και αισιοδοξία σε όλους!!!

Την επόμενη βραδιά, ΚΥΡΊΑΚΗ 30 
ΊΟΥΝΊΟΥ τη σειρά πήραν οι κιθάρες 
του τμήματος διδασκαλίας Κιθάρας 
του Πολιτιστικού και Λαογραφικού 
Συλλόγου Βόχας. Υπό την επιμέλεια, 
τη διδασκαλία και την καθοδήγηση 
του Κώστα Ρίσκα τα παιδιά απέδωσαν 
μελωδίες από γνωστούς Έλληνες και 
διεθνείς συνθέτες, οι οποίες ταξίδεψαν 
μουσικά τους παρευρισκόμενους μέσα 
στην ήσυχη καλοκαιρινή νύχτα. 
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ΩΡΑΡΙΟ ΙΑΤΡΕΙΟΥ: 

∆ΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΡΩΙ  09:00 - 13:00 [ΒΡΑΧΑΤΙ]  – ΑΠΟΓΕΥΜΑ  17:00 - 20:30 [ΛΕΧΑΙΟ]

ΣΑΒΒΑΤΟ    09:00 - 12:00 [ΒΡΑΧΑΤΙ]

ΙΑΤΡΕΙΟ:  Βραχάτι (όπισθεν ΟΤΕ, ισόγειο) & Λέχαιο Κορινθίας
ΤΗΛ.:  27410-51500, 87333   ΚΙΝ.: 6974-326126

e-mail: korantaniskonstantinos26@gmail.com

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡ. 
ΚΟΡΑΝΤΑΝΗΣ

Υπ. ∆ιδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Παν/µίου Αθηνών
Συνεργάτης Γ́  Παθολογικής Κλινικής Νοσοκοµείου 

“ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ”
τ. ιατρός Κλινικής Παθολογικής Φυσιολογίας ΓΝΑ Λαϊκό

ΙΑΤΡΟΣ - ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ

εξέταση µε εξειδικευµένα διαγνωστικά µέσα 
  (Ηλεκτροκαρδιογράφηµα,   υπέρηχος)

Τ ην ΠΈΜΠΤΗ 4 ΊΟΥΛΊΟΥ 
στον ίδιο χώρο πραγμα-
τοποιήθηκε η 1η Διεθνής 
Συνάντηση Χορωδιών, 

μια μοναδική για τα πολιτιστικά δρώ-
μενα του Ζευγολατιού εκδήλωση 
που κέρδισε τις εντυπώσεις. Έλαβαν 
μέρος 6 χορωδίες, οι οποίες ήταν, με 
σειρά εμφάνισης: 1. Μικτή Πολυφω-
νική Χορωδία Δήμου Βέλου Βόχας, 
2. Xορωδία TE DEUM ADORAMUS 
από τη Βουλγαρία, 3. Μικτή Χο-
ρωδία Navis από τη Λιθουανία, 4. 
CANTABILE Χορωδία Νεανίδων από 
τη Μολδαβία, 5. Xορωδία Μουσικού 
Έργαστηρίου Ζευγολατιού και 9. 
Xορωδία Έφήβων & Παίδων Ζευ-
γολατιού. Επίσης παρουσιάστηκαν 
σπουδές σε αρμόνιο από τους μι-
κρούς μαθητές του Μουσικού Εργα-
στηρίου Ζευγολατιού, αλλά και solo 
κλαρίνο από τον Τάκη Παπαδημη-
τρίου, ο οποίος έδωσε μια μοναδική 

ερμηνεία και εντυπωσίασε! Τέλος, το 
τμήμα φωνητικής του Μουσικού Ερ-
γαστηρίου Ζευγολατιού παρουσίασε 
solo τραγούδια, από τις μαθήτριες 
Μαριτίνα Ζορμπά, Βίκυ Τζιτζίκου 
και Μαριέλπη Βαλασοπούλου, οι 
οποίες κέρδισαν το θερμό χειροκρό-
τημα όλων των παρευρισκόμενων. 

Θυμίζουμε ότι το Μουσικό Εργα-
στήρι Ζευγολατιού ιδρύθηκε τον πε-
ρασμένο Νοέμβριο και αποτελεί το 
επιστέγασμα της συνεργασίας των 
δύο συλλόγων, της Πνευματικής Στέ-
γης Ζευγολατιού και του Πολιτιστικού 
και Λαογραφικού Συλλόγου Βόχας. 

Στο Μουσικό Έργαστήρι παραδί-
δονται μαθήματα αρμονίου, φωνη-
τικής, λειτουργεί παιδική χορωδία 
και σύμφωνα με πληροφορίες από 
το Σεπτέμβριο η γκάμα των μαθη-
μάτων θα ανοίξει με τη λειτουργία 
τμήματος μουσικοκινητικής για νή-
πια, φωνητικής ενηλίκων, κ.λπ. 

ΓΥΡΙΣΤΕ ΣΕΛΙΔΑ
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-	 Ακοολογικός	έλεγχος	παίδων	&	ενηλίκων	
-	 Εκτίμηση	εμβοών	(βουητά) 
και	ροχαλητού

-	 Έλεγχος	λαβυρινθικής	λειτουργίας 
(Ίλιγγος/Ζάλη)

-	 Ενδοσκοπικός	έλεγχος 
ρινός,	φάρυγγα,	λάρυγγα	και	ώτων	

Εκδηλώσεις

Τ ο Πολιτιστικό Καλοκαίρι Ζευγολατιού συνεχίστηκε 
την Παρασκευή 12 Ιουλίου και το Σάββατο 13 Ιου-
λίου με την Πνευματική Στέγη και το 25ο Διεθνές 
Φεστιβάλ Χορού και Μουσικής «Έλένη Λιμιάτη». 

Την ΠΑΡΑΣΚΈΥΗ 12 ΊΟΥΛΊΟΥ το πρόγραμμα άνοιξε με 
μπαλέτο από τα τμήματα της Πνευματικής Στέγης και κατόπιν 
τη σκυτάλη πήραν τα χορευτικά από τις προσκεκλημένες χώ-
ρες Αυστρία, Ουζμπεκιστάν και Γεωργία που μάγεψαν με τις 
φιγούρες τους, την αστείρευτη ενέργειά τους, τα πολύχρωμα 
και ιδιαίτερα κουστούμια τους και χορευτική δεινότητά τους. 
Η εκδήλωση συνεχίστηκε με παρουσίαση μπαλέτου, σύγ-
χρονου χορού και οριεντάλ από τις τοπικές ελληνικές σχολές 
(Χριστίνας Βήχου Βαλιμήτη και Amalgama DanceSchool), 
τον σύλλογο Αρχαίας Κορίνθου «Βελλερεφών» αλλά  τα τμή-
ματα της Πνευματικής Στέγης. 

Το ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΊΟΥΛΊΟΥ οι εκδηλώσεις ολοκληρώθηκαν 
με τον καλύτερο τρόπο από την Πνευματική Στέγη. Παραδο-
σιακοί χοροί από τα παιδικά τμήματα της Πνευματικής Στέγης 
που χόρεψαν χορούς από τα Δωδεκάνησα και τον Έβρο, αλλά 
και από τους προσκεκλημένους συλλόγους που χόρεψαν: 
Αδελφότητα Παναγιάς Καλαμπάκας  - Βλάχικα, Χορευτικό 
Δήμου Κηφισιάς Δ. Βικέλας – Θράκη, Εργαστήρι Ελληνικής 
Μουσικοχορευτικής Παράδοσης Χορεία – Κύθνος, Σωμα-
τείο Παραδοσιακών Χορών Άσκαυλος – Μακεδονία, Ένω-
ση Κρητών Κορινθίας Ψηλορείτης – Κρήτη. Τους χορευτές 
συνόδευε ζωντανή παραδοσιακή ορχήστρα, αποτελούμενη 
από τους: Τρύφωνας Παπαϊωάννου κλαρίνο,  Ελένη Παπα-
προκοπίου λαούτο τραγούδι, Θάνος Σαμπάνης ακορντεόν, 
Περικλής Κατσωτης κρουστά, Γιάννης Οικονόμου βιολί. 

Το γλέντι συνεχίστηκε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες από 
το πλήθος των παρευρισκόμενων, που συμμετείχαν με μεγά-
λη χαρά και κέφι αποδεικνύοντας με τον καλύτερο τρόπο την 
επιτυχία της εκδήλωσης!

Το Πολιτιστικό Καλοκαίρι Ζευγολατιού ολοκληρώθηκε με 
τη βοήθεια χορηγών και εθελοντών που δούλεψαν αγόγγυ-
στα και αδιάκοπα όλο αυτό το 15νθήμερο. 

Το σύνολο των εκδηλώσεων ήταν αφιερωμένο στη μνήμη 
της νηπιαγωγού και πρώην προέδρου του Πολιτιστικού και 
Λαογραφικού Συλλόγου Βόχας Γεωργίας Παπαγιαννοπού-
λου, που έφυγε πρόωρα και άδικα τον περασμένο Φεβρου-
άριο.

Και οι δύο σύλλογοι αλλά και το νεοσυσταθέν Μουσικό Ερ-
γαστήρι Ζευγολατιού άφησαν τις καλύτερες εντυπώσεις και 
έβαλαν σοβαρές υποθήκες για ένα μέλλον γεμάτο με κέφι, 
καλή διάθεση και όμορφες εκδηλώσεις! Τους συγχαίρουμε 
για τις έως τώρα προσπάθειες και ενέργειες και αναμένουμε 
με αγωνία τις νέες παραγωγές τους!



ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Μαυρούλια 12, Κιάτο Κορινθίας
Τηλ: 2742 020931  -  Κιν.: 6973 262807

email: katerinapapaendo@gmail.com

ΙΑΤΡΟΣ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ
ΠΑΙΔΩΝ και ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ
ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 
ΚΥΗΣΗΣ

ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ

ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ

ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΑ

ΘΥΡΕΟΕΙΔΗΣ 
ΑΔΕΝΑΣ

ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ 
ΔΙΑΒΗΤΗΣΠΟΛΥΚΥΣΤΙΚΕΣ 

ΩΟΘΗΚΕΣ

ΥΠΟΦΥΣΗ
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VOUCHER 
ΑΝΕΡΓΩΝ
2.800€ από 
το Επιμελητήριο
Νέα προγράμματα Voucher 
Ανέργων (κάτοχοι Α.Ε.Ι. ή 
Τ.Ε.Ι.) από 25 έως 29 ετών 
και από 30 έως 45 ετών με 
επιδότηση 2.800€ και Δωρεάν 
Πιστοποίηση γνώσεων και 
δεξιοτήτων.
Το πρόγραμμα θα υλοποιη-
θεί με το σύστημα επιταγής 
κατάρτισης (training voucher) 
και περιλαμβάνει: Παροχή 
υπηρεσιών επαγγελματικής 
συμβουλευτικής (δύο συνε-
δρίες),  Παροχή υπηρεσιών 
συνεχιζόμενης επαγγελματι-
κής θεωρητικής κατάρτισης 
διάρκειας τετρακοσίων (400) 
ωρών σε ειδικότητα του 
κλάδου Τεχνολογιών, Πληρο-
φορικής και Επικοινωνιών, 
Πιστοποίηση των γνώσε-
ων και δεξιοτήτων που θα 
αποκτηθούν στο πλαίσιο του 
προγράμματος κατάρτισης, και
Πρακτική άσκηση- on the job 
training- συνολικής διάρκειας 
διακοσίων (200) ωρών.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν 
πτυχιούχοι ΑΕΙ (Πανεπιστήμια 
και ΤΕΙ) θετικής, τεχνολογικής 
και οικονομικής κατεύθυνσης 
(εκτός πληροφορικής).
Αιτήσεις συμμετοχής έως 
28 Αυγούστου 2019.
Πληροφορίες: Μαριάντζελα 
Πανούση, Κεκ Αναπτυξια-
κής Επιμελητηρίου τηλ 30 
2741024464 εσωτ 920

επιδότηση Επιχορηγούμενο περίπτερο 
από το Επιμελητήριο

Για τις επιχειρήσεις της Κορινθίας στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης

Τ ο Επιμελητήριο Κορινθίας στο πλαίσιο της έμπρακτης 
στήριξης και ενίσχυσης της εξωστρέφειας των μελών 

του, σας καλεί να συμμετέχετε, στην 84η ΔΕΘ, η οποία θα διε-
ξαχθεί από τις 7 έως 15 Σεπτεμβρίου 2019 στο Διεθνές Εκθε-
σιακό & Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης, επιχορηγώντας 
σε ποσοστό 70% του συνολικούς κόστους του περιπτέρου 
έτσι ώστε να συμμετέχετε με το χαμηλότερο δυνατό κόστος.  

Οι επιχειρήσεις / μέλη του επιμελητηρίου Κορίνθιας που 
επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Έκθεση καλούνται να εκ-
δηλώσουν το ενδιαφέρον τους έως τις 18 Ιουλίου 2019, 
αποστέλλοντας αίτημα εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετο-
χής συμπληρώνοντας και υπογράφοντας την αίτηση συμμε-
τοχής η αποστολή της αίτησης μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά 
στο media@korinthiacc.gr είτε με αποστολή στο fax: 27410 
21173. 

Το επιμελητήριο Κορινθίας προτίθεται να επιδοτήσει το κό-
στος της ενοικίασης περιπτέρου 30τμ, τύπου 2,  κατά ποσοστό 
70%, ενώ το υπόλοιπο 30%  θα καλυφθεί από τους εκθέτες.

Το συνολικό κόστος του περιπτέρου ανέρχεται στα € 1.265. 
Το κόστος επιδότησης του Επιμελητηρίου ανέρχεται στα € 

885,36. 
Το κόστος συμμετοχής για κάθε εκθέτη εξαρτάται από τον 

αριθμό των τετραγωνικών μέτρων και των συμμετοχών. 
Το μέγεθος του χώρου που θα αναλογεί στον κάθε εκθέ-

τη πιθανόν να είναι από  5 έως 10 τ.μ. (θα εξαρτηθεί από τον 
αριθμό των συμμετοχών). 

Το κόστος ανά τ.μ. για κάθε εκθέτη ανέρχεται στο ποσό των 
€ 12,70 / τ.μ.

Ενημερώνουμε τα μέλη πως θα τηρηθεί σειρά προτεραιό-
τητας καθώς, ο αριθμός των διαθέσιμων τετραγωνικών του 
εκθεσιακού περιπτέρου είναι περιορισμένος.
ΑΠΑΡΑΊΤΗΤΈΣ ΠΡΟΫΠΟΘΈΣΈΊΣ ΓΊΑ ΤΗΝ ΈΠΊΧΟΡΗΓΗΣΗ: 
• η αποστολή στελεχών που θα εκπροσωπήσουν την επιχεί-

ρηση στην έκθεση
• η επιχείρηση να είναι μέλος του Επιμελητήριου Κορινθίας 

και ταμειακός ενήμερη (εξόφληση των συνδρομών στο 
Επιμελητήριο έως και το έτος 2019)
Για εκδήλωση ενδιαφέροντος συμπληρώστε τη φόρμα 

συμμετοχής
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνή-

σετε με την κα. Κασμά Αγγελική ή κα. Λάσκα Πέννυ, στο τη-
λέφωνο: (+30) 27410 24464 (εσωτ. 931 ή 924) ή στο email: 
media@korinthiacc.gr

Πληροφορίες για την έκθεση: https://tif.helexpo.gr/el
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Ημερίδα για τις 120 δόσεις στα 
Ασφαλιστικά Ταμεία και στην Εφορία

Οικονομία

ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΓΗΡΟΚΟΜΟΙ, ΟΙΚΙΑΚΕΣ 
ΒΟΗΘΟΙ, ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ, BABYSITTER 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ 
Τηλ. 6940 699559

Παρέχουμε για φροντίδα ηλικιωμένων γηροκόμους, 
οικιακές βοηθούς, Ελληνίδες-αλλοδαπές για Ν. Κορινθίας.

ΑΜΕΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ

gnomipoliton@gmail.com
gnomipoliton.wordpress.com

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

Έδρα: Άνω Διμηνιό Κορινθίας  // Δ/νση: Οδ. Ανδρούτσου 17, Ζευγολατιό, 20001

Τηλ. επικ.: 6972-322441 [Χρήστος Βαλασόπουλος]
Τα ενυπόγραφα άρθρα δεν 

εκφράζουν θέσεις της εφημερίδας

 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 • 

ΖΗΤEIΤΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 
από επιχείρηση στο Ζευγολατιό. 

Γνώσεις Ηλεκτρονικού Υπολογιστή.
 Εμπειρία και γνώσεις Λογιστικής επιθυμητές. 

Τηλ. 6944 737847

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Καναπές τριθέσιος, διθέσιος και μονός. 
Δερμάτινο σε καλή κατάσταση. 1300€. 

Σύνθετο καρυδιά, 3 τεμάχια, 980€.
Τηλ. 6975 363950 (Βραχάτι)

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η πρώτη 
θεματική ημερίδα που πραγματοποι-
ήθηκε στην Αθήνα από την ΕΣΕΕ με 
θέμα: «120 δόσεις στα Ασφαλιστικά 
Ταμεία και στην Εφορία. Ευκαιρίες και 
προβλήματα»

Οι δύο εισηγητές, καταξιωμένοι 
εμπειρογνώμονες, ο καθένας στο 
αντικείμενό του κύριοι Δημήτρης 
Μπούρλος, εργατολόγος  και Αντώνης 
Μουζάκης φοροτεχνικός, ανέλυσαν 
διεξοδικά τις ευκαιρίες που δίνονται 
στους οφειλέτες του Δημοσίου των 
χρόνων της κρίσης. 

Ταυτόχρονα επεσήμαναν και τα προ-
βλήματα που έχουν οι νέες ρυθμίσεις 
και την προσοχή που χρειάζεται να δο-
θεί για να αξιοποιήσει ο κάθε οφειλέτης 
τη δυνατότητα που του δίνεται να απε-
μπλακεί από τον βραχνά των ληξιπρό-
θεσμων οφειλών του.

Η ημερίδα μεταδόθηκε μέσω 
livestreaming από το κανάλι της ΕΣΕΕ 
στο Youtube, απ’ όπου την παρακολού-
θησε πλήθος συναδέλφων από όλη την 
Ελλάδα.

Οι εισηγητές έδωσαν απαντήσεις στα 
ερωτήματα που τους τέθηκαν. Ειδικό-
τερα απάντησαν και στην παρέμβαση 
του Προέδρου της Πελοποννησιακής 
Ομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρη-

ματικότητας κυρίου Βασίλη Παγώνη 
σχετικά με το:
• αν συμφέρει  η κατάθεση αιτήματος 

από την πλευρά του οφειλέτη ασφα-
λισμένου για επανυπολογισμό των 
οφειλών του για την περίοδο 2002-
2016 και 

• με τη δυνατότητα υπαγωγής στη 
ρύθμιση προς την εφορία των οφει-
λών από οποιαδήποτε πηγή κι αν 
αυτές προέρχονται, αρκεί να είναι 

βεβαιωμένες μέχρι 31-12-2018 και 
άλλα.
Επί τη ευκαιρία, ο Πρόεδρος Βασίλης 

Παγώνης υπέβαλε στην ΕΣΕΕ τα παρα-
κάτω αιτήματα:
1. Να γίνει παρέμβαση ώστε η κατά-

σχεση των τραπεζικών λογαρια-
σμών που γίνεται αυτόματα, όταν 
λήγει η ρύθμιση και εξοφλείται το 
οφειλόμενο ποσό, να μη χρειάζεται 
αίτημα του οφειλέτη και μια δαιδα-

λώδης διαδικασία για να αποδεσμευ-
τούν οι λογαριασμοί, αλλά να γίνεται 
αυτόματα με ευθύνη της αρχής που 
επέβαλε την κατάσχεση. 

2. Να σταματήσουν επιτέλους οι δια-
κρίσεις μεταξύ των επιχειρηματιών 
και όλων των υπολοίπων φορολο-
γουμένων, όπως αυτή που επιβάλ-
λεται στην περίπτωση πλήρους εξό-
φλησης της οφειλής, όπου όλοι οι 
άλλοι έχουν 100% μείωση των προ-
σαυξήσεων, ενώ οι επιχειρηματίες 
85%. Το κράτος πρέπει να σταματή-
σει την άνιση και άδικη μεταχείριση 
εις βάρος των επιχειρηματιών.
Εκ μέρους της ΠΟΕΕ παρευρέθηκαν 

εκτός από τον Πρόεδρο, ο Γραμματέας 
κύρος Κώστας Βερδελής και ο Ταμίας 
κύριος Παναγιώτης Λυγερός.

Ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ κύριος Γιώρ-
γος Καρανίκας βεβαίωσε ότι τέτοιου 
είδους θεματικές ημερίδες θα διοργα-
νώσει η ΕΣΕΕ με πολλές ενδιαφέρου-
σες θεματολογίες σε διάφορα μέρη της 
Ελλάδας.

Τα στελέχη της ΠΟΕΕ είναι στη διά-
θεση των συναδέλφων των Συλλόγων-
μελών της για ενημέρωση και λύση 
τυχόν αποριών. Παράλληλα απορίες 
μπορούν να υποβάλλονται στην ΕΣΕΕ, 
στο email: pressoffice@esee.gr
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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

Οικονομία

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

Πρόσβαση σε μικροδάνεια έως 12.500 
ευρώ, και παράλληλα ΔΩΡΕΑΝ εκπαί-
δευση και επιχειρηματική υποστήριξη σε 
ανέργους και επιχειρήσεις.

Το Επιμελητήριο Κορινθίας σε συνερ-
γασία με την Action Finance Initiative 
(AFI) και την Τράπεζα Eurobank, σας 
προσκαλούν σε ενημερωτική ημερίδα 
του χρηματοδοτικού εργαλείου των μι-
κροπιστώσεων της AFI, τη Δευτέρα 15 
Ιουλίου 2019 και ώρα 19:30μ.μ., στην αί-
θουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου 
Κορινθίας (Ερμού 2, Κόρινθος).

Πρόσβαση σε χρηματοδότηση σε ανέρ-
γους, επαγγελματίες και επιχειρηματίες, 
που είναι μερικώς αποκλεισμένοι από 
το παραδοσιακό τραπεζικό σύστημα και 
χρειάζονται ρευστότητα και επιχειρηματι-
κή καθοδήγηση για να επιχειρήσουν δίνει 
η Action Finance Initiative (AFI) στο νομό 
της Κορινθίας.

Η Action Finance Initiative (AFI) είναι 
μια Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία, η 
οποία ιδρύθηκε το 2014στην Αθήνα από 
την ActionAid Hellas και τη γαλλική ορ-
γάνωση ADIE – ηγέτιδα στη Δυτική Ευ-
ρώπη στο τομέα των μικροπιστώσεων. 

Επίσης, παρέχει πρόσβαση σε μικρο-
δάνεια έως 12.500 ευρώ, και παράλληλα 
προσφέρει δωρεάν εκπαίδευση και επι-

χειρηματική υποστήριξη σε ανθρώπους 
που είτε θέλουν να δημιουργήσουν μια 
μικρή επιχείρηση, είτε έχουν μια μικρή 
επιχείρηση και επιθυμούν να την ανα-
πτύξουν, αλλά δεν έχουν πρόσβαση σε 
χρηματοδότηση από άλλες πηγές.  Από 
το 2014, έχει στηρίξει πάνω από 260 
ανέργους και μικροεπιχειρηματίες ώστε 
να αποκτήσουν πρόσβαση σε μικροδά-
νεια συνολικού ύψους >2 εκατομμυρί-
ων ευρώ για να ιδρύσουν την δική τους 
εταιρία ή να επεκτείνουν την υφιστάμενη 
επιχείρηση τους, ενώ ήδη από τις αρχές 
του 2019 η AFI σε συνεργασία με την 
Εurobank Κορίνθου έχει πραγματοποι-
ήσει χρηματοδοτήσεις σε ανέργους και 
επιχειρηματίες της Κορίνθου. 

Δεν υπάρχουν περιορισμοί στον επιχει-
ρηματικό κλάδο, ενώ η AFI υποστηρίζει 
startups και υφιστάμενες επιχειρήσεις, 
ανεξαρτήτως βαθμού καινοτομίας, τόσο 
με κεφάλαιο κίνησης όσο και με επενδυ-
τικό κεφάλαιο. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετι-
κά με την AFI μπορείτε να επισκεφθείτε 
την ιστοσελίδα http://www.afi.org.gr/ή 
την σελίδα στο facebook https://www.
facebook.com/ActionFinanceInitiative/ 
και στο instagram www.instagram.com/
afi_greece.

Πρόσβαση σε ρευστότητα και επιχειρηματική 
καθοδήγηση από το Επιμελητήριο και 

την Action Finance Initiative 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΒΟΧΑΪΚΟ
Μονοκατοικία 253 τ.μ.,  

εντός οικοπέδου 4,2 στρεμμάτων
Αποτελείται από 2 σαλόνια, 2 τραπεζαρίες,  

2 κουζίνες, 4 κρεββατοκάμαρες και 3 λουτρά. 
Διαθέτει καλοριφέρ και τζάκι. 

Περιλαμβάνει οικοσκευή αποτελούμενη από:  
2 ψυγεία, πλυντήριο ρούχων και πιάτων,  

2 ηλεκτρικές κουζίνες.
Στο κτήμα υπάρχουν 60 ελαιόδεντρα, 

πορτοκαλιές, μανταρινιές, λεμονιές, κληματαριά 
και άλλα πολλά δέντρα. Επίσης, 1,5 στρέμμα 

γκαζόν. Πρόσθετα 2 γεωτρήσεις  
και σύστημα συναγερμού.

Διατίθεται εάν επιθυμεί ο ενδιαφερόμενος μετά των επίπλων.

Πληροφορίες: Ε. Μάργαρης, 
τηλ. 210-6521035, κιν.: 6977 321 444
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