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Η ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΕΙΝΑΙ 
ΥΠΟΘΕΣΗ ΟΛΩΝ ΜΑΣ!

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΠΕΡΙΦ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Συνέντευξη τύπου του 
δημάρχου Κορινθίων 
Βασίλη Νανόπουλου

Ζάρκος στη "Μηκώνη" 
Αλεξόπουλος 

στο Λιμενικό Ταμείο
ΨΗΦΙΣΤΗΚΑΝ ΤΑ ΝΕΑ Δ.Σ. ΤΩΝ ΝΠΔΔ

ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ 
ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ 

ΣΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 
ΝΙΚΑ-ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ

Έκκληση προς τους δημότες από τον αντιδήμαρχο Καθαριότητας Βέλου-Βόχας, Δημήτρη Τριανταφύλλου

Τι λέει για την καθημερινότητα, την 
καθαριότητα, το κυκλοφοριακό, 

τα έργα που τρέχουν και αυτά που 
προγραμματίζονται αλλά για την αλλαγή 

νοοτροπίας και τις νέες συνεργασίες 

ΑΚΟΜΗ: Στη Μοσιά οι Κινητές 
Ιατρικές Μονάδες του Ιδρύματος 

"Σταύρος Νιάρχος"
■ σελ. 5-6 ■ σελ.7-9 ■ σελ.3-4

Σεπτέμβριος 1937. Ο Δ. Μητρόπουλος ανοίγει το αρχαίο Θέατρο Σικυώνας στο κοινό!
■ σελ. 20-21

«Ο δήμος είμαστε όλοι 
μας. Έχουμε την ευθύνη 
και την υποχρέωση της 

αυτοπροστασίας. Αφήνοντας 
τα σκουπίδια έξω από 

τους κάδους, επιβαρύνουμε 
το περιβάλλον στο οποίο ζούμε 

εμείς και τα παιδιά μας, 
ενώ χρειάζεται 

πολλαπλάσιο προσωπικό  
και μηχανήματα από 

την Υπηρεσία Καθαριότητας 
για την αποκομιδή τους».
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Αιφνιδιαστικό ΝΤΟΥ 
της Αστυνομίας 
στην Τουρκογέφυρα 
του Κιάτου

Ο ργανωμένη & 
στοχευμένη Αστυνομική 

Επιχείρηση ευρείας κλίμακας 
πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 
24 Οκτωβρίου στον καταυλισμό 
στην Τουρκογέφυρα του Κιάτου 
από την Γενική Περιφερειακή 
Αστυνομική Διεύθυνση 
Πελοποννήσου και από 
Αστυνομικούς της Διεύθυνσης 
Αστυνομίας Κορινθίας στο 
πλαίσιο αντιμετώπισης 
της εγκληματικότητας και 
παραβατικών συμπεριφορών 
καθώς και της διαμόρφωσης 
ασφαλών συνθηκών διαβίωσης 
των πολιτών.
Αξιοσημείωτο και αυτής της 
επιχείρησης, πως οι κάτοικοι 
αιφνιδιάστηκαν αφού τέτοια 
εκτεταμένη Αστυνομική 
επιχείρηση δεν είχε ξαναγίνει 
στην περιοχή. 
Να προσθέσουμε πως οι 
δράσεις αυτές είναι στοχευμένες 
και αποσκοπούν τόσο στην 
πρόληψη και την καταστολή 
της εγκληματικότητας, όσο και 
στην εμπέδωση του αισθήματος 
ασφάλειας των πολιτών, που 
αποτελεί πρωταρχική, άμεση 
και διαρκή προτεραιότητα των 
Υπηρεσιών της Ελληνικής 
Αστυνομίας.

Μ ε μεγάλη επιτυχία πραγμα-
τοποιήθηκε την Δευτέρα 21 
Οκτωβρίου η εκδήλωση της 

ΔΗΜ.Τ.Ο. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ στο χώρο εκδη-
λώσεων του Δημαρχείου. Η προσέλευ-
ση του κόσμου υπήρξε εντυπωσιακά 
μεγάλη γεμίζοντας ασφυκτικά (υπήρχε 
και πολύς κόσμος όρθιος μέσα αλλά και 
έξω από την αίθουσα) το θέατρο. 

Ομιλητές ήταν ο υφυπουργός Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων και βουλευτής 
του Νομού μας κ. Χρίστος Δήμας και 
ο βουλευτής Νοτίου Τομέα Αθηνών κ. 
Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Θέμα: Η κυ-
βέρνηση μπροστά στις προκλήσεις της 
νέας εποχής. 

Ο υφυπουργός ανέπτυξε με σαφήνεια 
το έργο των πρώτων 100 ημερών της 
κυβέρνησης δίνοντας το στίγμα και τι 
πρόκειται να ακολουθήσει. Ο κ. Κυρα-
νάκης δυναμικός όπως πάντα ανέπτυξε 
το θέμα του μεταναστευτικού και πόσο 
σημαντικό είναι για την κυβέρνηση να 
λυθεί με ομαλό τρόπο ώστε οι άνθρω-
ποι που θα φιλοξενηθούν να ζουν κάτω 
από τις καλύτερες συνθήκες όπως αρ-
μόζει σε μια πολιτισμένη χώρα όπως η 
Ελλάδα. 

Στις πρώτες σειρές του θεάτρου ήταν 
πολλοί άνθρωποι της τοπικής αυτοδιοί-
κησης του Νομού μας και μεταξύ αυ-
τών: Ο Δήμαρχος Κορινθίων Βασίλης 
Νανόπουλος, ο Δήμαρχος Σικυωνίων 
Σπύρος Σταματόπουλος, ο Δήμαρχος 
Βέλου – Βόχας Αννίβας Παπακυριάκος, 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜ.Τ.Ο. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ 

Πλήθος κόσμου στο Κιάτο 
για Δήμα και Κυρανάκη

ο Δήμαρχος Λουτρακίου – Περα-
χώρας – Αγίων Θεοδώρων Γιώρ-
γος Γκιώνης, οι τρεις αντιπεριφε-
ρειάρχες που έχουν εκλεγεί στην 
Κορινθία κ.κ. Κόρκα, Γκιολής και 

Βυτινιώτης, ο Πρόεδρος του Επι-
μελητηρίου κ. Πιτσάκης και πολ-
λοί αντιδήμαρχοι, δημοτικοί σύμ-
βουλοι και πρόεδροι χωριών από 
όλους τους Δήμους του Νομού.

Θέσεις εργασίας

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 

3 ατόμων ανακοίνωσε το Ν.Π.Δ.Δ. 
Σικυωνίων «Η ΜΗΚΩΝΗ». Συγκεκριμένα 
ζητούνται: ΤΕ Βρεφονηπιοκόμοι 1, ΔΕ 
Βοηθών Βρεφοκόμων - Παιδοκόμων 1, ΥΕ 
Βοηθών Μαγείρων 1. Οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις 
τους από τις 27 Οκτωβρίου έως τις 5 
Νοεμβρίου. Οι συμβάσεις του νέου 
προσωπικού μπορούν να να παραταθούν.

Καρφώθηκε σε φορτηγό

Πολύ σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε πριν 
λίγες μέρες στην Π.Ε.Ο Κορίνθου – 

Πατρών, στο Βραχάτι, στη διασταύρωση 
με Μπολάτι. Οδηγός μηχανής μεγάλου 
κυβισμού συγκρούστηκε με φορτηγό 
ψυγείο, όταν ο οδηγός του δευτέρου 
οχήματος προσπάθησε να στρίψει. Ο 
μοτοσικλετιστής ”καρφώθηκε” στο πίσω 
μέρος του φορτηγού, με αποτέλεσμα να 
τραυματιστεί πολύ σοβαρά.

ΣΤΑ ΓΡΗΓΟΡΑ

ΠΑΡΕΜΠΟΡΙΟ

Πρόστιμα 25.000€ μοίρασαν και 
στην Κορινθία μετά το πέρας 

ελέγχων για την αντιμετώπιση του 
παραεμπορίου σε συνεργασία της 
Ελληνικής Αστυνομίας, της ΑΑΔΕ με τη 
συνδρομή των τοπικών δημοτικών και 
περιφερειακών αρχών.

ΑΠΟ ΤΟ ΜΑΨΟ ΣΤΟ ΝΤΟΥΜΠΑΙ

Την παραγωγή ποιοτικών γαλακτοκομικών προϊόντων με 
οργανοληπτικά χαρακτηριστικά που ξεχωρίζουν έχουν 

στόχο οι μοναχές της Ιεράς Μονής Τιμίου Σταυρού στο Μαψό 
Κορινθίας, κάτι που πετυχαίνουν και με το παραπάνω και τα 
προϊόντα τους γίνονται  ανάρπαστα μέχρι και το Ντουμπάι.

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ

Επιδότηση που θα φτάσει τα 15.000 ευρώ 
για 3.000 επιχειρηματικά πλάνα θα δοθεί 

από τον ΟΑΕΔ, μετά την συμβουλευτική 
κατεύθυνση που θα δώσει σε άνεργους 
18-29 ετών που θα τους καλέσει να 
καταθέσουν τα επιχειρηματικά τους πλάνα.

H ATAKA

ΑΡΧΑΙΑ ΤΕΝΕΑ

Η μεγαλοπρέπεια και η ευμάρεια της 
Αρχαίας Τενέας αποκαλύπτεται από 

τα πολυτελή κτερίσματα των τάφων που 
ανασκάπτονται, μεταξύ των οποίων ένα 
επιχρυσωμένο χάλκινο στεφάνι, χρυσά 
ενώτια, δαχτυλίδια και πολλά άλλα.
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Γνώμη Περιφέρεια Πελοποννήσου

ΝΕΑ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Όρισε υπεύθυνους 
ανά Περιφερειακή 
Ενότητα
Η υπεύθυνη επικοινωνίας της 
«Νέας Πελοποννήσου» κα. Νι-
κολάκου σχολίασε τις εξελίξεις 
που αφορούν το θέμα της δια-
χείρισης των απορριμμάτων της 
Περιφέρειας Πελοποννήσου, 
σημειώνοντας μεταξύ άλλων: 
«Η τροπολογία που κατέθεσε η 
Κυβέρνηση, σύμφωνα με την 
οποία η αρμοδιότητα των απαλ-
λοτριώσεων μεταφέρονται, από 
το Περιφερειακό Συμβούλιο, 
στην αρμοδιότητα της Οικονο-
μικής Επιτροπής, οδηγούν στην 
πλήρη απαξίωση του κορυφαί-
ου συλλογικού οργάνου της 
Περιφέρειας. 
Η Κυβέρνηση και το Υπουργείο 
Εσωτερικών προχωρούν σε μια 
ακόμα πραξικοπηματική πράξη, 
εμφανώς αντισυνταγματική, με 
απώτερο στόχο να ελεγχθούν 
τα θεσμικά όργανα. Με τον 
τρόπο αυτό, η Κυβέρνηση και 
οι «πρόθυμοι αυτοδιοικητικοί»,  
επιχειρούν να αλλοιώσουν την 
ετυμηγορία των πολιτών, όπως 
αυτή εκφράστηκε στην τελευ-
ταία εκλογική αναμέτρηση. 
Ο κ. Νίκας με τη φρασεολογία, 
που χρησιμοποίησε κατά τη 
σημερινή συνέντευξη τύπου χα-
ρακτηρίζοντας το συγκεκριμένο 
ζήτημα, ως «γόρδιο δεσμό που 
λύνεται δια της σπάθης», δείχνει 
ότι είναι ένας από αυτοδιοικη-
τικούς, που τον «γοητεύουν» 
οι αντιδημοκρατικές αποφάσεις 
κυβερνήσεων, που συνάδουν 
σε ολοκληρωτικά καθεστώτα».

σχόλια Τα μεγάλα έργα που συζητήθηκαν 
στην συνάντηση Νίκα – Μητσοτάκη 

Φράγμα Ασωπού και Στέγαση Π.Ε. Κορινθίας στην ατζέντα

Τ ο σύνολο των θεμάτων που αφορούν 
στην Περιφέρεια Πελοποννήσου απα-
σχόλησε τη συνάντηση που είχε ο πε-

ριφερειάρχης Παναγιώτης Νίκας με τον πρω-
θυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, την Τετάρτη 23 
Οκτωβρίου στο Μέγαρο Μαξίμου, στην Αθήνα. 
Τη θεματολογία της συνάντησης απασχόλη-
σαν, ειδικότερα, η στέγαση των υπηρεσιών της 
Περιφέρειας, οι υποδομές ως προς το οδικό 
δίκτυο, καθώς και η άμεση επανέναρξη της 
σιδηροδρομικής σύνδεσης του Ναυπλίου με 
την Κόρινθο -και κατ’ επέκταση με την Αθή-
να. Ακόμα, συζητήθηκαν θέματα σχετικά με τον τουρισμό, 
αλλά και το κορυφαίο για την Περιφέρεια θέμα της διαχεί-
ρισης των απορριμμάτων.

Από τα θέματα που συζητήθηκαν αρκετά  αφορούσαν 

την Κορινθία με κυριότερο φυσικά το θέμα του 
Φράγματος του Ασωπού. Ο κ. Νίκας στη συνέ-
ντευξη τύπου έδωσε για να ενημερώσει για τη 
συνάντηση με τον πρωθυπουργό επεσήμανε 
πως “Θέλω να συνδέσω τη θητεία μου με την 
στήριξη στον αγροτικό κόσμο, σε αυτόν τον κό-
σμο που παράγει και ουσιαστικά στηρίζει την 
οικονομία μας, όπως την στήριξε και σε πολύ 
δύσκολες στιγμές” δηλώνοντας ότι έθεσε στον 
πρωθυπουργό το ζήτημα της άρδευσης, “για το 
οποίο επέδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον”. “Πρέπει 
να προχωρήσουμε και να ολοκληρώσουμε ημι-

τελή έργα, κάποια από τα οποία έχουν γίνει και ανέκδοτο 
μάλιστα. Ορισμένα μελετώνται ή χρηματοδοτούνται από 
το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, άλλα η Περιφέρεια. 
Θα γίνει ακτινογραφία του κάθε έργου, θα εντοπιστούν τα 
όποια προβλήματα και πώς μπορούμε να τα λύσουμε ώστε 

n
Σειρά συσκέψεων 
στα υπουργεία 

Υποδομών, 
Αγροτικής 

Ανάπτυξης και 
Τουρισμού 

δρομολογήθηκαν 
μετά την επίσκεψη 
στον Πρωθυπουργό

ΑΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ W.C.

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ 
ΕΝΤΟΜΩΝ

ΓΡΑΦΕΊΑ 
W.C.  

ΚΑΦΕΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΊΑ 
ΕΣΤΊΑΤΟΡΊΑ 

ΠΑΊΔΟΤΟΠΟΊ 
ΓΥΜΝΑΣΤΉΡΊΑ 
ΚΟΜΜΩΤΉΡΊΑ 

ΠΑΊΔΊΚΑ ΡΟΥΧΑ 
ΥΠΟΔΉΜΑΤΑ 

ΑΝΔΡΊΚΑ-ΓΥΝΑΊΚΕΊΑ ΡΟΥΧΑ 
ΕΣΩΡΟΥΧΑ 

ΔΕΡΜΑΤΊΝΑ ΕΊΔΉ 

Τώρα η επιλογή είναι δική σας!

25ης Μαρτίου 5, Κιάτο 20200, τ.&f. 27420 27744, κιν. 6937 046857

www.earthcontrol.gr   e-mail: info@earthcontrol.gr

ΣΤΕΛΙΟΣ  ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ

ΓΥΡΙΣΤΕ ΣΕΛΙΔΑ
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αυτό να ολοκληρωθεί” σημείωσε, επισημαίνο-
ντας ότι αναφέρεται μεταξύ άλλων στα φράγ-
ματα του Ασωπού αλλά και της λίμνης Δόξα στο 
Φενεό.

ΣΤΕΓΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
“Προωθείται το αίτημα για μετεγκατάσταση 

των περιφερειακών υπηρεσιών στα στρατόπεδα 
της Τρίπολης, της Κορίνθου και του Ναυπλίου. 
Τα περισσότερα από τα κτήρια που στεγάζουν 
τώρα τις υπηρεσίες είναι ακατάλληλα καθώς 
δεν έχουν προσβασιμότητα για τα Αμεα”, σημεί-
ωσε ο Περιφερειάρχης. “Επιπλέον, τα ενοίκια 
ανέρχονται σε 1,8 εκ ευρώ τον χρόνο. Με τα 
ενοίκια μιας τετραετίας μπορούν να ανακατα-
σκευαστούν τα κτήρια των στρατοπέδων. Ήδη”, 
είπε, “επικοινώνησα με το υπουργείο Εθνικής 
Αμυνας και πολύ σύντομα θα υπάρξει συνάντη-
ση (ΥΕΘΑ, υπουργείου Εσωτερικών και Περι-
φέρειας Πελοποννήσου) για την υπογραφή του 
απαραίτητου χρησιδανείου” δήλωσε ο Π. Νίκας.

ΥΠΟΔΟΜΕΣ
“Στον τομέα των υποδομών”, συνέχισε ο πε-

ριφερειάρχης, “επικοινώνησα με τον υπουργό 
Κώστα Καραμανλή και προγραμματίζεται επί-
σης μία σύσκεψη -πάντα με τη συμμετοχή της 
γγ συντονισμού- όπου θα εξεταστούν διεξοδικά 
όλα τα μεγάλα έργα που γίνονται ή προγραμ-
ματίζονται στην Περιφέρεια και τα προβλήματά 
τους είτε σε μελετητικό είτε σε χρηματοδοτικό 
επίπεδο. Επισήμανα ότι προκειμένου να προ-
χωρήσουμε αυτά τα έργα, θα πρέπει να λυθούν 
θέματα συντονισμού και συνέργειας, τα οποία 
είναι ίσως μεγαλύτερα προβλήματα από το οι-
κονομικό”.

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ
Ο Π. Νίκας δήλωσε, επίσης, ότι συζήτησε με 

τον πρωθυπουργό και το θέμα της διαχείρισης 
των απορριμμάτων της Περιφέρειας, “ένα θέμα 
που έχει εξελιχθεί σε Γόρδιο δεσμό. Κι όπως ξέ-
ρετε, ο Γόρδιος δεσμός λύνεται και με την σπάθη, 
δεν είναι ανάγκη να ψάχνουμε -όπως κάνουμε 
καμιά δεκαριά χρόνια τώρα- τους κόμπους για να 
τον λύσουμε. Πρέπει να προχωρήσουμε και θα 
προχωρήσουμε ταχύτατα, σας διαβεβαιώνω για 
αυτό. Ο,τι κόλπα και αν εξευρεθούν κι όσες τυπι-
κές διαδικασίες κι αν αναφύονται, από πολλούς”.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ
Πολύ μεγάλο ζήτημα για την Περιφέρεια Πε-

λοποννήσου, συνέχισε ο περιφερειάρχης, “είναι 
η κατάσταση του επαρχιακού και του παλαιού 
εθνικού οδικού δικτύου. Κάτι πρέπει να αλλάξει, 
δεν μπορεί να έχουμε σήμερα τις αποστάσεις 
που ίσχυαν πριν 50 χρόνια.

Για το συγκεκριμένο θέμα, μέχρι του χρό-
νου το καλοκαίρι, θα έχουμε δώσει περί τα 
20.000.000 ευρώ -αυτές είναι οι δυνατότητές 
μας- αποκλειστικά για τη συντήρηση του πιο 
πάνω δικτύου στην Περιφέρεια. Για να το πε-
τύχουμε στραγγίξαμε τους κωδικούς, μαζί με 
τις προβλέψεις της επόμενης χρονιάς. Ζήτησα 
από τον πρωθυπουργό μια επιπλέον ενίσχυση 
για τον σκοπό αυτό, την οποία και θα μου την 
δώσει, ώστε του χρόνου το καλοκαίρι να έχουμε 
εντυπωσιακά καλύτερο και το επαρχιακό και το 
παλαιό εθνικό οδικό δίκτυο.

Επικοινώνησε μαζί μου για το συγκεκριμένο 
θέμα ο υφυπουργός Οικονομικών Θεόδωρος 
Σκυλακάκης ενημερώνοντας ότι από τον ερχό-
μενο Ιανουάριο θα έχουμε νέα χρηματοδότηση 
για τη γρήγορη αναβάθμιση, μέσα από έργα συ-
ντήρησης, των αναφερθέντων οδικών δικτύων”.

Τέλος πλέον η ανοχή για… μισά έργα
“Η ανοχή μας για την μη υλοποίηση από τον 

εργολήπτη του συνόλου του συμβατικού του 
αντικειμένου έχει τελειώσει και αυτό σύντομα θα 
φανεί στην πράξη, σε διάφορα έργα σε όλες τις 
Περιφερειακές Ενότητες”.

Αυτό επισήμανε ο περιφερειάρχης Πελοποννή-
σου Παναγιώτης Νίκας σε συνέντευξη Τύπου, την 
Πέμπτη 24 Οκτωβρίου προβαίνοντας παράλληλα 
στην εκτίμηση ότι θα πρέπει να αλλάξει το θεσμι-
κό πλαίσιο παραγωγής των δημόσιων έργων:

“Νομίζω ότι πρέπει να αλλάξει το θεσμικό πλαί-
σιο παραγωγής των δημοσίων έργων και να ελεγ-
χθεί το ζήτημα των μεγάλων εκπτώσεων, καθώς 
οδηγεί σε μη ποιοτικά έργα ή σε πολύ μεγάλη 

πίεση των υπηρεσιών, οι οποίες προκειμένου να 
ολοκληρωθεί κάποιο έργο, επιτρέπουν να μην 
γίνονται κάποια πράγματα ή δίνουν συνεχόμενες 
παρατάσεις.

Αυτό που ήδη κάνω από την πλευρά μου, είναι 
να καλώ κάθε εργολάβο με τον οποίον εκ του νό-
μου υπογράφω σύμβαση και να του επισημαίνω 
όλα αυτά τα ζητήματα. Ηδη έχει ξεκινήσει η διαδι-
κασία εκπτώσεων σε ορισμένα έργα.

Η ανοχή μας για την μη υλοποίηση από τον ερ-
γολήπτη του συνόλου του συμβατικού του αντι-
κειμένου έχει τελειώσει και αυτό σύντομα θα 
φανεί στην πράξη, σε διάφορα έργα σε όλες τις 
Περιφερειακές Ενότητες”, κατέληξε.

Παρουσία Α. Γκιολή ο καθαρισμός 
της Π.Ε.Ο Κορίνθου – Πατρών

Τη Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2019 
και για τρεις ημέρες η Περιφε-
ρειακή Ενότητα Κορινθίας και ο 
Δήμος Κορινθίων σε συνεργασία, 
με τα μηχανήματα του Δήμου 
και συνεργείο της ΠΕ Κορινθίας 
πραγματοποίησαν τον καθαρισμός 
παραπλεύρως του οδοστρώμα-
τος της ΠΕΟ Κορίνθου – Πατρών. 
Πληθώρα δέντρων τα οποία 
έμπαιναν στο δρόμο κλαδεύτηκαν, 
χόρτα και θάμνοι καθαρίστηκαν 
και μαζεύτηκαν σκουπίδια δεξιά 
και αριστερά του δρόμου σε μή-
κος χιλιομέτρων.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. 
Κορινθίας κ. Αναστάσιος Γκιολής 
ευχαρίστησε το Δήμαρχο Κοριν-
θίων κ. Βασίλη Νανόπουλο και 
τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας κ. 
Δημήτριο Μπίτζιο, για την άψογη 
συνεργασία τους καθώς και την 
ενότητα με την οποία λειτούργη-
σαν οι υπηρεσίες, όπου αντιμε-

τώπισαν και θα αντιμετωπίζουν 
στο μέλλον τα κοινά προβλήματα 
του τόπου. Ο σκοπός είναι κοινός 
και είναι να βοηθήσουν με κάθε 
τρόπο στη βελτίωση της καθημε-

ρινότητας των συμπολιτών μας. Η 
ποιότητα της ζωής των Κορινθίων 
είναι πάνω απ όλα προτεραιότητα 
και για την Περιφερειακή Ενότητα 
Κορινθίας και για το Δήμο.
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Σ
υνέντευξη τύπου εφ’ όλης της ύλης 
έδωσε ο δήμαρχος Κορινθίων Βασίλης 
Νανόπουλος εξηγώντας με λεπτομέρει-
ες την κατάσταση των έργων που βρί-

σκονται σε εξέλιξη αλλά και αυτά που προγραμ-
ματίζονται για το προσεχές διάστημα κάνοντας 
παράλληλα αναφορές στην καθημερινότητα. 

Όπως είχαμε πει και σε προηγούμενο φύλλο της 
εφημερίδας μας, η αλλαγή στο δήμο Κορινθίων είναι 
εμφανής και όλα δείχνουν να λειτουργούν διαφορε-
τικά από την πρώτη μέρα ανάληψης των καθηκό-
ντων του νέου δημάρχου Βασίλη Νανόπουλου. Οι 
υπηρεσίες σταδιακά αφυπνίζονται και αρχίσουν να 
λειτουργούν εύρρυθμα και αποδοτικά για το καλό 
των δημοτών ενώ τίθενται στόχοι αναπτυξιακοί, 
βελτίωσης υποδομών και καθημερινότητας οι οποί-
οι δρομολογούνται με ταχείς ρυθμούς. 

Στη συνέντευξη τύπου λοιπόν, ο δήμαρχος Κοριν-
θίων αναφέρθηκε ειδικά στο θέμα της καθαριότητας, 
μιλώντας για το αίσθημα του ευπρεπισμού που τα 
συνεργεία του δήμου προσπαθούν να αποκαταστή-
σουν στην πόλη. Έχει γίνει μια σοβαρή προσπάθεια, 
είπε, να μαζεύονται τα στερεά απορρίμματα και να 
παραμένουν καθαροί οι κάδοι των απορριμμάτων, 
να συλλέγονται τα ογκώδη, ενώ σε εξέλιξη βρίσκε-
ται μια διαδικασία συνεννόησης και συνεργασίας με 
τα καταστήματα που είναι μεγάλη η παραγωγή των 
απορριμμάτων καθώς επίσης με τα super market 
και τις άλλες επιχειρήσεις. 

Εκείνο το οποίο έχουμε κάνει με το τμήμα καθα-
ριότητας, τόνισε, είναι ότι επίμονα επιδιώκουμε τη 
συνεργασία με τους κατοίκους ώστε να μην αποτί-
θενται τα απορρίμματα οπουδήποτε και κυρίως έξω 
από τους κάδους. 

Αποκάλυψε ότι υπάρχει πρόγραμμα για την ενοι-
κίαση μεγάλων κάδων για τα ογκώδη απορρίμμα-
τα, ενώ κάλεσε τους πολίτες να επικοινωνούν με 
την αρμόδια υπηρεσία αποκομιδής ογκωδών για 
τη σωστή και έγκαιρη απομάκρυνση τέτοιου είδους 
αντικειμένων, των οποίων η παρουσία στους δρό-
μους του δήμου υποβαθμίζει το περιβάλλον. Επίσης, 

ενημέρωσε για την παραλαβή 150 καινούργιων κά-
δων απορριμμάτων, που θα αντικαταστήσουν τους 
χαλασμένους που υπάρχουν διάσπαρτοι στο δήμο, 
αλλά και για την επισκευή όσων κάδων μπορούν να 
επισκευαστούν. Ανέφερε ότι πλέον υπάρχει αρίθμη-
ση στους κάδους και έτσι η υπηρεσία γνωρίζει ποιος 
κάδος βρίσκεται που, ενώ η χρήση και η κατάστασή 
του θα παρακολουθείται.

Τη φάση της καθαριότητας και του ευπρεπισμού 
της πόλης, είπε ο Βασίλης Νανόπουλος, θα ακολου-
θήσει η φάση του φωτισμού της πόλης, αλλά και των 
χωριών. 

Επισήμανε ότι υπήρχε έλλειψη σε λαμπτήρες 
φωτισμού, έγινε όμως μια μεγάλη αγορά και οι ηλε-
κτρολόγοι του δήμου ξεκίνησαν ήδη τις αντικατα-
στάσεις και τις επισκευές στήλων και λαμπτήρων. 
Η Κόρινθος αλλά και τα χωριά, τόνισε ο δήμαρχος 
Κορινθίων, έχουν δικαίωμα να έχουν επαρκή φωτι-
σμό και σ’ αυτό τον τομέα θα δούμε μεγάλη διαφορά 
πολύ σύντομα, κατέληξε. 

Υπογειοποίηση δικτύου ηλεκτρικού ρεύματος
Στο σχέδιο αντικατάστασης του εναέριου δικτύου 

ηλεκτρικού ρεύματος με αντίστοιχο υπόγειο ανα-
φέρθηκε ο δήμαρχος Κορινθίων κατά τη διάρκεια 
της συνέντευξης τύπου. Ο κ. Νανόπουλος ενημέρω-
σε ότι έγινε η πρώτη συνάντηση με τους αντιπρο-
σώπους της ΔΕΔΔΗΕ και θα ξεκινήσουν και αυτά τα 
έργα τα οποία αναμένεται να αλλάξουν τελείως την 
αισθητική της πόλης. 

Κυκλοφοριακό
Αναφερόμενος στο πρόβλημα του κυκλοφορι-

ακού στην πόλη της Κορίνθου, ο Βασίλης Νανό-
πουλος είπε ότι στις προθέσεις του είναι να αντι-
μετωπιστεί μέσα από το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής 
Κινητικότητας (ΣΒΑΚ). Θα ανακοινώσουμε σύντο-
μα, ενημέρωσε, την προκήρυξη διαγωνισμού για 
τη μελέτη του ΣΒΑΚ, το οποίο είναι απαραίτητο να 
ολοκληρωθεί για να μπορέσουμε να ενταχθούμε σε 
ευρωπαϊκά προγράμματα. Κανονικά, είπε, έπρεπε 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΜΑΡΜΑΡΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ
ΘΑΝΑΣΕΝΑΡΗΣ

Μουσών 14,
Βέλο Κορινθίας

Mάρµαρα • γρανίτες
φυσικά πετρώµατα

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

ΓΥΡΙΣΤΕ ΣΕΛΙΔΑ

Σταθερά και σίγουρα ο δήμος Κορινθίων 
στα χέρια του Βασίλη Νανόπουλου

αλλάζει και βελτιώνει την πορεία του
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Ι. Π. ΔΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΓΡΑΕΡΙΟ

Διανομή κατ’ οίκον
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Στη Γερμανία το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας 
Άσσου-Λεχαίου μέσω Erasmus+

Δ ιεθνική εκπαιδευτι-
κή επίσκεψη πραγ-
ματοποιήθηκε στη 

Γερμανία, στην πόλη Cham στα 
τέλη του προηγούμενο μήνα. 
Ήταν η δεύτερη εκπαιδευτική 
συνάντηση του project Key-Co 
System, στο οποίο μετέχει ως 
εταίρος το ΣΔΕ Άσσου-Λεχαί-
ου, στο πλαίσιο του ευρωπαϊ-
κού προγράμματος Erasmus+.
H εκπαιδευτική συνάντηση 
είχε διάρκεια πέντε ημερών 
και συμμετείχαν οι εκπαιδευ-
τικοί του Σχολείου Δεύτερη 
Ευκαιρίας Γεωργία Αντωνο-
πούολου και Κωνσταντίνα 
Πίστα. 
Το αντικείμενο της συνάντη-
σης ήταν η ανταλλαγή καλών 
πρακτικών στην εκπαίδευση 
ενηλίκων και ιδιαίτερα, στην 

εκπαίδευση μεταναστών. Οι 
χώροι στους οποίους πραγ-
ματοποιήθηκε το σεμινάριο 
ήταν οι εγκαταστάσεις του εκ-
παιδευτικού ιδρύματος VHS, 
στο Cham. 
Yπήρξαν ανταλλαγές καλών 
πρακτικών μεταξύ όλων των 
εταίρων και έγιναν πολλές 
εποικοδομητικές συζητήσεις 
στα θέματα εκπαίδευσης με-
ταναστών. Δόθηκε η δυνατό-
τητα στους συμμετέχοντες να 
παρακολουθήσουν μαθήματα 
εκμάθησης της Γερμανικής 
γλώσσας σε διάφορα επίπε-
δα, το μάθημα για τους υπο-
ψηφους της πολιτογράφησης, 
πληροφορική και μαθηματι-
κά. Τέλος υπήρξε και σχετική 
ενημέρωση από τον υπεύθυ-
νο του δικτύο εθελοντισμού.

Εκπαίδευση ανθρώπων τρίτης ηλικίας 
στη χρήση έξυπνων κινητών και tablets

Ο Δήμος Κορινθίων ξεκινά 
μέσω του κέντρου Δια 
Βίου μάθησης δωρεάν 

προγράμματα πληροφορικής τα 
οποία απευθύνονται σε άτομα πέραν 
των 60 + ετών και στοχεύουν στην 
από μέρους τους απόκτηση βασι-
κών ψηφιακών δεξιοτήτων:
Πρόκειται για προγράμματα εκ-
παίδευσης ενηλίκων διάρκειας 80 
ωρών για την εκμάθηση ψηφιακών 
δεξιοτήτων, με έμφαση στη χρήση 
του διαδικτύου και των βασικών 
εφαρμογών του σε περιβάλλον 
Windows, στη χρήση έξυπνων κι-
νητών και tablets. Κύριος στόχος 
των προγραμμάτων είναι να δώσουν 
τη δυνατότητα σε πρόσωπα τρίτης 
ηλικίας να αποκτήσουν «πρόσβαση» 
στον κόσμο της πληροφορικής και 
των επικοινωνιών και να συμβά-

λουν στην ενίσχυση του αισθήματος 
ανεξαρτησίας και κοινωνικής συμ-
μετοχής των προσώπων αυτών.
Περίοδος υλοποίησης 25-10-2019 
έως 4-2-2020
Στην έναρξη των μαθημάτων βρέ-
θηκε ο Αντιδήμαρχος σε θέματα 
Παιδείας Τιμολέων Πιέτρης, ο οποί-

ος εφόσον μετέφερε τους χαιρετι-
σμούς του Δημάρχου κ. Νανόπου-
λου , δήλωσε:
«Να ευχαριστήσουμε όλους τους 
συμμετέχοντες που ξεπερνάνε τα 50 
άτομα, καθώς και τον διευθυντή του 
2ου Γυμνασίου τον κ. Παρασκευό-
πουλο για την άψογη συνεργασία!»

να έχει ήδη γίνει όπως έχει γίνει και σε 
άλλους δήμους. Θα επιδιώξουμε να ολο-
κληρωθεί γρήγορα, τόνισε, δεν παρέλειψε 
όμως να αναφέρει ότι αυτή η διαδικασία 
παίρνει 5-6 μήνες. Μετά την ολοκλήρωσή 
του θα μπορέσει ο δήμος να έχει διαθέσι-
μη και την κυκλοφοριακή μελέτη. Αποκά-
λυψε ότι στο πλαίσιο αυτού του σχεδίου 
θα γίνει διαβούλευση και θα ερωτηθούν 
και οι κάτοικοι για το τι ακριβώς θέλουν 
να έχουν στην πόλη της Κορίνθου και 
σαν δραστηριότητα και σαν κίνηση. Είναι 
μια πολύ σοβαρή μελέτη, υπογράμμισε, 
θα γίνει από ειδικούς, θα φροντίσουμε 
ότι αυτοί που θα αναλάβουν τη μελέτη θα 
πρέπει να έχουν προϋπηρεσία και εμπει-
ρία σε ανάλογα έργα. Νομίζω, είπε, ότι θα 
γίνει κάτι καλό. Όταν ολοκληρωθεί αυτή η 
μελέτη θα ξέρουμε πάρα πολλά στοιχεία 
για το πώς πρέπει να γίνει το επιχειρησι-
ακό σχέδιο του δήμου Κορινθίων για τα 
επόμενα χρόνια και στις δράσεις οι οποίες 
ενδιαφέρουν περισσότερο τους πολίτες 
και τους φορείς. Θα φτιάξουμε, κατέληξε, 
το επιχειρησιακό σχέδιο της πενταετίας 
και θα το υλοποιούμε κάθε χρόνο. 

Νέα αντίληψη, νέες συνεργασίες
Ως δείγμα της νέας αντίληψης που 

υπάρχει στο δήμο Κορινθίων και των συ-
νεργασιών οι οποίες θα αναπτυχθούν εί-
ναι η συνεργασία με τη Σχολή Μηχανικού 
στο Λουτράκι, είπε ο δήμαρχος Κορινθίων 
και συνέχισε εξηγώντας ότι στη Σχολή 
Μηχανικού υπάρχουν αρκετά μηχανήμα-
τα τα οποία είναι διαθέσιμα αλλά και αρ-
κετοί χειριστές τους οποίους χρειάζεται ο 
δήμος Κορινθίων, διότι λείπουν χειριστές 
μηχανημάτων έργων με τις απαραίτητες 
άδειες για να λειτουργήσουν μηχανήματα 
του δήμου. Ενημέρωσε τους δημοσιογρά-
φους για τη συζήτησή του με τον στρα-
τηγό-επικεφαλής της Σχολής Μηχανικού 
στην οποία αποφασίστηκε η υπογραφή 
προγραμματικής σύμβασης που θα δια-
σφαλίζει και τις δύο πλευρές και θα επι-
τρέπει τη συνεργασία. Ο Βασίλης Νανό-
πουλος εξήγησε πώς αυτή η συμφωνία θα 
είναι πολύ χρήσιμη γιατί θα λύσει τα χέρια 
του δήμου σε έργα που έχουν να κάνουν 
με την αγροτική οδοποιία ή τη διαμόρφω-
ση διάφορων χώρων.
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ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 
ΓΚΟΥΡΑΣ

Κλείνουν λόγω έλλειψης 
εκπαιδευτικών
Δύο μήνες μετά την έναρξη της σχολικής 
χρονιάς μεγάλος αριθμός κενών σε θέσεις 
εκπαιδευτικών καταγράφεται στο  Γυμνάσιο 
και Λύκειο της Γκούρας, που ανέρχεται στο 
40% του εκπαιδευτικού δυναμικού. 
Οι γονείς και   οι μαθητές της περιοχής απο-
φάσισαν να κλείσουν τα παραπάνω σχολεία 
σε ένδειξη διαμαρτυρίας, την στιγμή που  
καμία πρόνοια δεν έχει υπάρξει για μόνιμες 
προσλήψεις, ενώ η επόμενη φάση αναπλη-
ρωτών θα πραγματοποιηθεί το νωρίτερο το 
… Νοέμβριο. 
Πανελλαδικά τα προβλήματα  της αναπλή-
ρωσης των κενών είναι υπαρκτά και κρίσιμα 
και δυστυχώς δεν βαίνουν όλα καλώς στην 
παιδεία, όπως ισχυρίζεται η κ. Ζαχαράκη, 
τη στιγμή μάλιστα που η  κυβέρνηση του 
ΣΥΡΙΖΑ παρέδωσε αυξημένες πιστώσεις 
και αποτελεσματικούς μηχανισμούς για την 
ομαλή έναρξη της σχολικής χρονιάς.
Οι γονείς και οι μαθητές απαιτούν από το 
Υπουργείο Παιδείας να δείξει την ανάλογη 
ευαισθησία και να προβεί άμεσα στην 
κάλυψη των  κενών θέσεων, ώστε να 
λειτουργήσει και πάλι το σχολείο στην 
Ορεινή Κορινθία, τονίζοντας τις δυσκολίες 
προσβασιμότητας της περιοχής αλλά και 
την έλλειψη των εναλλακτικών λύσεων που 
προσφέρονται.
Το τμήμα Παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 
στηρίζει τα αιτήματα των γονέων και των 
μαθητών των σχολείων της Γκούρας και 
απαιτεί την άμεση εκπλήρωση τους.
Επιτροπή  Παιδείας ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ  

θέμα

Πρόεδρος και πάλι 
ο Δημήτρης Ζάρκος

ΝΠΔΔ ΜΗΚΩΝΗ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Μ ε απόφαση του δημοτικού 
συμβουλίου Σικυωνίων 
ορίστηκε το Διοικητικό 

Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου 
«Η Μηκώνη». Όπως ορίζουν οι τρο-
πολογίες του νόμου «Κλεισθένη» τα 
3/5 των μελών ορίστηκαν από την 
παράταξη του δημάρχου και τα 2/5 
από την αντιπολίτευση. 
Πρόεδρος ορίστηκε εκ νέου ο Δημή-
τρης Ζάρκος ο οποίος θα αναπληρώ-
νεται από τον Γιάννη Σωτηρόπουλο. 
Αντιπρόεδρος ο Βασίλης Δομετίου 
με αναπληρωτή τον Δημήτρη Σώκο 
και μέλη οι: Τσολάκος Γεώργιος με 
αναπληρωτή τον Σπύρο Κουτρέτση, 
Παπαβασιλείου Νίκος με αναπληρω-
τή τον Κώστα Σαρχάνη, Νανόπουλος 
Βασίλης με αναπληρωτή τον Μπα-
κόλια Παναγιώτη, Δουβή Κων/να με 
αναπληρώτρια την Σαρχάνη Βασιλική, 
Πήχα Μαρία με αναπληρώτρια την 
Χρυσανθακοπούλου Αγγελική, Ρό-
κου Βαλεντίνα με αναπληρώτρια την 
Λεβιδιώτη Σοφία και Μαστοράκης 
Δημήτριος με αναπληρωτή τον Μυτ-
τά Ιωάννη. Η θητεία των μελών είναι 
για δύο έτη.
Ο Δημήτρης Ζάρκος, πρόεδρος της 

«Μηκώνης» από το 2014 έως σή-
μερα, έχει πλούσια αυτοδιοικητική 
εμπειρία και κυρίως σε θέσεις ευθύ-
νης από 2011 που πρωτοεκλέχθηκε 
δημοτικός σύμβουλος. 
Επί των ημερών του στη «Μηκώ-
νη» πραγματοποιήθηκαν σημαντικές 
ανακαινίσεις και επισκευές παιδικών 

σταθμών, δημιουργία δύο νέων βρε-
φικών σταθμών και κέντρου Δημι-
ουργικής Απασχόλησης Παιδιών. Με 
αυτές τις ενέργειες κατάφερε τον 
διπλασιασμό των παιδιών που φιλο-
ξενούνται στις δομές, τη δημιουργία 
νέων θέσεων εργασίας, τη χρηματο-
δότηση λειτουργίας των δομών μέσω 
ΕΣΠΑ, αλλά και τη δημιουργία Νέας 
Δημοτικής Βιβλιοθήκης, ενός χώρου 
πολιτισμού, σημείου αναφοράς όλων 
των ηλικιών. 
Παράλληλα, έγινε αναβάθμιση των 
αθλητικών δομών  του δήμου, λει-
τουργία του γυμναστηρίου του Δη-
μοτικού Σταδίου Κιάτου, υποστήριξη 
μεγάλων αθλητικών διοργανώσεων, 
αλλά και υποστήριξη πολιτιστικών 
και καλλιτεχνικών δράσεων, ενώ επί 
των ημερών του καθιερώθηκαν ως 
θεσμοί πολιτιστικά φεστιβάλ (Χορω-
διών, Παραδοσιακών Χορών), ο Θεα-
τρικός Χειμώνας, Χριστουγεννιάτικες 
εκδηλώσεις, Καρναβάλι κ.ά. 
Ευχόμαστε στον πρόεδρο Δημήτρη 
Ζάρκο αλλά και σε όλα τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου της «Μηκώ-
νης» καλή θητεία και πάντα επιτυχίες 
στους στόχους τους!

Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου 
Σικυωνίων ο Βασίλης Αλεξόπουλος

Ορίστηκε το νέο διοικητικό συμβού-
λιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου 
Σικυωνίων στην συνεδρίαση του Σε-
πτεμβρίου του δημοτικού συμβουλίου 
Σικυωνίων. Στο Λιμενικό Ταμείο Σικυ-
ωνίων συμμετέχουν και εκπρόσωποι 
του Δήμου Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης 
οι οποίοι ορίστηκαν με σχετική απόφα-
ση του δημοτικού συμβουλίου τους. 
Συγκεκριμένα το δήμο Ξυλοκάστρου 
στο Λιμενικό Ταμείο Σικυωνίων θα εκ-
προσωπούν οι:

Βλάσης Τσιώτος (δήμαρχος) με 
αναπληρώτρια την Γιόλα Μαστέλου 
(αντιδήμαρχο), ο Ανδρέας Καραβάς 
με αναπληρωτή τον Γιάννη Σκέρο και 
η Πατρίτσια Αδαμοπούλου με αναπλη-
ρωτή τον Δημήτρη Κάσσιο. 

Από πλευράς Λιμεναρχείου στο Δι-
οικητικό συμβούλιο θα συμμετέχει ο 
ανθυπασπιστής Λ.Σ. Παρασκευάς Κο-
ρωναίος με αναπληρωτή τον επίσης 

ανθυπασπιστή Κων/νο Πλατή. 
Από πλευράς δήμου Σικυωνίων, 

τέλος, ορίστηκαν ως μέλη του ΔΣ οι: 
Αλεξόπουλος Βασίλης με αναπληρωτή 

τον Ζάρκο Δημήτρη, Σκαρμούτσος Νι-
κόλαος με αναπληρωτή τον Σωτηρό-
πουλο Ιωάννη, η Μπουζιάνη-Τσαντίλα 
Βασιλική με αναπληρωτή τον Δομετίου 
Βασίλη και ο Τσατσάνης Βασίλης με 
αναπληρωτή τον Βρέντα Ιωάννη. Από 
την αντιπολίτευση ορίστηκε ο Παπα-
βασιλείου Νίκος με αναπληρωτή τον 
Μπακόλια Παναγιώτη.

Πρόεδρος ορίστηκε ο Βασίλης Αλε-
ξόπουλος και αντιπρόεδρος ο Νίκος 
Σκαρμούτσος.

Ο νέος πρόεδρος του Δημοτικού 
Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων έχει 
μακρά πορεία στην αυτοδιοίκηση. Επί 
σειρά ετών πρόεδρος στο χωριό του 
το Λαλιώτη και τρεις φορές εκλεγμέ-
νος δημοτικός σύμβουλος στο δήμο 
Σικυωνίων.  Έχει υπηρετήσει με επι-
τυχία και υψηλό αίσθημα ευθύνης το 
δήμο από τη θέση του αντιδημάρχου 
Διοικητικού & Οικονομικού τμήματος 

ενώ έχει διατελέσει σύμβουλος για τα 
Αγροτικά Θέματα, αλλά και αντιπρόε-
δρος στο ΝΠΔΔ «Μηκώνη» Σικυωνί-
ων. Ως υπεύθυνος του Δημοτικού Παι-
δικού Σταθμού είχε ενεργό συμμετοχή 
στην ανακαίνιση και μεταστέγασή του, 
αλλά και στη δημιουργία Βρεφικού 
Τμήματος το οποίο λειτουργεί με μεγά-
λη επιτυχία. 

Ο Βασίλης Αλεξόπουλος αναμένε-
ται με την ίδια υπευθυνότητα να υπη-
ρετήσει και από το νέο του πόστο ως 
πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού 
Ταμείου, ως πιστός στρατιώτης του 
οράματος για τη δημιουργία ενός λιμέ-
να στο Κιάτο που θα αποτελέσει πόλο 
έλξης τουρισμού και αναψυχής, αλλά 
χωρίς να χάσει τον εμπορικό του χα-
ρακτήρα. 

Από την πλευρά μας ευχόμαστε και 
σε αυτόν και στο νέο Διοικητικό Συμ-
βούλιο κάθε επιτυχία στο έργο τους!
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Μαυρούλια 16 Κιάτο

Ηλιάνα ∆οµετίου Beauty Salon

Elianadometiou

Κούρεµα
Ανδρικό - Γυναικείο - Παιδικό

Μανικιούρ

Πεντικιούρ

Αποτριχώσεις

Μακιγιάζ

Exte Βλεφαρίδες

Δήμος Σικυωνίων

Στη Μοσιά οι Κινητές Ιατρικές Μονάδες 
του ιδρύματος “Σταύρος Νιάρχος”

Στην καρδιά του Φενεού στη Μοσιά 
θα βρεθούν οι Κινητές Ιατρικές Μονά-
δες (ΚΙΜ), πραγματοποιώντας μία ακό-
μη αποστολή τους με σκοπό την παρο-
χή Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας 
σε δυσπρόσιτες και απομακρυσμένες 
περιοχές.

Με 12 ειδικότητες στη διάθεση των 
κατοίκων της ορεινής Κορινθίας, το 
ιατρικό, παραϊατρικό και διοικητικό  
προσωπικό της ομάδας μας, θα πα-
ραμείνει στο Φενεό από τις 22 έως και 
τις 25 Νοεμβρίου έχοντας ως βάση το 
Σχολείο της Μοσιάς, όπου και θα προ-
σφέρουμε δωρεάν όλες τις υπηρεσίες 
υγείας.

Αναλυτικά οι Ιατρικές Ειδικότητες 
της αποστολής:

– Καρδιολόγος
– Ορθοπαιδικός
– Γυναικολόγος
– Οφθαλμίατρος
– ΩΡΛ
– Διαιτολόγος
– Γενικός Χειρουργός
– Ακτινολόγος
– Ψυχολόγος – Παιδοψυχολόγος
– Παιδίατρος
– Οδοντίατρος
– Νευρολόγος
Οι υπηρεσίες που παρέχονται εί-

ναι: Ψηφιακή μαστογραφία, υπέρη-
χοι, ακτινολογικός έλεγχος, μέτρηση 
οστικής πυκνότητας, Ηλεκτροκαρδι-
ογράφημα, triplex, holder, τεστ ανί-
χνευσης αιμορραγίας εντέρου, τέστ 
Παπανικολάου, κολπικός υπέρηχος, 
έλεγχος οπτικής οξύτητας, βυθοσκό-
πηση, ακοογραμμα, έλεγχος σκελε-

τικών ανωμαλιών σε παιδιά, ορθοπαι-
δική εξέταση, ενδοστοματική εξέταση, 
διάγνωση μαθησιακών δυσκολιών, ψυ-
χικών διαταραχών, χειρουργική εκτί-
μηση θυρεοειδούς, έλεγχος κιρσών, 
διατροφική αξιολόγηση, εκπαίδευση Α΄ 
βοηθειών κ.ά.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση του 
κοινού, συστήνεται προγραμματισμός 
των ραντεβού.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κα-
λούν καθημερινές 13:00 – 16:00 στο 
2102447694.

Οι Κινητές Ιατρικές Μονάδες (ΚΙΜ) 
είναι μία πρωτοβουλία του Ιδρύματος 
Σταύρος Νιάρχος που ξεκίνησε να υλο-
ποιείται τον Ιανουάριο 2014 απο την 
ΑΜΚΕ “Aναγέννηση & Πρόοδος” σε συ-
νεργασία με την Ανώνυμη Εταιρεία Μο-
νάδων Υγείας (Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.), οι οποίες 
έχουν σκοπό να προσφέρουν δωρεάν 
Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ) 
στούς μόνιμους κατοίκους νησιών της 
άγονης γραμμής και απομακρυσμένων 
περιοχών σε όλη την Ελλάδα.

Καρδιά του προγράμματος είναι το 
έμπειρο ιατρικό και επιστημονικό προ-
σωπικό. Με συνεχή διάθεση προσφο-
ράς, υψηλή επιστημονική κατάρτιση, 
εξαιρετικά μεγάλη εμπειρία και σύγ-
χρονο άρτιο εξοπλισμό. Οι γιατροί του 
προγράμματος συμμετέχουν εθελοντι-
κά στις αποστολές μας, σε νησιά της 
άγονης γραμμής και στις δυσπρόσιτες 
ορεινές ηπειρωτικές περιοχές της Ελ-
λάδας. Στόχος είναι η ισότιμη πρόσβα-
ση όλων των Ελλήνων –ανεξαρτήτως 
τόπου διαμονής – σε υψηλού επιπέδου 
υπηρεσίες Υγείας.
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Γράφει η  ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ

ΚΩΣΤΑΣ ΛΙΑΚΟΣ
ΓΙΑΤΙ [ΠΟΙΗΜΑΤΑ]  

Η  νέα έκδοση του Κώστα Λιάκου 
αναζητά και πραγματεύεται αλήθειες 
της ανθρώπινης φύσης μέσα από 30 
ποιήματα, διαλεγμένων λέξεων και ει-
κόνων. Διαβάζοντας το κάθε ένα από 
αυτά τα ποιήματα, στέκεται ο αναγνώ-
στης και στις λίγες γραμμές του αναζη-
τά τις εικόνες της δικής του ζωής που 
κρύβονται στους στίχους. 

«Γιατί» επιγράφεται η συλλογή αυτή 
ποιημάτων και πράγματι σε κάθε ένα 
ποιητικό έργο που κρύβεται στις σε-
λίδες του ξεπροβάλλει ένα «γιατί» μια 
αναζήτηση, πικρές απαντήσεις, μνή-
μες και θύμησες, σιωπές και κραυγές. 

Ο Κώστας Λιάκος, το έχουμε ξα-
ναπεί άλλωστε, χειρίζεται την ελλη-
νική γλώσσα με μαεστρία, πλούσιες, 
πληθωρικές εικόνες τις αποδίδει με 
λακωνικούς στίχους, προσεκτικά δια-
λεγμένες λέξεις. Η χρήση του πολυτο-
νικού στολίζει το κείμενο του και του 
χαρίζει την ομορφιά και την αβρότητα 
μιας άλλης εποχής. Η πένα του έχει τη 
μοναδική ικανότητα να συνθέτει πάνω 
στο χαρτί τις σκέψεις του σε ένα αψεγά-
διαστο πλέγμα εικόνων που δίνει στον 
αναγνώστη του τη χαρά να περιπλανη-
θεί σε μύθους, φιλοσοφικές έννοιες, το 

όνειρο και την πραγματικότητα συνάμα. 
«Απεικόνιση Ζωής, Τέχνη Ποιητική» 
όπως γράφει ο ίδιος στον πρώτο στίχο 
του ποιήματος «Ανέφικτη Προσταγή». 

Ευχαριστούμε θερμά τον συγγραφέα 
για το νέο έργο που μας χάρισε και του 
ευχόμαστε να συνεχίσει να μας προσφέ-
ρει τα έργα του που μας γεμίζουν σκέ-
ψεις, αναζητήσεις και οράματα αλλά και 
τέρπουν και θεραπεύουν με μοναδικό 
τρόπο την ψυχή του ανθρώπου!

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Πανελλαδικός δημόσιος
ταυτόχρονος θηλασμός 2019

    Στα πλαίσια του εορτασμού της 
Παγκόσμιας Εβδομάδας Μητρικού 
Θηλασμού, το Πανελλήνιο Δίκτυο 
Εθελοντικών Ομάδων Υποστήριξησ 
Μητρικού Θηλασμού και Μητρότη-
τασ, διοργανώνει τον 10ο Πανελλα-
δικό Ταυτόχρονο Δημόσιο Θηλασμό 
σε περισσότερες από 50 πόλεις της 
Ελλάδας, την Κυριακή 3 Νοεμβρίου 
και ώρες 11.00-14.00! Για την Κο-
ρινθία την διοργάνωση έχει αναλάβει 
και φέτος η ομάδα: Κορινθία: Ομάδα 
υποστήριξης μητρικού θηλασμού και 
μητρότητας. (https://www.facebook.
com/groups/korinthia.thilasmos/)
Δέκα χρόνια κοινής πορείας συμπλη-
ρώνονται φέτος για το Πανελλήνιο 
Δίκτυο Εθελοντικών Ομάδων Υποστή-
ριξης Μητρικού Θηλασμού και Μη-
τρότητας. Δέκα χρόνια από τότε που 
μια μητέρα αποφάσισε να θηλάσει το 
μωρό της δημόσια, χωρίς να υπολογί-
σει την συντηρητική κοινωνία που μέ-
χρι τότε κοιτούσε με καχυποψία οτιδή-
ποτε την ξένιζε. Αυτή η μητέρα σύντο-
μα ανακάλυψε πως δεν ήταν η μόνη. 
Σύντομα η μονάδα έγινε δεκάδα, μετά 
εκατοντάδα μετά χιλιάδα κ.ο.κ. Δέκα 
χρόνια κοινής πορείας απλών, καθη-
μερινών μητέρων, οι οποίες ενώθη-
καν απ’ άκρη σ’ άκρη σ’ ολόκληρη την 
Ελλάδα κατά χιλιάδες και μοιράστηκαν 
φόβους, ανησυχίες, αγωνίες, ανασφά-
λειες, απόγνωση, απελπισία, ελπίδα, 

πίστη, αγάπη, αφοσίωση, ειλικρίνεια, 
αναγνώριση, επιτυχίες.
Για την δικιά μας γενιά και τις προη-
γούμενες, ο θηλασμός δεν ήταν δε-
δομένος, δεν ήταν αυτονόητος και οι 
στατιστικές το αποδεικνύουν περίτρα-
να. Δίνουμε έναν αγώνα ψυχής και 
βγαίνουμε νικήτριες. Στα δέκα χρόνια, 
έχουμε καταφέρει αυτό που στα μάτια 
μας το πρώτο διάστημα φάνταζε αδύ-
νατον. Έχουμε αλλάξει την εγκατεστη-
μένη νοοτροπία δεκαετιών. Δεν είναι 
ένας εύκολος αγώνας. Στη διάρκεια 
των ετών κουραστήκαμε, γονατίσαμε, 
κλονιστήκαμε, κλάψαμε, απογοητευ-
τήκαμε.
Τα καταφέραμε.
Η εκδήλωση έχει ενημερωτικό χα-
ρακτήρα και αφορά γυναίκες που 
θήλασαν, γυναίκες που δεν θήλασαν, 
γυναίκες που δεν υποστηρίχθηκαν, 
γυναίκες που πείστηκαν πως δεν 
μπορούν να θηλάσουν. Αφορά επίσης 
συζύγους και μπαμπάδες, αφορά τους 
φροντιστές των παιδιών μας, την για-
γιά, τον παππού, την θεία. Αφορά γυ-
ναίκες σε κατάσταση εγκυμοσύνης και 
γυναίκες που ονειρεύονται να γίνουν 
μητέρες. Εν τέλει αφορά την κοινωνία 
ολόκληρη.Γι’ αυτό σας περιμένουμε 
λοιπόν και φέτος ΟΛΟΥΣ, για να ενη-
μερωθείτε και για να γιορτάσουμε μαζί 
την Εβδομάδα Μητρικού Θηλασμού. 
Την 3η Νοέμβρη ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΜΕ!!!!

https://www.facebook.com/groups/korinthia.thilasmos/
https://www.facebook.com/groups/korinthia.thilasmos/
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ΤΕΤΑΡΤΗ  30  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  2019

ΑΝΑΣΑ 

Μέχρι 31 Δεκεμβρίου 
οι ρυθμίσεις οφειλών
Σύμφωνα με τη ρύθμιση 
δίνεται η δυνατότητα στους 
οφειλέτες να ρυθμίσουν τις 
οφειλές τους που θα έχουν 
βεβαιωθεί έως τις 29/11/2019, 
κατόπιν αίτησης τους έως και 
100 δόσεις, ως εξής:
• Εξόφληση οφειλών εφάπαξ, 
με απαλλαγή προσαυξήσεων 
και τόκων κατά ποσοστό 100%
• Εξόφληση οφειλών από 2 
έως 24 δόσεις, με απαλλαγή 
προσαυξήσεων και τόκων 
κατά ποσοστό 80%
• Εξόφληση οφειλών από 25 
έως 48 δόσεις, με απαλλαγή 
προσαυξήσεων και τόκων 
κατά ποσοστό 70%
• Εξόφληση οφειλών από 49 
έως 72 δόσεις, με απαλλαγή 
προσαυξήσεων και τόκων 
κατά ποσοστό 60%
• Εξόφληση οφειλών από 73 
έως 100 δόσεις, με απαλλαγή 
προσαυξήσεων και τόκων 
κατά ποσοστό 50%
Οι δόσεις είναι μηνιαίες και 
ισόποσες, πλην της τελευταίας 
που μπορεί να είναι και μικρό-
τερη των υπολοίπων. Κάθε 
δόση, πλην της τελευταίας, 
δεν μπορεί να είναι μικρότερη 
20,00€. Η ρύθμιση χορηγείται 
κατόπιν αιτήσεως του οφειλέ-
τη και υποβάλλεται στον Δήμο 
έως και την 31-12-2019.
Η συγκεκριμένη ρύθμιση 
είναι ιδιαίτερα ευνοϊκή καθώς 
δίνει τη δυνατότητα άρσης 
της δέσμευσης φορολογικής 
ενημερότητας υπό προϋποθέ-
σεις και αναστέλλεται η λήψη 
αναγκαστικών μέτρων.
Πληροφορίες: [09:00-
12:00, εργάσιμες μέρες] 
2741360515-2742360322.

παράταση Έρχεται το δημαρχείο με 
700.000€ αγροτική οδοποιία και 

750.000€ για το γήπεδο του Βέλου

Γ ια ευχάριστα νέα ενημέρωσε το 
σώμα, ο δήμαρχος Βέλου-Βόχας 

Αννίβας Παπακυριάκος στη διάρκεια 
της προ ημερησίας συζήτησης. Είπε 
ότι πολύ σύντομα θα υπάρξουν πολύ 
θετικά αποτελέσματα για το έργο του 
δημαρχείου, τα οποία είναι προϊόντα 
δουλειάς τεσσάρων ετών, επίσης ση-
μείωσε ότι υπάρχει θετική εξέλιξη και 
για το έργο των 700.000€ για αγροτική 
οδοποιία αλλά και ότι έχουν εγκριθεί 750.000€ από τη Γενική 
Γραμματεία Αθλητισμού για το γήπεδο του Βέλου. 

Θυμίζουμε ότι το έργο αποπεράτωσης του δημαρχιακού 
κτηρίου στο Ζευγολατιό έχει κατατεθεί στο πρόγραμμα «Φι-
λόδημος» από τις αρχές του έτους, είναι ύψους 3.000.000€ 
και αναμένεται να ενταχθεί σε χρηματοδότηση με την οποία 
θα ολοκληρωθεί η κατασκευή του και θα αποδοθεί σε χρήση. 
Τα πολλαπλά οφέλη από την ύπαρξη ενός σύγχρονου διοικη-
τηρίου στην έδρα του δήμου Βέλου-Βόχας τα έχουμε αναλύ-
σει πολλές φορές, τόσο που θα ήταν υπερβολή να το κάνουμε 

άλλη μια φορά. Ελπίζουμε και ευχόμα-
στε μαζί με όλη την τοπική κοινωνία το 
έργο αυτό να μπει επιτέλους σε τροχιά 
ολοκλήρωσης και να ξεκινήσουν οι ερ-
γασίες σύντομα.

Οι 700.000€ που αφορούν έργα 
αγροτικής οδοποιίας αποτελούν επίσης 
πρόταση που έχει κατατεθεί στο πρό-
γραμμα «Φιλόδημος» και αναμένεται να 
εγκριθούν, όπως ενημέρωσε ο Αννίβας 

Παπακυριάκος. Το έργο αφορά την αποκατάσταση της αγροτι-
κής οδοποιίας στο δήμο και θα συμβάλει στην αποκατάσταση 
του αγροτικού οδικού δικτύου για τη γρήγορη και ασφαλή με-
ταφορά των αγροτών, εργατών και προϊόντων από και προς 
τις καλλιέργειες. 

Τέλος το έργο των 750.000€ που αφορά στο Γήπεδο Βέ-
λου και για το οποίο αναμένονται επίσης ευχάριστα νέα, εί-
ναι επίσης ένα έργο για το οποίο έχει κατατεθεί πρόταση 
χρηματοδότησης στο «Φιλόδημο». Αφορά κατασκευαστικές 

ΓΥΡΙΣΤΕ ΣΕΛΙΔΑ

n

Εξελίξεις για τρία σημαντικά 
έργα που χρηματοδοτούνται 

από το πρόγραμμα "ΦιλόΔημος" 
προανήγγελε ο δήμαρχος Βέλου-
Βόχας Αννίβας Παπακυριάκος



ΤΕΤΑΡΤΗ  30  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  2019 ΠΟΛΙΤΏΝ
Γνώμη12 Δήμος Βέλου-Βόχας

Συνεχίζονται οι εργασίες καθαριότητας και 
καλλωπισμού στην Κοινότητα Ζευγολατιού

Ακούραστος και αεικίνητος ο πρόεδρος Γιάννης Παπαδημητρίου  

Συνεχίζονται με αμείωτους ρυθμούς οι εργασί-
ες καθαριότητας και καλλωπισμού στην Κοινότη-
τα Ζευγολατιού. Όπως πληροφορούμαστε από τη 
σελίδα "Ζευγολατιό-Καλέντζι 2019" κλαδέματα, 
καθαριότητες και βαψίματα είναι οι εργασίες που 
γίνονται με ενέργειες του ακούραστου προέδρου 
Γιάννη Παπαδημητρίου αλλά και την εθελοντική 
προσφορά υλικών και εργασίας από κατοίκους της 
Κοινότητας. Συγκεκριμένα όπως αναφέρεται σε 
ανάρτηση της παραπάνω σελίδας: «Την Κυριακή 27 
Οκτωβρίου, η μικρή πλατεία μπροστά από το σούπερ 
μάρκετ ΣΠΑΚ καθαρίστηκε, βάφτηκε και κλαδεύτηκαν 
τα δέντρα. Κυρίως αφαιρέθηκαν κλαδιά επικίνδυνα για 
την ασφάλεια των περαστικών, αλλά έγιναν και εποχι-
κά κλαδέματα σε όποια δέντρα έπρεπε.

Οι εργασίες έγιναν και πάλι χάρη στην εθελοντική 
προσφορά κατοίκων και επιχειρηματιών του Ζευγολα-
τιού τους οποίους οφείλουμε να ευχαριστήσουμε. Έτσι 
λοιπόν για τη συμβολή τους στις σημερινές εργασίες 
ευχαριστούμε:
• Τον Άγγελο Ζησόπουλο και τον Θωμά Κουλεϊμάνη 

για την εργασία του βαψίματος
Τις επιχειρήσεις

• «Ελένη Μανάβη Πι & Φι» και Σπύρος Μπάρτζης 
«Coffee Break» για την αγορά των απαραίτητων για 
τις εργασίες υλικών.
Η αγάπη για τον τόπο μας, η εθελοντική προσφορά 

και η συνεργασία είναι η δύναμή μας και έτσι συνεχί-
ζουμε για το καλό της Κοινότητάς μας!».

Παρεμβάσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο
Με αιχμές κατά του αντιδημάρχου Ανδρέα Σιάχου 

και του δημάρχου Βέλου-Βόχας Αννίβα Παπακυ-
ριάκου αναρτήθηκε στην σελίδα "Ζευγολατιό-Κα-
λέντζι 2019" η ενημέρωση για τις παρεμβάσεις του 
προέδρου Γιάννη Παπαδημητρίου στο Δημοτικό 
Συμβούλιο της Παρασκευής 18 Οκτωβρίου. Συγκε-
κριμένα αναφέρεται πως: «Στο Δημοτικό Συμβούλιο 
της Παρασκευής 18 Οκτωβρίου, καταθέσαμε τρία 
σημαντικά θέματα που αφορούν την Κοινότητά μας:
1. Τη διάνοιξη του πεζόδρομου Δημ. Ζιούβα σε οδό 

ήπιας κυκλοφορίας.
2. Την επιδιόρθωση του έργου των κυβόλιθων στην 

αγορά Ζευγολατιού
3. Την αποτύπωση του Νεκροταφείου (εκ νέου)

Δυστυχώς, ο πρόεδρος της Κοινότητας βρέθηκε 
αντιμέτωπος με επιθετικές συμπεριφορές τόσο από 
τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Ανδρέα 
Σιάχο, όσο και από τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών κ. 
Βασίλη Τρωγάδη.

Για το θέμα της ΔΙΑΝΟΙΞΗΣ ΤΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ο 
δήμαρχος απάντησε ότι ο πεζόδρομος έχει γίνει με 
ΦΕΚ και είναι χρονοβόρο να αλλάξει και ο δρόμος να 
χαρακτηριστεί ήπιας κυκλοφορίας. Βέβαια, όπως του 
θύμισε ο πρόεδρος της Κοινότητάς μας, η απόφαση 
του Κοινοτικού Συμβουλίου είναι από το 2015 και μέ-
χρι σήμερα δεν έχει ξεκινήσει καμία διαδικασία! Όσο 
χρονοβόρα και να είναι μια διαδικασία δεν θα ολοκλη-
ρωθεί ποτέ, αν δεν ξεκινήσει ποτέ!!!

Για το έργο ΤΩΝ ΚΥΒΟΛΙΘΩΝ στο κέντρο του Ζευ-
γολατιού έξαλλος ο κ. αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρε-
σιών απάντησε στον πρόεδρο της Κοινότητας ότι ήταν 
και ο ίδιος μπροστά όταν την Τετάρτη 16 Οκτωβρίου ο 
εργολάβος ενημέρωσε ότι εντός της εβδομάδας, δη-
λαδή μέχρι το Σαββατοκύριακο που πέρασε θα είχε 
έρθει και θα είχε λύσει το πρόβλημα. 

Σήμερα είναι Δευτέρα 21 Οκτωβρίου και κανένας 
εργολάβος ή και κανένας εργάτης δεν έχει εμφανιστεί 
για να κάνει δουλειά στην αγορά του Ζευγολατιού. Γι’ 
αυτό και ο πρόεδρός μας ρώτησε τον κ. Σιάχο στο 
Συμβούλιο αν ανέχετε να τον περιπαίζει ένας εργο-
λάβος….

Για το θέμα του ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ο κ. Σιάχος πα-
ρουσίασε στο συμβούλιο μια αεροφωτογραφία βασι-
σμένος προφανώς στην ιδέα που καταθέσαμε για την 
αποτύπωση με τη χρήση της φωτογραφίας του δο-
ρυφόρου Google Earth. Και αντί να ευχαριστήσει την 
Κοινότητα και τον πρόεδρό μας γιατί με τον τρόπο που 
υποδείξαμε θα μπει τάξη σε ένα τεράστιο πρόβλημα 
στο Νεκροταφείο, έκανε παρατήρηση στον πρόεδρό 
μας με έντονο ύφος να μην στέλνει χαρτιά συνέχεια 
στις Υπηρεσίες!!!!

Από την άλλη ο δήμαρχος σε απόλυτα ειρωνικό 
ύφος ενημέρωσε τον πρόεδρο της Κοινότητάς μας ότι 
βρήκε λύση για το Νεκροταφείο, και είναι ένα φάρμα-
κο για να μην πεθαίνει ο κόσμος!!!»

εργασίες εγκατάστασης υβριδικού χλοοτάπητα στο 
γήπεδο ποδοσφαίρου του αθλητικού κέντρου Βέλου, 
καθώς και κατασκευή περιμετρικού συνθετικού τά-
πητα επικάλυψης ανοικτού στίβου 6 λωρίδων. Με τα 
έργα αυτά το Γήπεδο του Βέλου θα μπορεί αφενός να 
χρησιμοποιείται περισσότερες ώρες, αφετέρου θα τε-
λειοποιηθεί και θα αποκτήσει τους κατάλληλους χώ-
ρους και τις απαραίτητες υποδομές για προπονήσεις 
σε αθλήματα στίβου.

Αντιδράσεις υπήρξαν από την πλευρά του επικεφα-
λής της αντιπολίτευσης Θανάση Μανάβη, ο οποίος για 
μια ακόμη φορά ζήτησε από τον δήμαρχο να του απα-
ριθμήσει τα έργα ΕΣΠΑ στα οποία έχει καταθέσει προ-
τάσεις ή έχει χρηματοδοτηθεί ο δήμος Βέλου-Βόχας. 
Θύμισε μάλιστα ότι έχει καταθέσει έγγραφο ερώτημα 
στις αρμόδιες υπηρεσίες. Ο Αννίβας Παπακυριάκος 
του είπε ότι σας έχουμε απαντήσει σε όλα, αλλά δεν 
καταλαβαίνετε ότι το ΕΣΠΑ έχει να κάνει με συγκε-
κριμένους άξονες και συγκεκριμένες προσκλήσεις. 
Ο κ. Μανάβης ωστόσο απάντησε με έμφαση ότι τόσα 
χρόνια εδώ τα ίδια ακούμε: Θα, θα, θα, θα…
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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	

Η καθαριότητα στο δήμο  
είναι υπόθεση όλων μας�

Έκκληση του αντιδήμαρχου καθαριότητας δήμου Βέλου-Βόχας Δημήτρη Τριανταφύλλου

n

«Ο δήμος είμαστε όλοι μας. Έχουμε την ευθύνη 
και την υποχρέωση της αυτοπροστασίας. 

Αφήνοντας τα σκουπίδια έξω από τους κάδους, 
επιβαρύνουμε το περιβάλλον 

στο οποίο ζούμε εμείς και τα παιδιά μας,  
ενώ χρειάζεται πολλαπλάσιο προσωπικό  

και μηχανήματα από την Υπηρεσία 
Καθαριότητας για την αποκομιδή τους»

Είναι γνωστό σε όλους ότι η διαχείριση των απορριμμά-
των στην Πελοπόννησο έχει σοβαρά προβλήματα τα τελευ-
ταία χρόνια καθώς το έργο της ΣΔΙΤ καρκινοβατεί και προ-
σκρούει διαρκώς σε νέα κωλύματα που το καθυστερούν. Ως 
απόρροια αυτού οι υπηρεσίες καθαριότητας στους δήμους 
της Περιφέρειας αγωνίζονται καθημερινά για να προσφέ-
ρουν τα στοιχειώδη στους δημότες τους, ωστόσο τα απο-
τελέσματα του έργου τους παραμένουν πενιχρά. Ένας από 
τους δήμους που έχει επιβαρυνθεί εξαιρετικά από αυτή την 
παρατεταμένη κατάσταση αβεβαιότητας είναι ο δήμος Βέ-
λου-Βόχας. 

Ο αντιδήμαρχος καθαριότητας Δημήτρης Τριανταφύλ-
λου, κατά κόσμον Τζίμης, ήξερε από την πρώτη στιγμή 
που ανέλαβε ότι η καρέκλα του ήταν «ηλεκτρική» , από τη 
στιγμή που έχει να διαχειριστεί ένα ανυπέρβλητο πρόβλη-
μα, που οι λύσεις του δεν είναι στα χέρια κανενός δήμου, 
παρά μόνο της Περιφέρειας ή της κεντρικής εξουσίας. 
Ωστόσο, ο Τζίμης δέχτηκε να το παλέψει και να προσπα-
θήσει να κάνει ό,τι περισσότερο γίνεται με τα λιγοστά μέσα, 
το περιορισμένο προσωπικό και τα αδιέξοδα που κατά και-
ρούς συναντά στην αποκομιδή των απορριμμάτων. 

Καταφέραμε να τον βρούμε και μεταξύ πολλών τηλε-
φωνημάτων και διαρκούς πίεσης και ερωτημάτων για την 
αποκομιδή των απορριμμάτων να του αποσπάσουμε μερι-
κές δηλώσεις αλλά και παροτρύνσεις προς τους δημότες 
για τη διευκόλυνση της καθημερινότητας όλων και την 
προστασία του περιβάλλοντος. 

Λίγα μέσα, λίγοι άνθρωποι, πολλά αδιέξοδα
Ο αντιδήμαρχος καθαριότητας δεν ωραιοποιεί τα πράγ-

ματα και τις αλήθειες. Παραδέχεται ότι τα μέσα του δήμου 
είναι λίγα για την αποκομιδή των απορριμμάτων κι αυτό 
είναι πρόβλημα. Ακόμη πρόβλημα είναι και το περιορισμέ-
νο προσωπικό, αλλά τίποτα δεν μπορεί να συγκριθεί με το 
πρόβλημα της διάθεσης των απορριμμάτων. Γιατί όπως 
εξηγεί οι άνθρωποι είναι διατεθειμένοι να δουλέψουν και 
να υπερβάλλουν εαυτόν για την αποκομιδή των απορριμ-
μάτων αλλά πού να τα πάμε; Οι διέξοδοι και οι επιλογές 

μας έχουν περιοριστεί σημαντικά το τελευταίο διάστημα 
και η αλήθεια είναι ότι αντιμετωπίζουμε αδιέξοδο, εξηγεί. 
Μόνο η αντιμετώπιση του προβλήματος συνολικά σε επί-
πεδο Περιφέρειας μπορεί να δώσει λύσεις. 

Του επισημαίνουμε ότι οι πολίτες διαμαρτύρονται και ότι 
συχνά-πυκνά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (facebook 
κλπ) κατακλύζονται από εικόνες ντροπής με ξέχειλους κά-
δους, σακούλες απορριμμάτων σκισμένες και πεταμένες 
στο οδόστρωμα κ.ά. 

Έχω ζητήσει από τους πολίτες επανειλημμένα, εξηγεί 
ο αντιδήμαρχος Καθαριότητας, τη βοήθεια, τη συνδρομή 
και την υποστήριξή τους στην προσπάθεια που κάνουμε. 
Έχουμε πρόβλημα αποκομιδής, δεν το κρύβουμε, είναι 
γνωστό σε όλους, παραδέχεται. Γι’ αυτό το λόγο οι δημότες 
πρέπει να βοηθήσουν ώστε να μην υπάρχει αυτό το χάος 
με τα σκουπίδια. Θέλω να απευθύνω θερμή παράκληση, 
λέει ο Τζίμης, να μην πετάνε τα σκουπίδια έξω από τους κά-
δους. Όταν οι κάδοι είναι γεμάτοι σημαίνει πώς υπάρχει κά-
ποιο πρόβλημα και η αποκομιδή καθυστερεί. Δεν ωφελεί 
κανέναν να συσσωρεύονται οι σακούλες των σκουπιδιών 
έξω από τους κάδους, όπου θα σκιστούν και το περιεχό-
μενό τους θα διασκορπιστεί στο οδόστρωμα ή στα αυλάκια. 
Υποβαθμίζουμε μόνοι μας το περιβάλλον και την ίδια την 
ποιότητα ζωής μας. Ο δρόμος που θα γεμίσει σκουπίδια 
δεν είναι ένα άγνωστος τόπος πέρα και μακριά από μας, 
αλλά ο δρόμος που περνάμε καθημερινά, που περπατούν 
τα παιδιά μας, έξω από τα σπίτια μας, δίπλα στις αυλές μας, 
κάτω από τα μπαλκόνια μας. Πρέπει όλοι μαζί, τονίζει ο 
αντιδήμαρχος καθαριότητας να κάνουμε τη μεγάλη προ-
σπάθεια, να κρατήσουμε τουλάχιστον το περιβάλλον στο 
δήμο μας όσο το δυνατόν ανθρώπινο και καθαρό. Σ’ αυτόν 
τον αγώνα ζητώ τη συμμετοχή όλων των δημοτών. Απευ-
θύνω έκκληση σε όλους όταν οι κάδοι είναι ξέχειλοι μην 
βγάζετε τα σκουπίδια σας μέχρι να περάσει το απορριμμα-
τοφόρο όχημα και να τους αδειάσει. 

Μια μικρή προσπάθεια χρειάζεται από τον καθένα μας 
για να εξασφαλίσουμε καλύτερο περιβάλλον και καλύτε-
ρες συνθήκες για όλους μας!
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Νέα πρόεδρος του ΝΠΔΔ “Ανέλιξη” 
δήμου Βέλου-Βόχας η Μαρία Καλλίρη

Στο Λιμενικό Ταμείο Βόχας ο Γιώργος Δαληβίγκας

Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 18 
Οκτωβρίου στο Δημοτικό Συμβούλιο ο 
ορισμός των μελών των Νομικών Προ-
σώπων του δήμου και όπως φημολο-
γούταν εδώ και καιρό, νέα πρόεδρος της 
«Ανέλιξης» ορίστηκε η κ. Μαρία Καλλίρη. 

Η κ. Καλλίρη, αντιδήμαρχος Παιδεί-
ας, Πολιτισμού και Αθλητισμού κατά την 
προηγούμενη θητεία αναλαμβάνει ένα 
δημιουργικό αλλά και απαιτητικό πόστο 
ως επικεφαλής της «Ανέλιξης», δεδομέ-
νου ότι τα πεδία αρμοδιοτήτων του ΝΠΔΔ 
ενισχύονται και θα περιλαμβάνουν και 
όλους τους τομείς ευθύνης της παλιάς 
αντιδημαρχίας Παιδείας, Πολιτισμού και 
Αθλητισμού. 

Ωστόσο, η έμπειρη αυτοδιοικητικός 
γνωρίζει πώς να συνθέτει απόψεις και να 
παράγει θετικά αποτελέσματα και αυτό 
αποδεικνύεται από την επιτυχημένη πο-
ρεία της στη θέση της αντιδημάρχου τα 

προηγούμενα χρόνια. Δεν είναι τυχαίο 
άλλωστε ότι κατάφερε να αναδειχθεί 
πρώτη σε σταυρούς σύμβουλος στην ΔΕ 
Βόχας, γεγονός που αποδεικνύει την ευ-
ρεία αποδοχή που απολαμβάνει αλλά και 
την εμπιστοσύνη του κόσμου στο πρό-
σωπό της. 

Οι υπόλοιπες θέσεις του Δ.Σ. της «Ανέ-
λιξης» καλύφθηκαν από τους: Κώστα 
Σχοινοχωρίτη, Κατερίνα Ζάρκου, Ιωάννα 
Μασούρη, Σοφία Μπαλτά, Μαίρη Καπώλη 
και από την αντιπολίτευση στο ΝΠΔΔ το-
ποθετήθηκαν οι: Ραχανιώτης Νίκος, Κα-
μπίτης Γιώργος και Βουδούρης Γιώργος, 
ενώ η πλήρης σύνθεση του Διοικητικού 
Συμβουλίου ολοκληρώνεται και από εκ-
πρόσωπο των εργαζομένων. 

Ευχόμαστε στην κ. Καλλίρη και σε όλο 
το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της «Ανέ-
λιξης», καλή θητεία και κάθε επιτυχία 
στο έργο τους!

Στο ίδιο συμβούλιο ανακοινώθηκε και 
επίσημα η ανάληψη της προεδρίας του 
Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Βόχας από 
τον Γιώργο Δαληβίγκα. Ο Βραχατιώτης 
δημοτικός σύμβουλος φερόταν από και-
ρό ως η επιλογή του Αννίβα Παπακυριά-
κου για την κρίσιμη θέση του προέδρου 
και τελικά οι φήμες επιβεβαιώθηκαν. 

Ο κ. Δαληβίγκας, πρόεδρος του 
Εμπορικού Συλλόγου Βραχατίου είναι 
γνωστός για τον ήπιο και συναινετικό 
τρόπο του, τη διάθεση συνεννόησης και 
το πνεύμα αποτελεσματικής διαχείρισης 
που τον διακρίνει και με αυτά ως δεδο-

μένα θεωρείται παραπάνω από βέβαιο 
ότι θα προσφέρει τα μέγιστα στο κρίσιμο 
τομέα της διαχείρισης της παραλιακής 
ζώνης, αρμοδιότητας του Λιμενικού Τα-
μείου. 

Τον Γιώργο Δαληβίγκα θα πλαισιώνουν 
οι κ. Μπούρας Νίκος στη θέση του αντι-
προέδρου, η κ. Καλλίρη Μαρία, ο κ. Λε-
ωνίδας Στεργιόπουλος, ο κ. Παναγιώτης 
Πανταζής και ο λιμενάρχης κ. Κορωναίος. 

Ευχόμαστε στον κ. Δαληβίγκα αλλά 
και σε όλο το Διοικητικό Συμβούλιο του 
Λιμενικού Ταμείου Βόχας καλή και δη-
μιουργική θητεία!

Γλ

ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ
& ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΟΥΒΙΤΑΚΗΣ

Ζευγολατιό
Κορινθίας

ΤΗΛ.: 
27410 56566

Άσσος
Κορινθίας

ΤΗΛ.: 
27410 89117

Κιν.: 6944 243418
& 6937 114763

∆ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΕΙ
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Κόντρες Μανάβη–ΣΥΡΙΖΑ Βέλου-Βόχας 
με φόντο τις ανακοινώσεις Ψυχογιού

Αφορμή τα δελτία τύπου του Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Κορινθίας για το κλείσιμο της τράπεζας στην Γκούρα

Είχαμε παρουσιάσει στο προηγούμενο 
φύλλο της εφημερίδας τις αντιδράσεις 
της "Νέας Πνοής" και του Θανάση Μανά-
βη επιλεκτική όπως τη χαρακτήριζε ευαι-
σθησία του Βουλευτή Γιώργου Ψυχογιού 
για το κλείσιμο του υπ/τος της Πειραιώς 
στην Γκούρα. Ο επικεφαλής της αντιπολί-
τευσης στο δήμο Βέλου-Βόχας σημείωνε 
ότι ο Γιώργος Ψυχογιός δεν είχε επιδείξει 
την ίδια ευαισθησία στην περίπτωση του 
Ζευγολατιού όταν η έδρα του δήμου έχα-
σε σταδιακά κάθε τραπεζικό υποκατά-
στημα και ΑΤΜ αλλά και το Ταχυδρομείο. 

Ο Βουλευτής απάντησε με σύντομο 
σχόλιο του στην ανάρτηση της σελίδας 
στο Facebook του Θανάση Μανάβη, ση-
μειώνοντας τα εξής: «Κύριε Μανάβη, δεν 
πρόκειται για επιλεκτική ευαισθησία. Η 
παρέμβαση έγινε όπως και η αντίστοιχη 
το 2018 από τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ 
για το κατάστημα Πειραιώς του Δερβενί-
ου το οποίο και διατηρήθηκε σε λειτουρ-
γία. Χρειάζεται όμως κι εγώ να έχω απο-
φάσεις Δημοτικών Συμβουλίων όπως 
των Δήμων Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης 
και Σικυωνίων στις περιπτώσεις που έγι-
ναν οι παρεμβάσεις για να τις φέρουμε 
στη Βουλή και τα αντίστοιχα Υπουργεία. 
Στην περίπτωση του Βέλου Βόχας δεν 
υπήρξε κοινοποίηση απόφασης ΔΣ και 
ανατρέχοντας στο αρχείο μου δεν είδα 
κοινοποίηση ούτε από την παράταξη 
σας. Προφανώς και πληροφορηθηκαμε 
το θέμα όμως κατόπιν εορτής. Είμαι στη 
διάθεση του Δήμου και των παρατάξεων 
και τώρα να γίνουν οι οποίες κινήσεις. 
Βέβαια, αυτό πρέπει να απασχόλησει και 
τους κυβερνητικούς βουλευτές που δεν 
έχουν ενεργοποιηθεί - τουλάχιστον σε 
δημόσιο επίπεδο - σε περιπτώσεις κλει-
σίματος καταστημάτων που βρίσκονται 
σε κομβικά σημεία και αγνοούν και τον 
κοινωνικό ρόλο που έχουν οι τράπεζες». 
Το Γραφείο Τύπου της παράταξης "Νέα 
Πνοή" απάντησε στον βουλευτή ως εξής: 
«Ευελπιστούμε σε καλύτερη μεταξύ μας 
συνεργασία στο μέλλον, με δεδομένο 
ότι η δημοτική αρχή Βελου- Βοχας δεν 
δείχνει σχετικό ενδιαφέρον. Ελπίζουμε 
στην βοήθεια σε για τον δήμο μας και την 
ανάγεννηση της έδρας του Δήμου».

Παρέμβαση ΣΥΡΙΖΑ Βέλου-Βόχας
Ωστόσο ο ΣΥΡΙΖΑ Βέλου-Βόχας παρε-

νέβη με δική του ανακοίνωση στην οποία 
μεταξύ άλλων έγραφε: «Είναι σίγουρα 
παρήγορο να βλέπουμε τοπικές αρχές 
και δημοτικές παρατάξεις να δείχνουν 
ευαισθησία σε θέματα που άπτονται κοι-
νωνικής ανταπόδοσης και ευαισθησίας 
όπως το κλείσιμο τραπεζικών υποκατα-
στημάτων. Το θεωρούμε θετικό έστω και 
τώρα, έστω και ετεροχρονισμένα, έστω 
κι αν βάλλεται ο ΣΥΡΙΖΑ και τα τοπικά 
του στελέχη που έχουν αποδείξει την 
κοινωνική ευαισθησία τους σε τοπικά 
ζητήματα. 

Να επισημάνουμε ωστόσο μερικά 
πράγματα: 

Α) Εάν και εφόσον είχαμε από την 
τοπική αρχή του δήμου μας οποιαδήπο-
τε ενημέρωση να είστε σίγουροι ότι θα 
αντιδρούσαμε άμεσα όπως και αλλού 
που προνόησαν να μας ενημερώσουν.

Β)Είναι έστω και τώρα μία καλή αρχή 
να μας ‘’θυμούνται’’ κάποιοι που τους 
ψάχναμε κυριολεκτικά προκειμένου να 
μεταδώσουν στις τοπικές κοινωνίες ευ-
εργετήματα της κυβέρνησης ΣΥ.ΡΙΖ.Α 
όπως η ολική διαγραφή χρεών και 
επανασύνδεση ρεύματος προς την ΔΕΗ 
των φτωχών λαϊκών στρωμάτων- ειδι-
κά των αγροτών, ή την ένταξη σε προ-
γράμματα κοινωνικής ωφέλειας, την 
ίδρυση ανεξάρτητων συνεταιριστικών 
σχημάτων, τις πολύ σημαντικές χρημα-
τοδοτήσεις -και στον Δήμο μας, για έργα 
καθημερινότητας και υποδομής από τα 
προγράμματα Φιλόδημος Ι και ΙΙ τις χρη-
ματοδοτήσεις σε πολλά έργα υποδομής, 
την άμεση καταβολή σχεδόν 1.000.000 
ευρώ αποζημιώσεων στα νοικοκυριά 
για τις καταστροφές από τον Ζορμπά και 
τόσα άλλα.[...]

Διαβεβαιώνουμε τον κύριο Μανάβη 
και όλες τις τοπικές αρχές και παρατά-
ξεις ότι ο οδοστρωτήρας Μητσοτάκη θα 
προκαλέσει σοβαρά προβλήματα σε όλη 
τη χώρα και φυσικά και στον Δήμο μας. 
Εμείς θα είμαστε παρόντες και παρού-
σες και ελπίζουμε και ευχόμαστε να σας 
έχουμε δίπλα στις δίκαιες διεκδικήσεις 
και δραστηριότητες μας».

Σήκωσε το γάντι
Ο Θανάσης Μανάβης σήκωσε το γάντι 

της ανακοίνωσης ΣΥΡΙΖΑ και απάντησε 
με νέο δελτίο τύπου που έλεγε: «Περι-
ποιεί ιδιαίτερη τιμή στην δημοτική μας 
παράταξη –ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΔΗΜΟΥ ΒΕ-
ΛΟΥ –ΒΟΧΑΣ –και στον επικεφαλής της 
(Θανάση Μανάβη), η αλληλεγγύη που 
αισθάνεται η πρώην κυβερνητική πα-
ράταξη του ΣΥΡΙΖΑ Βέλου –Βόχας στις 
διαμαρτυρίες και ανακοινώσεις μας για 
το κλείσιμο των τραπεζικών υποκατα-
στημάτων στο Δήμο μας.

Μας λυπεί όμως η έλλειψη ενημέρω-
σης που διαθέτουν, αφού (όπως αναφέ-

ρουν στην ανακοίνωσή τους) περίμεναν 
την τοπική δημοτική αρχή να τους ενη-
μερώσει για να αντιδράσουν!

Αν περιμένει κανείς ενημέρωση από 
τη δημοτική αρχή Παπακυριάκου, όχι 
μόνο δεν θα ενημερωθεί ποτέ, αλλά θα 
παραμείνει σε μόνιμη αδράνεια όπως και 
η δημοτική αρχή μας.

Μια καλή λύση προς ενημέρωση, θα 
ήταν να παρακολουθεί κανείς τις ανακοι-
νώσεις μας.Αν το είχατε κάνει , θα είχατε 
ήδη, από τις 22-10-2017,ενημερωθεί 
για το κλείσιμο του ταχυδρομικού κατα-
στήματος στην έδρα του Δήμου μας στο 
Ζευγολατιό Κορινθίας και θα είχατε λά-
βει γνώση της επιστολής διαμαρτυρίας 
μας προς τον τότε Υπουργό Ψηφιακής 
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέ-
ρωσης της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, κ. 
Νίκο Στ. Παππά.

Μας προξενεί εντύπωση που δεν το 
γνωρίζει η παράταξή σας ή οι πρώην 
κυβερνητικοί βουλευτές του Νομού μας, 

μιας και ο κ. Υπουργός (Νίκος Στ. Παπ-
πάς) μας είχε απαντήσει( τα έγγραφα και 
η αλληλογραφία στην διάθεσή σας).

Επιπλέον είναι γνωστές σε όλους οι 
παρεμβάσεις και δημόσιες ανακοινώσεις 
διαμαρτυρίας μας για το κλείσιμο των 
τραπεζικών υποκαταστημάτων ΠΕΙΡΑΙ-
ΩΣ και ΕΘΝΙΚΗΣ στο Ζευγολατιό αλλά 
και στο Βραχάτι αντίστοιχα.

Λυπούμαστε που δεν το έχετε πλη-
ροφορηθεί ακόμα αλλά δυστυχώς είναι 
γεγονός.

Κανείς από την δημοτική μας παράτα-
ξη δεν είναι αντίθετος με τις παρεμβά-
σεις σας προς όφελος της τοπικής κοι-
νωνίας , αυτός άλλωστε είναι και ο δικός 
μας σκοπός , ο σκοπός της δημοτικής 
μας παράταξης ΝΕΑ ΠΝΟΗ.

Η δημοτικής μας παράταξη δεν έχει 
κομματικό πρόσημο, οι δημοτικοί μας 
σύμβουλοι, τα μέλη και τα στελέχη της 
προέρχονται από όλο το ιδεολογικό και 
πολιτικό φάσμα της κοινωνίας , πολλοί 
δε είναι και ψηφοφόροι σας στις εθνικές 
εκλογές.

Οι παρεμβάσεις μας σε θέματα τοπικού 
ενδιαφέροντος που άπτονται του δήμου-
ΒΕΛΟΥ –ΒΟΧΑΣ, θα συνεχιστούν όπως 
επί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ έτσι και επί 
κυβερνήσεως ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ.

Στην δημοτική παράταξη ΝΕΑ ΠΝΟΗ 
ΒΕΛΟΥ –ΒΟΧΑΣ ένα είναι το κριτήριο 
συμμετοχής : Η ανιδιοτελής αγάπη για το 
τόπο μας και η διάθεση προσφοράς στο 
Δήμο μας,με μοναδικό σκοπό την βελτί-
ωση της ποιότητας ζωής του συνδημότη 
μας, της δικής μας και της οικογένειάς 
μας».

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 ΡΟ Υ
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Το Μεγαέλαιον Ζωής παρουσίασε 
η οικογένεια Νίκου Μπαχταλιά

Τ ην Κυριακή 27 Οκτωβρίου 2019 
πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια-πα-
ρουσίαση της νέας μονάδας ελαιοποί-

ησης στο Ζευγολατιό «Μεγαέλαιον Ζωής». 
Πλήθος κόσμου παραβρέθηκαν για να ευ-
χηθούν καλές δουλειές στον ιδιοκτήτη Νίκο 
Μπαχταλιά και την οικογένειά του, αλλά και 
να ενημερωθούν για τις νέες δυνατότητες 
που παρέχει η μονάδα, στην ελαιοποίηση. 
Ποιότητα-απόδοση-αειφορία είναι οι βασι-
κοί άξονες που συνδυάζει το υπερσύγχρονο 
ελαιοτριβείο που φέρνει την επόμενη μέρα 
στην παραγωγή ελαιολάδου. 

Ο άριστος εξοπλισμός τελευταίας τεχνολο-
γίας και η τεχνική υποστήριξη από ειδικούς 
είναι μια νέα αφετηρία στη σχέση μονάδας 
ελαιοποίησης και παραγωγού με σκοπό τη 
διασφάλιση της ποιοτικής παραγωγής ελαιο-
λάδου με τη μέγιστη απόδοση, επεσήμαναν 
στην παρουσίαση ο κ. Μπαχταλιάς αλλά και ο 
συνεργάτης του γεωπόνος κ. Ψαρράκος. 

Ευχόμαστε ολόψυχα καλές δουλειές!

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)
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Προχωρούν τα αντιπλημμυρικά έργα
Δήμος Βέλου-Βόχας

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ 35η ΠΕΛΑΤΕΙΑ, 
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.

ΣΕ ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ βρίσκονται μεγάλα έργα 
στο δήμο Βέλου-Βόχας που αφορούν αποκαταστά-
σεις των ζημιών από την καταστροφή του «Ζορμπά» 
πέρυσι τον Σεπτέμβρη. Κάποια έργα είχαν ξεκινήσει 
στο τέλος της άνοιξης, όπως η αποκατάσταση της 
περιοχής στο τέλος της οδού Μπούλια στο Βραχάτι 
(περιοχή Βουβουλούδα) αλλά τώρα φαίνεται ότι οι μη-
χανές δουλεύουν φουλ. Στο Ζαπάντη λοιπόν, τα φώτα 
της δημοσιότητας αυτή τη φορά, αφού προ ολίγων 
ημερών χτίστηκε το μεγάλο αντιπλημμυρικό τοιχείο, 
ύψους 3,5 μέτρων περίπου για την προστασία της 
περιοχής από πλημμυρικά φαινόμενα και υπερχεί-
λιση του ποταμού. Η περιοχή στη διασταύρωση του 
ποταμού με τη γέφυρα της Π.Ε.Ο. Κορίνθου-Πατρών 
είχε πληγεί ιδιαίτερα από τα περυσινά έντονα καιρικά 
φαινόμενα και ήταν ένα σημείο που χρειάζονταν άμε-
ση αποκατάσταση για την προστασία τόσο των γύρω 

ιδιοκτησιών όσο και των διερχόμενων οχημάτων. 
Παράλληλα, σε ενέργεια έχει μπει από την περιφέ-

ρεια το έργο του καθαρισμού των ρεμάτων με κυριό-
τερο βέβαια αυτό του Ζαπάντη, ενώ ολοκληρώνονται 
οι εργασίες κατασκευής νέων, επισκευής και συντή-
ρησης υφιστάμενων δικτύων άρδευσης και ομβρίων 
στις κοινότητες Ζευγολατιού, Πουλίτσας και Μπολα-
τίου στα πλαίσια του έργου “Έργα δικτύων άρδευσης 
και ομβρίων”.

Το σύνολο των έργων αυτών αποτελούν αδιαμφι-
σβήτητα μια ασπίδα προστασίας απέναντι σε πιθανά 
νέα πλημμυρικά φαινόμενα στην ευρύτερη περιοχή 
της Βόχας. Οι πληροφορίες μας λένε ότι οι σχετικές 
συμβάσεις προβλέπουν και άλλες σημαντικές παρεμ-
βάσεις για την προστασία και αποκατάσταση της περι-
οχής του δήμου Βέλου-Βόχας από επικίνδυνα καιρικά 
φαινόμενα. 
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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

Νευροχειρουργός και echostress 
στο Νοσοκομείο Κορίνθου

Σε λειτουργία Τακτικό Εξωτερικό Ιατρείο Νευροχειρουργικής και 
δυνατότητα πραγματοποίησης ειδικής καρδιολογικής εξέτασης

Σε δελτίο τύπου το Γραφείο Διοίκησης του 
Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου αναφέρεται 
«στη συνεχιζόμενη πορεία μετασχηματισμού 
του Νοσοκομείου Κορίνθου, σε αναβαθμι-
σμένη και ποιοτική δομή παροχής υπηρε-
σιών υγείας, η οποία οφείλει να καλύπτει τις 
ανάγκες του πληθυσμού και να ακολουθεί τις 
απαιτήσεις της σύγχρονης ιατρικής έρχονται 
να προστεθούν δύο ακόμα σημαντικά βήματα:
1. Η πρόσληψη μόνιμου Επιμελητή Β’ Νευρο-
χειρουργού κλάδου ιατρών ΕΣΥ και η λειτουρ-
γία Τακτικού Εξωτερικού Ιατρείου ειδικότητας 
Νευροχειρουργικής κάθε Δευτέρα, Τρίτη και 
Τετάρτη, με αριθμό εξεταζομένων ασθενών 
εννέα (9) για κάθε μία από τις συγκεκριμένες 
ημέρες. Ραντεβού μπορούν ήδη να κλείνο-
νται μέσω της γραμματείας των εξωτερικών 
ιατρείων του νοσοκομείου -με παρουσία ή 
τηλεφωνικά 2741-3-61600 και 2741-3-61601 
ή μέσω της εφαρμογής των ηλεκτρονικών 
ραντεβού https://www.e-syntagografisi.gr/e-
rv/p
Η παρουσία νευροχειρουργού στο Νοσοκο-
μείο μας αποτελούσε διαχρονικό ζητούμενο 

και είναι απολύτως απαραίτητη, ιδιαίτερα 
λόγω αντιμετώπισης μεγάλου αριθμού ατυχη-
μάτων (τροχαίων και λοιπών) και λοιπών πε-
ριστατικών, που άπτονται της συγκεκριμένης 
ειδικότητας.
2. Η εκτέλεση της ειδικής καρδιολογικής εξέ-
τασης echostress, η οποία είναι πλέον δυ-
νατή μετά από την ήδη πραγματοποιηθείσα 
προμήθεια του απαιτούμενου εξοπλισμού. 
Πρόκειται για δυναμική υπερηχογραφία με 
ιδιαίτερα υψηλή διαγνωστική αξία -εξέταση 
φιλική προς το ασθενή, χωρίς ακτινοβολία και 
με άμεσα αποτελέσματα- που χρησιμοποιείται 
για την εκτίμηση της καρδιακής λειτουργίας 
και την πρώϊμη και αποτελεσματική διάγνωση 
της στεφανιαίας νόσου.
Ο προγραμματισμός αυτής της εξέτασης θα 
γίνεται από τους ιατρούς του Καρδιολογικού 
Τμήματος, μετά από καταρχήν εκτίμηση των  
περιστατικών. 
Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι για αυτές τις 
εξελίξεις και μπορούμε με βεβαιότητα να λέμε 
πως η προσπάθεια συνεχίζεται ασταμάτητα 
και με επιτυχία», καταλήγει.

Σεμινάριο στις 
λιανικές πωλήσεις 
και έναρξη 
μεταπτυχιακού από 
το Επιμελητήριο 
Κορινθίας
Στις 21 Οκτωβρίου 2019 
πραγματοποιήθηκε Ενημερωτική 
Εσπερίδα με θέμα: «Οι νέες 
τάσεις & προοπτικές του 
Λιανικού Εμπορίου στην Ελλάδα 
& ο Ρόλος του Παγκόσμιου 
Καταναλωτή» που διοργάνωσε 
το Επιμελητήριο Κορινθίας, 
σε συνεργασία με την 360U 
BetterSkills – BetterBusiness. 
Παράλληλα, έγινε παρουσίαση 
του Μεταπτυχιακού 
Προγράμματος στη Διοίκηση 
Επιχειρήσεων, που θα 
υλοποιηθεί στο Επιμελητήριο 
Κορινθίας.
Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου 
Κορινθίας, κ. Παναγιώτης 
Πιτσάκης, καλωσόρισε τους 
παρευρισκόμενους και 
τους ομιλητές: κ. Αντώνη 
Μακρή, Πρόεδρο Συνδέσμου 
Επιχειρήσεων & Λιανικής 
Πωλήσεως Ελλάδος (ΣΕΛΠΕ), 
τον κ. Πέτρο Ρούση, Εκπαιδευτή 
Ανάπτυξης Ανθρώπινου 
Δυναμικού και τον κ. Αθανάσιο 
Ρούλια, Διευθύνων Σύμβουλο, 
360U Better Skills-Better 
Business. Επίσης ανέφερε 
μεταξύ άλλων:
Στόχος όλων μας είναι τα 
καταστήματα του νομού μας, να 
αποκτήσουν ξανά ζωή. 
Το Επιμελητήριο Κορινθίας 
στην προσπάθεια στήριξης 
της επιχειρηματικότητας 
συνεχίζει να συνδράμει με την 
εκπαίδευση επιχειρηματιών 
και στελεχών επιχειρήσεων 
σε Μεταπτυχιακό Επίπεδο, 
προσφέροντας προγράμματα που 
παρέχουν στους συμμετέχοντες 
τις απαραίτητες γνώσεις και τα 
εργαλεία που απαιτούνται, ώστε 
να διδαχθούν, να κατανοήσουν 
και να εξοικειωθούν με τις νέες 
τάσεις στο χώρο της Διοίκησης 
Επιχειρήσεων.
Τόσο εγώ προσωπικά όσο και 
όλη η ομάδα του Επιμελητηρίου 
Κορινθίας, των Καθηγητών, αλλά 
και του διοικητικού προσωπικού 
του παρόντος Μεταπτυχιακού, 
εργαζόμαστε διαρκώς ώστε 
το πρόγραμμα να καλύπτει 
επιτυχώς και με σύγχρονο 
τρόπο τόσο τις απαιτήσεις των 
μεταπτυχιακών φοιτητών του όσο 
και τις ανάγκες για ανάπτυξη και 
αύξηση της ανταγωνιστικότητας 
των επιχειρήσεων της περιοχής.
Για πληροφορίες σχετικά με 
το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα 
μπορείτε να επικοινωνείτε με 
την κα Πανούση Μαριάντζελα 
και την κα Κασμά Αγγελική στο 
2741024464 ή με mail: media@
korinthiacc.gr

Επίδομα «ανάσα» 
720 ευρώ 

Όσοι έχουν 60 ένσημα μέσα 
στο έτος που έγινε η απόλυσή 
τους και εφόσον δεν είναι 
λήπτες τακτικής επιδότησης 
ανεργίας, μπορούν να λάβουν 
τρίμηνο βοήθημα. Αυτό 
καταβάλλεται τρεις φορές το 
χρόνο και το συγκεκριμένο 
ποσό φθάνει τα 240 ευρώ τη 
φορά και συνολικά 720 ευρώ.
Οι άνεργοι θα πρέπει να 
έχουν πραγματοποιήσει 
στην ασφάλιση ανεργίας 60 
τουλάχιστον ημέρες εργασίας 
στο έτος που προηγείται της 
έναρξης του τριμήνου και 
δεν υπάγονταιστις κατηγορίες 
των επαγγελμάτων που δεν 
δικαιούνται εποχικό επίδομα.
Ο ασφαλισμένος μπορεί 
να λάβει το ειδικό επίδομα 
μέχρι και 3 φορές μέσα 
στο ημερολογιακό έτος. Για 
περισσότερες πληροφορίες 
μπορείτε να απευθυνθείτε στον 
ΟΑΕΔ.

Μπλέξιμο για όσους ιδιοκτήτες 
ακινήτων που «τακτοποίησαν» 
αυθαίρετα και ημιυπαίθριους 
χώρους και δεν τους 
έχουν δηλώσει στο Δήμο. 
Σύμφωνα με πληροφορίες 
της Καθημερινής, δόθηκε 
εντολή για διασταυρώσεις και 
επαλήθευση στοιχείων τ.μ. και 
υπάρχει πιθανότητα πληρωμής 
αναδρομικών δημοτικών 
τελών 5 ετών.
Σημειώνεται ότι τα τελευταία 
10 χρόνια δηλώθηκαν μέσω 
των ρυθμίσεων τακτοποίησης 
των παράνομα κλεισμένων 
ημιυπαιθρίων χώρων ή 
αυθαίρετων κατασκευών 
και κτισμάτων. Η κυβέρνηση 
έχει εγγράψει στον νέο 
προϋπολογισμό έξτρα έσοδα 
60 εκατομμυρίων ευρώ από 
τις διασταυρώσεις, που θα 
τρεξουν το 2020!

Αναδρομικά 
Δημοτικά Τέλη για 
ημιυπαίθριους
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Ένας ήρωας με παντούφλες 
έρχεται το Νοέμβριο 

Ένας ήρωας που άγγιξε με την ερμηνεία του το θεατρόφιλο κοινό της Κορινθί-
ας και όχι μόνο, αποσπώντας τις καλύτερες εντυπώσεις, βραβεία και διακρίσεις 
στο πρόσφατο Φεστιβάλ Σπερχειάδας - Μακρακώμης επανέρχεται για τέσσερις 
φθινοπωρινές παραστάσεις στο θέατρο Περιγιαλίου.

Η λαϊκή σκηνή με τον στρατηγό Λά-
μπρο Δεκαβάλλα, κατά κόσμο Νίκο Κου-
σουλό, θα μας ξεδιπλώσει τα παθήματα 
του αφελούς στρατηγού μέσα από το 
γνωστό έργο του Αλέκου Σακελλάριου, 

σε σκηνοθεσία Πολυξένης Ορκοπούλου-
Ξανθάκη.

Θυμίζουμε ότι αρχές Οκτωβρίου η λα-
ϊκή σκηνή στην πρώτη της φεστιβαλική 
συμμετοχή στους 2ους πανελλήνιους 

αγώνες θεατρικών εργαστηρίων Σπερ-
χειάδας - Μακρακώμης απέσπασε τρία 
βραβεία και μια τιμητική διάκριση εκπρο-
σωπώντας το θέατρο Περιγιαλίου με το 
έργο "Ένας ήρωας με παντόφλες".

Συγκεκριμένα η παράσταση απέσπασε 
Βραβείο Γ' καλύτερης παράστασης από 
την κριτική Επιτροπή και Β' καλύτερης 
παράστασης από το κοινό, ενώ ο δημο-
φιλής ηθοποιός του θεάτρου μας Νίκος 
Κουσουλός, απέσπασε μετά από την 
ερμηνεία του στο ρόλο του στρατηγού 
Λάμπρου Δεκαβάλα το βραβείο αγαπη-
μένου ηθοποιού καθώς και τιμητική δι-
άκριση.

Αξίζουν συγχαρητήρια στη λαϊκή σκη-
νή που εκπροσώπησε επάξια το Θέατρο 
Περιγιαλίου στο πρώτο της Φεστιβάλ 
αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις και 
τους ευχόμαστε πάντα επιτυχίες! 

Η παράσταση θα ανέβει για δύο Σαβ-
βατοκύριακα του Νοεμβρίου 2,3 και 
16,17, στις 8.30 μ.μ. στο θέατρο Περι-
γιαλίου.

Για κρατήσεις θέσεων: 27410 86330.

Έρχεται ο Ορχάν 
του Γιάννη Μπάρτζη

Τη Δευτέρα 4 Νοεμβρίου στις 
7:00 το απόγευμα στην αίθουσα 
του Επιμελητηρίου Κορινθίας 
θα γίνει η παρουσίαση του 
ιστορικού μυθιστορήματος του 
Γιάννη Μπάρτζη "Ορχάν. Στην 
αυλή των Παλαιολόγων". Την 
πρόσκληση στην εκδήλωση 
απευθύνει ο εκδοτικός οίκος 
Καστανιώτη και το βιβλιοπω-
λείο Κουκίδα, ενώ για το βιβλίο 
θα μιλήσει η φιλόλογος Σοφία 
Δασκαλοπούλου και θα διαβά-
σει αποσπάσματα ο Δημήτρης 
Ανδριανός. Θα ακολουθήσει 
συζήτηση με το κοινό και ο 
συγγραφέας θα υπογράψει 
αντίτυπα του βιβλίου του.

βιβλίο

Βραχάτι ΨΗΦΙΑΚΟ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ E-SISIFOS

Η πρώτη εκπαιδευτική ημερίδα
Πραγματοποιήθηκε το πρώτο από τα τρία workshop στο Δημοτικό Σχολείο Βέ-

λου στις 10.30, την Κυριακή 20 Οκτωβρίου 2019 και το οποίο προκάλεσε ιδι-
αίτερο ενδιαφέρον και συζητήσεις μεταξύ των ανθρώπων που βρέθηκαν εκεί.

Παρουσία της προέδρου του ΝΠΔΔ 
«Ανέλιξη», Μαρία Καλλίρη, του Αντιδη-
μάρχου Τεχνικών Υποδομών του Δήμου 
Βέλου-Βόχας, Θεόδωρου Ράπτη, του 
τ. Αναπληρωτή Καθηγητή Λαογραφίας 
στο Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και 
Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών του 
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Αριστεί-
δη Δουλαβέρα καθώς και άλλων σημαι-
νόντων προσώπων από τον χώρο του 
Πολιτισμού, της Τέχνης και της Παράδο-

σης, έγινε η εκπαίδευση στην πλατφόρ-
μα του e- Sisifos από την εταιρεία Best 
Cybernetics, εταίρος του έργου.

Εκ μέρους του δήμου Βέλου-Βό-
χας και του ΝΠΔΔ "Ανέλιξη" χαιρετισμό 
απεύθυνε ο αντιπρόεδρος της "Ανέλιξης" 
Κώστας Σχοινοχωρίτης ο οποίος αφού 
χαιρέτισε την πρωτοβουλία δημιουργίας 
του ψηφιακού χρονολογίου, την οποία 
χαρακτήρισε καινοτόμα, ιδιαίτερα χρήσι-
μη για ερευνητές. 

Σημείωσε ότι το e-sisifos φιλοδοξεί 
να στεγάσει ένα υλικό, το οποίο αφορά 
την Κορινθία, την ιστορία, τη λαογραφία 
και την παράδοση  και είναι μια ευκαιρία 
για τους πνευματικούς ανθρώπους της 
Κορινθίας να βρουν μια στέγη. Εξίσου 
χρήσιμο, ανέφερε ο κ. Σχοινοχωρίτης, 
θα είναι και για τους εκπαιδευτικούς, τα 
σχολεία και τους μαθητές. Ο δήμος δεν 
μπορεί να απουσιάζει από τέτοιες προ-
σπάθειες. Είναι αρωγός και θα υποστηρί-
ξει κάθε ανάλογη προσπάθεια, κατέληξε.

Ο κ. Μάκης Ζώντος και ο κ. Γιώργος 
Κουκουζέλης, παρουσίασαν σε φορείς 
και απλούς ιδιώτες που δήλωσαν ηχηρό 
παρών, πως να περιηγούνται στο ψηφια-
κό περιβάλλον του e- Sisifos, πως να δη-
μιουργήσουν το προσωπικό τους προφίλ 
και το βασικότερο, πως να αξιοποιήσουν 
την πλατφόρμα ως εργαλείο πολιτισμού 
και ανάδειξης των δραστηριοτήτων τους.

Στο τέλος, ακολούθησε διάλογος 
όπου λύθηκαν απορίες από την Best 
Cybernetics, ενώ επίσης έγιναν διάφο-
ρες έξυπνες προτάσεις από τους παρευ-
ρισκόμενους για το πως μπορεί το e-
Sisifos να προβάλλει και άλλες πλευρές 
του πολιτισμικού πλούτου της Κορινθίας 
και αυτές να ενσωματωθούν στην πλατ-
φόρμα.

Οι ψυχές των τόπων 
στο βιβλιοπωλείο 
Μπιτσάκου

Την Κυριακή 10 Νοεμβρίου, 
ώρα 11:00 το πρωί στην παρα-
λία Βραχατίου το Βιβλιοπωλείο 
Α. Μπιτσάκου σας προσκαλεί 
στην παρουσίαση του βιβλίου 
με τίτλο «Οι ψυχές των τόπων  
- Οδοιπορικό σε μιαν άλλη 
Κορινθία» του κ. Κώστα Παπ-
πή, Ομότιμου Καθηγητή του 
Πανεπιστημίου Πειραιώς.
Ομιλητές θα είναι ο κ. Κώστας 
Βασιλείου, Νομικός και 
Συγγραφέας, και ο κ. Γιάννης 
Σώκος, Ποιητής, Δημοσιογρά-
φος, Επικοινωνιολόγος.
Αποσπάσματα του βιβλίου θα 
διαβαστούν από τον συγγρα-
φέα, την κ. Λίζα Αναγνωστο-
πούλου και τον κ. Παναγιώτη 
Σαλωνίτη. Επίσης θα προβλη-
θούν διαφάνειες από φωτογρα-
φίες του βιβλίου.
Θα συντονίσει η Πρόεδρος του 
Συλλόγου Σικυωνίων Πολιτών 
κ. Κυριακή Μαυραγάνη.
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12 Σεπτεμβρίου 1937
Ο Δημήτρης 

Μητρόπουλος 
ανοίγει το αρχαίο 
θέατρο στο κοινό 

με Μότσαρτ!

Αυτός που λάτρευε τη φύση αντιπα-
θούσε την ιδέα της μουσικής στο ύπαι-
θρο. «Διασπάται η προσοχή του ακρο-
ατή» έλεγε. Στον Δημήτρη Μητρόπουλο 
εντούτοις οφείλουμε τις πρώτες εκδη-
λώσεις στα αρχαία ελληνικά θέατρα. 

Το Σεπτέμβριο του 1937, ένα χρόνο 
πριν  την πρώτη παράσταση στην Επί-
δαυρο, γεννήθηκε το πρώτο υποτυ-
πώδες ελληνικό φεστιβάλ μουσικής. 
Το ατμόπλοιο «Λέσβος» μετέφερε την 
ορχήστρα και τον αρχιμουσικό, κατά 
σειρά, στην Κόρινθο, όπου στο αρχαίο 
θέατρο έπαιξε Βάγκνερ, στη Σικυώνα 
όπου ο μουσικός δίδαξε Μότσαρτ 
μέσα σε ένα σύννεφο σκόνης από τις 

Η πρώτη σύγχρονη εκδήλωση
Η

συναυλία της 12ης Σεπτεμβρίου 1937 στο αρχαίο 
θέατρο της Σικυώνας ήταν ένα μοναδικό γεγονός 
για την τοπική κοινωνία.  Η εφημερίδα «ΚΟΡΙΝ-
ΘΙΑ» στην έκδοσή της αφιέρωσε σημαντικό μέρος 

του πρωτοσέλιδού της για την περιγραφή του γεγονότος. Το 
άρθρο του Τάσου Χαραλάμπη θα μας ταξιδέψει σε κείνη τη 
σημαντική μέρα και μας μεταφέρει με το γλαφυρό ύφος του 
τα γεγονότα. Ας τον απολαύσουμε:

«Αληθινή κοσμοχαλασιά την περασμένη Κυριακή εις το 
αρχαίον θέατρον της Σικώνος. Ουδέποτε το Κιάτο, πολύ δε 
περισσότερο το Βασιλικό δεν είχαν δει τέτοια πληθώρα αυ-
τοκινήτων και τέτοια συρροή κόσμου. Από εβδομάδων είχε 
διαφημίσεως των Αθηναϊκών και τοπικών εφημερίδων ότι 
την Κυριακή 12 τρέχοντος και ώρα 5 ½ θα εδίδετο συναυ-
λία στο αρχαίο θέατρον της Σικυώνος υπό της συμφωνικής 
ορχήστρας του Ωδείου Αθηνών, και υπό την διεύθυνσιν του 
παγκοσμίου φήμης μαέστρου κ. Δ. Μητροπούλου. Την συ-
ναυλία διοργάνωση η περιηγητική Λέσχη. 

Από το μεσημέρι της Κυριακής πλήθη κόσμου ήρχισαν να 
ανηφορίζουν προς το Βασιλικόν άλλοι με αυτοκίνητα, άλλοι 
με σούστες και πολλοί ιεραποστολικώς. Είς τας 4-5 το από-
γευμα ήρχισαν να καταφθάνουν εξ Αθηνών, διά πολυτελών 
αυτοκινήτων, παντός τύπου, οι Αθηναίοι εκδρομείς. 

Κατά τας 4 ¼ κατέπλευσεν και ηγκηροβόλησεν πλησίον 
της εξέδρας Β. Φραντζή το ατμόπλοιον «ΛΕΣΒΟΣ» επί του 

Γ. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ - Ν. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΟΕ

ΠΩΛΗΣΗ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ

& ΕΙ∆ΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

BOX CENTER

Ζευγολατιό Κορινθίας
τηλ: 27410 55151

Η πρώτη συναυλία που δόθηκε ποτέ στο αρχαίο Θέατρο 
της Επιδαύρου, (1935)

Η αντίστοιχη συναυλία στο αρχαίο Θέατρο της Κορίνθου (αρχείο ΕΛΙΑ)
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αρχαιολογικές ανασκαφές. Χωριάτες 
από τα γύρω χωριά αποτελούσαν το 
μεγαλύτερο μέρος του κοινού. (Στην 
Επίδαυρο, ενάμισι χρόνο πριν, μια 
πρώτη συναυλία του Μητρόπουλου 
είχε δοθεί μπροστά σε 170 Αθηναίους 
και τους κατοίκους του Λιγουριού). 

Στους Δελφούς, τελευταίο σταθμό, ο 
μουσουργός ερμήνευσε Μπετόβεν. Για 
να συγκρατήσει την συνοχή της ορχή-
στρας του ο αρχιμουσικός σάλευε δαι-
μονισμένα. Από την άκρη της μυτερής, 
χαρακτηριστικής φαλάκρας του, ως 
την τελευταία κλείδωση του κορμιού 
του, αγκάλιαζε ολόκληρος τη μουσική 
του κλασικού συνθέτη.

στο αρχαίο θέατρο Σικυώνας
οποίου επέβαιναν οι λοιποί εκδρομείς και μέλη της περιηγητικής λέ-
σχης. 

Από την ώραν αυτήν και ύστερον παρουσιάζεται μεγάλη έλλειψις 
μεταφορικών μέσων. Όλα τα αυτοκίνητα που ευρέθησαν εις το Κιάτο 
κατ’ εκείνην τη στιγμήν επιστρατεύονται δια να μεταφέρουν τους εκ-
δρομείς της λέσχης εις το Βασιλικόν. Οι βραδυπορούντες συμπολίται 
έχουν συναθροισθή έξωθεν της Τραπέζης Αθηνών – εκεί ήτο η αφε-
τηρία των αυτοκινήτων και περιμένουν αυτοκίνητον δια να αναχωρή-
σουν και αυτοί δια το αρχαίον θέατρον. 

Η ώρα είναι 5 απογευματινή και κανένα αυτοκίνητον δεν αναφαί-
νεται εις τον ορίζοντα. Ο κόσμος αδυμονεί φοβείται μήπως μείνη έξω 
του νυμφώνος λόγω αργοπορίας. Ο αστυνομικός διευθυντής της πό-
λεώς μας κ. Κετσέας με την σφυρίκτρα ανά χείρας, με την οποίαν έδιδε 
το σύνθημα της αναχωρήσεως εις τα αυτοκίνητα και με το μειδίαμα 
στα χείλη τους καθησυχάζει όλους. 

- Παύτε μην κάνετε έτσι, λέγει, όλοι θα πάτε. Είναι είκοσι λεωφορία 
απάνω, όπου και αν είναι θαρθουν. 

Πράγματι εκείνην την στιγμήν εμφανίζεται ένα λεωφορείον, ο κό-
σμος το καταλαμβάνει εξ εφόδου και προτού προλάβη να σταματίση 
έχει συμπληρωθή και με το παραπάνου μάλιστα. Εννοείται ότι επικρα-
τεί το δίκαιον του ισχυροτέρου. Αποπειράται λ.χ. ένας να ανέβη επάνω 
πάει ο άλλος από πίσω τον τραβάει από το σακκάκι και εισέρχεται αυ-
τός πρώτος και καλλίτερος. 

Ένα άλλο αυτοκίνητο εγέμισε προτού προλάβει να περάση τη σιδη-
ροδρομική γραμμή. Η περίπτωσις αυτή γίνεται αφορμή να αρχίσουν 
πολλοί και πολλές να ανέρχονται ιεραποστολικώς και να κάνουν ηρω-
ϊκάς εφόδους κατά των αυτοκινήτων όπου τα συναντούν. 

Το Βασιλικό υποδέχεται τους εκδρομείς σημαιοστόλιστο. Το αρχαίο 

Ο Δημήτρης Μητρόπουλος ήταν διεθνούς φήμης αρχι-
μουσικός, συνθέτης και πιανίστας. Ήταν γνωστός για τη 
φωτογραφική του μνήμη (μπορούσε να διευθύνει χω-
ρίς παρτιτούρα) και τον ασκητικό τρόπο της ζωής του.
Γεννήθηκε στην Αθήνα στις 18 Φεβρουαρίου 1896. Το 
1920 με υποτροφία του Ωδείου Αθηνών μετέβη στις 
Βρυξέλλες, όπου έλαβε ιδιωτικά μαθήματα σύνθεσης 
και οργάνου. Από το 1922 έως το 1924 εργάστηκε 
ως μουσικός εκγυμναστής στην Κρατική Όπερα του 
Βερολίνου. Πρώτη του διεθνής εμφάνιση στις 27 Φε-
βρουαρίου 1930, όταν διευθύνει τη Φιλαρμονική του 
Βερολίνου.
Το 1936 πήγε για πρώτη φορά στις ΗΠΑ για να διευθύ-
νει τη Συμφωνική Ορχήστρα της Βοστόνης, ύστερα από 
πρόσκληση του μόνιμου διευθυντή της Σερζ Κουσεβί-
τσκι. Το 1938 αναλαμβάνει τη διεύθυνση της Συμφω-

Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ νικής Ορχήστρας της Μινεάπολης, 
στην οποία παρέμεινε επικεφα-
λής έως το 1949, καθιστώντας τη 
μία από τις κορυφαίες ορχήστρες 
των ΗΠΑ. Το 1949 μετακόμισε στη 
Συμφωνική της Νέας Υόρκης, 
στην οποία παρέμεινε έως το 
1957 ως συνδιευθυντής αρχικά 
και στη συνέχεια ως αρχιμουσι-
κός και καλλιτεχνικός διευθυντής.
Πέθανε στις 2 Νοεμβρίου του 
1960, μετά από καρδιακή προ-
σβολή πάνω στο πόντιουμ της 
Σκάλας του Μιλάνου κατά τη δο-
κιμή της «Τρίτης Συμφωνίας» του 
Μάλερ. Η τέφρα του διακομίστηκε 
στην Ελλάδα σύμφωνα με επιθυ-
μία του.

θέατρο είναι χάρμα οφθαλμών. Όσοι δεν έχουν, ή δεν θέλουν να πληρώσουν πενη-
ντόδραχμον δια την είσοδο, είναι ανεβασμένοι ψηλά στην κορυφή του θεάτρου και 
αποτελούν μια θαυμάσια ζωντανή κορνίζα που πλαισιώνει το μεγαλοπρεπές τοπίον. 

Η συναυλία αρχίζει στας 6 περίπου με μισή ώρα καθυστέρηση. Και τούτο δι-
ότι άργησε να γίνει η αποβίβασις των επιβατών της «ΛΕΣΒΟΥ». Και πάλιν εστάθη 
ευμενής ο Αίολος προς τα «παιδιά της λέσχης» διότι εάν τυχόν εξαπέλυε τους 
ανέμους που ακούουν εις το όνομα Βορηάς ή μαΐστρος, όχι μόνο αποβίβασις δεν 
θα εγένετο αλλά ήτο ζήτημα εάν θα ηδύνατο η «Λέσβος» να πλησιάσει καθόλου.

Αλλ’ ας επανέλθωμεν εις το αρχαίον θέατρον. Ο Μεγάλος μας μαέστρος κ. Μη-
τρόπουλος έδωσε όλην την ψυχήν του και το μεγάλο του ταλέντο και ενθουσίασε 
τόσον τους ακροατάς, με την θαυμασίαν εκτέλεσιν, ώστε κατά το τέλος του προ-
γράμματος όρθιοι να τον χειροκροτούν επί πέντε λεπτά συνεχώς. Οι ξένοι εξεφρά-
ζοντο ενθουσιωδώς τόσον διά την εκτέλεσιν, όσο και διά την μαγευτικήν θέαν που 
είχαν εμπρός στα μάτια των. 

Ο σκοπός της συναυλίας όστις ήτο η δημιουργία τόσον εσωτερικής όσο και 
εξωτερικής τουριστικής κινήσεως επέτυχε καθ’ όλην την γραμμήν. Όχι μόνον 
ξένοι ήλθον αλλά και από όλα τα χωριά, πόλεις και κωμοπόλεις της Κορινθίας 
έβλεπον κανείς αντιπροσώπους. Αι εισπράξεις από την Συναυλίαν της Σικυώνος 
ανήλθον εις 77.700 δρχ. Επωλήθησαν δηλαδή 380 εισητήρια των εκατό δραχμών, 
146 των εβδομήκοντα πέντε και 575 των πεντήκοντα. 

Δεν έχωμεν παρά να συγχαρώμεν και να ευχαριστήσωμεν τους διοργανωτάς της 
συναυλίας για τις θαυμάσιες στιγμές της αισθητικής απολαύσεως που μας εχάρη-
σαν» καταλήγει ο Τάσος Χαραλάμπης πλήρης ικανοποιήσεως και ενθουσιασμού!

Έρευνα - Επιμέλεια: Γιώτα Αθανασούλη



ΤΕΤΑΡΤΗ  30  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  2019 ΠΟΛΙΤΏΝ
Γνώμη22

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

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΤΟΜΟ ΓΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗ 
ΕΝΤΥΠΩΝ ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ 

ΝΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Τηλ. 6976 595347

Αθλητικά

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

ΚΥΡΙΑ ΖΗΤΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Διαθέτει εμπειρία σε χώρο εστίασης. 

Επίσης σε φύλαξη ηλικιωμένων ή παιδιών

 Τηλ. 69 84 49 69 98

Βλάσιος Ιωαν. Μπάρτζης
Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος

ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΚΟ 
ΙΑΤΡΕΙΟ

Κλεισθένους 43 
e-mail: bartzisv@gmail.com

Κιάτο, τηλ.: 27420 26486, κιν.: 6932 391104

| |

|

| 

Μικροωτοσκόπηση.  Ακοοµετρία (τονική - οµιλητική), 
τυµπανοµετρία, ακουστικό αντανακλαστικό, 
έλεγχος ευσταχιανής σάλπιγγας
 Λειτουργική εξέταση οπισθίου λαβυρίνθου 

- Αντιµετώπιση ιλίγγου θέσεως
Ενδοσκοπικός έλεγχος ώτων, ρινός, 

φάρυγγα, λάρυγγα µε εύκαµπτα & άκαµπτα 
ενδοσκόπια - Video καταγραφή δεδοµένων

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

Με δύο ήττες ξεκίνησε τις φετινές αγωνιστικές του υποχρεώσεις 
ο Παμβοχαϊκός αφού ο Α.Ο.Π. Κηφισιάς τήρησε την παράδοση που 
τον θέλει να τον νικάει με 3-2 σετ στο Λιγκ Καπ Νίκος Σαμαράς. 
Όπως και στις προηγούμενες τέσσερις αναμετρήσεις που κρίθηκαν 
στο τάι μπρέικ έτσι και στο Ζηρινειο ο Α.Ο.Π.Κηφισιάς επικράτησε 
3-2 της ομάδας του Βραχατίου. Στην αμέσως επόμενη αναμέτρηση 
οι «πράσινοι» του Παναθηναϊκού επικράτησαν με 3-1 σετ (19-25, 25-
6, 25-21, 25-18) αφήνοντας εκτός τετράδας την ομάδα του Παμβοχα-
ϊκού. Εν τω μεταξύ τη Δευτέρα 28-10-2019 πραγματοποιήθηκε επι-
τέλους η κλήρωση του φετινού πρωταθλήματος της Βόλεϊ Λιγκ. Ο 
Παμβοχαϊκός στην πρώτη του αναμέτρηση θα αντιμετωπίσει εντός 
έδρας την Ελπίδα Αμπελοκήπων το Σάββατο 2 Νοεμβρίου. Τελικά 
μετά τις διεργασίες του καλοκαιριού μόνο η ΑΕΚ θα μείνει εκτός 
πρωταθλήματος. Στο φετινό πρωτάθλημα στα πλέι οφ θα συμμετά-
σχουν οι ομάδες που θα τερματίσουν στην πρώτη εξάδα. Θα γίνουν 
ακόμα και αγώνες πλέι άουτ για τις τέσσερις τελευταίες της κανο-
νικής περιόδου, για να ξεκαθαριστεί ποιες θα είναι εκείνες που θα 
υποβιβαστούν.

Με ήττες ξεκίνησε στο 
League Cup o Παμβοχαϊκός
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∆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

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

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΜΒΟΧΑΪΚΟ

Εναρμόνιση αθλητικών αξιών και αξιών ζωής

Ε ίναι γνωστό ότι τα ιδε-
ώδη και οι αξίες του 
αθλητισμού βοηθούν 
τον άνθρωπο να πε-

τύχει τους στόχους του και 
να φτάσει στον πραγματικό 
του προορισμό: το «ευ αγω-
νίζεσθαι», που αποτελεί την 
πεμπτουσία του αθλητικού 
πνεύματος, η συμμετοχή, η 
ομαδικότητα, η προσπάθεια, 
το ήθος, η ευγενής άμιλλα,  
και  όχι απλώς η νίκη και το 
ρεκόρ, θα βοηθήσουν τον άν-
θρωπο να ξεπεράσει τις ανα-
σφάλειες και τους εγωισμούς 
του και να βαδίσει με σιγου-
ριά προς ένα υγιή τρόπο ζωής 
και δράσης.           

Με αυτή τη γενική παραδο-
χή ως αφετηρία ο Παμβοχαϊ-
κός διοργανώνει την Κυριακή 
3 Νοεμβρίου μια ενδιαφέ-
ρουσα ενημερωτική ημερίδα 
στο ξενοδοχείο Αλκυών στο 
Βραχάτι. 

Η ημερίδα έχει τίτλο 
«Εναρμόνιση αθλητικών 
αξιών και αξιών ζωής» και 
κύριος ομιλητής είναι ο 
Λεωνίδας Καραΐσκος πρόε-
δρος της «Ευ Αγωνίζεσθαι» 
και υπεύθυνος Φυσικής 
Αγωγής και Σχολικού αθλη-
τισμού Γ Αθήνας.

Ο Λεωνίδας Καραΐσκος 
ολοκλήρωσε τις βασικές 
σπουδές του στη Φυσική 
Αγωγή στα ΤΕΦΑΑ ΑΘΗΝΩΝ 
και τις μεταπτυχιακές στο Δη-
μοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θρά-
κης. Ήταν ανώτερο στέλεχος 

της Οργανωτικής επιτροπής 
των Ολυμπιακών και Παραο-
λυμπιακών αγώνων της Αθή-
νας 2004. Ήταν υπεύθυνος 
αγωνιστικού τομέα της επαγ-
γελματικής λίγκας του βόλεϊ 
ανδρών (2004-2006). Από 
το 2009 έως το 2017 ήταν 
τεχνικός σύμβουλος στην 
Ελληνική Ομοσπονδία Πετο-
σφαίρισης, αρμόδιος για την 
ανάπτυξη του παιχνιδιού στη 
πρώτη βαθμίδα εκπαίδευσης. 

Είναι βασικός εισηγητής 
πολλών σεμιναρίων που 
έχουν διοργανωθεί στην Ελ-
λάδα και αφορούν στη προ-
σέγγιση του βόλεϊ στις ανα-
πτυξιακές ηλικίες, οργάνωση 
και διοίκηση αθλητικών σω-
ματείων, ψυχοκινητική αγω-
γή, καλών συμπεριφορών και 
ευ αγωνίζεσθαι στον αθλη-
τισμό κα. Από το 2015 είναι 
Πρόεδρος του φορέα Κώδι-
κας Ευ Αγωνίζεσθαι με βασι-
κή αποστολή την υλοποίηση 
ευρωπαϊκών ερευνητικών 
προγραμμάτων και προλη-
πτική ενημέρωση της αθλη-
τικής κοινότητας σε θέματα 
εθισμού (ντόπινγκ, στοιχη-
ματισμός) αλλά και υιοθέτη-
σης καλών πρακτικών στους 
αθλητικούς χώρους.

Η εκδήλωση θα ξεκινήσει 
στις 11:00 το πρωί, την επι-
μέλεια και παρουσίαση έχει 
η κ. Γιώτα Μαλακού και τε-
λεί υπό την αιγίδα του δήμου 
Βέλου-Βόχας και του ΝΠΔΔ 
«Ανέλιξη». 



ΑΓΑΘΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ
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ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ
για το δικό σας

εξατομικευμένο 
πρόγραμμα

και για εκπτώσεις 

27410
55405

ΟΔΥΣΣΕΩΣ 
ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ 
2, ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ 
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Χέρια
288€

6 ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ Πόδια
456€

6 ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ

Μπικίνι
288€

6 ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣΜασχάλες 
216€

6 ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ

Ανδρική 
Πλάτη
456€

6 ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ

Μοναδικά πακέτα ΜΟΝΟ για το Νοέμβριο 2019
για μόνιμη αποτρίχωση

με το βραβευμένο laser SOPRANO ICE! 

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 


