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ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΝΙΚΑ
ΣΤΗΝ ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Πραγματοποίησε ευρεία σύσκεψη με διευθυντές υπηρεσιών, αντιπεριφερειάρχες και αιρετούς
Η ενίσχυση των
αντιπλημμυρικών
έργων στην Κορινθία
και η ένταξη νέων
έργων στο ΕΣΠΑ
ήταν τα κύρια θέματα
■ σελ.

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ

3-4

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Με 15 εκατ. ευρώ
Εφ' όλης της ύλης
Συναντήσεις ουσίας
συνέντευξη του νέου
και προγραμματισμού θα σταματήσουμε να
πνιγόμαστε, λέει ο
του Σπ. Σταματόπουλου Αννίβας Παπακυριάκος δημάρχου Κορινθίων
Βασίλη Νανόπουλου
11-12
και νέων Κοινοτικών “Δικαιώθηκα” απαντά
19
συμβουλίων
ο Θανάσης Μανάβης
■ σελ.

Με μοναδικό στόχο την εξασφάλιση της
αναπτυξιακής πορείας ο δήμαρχος Σικυωνίων
πραγματοποίησε ευρείες συναντήσειςσυσκέψεις με τα συμβούλια Κοινοτήτων των
τριών Δημοτικών Ενοτήτων.
■ σελ. 8-9

■ σελ.

Γιάννης Παπαδημητρίου: Ένας πρόεδρος για το
Ζευγολατιό βγαλμένος από άλλο ανέκδοτο! 16-17
■ σελ.

Επίτιμος πρόεδρος του Επιμελητηρίου ο Βασ. Νανόπουλος20
■ σελ.

2 Με το καλημέρα...
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Χιλιομετρική
χρέωση από το
2020 στο δρόμο
Κόρινθος – Πάτρα

Κινητή Αστυνομική Μονάδα
περιπολεί στην Κορινθία

Η

Κινητή Αστυνομική Μονάδα, ξεκίνησε να λειτουργεί και στην
Κορινθία, είναι ένα ειδικά διαμορφωμένο όχημα, που διαθέτει κατάλληλο
εξοπλισμό και στελεχώνεται από τρεις ένστολους αστυνομικούς (τάξης, ασφάλειας
και τροχαίας), οι οποίοι ακολουθούν εβδομαδιαίο πρόγραμμα περιπολίας, με σκοπό
την εξυπηρέτηση των πολιτών, τη στενότερη συνεργασία μαζί τους και, κατ' επέκταση, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής
τους. Ειδικότερα, η φιλοσοφία του θεσμού
των Κινητών Αστυνομικών Μονάδων και ο
τρόπος συγκρότησης και λειτουργίας τους,
βασίζονται στους ακόλουθους άξονες:
-διαμόρφωση μιας νέας αστυνομικής
πραγματικότητας, όπου η Αστυνομία μεταβαίνει με δική της πρωτοβουλία στον
πολίτη
-συμπληρωματική - εναλλακτική αναβάθμιση του αστυνομικού έργου
-επαναπροσδιορισμός της τοπικής αρμοδιότητας των αστυνομικών Υπηρεσιών
-ικανοποίηση των αναγκών και προσδοκιών των πολιτών
-απάντηση στο χρόνιο αίτημα των τοπικών
κοινωνιών σχετικά με την αδυναμία πρόσβασης στις αστυνομικές Υπηρεσίες
-έμπρακτη αστυνομική παρουσία σε περισσότερες τοπικές κοινωνίες, ακόμα και
σε απομακρυσμένες περιοχές
-αποφυγή ταλαιπωρίας μετάβασης στις
αστυνομικές Υπηρεσίες των ηλικιωμένων,
κυρίως, ατόμων, καθώς και άλλων ευπαθών ομάδων.

7η Νεμεάδα (2020)

Τ

Το πρόγραμμα
ΔΕΥΤΈΡΑ 30 Σεπτεμβρίου, απόγευμα
Ξυλόκαστρο – Πεταλού – Ροζενά – Άνω
Αιγιαλός – Ζάχολη – Δερβένι – Λυγιά –
Στόμι – Σαρανταπυχιώτικα – Λυκοποριά
– Ξυλόκαστρο.
ΤΡΊΤΗ 1 Οκτωβρίου, πρωΐ
Ξυλόκαστρο – Ελληνικό – Άνω Πιτσά –
Κάτω Λουτρό – Άνω Λουτρό – Κορφιώτισσα – Νέες Βρουσούλες – Βρυσούλες –
Αμφιθέα – Πελλήνη – Ρίζα – Ξυλόκαστρο.
ΤΕΤΆΡΤΗ 2 Οκτωβρίου, απόγευμα
Κιάτο – Μικρός Βάλτος – Θροφαρί – Ζεμενό – Στύλια – Παναρίτι – Μάννα – Βελίνα – Κλημέντι – Καίσαρι – Κεφαλάρι
– Καλλιάνοι – Στυμφαλία – Καρτέρι –
Λαύκα – Κιάτο.

ΣΤΑ ΓΡΗΓΟΡΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η

επίσημη αναγγελία της Έβδομης
Νεμεάδας θα πραγματοποιηθεί
στην Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία
την Παρασκευή 11 Οκτωβρίου 2019.
Σύμφωνα με την πρόσκληση του
Συλλόγου για την Αναβίωση των Νέμεων
Αγώνων την αναγγελία θα κάνει ο
Πάνος Βαλαβάνης, Καθηγητής Κλασικής
Αρχαιολογίας του ΕΚΠΑ.

95 κενά εκπαιδευτικών

Τ

ους πίνακες με τα λειτουργικά
κενά στην Κορινθία έφερε στη
δημοσιότητα το alfavita.gr. Σύμφωνα
με το άρθρο ο μεγάλος αριθμός των
κενών αλλά και το γεγονός ότι πολλά
σχολεία δεν έχουν εκπαιδευτικούς,
ακόμα και σε ομάδες προσανατολισμού
σε Πανελλαδικώς εξεταζόμενα
μαθήματα, καθιστούν αναγκαία την
άμεση πρόσληψη αναπληρωτών για την
κάλυψη ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΕΝΩΝ.

ΠΈΜΠΤΗ 3 Οκτωβρίου, πρωΐ
Κιάτο – Σούλι – Κρυονέρι – Γονούσα
– Τιτάνι – Δάφνη – Καστράκι – Ασπρόκαμπος – Ψάρι – Γαλατάς – Αηδώνια –
Λεόντιο – Πλατάνι – Κούτσι – Στιμάγκα
– Ταρσινά – Κιάτο.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ 4 Οκτωβρίου, πρωί
Λουτράκι – Περαχώρα – Πίσσια – Σχοίνος – Βαμβακιές – Οικισμοί Αγίων Θεοδώρων – Άγιος Χαράλαμπος – Καλαμάκι
– Λουτράκι.
ΣΆΒΒΑΤΟ 5 Οκτωβρίου, απόγευμα
Κόρινθος – Λουτρά – Αλμυρή – Κατακάλι – Κόρφος – Σοφικό – Αγγελόκαστρο
– Ρητό – Ντράσσα – Γαλάτακι – Ξυλοκέριζα.

ην ερχόμενη άνοιξη
αναμένεται να εφαρμοστεί
το υβριδικό σύστημα χρέωσης
διοδίων με μοναδική
προϋπόθεση την ύπαρξη και
χρήση e-pass. Σύμφωνα
με το σχέδιο, ο οδηγός θα
χρεώνεται κατά την είσοδο στον
οδικό άξονα καταβάλλοντας
το πλήρες αντίτιμο για μια
χιλιομετρική ζώνη αλλά
στην περίπτωση που εξέλθει
νωρίτερα το σύστημα θα το
αναγνωρίζει και θα πιστώνει
τη διαφορά στον ιδιοκτήτη του
πομποδέκτη. Ουσιαστικά το νέο
σύστημα χρέωσης θα ευνοήσει
ιδιαίτερα τους ιδιοκτήτες
οχημάτων που εισέρχονται
στον αυτοκινητόδρομο και τον
χρησιμοποιούν για να εξέλθουν
στην επόμενο έξοδο οπότε η
χρέωσή τους είναι υπέρογκη
σε σχέση με τους οδηγούς που
χρησιμοποιούν το οδικό δίκτυο
για περισσότερα χιλιόμετρα
καταβάλλοντας το ίδιο αντίτιμο.

Δ

ύο χελώνες καρέτα-καρέτα
εντοπίστηκαν νεκρές από λουόμενους
στην παραλία “Καλάμια” της Κορίνθου
και στη θαλάσσια περιοχή έξω από το
λιμάνι της Κορίνθου. Η Λιμενική Αρχή
ενημέρωσε σχετικά την αρμόδια υπηρεσία
για την υγειονομική ταφή τους.

ΝΕΚΡΟΣ ΑΠΟ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΡΑΚΤΕΡ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μ

ε τον Υπουργό Τουρισμού κ. Χάρη
Θεοχάρη συναντήθηκε η βουλευτής
ι άλλος αγρότης νεκρός από ανατροπή τρακτέρ τις
Κορινθίας Μαριλένα Σούκουλη η οποία
προηγούμενες μέρες. Το τραγικό περιστατικό συνέβη
τον ενημέρωσε για την επιτακτική
σε τοπική κοινότητα του Δήμου Σικυωνίων, όταν γεωργικός
ανάγκη ενίσχυσης του στρατηγικού μας
ελκυστήρας που χρησιμοποιούσε 71χρονος ημεδαπός ανετράπη,
σχεδιασμού σε θέματα που αφορούν το
με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.
τουριστικό προϊόν της Κορινθίας.

Κ

ΦΩΤΙΑ ΑΠΟ ΤΣΙΓΑΡΟ

Τ

σιγάρο ήταν η αιτία μικρής, ευτυχώς,
πυρκαγιάς σε σπίτι στο Κιάτο. Οι
ένοικοι έφυγαν από το σπίτι και ξέχασαν
να σβήσουν τα τσιγάρα, με αποτέλεσμα να
πέσει στο πάτωμα και να αρπάξει φωτιά,
που ευτυχώς την πρόλαβαν έγκαιρα.

H ATAKA

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Περιφέρεια Πελοποννήσου

3
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Συναντήσεις με διευθυντές, αντιπεριφερειάρχες και αιρετούς

βέλη
ΠΕΤΡΟΣ
ΤΑΤΟΥΛΗΣ

“Σε πολιτική
εξαθλίωση οδηγείται
η Πελοπόννησος”
Σχολιάζοντας τη συνέντευξη
Τύπου που παραχώρησε στα
Μέσα Ενημέρωσης, ο νέος
Περιφερειάρχης Πελοποννήσου κ. Παναγιώτης Νίκας ο
Πέτρος Τατούλης και η Νέα
Πελοπόννησος σημειώνει
μεταξύ άλλων:
««Σε πολιτικό μεσαίωνα
οδηγεί την Πελοπόννησο ο
ρεβανισμός του Π. Νίκα
Η προσπάθεια του όμως να
μετατρέψει την Πελοπόννησο σε φασιστικό προπύργιο
μπορεί να συνδέεται με
πρότερους βίους, αλλά θα
βρει αντιμέτωπη την ισχυρή
πλειοψηφία των ελεύθερων
Πελοποννησίων, που έχουν
γαλουχηθεί ως Δημοκράτες
και σκεπτόμενοι. Τέλος, να
σημειωθεί, ότι η προαναγγελία του περί ακύρωσης αποφάσεων ορισμού δικηγόρου
για τον Πέτρο Τατούλη για όσα
ζητήματα δήθεν τον αφορούν
σε προσωπικό επίπεδο, ας
βγάλει ο κ. Νίκας τα μυωπικά
του γυαλιά και ας αντιληφθεί
ότι η νομιμότητα δεν μπορεί
να γίνει έρμαιο της δικής του
μισαλλοδοξίας, όπως επίσης
και ότι σε κάθε δική του
έξαρση μίσους απέναντι στον
Π. Τατούλη αποκαλύπτονται
και οι «νομοταγείς» εντολείς
του…».

Την Π.Ε. Κορινθίας επισκέφθηκε ο
νέος περιφερειάρχης Πελοποννήσου

Τ

ην Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας επισκέφτηκε
εκατ. ευρώ προς διάθεση που πρέπει να τα δώσουμε και να
πριν λίγες μέρες ο νέος περιφερειάρχης Πελοπονπιάσουν τόπο σε μεγάλα έργα. Συζητήσαμε για ένα μεγάλο
νήσου κ. Παναγιώτης Νίκας για ενημερωτικούς
οδικό έργο στην ορεινή Κορινθία, το θέμα του Ισθμού ως
σκοπούς όπως εξήγησε ο ίδιος στις δηλώσεις
τουριστική περιοχή και ιδιαίτερα το θέμα της
αντιπλημμυρικής προστασίας».
που έκανε αμέσως μετά.
n
Ιδιαίτερα επισημάνθηκε από τον περιφερειΗ ενίσχυση των
άρχη
η διάθεση επιπλέον χρηματοδότησης για
Κύρια θέματα της ευρείας σύσκεψης, με τη
αντιπλημμυρικών
αντιπλημμυρικά
συμμετοχή του χωρικού αντιπεριφερειάρχη
έργα, τόσο στην περιοχή του
έργων στην
Δήμου
Λουτρακίου
− Περαχώρας − Αγίων ΘεΑναστάσιου Γκιόλη και του συνόλου των διευΚορινθία και η
θυντών και των τμηματαρχών των υπηρεσιών
οδώρων,
ο
οποίος
έχει
κηρυχθεί σε κατάσταση
ένταξη νέων έργων
ανάγκης
μετά
τις πρόσφατες πυρκατης Περιφέρειας στην Π.Ε. Κορινθίας ήταν η
έκτακτης
στο ΕΣΠΑ ήταν τα
ενίσχυση των αντιπλημμυρικών έργων στην
γιές,
όσο
και
σε
περιοχές
του δήμου Βέλου-Βόκύρια θέματα
Κορινθία και η δυνατότητα ένταξης νέων έργων
χας ο οποίος επίσης παραμένει σε κατάσταση
στο ΕΣΠΑ. Ειδικά για το ΕΣΠΑ, ο περιφερειάρέκτακτης ανάγκης από την περυσινή επέλαση
χης Πελοποννήσου σημείωσε χαρακτηριστικά ότι «όπως
του «Ζορμπά». Από τον κ. Νίκα ζητήθηκαν προτάσεις για
γνωρίζετε το ΕΣΠΑ είναι σχεδόν στα βράχια. Έχουμε 293
τον άμεσο καθαρισμό όποιων ρεμάτων δεν έχουν ακόμα
ΓΥΡΙΣΤΕ ΣΕΛΙΔΑ

ΓΡΑΦΕΊΑ
W.C.
ΚΑΦΕΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΊΑ
ΕΣΤΊΑΤΟΡΊΑ
ΠΑΊΔΟΤΟΠΟΊ
ΓΥΜΝΑΣΤΉΡΊΑ
ΚΟΜΜΩΤΉΡΊΑ
ΠΑΊΔΊΚΑ ΡΟΥΧΑ
ΥΠΟΔΉΜΑΤΑ
ΑΝΔΡΊΚΑ-ΓΥΝΑΊΚΕΊΑ ΡΟΥΧΑ
ΕΣΩΡΟΥΧΑ
ΔΕΡΜΑΤΊΝΑ ΕΊΔΉ

Τώρα η επιλογή είναι δική σας!
ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ

25ης Μαρτίου 5, Κιάτο 20200, τ.&f. 27420 27744, κιν. 6937 046857
www.earthcontrol.gr e-mail: info@earthcontrol.gr

ΑΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ W.C.
ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ
ΕΝΤΟΜΩΝ

4 Περιφερειακά Νέα
καθαριστεί.
Στην ίδια σύσκεψη, όπου συζητήθηκαν και τα προβλήματα
των υπηρεσιών, ο περιφερειάρχης ανέφερε χαρακτηριστικά ότι
«υπάρχουν προβλήματα, πρέπει
να τα ξεπεράσουμε, αν δεν τα
ξεπεράσουμε εμείς θα φταίμε»,
ενώ επισήμανε ότι η συνδρομή
και η συμβολή των υπαλλήλων
αποτελούν προϋποθέσεις για την
παραγωγή αποτελεσματικού και
ουσιαστικού έργου από την Περιφέρεια, κάλεσε δε το προσωπικό
των υπηρεσιών της να προσπαθήσει να βελτιώσει περαιτέρω
την αποδοτικότητά του.
«Εν κατακλείδι» τόνισε ο Περιφερειάρχης, «είμαι ευχαριστημένος από τη συνάντηση, από την
ανταπόκριση των διευθυντών,
από την πολύ καλή ενημέρωση
που έχουν και ο χωρικός αντιπεριφερειάρχης (σ.σ. Τάσος Γκιολής) και οι άλλοι δύο θεματικοί
αντιπεριφερειάρχες (σ.σ. Αθηνά
Κόρκα και Χάρης Βυτινιώτης),
έχουμε τρία στελέχη εδώ που
κρατούν στα χέρια τους όχι μόνο
την Κορινθία αλλά ολόκληρη την
Πελοπόννησο! Θα προσπαθήσουμε, θα αγωνιστούμε για να τα
καταφέρουμε», κατέληξε.

ΕΧΕΤΕ ΕΥΘΥΝΗ!

 Ιδιαίτερη εντύπωση έκανε

η αναφορά του στις ευθύνες
υπογραφής που έχουν οι υπάλληλοι λέγοντας χαρακτηριστικά:
«Συνέστησα στους υπαλλήλους, αν
έχετε οποιαδήποτε διαφωνία στις
κατευθύνσεις που σας δίνουμε, ή
το τι να κάνετε, να τη γράφετε τη
διαφωνία, πάνω στην εισήγηση.
Έχετε υποχρέωση να το κάνετε
γιατί ενδεχομένως να έχετε
ευθύνες στο μέλλον. Γιατί ευθύνες
δεν έχουν μόνο οι αιρετοί. Και οι
υπάλληλοι έχουν ευθύνες. Όταν
συνηγόρησαν για να γίνει κάτι το
οποίο δεν είναι σύννομο». Ενώ
στη συνέχεια του λόγου του σημείωσε: «Δεν θέλω να είμαι εγώ ο
διώκτης κανενός. Ίσα-ίσα θέλω να
έχω τις καλύτερες των σχέσεων.
Αλλά εδώ κύριοι, διαχειριζόμαστε
δημόσιο χρήμα!».
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Το φράγμα του Ασωπού
και το Αλιευτικό Καταφύγιο
Βραχατίου
Στις σύντομες δηλώσεις του
μετά την σύσκεψη ο κ. Νίκας
δεν παρέλειψε να απαντήσει σε
ερώτηση που του έγινε για την
πρόοδο των εργασιών τόσο στο
φράγμα του Ασωπού όσο και στο
Αλιευτικό Καταφύγιο Βραχατίου.
«Ακριβή ενημέρωση δεν έχω
ακόμα», παραδέχτηκε ο νέος
Περιφερειάρχης Πελοποννήσου,
«Θέλω όμως να σας πω» συνέχισε, «ότι στην πατρίδα μας υπάρχουν κάποια έργα τα οποία έχουν
γίνει ανέκδοτα.
Όπως το αρδευτικό του Ασωπού, το αρδευτικό της Λίμνης
Δόξας, ο Ανάβαλος, τα έργα στη
Σκάλα, το Φιλιατρινό φράγμα
στη Μεσσηνία. Τα χειρίζεται το
υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, έχει προγραμματιστεί μία
συνάντηση με τον κ. Βορίδη, για
όλα αυτά και κουβεντιάζουμε
με πολύ μεγάλη σοβαρότητα το
θέμα της μεγάλης Λιμνοδεξαμενής στο Ξυλόκαστρο. Υπάρχουν
χρήματα σε όλους τους άξονες
αυτή τη στιγμή ώστε και η Κορινθία να πάρει το μετρικό που πρέπει να πάρει».

Στέγαση περιφερειακών υπηρεσιών
Το θέμα της στέγασης υπηρεσιών της Περιφέρειας Πελοποννήσου σε στρατιωτικές υποδομές που θα της παραχωρηθούν από το υπουργείο Εθνικής Αμυνας, αποτέλεσε
αντικείμενο της συνάντησης που είχε ο περιφερειάρχης
Παναγιώτης Νίκας, με τον υφυπουργό Εθνικής Αμυνας Αλκιβιάδη Στεφανή. Ο Π. Νίκας θα βρεθεί και πάλι στην Αθήνα,
τις προσεχείς μέρες, προκειμένου να τακτοποιηθεί οριστικά
το θέμα της στέγασης περιφερειακών υπηρεσιών σε Ναύπλιο, Κόρινθο και Τρίπολη, μετά από την παράδοση στρατιωτικών εγκαταστάσεων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ


ΤΙ ΔΗΛΩΣΑΝ ΟΙ ΤΡΕΙΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΟΙ ΑΝΤ/ΡΧΕΣ
ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
Τάσος Γκιολής: «Τα αντιπλημμυρικά
πρέπει να γίνουν άμεσα»

Σ

ύντομες
δηλώσεις
έκανε και ο νέος αντιπεριφερειάρχης Κορινθίας, Τάσος Γκιολής ο οποίος μεταξύ άλλων ανέφερε:
«Συζητήσαμε τα προβλήματα κάθε τμήματος (εν.
της αντιπεριφέρειας) ξεχωριστά και τις άμεσες
προτεραιότητες όπως για παράδειγμα τα αντιπλημμυρικά, που πρέπει να γίνουν άμεσα».

Χάρης Βυτινιώτης: «Προτεραιότητα
ο δρόμος Μεσινό – Αρχαία Φενεός»

Ο

θεματικός αντιπεριφερειάρχης Υποδομών κ. Χάρης Βυτινιώτης
στις δηλώσεις του τόνισε
πως: «Αυτή η επίσκεψη
είχε αποτέλεσμα διότι από
μέρα σε μέρα μπαίνουμε
πιο βαθιά στα προβλήματα
και ένα-ένα καταλαβαίνουμε σε ποια κατεύθυνση πρέπει να το οδηγήσουμε. Σήμερα λοιπόν μέσα από την ενημέρωση δόθηκε σε μας που έχουμε την ευθύνη
το κίνητρο να «περπατήσουμε» τις υποθέσεις
για το καλό της Κορινθίας, για το καλό της Πελοποννήσου». Ο κ. Βυτινιώτης αναφέρθηκε
στην προτεραιότητα που δόθηκε για την κατασκευή του δρόμου που ενώνει το Μεσινό
με την Αρχαία Φενεό και το Φράγμα Δόξα και
φτάνει έως τη Συβίστα και το Στενό, ένα οδικό
πέταλο πολύ μεγάλης σημασίας όχι μόνο για
την τουριστική ανάπτυξη, αλλά συγχρόνως είναι και ένας άξονας που θα χρησιμοποιηθεί για
τη διακίνηση των αγροτικών προϊόντων της
περιοχής. «είναι», κατέληξε ο κ. Βυτινιώτης,
«ένα από τα σημαντικότερα έργα που έχουν
γίνει ποτέ στην ορεινή Κορινθία».

Αθηνά Κόρκα-Κώνστα: «Πρέπει
να δουλέψουμε για να πετύχουμε
περισσότερες λύσεις»

Η

θεματική αντιπεριφερειάρχης Παιδείας
και Πολιτισμού κ. Αθηνά Κόρκα δήλωσε μετά
το πέρας της επίσκεψης
Νίκα ότι: «έγινε διεξοδικά ανάλυση των θεμάτων
και δεν υπάρχει για μας
μέρα κενή πρέπει να δουλέψουμε συνέχεια ούτως ώστε να πετύχουμε
περισσότερες λύσεις για την Κορινθία». Η κ.
Κόρκα εκτίμησε ότι είναι πολύ σημαντικό ότι
μπαίνει πρώτη η Ορεινή Κορινθία στο προσκήνιο για λόγους αγροτικής ανάπτυξης αλλά και
πολιτιστικούς και τουριστικούς λόγους. Στη
συνέχεια αναφέρθηκε στα έργα Πολιτισμού
και Παιδείας τα οποία είναι απαραίτητα για
την Πελοπόννησο και έκανε ειδική μνεία στον
εορτασμό των 200 ετών από την επανάσταση
του 1821.

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν
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Χάρης Βυτινιώτης και Αθηνά Κόρκα-Κώνστα ανέλαβαν νευραλγικές αντιπεριφέρειες

Δυνατή η Κορινθία στην Περιφέρεια
Τ

ην Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου ο νέος Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας ανακοίνωσε σε ειδική συνέντευξη τύπου τους νέους
θεματικούς αντιπεριφερειάρχες. Μεταξύ αυτών οι δύο
Κορίνθιοι, Χάρης Βυτινιώτης και Αθηνά Κόρκα-Κώνστα.

Ο ΧΆΡΗΣ ΒΥΤΙΝΙΏΤΗΣ ορίστηκε Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών, ο οποίος θα είναι αρμόδιος για τα νέα
έργα, τον συντονισμό των Τεχνικών Υπηρεσιών και τη
συντήρηση των έργων.
Ο κ. Βυτινιώτης γεννήθηκε το 1951 στο Βέλο. Εκεί
φοίτησε στο Δημοτικό-Γυμνάσιο-Λύκειο. Σπούδασε πολιτικός μηχανικός και αφού παντρεύτηκε την οδοντίατρο
Βασιλική Μουτάφη εγκαταστάθηκαν οικογενειακά και
επαγγελματικά στο Κιάτο. Έχει δύο γιους μηχανικούς,
με διδακτορικές σπουδές στην Αμερική. Είναι πρώην
δήμαρχος Βέλου, πρώην αντιπρόεδρος του δημοτικού
συμβουλίου Σικυωνίων, έχει προσφέρει υπηρεσία σε
διάφορους τομείς της Δημόσιας ζωής και έχει συμμετάσχει σε συλλόγους κοινωνικού ενδιαφέροντος, ενώ
η δράση του στην τοπική αυτοδιοίκηση υπήρξε πλούσια
και πολυσχιδής.
Η ΑΘΗΝΆ ΚΌΡΚΑ-ΚΏΝΣΤΑ ορίστηκε Αντιπεριφερειάρχης Παιδείας – Πολιτισμού, αρμόδια μεταξύ άλλων
για θέματα αρχαιολογικών χώρων, για τη συνεργασία με
το “Διάζωμα”, για τις πολιτιστικές διαδρομές, την προσβασιμότητα, την εκπαίδευση, αλλά και τη συντήρηση
των σχολικών υποδομών.
Η κ. Κόρκα είναι διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός, απόφοιτος του Πολυτεχνείου Πατρών. Είναι παντρεμένη με τον Μηχανολόγο- Μηχανικό Παναγιώτη
Κώνστα. Έχει δύο παιδιά, την Μυρτώ (MSc, BEng) και
τον Παύλο (MSc, BSc).
Είναι μέλος Κεντρικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας από το 2001. Στις εκλογές του 2004 εξελέγη βουλευτής Κορινθίας με τη Νέα Δημοκρατία αντικαθιστώντας τον Σταύρο Δήμα, και επανεξελέγη στις εκλογές του
2007. Ήταν η πρώτη γυναίκα βουλευτής στην πολιτική

ιστορία του Νομού Κορινθίας.
Μετά την ανάληψη των καθηκόντων της η κ. Κόρκα
δήλωσε: «"Ανέλαβα σήμερα την Αντιπεριφέρεια Παιδείας και Πολιτισμού μετά από την τιμητική πρόταση
του Περιφερειάρχη Παναγιώτη Νίκα.
Η Περιφερεια Πελοποννήσου έχει πολλά θέματα σε
αυτό τον τομέα που έχουν παραμείνει άλυτα όπως:
• ο εκσυγχρονισμός και η ανάπτυξη των σχολικών μονάδων καθώς και η συντήρηση τους.
• η συνεργασία με τις αρχές της πρωτοβάθμιας και
της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και με το
Υπουργείο Παιδείας για την σωστή στελέχωση των
σχολείων της Περιφερειας.
• η ανάδειξη και η προσβασιμότητα των αρχαιολογικών
χωρών και των πολιτιστικών διαδρομών καθώς και
η συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού για την
συνέχιση των σημαντικών ανασκαφών και ερευνών
στον Πελοποννησιακό χώρο.
• ο συντονισμός σε επίπεδο Περιφερειας της οργάνωσης των εορταστικών εκδηλώσεων της Ελλάδα 2021
για τα 200 χρόνια από την επανάσταση του 1821.
• η ανάδειξη, η σύνδεση και η ανάπτυξη του πολιτισμού με τον τουρισμό και η προώθηση τους ως κοινό

εξειδικευµένο συνεργείο
µε αριθµό πιστοποίησης

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

ΟΙ ΥΠΌΛΟΙΠΟΙ θεματικοί αντιπεριφερειάρχες είναι:
1. Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Οικονομίας ορίστηκε ο Βασίλης Καπέλιος (από τη Μεσσηνία) τ. Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος.
2. Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος ορίστηκε ο Ανδρέας Τσουκαλάς (από τη Μεσσηνία), πολιτικός μηχανικός και πρώην αντιδήμαρχος στον Δήμο Οιχαλίας.
3. Αντιπεριφερειάρχης Υγείας ορίστηκε ο Δημήτρης
Σχοινοχωρίτης (από την Αργολίδα), επιχειρηματίας
στον χώρο του φαρμάκου.
4. Αντιπεριφερειάρχης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης ορίστηκε ο Νίκων Τζινιέρης (από τη Λακωνία),
πολιτικός μηχανικός, αρμόδιος μεταξύ άλλων για τη
βιομηχανία, το εμπόριο, τις λατομικές περιοχές και
την γεωργία.

ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ

ΚΑΛΛΙΑΝΙΩΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΕΙΣ

προϊόν.
• η συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
για την σωστή προώθηση της Πελοποννήσου ως ένα
πολιτιστικό και πολιτισμικό τόπο.
Συγχαρητήρια και στους υπόλοιπους συναδέλφους
αντιπεριφεριάρχες. Ξεκινάμε δυναμικά με όρεξη για
δουλειά.»

& ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΟΥΒΙΤΑΚΗΣ

Γλ

Ζευγολατιό
Κορινθίας

Άσσος
Κορινθίας

ΤΗΛ.:

ΤΗΛ.:

27410 56566

27410 89117

∆ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΕΙ

Κιν.: 6944 243418
& 6937 114763

6 Περιφερειακά Νέα

Νίκας σε
Χρυσοχοΐδη:
«Στα όριά του
το στρατόπεδο
της Κορίνθου»
Το ψήφισμα στο οποίο κατέληξε
το Περιφερειακό Συμβούλιο
Πελοποννήσου, στην πρώτη
του συνεδρίαση, ως προς
το προσφυγικό θέμα και το
ενδεχόμενο επιπλέον αφίξεων
προσφύγων για φιλοξενία στο
στρατόπεδο της Κορίνθου,
μετέφερε ο περιφερειάρχης
Παναγιώτης Νίκας στη
σύσκεψη περιφερειαρχών που
πραγματοποιήθηκε υπό τον
υπουργό Προστασίας του Πολίτη
Μιχάλη Χρυσοχοΐδη.
«Πρέπει να εγκαταλειφθεί η
λογική των στρατοπέδων η οποία
δημιουργεί γκέτο. Επιπλέον,
το στρατόπεδο Κορίνθου έχει
φτάσει έχει φτάσει στα όριά του»
επισήμανε ο περιφερειάρχης,
προσθέτοντας ότι θα πρέπει –όπως
αναφέρει και το ψήφισμα του
Περιφερειακού Συμβουλίουνα υπάρξει ισοκατανομή των
προσφύγων ανά τις Περιφέρειες
της χώρας.
Ο Π. Νίκας πρόσθεσε ότι
υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον
από ξενοδοχειακές μονάδες για
να παράσχουν στέγη, εφόσον
η Ευρωπαϊκή Ενωση καλύπτει
τη σχετική δαπάνη, τονίζοντας
ότι με τον τρόπο αυτό δίνεται η
δυνατότητα και για μια γενικότερη
διασπορά.
Ο περιφερειάρχης σημείωσε πως
η χώρα μας «δέχεται ‘εισβολή’ στα
ανατολικά της σύνορα», τονίζοντας
όμως την ίδια στιγμή ότι «έχουμε
υποχρέωση, με ενότητα εθνική
και διάθεση αλληλεγγύης και
ανθρωπιάς να αντιμετωπίσουμε
αυτό το πρόβλημα για να μην
μετατραπεί σε ένα θέμα που θα
φέρει μακροχρόνια ζημιά».
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Συγκροτεί νομική υπηρεσία
η Περιφέρεια Πελοποννήσου

Σ

την πρόσληψη δύο δικηγόρων
ανά Περιφερειακή Ενότητα θα
προβεί η Περιφέρεια Πελοποννήσου,
όπως ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης
Παναγιώτης Νίκας την Δευτέρα, σε
συνέντευξη Τύπου στην Τρίπολη.
Η πρόσληψη θα γίνει με την διαδικασία που προβλέπει ο νόμος, μέσω
επιτροπής στην οποία προεδρεύει δικαστικός.
Οι δικηγόροι, που θα προσληφθούν
με έμμισθη εντολή, θα αποτελούν
υπηρεσία επικεφαλής της οποίας θα
είναι διευθυντής και θα επιλαμβάνονται όλων των θεμάτων που αφορούν

Νέα εμπλοκή
για τα σκουπίδια
της Πελοποννήσου
Στον αέρα ξανά
το ζήτημα της ΣΔΙΤ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΜΑΡΜΑΡΩΝ

Mάρµαρα • γρανίτες
φυσικά πετρώµατα

Μουσών 14,
Βέλο Κορινθίας
replayctt@gmail.com

την Περιφέρεια., σημείωσε ο Π. Νίκας
και πρόσθεσε:
“Θα συνεδριάζουν για τα μείζονα θέματα. Ηδη συσσωρεύονται τελεσίδικες αποφάσεις για πολλά εκατομμύρια ευρώ που πρέπει να πληρώσει η
Περιφέρεια για έργα και γι’ αυτό χρειάζεται να διαθέτουμε μια ισχυρή νομική υπηρεσία. Μέχρι να ολοκληρωθεί
η διαδικασία πρόσληψης, για τις λίγες
επόμενες εβδομάδες, τα θέματα θα
υποστηρίζονται μόνο από τους δικηγόρους κάθε Περιφερειακής Ενότητας, που θα απασχολούνται με τα θέματα της δικής τους ΠΕ” ξεκαθάρισε ο
περιφερειάρχης.

ΧΡΗΣΤΟΣ
ΘΑΝΑΣΕΝΑΡΗΣ
% 2742 033260
6945 435411
6947 099281

Επεισοδιακή χαρακτηρίστηκε από
πολλούς η πρώτη συνεδρίαση του
νέου Περιφερειακού Συμβουλίου
η οποία στιγματίστηκε από την
άρνηση της πλειοψηφίας του
Σώματος να ψηφίσει τις αναγκαστικές
απαλλοτριώσεις για το εργοστάσιο
διαχείρισης των απορριμμάτων. Το
"κόκκινο φως" άναψε κυρίως, η
παράταξη του Πέτρου Τατούλη, που
ενώ ακόμη μιλά για ένα δικό του έργο,
του έβαλε… τρικλοποδιά.
Τα «όχι» στις αναγκαστικές
απαλλοτριώσεις για τη Σύμπραξη
Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ)
υπερίσχυσαν λοιπόν, καθώς ανήλθαν
σε 23, με τα «ναι», να φτάνουν τα 17
και τις λευκές ψήφους, 8! «Η ΣΔΙΤ
φέρει το δικό μου όνομα», είπε ο
επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας
Πέτρος Τατούλης, ο οποίος μίλησε
για συμφέροντα, τονίζοντας πως το
έργο αυτό θα φέρνει μόνο, τη δική του
σφραγίδα, για να λάβει την απάντηση
των δεκάδων οργισμένων πολιτών
οι οποίοι αντέδρασαν με φωνές και
υψηλούς τόνους.
«Το έργο, θα έπρεπε να έχει
διαφορετική φιλοσοφία και
αντίληψη στην υλοποίησή του, όμως
βρισκόμαστε προ τετελεσμένων
γεγονότων που έχουν διαμορφωθεί

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Η πρόσληψη
θα γίνει μέσω
επιτροπής στην
οποία προεδρεύει
δικαστικός.

Παράλληλα, ο Π. Νίκας ενημέρωσε
ότι έχει ζητήσει από την Οικονομική
Επιτροπή να προβεί στην ανάκληση
ορισμού δικηγόρων για υποθέσεις
που συνδέονται με τον πρώην περιφερειάρχη και έχουν προσωπικό χαρακτήρα:
“Αν εγώ μαλώσω μαζί σας, δεν έχει
καμιά δουλειά το κράτος και η περιφέρεια να βάλει τον δικηγόρο για να
με υποστηρίζει. Τελεία και παύλα” τόνισε χαρακτηριστικά ο Π. Νίκας.

τα προηγούμενα χρόνια και σε
επίπεδο Περιφερειακής Αρχής, αλλά
και κεντρικά», δήλωσε ο Γιώργος
Δέδες, με τον Γιάννη Μπουντρούκα,
να χαρακτηρίζει επιτακτική, τη
διαχείριση των σκουπιδιών που
όπως είπε, έχει αργήσει χρόνια…
Για μεθοδευμένο αδιέξοδο στην
παράδοση της διαχείρισης των
απορριμμάτων στο μεγάλο…
κεφάλαιο στην Πελοπόννησο,
έκανε λόγο με τη σειρά του ο Νίκος
Γόντικας, ενώ ο Θανάσης Πετράκος,
τοποθετήθηκε παραφράζοντας
γνωστό τραγούδι και λέγοντας
«Οι περιφερειάρχες αλλάζουν,
αλλά η αγάπη για τις αναγκαστικές
απαλλοτριώσεις, μένει», σημείωσε με
νόημα, ενώ την ξεκάθαρη αντίθεσή
της, διατύπωσε για μια ακόμη φορά
και η Δήμητρα Λυμπεροπούλου.
«Ήμασταν, είμαστε και θα είμαστε
σθεναρά αντίθετοι στη ΣΔΙΤ. Το
έχουμε καταψηφίσει πολλάκις κι
έτσι θα συνεχίσουμε, περήφανοι
γιατί έχουμε μπλοκάρει την εξέλιξη»,
είπε η κα Λυμπεροπούλου, με τον
Παναγιώτη Κάτσαρη, να τονίζει με τη
σειρά του, πως βάση δεν πρέπει να
επιτραπεί να χαθούν οι περιουσίες
των πολιτών κάτω από χιλιάδες
τόνους σκουπιδιών.

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν
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Δωρεάν πρόγραμμα μέτρησης οστικής πυκνότητας
Ο Δήμος Σικυωνίων, σε συνεργασία με το Εθνικό
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων – Προαγωγής
Υγείας και στο πλαίσιο εφαρμογής προγραμμάτων
προληπτικής ιατρικής για τους δημότες, διοργανώνει
δωρεάν πρόγραμμα Μέτρησης Οστικής πυκνότητας
από τις 2 Οκτωβρίου έως και τις 8 Οκτωβρίου 2019,
με στόχο την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση της
οστεοπόρωσης.
Η εξέταση απευθύνεται σε γυναίκες άνω των 45
– 50 ετών, γυναίκες που έχουν μπει σε εμμηνόπαυση, γυναίκες που κάνουν χρόνια χρήση κορτιζόνης
ή έχουν προβλήματα θυρεοειδούς αδένα, καθώς
και γυναίκες με βεβαρυμμένο οικογενειακό ιστορικό
οστεοπόρωσης.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ΔΩΡΕΑΝ μέτρηση
οστικής πυκνότητας με υπερηχογράφημα πτέρνας και
τα αποτελέσματα της μέτρησης βγαίνουν αμέσως.

αδέσποτα
ΔΩΡΕΑΝ ΣΤΕΙΡΩΣΕΙΣ

Πρωτοβουλία του δήμου
Σικυωνίων σε συνεργασία
με την ΕΔΚΕ

Μια εξαιρετική πρωτοβουλία για την
αντιμετώπιση του προβλήματος των
αδεσπότων υλοποιεί το μήνα Οκτώβριο ο Δήμος Σικυωνίων. Πρόκειται
για δωρεάν πρόγραμμα στείρωσης
αδέσποτων ζώων, σε συνεργασία με
την Εθελοντική Δράση Κτηνιάτρων
Ελλάδος (Ε.Δ.Κ.Ε.). Αναμένεται σημαντική ανταπόκριση του κόσμου θα
είναι σημαντική και θετικά αποτελέσματα στην αναγκαιότητα ρύθμισης
του πληθυσμού τους.
Έτσι λοιπόν όσοι ενδιαφέρονται να
στειρώσουν κάποιο αδέσποτο ζωάκι
μπορούν να απευθυνθούν με αίτησή
τους στο αρμόδιο γραφείο, στο Δημαρχείο Κιάτου, έως 30 Σεπτέμβρη
2019. Ο κάθε πολίτης είναι υπόχρεος
να μεταφέρει το ζώο στο Κτηνιατρείο, να το επιστρέψει για επανένταξη στο σημείο που το παρέλαβε
και να του δώσει αντιβίωση για τρεις
ημέρες.

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί και στις τρεις Δημοτικές Ενότητες ως εξής:
• Τετάρτη 2 Οκτωβρίου, ώρα 9:00 έως 14:00 Κιάτο,
Πολιτιστικό Κέντρο
• Πέμπτη 3 Οκτωβρίου, ώρα 9:00 έως 14:00 Κιάτο,
Πολιτιστικό Κέντρο
• Παρασκευή 4 Οκτωβρίου, ώρα 9:30 έως 13:30 Τ.Κ.
Κρυονερίου, Πολύκεντρο
• Δευτέρα 7 Οκτωβρίου, ώρα 9:30 έως 13:30 στη
Δ.Ε. Στυμφαλίας, Δημοτικό Κατάστημα Καλλιάνων
• Τρίτη 8 Οκτωβρίου, ώρα 9:30 έως 13:30 στη Δ.Ε.
Φενεού, παλιό Δημοτικό Σχολείο Μεσινού
Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί κατόπιν ραντεβού
και οι ενδιαφερόμενες θα πρέπει να επικοινωνήσουν
με το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και
Πολιτισμού του Δήμου στα τηλέφωνα 2742360123
(κα Λίγκου) ή 2742360117 (κα Γκαβάγια).

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

100% επιτυχία στα ΑΕΙ
και ΤΕΙ των μαθητών του
"Κοινωνικού Φροντιστηρίου"

Μ

ε απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε η σχολική
χρονιά 2018-2019 για το
«Κοινωνικό Φροντιστήριο» του Δήμου Σικυωνίων. Όλοι οι μαθητές που
παρακολούθησαν τα φροντιστηριακά
τμήματα της Γ΄ Λυκείου κατάφεραν να
εισαχθούν στις σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της επιλογής τους.
Είναι το επιτυχές αποτέλεσμα της
προσπάθειας μαθητών και εθελοντών
καθηγητών που συνεργάστηκαν και
κατάφεραν το καλύτερο αποτέλεσμα.
Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στους
μαθητές για την επιτυχία τους, αλλά
και αμέριστη εκτίμηση στους εθελοντές καθηγητές που πρόσφεραν ανι-

διοτελώς υψηλού επιπέδου φροντιστηριακά μαθήματα στα παιδιά.
Η λειτουργία του «Κοινωνικού
Φροντιστηρίου» εντάσσεται στο
πλαίσιο άσκησης της κοινωνικής
πολιτικής του Δήμου και λειτουργεί
για έκτη συνεχή σχολική χρονιά στο
Κιάτο χάρη στην πολύτιμη βοήθεια
και στήριξη εθελοντών καθηγητών,
μελών της «Ομάδας εθελοντών» του
Δήμου, των σχολικών μονάδων των
Γυμνασίων και Λυκείων του Δήμου,
καθώς και των γονέων και μαθητών
που στηρίζουν το θεσμό.
Μία καινούρια σχολική χρονιά ξεκινάει σε λίγο και ο Δήμος Σικυωνίων προγραμματίζει να λειτουργήσει

και την τρέχουσα σχολική χρονιά το
«Κοινωνικό Φροντιστήριο» επιδιώκοντας να προσφέρει ίσες ευκαιρίες
σε όλους τους μαθητές .
Δεδομένου ότι ο εθελοντισμός
αποτελεί αίτημα και ανάγκη των καιρών μας, δεν περισσεύει κανείς σε
αυτήν την προσπάθεια.
Ο Δήμος Σικυωνίων απευθύνει
έκκληση σε εκπαιδευτικούς που ενδιαφέρονται να ενταχθούν φέτος στο
πρόγραμμα, να επικοινωνήσουν με το
Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού του Δήμου, τηλ.
27423 60117 (κα Γκαβάγια).
Όλοι ΜΑΖΙ διδασκόμαστε την αλληλεγγύη στην πράξη!
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Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Συναντήσεις ουσίας & προγραμματισμού
Μια νέα δημοτική περίοδος
ξεκίνησε για το δήμο
Σικυωνίων με τον Σπύρο
Σταματόπουλο για άλλη μια
φορά στο τιμόνι του δήμου και
όλα δείχνουν ότι το μεράκι,
η όρεξη για δουλειά και η
διάθεση συνεργασίας για το
καλό του τόπου δεν έχουν
εγκαταλείψει ούτε στιγμή τον
δήμαρχο Σικυωνίων.

Μ

ε ταχείς ρυθμούς και με μοναδικό στόχο την εξασφάλιση της
αναπτυξιακής πορείας του δήμου
Σικυωνίων ο δήμαρχος που εδώ και
χρόνια έχει εγκαινιάσει μια νέα αντίληψη και πρακτική στην αυτοδιοίκηση με την άμεση ουσιαστική επαφή
με τον κόσμο, προχώρησε αμέσως
μετά την ανάληψη των καθηκόντων
σε ευρείες συναντήσεις-συσκέψεις
με τα συμβούλια Κοινοτήτων των
τριών Δημοτικών Ενοτήτων.

Η αρχή έγινε στη Στυμφαλία
Οι επαφές ξεκίνησαν από τη Στυμφαλία, όπου συναντήθηκε με τα τοπικά συμβούλια της ΔΕ Στυμφαλίας,
παρουσία αντιδημάρχων και δημοτικών συμβούλων της αντιπολίτευσης,
με σκοπό τον προγραμματισμό των
έργων και των προτεραιοτήτων της
νέας θητείας. Με άξονα την αγάπη
για τον τόπο, πέρα από πολώσεις και
φοβίες, η συζήτηση κινήθηκε σε κλίμα συνεργασίας και συνέργειας για
το καλό της Στυμφαλίας.
Συνεχίζοντας στο ίδιο μοτίβο ο
δήμαρχος Σικυωνίων βρέθηκε στο

400+400 χιλ. ευρώ για αγροτική οδοποιία
Στο στάδιο της υπογραφής των συμβάσεων βρίσκονται δύο μεγάλα έργα
αγροτικής οδοποιίας στο δήμο Σικυωνίων. Συγκεκριμένα πρόκειται για τη σύμβαση «Αγροτική Οδοποιία (ΒελτίωσηΑσφαλτόστρωση Αγροτικών Δρόμων)
στα Τ.Δ. Κλημεντίου, Σουλίου, Κρυονερίου, Διμηνιού και Σικυώνος»,
ύψους 399 χιλ. ευρώ και για τη σύμβαση «Αγροτική οδοποιία από Επ.Ο. Μεσινού - Αρχαίας Φενεού έως Παναγία
(Τμήμα Γ') και έως Θέση "Λίμνη Αμπέλια"», ύψους 383 χιλ. ευρώ.
Και τα δύο έργα, τα οποία χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ 2014-2020), αναμένεται να αποκαταστήσουν
σε μεγάλο βαθμό το αγροτικό δίκτυο στις προαναφερόμενες περιοχές
καθιστώντας εύκολη και ασφαλή τη μετάβαση των αγροτών στις καλλιέργειές τους, αλλά και έγκαιρη και γρήγορη τη μεταφορά της αγροτικής
παραγωγής στο δευτερογενή τομέα (αγορές, μεταποίηση, κ.λπ.).

- Ακοολογικός έλεγχος παίδων & ενηλίκων
- Εκτίμηση εμβοών (βουητά)
και ροχαλητού
- Έλεγχος λαβυρινθικής λειτουργίας
(Ίλιγγος/Ζάλη)
- Ενδοσκοπικός έλεγχος
ρινός, φάρυγγα, λάρυγγα και ώτων

Φενεό με τους προέδρους και τα νέα
κοινοτικά συμβούλια της Δ.Ε. Φενεού. Παρόντες ο νέος αντιδήμαρχος
Φενεού Νίκος Τσιόγκας και ο αντιδήμαρχος Στυμφαλίας Παναγιώτης
Φιακάς, αλλά και οι δημοτικοί σύμβουλοι της περιοχής.
Οι συναντήσεις ολοκληρώθηκαν με
την ευρεία σύσκεψη με τα συμβούλια
και τους προέδρους των Κοινοτήτων
της Δ.Ε. Σικυωνίων, η οποία πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου Σικυωνίων.
Η οργάνωση και η ιεράρχηση των
αναγκαίων έργων σε κάθε περιοχή
είναι λογικό ότι μπορεί να προκύψει
μόνο με απευθείας συναντήσεις και
συζητήσεις και ο Σπύρος Σταματόπουλος που το γνωρίζει καλά αυτό, με
κάθε ευκαιρία, εγκαταλείπει το γραφείο του για να βρεθεί κοντά στους
δημότες και τα προβλήματά τους.

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν
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Σταματόπουλου – τοπικών συμβουλίων

Το αυτοδιοικητικό φαινόμενο
“Σταματόπουλος”
Η αλήθεια είναι ότι η στάση του
Σταματόπουλου ξεφεύγει από τα στερεότυπα του δημάρχου που οχυρώνεται πίσω από το ευμέγεθες γραφείο
του και περιμένει ως άλλος Καίσαρας
τους τοπικούς συμβούλους να τους
ακούσει, να τους νουθετήσει και στη
συνέχεια να τους αποχαιρετήσει με
ένα φιλικό χτύπημα στην πλάτη και
πενιχρές υποσχέσεις.
Ο δήμαρχος Σικυωνίων επιδιώκει
πιο ουσιαστικές και άμεσες σχέσεις
με τους προέδρους και τα συμβούλια
των Κοινοτήτων του, αφ’ ενός μεν
γιατί προτιμά να έχει ιδίαν άποψη για
κάθε μικρό ή μεγάλο πρόβλημα στα
όρια του δήμου, αφ’ετέρου γιατί ο
πραγματικός στόχος στην προσπάθεια δεν είναι το «θεαθήναι» αλλά η
ουσιαστική αντιμετώπιση των όποιων

προβλημάτων, η επίλυσή τους και η
αναπτυξιακή πορεία του τόπου.
Η εφαρμογή αυτών των πρακτικών
σε συνδυασμό με τον αντικομφορμιστικό χαρακτήρα του Σταματόπουλου

1ος στην Κορινθία, 5ος στην Περιφέρεια
Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία χρηματοδοτήσεων που έδωσε στη δημοσιότητα
το υπουργείο Εσωτερικών για τα προγράμματα «Φιλόδημος Ι» και «Φιλόδημος ΙΙ» ο δήμος Σικυωνίων έχει απορροφήσει ποσά που αγγίζουν τα 8 εκατ. ευρώ.
Αυτό μεταφράζεται σε 350€ περίπου ανά κάτοικο και κατατάσσει το
δήμο Σικυωνίων στην πρώτη θέση στο νομό Κορινθίας σε απορρόφηση χρηματοδοτήσεων από τα προγράμματα «Φιλόδημος».
Σε επίπεδο περιφέρειας ο δήμος Σικυωνίων καταλαμβάνει την 5η
θέση, αφήνοντας πίσω του μεγάλους δήμους όπως Σπάρτης, Καλαμάτας, Άργους-Μυκηνών κλπ.

Κούρεµα
Ανδρικό - Γυναικείο - Παιδικό
Μανικιούρ
Πεντικιούρ
Αποτριχώσεις
Μακιγιάζ
Exte Βλεφαρίδες

αναμφίβολα δημιουργούν ένα νέο
πρότυπο αυτοδιοικητικού πολιτικού
άνδρα το οποίο κερδίζει διαρκώς
έδαφος και η φήμη του υπερβαίνει τα
στενά όρια του δήμου του, αλλά ακό-

Μαυρούλια 16 Κιάτο

Ηλιάνα ∆οµετίου Beauty Salon
Elianadometiou

μη και αυτού του νομού Κορινθίας.
Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο δήμος
Σικυωνίων επί των ημερών του φιγουράρει στην πρώτη θέση σε απορροφήσεις χρηματοδοτήσεων ΕΣΠΑ,
Πράσινου Ταμείου και “Φιλόδημου”
στην Κορινθία, ενώ κατέχει μία από
τις πρώτες θέσεις σε επίπεδο Περιφέρειας Πελοποννήσου.
Η αντισυμβατική εμφάνιση αλλά
η βαθιά γνώση των ζητημάτων της
αυτοδιοίκησης και της χρηματοδότησης των μεγάλων αναπτυξιακών
έργων, η αμεσότητα και η απλότητα
στην φυσική προσέγγιση, αλλά και η
εργατικότητα και η αεικίνητη δράση
καθιστούν τον δήμαρχο Σικυωνίων
Σπύρο Σταματόπουλο, οπωσδήποτε
ένα πολιτικό φαινόμενο, το οποίο είναι παραπάνω από βέβαιο ότι θα μας
απασχολήσει, σε πολλαπλά επίπεδα,
για πολλά χρόνια ακόμη!
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Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

“Άθληση για όλους” για έκτη χρονιά στο δήμο Σικυωνίων
Ο Δήμος Σικυωνίων εγκρίθηκε και για τη χρονιά 2019-2020 μεταξύ των Δήμων της
χώρας που θα υλοποιήσουν το πρόγραμμα «Άθληση για Όλους». Είναι η έκτη συνεχής χρονιά που ο Δήμος Σικυωνίων εξασφάλισε όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις από
τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για την πραγματοποίηση των προγραμμάτων,
που στόχο έχουν τη δια βίου άθληση στο πλαίσιο της ουσιαστικής αξιοποίησης του
ελεύθερου χρόνου του πολίτη. Τα προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί είναι «Άθληση και Παιδί» και «Άθληση και Γυναίκα» και οι δημότες του Δήμου Σικυωνίων
θα έχουν και φέτος τη δυνατότητα άθλησης με πολύ χαμηλό κόστος. Τις επόμενες
ημέρες θα ανακοινωθούν όλες οι λεπτομέρειες για τις εγγραφές. Για περισσότερες
πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Κοιν. Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού του Δήμου, τηλ. 27423 60117 (κα Γκαβάγια).

Συνάντηση Γκιολή με τον
Εμπορικό Σύλλογο Κιάτου

Τον Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Κορινθίας
κ. Αναστάσιο Γκιολή, επισκέφθηκαν
τη Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου 2019 ο
Πρόεδρος και τα μέλη του Εμπορικού
Συλλόγου Κιάτου σε μία δίωρη και
εκτενή συνάντηση σε σημαντικά θέματα του Δήμου Σικυωνίων.
Συζήτησαν για την πάταξη λαθρεμπορίου πλανόδιων πωλητών, για

διάφορα αγροτικά θέματα ως προς
την ενίσχυσης των αγροτών της περιοχής, αναφέρθηκαν σε προτάσεις
ανάπτυξης της πόλης καθώς και την
τουριστική προβολή της – Αρχαία
Σικυωνία, λίμνη Δόξα κα. Μεταξύ
άλλων αναφέρθηκαν εκτενώς σε θέματα που αφορούν την πρόληψη και
την καλή υγεία των πολιτών.

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

δήμος Βέλου-Βόχας
“Έργο 15 εκατ. ευρώ για να
σταματήσουμε να πνιγόμαστε”
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επιχείρηση
ΠΕΜΠΤΗ 12
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Μεγάλη επιχείρηση
της αστυνομίας στο
Ζευγολατιό
Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση έλαβε χώρα στο
Ζευγολατιό, αποτελούμενη
από 2 ομάδες ΟΠΚΕ, διμοιρία
αστυνομικών, αστυνομική δύναμη από το ΑΤ Βραχατίου και
από την ασφάλεια Κορίνθου,
πραγματοποιώντας ελέγχους.
Μετά τις συναντήσεις που
πραγματοποίησε τις προηγούμενες ημέρες ο Δήμαρχος
Βέλου Βόχας κ. Αννίβας
Παπακυριάκος τόσο με τον
Αστυνομικό Διευθυντή Κορινθίας κ. Τετράδη Χαράλαμπο &
τον Διοικητή του Α.Τ. Βραχατίου κ. Κωνσταντόπουλο
Κωνσταντίνο όσο και με τον
Διευθυντή ΔΕΔΔΗΕ Κορίνθου
κ. Μπότο Σπυρίδωνα για θέματα παραβατικότητας, αστυνόμευσης, κλπ. σε διαμερίσματα
του Δήμου, η ανταπόκριση
ήταν άμεση από την Ελληνική
Αστυνομία.
Ο Δήμαρχος κ. Αννίβας
Παπακυριάκος τόνισε ότι θα
βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές
προκειμένου να συνεχισθεί με
την ίδια δυναμική η προσπάθεια αυτή που καταβάλει ο Δήμος μας για να ξεπεραστούν τα
προβλήματα, προς ενίσχυση
και εμπέδωση του αισθήματος
ασφάλειας των πολιτών.

Συνέντευξη του Αννίβα Παπακυριάκου για τα αντιπλημμυρικά

Σ

μερωθεί και γραπτώς και προφορικώς
υνέντευξη για το θέμα των αντιn
πλημμυρικών έργων στο δήμο
ενώ υπογράμμισε την αναγκαιότητα οι
Η μελέτη που έχει εκπονηθεί
Βέλου-Βόχας έδωσε ο δήμαρχος Ανκαθαρισμοί
να γίνουν άμεσα πριν τις
σε συνεργασία με το υπουργείο
νίβας Παπακυριάκος στο korinthia.net.
πρώτες βροχές.
Υποδομών προβλέπει έργα ύψους
gr ενημερώνοντας κατ’ αρχήν πως ο
Αναφερόμενος στη συνολική αντιμε12-15 εκατομμυρίων ευρώ
καθαρισμός των ρεμάτων είναι ευθύνη
τώπιση του θέματος, επεσήμανε ότι η
(από το Πρόγραμμα Δημοσίων
της περιφέρειας. Έχουν γίνει κάποιοι
κατασκευή της Νέας Εθνικής έδωσε τα
Επενδύσεων), τα οποία υπάρχουν
τοπικοί καθαρισμοί ρεμάτων, είπε ο δήμεγάλα πλημμυρικά προβλήματα. Ανέμαρχος Βέλου-Βόχας ενώ ενημέρωσε
αφού προέρχονται από πρόβλεψη
φερε ότι επί ημερών Γιώργου Δέδε στη
πως η Περιφέρεια έχει δημοπρατήσει
στον προϋπολογισμό της
θέση του Γενικού Γραμματέα Υποδομών
ένα μεγάλο έργο 580.000 ευρώ και τα
κατασκευής της Νέας Εθνικής οδού
έγινε η σύνταξη μελετών για τα αντιτεχνικά επιτελεία έχουν επισκεφθεί το
Κορίνθου Πάτρας, είπε
πλημμυρικά έργα τα οποία έχουν ένα
δήμο αρκετές φορές για να δουν επιτόο
δήμαρχος
Βέλου-Βόχας.
κόστος που κυμαίνεται μεταξύ 12-15
που τα επίμαχα σημεία που προκαλούν
εκατομ. ευρώ. Τότε το υπουργείο Υποτις πλημμύρες, δηλαδή τον Χεκάλη-Πεδομών σκεφτόταν να το προχωρήσει
ριστερώνα, το Ζαπάντη και τον Ασωπό.
και έφτασε στο στάδιο των ΣΜΠΕ (ΜεΑναλύοντας όλες τις ενέργειές του
λέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων).
για τα αντιπλημμυρικά ο Αννίβας Παπακυριάκος τόνισε ότι
για τους καθαρισμούς των ρεμάτων η περιφέρεια έχει ενηΓΥΡΙΣΤΕ ΣΕΛΙΔΑ

12 Δήμος Βέλου-Βόχας
Ωστόσο με τις αλλαγές που έγιναν λόγω
εκλογών στην κυβέρνηση όλα αυτά ήρθαν πίσω, ανέφερε ο δήμαρχος ΒέλουΒόχας ο οποίος ενημέρωσε ότι έχει ήδη
συναντηθεί με τον Γενικό Γραμματέα Υποδομών με σκοπό να υπάρξει συντονισμός
ενεργειών για να προχωρήσουν τα έργα.
Ο Αννίβας Παπακυριάκος ανέφερε
πως ο δήμος Βέλου-Βόχας έχει πάρει
δύο χρηματοδοτήσεις από το Πρόγραμμα
Δημοσίων Επενδύσεων οι οποίες αναλύονται σε 700 χιλιάδες ευρώ για τον εγκιβωτισμό του Ζαπάντη και 2,5 εκατ. ευρώ
για τη δημιουργία εκβολής στο χείμαρρο
(Χεκάλη) Περιστερώνα. «Αυτές οι χρηματοδοτήσεις» είπε, «επειδή το κομμάτι
αυτό είναι ευθύνη της περιφέρειας πια, θα
μιλήσουμε με τον κ. Νίκα τον περιφερειάρχη και θα προσπαθήσουμε να τρέξουμε το έργο σε προγραμματική σύμβαση
με την περιφέρεια. Πολύ σύντομα λοιπόν
θα έχουμε τις αποφάσεις στα κομμάτια
αυτά», κατέληξε.
Ο δήμαρχος Βέλου Βόχας ξεκαθάρισε
σε όλους τους τόνους ότι για να λυθεί οριστικά αυτό το ζήτημα πρέπει να προχωρήσουν τα μεγάλα αντιπλημμυρικά έργα
ολικής αντιμετώπισης σε συνεργασία με
το υπουργείο Υποδομών και όπως είχαν
δρομολογηθεί με τον πρώην γραμματέα
Υποδομών Γιώργο Δέδε.

Συνάντηση με τον ΓΓ Υποδομών
Με τον Γενικό Γραμματέα Υποδομών
κ. Γεώργιο Καραγιάννη συναντήθηκε τη
Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου 2019 στην Αθήνα, ο Δήμαρχος Βέλου Βόχας κ. Αννίβας
Παπακυριάκος.
Ο Δήμαρχος ενημέρωσε τον Γενικό
Γραμματέα για όλα τα θέματα που σχετίζονται με τον Δήμο Βέλου Βόχας και έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην αναγκαιότητα
των αντιπλημμυρικών έργων του Δήμου.
Τις επόμενες ημέρες θα υπάρξει συνέχεια συναντήσεων για τον περαιτέρω
σχεδιασμό όλων των ενεργειών που θα
λάβουν μέρος.
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Για απόλυτη δικαίωση
μιλά ο Θανάσης Μανάβης
Αναφερόμενος στα αντιπλημμυρικά που παραδέχτηκε
ο δήμαρχος Βέλου-Βόχας στη συνέντευξή του ότι δεν έγιναν

Η πρόσφατη συνέντευξη του δημάρχου κ.Παπακυριάκου στην ιστοσελίδα korinthia.net.gr, έκρυβε
μία πολύ μεγάλη Πολιτική και Ηθική δικαίωση για τον
επικεφαλής του συνδυασμού μας Θανάση Μανάβη και
την Νέα Πνοή.
Πριν ένα χρόνο ο Θανάσης Μανάβης σε συγκέντρωση κατοίκων στο Κοκκώνι και παρουσία του δημάρχου είχε καταγγείλει ότι ο δήμος έχασε 2.500.000
εκατομμύρια ευρώ από την περιφέρεια για την διευθέτηση του ρέματος Περιστερώνας, με αποτέλεσμα
να πλημμυρίσει το Βραχάτι και τα γύρω χωριά.
Έξαλλος τότε ο δημοτικός σύμβουλος κ.Πρεδάρης
είχε πει δημόσια,ότι «ο δήμαρχος προσπάθησε να τρέξει το έργο από άλλη οδό πιο γρήγορα…»
Αμέσως μετά ο ίδιος ο δήμαρχος είπε ότι λέει
«μπούρδες» ο κ.Απόστολος Παπαφωτίου που είχε
καταγγείλει ότι με ευθύνη του δήμου χάθηκε το σπουδαίο αυτό έργο…!
Στην συνέντευξη που έδωσε ο κ.Παπακυριάκος
στην ιστοσελίδα ο ίδιος λέει ότι πλέον δεν έχει καμία ιδέα τι θα γίνει με τα αντιπλημμυρικά του δήμου
Βέλου-Βόχας και μάλιστα τώρα ΘΥΜΗΘΗΚΕ τα 2,5

εκατομμύρια για τον Περιστερώνα…αλλά φοβάται την
αλλαγή που έγινε στην κυβέρνηση…!
Η απόλυτη κοροϊδια στο μεγαλείο της!
Λίγο πριν τις εκλογές ο κ.Παπακυριάκος έκανε
μαθήματα αντιπλημμυρικής προστασίας και μόλις τις
κέρδισε με τον τρόπο που τις κέρδισε..σηκώνει τα χέρια ψηλά και ψάχνει 15 εκατομμύρια ευρώ…!
Το κάνει σκόπιμα όμως και αυτό είναι σαφές.
Φοβάται τον χειμώνα που έρχεται γιατί ποτάμια και
ρέματα είναι ακόμα ακαθάριστα και προσπαθεί να πετάξει τις ευθύνες ΤΟΥ στην περιφέρεια και στην κυβέρνηση Μητσοτάκη….!
Ένα χρόνο μετά τις πολιτικές «μπούρδες» του κ.Παπακυριάκου αποδείχθηκε ότι ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΕ ΑΛΛΟΣ
ΔΡΟΜΟΣ…
Ο μοναδικός δρόμος, ήταν να κάνει το έργο της περιφέρειας στον Περιστερώνα για να ένοιωθαν ασφαλείς σήμερα οι κάτοικοι του Βραχατίου και όλων των
χωριών.
Αυτή την στιγμή ο δήμος Βέλου-Βόχας είναι στο
απόλυτο μηδέν όσο αφορά την αντιπλημμυρική προστασία.
Οι Φαραωνικές σκέψεις του κ.Παπακυριάκου
είναι για μία ακόμα φορά στάχτη στα μάτια του
κόσμου, που ευχόμαστε να μην πληρώσει και
πάλι το τίμημα της ανερμάτιστης πολιτικής της
δημοτικής αρχής.
Βέβαια παραμένει ανοικτό το θέμα της απευθείας ανάθεσης των 3 εκατομμυρίων ευρώ που
έδωσε ο πρώην γενικός γραμματέας κ. Γιώργος
Δέδες μετά τις καταστροφές του «Ζορμπά» και ο
έλεγχος για το πώς και ιδιαίτερα που αξιοποιήθηκαν τα χρήματα αυτά.
Η Πολιτική και Ηθική δικαίωση του επικεφαλής
μας Θανάση Μανάβη, δεν μας αρκεί γιατί χιλιάδες
συμπατριώτες μας είναι στο έλεος των καιρικών
φαινομένων εξαιτίας της ανικανότητας της δημοτικής αρχής, να σχεδιάσει, να μελετήσει και να
εκτελέσει ένα μεγάλο έργο υποδομής, που έχει
ανάγκη ο τόπος μας.
Η δικαίωση αυτή αποδεικνύει όμως περίτρανα ότι προεκλογικά ΕΙΠΑΜΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ την
οποία άκουσε το 48% των πολιτών.
Δεν μας πίστεψαν λίγοι ακόμα που θεώρησαν
ότι κάναμε στείρα αντιπολίτευση.
Σήμερα είμαστε σίγουροι ότι το μετάνιωσαν.
Ο αγώνας μας για ένα καλύτερο, ανθρώπινο και
ασφαλή δήμο συνεχίζεται..!
ΝΕΑ ΠΝΟΗ
Γραφείο Τύπου
Ζευγολατιό 24 Σεπτεμβρίου 2019
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Στο κενό κάθε
προσπάθεια συκοφάντησης
των υπηρεσιών του Δήμου
Αδυναμία της αντιπολίτευσης να σταθεί στο ύψος
των περιστάσεων, λέει ο Αννίβας
Αναφερόμενος στο θέμα της ακύρωσης της προσφυγής κατά της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
για την προμήθεια καυσίμων ο Αννίβας Παπακυριάκος δήμαρχος ΒέλουΒόχας τονίζει τα εξής:
«Η Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την ακύρωση της
προσφυγής του επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης κατά της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
για την προμήθεια καυσίμων αποτελεί πολιτική αλλά και ηθική δικαίωση
για όλους μας.
Τόσο για τους αιρετούς, για τους
οποίους η διασφάλιση του δημοσίου
χρήματος και του συμφέροντος του
δήμου αποτελεί πάγια αρχή και αξία
όσο και για τους υπαλλήλους του δήμου, οι οποίοι με ευσυνειδησία και
υψηλό αίσθημα ευθύνης ασκούν τα
καθήκοντά τους.
Η προσπάθεια συκοφάντησης των
δημοτικών υπαλλήλων με τεχνηέντως συγκαλυμμένες απειλές έπεσε
στο κενό με πάταγο και η αδυναμία

της αντιπολίτευσης να σταθεί στο
ύψος των περιστάσεων αποδείχθηκε
περίτρανα.
Για μας ο έλεγχος, η υποβολή
προτάσεων και αντιρρήσεων από
την αντιπολίτευση αποτελεί στοιχείο
της δημοκρατίας το οποίο όχι μόνο
δεν αποτασσόμαστε αλλά θέλουμε
και επιθυμούμε προκειμένου από τις
γόνιμες αντιθέσεις να προκύψει ό,τι
είναι καλύτερο για τον τόπο μας.
Ωστόσο, η επιμονή σε στείρες
γραμμές ρεβανσισμού, επιθετικότητας και συκοφάντησης των δημοτικών υπαλλήλων όχι μόνο δεν προσφέρουν τίποτα στο δήμο μας, αλλά
δηλητηριάζουν με το χειρότερο τρόπο τις σχέσεις των δημοτών και το
κλίμα συναίνεσης και συνεργασίας.
Σ’ αυτές τις τακτικές θα μας βρείτε
σταθερά απέναντι, προσηλωμένους
απόλυτα στο έργο για το οποίο μας
επέλεξε ο λαός του δήμου ΒέλουΒόχας να φέρουμε εις πέρας.
Αννίβας Παπακυριάκος
Δήμαρχος Βέλου Βόχας»

Οι μαθητές του 1ου Δημοτικού
Σχολείου Ζευγολατιού πληρώνουν
τις αβλεψίες της Δημοτικής Αρχής

Α

κυρώθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση η απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου ΒέλουΒόχας για την εκμίσθωση αίθουσας για
τη στέγαση μαθητών του 1ου Δημοτικού
Σχολείου Ζευγολατιού. Η ακύρωση έγινε με απόλυτη ευθύνη της δημοτικής
αρχής, διότι η απόφαση του ΔΣ για τη μίσθωση της αίθουσας έπρεπε να ψηφιστεί
με αυξημένη πλειοψηφία των 2/3 του
συμβουλίου, δηλαδή 18 συμβούλους.
Όμως, ψηφίστηκε μόνο από 17 συμβούλους που ήταν παρόντες, αφού πολλοί
σύμβουλοι της πλειοψηφίας έλειπαν!
Το τραγελαφικό του θέματος είναι ότι
την ανάγκη να ψηφιστεί από τα 2/3 των
συμβούλων (δηλαδή 18) την ανέφερε η
εισήγηση του αρμόδιου αντιδημάρχου
Βασίλη Τρωγάδη, ο οποίος ή ξέχασε τα
μαθηματικά που ξέρει και δεν γνωρίζει
ποιος αριθμός είναι τα 2/3 των 27 συμβούλων ή εκείνη την εποχή (Απρίλιος
2019) έκανε εκλογο-λογιστικούς υπολογισμούς μόνον! Με την ίδια αδιαφορία
και επιπολαιότητα χειρίστηκε το θέμα και
ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Μιχάλης Σδράλης ο οποίος όφειλε να διαφυλάξει τη νομιμότητα της απόφασης.
Η ουσία είναι ότι σήμερα η απόφαση
ακυρώθηκε, η αίθουσα δεν μπορεί να

ενοικιαστεί, η διαδικασία για την μίσθωσή της πρέπει να ξεκινήσει από την αρχή
και αυτό συνεπάγεται 2 με 3 μήνες καθυστέρηση. Η σχολική περίοδος έχει ξεκινήσει και ενώ στο 1ο Δημοτικό Σχολείο
Ζευγολατιού λειτουργούν 14 τμήματα, οι
αίθουσες για διδασκαλία είναι 13! Τι θα
γίνει με το 14ο τμήμα; Ποιος θα αναλάβει την ευθύνη να στείλει τα παιδιά σε
μία αίθουσα που δεν ανήκει τυπικά και
νομικά στο σχολείο; Πού θα κάνουν μάθημα αυτά τα παιδιά; Ποιος θα αναλάβει
την ευθύνη αν συμβεί οτιδήποτε σε μία
αίθουσα που δεν είναι νόμιμα μισθωμένη για χώρος διδασκαλίας;
Τα ερωτήματα είναι αμείλικτα, οι ευθύνες της δημοτικής αρχής είναι μεγάλες
και οι παραλείψεις της τραγικές. Καλούμε τον δήμαρχο και τους αντιδημάρχους
να βρουν άμεσα λύση στο πρόβλημα
που μόνοι τους δημιούργησαν από αμέλεια, ελαφρότητα και ανευθυνότητα.
Συνιστούμε, τέλος, στη δημοτική αρχή
να αφήσει κατά μέρος τις θριαμβολογίες
από νεοφώτιστες, πληρωμένες πένες,
για ακυρώσεις που δεν έχουν τελεσιδικήσει και να κοιτάξει επιτέλους με σοβαρότητα τις ακυρώσεις για τις οποίες,
ευθύνεται και οι οποίες επιβαρύνουν την
κοινωνία και κυρίως τα παιδιά μας.
ΝΕΑ ΠΝΟΗ
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Θέλουν να κρυφτούν αλλά...
Η παράταξη του Θανάση Μανάβη
απαντά στις δηλώσεις του δημάρχου
για την ακύρωση της προσφυγής
«Πανηγυρίζει» η αυλή του κ.Παπακυριάκου, γιατί η αποκεντρωμένη διοίκηση θεώρησε εκπρόθεσμη
την προσφυγή μας για τον εργολάβο, που τον Ιανουάριο κηρύχθηκε
έκπτωτος και τον Μαϊο του έκαναν
160.000 ευρώ ανάθεση!
Οι πανηγυρισμοί αυτοί δείχνουν
και τον βαθμό αλληλεξάρτησης που
προκύπτει από το τρίγωνο, ΔήμοςΑπευθείας αναθέσεις-Εργολάβοι.
Για όσους βιάζονται να πανηγυρίζουν, δηλώνουμε να έχουν λίγη
υπομονή γιατί η νομιμότητα έχει
πολλά επίπεδα και στο τέλος πάντα
θριαμβεύει.
Για τους όψιμους υποστηρικτές
των θαυμαστών έργων του κ.Παπακυριάκου, που προσπαθούν να
μας κάνουν μαθήματα αντιπολίτευσης, θα περιοριστούμε στην λαϊκή
παροιμία…»πίσω έχει η αχλάδα την
ουρά», γιατί έχουμε μνήμη και γνώση και την «Νέα Πνοή» δεν την τραβά κανένας από το μανίκι..!
Το εκ του νόμου προβλεπόμενο,
θεσμικό δικαίωμα της αντιπολίτευσης στον έλεγχο των αυθαιρεσιών

της δημοτικής αρχής, εξαντλείται
με κάθε νόμιμο βοήθημα και μέσο,
τόσο εντός της αίθουσας των δημοτικών συμβουλίων όσο και ενώπιο
των αρμόδιων ελεγκτικών αρχών.
Ο θεσμικός μας ρόλος και η αντίληψη μας περί νόμιμης λειτουργίας
της διοίκησης, μας επιβάλλει την
συνέχιση της διαδικασίας ελέγχου
των πράξεων της δημοτικής αρχής,
γι’αυτό έπεται συνέχεια.
Σ’ αυτούς που θεωρούν «πολιτικό
πρόβλημα» τον έλεγχο που ασκεί
η αντιπολίτευση – ανησυχώντας
προφανώς για τα δικά τους σχέδια
– τους εγγυόμαστε ότι θα παραμείνουν και στο μέλλον «προβληματισμένοι».
Υπάρχει αγεφύρωτο χάσμα στην
αντίληψη της νομιμότητας και της
εξυπηρέτησης του δημοσίου συμφέροντος του δημότη Βέλου –Βόχας ανάμεσα στην αντιπολίτευση και
την δημοτική αρχή γι αυτό εσείς την
δουλειά σας και εμείς τη δική μας.
Συνεχίζεται…
ΝΕΑ ΠΝΟΗ
Γραφείο Τύπου
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Συνάντηση δημάρχου Βέλου Βόχας με
τον Διευθυντή ΔΕΔΔΗΕ Κορίνθου
Ο Δήμαρχος Βέλου Βόχας κ. Αννίβας Παπακυριάκος συναντήθηκε σήμερα Τρίτη 10 Σεπτεμβρίου 2019 στο γραφείο του με τον Διευθυντή ΔΕΔΔΗΕ
Κορίνθου κ. Μπότο Σπυρίδωνα.
Το θέμα συζήτησης αρχικά ήταν οι συνεχόμενες βλάβες στο δίκτυο κοινοτικού φωτισμού που προκύπτει από την γεννήτρια στον υποσταθμό του Κιάτου της ΔΕΗ. Πιο συγκεκριμένα η γεννήτρια είναι αυτή που δίνει την εντολή
για την λειτουργία των φωτιστικών σωμάτων που βρίσκονται σε κολώνες
της ΔΕΗ. Το πρόβλημα παρουσιαζόταν από την περιοχή του Κιάτου μέχρι και
την περιοχή του Άσσου. Ο Διευθυντής ΔΕΔΔΗΕ από την μεριά του αντιλαμβανόμενος το σοβαρό θέμα που έχει προκύψει, ενημέρωσε τον Δήμαρχο ότι
έχει προχωρήσει στην αντικατάσταση της γεννήτριας με νέα, επομένως τις
επόμενες ημέρες θα έχει λυθεί το πρόβλημα.
Στο κομμάτι των ρευματοκλοπών που συμβαίνει στο εναέριο δίκτυο της
ΔΕΗ ο Δήμαρχος ζήτησε την άμεση επέμβαση των τεχνικών συνεργείων
προκειμένου να υπάρχει ομαλή λειτουργία στον κοινοτικό φωτισμό και εν
γένει στο δίκτυο της ΔΕΗ. Τόσο ο Δήμαρχος όσο και ο Διευθυντής ΔΕΔΔΗΕ
θεωρούν ότι οι παραπάνω ενέργειες θα έχουν αποτέλεσμα με την παρουσία
και της αστυνομίας. Στην συζήτηση παραβρέθηκε και ο κ. Τριανταφύλλου
Κωνσταντίνος, δημοτικός σύμβουλος-υπεύθυνος σε θέματα ηλεκτροφωτισμού. Ήδη για τα παραπάνω θέματα που συζητήθηκαν ο Δήμαρχος Βέλου
Βόχας κ. Αννίβας Παπακυριάκος έχει αποστείλει και αντίστοιχα έγγραφα
στις υπηρεσίες ΔΕΔΔΗΕ.

ΩΡΑΡΙΟ ΙΑΤΡΕΙΟΥ:

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ

Φ Α Σ Ι Λ Η
ΚΑΤΣΑΡΟΥ

ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ 35η ΠΕΛΑΤΕΙΑ,
ΤΟ ΓΝΩΣΤΟ ΣΕ ΟΛΟΥΣ

ποτά - αναψυκτικά
μπύρες - νερά

ΑΝΘΟΠΩΛΕΙΟ "ΖΕΜΠΡΙΝΑ"
ΣΤΟ ΒΡΑΧΑΤΙ
ΤΗΛ. ΕΠΙΚ.: 6977 504616

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

9:00 π.μ.-2:00 μ.μ.
& 5:00-9:00 μ.μ.

διανομή κατ’ οίκον
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Ο Γιάννης Παπαδημητρίου,
ο νέος πρόεδρος της
Κοινότητας Ζευγολατιού,
στον έναν περίπου μήνα
που έχει αναλάβει τα ηνία,
έχει δώσει μαθήματα
δράσης και έργου

Ο

νέος πρόεδρος της Κοινότητας Ζευγολατιού
δεν αστειεύεται! Αφήνοντας πίσω και μακριά
του γραφειοκρατικές και άλλες τροχοπέδες
προχωρά ακάθεκτος και έχει να παρουσιάσει μέσα
σε έναν μήνα έργο που άλλοι πρόεδροι θα το παρουσιάζαν στο σύνολο της θητείας τους! Αλλά ας δούμε
τα γεγονότα και τις δράσεις του με τη σειρά.
Η σελίδα στο Facebook "Ζευγολατιό-Καλέντζι 2019"
αποτελεί την πηγή ενημέρωσης για ότι συμβαίνει στην
Κοινότητα Ζευγολατιού και από κει αντλούμε τα στοιχεία για τις δράσεις του νέου Κοινοτικού Συμβουλίου.
Ας δούμε λοιπόν τα πράγματα με τη σειρά.

Επιστολή προς τον Υπουργό
Προστασίας του Πολίτη
Η πρώτη ενέργεια του Γιάννη Παπαδημητρίου ήταν
η αποστολή επιστολής προς τον Υπουργό Προστασίας
του Πολίτη με κοινοποίηση στους τοπικούς διευθυντές Αστυνομίας για την αστυνόμευση στην περιοχή.
Στην επιστολή ο πρόεδρος της Κοινότητας Ζευγολατιού αναφερόμενος στα ιδιαίτερα προβλήματα μικροεγκληματικότητας και παραβατικότητας που μαστίζουν
το χωριό, αλλά και στην έντονη φημολογία των τελευταίων ημερών σχετικά με την εγκατάσταση στη Βόχα,
μεταναστών σε κέντρα υποδοχής ανοιχτού τύπου.
Η επιστολή, η οποία περιλάμβανε και το αίτημα του
προέδρου για ένα ραντεβού με τον υπουργό, κοινοποιήθηκε στον Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή Πελοποννήσου, στον Αστυνομικό Διευθυντή
Κορινθίας και στους βουλευτές του Νομού.
Άμεση υπήρξε η ανταπόκριση του Βουλευτή Κορινθίας κ. Νίκου Ταγαρά ο οποίος σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον πρόεδρο του χωριού, κ. Γιάννη
Παπαδημητρίου, τον διαβεβαίωσε ότι έχει την αμέριστη
υποστήριξή του και ότι θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι
του για να βοηθήσει στην ενίσχυση του αισθήματος
ασφάλειας των κατοίκων. Επίσης, διέψευσε τις φήμες
περί εγκατάστασης μεταναστών στη Βόχα.
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Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Ένας πρόεδρος
Επίσης άμεση και ουσιαστική υπήρξε η ανταπόκριση του Αστυνομικού Διευθυντή Κορινθίας κ. Τετράδη,
ο οποίος μίλησε τηλεφωνικά με τον πρόεδρο του χωριού και τον διαβεβαίωσε για την ενίσχυση με ανθρώπινο δυναμικού του αστυνομικού τμήματος Βραχατίου,
αλλά και αυτός με τη σειρά του διέψευσε τις φήμες για
εγκατάσταση μεταναστών στη Βόχα. Οι δύο άνδρες
συμφώνησαν να συναντηθούν και συζητήσουν από κοντά και διεξοδικά τα θέματα αστυνόμευσης και ασφάλειας του Ζευγολατιού.

Συνάντηση με τον Αστυνομικό
Διευθυντή Κορινθίας
Την Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου ο πρόεδρος της
Κοινότητας Ζευγολατιού, Γιάννης Παπαδημητρίου
συνοδευόμενους από τους κοινοτικούς συμβούλους
Γιάννη Κανελλόπουλο και Κώστα Μπάρτζη, συναντήθηκε με τον Αστυνομικό Διευθυντή Κορινθίας Χαράλαμπο Τετράδη.
Στη συνάντηση όπου συζητήθηκε το θέμα της παραβατικότητας και της μικροεγκληματικότητας στα
όρια της Κοινότητας ο πρόεδρος αφού ευχαρίστησε
τον Αστυνομικό Δ/ντή για την έντονη παρουσία της
Αστυνομίας στην Κοινότητα το τελευταίο διάστημα,
επεσήμανε συγκεκριμένα σημεία για τα οποία ζήτησε
τη συνδρομή του. Συγκεκριμένα:
1. Την τήρηση του κανόνα μονοδρόμησης της αγοράς. Ζήτησε την παρέμβαση της Αστυνομίας για την
αποτροπή παραβίασης της μονοδρόμησης αλλά και
των παράνομων παρκαρισμάτων που κάνουν τη διέλευση από το κέντρο του Ζευγολατιού δύσκολη.
2. Την αποτροπή της ηχορύπανσης είτε από μηχανάκια στο κέντρο και στους δρόμους της Κοινότητας,
είτε από μουσική στη διαπασών σε καθημερινή βάση,
ειδικά στον οικισμό της Κυρά-Βρύσης.
Ο κ. Τετράδης με τη σειρά του υποσχέθηκε να συνδράμει κατά το δυνατόν στα αιτήματα του προέδρου,
αλλά επεσήμανε και ο ίδιος ένα σημαντικό πρόβλημα
το οποίο χρήζει άμεσης αντιμετώπισης. Αφορά τις κατεστραμμένες ή φθαρμένες πινακίδες σηματοδότησης,
που δυσχεραίνουν την κυκλοφοριακή ρύθμιση και το
έργο της αστυνομίας και τις οποίες πρέπει να αντικαταστήσει άμεσα ο καθ’ ύλην αρμόδιος, δηλαδή η Κοινότητα ή ο Δήμος.
Ο πρόεδρος της Κοινότητας Γιάννης Παπαδημητρίου
υποσχέθηκε ότι θα πράξει τα δέοντα το συντομότερο
δυνατό για να αποκασταθούν ή αντικατασταθούν οι πι-

BOX CENTER
Γ. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ - Ν. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΟΕ

ΠΩΛΗΣΗ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ
& ΕΙ∆ΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Ζευγολατιό Κορινθίας
τηλ: 27410 55151

νακίδες σε συνεννόηση πάντα με το δήμο Βέλου-Βόχας. Η συνάντηση ολοκληρώθηκε σε πολύ καλό κλίμα
αφού οι συμμετέχοντες διαπίστωσαν ότι κοινός στόχος
είναι η ομαλότητα και η αύξηση του αισθήματος ασφάλειας των κατοίκων της Κοινότητας αλλά και γενικότερα της περιοχής.

Συνάντηση του Κοινοτικού Συμβουλίου
με τον Δήμαρχο και τους
Αντιδημάρχους Βέλου-Βόχας
Την Πέμπτη 12 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε
συνάντηση του συμβουλίου με τον δήμαρχο και τους
αντιδημάρχους Βέλου-Βόχας. Στη σύντομη συνάντηση
έγινε με πρώτη συζήτηση για τα προβλήματα της Κοινότητάς μας και το συμβούλιο κατέθεσε στο δήμαρχο
Υπόμνημα με τα σημαντικότερα ζητήματα τα οποία χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης.
Συγκεκριμένα αναφέρθηκαν στην:
1. Τακτικότερη και καλύτερη συλλογή των απορριμμάτων στο Ζευγολατιό και το Καλέντζι. Καλύτερη
διευθέτηση των κάδων για να εξυπηρετείται σωστά
όλο το χωριό. Άμεση απομάκρυνση των σκουπιδιών
πάνω από τις γραμμές του ΟΣΕ
2. Αντιμετώπιση του προβλήματος των αδέσποτων
ζώων, τα οποία έχουν πολλαπλασιαστεί και πλέον
αποτελούν κίνδυνο για τους πολίτες. Υπάρχουν ήδη
θύματα.
3. Άμεση τεχνική παρέμβαση στον νέο πεζόδρομο της
πλατείας Ζευγολατιού, που παρουσιάζει σοβαρά
προβλήματα.
4. Δενδροφύτευση του κέντρου και αισθητική παρέμβαση στις εισόδους του χωριού, που είναι σε πρωτόγονη κατάσταση.
5. Εύρεση λύσης για το νεκροταφείο του Ζευγολατιού,
το οποίο είναι ήδη κορεσμένο και δεν υπάρχουν τάφοι με ότι αυτό συνεπάγεται για την τοπική κοινωνία.
6. Σηματοδότηση σε όλο το χωριό για την ασφάλεια και
την διευκόλυνση τόσο των κατοίκων όσο και των
επισκεπτών.
7. Άμεσες, λόγω του επερχόμενου χειμώνα, εργασίες
καθαρισμού των αυλάκων και τοποθέτηση σιδερένιων σκαρών που έχουν χαθεί.
8. Αξιοποίηση των κληροδοτημάτων που είναι ιδιοκτησίας του δήμου στο Ζευγολατιό
9. Βάψιμο και καλλωπισμός των πλατειών του χωριού
10. Παραχώρηση γραφείου στον χώρο του δημαρχείου
για το τοπικό συμβούλιο Ζευγολατιού και ορισμός

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν
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από άλλο ανέκδοτο�

αρμόδιου υπαλλήλου για την εξυπηρέτηση του συμβουλίου. Ο δήμαρχος και οι αντιδήμαρχοι υποσχέθηκαν ότι
θα συνεργαστούν μαζί μας για την επίλυση των ανωτέρω
θεμάτων. Το συμβούλιο μας παραμένει σε εγρήγορση και
αναμένει σύντομα να διαπιστώσει έμπρακτα την καλή διάθεση και τη συνεργατικότητα για το καλό του τόπου μας.

KAΘΑΡΙΣΤΗΚΕ Ο ΚΟΜΒΟΣ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ
ΑΠΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΟΔΟΥ
Μια ευχάριστη έκπληξη επεφύλασσε το πρωί της Κυριακής στους κατοίκους αλλά και στο Κοινοτικό Συμβούλιο
Ζευγολατιού. Η επικοινωνία του προέδρου της Κοινότητας
Ζευγολατιού με την «Ολυμπία Οδό» μέσω emails και τηλεφωνημάτων τις προηγούμενες μέρες απέδωσε καρπούς
και χθες, Κυριακή πρωί τα συνεργεία της εταιρείας έκοψαν
χορτάρια και καθάρισαν τον περιβάλλοντα χώρο του κόμβου
Ζευγολατιού.
Αποτελεί πάγια θέση του Κοινοτικού Συμβουλίου Ζευγολατιού, ότι ο κόμβος εισόδου από την Νέα Εθνική Οδό στην
Κοινότητα αποτελεί ένα σημαντικό σημείο αναφοράς, την
πρώτη εντύπωση του επισκέπτη όταν έρχεται στην περιοχή
μας και γι’ αυτό θα πρέπει, όπως και οι άλλες είσοδοι του
χωριού, να είναι σε όσο το δυνατόν καλύτερη κατάσταση.
Ο πρόεδρος της Κοινότητας, Γιάννης Παπαδημητρίου,
ευχαρίστησε με email την εταιρεία για την καλή διάθεση
συνεργασίας που επέδειξε και τόνισε την ανάγκη να υπάρ-

χει διαρκής επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ τους για το
καλό του τόπου, την προστασία και την καθαριότητα του περιβάλλοντος.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΣΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ
Όπως αναφέρεται στο σχετικό δελτίο τύπου της Κοινότητας την «Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου στο Νεκροταφείο του
Ζευγολατιού πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένες εργασίες καθαρισμού, αποκομιδής απορριμμάτων και μπάζων από τον
πρόεδρο της Κοινότητας Ζευγολατιού και εθελοντές δημότες.
Οι εργασίες οι οποίες κράτησαν αρκετές ώρες, όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες απεκατέστησαν το χώρο του
Νεκροταφείου Ζευγολατιού, αφού έκαναν και πάλι βατούς
διαδρόμους οι οποίοι ήταν απροσπέλαστοι από τους όγκους
σκουπιδιών και μπάζων. Συνολικά από το Νεκροταφείο μαζεύτηκαν και απομακρύνθηκαν 4 ΦΟΡΤΗΓΑ ΜΠΑΖΑ.
Το κοινοτικό συμβούλιο Ζευγολατιού θέλει να ευχαριστήσει:
• Τον Μιχάλη Πιτσούνη, για την εθελοντική προσφορά εργασίας. Ακούραστος μέσα στον ήλιο υποστήριξε όλες τις
ώρες το έργο καθαριότητας του νεκροταφείου.
• Την εταιρεία ΜΑΧΥ και τον ιδιοκτήτη της Θανάση Μανάβη
ο οποίος παραχώρησε το bobcat το οποίο ήταν τόσο απαραίτητο για την καθαριότητα

• Τον Νίκο Σχοινοχωρίτη, χειριστή του μηχανήματος bobcat ο οποίος συνέλεξε και
φόρτωσε όλα τα μπάζα από τους διαδρόμους του νεκροταφείου
• Τον Ζησόπουλο Γιάννη ο οποίος παραχώρησε το φορτηγό με το οποίο συγκεντρώθηκαν και απομακρύνθηκαν τα μπάζα και
τα σκουπίδια
• Τον Αγγελόπουλο Παναγιώτη ο οποίος
ήρθε πρόθυμα όταν τον φωνάξαμε εκτάκτως και άλλαξε μια κλειδαριά που ήταν
χαλασμένη.
Το Νεκροταφείο είναι η προέκταση του
περιβάλλοντος των αυλών μας και των γειτονιών του χωριού μας. Εκεί ο καθένας μας
έχει αφήσει έναν αγαπημένο του άνθρωπο
και ένα κομμάτι της οικογενειακής ιστορίας του. Δεν αξίζει σε κανέναν μας η εικόνα που αντικρίσαμε σήμερα, η εικόνα της
εγκατάλειψης και της απαξίωσης ενός ιερού
χώρου. Γι’ αυτό σας ενημερώνουμε ότι στο
εξής ο Κανονισμός του Νεκροταφείου θα
τηρηθεί με τον πλέον αυστηρό τρόπο.
Το Κοιμητήριο λειτουργεί όλες τις ημέρες
της εβδομάδας, από την Ανατολή μέχρι τη
Δύση του ηλίου.
Απαγορεύεται απολύτως η είσοδος στα
Κοιμητήρια αυτοκινήτων κ.λπ. μεταφορικών μέσων και εν γένει παντός είδους
οχημάτων. Η μεταφορά των αναγκαιούντων
για την εκτέλεση έργων διαμορφώσεως και
διαρρυθμίσεως των τάφων υλικών θα διενεργείται μόνο τις πρωινές ώρες.
Απαγορεύεται η είσοδος σε όλους εκείνους που έχουν μαζί τους σκυλιά ή άλλα
ζώα και σε πρόσωπα που διατελούν σε κατάσταση μέθης και είναι ντυμένα κατά τρόπο
άσεμνο ως και παιδιά κάτω των 10 ετών εάν
δεν συνοδεύονται από τους γονείς ή τους
κηδεμόνες τους.
Επίσης απαγορεύεται κάθε ανευλαβής
πράξη ή εκδήλωση.
Σύμφωνα με τον «Κλεισθένη» αρμόδιο για
την τήρηση της Νομιμότητας και του Κανονισμού στο Νεκροταφείο είναι το Κοινοτικό
Συμβούλιο Ζευγολατιού και για οποιαδήποτε εργασία εντός του Νεκροταφείου ο ενδιαφερόμενος δημότης θα πρέπει να συνεννοηθεί πρώτα με τον Πρόεδρο της Κοινότητας,
Γιάννη Παπαδημητρίου στο τηλέφωνο 6936
746010.

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΙΑΤΡΟΣ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ
ΠΑΙΔΩΝ και ΕΝΗΛΙΚΩΝ
ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ
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ΑΔΕΝΑΣ
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ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ
ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
ΚΥΗΣΗΣ

ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΑ
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ΩΟΘΗΚΕΣ

ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ
ΔΙΑΒΗΤΗΣ

Μαυρούλια 12, Κιάτο Κορινθίας
Τηλ: 2742 020931 - Κιν.: 6973 262807
email: katerinapapaendo@gmail.com
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Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Μικρά & διάφορα
Προγράμματα για
νέους γεωργούς
στην ΑΧΕΠΑ

Ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ και το
ΠΓΣ Βέλου θα ξεκινήσει από
τον Σεπτέμβριο του 2019 την
υλοποίηση προγραμμάτων
κατάρτισης 150 ωρών στο
πλαίσιο του Προγράμματος
Αγροτικής Ανάπτυξης της
Ελλάδας 2014-2020, Μέτρο 01:
Δράσεις Μετάδοσης Γνώσεων
και Ενημέρωσης, Δράση:
1.1.1: «Δράσεις Κατάρτισης και
Ανάπτυξης Δεξιοτήτων για Νέους
Γεωργούς και Μικρές Γεωργικές
Εκμεταλλεύσεις».
Η χρηματοδότηση των ανωτέρων
προγραμμάτων κατάρτισης θα
γίνει σύμφωνα με τη 8245/259-2018 Απόφαση Ένταξης
Πράξης του Γενικού Γραμματέα
Αγροτικής Πολιτικής &
Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων
(ΑΔΑ Ω2Ι34653ΠΓ-ΔΝΦ), με
κωδικό ΟΠΣΑΑ: 0010933862
Η υλοποίηση των δράσεων
κατάρτισης απευθύνεται
στους δικαιούχους της 1ης
Προκήρυξης του Υπομέτρου 6.1
«Εγκατάσταση Νέων Γεωργών»
του Προγράμματος Αγροτικής
Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας
2014 – 2020, έτους 2016 και για
τις Περιφέρειες Πελοποννήσου,
Βορείου Αιγαίου και Δυτικής
Μακεδονίας».
Τα προγράμματα θα
πραγματοποιηθούν στο Δήμο
Βέλου- Βόχας στο ΠΓΣ Βέλου –
ΑΧΕΠΑ με τίτλους :
- Φυτική Παραγωγή
- Ζωική Παραγωγή
- Μελισσοκομία
Παρακαλούνται οι υπόχρεοι
εκπαίδευσης να επικοινωνήσουν
άμεσα με το ΠΓΣ ΒΈΛΟΥ

Μεταπτυχιακό
Πρόγραμμα
στη Διοίκηση
Επιχειρήσεων

Σεμινάρια
Εξαγώγιμου
Προϊόντος &
Εξαγωγικές
Διαδικασίες

Επίσκεψη του Γεν. Επιθεωρητή
Αστυνομίας Ν. Ελλάδας στην Κόρινθο
Πραγματοποιήθηκε σειρά συναντήσεων και επαφών
με τοπικούς Φορείς και υπηρεσιακούς παράγοντες
Υπηρεσιακή επίσκεψη πραγματοποίησε την
Τρίτη 17 Σεπτεμβρίου 2019, ο Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας Νοτίου Ελλάδας, Αντιστράτηγος Ανδρέας Βασιλόπουλος στην Κόρινθο.
Αρχικά επισκέφτηκε τις εγκαταστάσεις ΠΡΟ.
ΚΕ.Κ.Α. Κορίνθου, συνοδευόμενος από τον
Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή
Πελοποννήσου, Ταξίαρχου Παν. Πούπουζα,
τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας
Κορινθίας, Αστυνομικό Διευθυντή Χαρ. Τετράδη και τον Διοικητή του ΠΡΟ.ΚΕ.Κ.Α. Κορίνθου, Αστυνόμο Α΄ Δ. Τουμπανάκη.
Ακολούθως ο κ. Επιθεωρητής μετέβη στην
έδρα της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κορινθίας,
όπου πραγματοποιήθηκε υπηρεσιακή σύσκεψη με την συμμετοχή του Γενικού Περιφερειακού Αστυνομικού Διευθυντή Πελοποννήσου,
Ταξίαρχου Παναγιώτη Πούπουζα, του Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κορινθίας,
Αστυνομικού Διευθυντή Χαράλαμπου Τετράδη και του βοηθού του, Αστυνομικού Διευθυντή Γεώργιου Μπράβου, καθώς και των Διοικητών των Υπηρεσιών της Διεύθυνσης.
Κατά την σύσκεψη συζητήθηκαν θέματα αστυνόμευσης, ασφαλείας και αντιμετώπισης της
εγκληματικότητας/παραβατικότητας, ενώ δό-

θηκε έμφαση στη διενέργεια καθημερινών
στοχευμένων ελέγχων.
Τέλος συνοδευόμενος από τους ανωτέρω
υπηρεσιακούς παράγοντες, παρέστη σε διευρυμένη σύσκεψη στην Αντιπεριφέρεια Κορινθίας, στην οποία συμμετείχαν ο Αντιπεριφερειάρχης Κορινθίας, Αναστάσιος Γκιολής, ο Δήμαρχος Κορινθίων, Βασίλειος Νανόπουλος, ο
Δήμαρχος Λουτρακίου- Περαχώρας- Αγίων
Θεοδώρων, Γεώργιος Γκιώνης, ο Δήμαρχος
Βέλου- Βόχας, Αννίβας Παπακυριάκος, ο Δήμαρχος Σικυωνίων, Σπυρίδων Σταματόπουλος, ο Λιμενάρχης Κορίνθου, Αντιπλοίαρχος
Παναγιώτης Πολυζωίδης, ως εκπρόσωπος
του ΟΣΕ, ο υπεύθυνος τεχνικής γραμμής Κορίνθου- Πατρών, Ανδρέας Λεχουρίτης, ως
εκπρόσωπος του ΔΕΔΔΗΕ, ο προϊστάμενος
Σπυρίδων Μπότος, ως εκπρόσωπος του Τελωνείου Κορίνθου, ο προϊστάμενος Μιχαήλ
Ζαφειρόπουλος.
Σκοπός της σύσκεψης ήταν η ανταλλαγή απόψεων και η ενίσχυση της συνεργασίας με συναρμόδιες Αρχές και Φορείς για την αποτελεσματικότερη αστυνόμευση και αντιμετώπιση
της εγκληματικότητας/παραβατικότητας στην
ευρύτερη περιοχή της Κορινθίας.

ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ
Το Επιμελητήριο Κορινθίας,
σε συνεργασία με τη 360U
BetterSkills – BetterBusiness
και το Ευρωπαϊκό
Πανεπιστήμιο Κύπρου
οργανώνει Μεταπτυχιακό
Πρόγραμμα στη Διοίκηση
Επιχειρήσεων.
Για περισσότερες πληροφορίες
μπορείτε να απευθυνθείτε:
Επιμελητήριο Κορινθίας |
Μαριάντζελα Πανούση | 2741024464 | keta@korinthiacc.gr

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

Στο πλαίσιο του προγράμματος
δράσης του για το 2019, το
Επιμελητήριο Κορινθίας σε
συνεργασία με το ENTERPRISE
GREECE προκειμένου να
συμβάλλουν στην σωστή
πληροφόρηση των εν δυνάμει
εξαγωγικών επιχειρήσεων
και των εξαγωγέων που
βρίσκονται κυρίως σε αρχικό
στάδιο, διοργανώνουν
ΔΩΡΕΑΝ εκπαιδευτικό
σεμινάριο διάρκειας 8 ωρών
με θέμα «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΕΞΑΓΩΓΙΜΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ &
ΕΞΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ».
Στόχος του σεμιναρίου αυτού
είναι να ενημερωθούν
διεξοδικά οι ενδιαφερόμενοι,
για όλο το πλέγμα που
καθορίζει μια επιτυχημένη
εξαγωγική προσπάθεια
έτσι ώστε να αποφεύγονται
συγχύσεις, λάθος βήματα και
ως εκ τούτου χάσιμο χρόνου
και χρημάτων.
Το σεμινάριο είναι δομημένο
με τρόπο ώστε, να δίδονται
απαντήσεις στα ερωτήματα
των εν δυνάμει εξαγωγέων
όσον αφορά στη μεθοδολογία
προσέγγισης της εξαγωγικής
διαδικασίας, χωρίς άσκοπες
θεωρητικές προεκτάσεις.
Το εν λόγω σεμινάριο θα
διεξαχθεί τη Δευτέρα,
07/10/2019 & την Τετάρτη,
09/10/2019 στο Επιμελητήριο
Κορίνθιας (Ερμού 2,
Κόρινθος) και ώρες 17.00 21.00.
Εισηγητής στο σεμινάριο
θα είναι ο κ. Γιώργος
Παπαστεργιόπουλος,
Διευθυντής Πληροφόρησης
& Υποστήριξης επιχειρήσεων
του Ελληνικού Οργανισμού
Εξωτερικού Εμπορίου
(ENTERPRISE GREECE ) με 37
χρόνια θητείας στο χώρο του
εξωτερικού εμπορίου.
Σημειώνεται ότι μετά το
τέλος του σεμιναρίου θα
δοθούν στους συμμετέχοντες
βεβαιώσεις συμμετοχής.

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

δήμος Κορινθίων
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Εφ'όλης της ύλης συνέντευξη του νέου
δήμαρχου Κορινθίων Βασ. Νανόπουλου
Τι λέει για όλα τα θέματα της επικαιρότητας που απασχολούν το δήμο του
Συνέντευξη για όλα τα θέματα που απασχολούν το
δήμο Κορινθίων έδωσε ο νέος δήμαρχος Βασίλης
Νανόπουλος στον τηλεοπτικό σταθμό Super TV.
Ο κ. Νανόπουλος αναφέρθηκε διεξοδικά σε όλα τα
θέματα που απασχολούν το δήμο ξεκινώντας με διαβεβαίωση ότι δεν πρόκειται να απογοητεύσει τους
πολίτες, που τον εμπιστεύτηκαν με την ψήφο τους.
Τόνισε ότι παρά το μικρό διάστημα που έχει μεσολαβήσει από την ανάληψη των καθηκόντων του μέχρι
σήμερα, οι αλλαγές που έχουν γίνει είναι φανερές.
Ο κ. Νανόπουλος υποστήριξε ότι παρότι έχει μόνο 8
έδρες στο δημοτικό συμβούλιο, δεν δημιουργήθηκε
κανένα πρόβλημα στη λειτουργία του δήμου, αφού
όλες οι προβλεπόμενοι ορισμοί επιτροπών, αντιδημάρχων κλπ έγιναν κανονικά και χωρίς κωλύματα.
Ο νέος δήμαρχος Κορινθίων επεσήμανε ότι εντός
των προσεχών ημερών θα γίνουν οργανωτικές αλλαγές στο δήμο, οι οποίες θα δώσουν το νέο στίγμα
διακυβέρνησης. «Οι Κορίνθιοι» είπε χαρακτηριστικά
«απολαμβάνουν καλύτερες υπηρεσίες στο δήμο,
έστω και αν το διάστημα που έχουμε είναι μικρό.
Στις 100 μέρες θα έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε
έναν καλύτερο απολογισμό» σημείωσε.
O κ. Νανόπουλος απάντησε με σαφήνεια και ξεκάθαρα σε όλες τις ερωτήσεις που του έγιναν σχετικά
με τις πολλαπλές θέσεις ευθύνης που εμπιστεύθηκε στους συνεργάτες του, αλλά και σχετικά με τις
συνεργασίες με τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης.
Τόνισε ότι θεωρεί ικανότατους όλους τους συνεργάτες του στους οποίους εκ των πραγμάτων έπρεπε να
δώσει παραπάνω της μίας θέσης ευθύνης και επανέλαβε πολλές φορές ότι η πρόθεσή του είναι η συνεργασία με την αντιπολίτευση για το καλό του δήμου. Κλείνοντας αυτό το κεφάλαιο, ο νέος δήμαρχος
Κορινθίων αναφερόμενος στο θέμα των αρμοδιοτήτων και της ελευθερίας κινήσεως των αντιδημάρχων, τόνισε ότι δεν θα ακολουθήσει την συγκεντρωτική τακτική του πρώην δημάρχου Κορινθίων, παρά
προτιμά οι αντιδήμαρχοί του να λειτουργούν όπως
προβλέπεται από τη σύγχρονη διοίκηση και νομοθεσία με βάση πάντα την κοινή γραμμή διοίκησης η
οποία καθορίζεται στις συχνές συναντήσεις του ιδίου με όλα τα αιρετά στελέχη διοίκησης του δήμου.
Σε άλλη αποστροφή του λόγου του ο κ. Νανόπουλος τόνισε ότι και ο ίδιος και οι συνεργάτες του είναι
αποφασισμένοι να αναλώσουν τις δυνάμεις τους για
να αλλάξει αυτός ο τόπος, ο οποίος είχε παραμεληθεί. Υποσχέθηκε ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα
όλα αυτά που προβληματίζουν τους δημότες Κορινθίων θα αλλάξουν προς το καλύτερο. «Η ταχύτητα
και η ποιότητα είναι αυτό που θα μας χαρακτηρίζει»
τόνισε αναφερόμενος στην επίλυση των προβλημάτων του δήμου.

Οι πρώτες μέρες
στην καρέκλα του δημάρχου
«Θα σας πω περιληπτικά δυο-τρία πράγματα τα
οποία με ενόχλησαν όταν πρωτομπήκα στο δημαρχείο» είπε ο δήμαρχος Κορινθίων αναφερόμενος στα πρώτα προβλήματα που αντιμετώπισε
με την ανάληψη των καθηκόντων του. «Δεν έγινε

παραλαβή και παράδοση» αποκάλυψε ο Βασίλης
Νανόπουλος και συνέχισε λέγοντας ότι το κτήριο
του δημαρχείου ήταν ασυντήρητο πολλά χρόνια, οι
υπάλληλοι παραμελημένοι, δεν λειτουργούσαν κάρτες ωραρίου εργασίας, ενώ έλειπαν και τα στοιχειώδη είδη καθαριότητας και υγιεινής, ή γραφικής ύλης
και ακόμα υπήρχε μια ανεξέλεγκτη κατάσταση αφού
μετά το πέρας του ωραρίου εργασίας των υπαλλήλων και μέχρι το βράδυ μπορούσε να μπει όποιος
ήθελε στο δημαρχείο και να πάρει ό,τι ήθελε! Επίσης, δεν υπήρχε καμία καταγραφή και ενημέρωση
για τα οχήματα του δήμου και τη συντήρησή τους!
«Όλα αυτά», τόνισε ο Βασίλης Νανόπουλος «μπορεί
να φαίνονται μικρά αλλά η τακτοποίησή τους δίνει
το αίσθημα της τάξης και του ελέγχου στο δήμο το
οποίο πρέπει να αναγνωρίζουν και να σέβονται όλοι
οι συναλλασσόμενοι με το δήμο».

Τα μεγάλα ζητήματα
Αναφερόμενος στο μεγάλο ζήτημα του Στρατοπέδου της Κορίνθου και της μεταφοράς των μεταναστών και των προσφύγων σε αυτό, ο νέος δήμαρχος Κορινθίων, τόνισε ότι από την πρώτη στιγμή
που ανέκυψε το θέμα πριν χρόνια, ήταν αυτός που
αντιστάθηκε με ενέργειες και κινητοποιήσεις που ο
ίδιος προκάλεσε για να αποφευχθεί το γεγονός. Ο
Βασίλης Νανόπουλος ενημέρωσε ότι οι ισχυρισμοί
Πνευματικού για μνημόνια με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για ανταποδοτικά οφέλη στο
δήμο Κορινθίων από την εγκατάσταση της Ανοιχτής
Δομής στο πρώην στρατόπεδο, είναι αναληθείς, και
μάλιστα αναφέρθηκε χαρακτηριστικά στη στιχομυθία που διημείφθη κατά την επίσκεψη τους στον
αρμόδιο Υπουργό Μιχ. Χρυσοχοΐδη. Υπογράμμισε
ότι η θέση του Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων
και του ιδίου προσωπικά παραμένει ότι είναι κατηγορηματικά αντίθετοι στη λειτουργία Κλειστής ή

Ανοιχτής Δομής στο Στρατόπεδο Κορίνθου. Θα
αγωνιστούμε κατέληξε, ακόμα και με παραστάσεις
στην Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ, να φύγει η Δομή
από την Κόρινθο.
Για το έργο της πλατείας στα Περιβολάκια, ο
Βασίλης Νανόπουλος θύμισε ότι το πρόβλημα που
έχει ανακύψει ο πρώην δήμαρχος Αλέξανδρος
Πνευματικός θα μπορούσε να το έχει τακτοποιήσει
πολύ νωρίτερα και η πλατεία να έχει αποδοθεί για
χρήση από τον περασμένο Ιούνιο. Τόνισε ότι οι άμεσες ενέργειές του για τη διασφάλιση του έργου θα
είναι: συνάντηση με τις Τεχνικές Υπηρεσίες, συνάντηση με τον Εργολάβο, γνωμάτευση από το Εθνικό
Μετσόβιο Πολυτεχνείο και από νομικό σύμβουλο
που είναι ειδικός στις συμβάσεις. Με βάση όλα αυτά
τα στοιχεία ο δήμαρχος Κορινθίων τόνισε ότι θα κάνει συγκεκριμένη πρόταση για να ολοκληρωθεί η
πλατεία σωστά σε σύντομο χρονικό διάστημα.
Για το εργοστάσιο απορριμμάτων είπε ότι θα
κάνει μια οικονομοτεχνική μελέτη για να ξέρουμε
το κόστος λειτουργίας του κλπ και με την ολοκλήρωση του εργοστασίου θα ενταχθεί στο γενικότερο
σχεδιασμό διαχείρισης των απορριμμάτων στην Πελοπόννησο. Για το ΣΔΙΤ διαχείρισης των απορριμμάτων στην Περιφέρεια τόνισε ότι θα επιδιώξει την
υποστήριξη της διαλογής στην πηγή και την ανακύκλωση έτσι ώστε να μειωθεί η ελάχιστη εγγυημένη
ποσότητα που θα δίνουμε ως σύμμικτο και θα το
πληρώνουμε. Στη συνέχεια τόνισε ότι παρά το χάος,
όπως χαρακτηριστικά είπε, που βρήκε στην υπηρεσία Καθαριότητας έχει δρομολογήσει ενέργειες
οι οποίες συνοψίζονται στα εξής: οι κάδοι απορριμμάτων θα επισκευαστούν όλοι, τα ογκώδη με ανάθεση θα απομακρυνθούν άμεσα, θα πλένονται όλοι
οι κάδοι, θα ζητήσουμε και «θα διεκδικήσουμε από
την Ανακύκλωση αυτό που δικαιούται ο δήμος Κορινθίων και δεν το πήρε τόσα χρόνια», υπογράμμισε
ο Βασίλης Νανόπουλος.
Τέλος για το καυτό θέμα του νερού από τη
Στυμφαλία, ο δήμαρχος Κορινθίων ενημέρωσε ότι
είχε συνάντηση με τον δήμαρχο Σικυωνίων και τον
πρόεδρο της ΔΕΥΑΚ στη Στυμφαλία και συζήτησαν
το θέμα του νερού. Διαβεβαίωσε σε όλους τους τόνους τους Κορίνθιους ότι πρόβλημα νερού δεν θα
υπάρξει εξαιτίας του αγωγού του δήμου Σικυωνίων,
ο οποίος προχωράει για να φτάσει στις πηγές. Υπογράμμισε ότι σε συνεργασία με τον δήμαρχο Σικυωνίων έχουν συμφωνήσει να κάνουν από κοινού όλες
τις απαραίτητες ενέργειες, σε περίπτωση ξηρασίας
αλλά και νωρίτερα, οι οποίες θα εξασφαλίσουν την
υδρομάστευση. Μιλώντας για τις περιοχές ΆσσουΛεχαίου και την υδροδότησή τους με νερό Στυμφαλίας, τόνισε ότι χρειάζεται ένας δίδυμος αγωγός ο
οποίος θα έρθει από τη Στυμφαλία, ο οποίος δεν έχει
μεγάλο κόστος και θα διπλασιάσει την ποσότητα του
νερού έτσι ώστε να καλύπτεται με νερό Στυμφαλίας
όλος ο δήμος Κορινθίων. «Αν δεν γίνει αυτό» είπε
χαρακτηριστικά, «μην περιμένει ο Άσσος, το Λέχαιο,
το Περιγιάλι να έχουν όλο το χρόνο και το καλοκαίρι
νερό Στυμφαλίας. Θα μας πάρει δυο χρόνια ή τρία.
Θα το κάνουμε όμως», κατέληξε.

20 Δήμος Κορινθίων
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Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Επίτιμος Πρόεδρος του Επιμελητηρίου
Κορινθίας ο Βασίλης Νανόπουλος
Με τις θετικές ψήφους των παρατάξεων Πιτσάκη και Μουρίκη
Αλγεινή εντύπωση προκάλεσε η συμπεριφορά πρώην συνεργατών του Β. Νανόπουλου

Μ

ε τις θετικές ψήφους της παράταξης του
προέδρου Παναγιώτη Πιτσάκη και της παράταξης του Σωτήρη Μουρίκη αλλά και του
α΄ αντιπροέδρου Σωτήρη Σπηλιωτακάρα, ο Βασίλης Νανόπουλος ανακηρύχθηκε στην τελευταία
συνεδρίαση του Επιμελητηρίου Κορινθίας επίτιμος
πρόεδρός του. Η τιμητική πρόταση ανακήρυξή του
είχε καταρχήν συζητηθεί πριν τις αυτοδιοικητικές
εκλογές του Μαΐου, ωστόσο κρίθηκε δίκαιο από το
ΔΣ του Επιμελητηρίου να αναβληθεί μέχρι να τελειώσουν οι εκλογικές αναμετρήσεις.
Κατά συνέπεια το ζήτημα επανήλθε στην τελευταία συνεδρίαση και όπως είπαμε η απόφαση
πάρθηκε με πλειοψηφία έναντι πρότασης που κατατέθηκε από τον Σωτήρη Κουκουλάκη ο τιμητικός
τίτλος να αποδοθεί μετά το πέρας του πολιτικού
βίου του κ. Νανόπουλου!
Αλγεινή εντύπωση προκάλεσε το γεγονός ότι τα
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που στάθηκαν
απέναντι στην πρόταση του Παναγιώτη Πιτσάκη
ήταν στελέχη τα οποία αναδείχθηκαν από τον Βασίλη Νανόπουλο και όλα τα χρόνια της θητείας του
βρίσκονταν στο πλευρό του!
Άνθρωποι τους οποίους ο Βασίλης Νανόπουλος
εμπιστεύτηκε και τους έδωσε ρόλο και ύπαρξη στο
επιμελητηριακό «γίγνεσθαι» στράφηκαν εναντίον
του. Άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζουν καλά και από
πρώτο χέρι ποιος ήταν ο ρόλος του Βασίλη Νανόπουλου επί 24 χρόνια στο Επιμελητήριο Κορινθίας και πόσο καθοριστική ήταν η συμβολή του
ως προέδρου στον εκσυγχρονισμό, την εξωστρέφεια και την ουσιαστική υποστήριξη των επιχειρήσεων έφθασαν στο σημείο να πουν «μηδένα προ
του τέλους, μακάριζε»!
Λες και όσα έχουν συμβεί τα τελευταία 24 χρόνια στο Επιμελητήριο Κορινθίας είναι δυνατόν να
αναστραφούν, λες και το άνοιγμα του στρυφνού
και γραφειοκρατικού Επιμελητηρίου προς την επιχειρηματική κοινωνία επί των ημερών και υπό την
επιρροή Νανόπουλου δεν είναι ένα γεγονός, αδιαμφισβήτητο και αδιάβλητο.
Λες και δε γνωρίζουν ότι το κύρος, η δημοσιότητα και ο σημαίνων ρόλος που απολαμβάνει στις
μέρες μας ο θεσμός του Επιμελητηρίου Κορινθίας είναι απόρροια της άοκνης και επίμονης εργασίας του Βασίλη Νανόπουλου, ως προέδρου του.
Άνθρωποι που απέκτησαν την όποια πολιτική υπόσταση χάρη στον Βασίλη Νανόπουλο έφτασαν στο

σημείο να παρουσιάζονται ως τιμητές του συνόλου
του πολιτικού βίου, ενός ανδρός που έχει να επιδείξει αν μη τι άλλο μια λαμπρή αυτοδημιούργητη
καριέρα και υψηλό πολιτικό ήθος.
Όσο για τις αιτιάσεις περί μη βοήθειας στην έκθεση, οι οποίες ακούστηκαν για να δικαιολογήσουν
αρνητικές ψήφους, προκαλούν μόνο γέλια, καθώς
προδίδουν άνθρωπο αδαή και αναιδή ταυτόχρονα!
Γιατί «και οι πέτρες» στην Κορινθία γνωρίζουν ότι
αν υπήρξε ένας άνθρωπος που στήριξε και εγκατέστησε στη συνείδηση όλων το θεσμό των Εμπορικών Εκθέσεων αυτός ήταν ο Βασίλης Νανόπουλος
που πάλεψε με νύχια και με δόντια για την επιτυχία
τέτοιου είδους διοργανώσεων!

Η πορεία Νανόπουλου
στο Επιμελητήριο Κορινθίας
Ο Βασίλης Νανόπουλος, εξελέγη στο Διοικητικό
συμβούλιο του Επιμελητηρίου Κορινθίας για πρώτη φορά το 1993 και διατήρησε τη θέση αυτή ανελλιπώς έως το 2017. Ήταν Β΄ Αντιπρόεδρος από το
1997 ως το 2001 και Πρόεδρος από το 2006 μέχρι
το Δεκέμβριο 2017. Στις δύο εκλογές του στη θέση
του προέδρου σημείωσε ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά
αφού το το 2006 έλαβε το 56 % των ψήφων και
στην επανεκλογή του το 2011 έλαβε το 67 % των
ψήφων, αποδεικνύοντας με το ποσοστό αυτό την
εμπιστοσύνη προς το άτομό του, την οποία κα-

ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟ

Ι. Π. ΔΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΓΡΑΕΡΙΟ
ΑΣΣΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΗΛ. 27410 87149

τάφερε να εγκαθιδρύσει στον επιχειρηματικό και
εμπορικό κόσμο της Κορινθίας.
Από το 2011 μέχρι 2014 πρόεδρος της Διαχειριστικής Ευρωπαϊκών προγραμμάτων Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος, Ηπείρου και Ιονίων νήσων
και από το 2014 μέχρι 2017 αντιπρόεδρος στον ίδιο
φορέα και στον ΕΦΕΠΑΕ -τον εθνικό φορέα των
επιμελητηρίων για την διαχείριση ευρωπαϊκών
προγραμμάτων του υπουργείου Ανάπτυξης.
Επί των ημερών του στο Επιμελητήριο Κορινθίας έλαβαν χώρα εκτεταμένες δράσεις υποστήριξης
και συμβουλευτικής των επιχειρήσεων, υλοποίησης ευρωπαϊκών προγραμμάτων και απορρόφησης χρηματοδοτήσεων με αποκλειστικό σκοπό την
ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, την αξιοποίηση
των νέων τεχνολογιών και την προώθηση της καινοτομίας στον επιχειρηματικό χώρο ενώ ταυτόχρονα επιδιώχθηκε και επιτεύχθηκε με πολλαπλά
μέσα η προβολή του τουριστικού προϊόντος του
Νομού Κορινθίας.
Παράλληλα θεσμοθετήθηκε η ετήσια έκθεση
του Επιμελητηρίου Κορινθίας, η οποία τα 2 πρώτα
έτη (2007 και 2008) είχε περιφερειακό χαρακτήρα
και από το 2009 και εφεξής απέκτησε πανελλήνιο
χαρακτήρα και αξιολογήθηκε ως ένα από τα σημαντικότερα εμπορικά και επιχειρηματικά γεγονότα της Πελοποννήσου και της Νοτίου Ελλάδος
γενικότερα.

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Πολιτισμός-Αθλητισμός
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Τα βήματα του Φειδιππίδη έφεραν και φέτος
πάνω από 350 αθλητές στην Κορινθία
Υποδοχή των αθλητών οργανώθηκε στους σταθμούς 28 στον Άσσο
και στο σταθμό 29 στο κέντρο του Ζευγολατιού
Ο Ούγγρος Tamás Bódis είναι ο φετινός νικητής του Σπάρταθλου αφού
τερμάτισε στο άγαλμα του Λεωνίδα
στη Σπάρτη στις 6:29 το πρωί της Κυριακής 29 Σεπτεμβρίου μετά από 246
χλμ διαδρομής και με χρόνο 23 ώρες
28 λεπτά και 37 δεύτερα. Ο 31χρονος
Ούγγρος αθλητής στον περσινό αγώνα
είχε τερματίσει τέταρτος.
Δεύτερος έφτασε σε 24 ώρες 15
λεπτά και 54 δευτερόλεπτα ο επίσης
Ούγγρος 35χρονος Zoltan Csecsei
και τρίτος ένας παλιός γνώριμος του
"Σπάρταθλου" ο 45χρονος Τσέχος
Radek Brunner σε χρόνο 24:25:49.
Τέταρτος έφτασε ο Βρετανός Higgins
Alastair με χρόνο 25:48:39.
Oι αθλητές κατά τη μακρά και επίπονη διαδρομής τους πέρασαν από
την Κορινθία, όπου έτυχαν ιδιαίτερης
υποδοχής κυρίως στους σταθμούς 28
και 29, στα Πλατάνια του Άσσου και
στην αγορά Ζευγολατιού. Την υποδοχή στον Άσσο είχε αναλάβει ο τοπικός
σύλλογος Ρέα και ιδιαίτερα η πρόεδρος κ. Άννα-Μαρία Σακελλαρίου.
Όπως αναφέρεται στο δελτίο τύπου του Συλλόγου «Την Παρασκευή
27 Σεπτεμβρίου, στις 5:00 μ.μ. υποδεχθήκαμε τους υπεραθλητές του
Σπάρταθλου 2019. Στην εκδήλωση μίλησε η πρόεδρος του Συλλόγου Άννα
Μαρία Σακελλαρίου και τραγούδησε
η πολυφωνική χορωδία της "Ρέας"».
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρου-

και τον πρόεδρο του Άσσου αλλά και
τον Κυνηγετικό Σύλλογο Κορίνθου,
το Διασωστικό Σώμα Πήγασος και το
Medi Center για την βοήθεια και υποστήριξη που προσέφεραν.

Στην πλατεία του Ζευγολατιού
Στον σταθμό 29 στην πλατεία Ζευγολατιού, όπου είχαν γίνει σχετικές
προετοιμασίες από την Κοινότητα
Ζευγολατιού με προσωπική επιμέλεια
του προέδρου Γιάννη Παπαδημητρίου
και το δήμο Βέλου-Βόχας, υποδέχθηκαν και εμψύχωναν τους αθλητές οι
Ζευγολατιώτες. Στην υποδοχή επίσης παρόντες ήταν ο δήμαρχος Βέλου-Βόχας Αννίβας Παπακυριάκος,
η πρώην αντιδήμαρχος Πολιτισμού
Μαρία Καλλίρη, φυσικά τα συνεργεία
υποστήριξης και αρκετός κόσμος.

Τερματισμός
στο άγαλμα του Λεωνίδα

σία τους οι κύριοι Γιώργος Πούρος,
αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών,
Τιμολέων Πιέτρης, αντιδήμαρχος Εξυπηρέτησης του Πολίτη και Τουρισμού,
οι πρόεδροι Άσσου Ναπολέων Γιαννακουλόπουλος και Κάτω Άσσου Βασίλης Ανδριανόπουλος, αλλά και η πο-

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡ.

ΚΟΡΑΝΤΑΝΗΣ

ΙΑΤΡΟΣ - ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
Υπ. ∆ιδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Παν/µίου Αθηνών
Συνεργάτης Γ΄ Παθολογικής Κλινικής Νοσοκοµείου
“ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ”
τ. ιατρός Κλινικής Παθολογικής Φυσιολογίας ΓΝΑ Λαϊκό

εξέταση µε εξειδικευµένα διαγνωστικά µέσα
(Ηλεκτροκαρδιογράφηµα, υπέρηχος)
ΩΡΑΡΙΟ ΙΑΤΡΕΙΟΥ:

∆ΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΡΩΙ 09:00 - 13:00 [ΒΡΑΧΑΤΙ] – ΑΠΟΓΕΥΜΑ 17:00 - 20:30 [ΛΕΧΑΙΟ]
ΣΑΒΒΑΤΟ 09:00 - 12:00 [ΒΡΑΧΑΤΙ]

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

ΙΑΤΡΕΙΟ:

e-mail: korantaniskonstantinos26@gmail.com

λιτευτής της Νέας Δημοκρατίας Σοφία
Αναγνωσταρά. «Εντυπωσιακή ήταν»,
όπως σημειώνει το δελτίο τύπου η
παρουσία στην εκδήλωση των μαθητών του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας
του Άσσου. Το δελτίο τύπου κλείνει με
ευχαριστίες προς τον δήμο Κορινθίων

Στο άγαλμα του Λεωνίδα στη Σπάρτη έγιναν οι τερματισμοί αθλητών, με
τους Ούγγρους να κυριαρχούν απόλυτα, αφού και στην πέμπτη θέση τερμάτισε ένας Ούγγρος ο Simonyi Balázs,
ενώ έβδομος στη γενική κατάταξη
τερμάτισε ο πρώτος Έλληνας αθλητής,
ο Γιώργος Τάσσιος. Από τις γυναίκες
πρώτη ήταν η Maraz Zsuzsanna και
πάλι από την Ουγγαρία, ενώ Ελληνίδα
τερμάτισε μία και μοναδική η Παναγιώτα Δόγκα στην 29η θέση.

22 Εκδηλώσεις
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ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΚΟ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΓΗΡΟΚΟΜΟΙ, ΟΙΚΙΑΚΕΣ
ΒΟΗΘΟΙ, ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ, BABYSITTER
ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ

ΙΑΤΡΕΙΟ

Βλάσιος Ιωαν. Μπάρτζης

Τηλ. 6940 699559

Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος
Ενηλίκων και Παίδων

Παρέχουμε για φροντίδα ηλικιωμένων γηροκόμους,
οικιακές βοηθούς, Ελληνίδες-αλλοδαπές για Ν. Κορινθίας.
ΑΜΕΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ
GRAPHIC DESIGN STUDIO

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

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

gnomipoliton@gmail.com
gnomipoliton.wordpress.com
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

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

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

ΖΗΤΩ ΕΡΓΑΣΙΑ
ως Νοσοκόμος - Νοσηλευτής για
ηλικιωμένους Τηλ. 6989 564 024
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ

Καθρέπτης 2 μέτρα σαλονιού, Καναπές τριθέσιος
που γίνεται κρεβάτι, Κρεβάτι σιδερένιο
με στρώμα, Τραπέζι κουζίνας με 4 καρέκλες,
Τραπέζι τηλεόρασης, 2 τραπέζια στρογγυλά
σαλονιού, ένας καθρέπτης δωματίου, ένα πλυντήριο
ρούχων Morris 2 ετών. Τηλ. 69 89 56 40 24

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν
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Ιστιοπλοϊκος Όμιλος Σικυωνίων

2ος ο Χρήστος Πανταζής
στο Κύπελλο Μπενάκη

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΒΟΧΑΪΚΟ
Μονοκατοικία 253 τ.μ.,

εντός οικοπέδου 4,2 στρεμμάτων

Κλέβοντας λίγο χρόνο από την προετοιμασία του για τις πανελλήνιες, ο Χρήστος
Πανταζής βρέθηκε στο Φαληρικό όρμο
για τον αγώνα «Κύπελλο Μπενάκη», που
διοργανώθηκε με επιτυχία από το Ναυτικό
Όμιλο Ελλάδος το Σαββατοκύριακο 21-22
Σεπτεμβρίου. Ο αθλητής του Ιστιοπλοϊκού

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.

Ομίλου Σικυωνίων κατέλαβε τη δεύτερη
θέση στα Laser Radial ανδρών, αποδεικνύοντας για μια ακόμα φορά το ταλέντο του.
Μετά το πρωτάθλημα εφήβων στα σκάφη
Europe που κατέκτησε πέρσι, ο Χρήστος
αποδεικνύει ότι μπορεί να βάζει και να πετυχαίνει τους στόχους του.

Διατίθεται εάν επιθυμεί ο ενδιαφερόμενος μετά των επίπλων.

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

ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ
ΒΟΧΑΣ

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

Έγχρωµο υπερηχοκαρδιογράφηµα (triplex)
ενηλίκων και παίδων
ΤΕΣΤ ΚΟΠΩΣΕΩΣ σε κυλιόµενο τάπητα
24ωρη µελέτη ΗΚΓφήµατος - Πίεσης

∆ρ Χρήστος Γκιλίτσης
ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΟΣ
Υπ. ∆Ι∆ΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΩΡΑΡΙΟ ΙΑΤΡΕΙΟΥ:

∆ΕΥΤΕΡΑ:
ΤΡΙΤΗ:
ΤΕΤΑΡΤΗ:
ΠΕΜΠΤΗ:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:

09:00 - 12:00
09:00 - 12:00
17:00 - 21:00 ΑΠΟΓΕΥΜΑ
09:00 - 12:00
17:00 - 21:00 ΑΠΟΓΕΥΜΑ

ΤΗΛ.: 27410-53500
ΚΙΝ.: 6945-952070
e-mail: crisgli@otenet.gr

Ζευγολατιό Κορινθίας

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΓΙΑ ΛΑΜΠΕΡΟ ΚΑΙ ΥΓΙΕΣ ΔΕΡΜΑ!
4 θεραπείες σε ένα πρόγραμμα 4 εβδομάδων με δώρο
serum υψηλής δερματικής διείσδυσης σχεδιασμένο αποκλειστικά για τις ανάγκες του δέρματός σας!
1η συνεδρία : Bαθύς medical καθαρισμός
(με χρήση και οξέων)
2η συνεδρία : Entrance suit therapy
(μετά από 1 εβδομάδα)
3η συνεδρία : Superior suit therapy
(μετά από 7–10 ημέρες)
4η συνεδρία : Top suit therapy
(μετά από 7–10 ημέρες)
Μοναδικά αποτελέσματα με τη χρήση ειδικών
actives, τεχνικών μασάζ, οξέων και ραδιοσυχνότητας! Δοκιμάστε τα για λάμψη-ενυδάτωση, αντιγήρανση, σύσφιξη, αντιοξείδωση, κολλαγονογένεση, λεύκανση!!!!

Από 440€ ΜΟΝΟ 290€

με ΔΩΡΟ
serum αξίας 94€

για τη συνέχεια της αγωγής στο σπίτι!

Ισχύει μέχρι 15 Οκτωβρίου
Πληροφορίες και ραντεβού
στο τηλέφωνο 2741055405

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ
για το δικό σας
εξατομικευμένο
πρόγραμμα
και για εκπτώσεις

27410

55405

ΟΔΥΣΣΕΩΣ
ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ
2, ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΑΓΑΘΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ

Αισθητικός Κοσµητολόγος πτυχ.ΑΤΕΙ Αθηνών
Ρεφλεξολόγος πτυχ. Natural Health Science
Μετεκπαιδευθείσα Heinrich-Heine-Universitat Dusseldolf

agathouspa.gr

info@agathouspa.gr

https://agathouspa.gr/?post_type=product

