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Πρόθεσή μας, 
δηλώνει ο Σπύρος 
Σταματόπουλος 
δήμαρχος Σικυωνίων, 
είναι με την αποκάλυψη 
και διατήρησή του 
το αρχαίο θέατρο να 
ενταχθεί και πάλι 
στο πολιτιστικό και 
κοινωνικό γίγνεσθαι 
του τόπου μας

■ σελ. 13

gnomipoliton@gmail.com

ΣΤΟ ΕΣΠΑ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ 
ΘΕΑΤΡΟ ΣΙΚΥΩΝΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ ΚΑΡΑΤΕ
Το όραμα  και τα σχέδια 
του Βασ. Νανόπουλου 
για το δήμο Κορινθίων

Ξεκίνησαν πάλι τα έργα 
στην οδό Αγ. Μαρίνας

Έπεσαν υπογραφές για 
άλλες 7 παιδικές χαρές

Διπλός Θρίαμβος 
για τον ΑΚΑΜΑ 

του Αργύρη 
Κωνσταντίνου

Ο δήμος Σικυωνίων αναλαμβάνει την εκπόνηση των μελετών για την ένταξη του έργου

Ενόψει κατάρτισης του πρώτου 
προϋπολογισμού του ως δήμαρχος 

Κορινθίων εξηγεί τις προτεραιότητες

ΑΚΟΜΗ: Αναστάτωση στην τοπική 
κοινωνία με το ενδεχόμενο έλευσης 

προσφύγων σε ξενοδοχείο στο Κοκκώνι

ΑΚΟΜΗ: Υπογράφει προγραμματική με 
τη Σχολή Μηχανικού για την εκτέλεση 

έργων με χαμηλό κόστος
■ σελ. 5-6 ■ σελ.13-14, 16

ΠΕΡΙΦ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ: Να φωτίσει και πάλι τον Ακροκόρινθο επιδιώκει η Κόρκα
■ σελ. 3

■ σελ.17
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150.000€ σε κάθε 
δήμο από τον 
“Φιλόδημο”

Μ ε 150.000 ευρώ 
επιχορηγούνται όλοι οι 

δήμοι της χώρας με πληθυσμό 
κάτω των 50.000 κατοίκων για 
την αποτελεσματική λειτουργία 
των υπηρεσιών καθαριότητας 
και την αναβάθμιση του στόλου 
οχημάτων.
Με απόφαση του υπουργού 
Εσωτερικών, Τάκη 
Θεοδωρικάκου, διατίθενται 
για το σκοπό αυτό από το 
πρόγραμμα «ΦιλόΔημος», 
συνολικά 40 εκατ. ευρώ για 
τους 266 δήμους της χώρας που 
πληρούν το πληθυσμιακό αυτό 
κριτήριο.
Μέσω της σχετικής 
πρόσκλησης, οι δήμοι αυτοί 
μπορούν να αποκτήσουν 
άμεσα μέσω διαγωνιστικής 
διαδικασίας απορριμματοφόρα 
ή σάρωθρα προκειμένου 
να παρέχουν ποιοτικότερες 
υπηρεσίες στους δημότες.

Σ υνάντηση εργασίας με τον 
Πρέσβη των Ηνωμένων 
Πολιτειών στην Ελλάδα κ. 

Geoffrey Pyatt είχε ο Υφυπουργός 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, αρμό-
διος για την  Έρευνα και την Καινο-
τομία, κ. Χρίστος Δήμας .

Κυρίαρχο θέμα της συζήτησης, 
που διεξήχθη σε άριστο και ευχάρι-
στο κλίμα, ήταν η ενδυνάμωση των 
διμερών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας 
- ΗΠΑ στους τομείς της Έρευνας, 
της Τεχνολογίας και της Καινοτο-
μίας, καθώς και η συνεργασία σε 
ζητήματα που αφορούν τη νεοφυή 
επιχειρηματικότητα και το οικοσύ-
στημα των startup στην Ελλάδα.  

Η συζήτηση πάντως δεν περιο-
ρίστηκε μόνο στο χαρτοφυλάκιο 
του Υφυπουργού Ανάπτυξης, αλλά 
καθώς έγινε εκτενής συζήτηση 
την Κορινθία και τις προοπτικές 
της. Πρόσφατα μάλιστα, ο Αμερι-
κανός πρέσβης συμμετείχε σε πο-
δηλατικούς αγώνες στην περιοχή 
της Νεμέας;. Μάλιστα, ο κ. Δήμας 
τον προσκάλεσε να δοκιμάσει τις 
ποδηλατικές διαδρομές της ορει-
νής Κορινθίας σε Φενεό και Λίμνη 
Δόξα, του χάρισε κρασιά από τον 
αμπελώνα της Νεμέας ενώ του 
απηύθυνε πρόσκληση να παρα-
στεί στην αναβίωση των Νέμεων 
Αγώνων, που πραγματοποιηθούν 
φέτος στις  26-28/6 2020.  

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΗΜΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟ ΠΡΕΣΒΗ

Καινοτομία και Κορινθία 
η ατζέντα της συζήτησης

Εξαρθρώθηκε σπείρα

Εξιχνιάστηκαν, ύστερα από μεθοδική 
έρευνα του Τμήματος Ασφαλείας 

Κορίνθου, μία ληστεία, 51 κλοπές και 6 
απόπειρες, στην ευρύτερη περιοχή της 
Κορινθίας και της Δυτικής Αττικής. Πιο 
συγκεκριμένα, οι δράστες προσέγγιζαν 
καταστήματα, επιχειρήσεις και οικίες, 
στην ευρύτερη περιοχή της Κορινθίας 
χρησιμοποιώντας οχήματα που είχαν 
προηγουμένως αφαιρέσει και έκλεβαν 
χρήματα και αντικείμενα αξίας.

Υδατοδρόμιο στη Στυμφαλία;

Η λίμνη Στυμφαλίας ακούστηκε ως μία 
από τις 17 λίμνες της Ελλάδας που θα 

εγκατασταθεί υδατοδρόμιο. Η αναφορά 
έγινε με αφορμή το επικείμενο νομοσχέδιο 
για τη λειτουργία υδατοδρομίων στην 
Πελοπόννησο. Το νομοσχέδιο που θα 
αφορά την κατασκευή και τη λειτουργία 
τους πρόκειται να κατατεθεί στη Βουλή 
έως τα τέλη Νοεμβρίου και προς το παρόν 
δεν αφορά λίμνες.

ΣΤΑ ΓΡΗΓΟΡΑ

ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Σε λειτουργία αναμένεται να τεθεί 
εντός των προσεχών ημερών στο 

σύστημα TAXISNET η ηλεκτρονική 
υπηρεσία μέσω της οποίας θα είναι 
δυνατή η υποβολή αιτήσεων είσπραξης 
του επιδόματος θέρμανσης για την 
περίοδο 2019-2020. 

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ Η ΟΡΕΙΝΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑ

Είναι πανέμορφη, είναι δυο βήματα από την Αθήνα και 
έχει γίνει ένας από τους δημοφιλέστερους προορισμούς 

για ολιγοήμερες αποδράσεις και κυρίως Σαββατοκύριακα 
και τριήμερα. Η ορεινή Κορινθία με μια πλειάδα υπέροχων 
ξενοδοχείων έχει γίνει must χειμερινός προορισμός!

ΚΟΙΝΩΝΙIKO ΜEΡΙΣΜΑ 2019

Kοινωνικό μέρισμα θα λάβουν περίπου 
1 εκατομμύριο νοικοκυριά. Στον 

«αέρα» ωστόσο παραμένει το ποσό που θα 
μοιραστούν. Για να δοθούν τα ίδια χρήματα 
με πέρσι στους δικαιούχους θα πρέπει να 
βρεθούν περίπου 1 δισ. ευρώ!

H ATAKA

ONTOUR ΣΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΟ

Την Τετάρτη 27 Νοεμβρίου και 
την Πέμπτη 28 Νοεμβρίου τα 

εργαστήρια του Σχολείου Τουρισμού 
OnTour ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, στο Αλεξάνδρειο 
Συνεδριακό Κέντρο Λουτρακίου. Το 
Σχολείο Τουρισμού OnTour είναι μία 
εκπαιδευτική μη κερδοσκοπική δράση.

Ο Σύλλογος Γονέων Στυμφαλίας 
ευχαριστεί τον Χρίστο Δήμα

Ευχαριστήρια επιστολή προς 
τον υφυπουργό Ανάπτυξης και 
βουλευτή Κορινθίας, Χρίστο Δήμα 
έστειλε ο Σύλλογος Γονέων και 
Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχο-
λείου Στυμφαλίας. Ο Πρόεδρος 
του Συλλόγου, Μάρκος Λέγγας, η 
Αντιπρόεδρος Αγγελική Σκάζα, η 
Γραμματέας Δήμητρα Σαρλά και το 
Διοικητικό Συμβούλιο ευχαριστούν 
θερμά τον Χρίστο Δήμα για την ανα-
βάθμιση του Δημοτικού Σχολείου 
Καλλιάνων. Στην επιστολή αναφέ-

ρεται συγκεκριμένα ότι ο Σύλλογος 
ευχαριστεί τον Χρίστο Δήμα «για 
την άμεση ανταπόκριση στο αίτημά 
μας και την ουσιαστική παρέμβασή 
του στην Υπουργό Παιδείας κ. Νίκη 
Κεραμέως, προκειμένου το σχο-
λείο μας να λειτουργεί πλέον ως 6/
θέσιο».  Επίσης ο Σύλλογος ευχαρι-
στεί τον κ. Σπύρο Χρυσανθόπουλο 
που αποτέλεσε σημαντικό αρωγό 
για την αναβάθμιση του σχολείου 
και τη βελτίωση της παρεχόμενης 
εκπαίδευσης στα παιδιά.
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3ΠΟΛΙΤΏΝ
Γνώμη Περιφέρεια Πελοποννήσου

ΝΕΑ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Δηλώσεις Νικολάκου 
για τη διαχείριση 
απορριμμάτων στην 
Πελοπόννησο
Η πρώην αντιπεριφερειάρχης 
Κορινθίας Κωνσταντίνα Νικολά-
κου σε δηλώσεις της σχετικά με 
τη διαχείριση των απορριμμά-
των ανέφερε μεταξύ άλλων:

«Σε κακή “ θεατρική παράστα-
ση”, που οι κριτικοί του θεάτρου 
θα την κατέτασσαν σίγουρα  
στην κατηγορία «θέατρο του 
παραλόγου», μετατράπηκε 
η συζήτηση στο Ελληνικό 
Κοινοβούλιο για το ζήτημα της 
διαχείρισης των απορριμμά-
των της Πελοποννήσου με τη 
σύμπραξη δημόσιου ιδιωτικού 
τομέα (ΣΔΙΤ). 
Στους πρώτους ρόλους εμφα-
νίστηκαν ο Πρωθυπουργός της 
Χώρας, Κυριάκος Μητσοτάκης 
και ο βουλευτής Αρκαδίας του 
Κινήματος Αλλαγής, Οδυσσέας 
Κωνσταντινόπουλος, ενώ το 
ρόλο του θεατή είχε σχεδόν 
σύσσωμη η Κοινοβουλευτική 
Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. 
(....) Καταλάβαμε ποιοι και γιατί 
είναι πίσω από τη συμπόρευση 
της Νέας Δημοκρατίας και του 
Κινήματος Αλλαγής και στη 
Βουλή, αλλά και στην Περιφέ-
ρεια Πελοποννήσου. 
Εκείνο που δεν έχουν καταλά-
βει, ακόμα, οι όψιμοι σωτήρες 
του έργου, είναι ότι η οριστική 
λύση μπορεί να έρθει μόνο μέσα 
από τις πρωτοβουλίες που θα 
αναλάβει το ερχόμενο χρονικό 
διάστημα η παράταξη του κ. 
Τατούλη. 
Διαθέτουμε και τη γνώση και 
την εμπειρία, αλλά και την 
υποχρέωση να διασώσουμε το 
έργο μας από τους πολιτικούς 
πάτρωνες που το οδηγούν 
στα βράχια και δεσμευόμαστε 
απέναντι στους πολίτες ότι αυτό 
θα πράξουμε.

δήγμα Να φωτίσει και πάλι τον Ακροκόρινθο 
επιδιώκει η Αθηνά Κόρκα

Προτάσεις έργων Πολιτισμού από την Αντιπεριφερειάρχη Πελοποννήσου

Ε υρεία σύσκεψη εργασίας με κύριο θέμα την ένταξη 
των έργων Πολιτισμού στο πλαίσιο του Περιφε-
ρειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος του ΕΣΠΑ 

2014-2020, πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 8 Νοεμ-
βρίου στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, υπό την Υπουργό 
Πολιτισμού και Αθλητισμού κα Λίνα Μενδώνη, τον Περιφε-
ρειάρχη Πελοποννήσου κ. Παναγιώτη Νίκα και τον Γενικό 
Γραμματέα Πολιτισμού του ΥΠΠΟΑ κ. Γιώργο Διδασκάλου.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν, επίσης, οι πέντε χωρικοί 
αντιπεριφερειάρχες, οι Προϊστάμενοι των 
Εφορειών Αρχαιοτήτων των Περιφερειακών 
Ενοτήτων της Πελοποννήσου και υπηρεσιακοί 
παράγοντες. Στη σύσκεψη αποφασίστηκε να 
προταθούν προς ένταξη στο ΕΣΠΑ 2014-2020 
έργα με συνολικό προϋπολογισμό 11,37 εκατ. 
ευρώ. Η πορεία των έργων θα εκτιμηθεί σε 
επόμενη σύσκεψη, η οποία θα πραγματοποιη-
θεί σε έξι μήνες στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Όπως δήλωσε η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, 
«ο πολιτισμός είναι ένα αναπτυξιακό εργαλείο για την οικο-
νομία. Με αυτή τη λογική προχωρήσαμε σε έναν ιδιαίτερα 
σημαντικό αναπτυξιακό σχεδιασμό για τις 5 Περιφερειακές 
Ενότητες της Πελοποννήσου. Με τον Περιφερειάρχη και 
τους αντιπεριφερειάρχες καταλήξαμε σε μια σειρά σημα-
ντικών έργων τα οποία, τους αμέσως επόμενους μήνες, 
μπορούν να ενταχθούν για χρηματοδότηση στο ΕΣΠΑ. Είναι 

έργα που πρέπει να ωριμάσουν μελετητικά, ώστε να προ-
λάβουμε να τα εντάξουμε στο επόμενο εξάμηνο, εξασφα-
λίζοντας την υλοποίησή τους στο πλαίσιο της τρέχουσας 
προγραμματικής περιόδου.

Τόσο η Περιφέρεια Πελοποννήσου, όσο και το Υπουργείο 
Πολιτισμού και Αθλητισμού, ενδιαφέρονται απολύτως για 
τη συντήρηση, ανάδειξη, προβολή και κοινωνικοποίηση 
των εξαιρετικά σημαντικών μνημείων της Πελοποννήσου. 
Οι αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου έχουν και τη δυ-
νατότητα και τη γνώση να υλοποιούν έργα επί μνημείων, 

επί αρχαιολογικών χώρων στον περιβάλλοντα 
χώρο τους.

Αυτό το οποίο εξασφαλίζει η εξαιρετικά καλή 
συνεργασία με την Περιφέρεια Πελοποννήσου 
είναι η χρηματοδότηση. Χωρίς αυτή τη συ-
νεργασία δεν μπορούν να προχωρήσουν συ-
στηματικά και με ακέραιο τρόπο όλες αυτές οι 
παρεμβάσεις, που έχουν άμεσο αντίκτυπο στην 

καθημερινότητα των πολιτών, στο επίπεδο ζωής των τοπι-
κών κοινωνιών της Πελοποννήσου».

Από την πλευρά του, ο Περιφερειάρχης κ. Παναγιώτης 
Νίκας, σημείωσε: «Έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας τη 
Λίνα Μενδώνη, την Υπουργό που τιμά τον Πολιτισμό. Θα 
κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να βοηθήσουμε το έργο 
των Εφορειών Αρχαιοτήτων και τον δύσκολο αγώνα που 
δίνουν για τη διάσωση της πατρογονικής κληρονομιάς. 
Προσδιορίσαμε τα χρήματα που έχουμε, τις κινήσεις που 

n
Στη σύσκεψη 

συζητήθηκε η ένταξη 
έργων Πολιτισμού 
στο ΕΣΠΑ 2014-

2020

ΓΥΡΙΣΤΕ ΣΕΛΙΔΑ



ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  15  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  2019 ΠΟΛΙΤΏΝ
Γνώμη4 Περιφερειακά Νέα

πρέπει να κάνουμε, και σε 6 μήνες θα είμαστε 
πάλι εδώ, όλοι μαζί, συνέργεια όλων των υπη-
ρεσιών που ασχολούνται με το συγκεκριμένο 
ζήτημα, για να αξιολογήσουμε την πορεία μας 
και να εκτιμήσουμε την κατάσταση. Συμφω-
νήσαμε να υπάρξει γρήγορη απορρόφηση 
των πόρων που προέρχονται από το ΕΣΠΑ, 
ώστε να μη βρεθούμε στη δύσκολη θέση να 
επιστρέψουμε πόρους. Θα είναι τραγωδία αν 
συμβεί κάτι τέτοιο».

Δηλώσεις Κόρκα
Σε δηλώσεις της η αντιπεριφερειάρχης Πε-

λοποννήσου κ. Αθηνά Κόρκα επεσήμανε τα 
εξής:

« Ήταν μία σύσκεψη εργασίας όσον αφορά 
το άμεσο και το απώτερο μέλλον ανάδειξης 
αρχαιολογικών μνημείων σε όλες τις περι-
φερειακές ενότητες της Πελοποννήσου. Η 
συνεργασία αφορούσε και τα μνημεία, για τα 
οποία υπήρχαν προσκλήσεις και θα προχωρή-
σουν οσονούπω, όπως το Λαογραφικό Μου-
σείο Κορίνθου, η Υδατογέφυρα του Άσσου, η 
ανάδειξη της αρχαίας διόλκου, του αρχαίου 
λιμένα των Κεγχρεών, αλλά και άλλα έργα που 
έχουν ώριμες και έτοιμες μελέτες ούτως ώστε 
να προλάβουν να ενταχθούν μέσα στα 11,5 
εκατομμύρια τα οποία διατίθενται επιπλέον για 
έργα πολιτισμού στην Περιφέρεια Πελοπον-
νήσου. Όσον αφορά στην Κορινθία, επεσήμα-
νε η κ. Κόρκα, στα έργα αυτά εμπεριέχονται 
και βυζαντινά μνημεία όπως η Ιερά Μονή της 
Ζάχωλης, αλλά και ο ηλεκτροφωτισμός της 
Ακροκορίνθου. Η Κόρινθος είναι η μοναδική 
πόλη της Πελοποννήσου που το κάστρο της 
βρίσκεται στο σκοτάδι, σημείωσε η κ. Κόρκα. 
Στη συνέχεια αναφέρθηκε και άλλα σημαντικά 
έργα που θα προχωρήσουν, όπως το Θέατρο 
της Αρχαίας Σικυώνας σε προγραμματική με 
το δήμο Σικυωνίων (βλέπε ρεπορτάζ σελ. 9).

«Προχωράμε αποφασισμένοι να δικαιώ-
σουμε την επιλογή των συμπολιτών μας για 
μια σύγχρονη και καινοτόμα περιφέρεια Πε-
λοποννήσου που σέβεται, αναδεικνύει και 
αξιοποιεί την ιστορία και τον πολιτισμό της», 
κατέληξε η Αντιπεριφερειάρχης Πελοποννή-
σου στις δηλώσεις της.

Χάθηκε από την 
ανακοίνωση η Κόρινθος

Με αγωνία περίμεναν όλοι οι Κορίνθιοι να 
ακούσουν το αποτέλεσμα της συνάντησης 
του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Πανα-
γιώτη Νίκα και του υφυπουργού Εθνικής 
Άμυνας Αλκιβιάδη Στεφανή. Ο λόγος ήταν 
η ενημέρωση που υπήρχε από την Περι-
φέρεια ότι στη συνάντηση θα συζητηθεί το 
θέμα της παραχώρησης από το υπουργείο 
στην Περιφέρεια των στρατοπέδων σε Κό-
ρινθο, Ναύπλιο και Τρίπολη για τις ανάγκες 
στέγασης των υπηρεσιών της. Ωστόσο μετά 
το πέρας της συνάντησης, στη σχετική ανα-
κοίνωση η Κόρινθος … χάθηκε! Ο λόγος 
αδιευκρίνηστος αφού το δελτίο τύπου που 
δόθηκε στη δημοσιότητα δεν αναφέρει τί-
ποτα! 

Ο Περιφερειάρχης στις δηλώσεις του δεν 
αναφέρθηκε καν στο θέμα του στρατοπέδου 
της Κορίνθου και δυστυχώς το συμπέρασμα 
που βγαίνει από όλα αυτά είναι ότι προς 
το παρόν δεν υπάρχει φως για την αλλαγή 
χρήση του στρατοπέδου Κορίνθου!

Τάσος Γκιολής: Ολοκληρώνονται 
οι εργασίες καθαρισμού στα ρέματα

Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κο-
ρινθίας κ. Αναστάσιος Γκιολής σε 
δηλώσεις του ενημέρωσε για την 
πορεία του έργου καθαρισμού των 
ρεμάτων της Π.Ε. Κορινθίας, αλλά 
και την εξέλιξη μεγάλων έργων 
στο νομό. 

«Θέλω να πω στους συμπολίτες 
μας ότι πρέπει να είναι ήσυχοι» 
είπε ο κ. Γκιολής και συνέχισε: «τα 
συνεργεία που έχουν αναλάβει 
τον καθαρισμό των ρεμάτων ήδη 
σε πολλά έχουν ολοκληρώσει τις 
εργασίες τους. Για παράδειγμα θα 
αναφερθώ στον καθαρισμό του 
ρέματος του Περιστερώνα (σ.σ. 
Χεκάλι), ολοκληρώθηκε ο τμημα-
τικός καθαρισμός του ρέματος Ζα-
πάντη στο Βραχάτι, γίνεται καθαρι-
σμός σε δύο ρέματα στον Αγιάννη 
στα Ίσθμια, όπως επίσης και στις 
Κεγχριές, αλλά όπως είπα», υπο-
γράμμισε ο αντιπεριφερειάρχης, 
«τα ρέματα σε όλη την Κορινθία θα 
καθαριστούν πριν παρουσιαστούν 
έντονα καιρικά φαινόμενα και θα 
είμαστε όλοι ασφαλείς». 

Στη συνέχεια ο κ. Γκιολής μίλησε 
για τις συναντήσεις συνεργασίας 

με τοπικούς παράγοντες και τόνισε 
πως «έχω στις δράσεις μου πολλές 
συναντήσεις με προέδρους τοπι-
κών κοινοτήτων. Είναι άνθρωποι 
νέοι που θέλουν να προσφέρουν 
στο χωριό τους. Πολλά από τα προ-
βλήματα που μου αναφέρουν είναι 
προβλήματα των δήμων, αλλά δεν 
πειράζει εγώ είμαι εδώ ως αντιπε-
ριφερειάρχης να ακούσω τα προ-
βλήματά τους και σε συνεργασία 
με τον δήμαρχο κάθε περιοχής να 
λύσουμε τα θέματα. Ο Παναγιώτης 
Νίκας και ο Τάσος Γκιολής είμαστε 
δίπλα στους δημάρχους, τόνισε 
με νόημα ο αντιπεριφερειάρχης 
Κορινθίας. Οι εκλογές τέλειωσαν, 
είπε, τα προβλήματα είναι κοινά 
και όπου μπορούμε καλύτερα θα 
επέμβουμε για να εξασφαλίσουμε 
βατότητα των αγροτών στα χτή-
ματά τους, λιγότερες λακούβες και 
έργα που είχαν μείνει πίσω τόσο 
καιρό στην Κορινθία μας. Το φράγ-
μα του Ασωπού μέσα στο 2020-
2021 θα ολοκληρωθεί. Όπως και 
η λιμνοδεξαμενή Ξυλοκάστρου, 
ένα έργο με προϋπολογισμό γύρω 
στα 20 εκατομμύρια, που θα είναι 

όμως, όπως λέει και ο Κυριάκος 
Μητσοτάκης πολύ χρήσιμο για 
τους αγρότες μας. Αυτά τα με-
γάλα έργα θέλουμε να βάλουμε 
μπροστά για την Κορινθία της νέας 
εποχής. Είμαστε εδώ για τα μεγά-
λα έργα. Μεγάλο έργο θεωρού-
με το αρδευτικό της Στυμφαλίας, 
περίπου στα 6 εκατομμύρια, κο-
στολογημένο, με έτοιμες μελέτες 
από την υπηρεσία της Νομαρχίας 
Κορινθίας, σε άμεση προτεραιό-
τητα. Επίσης τη λιμνοδεξαμενή της 
«Δόξα» στο Φενεό που θα λύσει 
πολλά προβλήματα και φροντί-
ζουμε πάρα πολύ το επαρχιακό 
δίκτυο. Θα κοιτάξουμε να είναι όλο 
το επαρχιακό δίκτυο ασφαλές και 
με ηλεκτροφωτισμό και με μεγα-
λύτερο τάπητα». 

Τέλος, όσον αφορά την είσοδο 
της Πελοποννήσου, το έργο δια-
μόρφωσης της πύλης του Ισθμού, 
ο κ. Γκιολής κάλεσε τους Κορίν-
θιους και τους Πελοποννησίους 
να είναι σίγουροι ότι το έργο θα 
προχωρήσει και η «Πύλη της Πε-
λοποννήσου θα είναι σε καλύτερη 
μορφή από τη σημερινή».
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5ΠΟΛΙΤΏΝ
Γνώμη δήμος Κορινθίων

Ο
δήμαρχος Κορινθίων 
Βασίλης Νανόπουλος 
έδωσε συνέντευξη στο 
ekorinthos.gr και τον 

Θύμιο Τσαρμπό στην οποία αναφέρ-
θηκε στους στόχους, το όραμα και 
τον προγραμματισμό του για το δήμο 
Κορινθίων ενόψει της κατάρτισης 
του προϋπολογισμού του δήμου για 
το 2020. Ο κ. Νανόπουλος ξεκίνη-
σε σημειώνοντας πως η αλλαγή στη 
φιλοσοφία διαχείρισης των καθημε-
ρινών προβλημάτων του δήμου και 
οι εντατικές εργασίες καθαριότητας 
και ευπρεπισμού δεν αποτελούν μια 
προσωρινή κατάσταση, αλλά θα συ-
νεχίσουν να γίνονται καθόλη τη δι-
άρκεια της θητείας του. 

«Ό,τι βλέπετε», είπε ο δήμαρχος Κο-
ρινθίων απευθυνόμενος στους δημό-
τες μέσω του φακού του ekorinthos.
gr, «στη βελτίωση της καθαριότητας, 
της τάξης, του ευπρεπισμού που γίνε-
ται στην πόλη και τα χωριά του δήμου 
Κορινθίων δεν είναι κάτι προσωρινό. 
Είναι κάτι που θα συνεχιστεί μόνιμα 
και η ποιότητα των υπηρεσιών του 
δήμου προς τους πολίτες θα είναι πά-
ντοτε υψηλή. Εκείνο το οποίο θέλουμε 
να περάσουμε ως μήνυμα στους πολί-
τες», συνέχισε «είναι ότι η συνεργασία 
τους είναι απαραίτητη για να διατηρή-
σουμε την πόλη και τα χωριά καθαρά. 
Πρέπει να βελτιώσουμε τις συνθήκες 
ζωής και σ’αυτό βοηθάει και η συμ-
μετοχή του δήμου στο δίκτυο δήμων 
“Βιώσιμη Πόλη”, στο οποίο συμμετεί-
χα στη τελευταία συνάντηση που έγινε 
στο Βραχάτι και εκεί με την βοήθεια 
και άλλων δήμων που έχουν προηγη-
θεί να αποκτήσουμε την τεχνογνωσία 
που χρειάζεται και γρήγορα να κά-

νουμε πολλά πράγματα στην Κόρινθο. 
Με προγραμματικές συμφωνίες, με 
ανταλλαγή τεχνογνωσίας, με επαφές 
με το εξωτερικό και με εξωστρέφεια, 
σκοπός μας είναι να αλλάξουμε εντε-
λώς την κατάσταση που επικρατούσε 
μέχρι σήμερα στο δήμο Κορινθίων να 
βγει από την απομόνωση στην οποία 
είχε μείνει αρκετά χρόνια και να γίνει 
ένα σύγχρονος ευρωπαϊκός δήμος». 

Συνεχίζοντας ο Βασίλης Νανόπου-
λος, αναφέρθηκε στο όραμά του για το 
δήμο Κορινθίων λέγοντας ότι «εκείνο 
που είχα πει και προεκλογικά και πα-
ραμένει ως στόχος είναι ότι ο δήμος 
Κορινθίων να είναι ένας σύγχρονος 
και αποτελεσματικός δήμος όσον 
αφορά την παροχή των υπηρεσιών 
στους πολίτες και να βοηθήσει στη 
δημιουργία ενός πλαισίου ανάπτυξης 
μέσα στο οποίο οι επιχειρήσεις, οι 

επαγγελματίες και οι πολίτες θα μπο-
ρούν να έχουν πλούτο και εισόδημα. 
Να βελτιώσουν δηλαδή την οικο-
νομική κατάστασή τους με ότι καλό 
αυτό σημαίνει για το περιβάλλον, για 
το χώρο, για τις υποδομές. Αυτό που 
θα κάνουμε είναι να βελτιώσουμε τις 
υποδομές που έχουν παραμεληθεί 
στο δήμο Κορινθίων, π.χ. να δημιουρ-
γήσουμε Επιχειρηματικό Πάρκο, να 
δημιουργήσουμε δηλαδή τις προϋπο-
θέσεις τις οποίες χρειάζονται οι επιχει-
ρήσεις για να αναπτυχθούν. Είναι κάτι» 
συνέχισε ο δήμαρχος Κορινθίων «που 
έχει περιγραφεί στο προεκλογικό μας 
πρόγραμμα και το οποίο θα περιγρα-
φεί στο Επιχειρησιακό Σχέδιο του Δή-
μου και θα αποτυπωθεί και στον προ-
ϋπολογισμό που θα κουβεντιάσουμε 
σε λίγες εβδομάδες. Η ουσία είναι», 
υπογράμμισε «ότι θέλουμε έναν δήμο 

σύγχρονο, με υποδομές τέτοιες που 
θα τον κάνουν ελκυστικό και για τις 
επιχειρήσεις και για τους επισκέπτες, 
αλλά και για τους πολίτες, να έρχονται, 
να ζουν αλλά και να εργάζονται στο 
δήμο Κορινθίων».

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΜΑΡΜΑΡΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ
ΘΑΝΑΣΕΝΑΡΗΣ

Μουσών 14,
Βέλο Κορινθίας

Mάρµαρα • γρανίτες
φυσικά πετρώµατα

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

ΓΥΡΙΣΤΕ ΣΕΛΙΔΑ

Το όραμα και τα σχέδια του Βασίλη 
Νανόπουλου για το δήμο Κορινθίων
Με αφορμή την επικείμενη κατάθεση του πρώτου προϋπολογισμού ως δημάρχου Κορινθίων

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ 
ΣΤΗΝ ΚΕΔΕ

 Ολόκληρη την Πελοπόννησο 
θα εκπροσωπήσει ο δήμαρχος 
Κορινθίων Βασίλης Νανόπουλος 
μαζί με τον πρώην δήμαρχο Πύλου 
Δημήτρη Καφαντάρη στις επικεί-
μενες εκλογές στην ΚΕΔΕ. 
Και οι δύο αυτοδιοικητικοί θα 
ενταχθούν στο στο κεντροδεξιό 
ψηφοδέλτιο όπου, θα συναγωνι-
στούν ο δήμαρχος Αμπελοκήπων- 
Μενεμένης Λάζαρος Κυρίζογλου 
και ο δήμαρχος Τρικκαίων Δημή-
τρης Παπαστεργίου. Η δέσμευση 
και των δυο επικεφαλής είναι, ότι 
θα επιλεγεί για την θέση του Προ-
έδρου αυτός που θα υπερψηφιστεί 
στο ενιαίο ψηφοδέλτιο και έχει 
μάλιστα προταθεί ο «χαμένος» να 
καταλάβει την θέση του αντιπροέ-
δρου. Στη φωτογραφία ο Βασίλης 
Νανόπουλος με τον δήμαρχο 
Τρικκαίων Δημήτρη Παπαστεργίου.
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ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟ

ΑΣΣΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΗΛ. 27410 87149

Ι. Π. ΔΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΓΡΑΕΡΙΟ

Διανομή κατ’ οίκον
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Συνάντηση του Δ.Σ. της Ένωσης Αστυνομικών 
Υπαλλήλων Κορινθίας με τον Δήμαρχο Κορινθίων

Σε Προγραμματική Συμφωνία με τη Σχολή 
Μηχανικού προχωράει ο Δήμος Κορινθίων

Σ την εκδήλωση για τον Εορ-
τασμό των 190 Χρόνων από 
την ίδρυση του όπλου του 

Ελληνικού Μηχανικού που διοργά-
νωσε την Τετάρτη 6 Νοεμβρίου η 
Διεύθυνση Μηχανικού του Γενικού 
Επιτελείου Στρατού στο Λουτράκι, 
στο Στρατόπεδο “ΑΝΤΙΓΟΥ ΚΩΝ-
ΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ” 
παρουσία του Υφυπουργού Άμυνας 
κ. Αλκιβιάδη Στεφανή, παραβρέθηκε 
καλεσμένος της Διεύθυνσης Μηχα-
νικού του ΓΕΣ, ο Δήμαρχος Κορινθί-
ων κ. Βασίλης Νανόπουλος.
Εκεί ο δήμαρχος Κορινθίων είχε 
την ευκαιρία κατά την συνάντησή 
του με τον Υφυπουργό κ. Αλκιβιάδη 
Στεφανή και τον Υποστράτηγο και 
Διευθυντή του Όπλου του Μηχανι-
κού κ. Γεώργιο Κέλλη να συζητήσει 
και να συμφωνήσει την υπογραφή 
προγραμματικής σύμβασης συνερ-
γασίας του Δήμου Κορινθίων με την 
Σχολή Μηχανικού Λουτρακίου.
Η συνεργασία όπως εξήγησε ο ίδιος 
ο δήμαρχος, είναι πολύ σημαντική 
διότι θα αξιοποιηθούν τα μηχανή-

ματα και οι οπλίτες εργαζόμενοι που 
έχει η Σχολή Μηχανικού για έργα 
τα οποία χρειάζεται ο δήμος Κοριν-
θίων. Έτσι ο δήμος θα «αποκτήσει» 
εξοπλισμό της Σχολής Μηχανικού 
και θα υλοποιεί έργα με χαμηλό κό-
στος. Παράλληλα η Σχολή Μηχανι-
κού θα εκπαιδεύει τους στρατιώτες, 
για το απευκταίο ενδεχόμενο του 
πολέμου, σε πραγματικές συνθήκες, 
σε έργα τα οποία στην περίοδο της 
ειρήνης είναι χρήσιμα για τον δήμο. 
Ο Βασίλης Νανόπουλος τόνισε πόσο 

σημαντικό είναι αυτό, αφού για πα-
ράδειγμα οι αγροτικοί δρόμοι, οι 
οποίοι φέτος επισκευάστηκαν από 
μισθώμενο από το δήμο γκρέιντερ,  
θα μπορούσαν να επισκευάζονται 
με τη βοήθεια της Σχολής Μηχανι-
κού, με πολύ χαμηλότερο κόστος. Η 
συνεργασία, κατέληξε, ο δήμαρχος 
Κορινθίων μπορεί να επεκταθεί και 
στην αναβάθμιση του χώρου όπου 
βρισκόταν το Πεδίο Βολής και το 
οποίο θα υποδεχθεί τους πανευρω-
παϊκούς σκοπευτικούς αγώνες.

Αναφερόμενος στο πρόβλημα της ανερ-
γίας, αλλά και των προβλημάτων βιωσιμό-
τητας που αντιμετώπισαν οι επιχειρήσεις 
του δήμου το προηγούμενο χρονικό διά-
στημα, ο Βασίλης Νανόπουλος τόνισε ότι 
υπάρχει ελπίδα ανάκαμψης της οικονομι-
κής κατάστασης. «Υπάρχει», είπε, «καλή 
προοπτική να βελτιωθούν οικονομικά οι 
επιχειρήσεις, οι πολίτες στο δήμο Κοριν-
θίων αρκεί να γίνουν οι σωστές ενέργειες, 
που δεν έχουν γίνει μέχρι σήμερα. Η λύση 
στην αντιμετώπιση της  ανεργίας είναι να 
υπάρχουν οι υποδομές από το δήμο και 
οι κατάλληλες κινήσεις που θα βοηθούν 
τις επιχειρήσεις και θα βοηθούν να εγκα-
τασταθούν νέες επιχειρήσεις, οι οποίες θα 
προσλάβουν προσωπικό, εργαζόμενους 
και θα φέρουν την οικονομική ανάπτυξη 
στην περιοχή. Το πλαίσιο θα είναι ελκυστι-
κό στο δήμο Κορινθίων, οι ενέργειες υπο-
στήριξης, διαφήμισης, προβολής θα είναι 
τέτοιες που θα ενισχύουν τις επιχειρήσεις. 
Και θεωρώ ότι τα αποτελέσματα θα φα-
νούν σύντομα!», κατέληξε ο δήμαρχος Κο-
ρινθίων Βασίλης Νανόπουλος δίνοντας μια 
προοπτική αισιοδοξίας και ανάπτυξη για το 
δήμο Κορινθίων!

Παρουσία στην "ΕΧΡΟ 2019"
Στα εγκαίνια της έκθεσης «Πελοπόν-

νησος ΕΧΡΟ 2019» βρέθηκε ο δήμαρχος 
Κορινθίων Βασίλης Νανόπουλος στην Τρί-
πολη. Σε δηλώσεις του τόνισε ότι ο θεσμός 
αυτός αξίζει να στηριχθεί και έχει μέλλον. 
«Ως πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κορινθί-
ας για πολλά χρόνια», είπε χαρακτηριστικά, 
«είχα διοργανώσει και είχα παρακολουθή-
σει πολλές εκθέσεις. Φέτος είναι η πρώτη 
φορά που έρχομαι σε μία έκθεση ως δή-
μαρχος Κορινθίων και είδα μια πραγματικά 
καλά οργανωμένη έκθεση. Ο θεσμός έχει 
πορεία, έχει μέλλον και βοηθάει τις επιχει-
ρήσεις, κάτι το οποίο και οι ίδιες οι επιχει-
ρήσεις το αναγνωρίζουν και γι’ αυτό και 
δηλώνουν την παρουσία τους εδώ. Είναι 
ένας θεσμός» κατέληξε «που αξίζει να στη-
ριχθεί και να αναπτύξουμε την Περιφέρεια 
Πελοποννήσου όπως της αξίζει γιατί και 
εξαιρετικά προϊόντα διαθέτει και τουριστι-
κά θέματα μπορούμε να προβάλλουμε και 
να έχουμε πλούτο και εισόδημα στην πε-
ριοχή».

Π ραγματοποιήθηκε 
συνάντηση του Δ.Σ. 
της Ένωσης Αστυνο-

μικών Υπαλλήλων Κορινθίας με 
το Δήμαρχο Κορινθίων κ. ΝΑ-
ΝΟΠΟΥΛΟ Βασίλειο στο Δημαρ-
χείο Κορίνθου.
Η συνάντηση πραγματοποι-
ήθηκε σε θετικό κλίμα, με το 
Δήμαρχο Κορινθίων να δείχνει 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το με-
ταναστευτικό, την εγκληματικό-
τητα στην πόλη της Κορίνθου και 
ιδιαίτερα στα Εξαμίλια. 
Από την πλευρά της Ένωσης 
Αστυνομικών έγινε ενημέρωση 
για τα ανωτέρω θέματα, καθ’ 
όσον της αναλογούσε, ενώ στη 
συνέχεια ζήτησε συμπαράσταση 
από τον κ. Δήμαρχο στην Ένω-
σή μας και κατ’ επέκταση στους 
αστυνομικούς της Κορινθίας.
Αναλυτικότερα ζητήσαμε:
Α. Από το δήμο να συνεχιστεί η 
προσφορά των τεχνικών υπη-
ρεσιών του, για μικροεπισκευές 
του κτιρίου της έδρας, έως ότου 
δοθεί οριστική διευθέτηση του 
κτιριακού προβλήματος, για το 
οποίο μας διαβεβαίωσε πως θα 

ασκήσει τις ανάλογες πιέσεις και 
ενέργειες. 
Β. Ζητήθηκε οικονομική ενίσχυ-
ση προκειμένου να ανταπεξέλ-
θουμε στις απαιτήσεις σχετικά 
με τις κοινωνικές εκδηλώσεις 
της Ένωσής μας, δεδομένου ότι 
αυτές γίνονται πάντα στα πλαίσια 
των φιλανθρωπικών δραστηριο-
τήτων μας.
Γ. Τέλος τονίσαμε στο κ. Δή-
μαρχο ότι τελευταία φορά που 
δόθηκε περιπολικό στην Δ.Α 
Κορινθίας ήταν επί των ημερών 
του σαν Πρόεδρος του Επιμελη-
τηρίου. Ζητήθηκε ανάλογη προ-
σφορά και από την νέα του θέση 
ως Δήμαρχος, διαβεβαιώνοντάς 
μας ότι η νέα Δημοτική Αρχή θα 
κινηθεί ώστε να ικανοποιηθεί 
άμεσα το αίτημα μας.
Για όλα τα παραπάνω ο Δήμαρ-
χος έδειξε αμέριστη συμπα-
ράσταση, έθεσε από το δήμο 
Κορινθίων στο πλευρό των συ-
ναδέλφων μας, στα πλαίσια της 
καλύτερης αστυνόμευσης της 
περιοχής και της ποιοτικότερης 
εργασίας των συναδέλφων μας. 

Δελτίο Τύπου
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2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ 
ΚΙΑΤΟΥ
Στην 8η θέση η μαθήτρια 
Μαρία Ανδρικόπουλου 
για το Euroscola 2019
Tην 8η θέση σε επίπεδο Πελοποννή-
σου κατέκτησε η μαθήτρια του 2ου 
ΓΕΛ Κιάτου Μαρία Ανδρικοπούλου 
στο διαγωνισμό Euroscola 2019, όπου 
οι επιτυχόντες μαθητές θα μεταβούν 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο 
Στρασβούργο για την αντίστοιχη 
ημερίδα.
Το EUROSCOLA είναι ένα εκπαι-
δευτικό πρόγραμμα, με το οποίο 
προσφέρεται η δυνατότητα σε νέους 
Ευρωπαίους να συναντηθούν, να 
ανταλλάξουν απόψεις πάνω στις 
εμπειρίες τους, πάνω στα προβλή-
ματα που αντιμετωπίζουν και να 
γνωριστούν. Οι συναντήσεις αυτές 
γίνονται στην αίθουσα συνεδριάσεων 
του Σώματος, στο Στρασβούργο, και 
παίρνουν τη μορφή ενός Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου Νέων. Οργανώνονται 
με τη συμμετοχή μαθητών Λυκείου 
από τα 28 κράτη μέλη της Ένωσης.
Συνολικά από την Περιφέρεια Πελο-
ποννήσου διακρίθηκαν στο διαγω-
νισμό, που περιελάμβανε, γραπτό 
δοκίμιο, 24 μαθητές.  Από το νομό 
Κορινθίας διακρίθηκαν 3 μαθητές, 
μία εκ των οποίων είναι η ταλαντούχα 
Μαρία Ανδρικοπούλου όπως είπαμε, 
καθώς και οι Δημόπουλος Κων/νος 
και Καραμάνη Βασιλική από το ΓΕΛ 
Νεμέας. 
Από την πλευρά μας ευχόμαστε στα 
παιδιά πάντα επιτυχίες στη ζωή τους!

επιτυχία

Τ ην Τετάρτη 13 Νοεμβρίου 
πραγματοποιήθηκε συνά-
ντηση μεταξύ του δημάρ-

χου κ. Σπύρου Σταματόπουλου, της 
Προϊσταμένης της Εφορείας Αρχαι-
οτήτων Κορινθίας κ. Γιώτας Κασίμη, 
της θεματικής αντιπεριφερειάρχου 
Πελοποννήσου κ. Αθηνάς Κόρκα-
Κώνστα, του πρόεδρου του Σωμα-
τείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» κ. Σταύρου Μπέ-
νου, του προϊσταμένου του τμήματος 
Αρχαιολογικών Έργων και Μελετών 
κ. Νικόλαου Σιδηρόπουλου και του 
προέδρου της Κοινότητας Κιάτου 

Τάσου Λεονάρδου. 
Στο πλαίσιο του έργου, του οποίου 

η χρηματοδότηση καλύπτεται από το 
δήμο Σικυωνίων και την Περιφέρεια 
Πελοποννήσου, επιδιώκεται η απο-
κάλυψη του αρχαίου θεάτρου Σικυ-
ώνας, η ιστορική, αρχαιολογική και 
πολιτιστική ανάδειξή του, αλλά και η, 
εντέλει, απόδοσή του στο κοινό για 
την παρουσίαση θεατρικών και εν 
γένει καλλιτεχνικών έργων.  Μέχρι 
στιγμής έχουν ολοκληρωθεί σημα-
ντικές εργασίες, οι οποίες αναδει-
κνύουν το μέγεθος, την αρχιτεκτο-

νική και καλλιτεχνική πληρότητα του 
οικοδομήματος. 

Οι ανασκαφικές εργασίες ξεκίνη-
σαν από το Κάτω Κοίλο και σταδιακά 
επεκτείνονται στις ανιούσες κλίμα-
κες (σκάλες) και κερκίδες (σειρές 
καθισμάτων). Οι ελλείψεις σε τμή-
ματα εδωλίων (καθισμάτων) που 
παρατηρούνται, δεν αφαιρούν από 
τη μεγαλοπρέπεια και ομορφιά του 
Θεάτρου, αφού το υπόβαθρο που 
διατηρείται διαμορφωμένο στο έδα-

Στο ΕΣΠΑ το αρχαίο 
Θέατρο Σικυώνος

Σκοπός η αποκάλυψη και αποκατάσταση του αρχαίου οικοδομήματος

 ■ Από αριστερά: Ο πρόεδρος της Κοινότητας Κιάτου Τάσος Λεονάρδος, ο δήμαρχος Σικυωνίων Σπύρος Σταματόπουλος,  
ο πρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» Σταύρος Μπένος, η Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κορινθίας Γιώτα 
Κασίμη και ο προϊστάμενος του τμήματος Αρχαιολογικών Έργων και Μελετών Νίκος Σιδηρόπουλος.

ΓΥΡΙΣΤΕ ΣΕΛΙΔΑ
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φος, μας παραδίδει την πλήρη εικό-
να του. Επίσης, έχει αποκαλυφθεί ο 
αναλημματικός τοίχος στην ανασκα-
φή του οποίου βρέθηκαν και αρκετά 
αρχιτεκτονικά μέλη που δίνουν στους 
αρχαιολόγους μια πληρέστερη εικόνα 
της, εντυπωσιακής όπως φαίνεται, 
αρχικής μορφής του Θεάτρου.  

Στη συνάντηση συζητήθηκε εκτε-
νώς η πορεία των εργασιών για την 
«Αποκάλυψη, Προστασία και Ανάδει-
ξη του αρχαίου Θεάτρου της Σικυώ-
νας (Β΄ Φάση) και Διερεύνηση του 
αρχαίου Σταδίου της Σικυώνας» το 
οποίο εκτελείται με προγραμματική 
σύμβαση μεταξύ του Υπουργείου Πο-
λιτισμού, της Περιφέρειας Πελοπον-
νήσου και του Δήμου Σικυωνίων. 

Τα ευρήματα που έρχονται στο φως 
αναβαθμίζουν συνολικά το αρχαίο 
θέατρο, δεδομένου ότι του αποδί-
δουν πρόσθετη αξία ως αρχαιολογι-
κού τεκμηρίου, ως τεχνικού έργου 
αλλά και αξία σπανιότητας και αισθη-
τικής. 

Εργασίες που προγραμματίζονται. 
Ένταξη στο ΕΣΠΑ

Στη συνάντηση εξετάστηκαν οι ερ-
γασίες που προγραμματίζονται και 
αφορούν την διερεύνηση της κατά-
στασης διατήρησης του θεάτρου κα-
θώς και της αρχαίας τεχνητής επίχω-
σης σε σειρές εδωλίων, αλλά και την 
αποκάλυψη επιπλέον κερκίδων. Η 
ήδη αποφασισμένη παράταση ισχύος 

της Προγραμματικής Σύμβασης μέχρι 
31 Μαΐου 2020 θα δώσει τη δυνατό-
τητα να συνεχιστούν οι εργασίες στο 
1ο διάζωμα με την αφαίρεση χωμά-
των και την αποκάλυψη των ορθο-
στατών λίθων, ενώ θα επιδιωχθεί 
η αποκάλυψη της ανατολικής όψης 
του αναλήμματος, η αποκάλυψη της 
αρχαίας στάθμης στην πάροδο, η δι-
ερεύνηση της εσωτερικής δομής του 
Αναλήμματος και τέλος, η διάνοιξη 

του ευρίπου της Ορχήστρας. 
Επιπλέον στη συνάντηση αποφασί-

στηκε ότι ο δήμος Σικυωνίων ανέλα-
βε με δικά του έξοδα την εκπόνηση 
των απαραίτητων μελετών για να 
ενταχθεί το έργο στο ΕΣΠΑ. Σκοπός 
είναι εξασφαλιστούν κονδύλια για την 
πλήρη αποκάλυψη και αποκατάσταση 
του σημαντικού αυτού αρχαίου οικο-
δομήματος. 

Δηλώσεις Σπύρου Σταματό-
πουλου, δημάρχου Σικυωνίων

Μετά το πέρας της συνάντη-
σης ο δήμαρχος Σικυωνίων, κ. 
Σπύρος Σταματόπουλος, δήλωσε 

ικανοποιημένος τόσο από την  πορεία 
του έργου, όσο και από την παράτα-
ση ισχύος της προγραμματικής σύμ-
βασης που θα δώσει τη δυνατότητα 
να ολοκληρωθούν εργασίες απαραί-
τητες για την ανάδειξη του αρχαιο-
λογικού, ιστορικού και πολιτιστικού 
θησαυρού του αρχαίου Θεάτρου Σι-
κυώνας. Ο κ. Σταματόπουλος τόνισε 
πως: «οι εργασίες στο αρχαίο θέατρο 
αποκαλύπτουν σταδιακά αυτό που, 
όλοι εμείς που πιστέψαμε σ’ αυτό το 
έργο, είχαμε από την αρχή φανταστεί 
ότι συνέβαινε. Τα ευρήματα ενισχύ-
ουν την άποψή μας ότι η αρχαία Σικυ-
ώνα ήταν ένα σημαντικό πολιτιστικό, 
οικονομικό, καλλιτεχνικό και γεωπο-
λιτικό κέντρο και το θέατρο αποτελεί 
ένα από τα πολυτιμότερα στοιχεία 
αποκάλυψης ενός παρελθόντος σχε-
τικά άγνωστου μέχρι σήμερα. Πρό-
θεσή μας είναι το αρχαίο θέατρο να 
μην παραμείνει ένα αποστεωμένο 
αρχαιολογικό τεκμήριο, αλλά με την 
αποκάλυψη και διατήρησή του να 
ενταχθεί και πάλι στο πολιτιστικό και 
κοινωνικό γίγνεσθαι του τόπου μας, 
ως ένας φωτεινός σηματοδότης που 
ποιοι ήμασταν και ποιοι συνεχίζουμε 
να είμαστε. Να δούμε και πάλι ηθο-
ποιούς και καλλιτέχνες στην ορχή-
στρα του, και να αποτελέσει το ίδιο 
το μνημείο μια ζωντανή και συνάμα 
δυναμική υπενθύμιση των αξιών του 
ευ ζειν. Για την υλοποίηση αυτού του 
στόχου θα συνεχίσουμε να αγωνιζό-
μαστε, να διεκδικούμε και να προ-
σφέρουμε. Στο πλαίσιο αυτό, ο δήμος 
Σικυωνίων ανέλαβε την εκπόνηση 
μελετών για να ενταχθεί το έργο της 
αποκάλυψης στο ΕΣΠΑ». 

Η αβάσταχτη υποκρισία του κ. 
Βορίδη για την ΕΑΣ Κιάτου

Δελτίο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Κορινθίας  
Ο κ. Βορίδης, τη μια μέρα μας λέει 

με τον πιο  «γλυκό» τρόπο, ότι η εφαρ-
μογή του νόμου είναι αναγκαστική και 
ότι το ξύλο είναι στοιχείο αναγκαστι-
κότητας και την επόμενη καταστρα-
τηγεί ο ίδιος όχι μόνο το νόμο, αλλά 
και τις αποφάσεις του Συμβουλίου της 
Επικρατείας, που Υπουργός της ίδιας 
κυβέρνησης, ο κ. Γεραπετρίτης είχε 
υπερασπιστεί και με επιτυχία δίκαια, 
ως διοριζόμενος δικηγόρος των 8 
συνεταιρισμών. Οι Συνεταιρισμοί δή-
λωναν ότι τα οικονομικά και συνεται-
ριστικά τους συμφέροντα βλάπτονταν 
από τη συνέχιση της λειτουργίας της 
συγκεκριμένης ΑΕΣ. 

Ο Υπουργός  Αγροτικής Ανάπτυξης 
&Τροφίμων, με εκπρόθεσμη τροπο-
λογία στη χθεσινή συζήτηση στη Βου-
λή, καταργεί την εφαρμοστική  του 
νόμου 4384/2016 Κοινή Υπουργική 
Απόφαση με αριθμό 2915/139400/ 
27.12.17 (ΦΕΚ 121/ 24.1.2018) την 
οποία το ΣτΕ θεωρεί νόμιμη, αποκρύ-
πτοντας την απόφαση του ανώτατου 
δικαστηρίου από την Βουλή.

Διαγράφει τις Ανώνυμες Συνεταιρι-

στικές Εταιρείες από το  Μητρώο Συ-
νεταιρισμών, καταργώντας την άσκη-
ση εποπτείας από το ΥΠΑΑΤ, χωρίς να 
νομοθετεί για αυτές μία νέα διαδικα-
σία, τις μετατρέπει δηλαδή  σε απλές 
ανώνυμες εταιρείες,  με αποτέλεσμα 
η συνεταιριστική περιουσία, η οποία 
έχει δημιουργηθεί από πολλές γενεές 
συνεταιριστών και  μάλιστα από αφο-
ρολόγητα  αποθεματικά  να περιέλθει 
σε οποιονδήποτε ιδιώτη τρίτο. 

Απλά μεταθέτει τον χρόνο εφαρ-
μογής για τον Μάρτιο 2020, λέγοντας 
ότι δεν είχαν το χρόνο να προσαρμο-
στούν στον νόμο 4384/2016. Κι άλλο 
ψέμα. Η εφαρμοστική ΚΥΑ δημοσιεύ-
τηκε 18 μήνες μετά το νόμο.

Ακόμα ένα δείγμα της επιφανεια-
κά –γλυκιάς- επικοινωνιακής προ-
παγάνδας της ΝΔ που δεν διστάζει 
να καταστρατηγήσει νόμους και 
δικαστικές αποφάσεις ανωτάτων 
δικαστηρίων, για να εξυπηρετήσει 
συγκεκριμένα συμφέροντα και να 
καλύψει την κοινωνική διάλυση που 
έχει ξεκινήσει. 

Τι άλλο να περιμένουμε !!!!!!!!!!!
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Δύο πολύ σημαντικά έργα δημοπρατή-
θηκαν το τελευταίο 
δεκαήμερο στο δήμο 
Σικυωνίων: Ένα που 

αφορά στην ύδρευση αρκετών χωριών 
και το άλλο που αφορά στην κατασκευή 
δικτύων ομβρίων στην πόλη του Κιά-
του. Και τα δύο έργα έχουν να κάνουν 
με τη διαχείριση του νερού, στις διαφο-
ρετικές μορφές και εκφάνσεις του στη 
ζωή των ανθρώπων. Και τα δύο έργα 

που χρηματοδοτούνται γενναία από ευ-
ρωπαϊκούς πόρους και τον "Φιλόδημο" 
δείχνουν αν μη τι άλλο την εγρήγορση 
στην οποία βρίσκεται η δημοτική αρχή 
Σταματόπουλου, η οποία όχι άδικα δι-
εκδικεί τον τίτλο της πιο δραστήριας και 
αποδοτικής σε χρηματοδοτήσεις στα 
όρια του νομού και όχι μόνο. 
Πέρα όμως από τα στατιστικά δεδομένα 
που ενισχύουν την άποψή μας, υπάρ-
χει η συνεχής και άοκνη προσπάθεια 

του δημάρχου Σπύρου Σταματόπουλου 
που διαρκώς δρα και επιχειρεί οδηγώ-
ντας με ασφάλεια το δήμο Σικυωνίων 
στη νέα εποχή. Τα ζητούμενα και απαι-
τούμενα βέβαια είναι πολλά ακόμα και 
ο αγώνας διαρκής και ανεξάντλητος. 
Ωστόσο ο δήμαρχος Σικυωνίων έχει 
αποδειχθεί ότι έχει αντοχή, υπομονή 
και επιμονή όσον αφορά στην "κατά-
κτηση" έργων που αποβλέπουν στο 
καλό του δήμου του.

ΕΓΡΗΓΟΡΣΗ!

Μαυρούλια 16 Κιάτο

Ηλιάνα ∆οµετίου Beauty Salon

Elianadometiou

Κούρεµα
Ανδρικό - Γυναικείο - Παιδικό

Μανικιούρ

Πεντικιούρ

Αποτριχώσεις

Μακιγιάζ

Exte Βλεφαρίδες

ΛΑΓΚΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ - 

ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ

Στρατιωτικός Ιατρός
Ψυχιατρική Κλινική 251 ΓΝΑ

Καλογεροπούλου 1 & Μαυρούλια,
Κιάτο Κορινθίας 20200

τηλ.: 2742400072 κιν.: 6983520020
glagonas@gmail.com

Δήμος Σικυωνίων

Δημοπρατήθηκαν η ύδρευση χωριών 
και το δίκτυο ομβρίων Κιάτου

Το έργο «Διαδικτυακή υδροδότηση 
τοπικών Κοινοτήτων Δ.Ε. Σικυωνί-
ων» που έχει ως φορέα υλοποίησης 
την ΔΕΥΑ Σικυωνίων, προβλέπει τη 
μεταφορά πόσιμου νερού από τη γε-
ώτρηση στη θέση «Κάτω Κάμπος» 
μέσω του υφιστάμενου δικτύου σε 
νέα δεξαμενή (αντλιοστάσιο) στη 
θέση «Χούνη» και στη συνέχεια μέσω 

νέου δικτύου στις Τοπικές Κοινοτή-
τες (Τ.Κ.) Κρυονερίου, Παραδεισί-
ου, Γονούσσης, Τιτάνης, Μποζικών, 
Σουλίου, Μεγάλου Βάλτου (μελλο-
ντικά), Μικρού Βάλτου, Λαλιώτου, 
και Διμηνιού για την υδροδότησή 
τους, καθώς οι υφιστάμενες υδρο-
ληψίες στις τοπικές κοινότητες της 
ΔΕ Σικυωνίων, δεν καλύπτουν πλή-

ρως τις υδρευτικές ανάγκες αυτών. 
Η κατασκευή του παραπάνω έργου 
έχει προϋπολογισμό 3.790.000€ και 
η δημοπρασία του έγινε την Πέμπτη 
7 Νοεμβρίου.

Η άλλη Δημοπρασία πραγματοποι-
ήθηκε την Πέμπτη 14 Νοεμβρίου και 
αφορούσε στα «Έργα Αποχέτευσης 
Ομβρίων της Πόλης του Κιάτου» προ-
ϋπολογισμού €2.170.000. Το έργο 
χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα 
«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», Άξονας Προτεραι-
ότητας: «Υποδομές αντιπλημμυρικής 
προστασίας και αποκατάστασης ζη-
μιών από φυσικές καταστροφές».

Προβλέπεται η κατασκευή 9 αγω-
γών όμβριων κατά μήκος των οδών 

Πούλου, 28ης Οκτωβρίου, Αράτου, 
Σικυώνος, Νικηταρά-Μεταμορ-
φώσεως Σωτήρος, Ανδρούτσου, 
Ανδρούτσου Αστ. Κοββατζή, Αρι-
στοτέλους-Κανάρη-Νικηταρά, Απελ-
λού-Δημοκρατίας με τα αντίστοιχα 
φρεάτιά τους και τα στόμια υδροσυλ-
λογής. 

Μετά την ολοκλήρωση των εργα-
σιών θα γίνουν ασφαλτοστρώσεις 
αποκατάστασης σε όλο το μήκος και 
το πλάτος των ανωτέρω οδών. 

Τέλος, το έργο προβλέπει τη σύν-
δεση των αγωγών που θα κατα-
σκευαστούν με τους υφιστάμενους 
αγωγούς που εκβάλλουν είτε στη θά-
λασσα είτε στον χείμαρρο Ελισσώνα.

4 εκατ. ευρώ για την ύδρευση και 2 εκατ. για το δίκτυο ομβρίων
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Εγκαίνια για την “Αντιόπη” στο Κιάτο

Γ. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ - Ν. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΟΕ

ΠΩΛΗΣΗ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ

& ΕΙ∆ΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

BOX CENTER

Ζευγολατιό Κορινθίας
τηλ: 27410 55151

Στο Κιάτο στον πεζόδρομο της 
Κλεισθένους έγιναν τα εγκαίνια 
του νέου Αρτοζαχαροπλαστείου 
"Αντιόπη. Άρτος & Γεύσεις", που 
μετά το Ζευγολατιό ήρθε η ώρα να 
κατακτήσει το Κιάτο με την ποικι-
λία και την ποιότητά του στα αρτο-
ποιήματα και τα γλυκά. Ο Βασίλης 
Αδάμ και η Αντιόπη Καλασούντα 
οικοδεσπότες έλαμπαν από χαρά 
στο νέο κατάστημά τους που φέρ-
νει στο Κιάτο παραδοσιακό ψωμί, 
γλυκές γεύσεις, καφέ, σνακ και όχι 
μόνο. Το αδιαχώρητο από φίλους 
και νέους πελάτες που δοκίμασαν 
τα εδέσματα και ευχήθηκαν καλές 
δουλειές στο όμορφο στέκι της 
Κλεισθένους. 

Αντιόπη και Βασίλη καλές δου-
λειές από καρδιάς!



ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  15  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  2019 11ΠΟΛΙΤΏΝ
Γνώμη

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

Αφιέρωμα

Το τελευταίο χειροκρότημα για τον Γιάννη Σπα-
νό ακούστηκε στον 
Ιερό Ναό Μεταμορ-
φώσεως Σωτήρος στο 

Κιάτο το Σάββατο 2 Νοεμβρίου μετά τον αδό-
κητο θάνατο του μεγάλου συνθέτη την Πέμπτη 
31 Οκτωβρίου. Πλήθος κόσμου, καλλιτέχνες, 

τραγουδιστές, θαυμαστές και φίλοι κατευό-
δωσαν τον πατέρα του "Νέου Κύματος" στο 
τελευταίο ταξίδι του. Μεταξύ αυτών ο Κώστας 
Μακεδόνας, η Ελένη Δήμου, ο Γιώργος Νταλά-
ρας, ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, ο δήμαρχος 
Κορινθίων Βασίλης Νανόπουλος, σύσσωμο το 
δημοτικό συμβούλιο Σικυωνίων με επικεφα-

λής τον δήμαρχο Σπύρο Σταματόπουλο. Στον 
λιτό και συγκινητικό επικήδειό του ο δήμαρχος 
Σικυωνίων ανακοίνωσε την απόφαση του Δη-
μοτικού Συμβουλίου Σικυωνίων να ονομάσει 
το Συγκρότημα Διατηρητέων Κτηρίων ΑΣΟ, 
που βρίσκεται σε φάση αποκατάστασης, σε Πο-
λιτιστικό Πολυκέντρο "Γιάννης Σπανός"...

ΣΥΓΚΙΝΗΣΗ

Γιάννης Σπανός: Ένας γλυκός άνθρωπος,
ένας αυθεντικός και καταξιωμένος καλλιτέχνης 

Γράφει ο Δρ. Αυγουστίνος 
(Ντίνος) Αυγουστής*

Το Σάββατο το μεσημέρι, 2 Νοεμ-
βρίου 2019, στην παρουσία συγγενών, 
φίλων, γνωστών και πολλών συναδέλ-
φων, ολόκληρος ο Ελληνισμός αποχαι-
ρέτησε ένα ξεχωριστό τέκνο του, έναν 
σπουδαίο άνθρωπο και μουσικοσυνθέ-
τη, τον Γιάννη Σπανό. Ταξίδεψε για τη 
γειτονιά των Αγγέλων, εντελώς ξαφνι-
κά, σε ηλικία 85 ετών (γεννήθηκε στο 
Κιάτο Κορινθίας στις 25 Ιουλίου 1934), 
δύο μέρες πριν από την τελευταία μέρα 
του Οκτώβρη, αφήνοντας πίσω του, ως 
προίκα, μια τεράστια πολιτιστική κλη-
ρονομιά, όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά 
και για ολόκληρη την παγκόσμια πολι-
τισμένη ανθρωπότητα, που δεν θα ξε-
χαστεί ποτέ. Η εξόδιος ακολουθία ψάλ-
θηκε στον ιερό ναό Μεταμορφώσεως 
του Σωτήρος, στην ιδιαίτερη πατρίδα 
του, το Κιάτο, εκεί που ο ίδιος επέλεξε 
ως την τελευταία κατοικία του. 

Ο Γιάννης Σπανός ξεκίνησε την πολύ 
σπουδαία καλλιτεχνική του διαδρομή 
από τη γαλλική πρωτεύουσα για να με-
τακομίσει αργότερα στην Αθήνα, όπου 
κυριολεκτικά διέπρεψε. Η παρουσία 
του στο Παρίσι τού έδωσε την ευκαι-
ρία να μελοποιήσει σπουδαίους Γάλ-
λους ποιητές (Αραγκόν, Βερλέν, Ελιάρ 
κ.ά.), κάτι που συνέχισε στην ελληνική 
πρωτεύουσα. Μελοποίησε στίχους των 
Λευτέρη Παπαδόπουλου, Γιώργου 
Παπαστεφάνου, αλλά και ποιήματα 
των Βασίλη Ρώτα, Γεωργίου Βιζυηνού, 
Μυρτιώτισσας, Νίκου Καββαδία, Μίλ-
του Σαχτούρη κ.ά. 

Από μικρό παιδί έδειξε την κλίση 
του στη μουσική παίζοντας πιάνο, ακο-
λουθώντας τα βήματα της μεγαλύτε-
ρης αδελφής του. Είχε πατέρα γιατρό, 
που ήθελε να τον δει δικηγόρο. Όμως, 
ο τότε νεαρός Γιάννης τού ζήτησε να 
πάει πρώτα ένα ταξίδι στην Ευρώπη. Κι 
έτσι ξεκινά η μεγάλη του διαδρομή. Με 
πρώτο προορισμό τη Γερμανία, για να 
καταλήξει τελικά στο Παρίσι, αποφασι-
σμένος να ασχοληθεί με την πιο μεγάλη 
του αγάπη, τη μουσική. Η παρουσία του 
στη γαλλική πρωτεύουσα τού έδωσε 
την ευκαιρία να μελοποιήσει σπουδαί-
ους Γάλλους ποιητές, κάτι που συνέχισε 
στην Αθήνα. 

Στο Παρίσι έγραψε σπουδαία τρα-
γούδια που τα ερμήνευσαν καταξιωμέ-
νοι Γάλλοι ερμηνευτές, όπως η Μπριζίτ 
Μπαρντό, η Ζιλιέτ Γκρεκό και ο Σερζ 
Γκενσμπούρ. Αργότερα επέστρεψε 
στην Ελλάδα και εγκαταστάθηκε στην 
Αθήνα, με την προοπτική να συνεχίσει 
τη μουσική του σταδιοδρομία. 

Ο Γιάννης Σπανός πρωτοσυστήθηκε 
στο ελληνικό κοινό και την ελληνική 

δισκογραφία, πρώτα με το «Μια αγάπη 
για το καλοκαίρι», ένα τραγούδι που, 
όπως τα περισσότερα τραγούδια του, 
άφησε εποχή, και ύστερα με τα τρα-
γούδια για το λεγόμενο «Νέο Κύμα», το 
οποίο κέρδισε από την πρώτη στιγμή το 
ελληνικό φιλόμουσο κοινό. 

Από τα πιο γνωστά τραγούδια του 
είναι το «Σαν με κοιτάς», «Οδός Αρι-
στοτέλους», «Σπασμένο καράβι», «Μια 
φορά θυμάμαι», «Μαρκίζα», «Είπα να 
φύγω», «Βροχή και σήμερα», «Θα με 
θυμηθείς», «Στην αλάνα», «Μια Κυρια-
κή» και πολλά άλλα. Ήταν ο πρώτος 
που πίστεψε στη φωνή του Μιχάλη 
Βιολάρη, υποστηρίζοντας τη συμμε-
τοχή του στο τραγούδι «Άσπρα καρά-
βια» και άλλες συνθέσεις, που τον κα-
θιέρωσαν μαζί με άλλους σπουδαίους 
Έλληνες ερμηνευτές στις μπουάτ της 
δεκαετίας του ‘60. Αργότερα έκανε την 
ενορχήστρωση για τον δίσκο «Της Γης 
το χρυσάφι» του Μάνου Χατζηδάκη.

Σημαντικότεροι δίσκοι του, αρχής 
γενομένης το 1965, σε μια τεράστια λα-
μπρή μουσική διαδρομή που κράτησε 
σχεδόν τέσσερεις δεκαετίες, είναι: Ο 
Γιάννης Σπανός Παίζει Σπανό, «Απο-
δημίες» με την Καίτη Χωματά, Η Σούλα 
Μπιρμπίλη σε τραγούδια του Γιάννη 
Σπανού και του Νότη Μαυρουδή, Α’ 
και Β΄ Ανθολογία-Νέο Κύμα, «Σκιές 
στην άμμο» με την Καίτη Χωματά και 
τον Μιχάλη Βιολάρη, «Μια Κυριακή» 
με τον Γρήγορη Μπιθικώτση, τον Στα-
μάτη Κόκοτα και τη Βίκυ Μοσχολιού, 
«Όλο το καλοκαίρι» με την Μπέμπα 
Μπλανς (Α’ Βραβείο Μουσικής Φε-
στιβάλ Θεσσαλονίκης), «Η γλυκιά 
Ίρμα» με την Έλλη Λαμπέτη, «Μέρες 
Αγάπης» με τη Δήμητρα Γαλάνη, «Ο 
Μορμόλης» με τους Χρήστο Λεττονό, 
Γιάννη Φέρτη και Ξένια Καλογερο-
πούλου, «Οδός Αριστοτέλους» με τον 
Γιάννη Πάριο, την Χάρις Αλέξιου και 
τον Γιάννη Καλαντζή, Γ΄ Ανθολογία με 
την Αρλέτα και τον Κώστα Καρτάλη (ο 
Σπανός τη θεωρούσε την πιο ώριμη και 

ολοκληρωμένη δουλειά του πάνω στην 
ποίηση), Η Αλέκα Κανελλίδου τραγου-
δάει Γιάννη Σπανό, Η Βίκυ Μοσχολιού 
τραγουδάει Γιάννη Σπανό, «Θυμάμαι» 
με τη Δήμητρα Γαλάνη, «Στου καιρού 
τα ρέματα» με τον Μανώλη Μητσιά, 
«Φίλε» με την Τάνια Τσανακλίδου, 
«Έξοδος Κινδύνου» με την Άλκηστη 
Πρωτοψάλτη, «Χάρτινες καρδιές» με 
τον Γιάννη Πουλόπουλο, «Προσωπι-
κά» με την Ελένη Δήμου, «Ανάμεσα σε 
δυο αγάπες» με τη Χριστίνα Μαραγκό-
ζη, «Να’χα δυο καρδιές να σ’ αγαπώ» 
με την Κατερίνα Κούκα, «Άκου λοιπόν» 
με την Ελένη Δήμου, ο Δημήτρης Μη-
τροπάνος τραγουδάει Γιάννη Σπανό.

Έγραψε ακόμα μουσική για πλή-
θος κινηματογραφικών ταινιών και 

βραβεύθηκε επανειλημμένως για την 
ξεχωριστή ποιότητα και αρμονία των 
συνθέσεών του. 

Ο Γιάννης Σπανός θα είναι πάντα ένα 
σπουδαίο κεφάλαιο της καλλιτεχνικής 
ζωής της πατρίδας μας. Υπήρξε ένας 
αυθεντικός, σεμνός και πληθωρικός 
συνθέτης, ένας χαρισματικός μελωδός, 
ένας σπουδαίος και καταξιωμένος καλ-
λιτέχνης πλημυρισμένος από αξιοθαύ-
μαστη απλότητα και ταπεινοφροσύνη. 
Ήταν ένας γλυκός, ζεστός άνθρωπος, 
γενναιόδωρος με τους νεότερους. Δεν 
σνόμπαρε καλλιτέχνες, δεν υποτίμησε 
άλλες «περιοχές» του τραγουδιού, δεν 
υποτίμησε ποτέ τη δουλειά κανενός, 
δεν τσιγκουνευόταν τα καλά λόγια για 
τους νέους δημιουργούς… «Η απλότητα 
κρύβει δύναμη, ενώ η μεγαλομανία, 
αδυναμία», έλεγε πάντα, παραμένο-
ντας προσγειωμένος παρά τη μεγάλη 
προβολή της οποίας ετύγχανε. 

Στην τελευταία συνέντευξή του στην 
«Κ» είχε εξομολογηθεί: «Ούτε κατά-
λαβα τη διαδρομή. Δεν μου αρέσει να 
αναπολώ. Δεν κοιτάζω παλιές φω-
τογραφίες, ούτε διαβάζω τι έγραφαν 
για μένα. Αποφεύγω την παγίδα της 
νοσταλγίας γιατί θέλω να ζω ό,τι συμ-
βαίνει γύρω μου». Στον παράδεισό σου 
να σεργιανάς και να σκέφτεσαι πόσο 
όμορφα σου φέρθηκε η ζωή, συμπλη-
ρώνουμε εμείς.

*Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστή-
μιο Θεσσαλίας, από το Μονάγρι Λεμεσού



Μεγαέλαιον ΜΟΝΑ∆Α
ΕΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥ

ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΗΛ. 27420 32391

η επόμενη μέρα 
του ελαιόλαδου

ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ

- ΎΨΗΛΗ ΑΠΟΔΟΣΗ 

- ΜΕΓΊΣΤΗ ΠΟΊΟΤΗΤΑ

- ΠΡΟΣΤΊΘΕΜΕΝΗ ΑΞΊΑ

ΕΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥ
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 

Δηλώστε συμμετοχή 
μέχρι τη Δευτέρα
11 Δεκεμβρίου
Στη σύσταση επιτροπής 
διαβούλευσης όπως ορίζει 
ο "Κλεισθένης" προχωρά ο 
δήμος Βέλου-Βόχας. Συ-
γκεκριμένα προκειμένου nα 
απαρτιστεί με μέλη η Δημο-
τική Επιτροπή Διαβούλευσης 
καλούνται να δηλώσουν 
ενδιαφέρον εκπρόσωποι των 
φορέων της τοπικής κοινωνί-
ας και δημότες. Συγκεκριμένα 
εκπρόσωποι τοπικών και 
εμπορικών συλλόγων, επιστη-
μονικών συλλόγων και φο-
ρέων, τοπικών οργανώσεων 
εργαζομένων, εργαζομένων 
στο δήμο, συλλόγων γονέων, 
αθλητικών και πολιτιστικών 
φορέων, εθελοντικών οργα-
νώσεων, τοπικών συμβουλίων 
νέων κ.ά.

Η διάρκεια της θητείας ακο-
λουθεί τη θητεία της δημοτι-
κής αρχής ενώ ο συνολικός 
αριθμός των μελών κυμαίνεται 
από 25 έως 50 μέλη. 

Οι υποψηφιότητες των μελών 
κατατίθενται εγγράφως μέχρι 
τις 11 Δεκεμβρίου 2019 στο 
Γραφείο Δημοτικού Συμβου-
λίου στο Βέλο, στη διεύθυνση 
Αγίας Μαρίνης 101, από 
Δευτέρα έως Παρασκευή 
8.00 π.μ.-2.00 μ.μ., στο φαξ 
2742034000 ή στο email: 
atheodorou@vochas.gov.gr

Όλες οι αιτήσεις πρέπει να 
περιλαμβάνουν σύντομο βιο-
γραφικό και στοιχεία επικοι-
νωνίας.

σύσταση Ξεκίνησε η ασφαλτόστρωση 
της “Αγίας Μαρίνας” στο Βέλο
Έπεσαν υπογραφές για την κατασκευή άλλων 7 παιδικών χαρών

Τ ο έργο της ασφαλτόστρωσης της 
οδού Αγίας Μαρίνας στο Βέλο, 

είχε ξεκινήσει προεκλογικά, ωστόσο 
μετά από ένα διάστημα οι εργασίες 
σταμάτησαν. Φαίνεται όμως ότι ξεκίνη-
σε πάλι, αυτή τη φορά για να ολοκλη-
ρωθεί. Πρόκειται για ένα από τα πιο 
σημαντικά έργα που ζητούσε μετ’ε-
πιτάσεως η τοπική κοινωνία όχι μόνο 
του Βέλου αλλά και των γύρω χωριών 
που εξυπηρετούνται από το δρόμο 
αυτό και η κακή ποιότητα και οι ζημιές του οδοστρώματος 
δυσχέραιναν και έκαναν επικίνδυνη τη διέλευσή του. 

Η αναγκαιότητα του έργου, όπως αναφέρει και η Προ-
γραμματική σύμβαση, συνιστάται στην αντιμετώπιση κα-
θιζήσεων και λοιπών βλαβών του επαρχιακού οδικού δι-
κτύου στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Βέλου- Βόχας 

με την ανακατασκευή και συντήρηση 
της οδού Αγ. Μαρίνας από την δια-
σταύρωσή της με την Π.Ε.Ο. Κορίν-
θου-Πατρών Βόρεια έως το ύψος της  
Εκκλησίας της Αγ. Μαρίνας. Η εν λόγω 
οδός που αποτελεί τμήμα της Επαρχια-
κής οδού Νο 29 Κιάτο –Βέλο – Νεμέα 
μέσω Κρηνών –Ταρσινών− Στιμάγκας 
και Κούτσι είναι εντός οικισμού Βέλου 
Κορινθίας και η συντήρησή της αποτε-
λεί ευθύνη  του Δήμου Βέλου-Βόχας.

Το έργο εκτελείται, όπως είπαμε, με Προγραμματική 
Σύμβαση με την Περιφέρεια Πελοποννήσου και έχει προ-
ϋπολογισμό 500.000€. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου δια 
της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας σύμφωνα με την 
προγραμματική, αναλαμβάνει να λειτουργήσει ως Φορέας 

ΓΥΡΙΣΤΕ ΣΕΛΙΔΑ

n
Σε εξέλιξη βρίσκεται το 

πολυαναμενόμενο έργο της 
ασφαλτόστρωσης της οδού Αγίας 
Μαρίνας στο Βέλο. Οι αρμόδιες 

υπηρεσίες του δήμου Βέλου-Βόχας 
ζητούν την κατανόηση των κατοίκων 

για την ολιγοήμερη ταλαιπωρία.
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ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ, ΒΕΛΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, τηλ. 27420 35333
ΨΥΛΛΑΣ

189€

Αλυσοπρίονο Husqvarna 120 Θαμνοκοπτικό Husqvarna 135R

Πάγκος 
ελαιοσυλλογής

Ψεκαστικά

Κοσκίνες

Ζanon Ψαλίδα ΖΤ 40

Θρυμματιστής ΒΙΟ 85

ΡΑΜΠΑΛΑΚΟΣ ΑΧΙΝΟΣ

Honda

Master

Δίχτυα ελαιοσυλλογής 6x12

Kονταροπρίονο βενζίνης

Felco 811 Ψαλίδα

Zanon Χτένι
12V & 33V

125€
1350€

1630€

1850€

270€

419€

259€

150€

από 
36€

από 
430€

12V 590€

33V 1080€

399€

Υλοποίησης του Έργου δηλαδή να διενεργήσει τις 
διαδικασίες ανάθεσης και επιλογής αναδόχου, να 
υπογράψει τη σύμβαση, να παρακολουθεί την υλο-
ποίηση του έργου, να το χρηματοδοτεί, να παραλά-
βει το έργο και να το παραδώσει σε πλήρη λειτουρ-
γία στο δήμο Βέλου-Βόχας. Το έργο σύμφωνα με 
την προγραμματική πάντα, πρέπει να παραδοθεί το 
αργότερο στο τέλος του 2020 σε πλήρη λειτουργία. 

Ακόμη επτά (7) νέες παιδικές χαρές
Μετά την κατασκευή των παιδικών χαρών στις 

Κοινότητες Ζευγολατιού, Βραχατίου, Κρηνών, Νε-
ράντζας και Στιμάγκας, σήμερα υπεγράφη η σύμ-
βαση με την εταιρεία ΄΄ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ PLAYGROUNDS 
A.E΄΄, για την κατασκευή επτά νέων παιδικών χα-

ρών στις κοινότητες Βέλου, Ταρσινών, Κοκκωνίου, 
Πουλίτσας, Καλεντζίου, Σουληναρίου και Χαλκείου.

Ο Δήμαρχος κ. Αννίβας Παπακυριάκος επεσήμανε 
πως σκοπός της δημοτικής Αρχής είναι η δημιουρ-
γία νέων παιδικών χαρών σε όλες τις Κοινότητες 
του Δήμου προκειμένου τα παιδιά να παίζουν σε ένα 
ευχάριστο και φιλόξενο περιβάλλον με ασφάλεια.

Απόφραξη φρεατίων στο Ζευγολατιό
Συνεχίζονται οι εργασίες απόφραξης φρεατίων 

και αυλάκων στην Κοινότητα Ζευγολατιού. Το έργο 
αποβλέπει στον καθαρισμό και την απόφραξη επι-
κίνδυνων για πλημμυρικά φαινόμενα σημείων στο 
δίκτυο αρδεύσεων και ομβρίων της Κοινότητας 
Ζευγολατιού. 

Κοινότητα Ζευγολατιού 
Καθάρισαν και 
σηματοδότησαν 

την επικίνδυνη γέφυρα 
προς το Σουληνάρι

Όπως αναφέρεται σε ανάρτηση της σελίδας "Ζευγο-
λατιό-Καλέντζι 2019" «πριν λίγες μέρες, κάτοικος της 
περιοχής μας, απευθύνθηκε στον Πρόεδρο της Κοι-
νότητάς μας, ενημερώνοντάς τον για την επικίνδυνη 
γέφυρα του Ζαπάντη στη νότια έξοδο του Ζευγολα-
τιού στο δρόμο προς Σουληνάρι. Η κάτοικος ήταν 
έντρομη από την περιπέτεια που έζησε αφού η ρόδα 
του αυτοκινήτου της «έφυγε» στο κενό του δρόμου 
εκατέρωθεν της γέφυρας και κινδύνεψε να καταλή-
ξει στο ποτάμι και η ίδια και το όχημά της. 

Αμέσως, ο πρόεδρος της Κοινότητάς μας πήγε στο 
σημείο και διαπίστωσε ότι πράγματι η διέλευση από τη 
γέφυρα είναι επικίνδυνη γιατί ο δρόμος έχει στενέψει 
από τα χορτάρια που φυτρώνουν δεξιά και αριστερά 
ενώ τα στηθαία της γέφυρας έχουν υποχωρήσει. 

Με τη βοήθεια εθελοντών, τα χορτάρια κόπηκαν, 
καθαρίστηκαν και οι δύο πλευρές του δρόμου και στο 
επικίνδυνο σημείο που έχουν υποχωρήσει τα στηθαία 
της γέφυρας τοποθετήθηκαν προειδοποιητικοί κώνοι. 

Η λύση φυσικά είναι προσωρινή και η επικινδυνό-
τητα της γέφυρας μεγάλη, γι’ αυτό και από τις πρώτες 
ενέργειες της Κοινότητάς μας, μετά την ανάληψη των 
καθηκόντων, ήταν η αποστολή εγγράφου στο δήμαρ-
χο, από τις 25 Σεπτεμβρίου 2019, στο οποίο κρούαμε 
τον κώδωνα του κινδύνου και ζητούσαμε άμεσο στα-
τικό έλεγχο για τη γέφυρα. 

Ξέρουμε ότι οι γέφυρες είναι αρμοδιότητα της Πε-
ριφέρειας, όπως επίσης θυμόμαστε πολύ καλά ότι 
προεκλογικά υπήρξε εξαγγελία από Περιφερειακό 
σύμβουλο της Κοινότητάς μας για την αποκατάσταση 
της συγκεκριμένης. Περιμένουμε όμως από το δήμο 
να μας ενημερώσει για το στάδιο στο οποίο βρίσκε-
ται η εξαγγελία και αν πρόκειται να υλοποιηθεί, όπως 
επίσης, από το δήμο περιμένουμε να ασκήσει όλη τη 
δυνατή πίεση προς την Περιφέρεια για να γίνει το 
έργο. Τέλος, πρέπει να σημειώσουμε ότι η γέφυρα 
αυτή αποτελεί τη νότια είσοδο του χωριού μας και δεν 
τιμά κανέναν να βρίσκεται σε αυτή την άθλια κατά-
σταση. 

Σε κάθε περίπτωση παραμένουμε πάντα ενεργοί 
και στη διάθεση των κατοίκων της Κοινότητας Ζευ-
γολατιού, αλλά και των υπηρεσιών του δήμου για το 
καλό του τόπου μας».

n Υπογραφή της 
σύμβασης για τις 7 νέες 
παιδικές χαρές από τον 
ιδιοκτήτης της εταιρείας 
ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ παρουσία 
του δημάρχου Αννίβα 
Παπακυριάκου και του 
αντιδημάρχου Τεχνικών 
Ανδρέα Σιάχου



ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ, ΒΕΛΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, τηλ. 27420 35333
ΨΥΛΛΑΣ

189€

Αλυσοπρίονο Husqvarna 120 Θαμνοκοπτικό Husqvarna 135R

Πάγκος 
ελαιοσυλλογής

Ψεκαστικά

Κοσκίνες

Ζanon Ψαλίδα ΖΤ 40

Θρυμματιστής ΒΙΟ 85

ΡΑΜΠΑΛΑΚΟΣ ΑΧΙΝΟΣ

Honda

Master

Δίχτυα ελαιοσυλλογής 6x12

Kονταροπρίονο βενζίνης

Felco 811 Ψαλίδα

Zanon Χτένι
12V & 33V

125€
1350€

1630€

1850€

270€

419€

259€

150€

από 
36€

από 
430€

12V 590€

33V 1080€

399€



ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  15  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  2019 ΠΟΛΙΤΏΝ
Γνώμη16

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

Ανάστατη η τοπική κοινωνία με την πιθανότητα 
έλευσης προσφύγων στο Κοκκώνι

Δήμος Βέλου-Βόχας

Στο Δημοτικό συμβούλιο Βέλου-
Βόχας σε φορτισμένο κλίμα παρουσία 
πολλών δημοτών, συζητήθηκε καταρ-
χήν, το θέμα της έλευσης προσφύγων 
σε ξενοδοχείο στο Κοκκώνι. 

Ο δήμαρχος Βέλου-Βόχας μίλησε για 
τις φήμες που υπάρχουν και διασπείρο-
νται στην τοπική κοινωνία προκαλώ-
ντας ποικίλα συναισθήματα. Είπε ότι δεν 
υπάρχει καμία επίσημη ενημέρωση από 
την κεντρική διοίκηση για το φημολο-
γούμενο γεγονός και ενώ ο ίδιος επικοι-
νώνησε με τους βουλευτές του νομού 
αλλά και τον Γεν Γραμματέα Προστασίας 
του Πολίτη κανείς δεν του επιβεβαίωσε 
τίποτα. Αναφέρθηκε επίσης, σε επικοι-
νωνία που είχε με τον ομόλογό του, δή-
μαρχο Λουτρακίου, κ. Γκιώνη ο οποίος 
έζησε ανάλογη περίπτωση το 2016 όταν 
εγκαταστάθηκαν πρόσφυγες σε ξενο-
δοχεία στους Αγίους Θεοδώρους, χωρίς 
ο ίδιος να έχει καμία ενημέρωση.

Ο Αννίβας Παπακυριάκος τόνισε ότι 
είναι δύσκολη για όλους αυτή η κατά-
σταση και πρότεινε στο σώμα να υπάρ-
ξει ένα ψήφισμα προς τους βουλευτές, 
τα υπουργεία, τους φορείς το οποίο 
να εστιάζει κυρίως στο γεγονός της μη 
ενημέρωσης, ότι πρέπει η φωνή του 
δήμου να ακούγεται διότι ο κάθε δήμος 
γνωρίζει καλύτερα τις δυνατότητές του 
και τις αντοχές του είτε ως κοινωνία είτε 
ως υποδομές. 

Οι θέσεις της αντιπολίτευσης
Ο αρχηγός της αντιπολίτευσης Θανά-

σης Μανάβης που μίλησε αμέσως μετά 
τόνισε ότι έπρεπε να έχει ενημερωθεί ο 
δήμος, ζήτησε να μάθει αν υπήρξε έστω 
και αμυδρή επιβεβαίωση του φημολο-
γούμενου σχεδίου μεταφοράς προσφύ-
γων. Ζήτησε να ασκηθεί πίεση προς την 
κεντρική εξουσία για να μάθει καταρχήν 
ο δήμος αν όντως υπάρχει περίπτω-
ση να γίνει κάτι τέτοιο και από κει και 
πέρα σε συμφωνία πάντα με την τοπική 
κοινότητα να υπάρξει μια ήπια και ομα-
λή διαχείριση του θέματος. Τόνισε ότι 
υπάρχουν προβλήματα όπως η έλλειψη 
υποδομών τα οποία χρήζουν αντιμετώ-
πισης και διαχείρισης από το δήμο. Ενώ 
στη δευτερολογία του κάλεσε το δήμαρ-
χο να αναλάβει την απόλυτη πρωτοβου-

λία των κινήσεων και να μην αφήνει τον 
καθένα να παίρνει την ευθύνη ενεργει-
ών που μπορεί να φέρουν αποτελέσμα-
τα αντίθετα από τα επιθυμητά.

Ο Νίκος Τσίτουρας, επικεφαλής της 
ελάσσονος αντιπολίτευσης που πήρε το 
λόγο σημείωσε ότι η ενοικίαση του ξε-
νοδοχείου και η φιλοξενία των προσφύ-
γων υποθάλπτει την ανάπτυξη. Ο δήμος 
πρέπει να ρωτάτε όταν παίρνονται τέ-
τοιου είδους αποφάσεις και δεν μπορεί 
ο κάθε επιχειρηματίας για να γλυτώσει 
ο ίδιος από τον οικονομικό μαρασμό να 
νοικιάζει το ξενοδοχείο του και να κα-
ταστρέφει τους άλλους. Ο κ. Τσίτουρας 
σημείωσε την ανάγκη να είναι έτοιμη η 
τοπική κοινωνία για να αντιδράσει δυνα-

μικά. Τέλος, σημείωσε ότι συμφωνεί με 
την ιδέα του ψηφίσματος. 

Ο Γιώργος Βουδούρης επικεφαλής 
της δημοτικής παράταξης «Το Μέλλον 
Σήμερα»  υπογράμμισε ότι η απόφαση 
ανήκει στην Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ 
και όχι στο δήμο και ότι το ίδιο συνέβη 
σε αρκετούς δήμους ανά την Ελλάδα. 
Σημείωσε ότι και εκεί που βρίσκονται 
σήμερα εγκλωβισμένοι χιλιάδες πρό-
σφυγες (σ.σ. στα νησιά του ανατολικού 
Αιγαίου) είναι άκρως τουριστικές περιο-
χές. Συνόψισε τους φόβους της τοπικής 

κοινωνίας σε τρία σημεία: Την εγκλη-
ματικότητα, τις αρρώστιες και την αλ-
λοτρίωση του πολιτισμού. Τόνισε ότι οι 
προσφυγικές οικογένειες που φιλοξε-
νούνται ανά την Ελλάδα δεν έχουν δημι-
ουργήσει προβλήματα, ενώ θύμισε ότι η 
Ελλάδα απορρόφησε χωρίς να αλλοτρι-
ώσει τον πολιτισμό της τη δεκαετία του 
’90, ένα εκατομμύριο Αλβανούς. Έβαλε 
το θέμα των ανταποδοτικών ωφελειών 
για το δήμο, που μπορούν να προκύ-
ψουν, με πρώτο και κύριο την ενίσχυση 
του Α.Τ. Βραχατίου.

Γενική Συνέλευση Κατοίκων στο Κοκκώνι 
Περιπολίες και επαγρύπνηση για την πιθανή έλευση προσφύγων

Με ορίζοντα την πιθανή έλευση προσφύγων σε ξενοδοχείο 
του Κοκκωνίου έγινε την Παρασκευή 1 Νοεμβρίου λαϊκή συ-
νέλευση στην πλατεία του Κοκκωνίου. 

Στην συνέλευση παραβρέθηκαν μεταξύ άλλων ο δήμαρχος 
Βέλου-Βόχας Αννίβας Παπακυριάκος, αλλά και ο επικεφαλής 
της αντιπολίτευσης Θανάσης Μανάβης, η πρόεδρος του ΝΠΔΔ 
«Ανέλιξη» Μαρία Καλλίρη, ο αντιδήμαρχος Θοδωρής Ράπτης, 
οι δημοτικοί σύμβουλοι και κάτοικοι Κοκκωνίου Νίκος Ρό-
ζος, Γιώργος Πρεδάρης και Μαρία Δημητρίου, οι δημοτικοί 
σύμβουλοι Κατσιφώλης Τάκης και Θανάσης Δ. Μανάβης και 
φυσικά ο πρόεδρος της Κοινότητας Αντώνης Καραχοντζίτης.

Η έλλειψη ενημέρωσης από την κεντρική διοίκηση, η 
μυστικοπάθεια με την οποία αντιμετωπίζεται το θέμα από 
τα αρμόδια υπουργεία, οι φήμες που σ’ αυτό το περιβάλλον 
γιγαντώνονται και αντιμετωπίζονται ως αλήθειες, αδιάκρι-
τα και χωρίς να διασταυρώνονται, όλα αυτά συντελούν στην 
ενίσχυση της  αγωνίας και της ανησυχίας, στην παγίωση του 
αισθήματος ανασφάλειας μεταξύ των κατοίκων και φυσικά 
οδηγούν σε έντονες αντιδράσεις. 

Ο δήμαρχος Αννίβας Παπακυριάκος εξήγησε για μία 

ακόμη φορά ότι ο δήμος δεν έχει καμία επίσημη ενημέρωση 
από πουθενά. Συμμερίστηκε την ανησυχία και τους φό-
βους των κατοίκων και ζήτησε να υπάρξει ψυχραιμία και 
νηφαλιότητα στην αντιμετώπιση του θέματος. 

Ο αρχηγός της αντιπολίτευσης Θανάσης Μανάβης έφε-
ρε σε γνώση των παρισταμένων ζητήματα που αφορούσαν στο 
καθεστώς ιδιοκτησίας, λειτουργίας και χρεών του επίμαχου ξε-
νοδοχείου. Στη συνέχεια αναφερόμενος διεξοδικά στη θέση της 
παράταξής του είπε μεταξύ άλλων πως «δεν είμαστε αρνητικοί 
στην έλευση ορισμένου αριθμού προσφύγων και μεταναστών 
αναλογικά με τον πληθυσμό αλλά με σχέδιο και με σεβασμό 
στα χωριά μας, για να μην κινδυνεύσει να διαλυθεί η τοπική 
κοινωνία που ήδη πληρώνει βαριά την οικονομική κρίση», 
τόνισε ότι «Χωριά όμως όπως το Κοκκώνι και η Νεράντζα, 
που ζουν κύρια από τον τουρισμό θα πρέπει να προστα-
τευθούν απόλυτα». Υπογράμμισε με έμφαση πως «Εμείς ως 
δημοτική παράταξη δεν έχουμε καμία εμπιστοσύνη στον 
χειρισμό του θέματος από την δημοτική αρχή». Πρότεινε 
«την κατ’ επείγουσα σύγκληση του δημοτικού συμβουλίου 
του δήμου Βέλου – Βόχας, προκειμένου να λάβει απόφαση 
για την άμεση προκήρυξη δημοτικού δημοψηφίσματος στο 
δήμο μας σχετικά με τον τόπο εγκατάστασης των προσφύ-
γων, προκειμένου να αποφασίσει ο δημότης και όχι άλλοι 
για αυτόν». Κατέληξε λέγοντας πως «Στη δημοκρατία μας 
δεν υπάρχουν αδιέξοδα και το δημοψήφισμα για τον τόπο 
εγκατάστασης των προσφύγων στο δήμο μας, είναι ο μονα-
δικός δημοκρατικός τρόπος που η γνώμη του δημότη του 
δήμου μας θα γίνει σεβαστή από όλους».

Εν τέλει, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε τη σύσταση ομά-
δων περιπολίας που θα περιφρουρούν τους δρόμους γύρω 
από το ξενοδοχείο, με σκοπό να ειδοποιήσουν άμεσα για την 
έλευση λεωφορείων με πρόσφυγες με σκοπό να μην αιφνιδι-
αστεί η τοπική Κοινωνία. 
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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	

Θριαμβευτής για άλλη
μία φορά ο “Ακάμας”

Ο Σύλλογος του Αργ. Κωνσταντίνου συνεχίζει να τιμά το δήμο Βέλου-Βόχας στο Πανελλήνιο 

Στις 2 και 3 Νοεμβρίου διεξήχθη στη Χαλκίδα 
το Πανελλήνιο κύπελλο έγχρωμων και μαύρων 
ζωνών, ένα εξαιρετικά δύσκολο και απαιτητικό 
πρωτάθλημα με 2500 συμμετοχές. Ο Α.Σ. ΑΚΑΜΑΣ 
συμμετείχε με 13 αθλητές και κατάφερε να μαζέ-
ψει 12 μετάλλια!  Ο Α.Σ. ΑΚΑΜΑΣ είναι η μοναδική 
σχολή από τον Δήμο Βέλου-Βόχας που κατάφερε 
να φέρει αυτές τις 12 διακρίσεις στο Δήμο μας και 
να μας κάνει όλους περήφανους! 

Οι αθλητές που τα κατάφεραν είναι οι εξής:
-ΚΡΕΜΜΥΔΑ ΑΝΝΑ ΜΑΡΊΑ 1η θέση Γυναικών
-ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΊΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ 1η θέση U14
-ΜΠΊΤΣΑΚΟΥ ΜΑΡΊΝΑ 1η θεση κορασιδων
-ΛΟΥΚΟΥ ΑΜΑΛΊΑ 2η θέση κορασίδων
-ΝΤΡΊΖΑΡΊ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 2η θέση U14

-ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΦΑΝΟΥΡΊΑ ΑΝΤΩΝΊΑ 2η Νεανίδων
-ΠΑΝΑΓΊΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΊΟΣ 2η θεση Εφήβων
-ΠΑΝΑΓΊΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΊΟΣ 3η θέση ΚΑΤΑ
-ΓΕΩΡΓΟΥ ΠΑΥΛΟΥ 3η θέση U14
-ΑΡΣΟΥΛΊΚ ΝΊΚΗΤΑΣ 3η θέση U14
-ΞΕΡΑΞΟΥΔΗΣ ΊΩΑΝΝΗΣ 3η θέση Παίδων
-ΟΊΚΟΝΟΜΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 3η θέση Παίδων
-ΟΊΚΟΝΟΜΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 5η θέση Κατα
-ΓΡΑΜΜΑΤΊΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 5η θέση Κορασίδων
-ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΊΟΥ ΕΥΑΝΘΊΑ 5η θεση U14

Συγχαρητήρια σε όλους!!!!!!!

Θρίαμβος και στο Κύπελλο Νοτίου Ελλάδος
Την Κυριακή 17 Νοεμβρίου διεξήχθει το Κύ-

πελλο Νοτίου Ελλάδος στην Αμαλιάδα, όπου για 

δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ο Α.Σ. Καράτε Ακάμας 
κατέλαβε την 1η θέση!

Σε 95 κατηγορίες οι αθλητές του συλλόγου μας 
κατέκτησαν 31 χρυσά, 24 ασημένια και 24 χάλκινα 
μετάλλια! Μια πλούσια συγκομιδή 79 μεταλλίων που 
κάνουν τον ΑΚΑΜΑ να ξεχωρίζει στο Πανελλήνιο!

Ο Α.Σ. ΑΚΑΜΑΣ με την έμπειρη και σταθερή κα-
θοδήγηση του Αργύρη Κωνσταντίνου είναι ο μο-
ναδικός σύλλογος από τον Δήμο Βέλου-Βόχας, ο 
οποίος έκανε υπερήφανο και γνωστό τον τόπο μας 
καθώς οι αθλητές μας είναι αυτοί που ανεβαίνο-
ντας στο βάθρο τιμούν όχι μόνο τον εαυτό τους, 
τους γονείς και τον προπονητή τους αλλά και τον 
τόπο μας!

Συγχαρητήρια σε όλους και εις ανώτερα!
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Στο Βραχάτι το Δίκτυο Πόλεων "Βιώσιμη Πόλη"

Σ το ξενοδοχείο «Αλκυών» στο 
Βραχάτι πραγματοποιήθηκε η συ-

νεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου 
του Δικτύου Πόλεων «Βιώσιμη Πόλη». 

Το Δίκτυο έχει ως σκοπό να παρέ-
χει ουσιαστική τεχνική στήριξη στην 
ενημέρωση, δικτύωση και οργάνωση 
των Δήμων που συμμετέχουν σε αυτό, 
ώστε να υποβάλλουν και να υλοποιούν 
προτάσεις σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα 
και να εκμεταλλευτούν τις πρόσθετες 
παρεχόμενες χρηματοδοτήσεις. Μέλη 
του από το Νομό Κορινθίας είναι οι δή-
μοι Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης, Βέλου-
Βόχας και Νεμέας, ενώ στην προσεχή 
Γενική Συνέλευση αναμένεται και η 
ένταξη του δήμου Κορινθίων στα μέλη 
του δικτύου. 

Η συνεδρίαση του Διοικητικού συμ-
βουλίου του Δικτύου γίνεται κάθε φορά 
σε διαφορετική πόλη-μέλος και αυτή τη 
φορά ήταν η σειρά του Δήμου Βέλου-
Βόχας να είναι ο οικοδεσπότης. Ο δή-
μαρχος Αννίβας Παπακυριάκος καλω-

σόρισε τους ομολόγους του και τόνισε 
στο σύντομο χαιρετισμό του ότι ο στό-
χος του Δικτύου είναι να μέσα από την 
ομογενοποίηση των προβλημάτων των 
δήμων-μελών να αξιοποιηθούν ευρω-
παϊκές χρηματοδοτήσεις για έργα ανά-
πτυξης. Ο δήμαρχος Βέλου-Βόχας ση-
μείωσε ότι ο δήμος του ήταν από τους 
πρώτους που συμμετείχαν στο δίκτυο 
και υπογράμμισε ότι η ένταξη νέων δή-
μων είναι μια αναγκαιότητα που ενισχύ-
ει τις δράσεις του δικτύου. 

Στη συνεδρίαση εκτός από τους 
δημάρχους Κορινθίων Βασίλη Να-
νόπουλο, Νεμέας Κ. Φρούσιο, Ξυλο-
κάστρου-Ευρωστίνης Βλ. Τσιώτο και 
Λουτρακίου-Περαχώρας Γ. Γκιώνη 
συμμετείχαν οι δήμαρχοι Κυνουρίας, 
Φλώρινας, Αλμυρού, Αρταίων, Αιδη-
ψού, Ελληνικού, Έδεσσας και ο Ευαγγ. 
Ευαγγελίδης από την Κύπρο. Επίσης το 
παρόν έδωσαν ο Γεν. Γραμματέας του 
δήμου Κορινθίων καθώς και η πρόε-
δρος του ΝΠΔΔ "Ανέλιξη" Βέλου-Βοχας 

Μαρία Καλλίρη και οι αντιδήμαρχοι Αν-
δρέας Σιάχος και Θοδ. Ράπτης. 

Στην αρχική εισήγησή του ο πρόε-
δρος κ. Καφαντάρης αναφέρθηκε στο 
ιστορικό ίδρυσης του Δικτύου το οποίο 
σήμερα αποτελείται από 37 δήμους 
και συμπράττει με το Εθνικό Μετσόβιο 
Πολυτεχνείο αλλά και το ΦΟΔΣΑ Πε-
λοποννήσου. Αναφέρθηκε περιληπτικά 
στο ευρωπαϊκό αντίστοιχο δίκτυο στο 
οποίο είναι μέλος η «Βιώσιμη Πόλη» 
το Energy Cities. Εξήρε τη σημασία της 
συμμετοχής στο ευρωπαϊκό δίκτυο 
αφού δίνει πρόκριμα στη «Βιώσιμη 
Πόλη» για συμμετοχή σε ευρωπαϊκά 
προγράμματα.  

Στην ημερήσια διάταξη υπήρξε ανα-
λυτική αναφορά στις 5 προγραμματι-
κές συμβάσεις που έχει υπογράψει η 
«Βιώσιμη Πόλη» με δήμους, το ΦΟΔΣΑ 
Πελοποννήσου αλλά και την εταιρεία 
δημοσκοπήσεων ΟPINION. Μεταξύ των 
προγραμματικών με τους δήμους περι-
λαμβάνεται και σύμβαση με το δήμο Βέ-

λου-Βόχας για την εκπόνηση μελετών 
ωρίμανσης αναπτυξιακών έργων, ενώ 
με το ΦΟΔΣΑ η προγραμματική αφορά 
τις μελέτες για τους 11 σταθμούς Με-
ταφόρτωσης Στερεών Αποβλήτων οι 
οποίοι θα λειτουργήσουν μόλις αρχίσει 
να λειτουργεί το έργο της διαχείρισης 
απορριμμάτων σε επίπεδο περιφέρειας. 

Επίσης, σημαντική μελέτη και έργο 
στο οποίο έχει να κάνει το Δίκτυο είναι 
η Χρηματοδότηση των Έργων για την 
ενεργειακή μετάβαση της Μεγαλόπο-
λης. 

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της συ-
νεδρίασης έγινε αναφορά στο Ευρω-
παϊκό Πρόγραμμα Value Waste, που 
αφορά μια εναλλακτική αξιοποίηση των 
αποβλήτων και στο οποίο συμμετέχει 
η ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ μαζί με το Εθνικό 
Μετσόβιο Πολυτεχνείο, αλλά και στο 
πρόγραμμα Prospect που αφορά επι-
μόρφωση στελεχών και το C-TRACK 50 
που αφορά σε μακροπρόθεσμα σχέδια 
δράσης για το κλίμα.

Γλ

ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ
& ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΟΥΒΙΤΑΚΗΣ

Ζευγολατιό
Κορινθίας

ΤΗΛ.: 
27410 56566

Άσσος
Κορινθίας

ΤΗΛ.: 
27410 89117

Κιν.: 6944 243418
& 6937 114763

∆ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΕΙ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Β. ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ
ΟΡΘΟΠΑΙ∆ΙΚΟΣ  ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ

ΙΑΤΡΕΙΟ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ

ΩΡΑΡΙΟ: ΤΕΤΑΡΤΗ
5.00-8.00 µ.µ.

 & ΣΑΒΒΑΤΟ
10.00-1.00 π.µ.

THΛ.: 2742 0 26619
ΚΙΝ.: 6941 515255

ΙΑΤΡΕΙΟ: ΑΡΑΤΟΥ 27 & ΚΡΟΚΙ∆Α
ΚΙΑΤΟ, 20200

e-mail: panvele@yahoo.gr
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Χρήσιμες Οδηγίες Ανακύκλωσης - Κομποστοποίησης
Δήμος Βέλου-Βόχας

Του Αντώνη Πρεντάκη*

Το θέμα διαχείρισης των απορριμμά-
των είναι σοβαρό αλλά δεν είναι άλυτο. 

Η παράταξή μας, θέλοντας να συμβά-
λει στην προσπάθεια επίλυσης του μεγά-
λου περιβαλλοντικού αλλά και οικονομι-
κού ζητήματος, δημοσιεύει σήμερα έναν 
πρακτικό οδηγό που μπορεί να οδηγήσει 
στην αξιοποίηση μέχρι και του 80% των 
παραγόμενων απορριμμάτων. 

Προϋπόθεση για την επιτυχία αυτού 
του εγχειρήματος, είναι η «διαλογή στην 
πηγή». Που σημαίνει πως ο καθένας από 
εμάς πρέπει να καταλάβει τις σημαντικές 
επιπτώσεις που έχει για την υγεία μας 
και το περιβάλλον η σημερινή άναρχη 
κατάσταση, και να συμβάλει προσωπικά 
αλλά και παροτρύνοντας τους ανθρώ-
πους του κύκλου του.

Σήμερα στην Ελλάδα τα ποσοστά 
ανακύκλωσης είναι περίπου στο 25% 
των παραγόμενων απορριμμάτων από 
τα οποία κομποστοποίηση είναι το 5%. 
Στόχος της ΕΕ είναι το 2020 το μέσο πο-
σοστό να είναι 50%.  

Η αξιοποίηση των ανακυκλώσιμων 
απορριμμάτων είναι, εκτός από απαραί-
τητη για την προστασία της υγείας και 
του περιβάλλοντος, και μεγάλη πηγή 
εσόδων για τους Δήμους (και κατά συ-
νέπεια για τους δημότες) που συμμετέ-
χουν στη διαδικασία αυτή είτε μόνοι τους 
ή σε συνεργασία με ιδιώτες.
1. ΑΝΑΚΎΚΛΩΣΗ

Τι υλικά ανακυκλώνουμε:
Χαρτί (στον μπλε κάδο ή σε κάδο με 

ειδική σήμανση)
• Βιβλία
• Έντυπα
• Εφημερίδες
• Περιοδικά
• Χαρτόκουτα από γάλα
• Χαρτί περιτυλίγματος
• Σακούλες χάρτινες
• Χάρτινες συσκευασίες λιπαντικών ελαίων
• Κουτιά από δημητριακά, μπισκότα
• Κουτιά απορρυπαντικών
• Κουτί πίτσας
• Χαρτοκιβώτια ηλεκτρονικών συσκευών

Γυαλί (σε κάδο με ειδική σήμανση)
• Βαζάκια τροφίμων
• Μπουκάλια λαδιού
• Μπουκάλια αλκοολούχων ποτών
• Μπουκάλια κρασιού
• Μπουκάλια νερού

Πλαστικό (στον μπλε κάδο ή σε κάδο 
με ειδική σήμανση)

• Κεσεδάκια από γιαούρτι, βούτυρο
• Μπουκάλια αναψυκτικών
• Μπουκάλια αλκοολούχων ποτών
• Μπουκάλια νερού
• Μπουκάλια από σαμπουάν
• Μπουκάλια από γάλα
• Πλαστικά ποτήρια/πιάτα
• Σακούλες πλαστικές
• Σωληνάρια οδοντόκρεμας
• Πλαστικά ταψάκια
• Φίλμ περιτυλίγματος
• Πλαστικές θήκες CD/DVD

Αλουμίνιο  (στον μπλε κάδο ή σε κάδο 
με ειδική σήμανση)

• Αλουμινόχαρτο
• Αλουμινένια ταψάκια φαγητού
• Κουτάκια μπύρας, αναψυκτικών

Λευκοσίδηρος   (στον μπλε κάδο ή σε 

κάδο με ειδική σήμανση)
• Συσκευασίες τοματοπολτού, τόνου, ζωο-

τροφών, ελαιόλαδου, Γάλα εβαπορέ

Λοιπά ανακυκλώσιμα
• Όποιο άλλο είδος έχει 

τη σήμανση ανακύκλωσης   

 Απόβλητα Ηλεκτρικού
και  Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού
(ΑΗΗΕ) (σε κάδο με ειδική σήμανση)  
• Μεγάλες οικιακές συσκευές
• Μικρές οικιακές συσκευές
• Εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοι-

νωνιών
• Είδη Φωτισμού (φωτιστικός εξοπλισμός)
• Ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά εργαλεία
• Παιχνίδια και εξοπλισμός ψυχαγωγίας και 

αθλητισμού
• Ιατρικά βοηθήματα (εξαιρουμένων των 

εμφυτεύσιμων και μολυσμένων)
• Όργανα παρακολούθησης και ελέγ-

χου
• Συσκευές αυτόματης διανομής

Φωτιστικά Είδη (σε κάδο 
με ειδική σήμανση)  

• Φωτιστικός εξοπλισμός (εξοπλισμός 
προβολής, οικιακά φωτιστικά σώμα-
τα)

• Λαμπτήρες (φθορισμού, εκκενώσε-
ως, νατρίου)

• Λαμπτήρες πυρακτώσεως

Μπαταρίες (σε κάδο 
με ειδική σήμανση)  

• Μολύβδου – θειϊκού οξέως (βιομη-
χανικές, αυτοκινήτων)

• Φορητές (μίας χρήσης, αλκαλικές, 
λιθίου, επαναφορτιζόμενες, κου-
μπιά)

Τηγανόλαδα
(σε ειδικές εταιρείες)  

 Αυτοκίνητα
(σε ειδικές εταιρείες)
• Παλαιά οχήματα
• Ελαστικά αυτοκινήτων
• Απόβλητα λιπαντικών ελαίων

 
2. ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΊΗΣΗ

Κομποστοποίηση είναι μια φυ-
σική διαδικασία που μετατρέπει τα 
οργανικά υλικά των σκουπιδιών 
μας, σε μια μάζα που λέγεται κό-
μποστ, ένα φυσικό λίπασμα που 
χρησιμεύει για τον εμπλουτισμό 
του εδάφους.
Πως μπορούμε 
να φτιάξουμε «κομπόστ» 
στο σπίτι μας

Είτε αγοράζουμε έναν έτοιμο 

κομποστοποιητή (υπάρχουν οικιακοί 
κομποστοποιητές σε αρκετά προσιτές 
τιμές, 50-100€), είτε το φιάχνουμε απλά 
μόνοι μας.
• Παίρνουμε ένα παλιό βαρέλι πλαστικό 

ή μεταλλικό με καπάκι
• Κόβουμε τον πάτο
• Σκάβουμε 15-20 εκατοστά σε μιαν 

άκρη του κήπου μας
• Βάζουμε το βαρέλι με τον ανοιχτό 

πάτο στο έδαφος και ασφαλίζουμε με 
χώμα γύρω-γύρω

• Ρίχνουμε μέσα στο βαρέλι τα οργανι-
κά απόβλητα

• Κάθε 2-3 μέρες προσθέτουμε λίγο 
χώμα

• Αφήνουμε λίγο ανοιχτό το καπάκι 
ώστε να μπαίνει οξυγόνο

Τι βάζουμε στους κάδους 
κομποστοποίησης; 
• Φρούτα, λαχανικά, φλούδες και κο-

τσάνια
• Κρέας – ψάρι – θαλασσινά (και τα 

κόκκαλα)
• Αυγά (και τα τσόφλια)
• Ζυμαρικά, ρύζι, όσπρια
• Δημητριακά, αλεύρι, ψωμί, κέικ, γλυ-

κά
• Υπολείμματα και φίλτρα από καφέ/

τσάι
• Γαλακτοκομικά (τυρί, παχύρευστες 

κρέμες, γιαούρτι)
• Ξηροί καρποί και περιβλήματα
• Κουκούτσια ελιάς
• Κλαδιά, φύλλα, χώμα, γκαζόν
• Πριονίδι, ροκανίδι
• Στάχτη καυσόξυλων
• Χαρτί κουζίνας, χαρτοσακούλες, εφη-

μερίδες (όχι χρωματιστά, γυαλιστερά 
ή πλαστικοποιημένα χαρτιά)

Τι ΔΕΝ βάζουμε στους κάδους 
κομποστοποίησης; 
• Γόπες τσιγάρων
• Τροφές και περιττώματα ζώων
• Πλαστικά, γυαλιά, μεταλλικά
• Μπαταρίες
• Γυαλιστερά χαρτιά (π.χ. περιοδικά)
• Συσκευασίες κάθε είδους (μπαίνουν 

στον μπλε κάδο)
Με την ελπίδα ότι η παρότρυνσή μας 

θα βρει ανταπόκριση σε μεγάλο αριθμό 
συμπολιτών μας, υποσχόμαστε ότι θα 
αγωνιστούμε με κάθε τρόπο για να λυ-
θεί το μεγάλο αυτό πρόβλημα.

* Ο κ. Αντώνης Πρεντάκης είναι μέλος 
του Συντονιστικού της Δημοτικής Παρά-

ταξης «Το Μέλλον Σήμερα»
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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

Ο Σωτήρης Μουρίκης νέος 
Διευθύνων σύμβουλος της 

Αναπτυξιακής Πελοπόννησος Α.Ε.
Σε έργα ανάπτυξης τη βελτίωση της ποιότητας ζωής όλων των 

Πελοποννησίων προσανατολίζεται η νέα διοίκηση

Την Τετάρτη 6 Νοεμβρίου συγκροτήθηκε σε 
σώμα, το νέο διοικητικό συμβούλιο της Πελο-
πόννησος ΑΕ. Ομόφωνα εκλέχθηκαν τα μέλη 
του νέου συμβουλίου Προέδρος ορίστηκε ο 
Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης 
Νίκας, αντιπρόεδρος ο Γιάννης Σμυρνιώτης 
και Διευθύνων Σύμβουλος ο Κορίνθιος επι-
χειρηματίας Σωτήρης Μουρίκης. Ο κ. Μουρί-
κης σε δηλώσεις του αφού ευχαρίστησε τον 
Περιφερειάρχη κ. Νίκα για την εμπιστοσύνη 
του, αλλά και όλο το ΔΣ για την ομόφωνη από-
φαση που τον εγκαθιστούσε Διευθύνων Σύμ-
βουλο της «Πελοπόννησος Α.Ε.» σημείωσε 
πως «Ένα εργαλείο ανάπτυξης όπως είναι η 
Πελοπόννησος Α.Ε. πρέπει να το χρησιμοποι-
ήσει η περιφέρεια για να φέρει μια καινούργια 
άποψη και μία καινούργια δράση στην Πελο-
πόννησο» και συνέχισε λέγοντας πως «πρέ-
πει όλοι να σέβονται το δημόσιο χρήμα, γιατί 
δημόσιο χρήμα διαχειριζόμαστε από τις θέσεις 
που κατέχουμε και θα πρέπει με τις αποφάσεις 
μας να προστατεύουμε το φορολογούμενο 
γιατί δικά του λεφτά είναι! Όλα αυτά τα χρήματα 
που θα διαχειριστούμε είτε από προγράμματα 

είτε από το περιφερειακό ταμείο ανάπτυξης 
θα διοχετευτούν σε έργα που θα προσφέρουν 
στους Πελοποννήσιους μια καλύτερα μέρα, 
ένα καλύτερο αύριο, που θα διευκολύνουν τον 
τρόπο ζωής τους,  την καθημερινότητά τους. 
Αυτή είναι η επιδίωξή μας», κατέληξε. 
Θυμίζουμε ότι οι κύριοι τομείς δραστηριό-
τητας της "Πελοπόννησος Α.Ε." αφορούν την 
ολοκληρωμένη αγροτική ανάπτυξη, την προ-
στασία και διαχείριση του φυσικού περιβάλλο-
ντος, την υλοποίηση δράσεων κοινωνικής πο-
λιτικής και την υλοποίηση δράσεων προβολής 
και προώθησης της περιοχής.
Συγκεκριμένα στόχος είναι:
α) Η επιστημονική και τεχνική στήριξη των 
Ο.Τ.Α. και των ενώσεών τους και της αποκε-
ντρωμένης κρατικής διοίκησης,
β) Η προώθηση της επιχειρηματικής, οικονο-
μικής και γενικότερα βιώσιμης ανάπτυξης,
γ) Η ανάπτυξη δραστηριοτήτων προστασίας 
του περιβάλλοντος,
δ) Η συμμετοχή της σε προγράμματα και η 
εφαρμογή σχετικών πολιτικών σε διαδημοτι-
κό επίπεδο ή σε ευρύτερο γεωγραφικό χώρο.

Θεοδωρικάκος: 
Δραστική ενίσχυση 
των αρμοδιοτήτων 
στους δήμους και τις 
περιφέρειες

Το πρώτο εξάμηνο της νέας 
χρονιάς, του 2020, θα είναι 
έτοιμο νομοσχέδιο που θα αφορά 
σε νέο σύστημα διοίκησης 
στον κρατικό μηχανισμό, 
σε δραστική ενίσχυση των 
αρμοδιοτήτων, πόρων και 
προσωπικού στους δήμους και 
τις περιφέρειες με ξεκαθάρισμα 
αρμοδιοτήτων, όπως δεσμεύτηκε 
ο υπουργός Εσωτερικών Τάκης 
Θεοδωρικάκος, στην παρέμβασή 
του στη γενική συνέλευση της 
ΕΝΠΕ, στην οποία θα εκλεγεί το 
νέο ΔΣ και ο νέος πρόεδρος της 
ΕΝΠΕ.
Ο κ. Θεοδωρικάκος εξήγγειλε 
την πρόθεση της κυβέρνησης 
να μεταφέρει αρμοδιότητες 
από τις Αποκεντρωμένες 
Διοικήσεις στις Περιφέρειες 
και στους Δήμους, ενισχύοντας 
στην πράξη την Αυτοδιοίκηση. 
Όπως είπε «είμαστε 
απολύτως αποφασισμένοι να 
προχωρήσουμε σε μια ριζική 
αναθεώρηση του ίδιου του 
status quo του διοικητικού 
μηχανισμού της χώρας. 
Στη δική μου αντίληψη ο 
θεσμός των Συντονιστών των 
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, 
έτσι τουλάχιστον όπως 
υπάρχει σήμερα, περισσότερα 
προβλήματα δημιουργεί παρά 
λύνει. Είμαι αποφασισμένος 
στο νόμο τον οποίο, με εντολή 
του πρωθυπουργού Κυριάκου 
Μητσοτάκη, θα ετοιμάσουμε, να 
μεταφερθούν στην περιφερειακή 
Αυτοδιοίκηση αλλά και στη 
πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση 
αρμοδιότητες που σήμερα 
παραμένουν στο κράτος, στο 
πλαίσιο πάντα του Συντάγματος. 
Αυτό εννοώ: ήλθε η ώρα για 
μια νέα μεγάλη τομή στην 
Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση».
Όπως είπε το σχετικό νομοσχέδιο 
θα συνταχθεί σε συνεργασία με 
τις Περιφέρειες και του Δήμους, 
την κοινωνία των πολιτών και τα 
άλλα κόμματα, γιατί πρόκειται για 
μια μεγάλη μεταρρύθμιση που 
αφορά τον τρόπο λειτουργίας του 
κράτους. 

Το 2020 σε 
λειτουργία 
η ηλεκτρική 
διασύνδεση Κρήτης-
Πελοποννήσου 

Σε τροχιά ολοκλήρωσης 
μπαίνει η ηλεκτρική 
διασύνδεση Κρήτης-
Πελοποννήσου μετά την 
υπογραφή των συμβάσεων 
υλοποίησης των συνοδών 
έργων. Σύμφωνα με τον 
ΑΔΜΗΕ υπεγράφησαν οι 
συμβάσεις για την κατασκευή 
Γραμμής Μεταφοράς στο 
τμήμα «Μολάοι-Τερματικό» και 
για την κατασκευή του σταθμού 
STATCO. Υπενθυμίζεται ότι ο 
συνολικός προϋπολογισμός 
του έργου, το οποίο υλοποιείται 
με τη συγχρηματοδότηση της 
Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και τη δανειοδότηση 
της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 
Επενδύσεων, ανέρχεται σε 365 
εκατ. ευρώ.

Η έκθεση “Πελοπόννησος 
EXPO”, διοργανώθηκε από 
τα 7 Επιμελητήρια στη ΒΙΠΕ 
Τρίπολης το διάστημα 15-
17 Νοεμβρίου. Τα εγκαίνια 
τέλεσε ο υπουργός Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων 
Μάκης Βορίδης, ο οποίος 
μεταξύ άλλων έκανε λόγο 
για “γεφύρωση του χάσματος 
μεταξύ του ελληνικού λαού 
και της επιχειρηματικότητας 
μετά την εκλογή της νέας 
κυβέρνησης” και αναφέρθηκε 
στις πρωτοβουλίες, που έως 
τώρα έχει λάβει η κυβέρνηση 
για την “εξασφάλιση νέου 
πεδίου επιχειρηματικής 
δράσης”. Παράλληλα στάθηκε 
ιδιαιτέρως στο γεγονός ότι 
η φετινή έκθεση έχει τη 
μεγαλύτερη συμμετοχή από 
τις 3 προηγούμενες, που είχαν 
γίνει από το 2016!

190 επιχειρήσεις 
στην “Πελοπόννησος 
EXPO”
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Τα Μαθηματικά 
στην Ποίηση

Το Παράρτημα Κορινθίας της 
ΕΜΕ διοργανώνει εκδήλωση με 
ομιλητή τον Σχολικό Σύμβουλο 
ε.τ. Δρ. Δημήτρη Γαβαλά και 
θέμα «Τα Μαθηματικά στην 
Ποίηση». Η εκδήλωση θα 
πραγματοποιηθεί την Κυριακή 24 
Νοεμβρίου 2019 και ώρα 11 π. 
μ. στο Καλογεροπούλειο Ίδρυμα 
(Αράτου 74 κοντά στον Απόστο-
λο Παύλο) στην Κόρινθο. Στο 
χώρο της εκδήλωσης θα υπάρχει 
πρωτότυπη έκθεση Πλατωνικών 
και Αρχιμήδειων Στερεών του 
Κορίνθιου δημιουργού Γιώργου 
Πέττα.
O Δημήτρης Γαβαλάς γεννήθηκε 
στην Κόρινθο και σπούδασε 
Μαθηματικά, Κυβερνητική και 
Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου 
σε μεταπτυχιακές σπουδές 
και Ψυχολογία του Βάθους σε 
ελεύθερες σπουδές. Για το πνευ-
ματικό του έργο, έχει τιμηθεί από 
τον Δήμο Κορινθίων. Το δοκίμιό 
του για τον Οδυσσέα Ελύτη 
έλαβε κρατική διάκριση, ενώ το 
ποίημα «Φανταστική Γεωμε-
τρία» περιελήφθη στα Κείμενα 
Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της 
Β΄ τάξης του Γυμνασίου.

εκδήλωση

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)

Θέατρο, ποίηση και ψυχολογία
το παζλ των προσεχών εκδηλώσεων
Δύο πολύ ενδιαφέρουσες εκδηλώ-

σεις προγραμματίζονται για την Κυ-
ριακή 24 Νοεμβρίου. Η μία στις 11:00 
το πρωί στο Δημοτικό Σχολείο Βρα-
χατίου διοργανώνεται από την Ομάδα 
Εθελοντισμού και Κοινωνικής Δράσης 
Βραχατίου με αφορμή την Παγκόσμια 
Ημέρα για τα Δικαιώματα του Παιδιού. 
Πρόκειται για Ημερίδα με θέμα "ενισχύ-

οντας την αυτοεκτίμηση και την αυτο-
πεποίθηση στα παιδιά"και εισηγήτρια 
θα είναι η κλινική Ψυχολόγος-Παιδο-
ψυχολόγος Νατάσσα Καραχάλιου.

Η δεύτερη εκδήλωση διοργανώνεται 
από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Γυναικών 
Μουλκίου, είναι μια ιδιαίτερη θεατρική 
παράσταση, αφιέρωμα στους ποιητές 
Γεώργιο Δροσίνη και Κωστή Παλαμά 

και στη δυνατή φιλία που ενώνει.
Θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα 

της Κυριακής στις 7:00 στο Δημοτικό 
Θέατρο Κιάτου και συμμετέχουν οι Πα-
ναγιώτης Λιούντρης, Μυρτώ Καπώλη, 
Άρης Σταύρου και Βασιλική Μιχαλού-
ση. Η σκηνοθεσία είναι του Άρη Σταύ-
ρου και η μουσική επιμέλεια της Βασι-
λικής Μιχαλούση.
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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

Υγεία

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

 ∆ευτέρα έως Σάββατο 9.00 -13.30
Τρίτη, Πέµπτη, Παρασκευή 18.00 - 20.30

28ης Οκτωβρίου 28 Κιάτο, 20200

τηλ.: 27420.22456 κιν.: 6971.618.925
e-mail: errisof@hotmail.com

ΕΡΡΙΚΟΣ Α. 
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ

• Παροχή Υπηρεσιών • Χειρουργικές Επεµβάσεις  

• Φάρµακα • Είδη Pet Shop • 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΕΠΊΧΕΊΡΗΣΗ ΜΕ 35η ΠΕΛΑΤΕΊΑ, 
ΤΟ ΓΝΩΣΤΟ ΣΕ ΟΛΟΥΣ

ΑΝΘΟΠΩΛΕΙΟ "ΖΕΜΠΡΙΝΑ"
ΣΤΟ ΒΡΑΧΑΤΙ

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

& 5:00-9:00 μ.μ.
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ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ
ΒΟΧΑΣ

∆ρ Χρήστος Γκιλίτσης
ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΟΣ

Υπ. ∆Ι∆ΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

Έγχρωµο υπερηχοκαρδιογράφηµα (triplex)
ενηλίκων και παίδων

ΤΕΣΤ ΚΟΠΩΣΕΩΣ σε κυλιόµενο τάπητα
24ωρη µελέτη ΗΚΓφήµατος -  Πίεσης

ΩΡΑΡΙΟ ΙΑΤΡΕΙΟΥ: 
∆ΕΥΤΕΡΑ: 09:00 - 12:00
ΤΡΙΤΗ: 09:00 - 12:00
ΤΕΤΑΡΤΗ: 17:00 - 21:00 ΑΠΟΓΕΥΜΑ

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

ΤΗΛ.:  27410-53500

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

Ζευγολατιό Κορινθίας

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

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Δωρεά ζωής από Εθελόντρια Σαμαρείτισσα 

Έ να ηχηρό μήνυμα αλτρουισμού 
και κοινωνικής αλληλεγγύης 
δόθηκε στο Πανεπιστημιακό Γε-
νικό Νοσοκομείο Πατρών, από 

Εθελόντρια Σαμαρείτισσα του Περιφε-
ρειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Κορίνθου. Η 
ίδια, η οποία είχε εγγραφεί στο Εθνικό 
Μητρώο Δοτών του Εθνικού Οργα-
νισμού Μεταμοσχεύσεων - «Χάρισε 
Ζωή», δώρισε το πολύτιμο μόσχευμα, 
μέσω αίματος, και Χάρισε Ζωή σε έναν 
ασθενή με καρκίνο του αίματος.

Η δράση αυτή ήταν συλλογικό απο-
τέλεσμα μιας πολύ δημιουργικής συ-
νεργασίας μεταξύ του Ελληνικού Ερυ-
θρού Σταυρού (Περιφερειακό Τμήμα 
Ε.Ε.Σ. Κορίνθου), του Συλλόγου Εθε-
λοντών Αιμοδοτών Αργολίδας "Δεσμοί 
Αίματος" και του ΚΕΔΜΟΠ (Κέντρο 
Ενημέρωσης και προσέλκυσης εθε-
λοντών Δοτών Μυελού των Οστών 
του Πανεπιστημίου) "Χάρισε Ζωή". Η 
1η δωρεά μοσχεύματος μυελού των 
οστών από την περιοχή της Κορίνθου 
έγινε πραγματικότητα, από τον 1ο δότη 
Εθελοντή του Ελληνικού Ερυθρού 
Σταυρού.

Με την ελπίδα ότι «η πράξη του 
δωρητή μυελού των οστών θα απο-
τελέσει παράδειγμα κοινωνικής προ-
σφοράς», θεωρείται επιβεβλημένη η 
ανάγκη ενημέρωσης για τον τρόπο 
που μπορεί κάποιος εύκολα να γίνει 
εθελοντής δότης μυελού των οστών.

Όπως άλλωστε αναφέρει στο μή-
νυμά της και η ίδια η δότρια, κ. Έφη 
Καρούκη «Το πιο πολύτιμο δώρο που 
μπορείς να δώσεις σε κάποιον είναι το 
δώρο του χρόνου σου. Μπορεί να είναι 
μερικά δευτερόλεπτα για σένα, αλλά 
για κάποιον άλλο, όλη του η ζωή. Εγώ 
έκανα το πρώτο βήμα, σε μια εκδήλω-
ση ενημέρωσης για την αναγκαιότητα 
προσφοράς μυελού των οστών, που 
συνδιοργάνωσαν ο Ελληνικός Ερυ-
θρός Σταυρός Τμήματος Κορίνθου, 
στο οποίο ανήκω ως σαμαρείτισσα 
από το 2014, το ΚΕΔΜΟΠ "Χάρισε 
Ζωή", καθώς και ο Σύλλογος "ΔΕΣΜΟΙ 
ΑΙΜΑΤΟΣ" Αργολίδας. Προσέφερε στο 
συνάνθρωπό σου όποτε μπορείς, για 
να κάνει και αυτός το ίδιο όταν το χρει-
αστείς. Γι' αυτό μην αργείς ούτε στιγμή, 
βάλε στόχο τη Ζωή».

Γίνε εθελοντής/ρια Κοινωνικής Πρόνοιας
• Για την υποστήριξη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων
• Για την ψυχοκοινωνική ένταξη και υποστήριξη ατόμων που το χρειάζονται
• Για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού
• Για την συνεπικουρία των υπηρεσιών Πρόνοιας του τόπου μας
• Για προνοιακές πρωτοβουλίες που μας βελτιώνει ως κοινωνία και ως άτομα

Δηλώστε συμμετοχή μέχρι 20 Νοεμβρίου 2019
Πληροφορίες - εγγραφές: 2741023209 - 6984503577

email: Korinhthos_dpt@redcross.gr
https://www.facebook.com/EesKorinthos



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

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 ΝΟΕΜΒΡΊΟΎ 
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