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Αιτούνται τη συζήτηση του θέματος 
στο Δημ. Συμβούλιο Βέλου-Βόχας

Γιατί ξεχωρίζει ο δήμος Σικυωνίων;

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ

ΠΕΡΙΦ.ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Διασπορά των Ρομά 
μαθητών σε όλα 

τα σχολεία του δήμου 
Βέλου-Βόχας 

ζητούν οι γονείς

Συνάντηση με Βορίδη 
για εγγειοβελτιωτικά 

και αρδευτικά έργα

gnomipoliton@gmail.com

2,5 εκατ. ευρώ ΟΙ ΝΕΕΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ 

ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ
“Εδώ είναι Μοριάς, 

δεν είναι Μόρια”, δήλωσε 
ο Νανόπουλος από τον Ισθμό

Υπογράφτηκαν 570.000€ 
για αγροτική οδοποιία

1,2 εκατ. ευρώ για τη 
γέφυρα του Μεσινού

Απόλυτα ικανοποιημένος δηλώνει ο δήμαρχος Σικυωνίων, Σπύρος ΣταματόπουλοςΑπόλυτα ικανοποιημένος δηλώνει ο δήμαρχος Σικυωνίων, Σπύρος Σταματόπουλος

Η ταχύτατη εκπόνηση των μελετών από το δήμο Σικυωνίων 
και η ουσιαστική παρέμβαση του υφυπουργού Ανάπτυξης  

Χρίστου Δήμα έφεραν τη γρήγορη χρηματοδότηση

ΑΚΟΜΗ: Ολοκληρώθηκε η αντικατάσταση αμιαντοσωλήνων 
στην οδό Αγίας Μαρίνας. Το έργο της ασφαλτόστρωσης 

θα τελειώσει πριν τα Χριστούγεννα 

Ο δήμαρχος Κορινθίων εκφράζοντας το λαϊκό αίσθημα 
τόνισε ότι ο δήμος Κορινθίων δεν αντέχει να υποδεχθεί 

κι άλλους πρόσφυγες και προέβη σε μία συμβολική κίνηση 
παρουσίας στον Ισθμό της Κορίνθου ■ σελ. 5-6 ■ σελ.15-16

ΘΕΑΤΡΟ: «Κύριε Αττίκ τελειώσαμε...» του Κορίνθιου συγγραφέα Γ. Χριστοδούλου
■ σελ. 21

■ σελ. 19

■ σελ. 4 ■ σελ. 9

■ σελ. 9
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Γνώμη2 Με το καλημέρα...

Καταργείται 
ο “Φιλόδημος”!

Η δήλωση του Υπουργού 
Εσωτερικών, κ.  

Θεοδωρικάκου, ότι υπάρχει 
πρόβλημα χρηματοδότησης, 
των έργων που είχαν ενταχθεί 
στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ»  
δημιουργεί έντονες ανησυχίες 
στους Δημάρχους, οι οποίοι 
περιμένουν να χρηματοδοτηθούν 
για τα έργα που υλοποιούνται.  
Οι Δήμοι γνωρίζουν ότι το 
πρόγραμμα  «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» 
έχει δημιουργηθεί με πόρους 
του Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) και της 
Ευρωπαικής Τράπεζας Δημοσίων 
Επενδύσεων (ΕΤΕπ), χωρίς να 
επιβαρύνονται οι προϋπολογισμοί 
των Δήμων. Έχουν ενταχθεί 
502 έργα εκ των οποίων τα 
170 έχουν δημοπρατηθεί με 
προϋπολογισμό 450.000.000 
ευρώ . Οι χρηματοδοτήσεις από 
το ΠΔΕ γίνονται ανάλογα με τον 
ρυθμό υλοποίησης των έργων 
και δεν μπορούν να ισχυριστούν 
ότι δεν υπάρχουν χρήματα στο 
Π.Δ.Ε. γιατί η ΕΤΕπ  δύναται 
να χρηματοδοτήσει μέσω του 
ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΩΝ ΚΑΙ 
ΔΑΝΕΙΩΝ. Αντί η κυβέρνηση 
να συνεχίσει να λειτουργεί το 
πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ»,  που 
η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ σχεδίασε 
για τους Δήμους, δημιουργεί 
προβλήματα, με κίνδυνο οι 
Δήμοι να μην αξιοποιήσουν ένα  
χρηματοδοτικό  εργαλείο, που μετα 
από 10 χρόνια συνεχούς  μείωσης 
των πόρων τους (60% περίπου) 
τους έδωσε τη δυνατότητα να 
λύσουν   βασικά προβλήματα στις 
υποδομές τους.  

Δ ελτίο τύπου για την κατάρ-
γηση του προγράμματος 
"ΦιλόΔημος" έδωσε στη 

δημοσιότητα η Οργάνωση Μελών 
ΣΥΡΙΖΑ Βέλου-Βόχας στο οποίο 
αναφέρει: 

«Αποχαιρέτα τον, τον ΦιλόΔημο 
που χάνεις....

Για το συνέδριο της ΚΕΔΕ φύλαγε 
ο Θεοδωρικάκος το δυσάρεστο νέο. 
Στην ομιλία του ανακοίνωσε ότι το 
πρόγραμμα «ΦιλόΔημος» καταργεί-
ται. Στον, μνημειώδους λαϊκισμού 
και αυτοδιοικητικής άγνοιας, λόγο 
του, ο «γαλάζιος» υπουργός Εσω-
τερικών έδειξε να αγνοεί, ή να απο-
κρύπτει σκόπιμα τη λειτουργία του 
προγράμματος που υπήρξε ο στυ-
λοβάτης της τοπικής αυτοδιοίκησης 
τα τελευταία χρόνια δίνοντας ανάσα 
και προοπτικές ανάπτυξης στους 
δήμους μέσα στην κρίση.

Ο αδαής(;) υπουργός των «αρί-
στων» ισχυρίστηκε ότι υπάρχει 
πρόβλημα χρηματοδότησης του 
«ΦιλόΔημου» όταν όλοι γνωρίζου-
με ότι οι χρηματοδοτήσεις γίνονται 
ανάλογα με το ρυθμό υλοποίησης 
των έργων. Οι «άριστοι» που έχουν 
τα ηνία της χώρας δεν μπορούν να 
καταλάβουν ότι οι σταδιακές απορ-
ροφήσεις φέρνουν ενίσχυση των 
χρηματοδοτήσεων κ.ο.κ.

Η αλήθεια βέβαια κρύβεται στις 
λεπτομέρειες και παίζει με τον 
«διάβολο» του λαϊκισμού και των 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝ. ΜΕΛΩΝ ΣΥΡΙΖΑ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ

Πάνω από 6 εκατ. ευρώ για έργα 
χάνει ο Δήμος Βέλου-Βόχας

Για λίγους και ευάλωτους 

Τελικά, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις 
του ίδιου του πρωθυπουργού 

Κοινωνικό Μέρισμα θα πάρουν 200.000 
νοικοκυριά ιδιαίτερα ευάλωτων 
κοινωνικών ομάδων. Όπως είπε ο ίδιος 
ο πρωθυπουργός θα αφορά «συμπολίτες 
μας, που έχουν την μεγαλύτερη 
ανάγκη. Τους πιο αδύναμους από τους 
μακροχρόνια άνεργους, τις πολύτεκνες 
οικογένειες, και μια κατηγορία για την 
οποία νοιάζομαι ιδιαίτερα, τις οικογένειες 
με εξαρτώμενα τέκνα ΑΜΕΑ!».

Καθίζηση στον προαστιακό!

Τη διακοπή των δρομολογίων του 
προαστιακού, μεταξύ της Κινέτας και 

του Κιάτου, ανακοίνωσε η ΤΡΑΙΝΟΣΕ, 
μέχρι νεωτέρας. Ο λόγος είναι ότι υπέστη 
καθίζηση η γραμμή στο ύψος της Κινέτας 
μετά τις σφοδρές βροοχοπτώσεις. Μέχρι 
την αποκατάστασή της οι επιβάτες που 
έχουν προορισμό μετά την Κινέτα, θα 
μεταφέρονται με λεωφορεία. 

ΣΤΑ ΓΡΗΓΟΡΑ

ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΖΗΡΕΙΑ

Το στολισμό του Χριστουγεννιάτικου 
δέντρου του θα κάνει ο Ορειβατικός 

Σύλλογος Κορίνθου, την Κυριακή 8 
Δεκεμβρίου στη Μεγάλη Ζήρειακαι 
στα Τρίκαλα. Ο στολισμός θα γίνει σε 
δέντρο δίπλα από το χιονοδρομικό 
κέντρο, με οικολογικά στολίδια.

ΧΑΣΙΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΦΕΡΕΤΡΟ!

Ευφάνταστο τρόπο για την διακίνηση ναρκωτικών ουσιών είχε 
βρει εγκληματική οργάνωση τα μέλη της οποίας διακινούσαν 

συστηματικά ποσότητες κάνναβης σε περιοχές, μεταξύ άλλων 
και της Κορινθίας: Έκρυβαν το χασίς μέσα σε φέρετρα σε 
Γραφείο Τελετών συνεργού τους!

ΜΙΚΡΕΣ ΠΕΡΙΠΛΑΝΗΣΕΙΣ

Οι Εκδόσεις IANOS  και το Βιβλιοπωλείο 
«Κουκίδα» παρουσιάζουν το νέο βιβλίο 

του Κωνσταντίνου Α. Τριανταφυλλάκη με 
τίτλο «Μικρές Περιπλανήσεις στις ρωγμές 
του χρόνου»,Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου, 19:00 
στην «Κουκίδα», Απ.Παύλου 64, Κόρινθος.

H ATAKA

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ

Η Κορίνθια πολιτευτής της Νέας 
Δημοκρατίας Σοφία Αναγνωσταρά 

είναι η νέα Γενική Συντονίστρια του 
Μητρώου Πολιτικών Στελεχών στην 
Περιφέρεια Πελοποννήσου. 
Ευχόμαστε ολόψυχα καλή επιτυχία στο 
έργο της!

φτηνών μικροπολιτικών παιχνιδιών 
στην πλάτη των Δήμων και του λαού. 
Εξηγούμαστε. Ο πραγματικός σκοπός 
της κατάργησης του «ΦιλόΔημου» 
είναι η αλλαγή ταμπέλας. Να κατέβει 
η ταμπέλα του ΣΥΡΙΖΑ από το πιο επι-
τυχημένο πρόγραμμα ανάπτυξης των 
δήμων και να μπει μια «γαλάζια» και 
«άριστη» ταμπέλα στη θέση της. Προς 
το παρόν ο υπουργός την ονόμασε 
«Αναπτυξιακό Πρόγραμμα 2020-
2023». Μένει να δούμε πόσο καλοί εί-
ναι και στην αντιγραφή οι «άριστοι»…

 Για την ιστορία θυμίζουμε ότι ο 
«ΦιλόΔημος» ήταν ένα πρόγραμμα 
χρηματοδότησης έργων υποδομών 
και ανάπτυξης των δήμων το οποίο 
χρηματοδούταν από την Ευρωπαϊκή 
Τράπεζα Επενδύσεων και το Πρό-
γραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. 

Ήταν ευέλικτο, με μεγάλη τεχνική βο-
ήθεια, ένας «μπούσουλας», εύκολος 
να τον ακολουθήσει ένας δήμος, δεν 
είχε απαιτήσεις ειδικών συμβούλων, 
υπερ-στελεχωμένης τεχνικής υπη-
ρεσίας κλπ. Σήμερα, σ’αυτό το πρό-
γραμμα βρίσκονται ενταγμένα 502 
έργα, εκ των οποίων τα 170 έχουν 
δημοπρατηθεί με συνολικό προϋπο-
λογισμό 450 εκατομμύρια ευρώ. Από 
χθες όλα αυτά βρίσκονται στον κά-
λαθο των αχρήστων του υπουργού 
Εσωτερικών κ. Θεοδωρικάκου…

Ενδεικτικά για το δήμο Βέλου-Βό-
χας αναφέρουμε ότι χάνει πάνω από 
6 εκατομμύρια ευρώ σε χρηματο-
δοτήσεις για έργα με κυριότερο τα 3 
εκατομ. ευρώ για την αποπεράτωση 
του δημαρχείου Βέλου-Βόχας στο 
Ζευγολατιό…»
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Γνώμη Περιφέρεια Πελοποννήσου

ΔΟΘΗΚΕ ΣΤΗ 
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
Πρόσκληση για έργα 
ύδρευσης στο ΠΕΠ 
Πελοποννήσου
Πρόσκληση για υποβολή 
προτάσεων ένταξης έργων στο 
ΕΣΠΑ 2014 – 2020 δημοσιο-
ποιείται από την Περιφέρεια 
Πελοποννήσου, στον τομέα 
της ύδρευσης, ενώ μέχρι τις 10 
Δεκεμβρίου θα ακολουθήσει 
η διαδικασία εξειδικεύσεων 
και εντάξεων έργων στο ΠΕΠ 
Πελοποννήσου, στους τομείς 
της υγείας, της εκπαίδευσης και 
της διαχείρισης κινδύνων από 
φυσικές καταστροφές.
Η πρόσκληση για τα έργα 
ύδρευσης είναι προϋπολογι-
σμού 5.700.000 ευρώ, απευθύ-
νεται στις Δημοτικές Επιχειρή-
σεις Υδρευσης – Αποχέτευσης 
και αφορά έργα ύδρευσης, με 
ελάχιστο προϋπολογισμό για 
το καθένα 300.000 ευρώ. Η 
προθεσμία για την υποβολή 
προτάσεων είναι η 25η Φε-
βρουαρίου 2020.
Οσον αφορά τη διαδικασία των 
εξειδικεύσεων, αυτή αφορά 
έργα α) στον τομέα της υγείας, 
προϋπολογισμού 9.500.000 
ευρώ (για κτηριακά και εξοπλι-
σμό νοσηλευτικών μονάδων), 
β) στην πρωτοβάθμια και τη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση 
προϋπολογισμού 7.800.000 
ευρώ για κτηριακά και γ) στην 
διαχείριση κινδύνων από 
φυσικές καταστροφές προϋπο-
λογισμού 5.000.000 ευρώ για 
προμήθεια μηχανημάτων και 
εξοπλισμού.

εντάξεις Αυτοψία Γκιολή στο χείμαρρο Ράχιανη 
και στις ζημιές που άφησε ο “Γηρυόνης”

Ο Αντιπεριφερειάρχης Κορινθίας επισκέφθηκε Άσσο και Κάτω Άσσο

Π αρών από τις πρώτες πρωινές ώρες μετά την κα-
κοκαιρία “Γηρυόνης” μαζί με την Τεχνική Υπηρε-
σία της Περιφέρειας στα χωριά Άσσος, Κάτω Άσ-

σος, Σπαθοβούνι και Καλέντζι ήταν ο αντιπεριφερειάρχης 
Κορινθίας Τάσος Γκιολής. Κατά περίπτωση συνοδευόταν 
και από  τους προέδρους των χωριών με σκοπό την κα-
ταγραφή και ιδία άποψη για τις ζημιές μετά τις 
έντονες νεροποντές.

Ο κ. Γκιολής ο οποίος είχε βρεθεί στην περιοχή 
και αμέσως μετά τις έντονες βροχοπτώσεις της 
20ης και 21ης Νοεμβρίου, ενημερώθηκε διεξο-
δικά για τις ζημιές που προκλήθηκαν από το χεί-
μαρρο Ράχιανη και με την Τεχνική Υπηρεσία της 
Περιφέρειας που τον ακολουθούσε κατέγραψαν τα προβλή-
ματα, όσο και τα σημεία που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης. 
Προγραμματίστηκαν εργασίες καθαρισμού και αποκατάστα-
σης του τοπίου ενώ υπήρξε και ανταλλαγή απόψεων για την 

οριστική διευθέτηση και αντιμετώπιση των πλημμυρικών 
φαινομένων που παρατηρούνται στην περιοχή. 

Έρχονται οι αποζημιώσεις
Εν τω μεταξύ σε συνέντευξή του ο αντιπεριφερειάρχης 

Κορινθίας Τάσος Γκιολής αναφέρθηκε στις αποζημιώσεις 
που αναμένουν οι επιχειρήσεις, ακόμη, από πέ-
ρυσι μετά την καταστροφή του “Ζορμπά”. Ενημέ-
ρωσε ότι το ΦΕΚ για τις αποζημιώσεις βρίσκεται 
ήδη στο Εθνικό Τυπογραφείο και όπως χαρακτη-
ριστικά είπε: «Να είναι ήσυχοι οι συμπολίτες μας 
που έπαθαν μεγάλες ζημιές από το “Ζορμπά” ότι 
σύντομα, εντός Δεκεμβρίου, θα αποζημιωθούν 
όσες ζημιές δικαιούνται να αποζημιωθούν». 

Θυμίζουμε ότι οι αποζημιώσεις ιδιωτών μέσω δήμων 
έχουν ήδη δοθεί και εκκρεμούν οι αποζημιώσεις των επι-
χειρήσεων για τις οποίες, τη διεκπεραίωση και τη διαχείρι-
ση έκανε η περιφέρεια Πελοποννήσου.

n
Έρχονται 

οι αποζημιώσεις 
από τις καταστροφές 

του “Ζορμπά”

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
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Συνάντηση Βορίδη - Νίκα για τα αρδευτικά 
και εγγειοβελτιωτικά έργα της Περιφέρειας

Στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων τα αρδευτικά της Στυμφαλίας
Τη Δευτέρα 25 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε 

συνάντηση του περιφερειάρχη Πελοποννήσου, Πα-
ναγιώτη Νίκα με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης, Μάκη Βορίδη, στην Αθήνα. Στη σύσκεψη συμ-
μετείχαν εκτός του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων, Μάκη Βορίδη και του Περιφερειάρχη 
Πελοποννήσου, Παναγιώτη Νικά, ο Υφυπουργός, 
Κωνσταντίνος Σκρέκας, ο Γενικός Γραμματέας του 
Υπουργείου, Κωνσταντίνος Μπαγινέτας,  ο θεματικός 
αντιπεριφερειάρχης Υποδομών της Περιφέρειας, Χά-
ρης Βυτινιώτης και οι χωρικοί αντιπερι-
φερειάρχες Πελοποννήσου, κ.κ. Γιάν-
νης Μαλτέζος, Χρήστος Λαμπρόπουλος, 
Αναστάσιος Γκιολής, Θεόδωρος Βερού-
της και Στάθης Αναστασόπουλος.

Στη συνάντηση τέθηκαν επί τάπητος 
όλα τα μεγάλα αρδευτικά έργα των νο-
μών της Πελοποννήσου και εξετάστηκε 
η πρόοδος υλοποίησης καθώς και ο 
προγραμματισμός τους. Επίσης, διε-
ρευνήθηκαν τρόποι εξασφάλισης χρη-
ματοδοτήσεων για όσα έργα είναι ώρι-
μα προς υλοποίηση καθώς επίσης και 
για όσα απαιτούνται επιπλέον ενέργειες. 

Ο κ. Βορίδης σε δηλώσεις του επισή-
μανε ότι η υλοποίηση των συγκεκριμέ-
νων έργων θα αυξήσει τη χρήση των 
επιφανειακών υδάτων έναντι των 
υπογείων και οδηγήσει σε μείωση 
του κόστους άρδευσης καθώς και 
στον περιορισμό του φαινομένου της 
υφαλμύρωσης των υπογείων υδάτων, 
επιτρέποντας παράλληλα μια πιο φιλο-
περιβαλλοντική διαχείριση του τρόπου 
άρδευσης. 

Συνέντευξη Τύπου
Σε συνέντευξη τύπου που έδωσε ο 

περιφερειάρχης Παναγιώτης Νίκας λί-
γες μέρες μετά τη συνάντηση τόνισε με-

ταξύ άλλων πως: «Για μας η αγρο-
τική πολιτική είναι ένα στοίχημα. 
Πρέπει να βοηθήσουμε τον αγροτι-
κό κόσμο με συγκεκριμένες πράξεις 
και όχι με λόγια». Στη συνέχεια, ενη-
μέρωσε για τα έργα που προκρίθη-
καν για άμεση χρηματοδότηση. 

Όσον αφορά στο Νομό Κορινθίας 
ο Περιφερειάρχης αναφέρθηκε στα 
έργα που θα χρηματοδοτηθούν άμε-
σα και είναι: Τα αρδευτικά δίκτυα 
της Λίμνης Στυμφαλίας, ένα έργο 
προϋπολογισμού 6.000.000€, για 
το οποίο ο δήμος Σικυωνίων έχει 
κάνει όλες τις απαραίτητες μελέτες 
και βρίσκονται σε ισχύ οι μελέτες 
των περιβαλλοντικών επιπτώσε-
ων, είναι δηλαδή απολύτως ώρι-
μο. Όπως εξήγησε ο κ. Νίκας, το 
έργο θα ενταχθεί για χρηματοδότη-

ση στο Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. 
Επίσης στο νομό Κορινθίας προς χρηματοδότηση 

οδεύει το έργο της λιμνοδεξαμενής στη Ρίζα Ξυλο-
κάστρου ύψους 18.000.000 €, αλλά και το μεγάλο 
έργο των δικτύων του Φράγματος του Ασωπού. Το 
έργο αυτό βρίσκεται δυστυχώς σε πολύ πρώιμη κα-
τάσταση, αφού είναι σε εξέλιξη η εκπόνηση μελέτης 
από το Υπουργείο Υποδομών και το κόστος της ανέρ-
χεται στα 900.000 € και θα χρηματοδοτηθεί από το 
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. 

Σε αποστροφή του λόγου ο Περιφερειάρχης Πε-
λοποννήσου εξομολογήθηκε ότι ως παράγων της 
πολιτικής ζωής ντρέπεται για την κατάσταση που επι-
κρατεί στα φράγματα της Περιφέρειας, π.χ. Φιλιατρι-
νό, λίμνη Δόξα, κλπ, όπου όπως χαρακτηριστικά είπε 
«πάμε και στήνουμε ένα φράγμα και δεν υπάρχουν 
τα αντίστοιχα δίκτυα».

Επιπλέον, το αρδευτικό έργο του ΤΟΕΒ Μελισσίου, 
προϋπ. 500.000 ευρώ, δεν θα είναι απαραίτητο εφό-
σον κατασκευαστεί το αρδευτικό στη Ρίζα.

Ολοκληρωμένη προμελέτη υπάρχει για το 
προϋπολογισμού 3.500.000 ευρώ έργο της 
λιμνοδεξαμενής στην περιοχή Παναριτίου Ξυ-
λοκάστρου, ενώ για το έργο του κεντρικού 
αγωγού άρδευσης στη λίμνη Δόξα (4.000.000 
ευρώ) σημειώνεται ότι απαιτείται επικαιροποί-
ηση μελέτης του 1980.

Πλήρης ωριμότητα διαπιστώνεται για τα αρ-
δευτικά έργα στο Κεφαλάρι (4.000.000 ευρώ), 
εκκρεμεί ωστόσο η χρηματοδότηση, ενώ το 
ίδιο ισχύει και για το έργο διαχείρισης των πη-
γών στο Μεγάλο Βάλτο (3.500.000 ευρώ).

Το αγκάθι  των ΤΟΕΒ και ΓΟΕΒ
Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου στη συ-

νέντευξη αναφέρθηκε στα έργα των ΓΟΕΒ 
και ΤΟΕΒ τα οποία ήταν εγγειοβελτιωτικού 
χαρακτήρα, έγιναν τη δεκαετία του 1960, 
όμως αφέθηκαν και τελικά καταστράφηκαν. 
Ενημέρωσε ότι θα υπάρξει από την κυβέρνηση 
μια πρωτοβουλία όσον αφορά στα χρέη αυτών 
των οργανισμών προς τη ΔΕΗ. «Τα χρήματα τα 
οποία οφείλονται», εξήγησε ο κ. Νίκας, «είναι 
πάρα πολλά και θα υπάρξει μια μορφή τακτο-
ποίησης από την πλευρά της κυβέρνησης. Μέ-
χρι τις αρχές του χρόνου θα γίνουν ανακοι-
νώσεις για τους ΓΟΕΒ και τους ΤΟΕΒ από την 
Κυβέρνηση», κατέληξε. 

 ΞΕΧΩΡΙΖΕΙ!

 Τα τρία από τα οκτώ 
αρδευτικά έργα της Κοριν-
θίας που κατατέθηκαν στον 
υπουργό Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης αφορούσαν στο δήμο 
Σικυωνίων, όπως φάνηκε 
από το συνημμένο πίνακα 
που έδωσε στη δημοσιότητα 
η Περιφέρεια. Μάλιστα, αν σ' 
αυτά συνυπολογίσουμε και 
τα δίκτυα της λίμνης "Δόξα" 
τότε μιλάμε για τα μισά έργα 
της Κορινθίας! Και βέβαια, 
δεν είναι ότι δεν υπάρχουν 
αρδευτικές ανάγκες στους 
άλλους δήμους της Κοριν-
θίας. Απλώς, δε συμβαίνει 
να έχουν... Σταματόπουλο δή-
μαρχο, οι άλλοι δήμοι! Γιατί 
πώς αλλιώς να εξηγήσουμε 
ότι τα τρία έργα που κατέθε-
σε ο δήμος Σικυωνίων είναι 
και τα μοναδικά που βρίσκο-
νται σε πλήρη ωρίμανση για 
χρηματοδότηση;;!!!
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ΞΕΚΑΘΑΡΗ ΚΑΙ 
ΑΙΧΜΗΡΗ ΔΗΛΩΣΗ

Ο Δήμαρχος δεν 
κρύβει συνεργάτες. 
«Δημοσιογράφοι» 
κρύβουν την αλήθεια!

«Η κακοήθεια και η άγνοια σε μερίδα 
του τύπου της Κορίνθου- ευτυ-
χώς ελάχιστη-  περισσεύουν όπως 
αποδεικνύεται αλλά επειδή επιμένουν 
απαντώ με την αλήθεια που θέλουν να 
κρύψουν!»
 Με αυτήν την δήλωση ο Δήμαρχος 
Κορινθίων Βασίλης Νανόπουλος 
απαντά σε επιλεκτικά δημοσιεύματα 
που έκαναν την εμφάνιση τους από το 
πρωί της Παρασκευής και μιλούν για 
απόκρυψη από μέρους του, ονόματος 
ειδικής συνεργάτιδας η οποία θα προ-
σφέρει τις υπηρεσίες της στο νομικό 
κομμάτι.
Αποκρύπτουν οι κύριοι που θα έπρεπε 
να έχουν στόχο την σωστή ενημέρωση 
και όχι την αποδόμηση του Δημάρ-
χου και της νέας αρχής (είναι βέβαια 
εκπεφρασμένη η προτίμηση τους 
στην προηγούμενη) πως πρόκειται για 
σύμβαση εργασίας η οποία ακριβώς 
επειδή εμπεριέχει στοιχεία όπως το 
ΑΦΜ  και ο αριθμός ταυτότητας δεν 
μπορεί, βάσει νόμου, να έχει άλλη 
μορφή αφού εμπίπτει στα ευαίσθητα 
προσωπικά δεδομένα.
Είναι ο νόμος κύριοι! Όχι η πρόθεση 
του Δημάρχου να κρύψει το οτιδήποτε!
Αποκρύπτουν επίσης την απόφαση 
Δημάρχου βάσει της οποίας υπεγράφη 
η σύμβαση, απόφαση αναρτητέα στο 
διαδίκτυο, με πλήρη στοιχεία και με 
διαφορά ανάρτησης ολίγων ημερών!
Άραγε δεν έφτασε ως εκεί η «έρευνά» 
τους;
Αποκρύπτουν ακόμα πως όλες οι 
συμβάσεις ειδικών συμβούλων και 
συνεργατών του Δημάρχου που 
αναρτήθηκαν με διαφορά λίγης ώρας, 
έχουν ακριβώς την ίδια μορφή και 
όχι μόνο αυτή της κυρίας Έρρικας 
Καραμαλίκη.
Άραγε επιθυμεί ο Δήμαρχος Κο-
ρινθίων να αποκρύψει όλους τους 
συνεργάτες του;
Στη…βιασύνη τους για κριτική «δεν 
είδαν» ούτε τις έτερες συμβάσεις αλλά 
ούτε και τις αποφάσεις Δημάρχου με 
τα πλήρη στοιχεία; Τους τα επισυνά-
πτουμε! Αποκρύπτουν τέλος, πως 
σε όλους τους δήμους ακολουθείται 
πλέον η ίδια ακριβώς μέθοδος διότι, 
αυτό ορίζει ο νόμος!
Κατηγορούν άραγε τους Δημάρχους 
όλης της χώρας ή μήπως υπόλογος 
είναι μόνο ο Βασίλης Νανόπουλος;
Η κακοήθεια περισσεύει! Η άγνοια δεν 
συγχωρείται! Οι πολίτες μας γνωρί-
ζουν όλους πολύ καλά!

to the point “Εδώ είναι Μοριάς, δεν είναι Μόρια”, 
δήλωσε ο Νανόπουλος από τον Ισθμό

Ο δήμαρχος Κορινθίων εκφράζοντας το λαϊκό αίσθημα 
τόνισε ότι ο δήμος Κορινθίων δεν αντέχει να υποδεχθεί κι άλλους πρόσφυγες 

Μ ε αφορμή τις φήμες και τις πληροφορίες που θέλουν να προγραμ-
ματίζονται επιπλέον μεταφορές μεταναστών στην Κόρινθο, αυτή τη 
φορά σε ξενοδοχεία, ο δήμαρχος Κορινθίων Βασίλης Νανόπουλος 

συνοδευόμενους από τους αντιδημάρχους του, σε μία συμβολική κίνηση 
μετέβη στον Ισθμό με τα απορριμματοφόρα του δήμου εις παράταξιν, υπο-
γραμμίζοντας τόσο με τη στάση του όσο και με τις δηλώσεις του ότι ο Δήμος 
Κορινθίων δεν αντέχει να φιλοξενήσει κι άλλους μετανάστες.

Το πρωί, λοιπόν, της Κυριακής 22 
Νοεμβρίου ο δήμαρχος Κορινθίων 
ακολουθούμενος από απορριμματο-
φόρα του δήμου, αντιδημάρχους και 
δημοτικούς συμβούλους έφτασε στα 
διόδια του Ισθμού σημειώνοντας με 
συμβολικό τρόπο ότι ο δήμος του δεν 
αντέχει άλλους μετανάστες. Μάλιστα 
στις δηλώσεις του ήταν κατηγορη-
ματικός, τονίζοντας ότι θα υπάρξουν 
ευρείας κλίμακας κινητοποιήσεις οι 
οποίες θα περιλαμβάνουν ακόμη και 
το κλείσιμο του Ισθμού, αν επαληθευ-
θούν οι φήμες που θέλουν νέο κύμα 
προσφύγων να καταφτάνει στα ξενο-
δοχεία της Κορίνθου. 

Εδώ είναι Μοριάς!
«Από τον Ισθμό της Κορίνθου», είπε 

ο δήμαρχος Κορινθίων Βασίλης Να-
νόπουλος στις δηλώσεις του «θα ήθε-
λα να στείλω ένα μήνυμα σε κάθε αρ-
μόδιο. Ο δήμος Κορινθίων δεν αντέχει 
να φιλοξενήσει άλλους μετανάστες. 
Ήδη φιλοξενούνται 1300 στην Κόριν-
θο. Θα πρέπει να υπάρξει κατανομή 
και σε άλλες πρωτεύουσες νομών 
σε άλλες περιοχές της χώρας γιατί 
εδώ στην Κόρινθο δεν αντέχει άλλο 
η πόλη. Η κοινωνία» υπογράμμισε ο 
δήμαρχος «δέχτηκε τους μετανάστες 
μέχρι σήμερα, αλλά από δω και πέρα 
δεν μπορούμε να συνεχίσουμε. Ακού-
στηκε πρόσφατα ότι θα έρθουν μετα-
νάστες σε ξενοδοχεία της πόλης. Αυτό 
θα ήταν καταστροφικό για την πόλη, η 
τοπική κοινωνία δεν μπορεί να το δε-
χτεί», τόνισε ο κ. Νανόπουλος. 

Καταλήγοντας ο δήμαρχος Κορινθί-
ων τόνισε ότι «Εδώ είναι Μοριάς, δεν 
είναι Μόρια» και διαβεβαίωσε με τις 
δηλώσεις του τους κατοίκους ότι θα 
κάνει ό,τι χρειάζεται για να πειστεί η 
κυβέρνηση και να γίνει ισοκατανομή 
των προσφύγων. Σε διαφορετική πε-
ρίπτωση προειδοποίησε για δραστικά 
μέτρα όπως το κλείσιμο του Ισθμού αν 
έρθουν και άλλοι μετανάστες.
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Ε
φ’ όλης της ύλης συνέντευξη στην Τζένη Σουκαρά 
και στην εκπομπή της «Περισκόπιο της Ημέρας» 
στον τηλεοπτικό σταθμό Ηλέκτρα, έδωσε ο δήμαρ-
χος Κορινθίων Βασίλης Νανόπουλος πριν λίγες μέ-
ρες. Η έμπειρη δημοσιογράφος έβαλε στο «τραπέζι» 
πολλά και σοβαρά ζητήματα του δήμου Κορινθίων 

ξεκινώντας από τις αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις που έγιναν 
έγκαιρα από δήμο και έτσι κατά το πλείστον δεν υπήρξαν σοβαρά 
προβλήματα από την πρόσφατη κακοκαιρία. Ο Βασίλης Νανό-
πουλος τόνισε ότι βρίσκεται σε αγαστή και πλήρη συνεργασία με 
τον αντιπεριφερειάρχη Κορινθίας ώστε να λύνονται τα προβλή-
ματα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι, οι οποίοι όπως χαρακτηρί-

ζονται επισήμανε δεν είναι δυνατόν να 
χωρίζονται σε πολίτες του δήμου και 
πολίτες της Περιφέρειας. 

Σε ερώτηση της δημοσιογράφου για 
την έντονη αντίδραση του και την συμ-
βολική μεν, έντονη δε, παρουσία του 
στον Ισθμό με αφορμή το ενδεχόμενο 
μεταφοράς και άλλων μεταναστών 
στην περιοχή του δήμου Κορινθίων ο 
Βασίλης Νανόπουλος αποκάλυψε ότι 
αιφνιδιάστηκε μαθαίνοντας ότι επίκειται 

η μεταφορά μεταναστών σε ξενοδοχείο της Κορίνθου. Τόνισε 
ότι η κίνηση είχε μεν συμβολικά χαρακτήρα μετέφερε όμως το 
μήνυμα στους κατάλληλους αποδέκτες  και έφερε το προσδο-
κώμενο αποτέλεσμα, τη διαβεβαίωση, δηλαδή, ότι δεν έρθουν 
μετανάστες στο δήμο Κορινθίων. 

Ο Βασίλης Νανόπουλος δεν δίστασε να απαντήσει σε όλα τα 
καυτά θέματα της επικαιρότητας, ξεκάθαρα και με σαφήνεια, 
όπως άλλωστε συνηθίζει, βάζοντας τα θέματα τις πραγματικές 
διαστάσεις τους. Μίλησε για την πολεοδόμηση  που χρειάζεται για 
να περάσει το Στρατόπεδο Κορίνθου στην κυριότητα του δήμου, 
για τα προβλήματα της Ανοιχτής Δομής που στεγάζεται εκεί, για 
τη συνεργασία του με την Περιφέρεια, αλλά και για την καθη-
μερινότητα του δήμου και τα προβλήματα που υπάρχουν στους 
τομείς της καθαριότητας, αλλά και της ολοκλήρωσης του έργου 
της Πλατείας “Περιβολάκια”. Μίλησε ακόμη για τον εορτασμό των 
Χριστουγέννων στην Κόρινθο και τα σχέδια της δημοτικής αρχής 
για μια πόλη λαμπερή!

Τέλος, αναφέρθηκε στο όραμά του για το δήμο Κορινθίων στον 
οδικό χάρτη υλοποίησής του ενώ ενημέρωσε πώς σε λίγες μέρες 
περί τις 10 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθεί ο απολογισμός των 
100 πρώτων ημερών του στη θέση του δημάρχου Κορινθίων!

Στο περισκόπιο 
της Τζένης 
ο Βασίλης 
Νανόπουλος

Υποδοχή Κινεζικής Αντιπροσωπείας 
στο Δημαρχείο Κορίνθου

Κανένα πρόβλημα στην Κόρινθο από τον 
«Γηρυόνη», επίσκεψη στις πληγείσες περιοχές

Α ναφερόμενος ο δήμαρχος Κο-
ρινθίων Βασίλης Νανόπουλος 
στο πέρασμα της τελευταίας κα-

κοκαιρίας, του «Γηρυόνη», από το δήμο 
Κορινθίων τόνισε ότι στην πόλη της Κο-
ρίνθου δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα δι-
ότι εγκαίρως είχαν καθαριστεί τα φρεάτια 
των ομβρίων, ενώ είχαν γίνει και τεχνικά 
έργα στην είσοδο της πόλης αλλά και στην 
Ποσειδωνία και όπου αλλού κατά το πα-
ρελθόν είχαν παρατηρηθεί πλημμυρικά 
φαινόμενα. Τα προβλήματα εντοπίστηκαν 
στο Σπαθοβούνι και στον Κάτω Άσσο, 
όπου η επίμαχη γέφυρα, αρμοδιότητας 
της περιφέρειας, η οποία και πέρυσι είχε 
δημιουργήσει προβλήματα, δεν έχει απο-

κατασταθεί ακόμα. Ο δήμαρχος Κορινθί-
ων τόνισε ότι είχε ιδίαν άποψη των ζη-
μιών που υπήρξαν αφού ήταν ο ίδιος και 
στις δύο περιοχές που επλήγηκαν, όπως 
και όπου αλλού χρειάστηκε. 
Ειδικά για το Σπαθοβούνι ο Βασίλης Να-
νόπουλος εξήγησε ότι υπάρχουν δυο-
τρία σημεία τα οποία δημιουργούν τα 
προβλήματα και για τα οποία έχει επι-
κοινωνήσει με τον αντιπεριφερειάρχη 
Κορινθίας προκειμένου να διορθωθούν. 
Τέλος, τόνισε ότι ως νέα δημοτική αρχή 
κάνουν ό,τι είναι απαραίτητο προκειμέ-
νου να διασφαλιστούν οι χρηματοδοτή-
σεις και να γίνουν τάχιστα τα απαραίτητα 
αντιπλημμυρικά έργα.

Κ ινέζους επενδυτές από το Κινεζο-
Ελληνικό Σύνδεσμο υποδέχθηκε 
την Κυριακή 17 Νοεμβρίου στο 

γραφείο του στο Δημαρχείο Κορίνθου, ο Δή-
μαρχος Κορινθίων κ. Βασίλης Νανόπουλος.
Πρόκειται για τα πρώτα 50 μέλη πολυπλη-
θούς αποστολής η οποία επέλεξε την Κοριν-
θία για μια διήμερη επίσκεψη και αποτελεί 
αναμφίβολα ευκαιρία για συζήτηση πολυε-
πίπεδης συνεργασίας. 
Ήταν η πρώτη επίσκεψη του συνδέσμου με 

τον Δήμαρχο Κορινθίων αφού είναι γνωστή 
η καλή του σχέση με την Κίνα από την επο-
χή που ήταν Πρόεδρος του Επιμελητηρίου 
Κορινθίας και σε επίπεδο κουλτούρας αλλά 
και σε επίπεδο επιχειρηματικότητας. Αυτός 
ήταν και ο λόγος που ο σύνδεσμος επέλεξε 
να επισκεφτεί την ιστορική πόλη της Κορίν-
θου αφού εκτός των άλλων είναι και πολύ 
κοντά στην Αθήνα. Η επενδυτική ομάδα επι-
σκέφθηκε επίσης την Αρχαία Κόρινθο αλλά 
και κάποια ελαιοτριβεία. 

Διανομή κατ’ οίκον
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟ

ΑΣΣΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΗΛ. 27410 87149

Ι. Π. ΔΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΓΡΑΕΡΙΟ
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ΛΑΓΚΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ - 

ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ

Στρατιωτικός Ιατρός
Ψυχιατρική Κλινική 251 ΓΝΑ

Καλογεροπούλου 1 & Μαυρούλια,
Κιάτο Κορινθίας 20200

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

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΜΑΡΜΑΡΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ
ΘΑΝΑΣΕΝΑΡΗΣ

Μουσών 14,
Βέλο Κορινθίας

Mάρµαρα • γρανίτες
φυσικά πετρώµατα

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

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Για τρίτη θητεία συνεχίζει 
την ανεξάρτητη πορεία 
του στο Δ.Σ. της ΠΕΔ 
ο Σταματόπουλος

Ολοκληρώθηκαν οι εκλογές στην 
Περιφερειακή Ένωση Δήμων (ΠΕΔ) 
Πελοποννήσου με τον Σπύρο Στα-
ματόπουλο, δήμαρχο Σικυωνίων, να 
εκλέγεται για τρίτη συνεχή φορά στο 
Διοικητικό Συμβούλιο της Ένω-
σης, ως υποψήφιος ανεξάρτητης 
κίνησης. 
Η εκλογή του για τρίτη συνεχή 
θητεία αποδεικνύει την αναγνώριση 
την οποία έχει, αλλά την εμπιστοσύ-
νη με την οποία τον περιβάλλουν οι 
συνάδελφοί του στην Πελοπόννησο 
και οπωσδήποτε αποτελεί μια σημα-
ντική στιγμή για τον δήμο Σικυωνίων 
που θα εκπροσωπείται και πάλι στο 
Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης.
Τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. από την 
Κορινθία είναι: 
Οι δήμαρχοι: Λουτρακίου Περα-
χώρας Γιώργος Γκιώνης, Νεμέας 
Κώστας Φρούσιος, Ξυλοκάστρου-
Ευρωστίνης Βλάσης Τσιώτος και
Οι δημοτικοί σύμβουλοι: Ξυλοκά-
στρου-Ευρωστίνης Ηλίας Ανδρικό-
πουλος, Λουτρακίου-Περαχώρας 
Γ. Πέτρου, ενώ στο εποπτικό 
εκλέχθηκε ο Αλ. Πνευματικός δημ. 
σύμβουλος δήμου Κορινθίων. 

συνέχεια

Διπλή βράβευση του δήμου Σικυωνίων 
για την Κοινωνική Πολιτική του

15ο ΠΑΝΕΛΛΉΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛΛΉΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΓΙΏΝ ΠΟΛΕΏΝ

Δ ύο βραβεία απέσπασε ο Δή-
μος Σικυωνίων στο πλαίσιο 
του 15ου Πανελλήνιου Συ-

νεδρίου του Ελληνικού Δικτύου Υγι-
ών Πόλεων. Τα βραβεία του αφορού-
σαν στην Κοινωνική Πολιτική που 
ασκεί μέσω της δέσμευσή του στην 
Προαγωγή της Υγείας και την εκπλή-
ρωση των κριτηρίων που έχει θέσει 
ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας 
(Ευρώπης). 

Το Δίκτυο Υγιών Πόλεων ιδρύθη-
κε το 2007 και αποτελείται σήμερα 
από 228 Δήμους. Ο δήμος Σικυωνί-
ων ήταν από τους πρώτους δήμους 
που εντάχθηκαν στο δίκτυο και τα 
10 τελευταία χρόνια που είναι μέλος, 
έχει πραγματοποιήσει στο πλαίσιο 
της κοινωνικής πολιτικής που ασκεί, 
πολλές δράσεις που αποσκοπούν 

στην ενημέρωση και ευαισθητοποί-
ηση των πολιτών, αλλά και δράσεις 
προληπτικής ιατρικής. Έτσι κατά δια-
στήματα υλοποιούνται ΔΩΡΕΑΝ καρ-
διαγγειακοί έλεγχοι, έλεγχοι οστικής 
μάζας, τεστ ΠΑΠ, μαστογραφίες, 
ουρολογικοί και πνευμονολογικοί 
έλεγχοι ενώ οργανώνονται και ημε-
ρίδες προληπτικής ιατρικής για την 
ενημέρωση των πολιτών. 

Επιπλέον, στο πλαίσιο της υπο-
στήριξης και της ενημέρωσης των 
δημοτών μας για την πρόληψη νο-
σημάτων και την προαγωγή της δη-
μόσιας υγείας ιδρύθηκε ΚΕΠ Υγείας 
το οποίο παρέχει υπηρεσίες υγείας 
ανάλογα με τα προσωπικά προβλή-
ματα υγείας που αναφέρονται, ορ-
γανώνει προγράμματα μαζικού ελέγ-
χου υγειών πολιτών και συμβάλλει 

στην αντιμετώπιση του μη οξέος μι-
κρού κινδύνου, σε ώρες μη λειτουρ-
γίας των πρωτοβάθμιων υπηρεσιών 
περίθαλψης.

Το φετινό Συνέδριο του Δικτύου, 
το οποίο πραγματοποιήθηκε 14 -16 
Νοεμβρίου στο Ίδρυμα Ιατροβιολο-
γικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών, 
είχε ως θέμα «Κανείς δε μένει πίσω» 
και στο πλαίσιο του αναπτύχθηκαν οι 
έξι πυλώνες της Πολιτικής των Υγι-
ών Πόλεων που είναι:  Άνθρωποι, 
Τόπος, Ευημερία, Ειρήνη, Συμμετοχή 
και Πλανήτης. 

Ο Δήμος Σικυωνίων εκπροσωπή-
θηκε από τον δήμαρχο Σπύρο Σταμα-
τόπουλο, ο οποίος και παρέλαβε τα 
δύο βραβεία.

ΓΥΡΙΣΤΕ ΣΕΛΙΔΑ
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Δηλώσεις Σταματόπουλου
Μετά τη βράβευση ο δήμαρχος Σικυωνίων έκανε σύντομες δηλώσεις στις 

οποίες ανέφερε:
«Είναι ιδιαίτερη χαρά για μένα να παραλαμβάνω τιμητικές διακρίσεις για το 

δήμο Σικυωνίων, οι οποίες επιβραβεύουν τη διαρκή και κοπιώδη δουλειά, 
που γίνεται στον τομέα της Κοινωνικής Πολιτικής, με υψηλό αίσθημα ευθύ-
νης και ευαισθησία για τον συνάνθρωπο. Ο δήμος μας αναγνώρισε από την 
αρχή τη σπουδαιότητα της ενδυνάμωσης και της λειτουργίας του Δικτύου 
Υγιών Πόλεων καθώς και τις πολλές και σημαντικές υπηρεσίες του στους 
δημότες, γι’ αυτό εξάλλου και ήταν από τους πρώτους που στήριξαν τις δρά-
σεις του. Σήμερα αισθάνομαι ότι επιβραβεύονται οι αγώνες και οι κόποι όλων 
αυτών των ανθρώπων που δουλεύουν ακούραστα για τις δράσεις του Δι-
κτύου στο δήμο μας, αφιερώνοντας προσωπικό χρόνο και κάνοντας πολλές 
φορές, εθελοντική δουλειά. Αυτή η επιβράβευση μάς γεμίζει με δύναμη και 
επιπλέον διάθεση προσφοράς προς τους δημότες μας. Με πείσμα και ανα-
νεωμένη αισιοδοξία συνεχίζουμε το έργο μας στην κοινωνική πολιτική του 
δήμου Σικυωνίων, έτσι ώστε να αγκαλιάσει όλο και περισσότερους δημότες 
που έχουν ανάγκη τη συμβουλή, τη συνδρομή και την υποστήριξή μας».

Νέος κύκλος για το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης του Δήμου Σικυωνίων

Ξεκινούν τη Δευτέρα 2 Δεκεμ-
βρίου 2019 οι εγγραφές για τη δεύ-
τερη φάση υλοποίησης του προ-
γράμματος Δια Βίου Μάθησης  στο 
Δήμο Σικυωνίων. Μετά την Προ-
γραμματική σύμβαση που υπογρά-
φηκε πέρυσι μεταξύ του Δημάρχου 
Σικυωνίων Σπύρου Σταματόπου-
λου και της Γενικής Γραμματείας 
Νέας Γενιάς και Διά Βίου Μάθησης, 
δόθηκε πριν λίγες μέρες το πράσι-
νο φως για την υλοποίηση της Β΄ 
Φάσης, των προγραμμάτων της 
Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων, με 
εκπαιδευτικές Δράσεις Εθνικής και 
Τοπικής Εμβέλειας. 

Ο Δήμος Σικυωνίων ήταν από 
τους πρώτους Δήμους που, στο 
πλαίσιο της Κοινωνικής Πολιτικής 
που ασκεί, λειτούργησε από το 
2013 έως το 2016 με μεγάλη επιτυ-
χία την πρώτη φάση του «Κέντρου 

Διά Βίου Μάθησης» και έδωσε την 
ευκαιρία σε εκατοντάδες δημότες 
του να λάβουν δωρεάν υψηλού 
επιπέδου επιμόρφωση σε πλήθος 
προγραμμάτων εθνικής και τοπι-
κής εμβέλειας σε τομείς όπως οι 
νέες τεχνολογίες, οι ξένες γλώσ-
σες, η οικονομία και επιχειρηματι-
κότητα, κοινωνικές δεξιότητες και 
δράσεις, πρώτες βοήθειες, πολιτι-
σμός και τέχνη κ.α.

Φέτος, με την έναρξη της Β΄ φά-
σης, θα υλοποιηθούν τα εξής προ-
γράμματα: 
1. Εθελοντικές δράσεις στην τοπι-

κή κοινωνία
2. Συμβουλευτική σταδιοδρομίας
3. Επιχειρηματικότητα και Τουρι-

στική - Πολιτιστική Ανάπτυξη
4. Συμβουλευτική σε εξειδικευ-

μένα θέματα (σχολικός εκφοβι-
σμός, διαδίκτυο, πρόληψη εξαρ-

τήσεων, διατροφή κλπ.)
Κάθε πρόγραμμα έχει διάρκεια 

25 ωρών, μπορούν να το παρα-
κολουθήσουν ενήλικες εφόσον 
συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση. 
Για τη στελέχωση των τμημάτων 
θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. 
Οι εγγραφές για τα πρώτα τμήματα 
θα γίνουν από τη Δευτέρα 2 Δε-
κεμβρίου 2019 έως την Παρα-
σκευή 6 Δεκεμβρίου 2019

Για πληροφορίες και δηλώσεις 
συμμετοχής απευθυνθείτε στο 
Κέντρο Δια Βίου Μάθησης, Τμήμα 
Κοιν. Προστασίας, Παιδείας & Πο-
λιτισμού, Δημαρχείο Κιάτου, Γρα-
φείο 6, ώρες 8:30 – 12:30  
Τηλ. : 27423 60117 (κα Γκαβά-
για)
Ταχ. Διεύθυνση: Γ. Γεννηματά 2, 
20200 Κιάτο
Email: d-sikyon@otenet.gr
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Σημαντικές χρηματοδοτήσεις που αγ-
γίζουν τα 2,5 εκα-
τομμύρια ευρώ 
εξασφαλίστηκαν για 

έργα στο δήμο Σικυωνίων. Συγκεκρι-
μένα πρόκειται για τα ποσά: 506.000€ 
για έργα ανάπτυξης και επενδύσεων 

από το πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ», 
150.000€ επίσης από το πρόγραμμα 
«Φιλόδημος ΙΙ» για αγορά απορριμ-
ματοφόρου, 500.000€ για την προ-
μήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού 
για τις ανάγκες του τμήματος περιβάλ-
λοντος του Δήμου και ιδιαίτερα για την 

ανάπτυξη εξοπλισμού βιοαποβλήτων 
και τέλος η πολυπόθητη χρηματοδό-
τηση 1,2 εκατομμύρια ευρώ για την 
κατασκευή της γέφυρας στην περιοχή 
«Πλάκα» Μεσινού, η οποία είχε καταρ-
ρεύσει τον περασμένο χειμώνα λόγω 
των έντονων καιρικών φαινομένων. 

ΕΡΓΑ, ΕΡΓΑ!

Δήμος Σικυωνίων

Αγγίζουν τα 2,5 εκατ. ευρώ οι νέες 
χρηματοδοτήσεις στο δήμο Σικυωνίων

Γ ια το έργο της ανακατασκευής της γέφυρας ο δήμος 
Σικυωνίων κινήθηκε ταχύτατα εκπόνησε τις απαραί-
τητες μελέτες σε σύντομο χρονικό διάστημα και με την 

άμεση και ουσιαστική συμβολή του βουλευτή Κορινθίας και 
υφυπουργού Ανάπτυξης Χρίστου Δήμα, κατάφερε να πε-
τύχει την απαραίτητη χρηματοδότηση. Το έργο έχει κομβικό 
χαρακτήρα, διότι με την υλοποίησή του, θα αποκατασταθεί η  
οδική σύνδεση μεταξύ Π.Ε. Κορινθίας και Π.Ε. Αχαΐας στην εν 
λόγω περιοχή, καθώς και η ασφαλής διέλευση οχημάτων και 
κατοίκων και η γρήγορη μεταφορά προϊόντων από το Δυτικό 
στο Ανατολικό τμήμα της Δ.Ε. Φενεού και κατ’ επέκτασιν στην 
βόρεια παραλιακή Κορινθία και στις αγορές. 

Γι’ αυτό το λόγο και ο δήμαρχος Σικυωνίων Σπύρος Στα-
ματόπουλος εξέφρασε την απόλυτη ικανοποίηση του για τις 
ταχείες διαδικασίες, αλλά και τις ευχαριστίες του στον υφυ-
πουργό Ανάπτυξης Χρίστο Δήμα για την καίρια παρέμβασή 
του στην διεκπεραίωση του αιτήματος του δήμου και τη χρη-

ματοδότηση του έργου. «η ολοκλήρωση του έργου», τόνισε 
ο δήμαρχος Σικυωνίων, «θα λύσει ένα πολύ σοβαρό πρόβλη-
μα που δυσχεραίνει την επικοινωνία και τις μεταφορές και θα 
δώσει μια μόνιμη και ασφαλή λύση στην οδική σύνδεση στην 
περιοχή. Ιδιαίτερα θέλω να ευχαριστήσω τον υφυπουργό 
Χρίστο Δήμα για το άμεσο ενδιαφέρον που έδειξε και για την 
ουσιαστική συμβολή του στην χρηματοδότηση του έργου. Οι 
διαδικασίες για τη δημοπράτηση του έργου θα ξεκινήσουν 
άμεσα», κατέληξε.

Οι χρηματοδοτήσεις για τα υπόλοιπα έργα όπως αναφέρα-
με και παραπάνω θα ενισχύσουν την αναπτυξιακή πολιτική 
του δήμου Σικυωνίων κυρίως στους τομείς περιβάλλοντος 
και καθαριότητας, με σημαντικά ποσά για αγορά εξοπλισμού. 

Η δημοτική αρχή Σικυωνίων ευχαριστεί την βουλευτή του 
Νομού κ. Μαριλένα Σούκουλη για την υποστήριξη και βο-
ήθειά της σε όλα τα δίκαια αιτήματα του δήμου Σικυωνίων.

1,2 εκατ. ευρώ 
για την γέφυρα 
του Μεσινού

Εγκρίθηκε το αίτημα του Δή-
μου Σικυωνίων για χρηματοδό-
τηση, ύψους 1,2 εκατ. ευρώ για 
την κατασκευή νέας γέφυρας 
στο Φενεό, αφού η παλιά γέφυ-
ρα είχε καταρρεύσει πέρσι κατά 
την διάρκεια δυσμενών καιρι-
κών φαινομένων που έπληξαν 
την ευρύτερη περιοχή. Η χρη-
ματοδότηση εξασφαλίστηκε μετά 
από συντονισμένες προσπάθειες 
της δημοτικής αρχής Σικυωνίων 
και με την καθοριστική συμβολή 
του Υφυπουργού Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, Βουλευτή Κορινθί-
ας Χρίστου Δήμα.

Η χρηματοδότηση εγκρίθηκε 
από τη Γενική Γραμματεία Υπο-
δομών την Παρασκευή 15 Νο-
εμβρίου. Πρόκειται για μία ιδιαί-
τερα σημαντική εξέλιξη, η οποία 
θα συμβάλει στην βελτίωση της 
καθημερινότητας των κατοίκων 
της ευρύτερης  περιοχής καθώς 
η ολοκλήρωση του έργου συ-
ντελεί στην σύνδεση των χωριών 
Μεσινό –Αρχαία Φενεός – Πα-
νόραμα και επιπλέον αποτελεί  
καθοριστικής σημασίας έργο για 
την τουριστική ανάπτυξη της πε-
ριοχής αφού από το σημείο αυτό 
περνούν όσοι επιθυμούν να επι-
σκεφθούν τη λίμνη Δόξα, ένα από 
τα σημαντικότερα αξιοθέατα του 
Νομού μας.

Η Δημοτική Αρχή Σικυωνίων 
θα εντείνει τις προσπάθειές της, 
για την όσο το δυνατόν ταχύτερη 
και βέλτιστη ολοκλήρωση των 
διαδικασιών κατασκευής της 
νέας γέφυρας. Όσο για τον Χρί-
στο Δήμα, παρότι η κυβέρνηση 
είναι στους πρώτους μόλις μή-
νες της θητείας της, ο ίδιος με τις 
παρεμβάσεις του έχει καταφέρει 
ήδη να εξασφαλίσει σημαντικές 
χρηματοδοτήσεις για έργα στην 
Κορινθία.

Το ιστορικό της κατάρρευσης της γέφυρας και οι έωλες υποσχέσεις

Η γέφυρα του Όλβιου πο-
ταμού χτυπήθηκε από τις 
περυσινές επαναλαμβα-

νόμενες και επίμονες κακοκαιρίες 
με αποτέλεσμα τον Φεβρουάριο του 
τρέχοντος έτους να καταρρεύσει κό-
βοντας στα δύο το οροπέδιο του Φε-
νεού. 
Ο Φεβρουάριος του 2019 πέρα από τα 
έντονα καιρικά φαινόμενα όμως, πε-
ριελάμβανε και μια έντονη προεκλο-
γική περίοδο, ενόψει δημοτικών και 
περιφερειακών εκλογών! Κατά συ-
νέπεια η γκρεμισμένη γέφυρα υπήρξε 
σημείο επίσκεψης και φωτογράφισης, 

πολλών αυτοδιοικητικών ανδρών 
μέσα και έξω από την Κορινθία.
Είδαμε υποψήφιους για κάθε θώκο, 
συμβούλους δημοτικούς και περι-
φερειακούς, δημάρχους, περιφερει-
άρχες, να επισκέπτονται την περιοχή 
και με τον έναν ή τον άλλον τρόπο να 
προσπαθούν να αποκομίσουν πολι-
τικά και ψηφοθηρικά οφέλη αφενός 
από τις υποσχέσεις τους για τη γρήγο-
ρη αποκατάσταση του έργου, αφετέ-
ρου από την προσπάθεια να πλήξουν 
τη δημοτική αρχή Σταματόπουλου.
Μεταξύ αυτών και ο Γιώργος Δέδες ο 
οποίος τόνιζε στις προεκλογικές ομι-

λίες του ότι «θα δώσει τα λεφτά που 
απαιτούνται για να φτιαχθεί μία σύγ-
χρονη γέφυρα την θέση της παλιάς 
που έπεσε». 
Πάντως όπως έδειξε ο χρόνος δεν 
στάθηκε δυνατόν να εξασφαλιστεί 
αυτή η χρηματοδότηση. Ίσως οι βου-
λευτικές εκλογές που ακολούθησαν 
πολύ σύντομα μετά τις δημοτικές, 
ίσως το βαρύ πρόγραμμα του τότε 
Γ.Γ. Υπ. Υποδομών που ήταν συγχρό-
νως και υποψήφιος Περιφερειάρχης 
Πελοποννήσου, λεφτά από το Υπο-
δομών για τη γέφυρα του Φενεού επί 
ημερών Δέδε, δεν υπήρξαν....
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Μαυρούλια 16 Κιάτο

Ηλιάνα ∆οµετίου Beauty Salon

Elianadometiou

Κούρεµα
Ανδρικό - Γυναικείο - Παιδικό

Μανικιούρ

Πεντικιούρ

Αποτριχώσεις

Μακιγιάζ

Exte Βλεφαρίδες

Στυλοβάτης στις παροχές πρωτοβάθμιας 
υγείας ο δήμος Σικυωνίων

Οι Κινητές Ιατρικές Μονάδες του Ιδρύμα-
τος «Σταύρος Νιάρ-
χος» βρέθηκαν στη 
Μοσιά το τετραή-

μερο 22 έως 25 Νοεμβρίου παρέχοντας 
δωρεάν υπηρεσίες πρωτοβάθμιας υγείας 

στους κατοίκους του Φενεού. Έντεκα ειδι-
κότητες γιατρών ήταν στη διάθεση του κοι-
νού για όλες τις μέρες από νωρίς το πρωί 
έως και το απόγευμα. 
Στη διάρκεια της επίσκεψης εξετάστηκαν 
πάνω από 380 άτομα, πραγματοποιήθηκαν 

954 ραντεβού και πάνω από 950 εξετά-
σεις. Επίσης, πραγματοποιήθηκαν εργα-
στηριακές εξετάσεις με πάνω από 100 αι-
μοληψίες. Τέλος, έγινε πλήρης έλεγχος και 
διατροφική αξιολόγηση σε 43 παιδιά της 
περιοχής.

ΠΡΟΛΗΨΗ

11 ιατρικές ειδικότητες των Κινητών Ιατρικών Μονάδων διεκπεραίωσαν σχεδόν 1000 ραντεβού
Η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσί-

ας προς όφελος της κοινωνίας και των 
πολιτών παραμένει υψηλή προτεραιό-
τητα της δημοτικής αρχής Σικυωνίων. 
Το πρόσφατο παράδειγμα της χρήσης 
του παλαιού δημοτικού σχολείου της 
Μοσιάς ως προσωρινό κέντρο πρωτο-
βάθμιας υγείας, είναι η απόδειξη των 
πολλαπλών ωφελειών που πηγάζουν 
από αυτή την πολιτική. 

Ο δήμαρχος Σικυωνίων, Σπύρος 
Σταματόπουλος, ο οποίος είχε την ευ-
καιρία να παραβρεθεί και ο ίδιος στη 
Μοσιά τις μέρες που λειτούργησαν οι 
Κινητές Ιατρικές Μονάδες, δήλωσε με-
ταξύ άλλων, απολύτως ικανοποιημένος 
από την αξιοποίηση του ανακαινισμένου 
παλαιού Δημοτικού Σχολείου Μοσιάς. 
«Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος», είπε, 
«γιατί κτήρια τα αποτελούν μέρος της 
ακίνητης περιουσίας του δήμου μας, 
αλλά και στοιχεία της ιστορίας του, 
με τις εργασίες ανακαίνισής τους που 
πραγματοποιήσαμε επαναλειτουργούν 
και γίνονται χρήσιμα στην τοπική κοι-
νωνία με πολλούς τρόπους. Όπως εδώ 
το παλαιό Δημοτικό Σχολείο Μοσιάς 
που ανακαινίστηκε και αποδόθηκε και 

πάλι στην κοινωνία του Φενεού εξυπη-
ρετώντας πολλαπλές ανάγκες. Θέλω να 
εκφράσω», συνέχισε, «τις θερμές ευχα-
ριστίες της δημοτικής αρχής Σικυωνίων 
και εμού προσωπικά, προς τις Κινητές 

Ιατρικές Μονάδες του Ιδρύματος «Σταύ-
ρος Νιάρχος» που επισκέφτηκαν την 
περιοχή και παρείχαν δωρεάν υπηρε-
σίες πρωτοβάθμιας υγείας στους κατοί-
κους. Γνωρίζω καλά τη δράση τους σε 

πολλές απομακρυσμένες και απομονω-
μένες περιοχές της πατρίδας μας, νησιά 
άγονης γραμμής και ορεινές περιοχές 
και θεωρώ το έργο τους αξιοθαύμαστο 
και αξιέπαινο», κατέληξε.

ΣΥΝΕΧ. ΣΤΗ ΣΕΛ. 12

Δήμος Σικυωνίων
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Σ το θέμα της ενίσχυσης του Κέ-
ντρου Υγείας Γκούρας με το 
απαραίτητο προσωπικό και τη 

συντήρηση και λειτουργία κρίσιμων 
τμημάτων του, αναφέρεται αίτημα 
του Αντιδημάρχου Σικυωνίων, κ. Νί-
κου Τσιόγκα, το οποίο απευθύνεται 
στο Υπουργείο Υγείας και σημειώνει 
μεταξύ άλλων «ζητάμε τη βοήθειά 
σας για την επάνδρωση του Κέντρου 
Υγείας Γκούρας με την πρόσληψη 
οδηγού και την αντικατάσταση του 
ασθενοφόρου, επειδή πολύ συχνά 
είναι εκτός λειτουργίας και θέτει σε 
κίνδυνο τη ζωή τόσο των μόνιμων 
κατοίκων όσο και των επισκεπτών, 
καθότι είμαστε τουριστική περιοχή 
με μεγάλη επισκεψιμότητα. Το πιο 
κοντινό Κέντρο Υγείας είναι στην 
πόλη του Κιάτου (περίπου 70 χλμ) 

και το πλησιέστερο Νοσοκομείο εί-
ναι στην πόλη της Κορίνθου (περί-
που 90 χλμ). Ζητάμε τη συντήρηση 
και λειτουργία του Ακτινολογικού, τη 

λειτουργία του Οδοντιατρείου και τη 
δημιουργία κέντρου Αιμοληψίας, οι 
ανωτέρω υπηρεσίες να λειτουργούν 
τουλάχιστον δύο φορές το μήνα».

Το αίτημα κοινοποιήθηκε στους βου-
λευτές του νομού Κορινθίας και εξ 
αυτών ο Γιώργος Ψυχογιός ανταπο-
κρινόμενος στην κραυγή αγωνίας 
του αντιδημάρχου Φενεού προχώ-
ρησε σε σχετική ερώτηση στη Βου-
λή. Στην Αναφορά του ο βουλευτής 
επισημαίνει την επιτακτικότητα του 
ζητήματος, καθώς το Κέντρο Υγείας 
καλύπτει μια ευρεία περιοχή και είναι 
ο μοναδικός δημόσιος οργανισμός 
παροχής υπηρεσιών ιατρικής περί-
θαλψης σε ακτίνα πολλών χιλιομέ-
τρων. 
Ελπίζουμε τόσο το δίκαιο αίτημα του 
αντιδημάρχου όσο και η αναφορά του 
βουλευτή να βρουν ευήκοα ώτα στο 
υπουργείο Υγείας και να καλυφθούν 
οι ανάγκες για την εύρρυθμη  λει-
τουργία του Κέντρου υγείας Γκούρας.

Στη Βουλή το αίτημα του Τσιόγκα για το Κ.Υγείας Γκούρας
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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	

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€

Για τέσσερεις (4) ημέρες οι Κινητές Ια-
τρικές Μονάδες (ΚΙΜ) με το προσωπικό 
τους, πραγματοποιώντας την 62η απο-
στολή τους, βρέθηκαν για πρώτη φορά 
στη Μοσιά Ορεινής Κορινθίας, σε υψό-
μετρο 782μ, για να προσφέρουν δωρε-
άν υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας 
υγείας στους κατοίκους του χωριού, οι 
οποίοι σε μόνιμη βάση εξυπηρετούνται 
για ιατρικές ανάγκες που προκύπτουν 
από το Κέντρο Υγείας στη Γκούρα.

Τα ιατρεία λειτούργησαν από τις 22 
Νοεμβρίου έως και τις 25 Νοεμβρί-
ου σε ένα παραδοσιακό πέτρινο κτίριο 

που διέθεσε ο δήμος στην αποστολή, το 
οποίο κάποτε αποτελούσε το Δημοτικό 
Σχολείο του χωριού αλλά πλέον δεν λει-
τουργεί ελλείψει ικανοποιητικού αριθ-
μού παιδιών. Έντεκα (11) ειδικότητες 
ιατρών καθώς και παραϊατρικό προσω-
πικό  ήταν στη διάθεση του κοινού όλες 
τις ημέρες, από νωρίς το πρωί έως και 
το απόγευμα. 

Συνολικά, πραγματοποιήθηκαν 954 
ραντεβού και πάνω από 950 εξετάσεις 
σε 381 άτομα που επισκέφτηκαν τα ια-
τρεία, από τα 700 που ζουν μόνιμα στη 
Μοσιά και τα γύρω ορεινά χωριά του 

Δήμου Φενεού της Ορεινής Κορινθίας. 
Επίσης, σε αυτή την αποστολή των ΚΙΜ 
δόθηκε η δυνατότητα εργαστηριακών 
εξετάσεων με πραγματοποίηση 111 αι-
μοληψιών.

Ο ηλεκτρονικός φάκελος, με το ιστο-
ρικό του κάθε ασθενούς, τηρήθηκε 
όπως σε κάθε αποστολή των ΚΙΜ κα-
θώς και η ξεχωριστή καταγραφή αρχεί-
ου – registry – για όλες τις περιπτώσεις 
ένδειξης μαστογραφίας σε γυναίκες. 
Πλήρης έλεγχος και διατροφική αξιολό-
γηση διενεργήθηκε επίσης σε 43 παιδιά 
της περιοχής. 

Η προετοιμασία για την 63η αποστολή 
των ΚΙΜ με προορισμό τη Νίσυρο αρχές 
Δεκεμβρίου, και συγκεκριμένα από τις 
5 έως τις 8 Δεκεμβρίου, έχει ήδη ξεκι-
νήσει. 

Το πρόγραμμα υλοποιείται από την 
ΑΜΚΕ «Αναγέννηση & Πρόοδος» με 
αποκλειστική δωρεά από το Ίδρυμα 
Σταύρος Νιάρχος, υπό την επιστημονική 
επίβλεψη της Α’ Ορθοπαιδικής Κλινικής 
του ΕΚΠΑ σε συνεργασία με την Ανώνυ-
μη Εταιρεία Μονάδων Υγείας (Α.Ε.Μ.Υ.).

Περισσότερες πληροφορίες για τη 
δράση των ΚΙΜ: www.mmu.gr

Δωρεάν Υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας για 
τους κατοίκους της Μοσιάς από τις Κινητές Ιατρικές Μονάδες

Δήμος Σικυωνίων

http://www.mmu.gr
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Μεγαέλαιον ΜΟΝΑ∆Α
ΕΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥ

ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΗΛ. 27420 32391

η επόμενη μέρα 
του ελαιόλαδου

ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ

- ΥΨΗΛΗ ΑΠΟΔΟΣΗ 

- ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

- ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ

ΕΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥ

ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 23/10
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ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΕΡΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

Υπερσύγχρονο 
απορριμματοφόρο
Υπερσύγχρονο απορριμματο-
φόρο τύπου πρέσας και χωρη-
τικότητας 14 κυβικών μέτρων, 
με σύστημα πλύσης κάδων 
πρόκειται να αγοράσει ο δήμος 
Βέλου-Βόχας. Σύμφωνα με 
ασφαλείς πληροφορίες το νέο 
όχημα, κόστους 200.000€, 
περίπου, θα συμβάλει  τα μέ-
γιστα στον εκσυγχρονισμό και 
την βελτίωση της λειτουργίας 
της υπηρεσίας Καθαριότητας 
του δήμου Βέλου-Βόχας. Με 
την αγορά του αναμένεται 
η ουσιαστική ενίσχυση των 
παρεχόμενων υπηρεσιών 
προς τους δημότες αφού θα 
ενισχυθεί σημαντικά ο στόλος 
των οχημάτων καθαριότητας 
και θα γίνει αποδοτικότερη η  
λειτουργία του Τμήματος Κα-
θαριότητας και Ανακύκλωσης 
του δήμου. 
Επιπλέον, το πολύ σημαντικό 
προσόν του νέου οχήματος 
είναι αυτό της πλύσης των κά-
δων, γεγονός που θα συμβάλει 
σημαντικά στην αναβάθμιση 
της ποιότητας ζωής, αλλά και 
της προστασίας του περιβάλ-
λοντος. 
Εξάλλου δεν πρέπει να παρα-
βλέπεται το γεγονός ότι ένα 
καινούργιο όχημα έχει μικρό-
τερη κατανάλωση καυσίμων, 
ευκολία στην εύρεση ανταλ-
λακτικών, σημαντική μείωση 
στην εκπομπή καυσαερίων, 
ενώ οι νέες τεχνολογίες με τις 
οποίες είναι κατασκευασμένο 
εξασφαλίζουν αφενός προηγ-
μένα συστήματα ασφαλείας και 
αφετέρου βοηθούν σημαντικά 
στη μείωση του χρόνου εργα-
σίας και μετακίνησης. 

αγορά Αντικαταστάθηκε το δίκτυο 
ύδρευσης σε τμήμα της οδού 

Αγίας Μαρίνας στο Βέλο
Οι αμιαντοσωλήνες αποκαλύφθηκαν κατά τις εργασίες ασφαλτόστρωσης

n

Αρνήθηκε η Περιφέρεια στον 
εργολάβο την παράταση του 
έργου έως τον Φεβρουάριο.  
Η ασφαλτόστρωση πρέπει 
να έχει ολοκληρωθεί έως 
τις 13 Δεκεμβρίου 2019.

Σ το δημοτικό Συμβούλιο Βέλου-Βόχας 
ήρθε κατά την προ ημερησίας συζή-

τηση το ζήτημα της ολοκλήρωσης του έρ-
γου της ασφαλτόστρωσης της οδού Αγίας 
Μαρίνας στο Βέλο. Ο δήμαρχος Αννίβας 
Παπακυριάκος ενημέρωσε το σώμα πώς 
το έργο, το οποίο όπως είπαμε και στο 
προηγούμενο φύλλο της εφημερίδας μας, 
ξαναξεκίνησε και στην πορεία εκτέλεσής 
του αποκαλύφθηκαν δύο διαφορετικά δί-
κτυα με αμιαντοσωλήνες. Αποφασίστηκε λοιπόν, όπως εξή-
γησε ο δήμαρχος, ότι θα γίνει η αντικατάσταση των αμιαντο-
σωλήνων με αντίστοιχους πλαστικούς σωλήνες ύδρευσης. 

Στο ερώτημα που έθεσε ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης 
Θανάσης Μανάβης, για πώς θα πληρωθεί το έργο της αντικα-
τάστασης του δικτύου, ο δήμαρχος εξήγησε ότι σε συνεργα-
σία με τους εργολάβους θα γίνει η απαιτούμενη κοστολόγηση 
και το έργο θα προχωρήσει. «Θα ενημερωθείτε ακριβώς», τό-
νισε ο δήμαρχος. Επιπλέον απαντώντας σε ερώτημα και πάλι 
του επικεφαλής της αντιπολίτευσης για το χρονοδιάγραμμα 

ολοκλήρωσης του έργου, ο δήμαρχος εμ-
φανίστηκε καθησυχαστικός και ενημέρω-
σε το σώμα ότι μέχρι τα Χριστούγεννα θα 
έχει τελειώσει η ασφαλτόστρωση της Αγίας 
Μαρίνας. 

Το έργο της αντικατάστασης αμιαντο-
σωλήνων, πραγματικά ξεκίνησε άμεσα και 
ήδη ολοκληρώθηκε. Αντικαταστάθηκε το 
σύνολο των αμιαντοσωλήνων με πλαστι-
κούς σωλήνες και οι εργασίες αποκατά-

στασης του οδοστρώματος δρομολογήθηκαν και πάλι. 
Από την άλλη, σύμφωνα με πληροφορίες από την Περιφέ-

ρεια, η εκεί Οικονομική Επιτροπή αρνήθηκε στον εργολάβο 
την παράταση του έργου έως τις 13 Φεβρουαρίου 2020 και 
του χορήγησε παράταση έως τις 13 Δεκεμβρίου 2019 για την 
ολοκλήρωση των εργασιών βελτίωσης και συντήρησης της 
επαρχιακής Οδού «Αγίας Μαρίνας».  Άρα σύμφωνα με την 
παράταση που έδωσε η Περιφέρεια Πελοποννήσου, το έργο 
θα πρέπει να ολοκληρωθεί στο προσεχές 15νθήμερο και 
οπωσδήποτε πριν τα Χριστούγεννα.
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Υ πογράφηκαν στο δημαρχείο Βέλου-Βόχας στο 
Ζευγολατιό δύο συμβάσεις αγροτικής οδοποιί-

ας μεταξύ του δημάρχου Αννίβα Παπακυριάκου και 
των εκπροσώπων των αναδόχων εταιρειών. 

Η πρώτη με τίτλο « Έργα Αγροτικής Οδοποιίας 
Δήμου Βέλου-Βόχας»», ύψους 285.000€ με ΦΠΑ, 
αφορά στην εκτέλεση εργασιών για την αποκατά-
σταση των ζημιών των αγροτικών οδικών υποδο-
μών του δήμου, χρηματοδοτείται από τα 3.000.000€ 
που διέθεσε τον περασμένο Φεβρουάριο το Υπουρ-
γείο Υποδομών για την αποκατάσταση των ζημιών 
των οδικών υποδομών και των συνοδών τους 
υδραυλικών έργων από τη φυσική καταστροφή της 
29ης Σεπτεμβρίου 2018 (Ζορμπάς). 

Η δεύτερη σύμβαση με τίτλο «Αγροτική Οδοποιία 
Δ.Ε. Βόχας-ΠΔΕ – ΣΑΕ 871», ύψους 288.000€ με 
ΦΠΑ αφορά σε χωματουργικές εργασίες, εργασίες 
οδοστρωσίας, ασφαλτική προεπάλειψη και κατα-
σκευή ασφαλτικής στρώσης σε σημεία του αγροτι-

κού δικτύου της Δ.Ε. Βόχας. Αναλυτικά περιλαμβά-
νει: Αγροτική οδοποιία 1120 μέτρων στο Βοχαϊκό, 
550 μέτρων στην περιοχή Ντάριζα του Ζευγολατιού 
και περίπου ενός χιλιομέτρου ακόμα  στην περιοχή 
Κοκκινόβρυση Ζευγολατιού. 

Η επιλογή των αναδόχων έγινε με τη διαδικασία 
της απευθείας ανάθεσης με διαπραγμάτευση, λόγω 
του κατεπείγοντος χαρακτήρα που είχε, αφού ο δή-
μος Βέλου-Βόχας βρίσκεται ακόμα σε κατάσταση 
έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, για την 
αντιμετώπιση των αναγκών και τη διαχείριση των 
συνεπειών της περυσινής θεομηνίας του «Ζορμπά».

Η προθεσμία για την ολοκλήρωση και των δύο 
έργων είναι τέσσερεις μήνες, δηλαδή μέχρι τον 
Μάρτιο του 2020 και οι εργασίες που θα πραγμα-
τοποιηθούν θα αποκαταστήσουν σε μεγάλο βαθμό 
τις εκτεταμένες ζημιές που προκάλεσε ο «Ζορμπάς» 
στα αγροτικά οδικά δίκτυα στο σύνολο του δήμου 
Βέλου-Βόχας. 

Παρουσίαση ενός 
ιδιαίτερου βιβλίου

Μια αξιόλογη και ξεχωριστή προσπάθεια 
εκπαιδευτικών και μαθητών του 2ου Δημο-
τικού Σχολείου και του 3ου Νηπιαγωγείου 
Ζευγολατιού το βιβλίο "Οι ιστορίες του παπ-
πού Αισώπου. Ο ιστορίες μι παπούσκε Αι-
σώπου" παρουσιάστηκε  την Παρασκευή 29 
Νοεμβρίου στον φιλόξενο χώρο των ΚΑΠΗ 
Ζευγολατιού.

Πρόκειται για την απόδοση μύθων του Αι-
σώπου με κόμικς, έτσι ώστε το τελικό απο-
τέλεσμα να είναι θελκτικό για τα παιδιά και 
να διαβάζετε ευχάριστα, επιτελώντας έτσι με 
τον καλύτερο τρόπο το σκοπό του: Να βοη-
θήσει με πολλούς τρόπους και σε πολλά επί-
πεδα τα παιδιά του σχολείου στο δύσκολο, 
ομολογουμένως, ταξίδι τους στη μόρφωση 
και την εκπαίδευση.

Θυμίζουμε ότι πριν λίγο καιρό οι εκπαι-
δευτικοί του σχολείου Δήμητρα Τσεπεντζή, 
Δημοσθένης Χριστόπουλος και Ισιδώρα 
Παππού είχαν παρουσιάσει το πρώτο τους 
εγχείρημα, το παραμύθι "Ο Γκριζούλης Πο-
ντικός" που είχε γραφτεί επίσης και στις δύο 
γλώσσες, αλλά σε έμμετρο λόγο και είχαν 
αποσπάσει θετικές κριτικές και σχόλια θαυ-
μασμού για αυτήν τους την προσπάθεια.

Η επιμονή των εκπαιδευτικών και των 
δύο σχολείων, κυρίως των δύο Διευθυντρι-
ών Δήμητρας Τσεπεντζή και Χρυσάνθης Σι-
άχου, η καλή διάθεσή τους, ο αγώνας τους 
για την εκπαίδευση των παιδιών Ρομά και 
η άψογη συνεργασία έφερε και το δεύτερο 
υπέροχο βιβλίο αυτής της προσπάθειας, το 
οποίο όσοι βρέθηκαν στην εκδήλωση της 
παρουσίασής του, είχαν την ευκαιρία να το 
απολαύσουν και ως ταινία μικρού μήκους!

Η ταινία η οποία δημιουργήθηκε εξολο-
κλήρου από τα παιδιά του σχολείου με την 
συμπαράσταση και την καθοδήγηση των 
εκπαιδευτικών τους, διακρίθηκε σε φεστι-
βάλ ταινιών αποδεικνύοντας περίτρανα πως 
σ'αυτό το μικρό σχολείο της Κυρά-Βρύσης 
γίνεται δουλειά και μάλιστα από τις καλύτε-
ρες! Συγχαρητήρια σε όλους!

Υπογράφηκαν 570.000€ 
για αγροτικές οδοποιίες 

Μέχρι το Μάρτιο του 2020 πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί
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Στις  21 Νοεμβρίου 2019, στο «Αμ-
φιθέατρο Αντώνη Τρίτση» του 
Πνευματικού Κέντρου του Δήμου 
Αθηναίων, πραγματοποιήθηκε 
η Τελετή Απονομής των Βραβείων 
2019 της Εταιρείας Συγγραφέων 
[Ελλάδος]. 
Το «Βραβείο Γιάννη Βαρβέρη 
2019» έλαβε η κορίνθια Νάντια 
Δουλαβέρα, ως πρωτοεμφανιζόμε-
νη ποιήτρια, κόρη του πανεπιστημι-
ακού καθηγητή Αριστείδη Δουλα-
βέρα, για την ποιητική της συλλο-
γή «ΜΕΣΟΤΟΙΧΙΑ», ενώ  η Σοφία 
Μπραϊμάκου, ως πρωτοεμφανιζό-
μενη πεζογράφος, 
έλαβε  το «Βραβείο 
Μένη Κουμαντα-
ρέα 2019», για το 
βιβλίο της ΜΑ-
ΤΑΡΜΠΕ (Εκδό-
σεις Νεφέλη). 
Τιμήθηκαν επί-
σης ο ομότιμος 
καθηγητής  του 
Π α ν ε π ι σ τ η μ ί -
ου Ιωαννίνων 
Γιάννης Δάλ-
λας,  μεταξύ 
των κορυφαί-
ων ποιητών 
της πρώτης 
μεταπολεμι-
κής γενιάς, μελετητής 
και κριτικός της λογοτεχνίας, με το 
βραβείο  «Διδώ Σωτηρίου»,   και η 
Βουλγάρα  Ζντράβκα Μιχάιλοβα, 
με το  Βραβείο    «Δαίδαλος 2019», 
για την πολύπλευρη προσφορά της 
στα Γράμματα και την επικοινωνία 

των δύο λαών.

(Η Νάντια Δουλα-
βέρα μεγάλωσε 
στο Ζευγολατιό 
Κορινθίας. Σπού-
δασε στο Τμήμα 
Ε π ι κ ο ι ν ω ν ί α ς , 
Μέσων και Πολιτι-
σμού στο Πάντειο 
Πανεπιστήμιο και 
έκανε μεταπτυχιακές 
σπουδές στην Πολι-

τιστική Διαχείριση (Πάντειο) και τη 
Λογοτεχνία (Birkbeck, Λονδίνο). Ζει 
στην Αθήνα. Εργάζεται ως κειμενο-
γράφος και συντάκτρια περιεχομέ-
νου. Γράφει στίχους για τραγούδια 
(βλ. στο YouTube μελοποιημένα 

ποιήματά της). Η «Μεσοτοιχία» είναι 
η πρώτη της ποιητική συλλογή. Είναι 
παντρεμένη με τον Γιώργο Μεγα-
λομάστορα, πολιτικό μηχανικό, και 
έχουν αποκτήσει έναν γιο και μια 
κόρη).

Σημαντική διάκριση 
για την Νάντια Δουλαβέρα

Δήμος Βέλου-Βόχας

Έλαβε από την Εταιρεία Συγγραφέων [Ελλάδος] 
το “ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΙΑΝΝΗ ΒΑΡΒΕΡΗ 2019”

Κέντρο Διά βίου 
Μάθησης και στο 
δήμο Βέλου Βόχας

Τη λειτουργία και φέτος του Κέντρου 
διά Βίου Μάθησης ανακοινώνει ο δήμος 
Βέλου-Βόχας. Στο Κ.Δ.Β.Μ. μπορούν να 
δημιουργηθούν τμήματα για:
1. Εθελοντικές δράσεις στην τοπική κοι-

νωνία
2. Επαγγελματική ενεργοποίηση ανέργων 

γυναικών
3. Χρηματοδοτικά προγράμματα που βρί-

σκονται σε ισχύ για αγροτικές δραστη-
ριότητες

4. Ανακύκλωση και κομποστοποίηση
5. Προληπτική ιατρική για την Τρίτη ηλικία

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπο-
ρούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανε-
ξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και 
μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων 
κοινωνικά ομάδων. Το έργο συγχρηματο-
δοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊ-
κή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) 
μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκ-
παίδευση και Διά Βίου Μάθηση»

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμε-
τοχής απευθυνθείτε στο Κέντρο Δια Βίου 
Μάθησης:  Δήμου Βέλου Βόχας

Τηλ. :  2742 360308 / 2741 0 50422
Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Μαρίνας 101
Email: voyrliotaki@1306.syzefxis.gov.

gr / nikpapage@velovocha.gr
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.  
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Σημάνσεις, διαγραμμίσεις και κυκλοφοριακές 
ρυθμίσεις σε όλα τα σχολεία του δήμου Βέλου-Βόχας

ΓΓλλ

ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ
& ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΟΥΒΙΤΑΚΗΣ

Ζευγολατιό
Κορινθίας

ΤΗΛ.: 
27410 56566

Άσσος
Κορινθίας

ΤΗΛ.: 
27410 89117

Κιν.: 6944 243418
& 6937 114763

∆ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΕΙ

Δήμος Βέλου-Βόχας

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

Στο πλαίσιο του έργου «Επισκευή 
Συντήρηση σχολικών κτιρίων και αυ-
λείων χώρων Δήμου Βέλου Βόχας» 
το οποίο χρηματοδοτείται από το πρό-
γραμμα του Υπουργείου Εσωτερικών 
«ΦιλόΔημος ΙΙ» ολοκληρώνονται ση-
μαντικές παρεμβάσεις στα σχολεία του 
δήμου Βέλου-Βόχας. 

Στην πρώτη φάση υλοποίησης του 
έργου, όπως ήδη γνωρίζουμε κατα-
σκευάστηκαν ράμπες Αμεα στο εσωτε-
ρικό των σχολείων για τη διευκόλυνση 
της πρόσβασης μαθητών Αμεα. Στη 

δεύτερη φάση που βρίσκεται σε εξέ-
λιξη αυτές τις μέρες, λαμβάνει χώρα, 
η σήμανση οριζόντια και κατακόρυφη 
των οδών γύρω από τα σχολεία. Η 
εφαρμογή των κυκλοφοριακών ρυθ-
μίσεων στα σχολικά συγκροτήματα 
αποσκοπεί στη βελτίωση της οδικής 
ασφάλειας και της ασφαλούς μετα-
κίνησης των μαθητών από και προς 
αυτά.

Οι εργασίες που ήδη ξεκίνησαν περι-
λαμβάνουν την τοποθέτηση πινακίδων 
και τη διαγράμμιση του οδοστρώματος 

για τη δημιουργία διαβάσεων πεζών 
στα σχολικά συγκροτήματα: 1ο και 2ο 
Νηπιαγωγείο και Παιδικός Σταθμός 
Ζευγολατιού, 1ο Δημοτικό Σχολείο 
Ζευγολατιού, Β΄ Δημοτικό Σχολείο 
και 3ο Νηπιαγωγείο Ζευγολατιού, Γυ-
μνάσιο και Γενικό Λύκειο (ΓΕΛ) Ζευ-
γολατιού, Παιδικός Σταθμός Βέλου, 
1ο Νηπιαγωγείο Βέλου, 2ο Νηπιαγω-
γείο Βέλου, Δημοτικό Σχολείο Βέλου, 
Γυμνάσιο/Λύκειο Βέλου, Νηπιαγω-
γείο και Δημοτικό Σχολείο Βοχαϊκού, 
Παιδικός Σταθμός Βραχατίου, Νηπια-

γωγείο Βραχατίου, Δημοτικό Σχολείο 
Βραχατίου, Γυμνάσιο/Λύκειο Βραχα-
τίου, Νηπιαγωγείο και Δημοτικό Σχο-
λείο Κοκκωνίου, Δημοτικό Σχολείο 
Πουλίτσας, Νηπιαγωγείο Πουλίτσας, 
Νηπιαγωγείο και Δημοτικό Σχολείο 
Στιμάγκας.

«Βασικός στόχος της δημοτικής αρ-
χής», όπως τονίζει το σχετικό δελτίο 
τύπου του δήμου «παραμένει η δια-
σφάλιση της απρόσκοπτης και ασφα-
λούς πρόσβασης των παιδιών στους 
χώρους των σχολείων».

Ένα σημαντικό έργο για την ασφάλεια των μαθητών ολοκληρώνεται
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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

Δήμος Βέλου-Βόχας

Κάθετη διασπορά των μαθητών Ρομά σε όλα τα 
Σχολεία του Δήμου Βέλου-Βόχας ζητούν οι γονείς 

του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ζευγολατιού

Γ. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ - Ν. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΟΕ

ΠΩΛΗΣΗ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ

& ΕΙ∆ΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

BOX CENTER

Ζευγολατιό Κορινθίας
τηλ: 27410 55151

Οι γονείς του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ζευγολατιού 
εκφράζουν τη βαθιά ανησυχία τους και την έντονη 
αγωνία τους για τα όλο και αυξανόμενα προβλήματα 
του Σχολείου τους. Προβλήματα τα οποία εκπορεύο-
νται αφενός από το μεγάλο αριθμό μαθητών  αφού το 
σχολείο φιλοξενεί πάνω από 300 παιδιά, όσο και στο 
γεγονός ότι το 1/3 των μαθητών ανήκει στην ευάλω-
τη και ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα των Ρομά. 

Σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε την Πα-
ρασκευή 29-11-2019 το απόγευμα, στο χώρο του 
Σχολείου, διαμορφώθηκε κείμενο το οποίο συγκέ-
ντρωσε υπερδιπλάσιο αριθμό υπογραφών από τον 
απαιτούμενο ώστε να εισαχθεί στην ημερήσια διάτα-
ξη του προσεχούς δημοτικού συμβουλίου. 

Το αίτημα συνοψίζεται στην κάθετη διασπορά 
των Ρομά μαθητών σε όλα τα Δημοτικά Σχολεία 
του δήμου Βέλου-Βόχας. 

Οι γονείς στην αίτησή τους σημειώνουν ότι η κάθε-
τη διασπορά ως μοντέλο έχει εφαρμοσθεί ήδη με επι-
τυχία στο Δήμο Κορινθίων, δίνοντας οριστική λύση 
στο αντίστοιχο πρόβλημα του σχολείου των Εξαμιλί-

ων. Επίσης τονίζουν ότι η υλοποίηση της πρότασής 
τους θα συμβάλλει στην ομαλή ενσωμάτωση στην 
μαθητική κοινότητα και ευρύτερα της συγκεκριμένης 
ευάλωτης ομάδας μαθητών Ρομά.

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 1ου Δημοτι-
κού Σχολείου και 1ου & 2ου Νηπιαγωγείου Ζευγο-

λατιού εκφράζει την αμέριστη υποστήριξή του στο 
αίτημα των γονέων και καλεί τον πρόεδρο του Δη-
μοτικού Συμβουλίου Βέλου-Βόχας να εφαρμόσει τον 
κανονισμό και να κάνει δεκτό το αίτημα των γονέων 
για συζήτηση και λήψη απόφασης επί του θέματος 
στο προσεχές δημοτικό συμβούλιο.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ   Ζευγολατιό 25/11/2019
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ   Αριθ. Πρωτ.: 11166

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο Δήμαρχος Βέλου-Βόχας ανακοινώνει ότι ο κ. Θεοδώρ Θανάς του 

Θωμά, κάτοικος Κρηνών Κορινθίας, που γεννήθηκε στο ΕΡΣΕΚΕ, ΚΟ-
ΛΟΝΙΕ, ΑΛΒΑΝΙΑ στις 05-09-1987 και είναι εγγεγραμμένος στα Δημο-
τολόγια του Δήμου μας στην υπ'αριθμ. 13242/1 οικογενειακή μερίδα, με 
την αριθμ. πρωτ. 11165/25-11-2019 αίτησή του ζήτησε την αλλαγή του 
κυρίου ονόματός του από "Θεοδώρ" σε "Θεόδωρος". 

Κατόπιν τούτου, καλούμε κάθε έναν που δεν συμφωνεί με την ανωτέ-
ρω αλλαγή, να στείλει εγγράφως τις αντιρρήσεις του, μέσα σε δέκα πέντε 
(15) ημέρες από τη δημοσίευση, στο Δήμο Βέλου-Βόχας, Γ. Παπανδρέου 
20, Τ.Κ. 20001 ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ, αρμόδια υπάλληλος Βυτινιώτη Παναγιώτα. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΝΝΙΒΑΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ
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Μικρά & διάφορα

Επιχειρηματικότητα στην 
Κορινθία: Ώρα για εξωστρέφεια 

& νέες επενδύσεις
Τρία πρότυπα εργοστάσια στο Νομό Κορινθίας επισκέφτηκαν την 

Τρίτη 26 Νοεμβρίου Κυβερνητικό κλιμάκιο

Το κλιμάκιο αποτελούταν από τους υφυπουρ-
γούς Ν. Παπαθανάση, Χρίστο Δήμα και τους 
βουλευτές Νίκο Ταγαρά & Μαριλενα Σου-
κουλη Βιλιαλη και συνοδευόταν απο τον Αντι-
περιφερειάρχη Κορινθίας κύριο Αναστάσιο 
Γκιολή.
Επισκέφθηκαν τις επιχειρήσεις ΦΥΡΚΟ ΑΒΕΕ, 
LANDIS+GYR Α.Ε. και Χρυσά Αυγά – Golden 
Eggs όπου ξεναγήθηκαν στους χώρους των 
εργοστασίων και στα γραφεία των βιομηχα-
νιών. Συζήτησαν τα προβλήματα και συμμε-
ριζόμενοι τους προβληματισμούς των επι-
χειρήσεων, υποστήριξαν τη γραμμή της νέας 
κυβέρνησης, όπου ορίζει να στέκεται δίπλα 
στις υπάρχουσες επιχειρήσεις αλλά και στις 
δράσεις νέων επενδύσεων, δημιουργώντας 
συνθήκες σταθερού και φιλικού περιβάλλο-
ντος προς κάθε επιχείρηση που θα συνεισφέ-
ρει στην ανάπτυξη της περιοχής του Νομού 
Κορινθίας. 
Μεταξύ άλλων αναφέρθηκαν στην επιτακτι-
κή ανάγκη να διευκολυνθεί με κάθε δυνατό 
τρόπο η στήριξη των εξαγωγών καθώς και 

των επιχειρήσεων που σχετίζονται με αυτές. 
Η αναφερόμενη «στρατηγική εξωστρέφειας» 
όπως χαρακτηριστικά τονίζει το Υπουργείο 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων είναι μία στρα-
τηγική όπου θα οργανώνει, θα κατευθύνει και 
θα υποστηρίζει τις προσπάθειες των εξαγω-
γέων σε τομείς και αγορές όπου εντοπίζονται 
ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα των ελληνικών 
προϊόντων και υπηρεσιών. 
Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης Χρίστος Δήμας με 
ανάρτηση στην σελίδα του στο Facebook ση-
μείωσε πώς η επίσκεψη έγινε «μετά από πρό-
σκληση από το Επιμελητήριο Κορινθίας, με τον 
έτερο Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
κ. Νίκο Παπαθανάση, τους συναδέλφους Βου-
λευτές ΝΔ του Νομού, τον Αντιπεριφερειάρχη, 
τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Κορινθίας και 
τον Αντιδήμαρχο Κορινθίων τρεις από τις πολύ 
σημαντικές επιχειρήσεις του Νομού μας, την 
Φύρκο, τα Χρυσά Αυγά και την Landis.Είχαμε 
μια δημιουργική και ουσιώδη συζήτηση για τα 
προβλήματα που απασχολούν τις επιχειρήσεις 
και τους εργαζομένους», κατέληξε.

Ψυχογιός: Να δοθεί 
παράταση στην 
ενίσχυση για την 
κορινθιακή σταφίδα

Η παράταση του καθεστώτος 
συνδεδεμένης ενίσχυσης στην 
κορινθιακή σταφίδα για τους 
δικαιούχους παραγωγούς, με 
τους όρους που προβλέπονται, 
επιβάλλεται επειδή μέρος 
της παραγωγής κορινθιακής 
σταφίδας δεν έχει ακόμη 
διατεθεί και δεν είναι δυνατόν να 
διατεθεί μέχρι την καταληκτική 
ημερομηνία για την συνδεδεμένη 
ενίσχυση που είναι στις 
30/11/2019.
Είναι αναγκαίο να δοθεί 
παράταση ώστε να έχουν τη 
δυνατότητα οι δικαιούχοι να 
διαθέσουν την παραγωγή τους 
και να λάβουν την ενίσχυση που 
τους αναλογεί, η οποία είναι 
πολύ σημαντική για το εισόδημά 
τους και θα διευκολύνει τους 
παραγωγούς να ανταποκριθούν 
στις ασφαλιστικές και τις λοιπές 
υποχρεώσεις τους.
Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ 
χορήγησε την συνδεδεμένη 
ενίσχυση στους παραγωγούς 
κορινθιακής σταφίδας μετά από 
στοχευμένες ενέργειες στην ΕΕ 
υποστηρίζοντας σημαντικά το 
εισόδημα τους, αλλά και το ίδιο το 
προϊόν που είναι πολύ σημαντικό 
παγκοσμίως.

Πανελλαδική 
πρωτιά τα 206,8 
χιλιοστά βροχής σε 
2 μέρες των Αγίων 
Θεοδώρων 

Ο «Γηρυόνης» πέρασε και 
άφησε πάρα πολύ νερό στην 
βορειοανατολική Κορινθία 
όπου «χτυπήθηκε» ιδιαίτερα 
όλη η Κορινθιακή παραλία από 
την πλευρά του Σαρωνικού και 
η Κινέτα στην Αττική. Τα 206,8 
χιλιοστά των Αγίων Θεοδώρων 
που αντιστοιχούν σε 206,8 
τόνους / στρέμμα αποτελούν 
πανελλαδική πρωτιά:
Άγιοι Θεόδωροι: 206,8 χιλιοστά
Αμόνι: 162
Ισθμός: 93,4
Λουτράκι: 86,4
Κόρινθος: 77,7
Περαχώρα: 73
Κιάτο: 35,8
Κρυονέρι: 32,2
Τρίκαλα: 38
Δερβένι: 27,2

Που θα πάει το 
Κοινωνικό μέρισμα 
2019 
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, 
Στέλιος Πέτσας μιλώντας 
στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ 
αναφέρθηκε στη διανομή 
του υπερπλεονάσματος με 
το κοινωνικό μέρισμα 2019, 
τονίζοντας ότι ένα μέρος του 
θα κατευθυνθεί σε εκείνους 
που υπερφορολογήθηκαν και 
ένα άλλο τμήμα του στους πιο 
ευάλωτους.
Διευκρίνισε ότι οι τελικές 
αποφάσεις για το μέρισμα, 
οριστικοποιούνται αυτές 
τις μέρες και η σχετική 
νομοθετική ρύθμιση θα 
ενσωματωθεί πιθανότατα στο 
φορολογικό νομοσχέδιο.

Τα θέματα των υποδομών 
στη σιδηροδρομική γραμμή 
Κόρινθος – Ναύπλιο 
συζήτησε ο περιφερειάρχης 
Πελοποννήσου Παναγιώτης 
Νίκας με τον πρόεδρο και 
διευθύνοντα σύμβουλο του 
ΟΣΕ Κώστα Σπηλιόπουλo.
Στη διάρκεια της συνάντησης, 
που ακολούθησε αυτή που ο 
περιφερειάρχης είχε νωρίτερα 
με τον υπουργό Υποδομών 
και Μεταφορών Κώστα 
Καραμανλή, ο Π. Νίκας -μαζί 
με τον αντιπεριφερειάρχη 
Αργολίδας Γιάννη Μαλτέζο- 
επισημάνθηκε ότι τα όποια 
προβλήματα στη συγκεκριμένη 
γραμμή είναι μικρά και 
πάντως, σε κάθε περίπτωση, η 
Περιφέρεια είναι διατεθειμένη 
να συμβάλει οικονομικά στην 
αντιμετώπισή τους.

Για το Κόρινθος 
– Ναύπλιο στον 
πρόεδρο του ΟΣΕ 
ο Π. Νίκας

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



ΣΑΒΒΑΤΟ  30  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  2019

21ΠΟΛΙΤΏΝ
Γνώμη Πολιτισμός-Εκδηλώσεις

Σημαντική διάκριση
για την αθλήτρια του 
ΑΠΙΣ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ

Θερμά συγχαρητήρια στην αθλήτρια 
Ρίσκα Γεωργία του τμήματος Ρυθμικής 
Γυμναστικής του συλλόγου μας για 
την κατάκτηση της Δεύτερης θέσης 
στον Διεθνή ΔΙαγωνισμό Αθλητικού 
Χορού 2ο kalamata Dance Cup - Dance 
Challenges.
Ομοίως θερμά συγχαρητήρια αξίζουν 
στην προπονήτριά της Καλαχάνη Μαρία 
για την άριστη προετοιμασία της.

επιτυχία

Του Κορίνθιου θεατρικού συγγραφέα  Γιώργου Α. Χριστοδούλου
Παρουσιάστηκε στον συναυλιακό χώρο “Μαρία Δημητριάδη” στην Κόρινθο 

«Κύριε Αττίκ τελειώσαμε…»

Ένας Αττίκ ανθρώπινος, ζεστός, ποιητής, αληθινός, μό-
νος! Με τις θύμισες στο πέρασμα των χρόνων να τον κα-
ταδιώκουν ξαναζεί λίγο πριν το τέλος του αυτοθέλητα το 
παρελθόν του. Οι αναπάντεχες και φοβερές αλήθειες του, 
σε τρομάζουν και σε γοητεύουν συνάμα.

Λάτρης της ζωής, άλλοτε με αυτοσαρκασμό άλλοτε με 
χιούμορ και άλλοτε με θυμό, μας παραδίνει άδολα το ταξίδι 
της ζωής του. 

Ένας Αττίκ που γελάει, κλαίει, πονάει, ερωτεύεται, θλί-
βεται, φιλοσοφεί, και στο τέλος λυτρώνεται! Ένας συνταρα-
κτικός θεατρικός μονόλογος από την πέννα του Κορίνθιου 
πολυβραβευμένου συγγραφέα Γιώργου Α. Χριστοδούλου.
Τον ΑΤΤΙΚ ερμήνευσε ο ΠΕΤΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
ΚΕΙΜΕΝΟ: ΓΙΩΡΓΟΣ Α. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: ΦΩΤΕΙΝΗ ΝΤΑΦΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΟΗΘΟΣ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ: ΕΙΡΗΝΗ ΤΖΑΒΑΡΑ
ΣΚΗΝΙΚΑ-ΚΟΥΣΤΟΥΜΙΑ: ΤΑΣΟΣ ΛΟΥΚΑΣ -ΚΑΤΕΡΙΝΑ 
ΚΑΣΣΑΒΕΤΗ
ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΦΩΤΕΙΝΗ ΝΤΑΦΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΟΡΟΓΡΑΦΙΕΣ-ΧΟΡΟΣ: ΜΑΡΙΑ ΜΟΣΧΟΥ
ΦΩΤΙΣΜΟΙ-VIDEO-ΤΕΧΝ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ: ΓΙΩΡΓΟΣ 
ΚΟΥΡΜΟΥΖΑΣ

Δύο λόγια για τον Κορίνθιο συγγραφέα 
Γιώργο Α. Χριστοδούλου

Ο Γιώργος Α. Χριστοδούλου γεννήθηκε στο Βέλο Κορινθίας 
το 1958. (καταγωγή Καισάριον). Υπήρξε δημοσιογράφος σε 
εφημερίδες, σε ραδιόφωνα, έχει γράψει άρθρα, μελέτες, πέντε 
βιβλία και δεκάδες θεατρικά έργα, τα οποία έχουν απολαύσει 
χιλιάδες θεατές σε ολόκληρη την Ελλάδα. 

«Γιαννούλης .Χαλεπάς, η Κοιμωμένη μου», «Η Σιωπή της 
Πηνελόπης Δέλτα», «Ομφάλιος Λώρος», «Η Γκιλοτίνα», «Λέλα 
Καραγιάννη» «Η Κούνια», «Kύριε Αττίκ…τελειώσαμε» «Κόκκι-
νη βροχή», «Ξανθίππη η γυναίκα του Σωκράτη», «Το ζεϊμπέκικο 
της Τζοκόντας» κ.ά.. 

 Επίσης, έχει γράψει, την θεατρική τριλογία για την επανά-
σταση του 1821, που αφορά τον Κολοκοτρώνη, την Δίκη του 
Καραϊσκάκη, και τον Νικηταρά. 

Όλα τα έργα, έχουν αποσπάσει θαυμάσιες κριτικές, και σω-
ρεία αναλύσεων από θεατρολόγους και Πανεπιστημιακούς, ενώ 
έχει συνεργαστεί με σημαντικούς σκηνοθέτες και ηθοποιούς. 

Αποσπάσματα των έργων του πολυβραβευμένου συγγρα-
φέα, διδάσκονται σε Πανεπιστήμια των ΗΠΑ.

Διδάσκει στην Ανώτερη Δραματική Σχολή «ΠΡΟΒΑ» της 
Μαίρη Ραζή στην Αθήνα, ενώ κάθε χρόνο δίνει διαλέξεις σε 
Πανεπιστήμια των ΗΠΑ με θέματα κυρίως φιλοσοφικού περι-
εχομένου.

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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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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΣΤΗΝ ΠΟΥΛΙΤΣΑ 75 τ.μ.

2 κρεββατοκάμαρες, 
1 μπάνιο, 1 ενιαίος χώρος. 

τηλ. 6948104163

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
επαγγελματική στέγη 70 τ.μ.  
ή 140 τ.μ. στην Πουλίτσα

 Τηλ. 69 48 10 41 63

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.

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΒΟΧΑΪΚΟ
Μονοκατοικία 253 τ.μ.,  

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

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

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

2 ηλεκτρικές κουζίνες.
Στο κτήμα υπάρχουν 60 ελαιόδεντρα, πορτοκαλιές, 
μανταρινιές, λεμονιές, κληματαριά και άλλα πολλά 
δέντρα. Επίσης, 1,5 στρέμμα γκαζόν. Πρόσθετα 2 

γεωτρήσεις  
και σύστημα συναγερμού.

Διατίθεται εάν επιθυμεί ο ενδιαφερόμενος μετά των επίπλων.

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

ΔΥΟ ΞΕΧΏΡΙΣΤΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΣΤΟ ΚΙΑΤΟ

“Το παιδί που νοστάλγησα” και η “Μαρία 
των Αγγέλων” στο Πολιτιστικό Κέντρο

Γράφει η ΛΙΤΣΑ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ

Τίτλος: «η Μαρία των αγγέλων»
Συγγραφέας: Μάρκος Λεζές 
Εκδόσεις Ζενίθ
Πολιτιστικό κέντρο Κιάτου
Σάββατο 2 Νοεμβρίου 2019

Ο κορίνθιος ηθοποιός - συγγραφέας Μάρ-
κος Λεζές παρουσίασε με μεγάλη επιτυ-
χία, παρουσία πλήθους κόσμου, σε έναν 
υπέροχο χώρο και σε μια όμορφη και ζε-
στή ατμόσφαιρα στο Πολιτιστικό Κέντρο 
Κιάτου, το Σάββατο 02/11/2019, το πρώτο 
του μυθιστόρημα «Η Μαρία των Αγγέλων» 
εκδόσεων Ζενίθ. 
Για το βιβλίο και τον συγγραφέα μίλησαν ο 
κύριος Κώστας Παπαπέτρου συγγραφέας, 
η κυρία Μαριάννα Καστανιά ηθοποιός, ο 
κύριος Παναγιώτης Μπρουμής ψυχοθερα-
πευτής. Αποσπάσματα του βιβλίου διάβασε 
συγκλονιστικά η κυρία Λίζα Αναγνωστο-
πούλου αισθητικός. Στο συντονισμό ήταν 
η εκδότρια κυρία Μελίνα Τούντα, συγγρα-
φέας - εκδότρια. Η παρουσίαση ήταν διαν-
θισμένη με τραγούδια εμπνευσμένα από το 
βιβλίο.
Ευχόμαστε καλή επιτυχία και καλοτάξιδο 
να είναι το νέο πόνημα του συγγραφέα και 
συγχαρητήρια και πολλές ευχαριστίες σε 
όλους για αυτό το άρτιο αποτέλεσμα.

Τίτλος: «Το παιδί που νοστάλγησα»
Συγγραφέας: Μαίρη Σουρλή
Πολιτιστικό κέντρο Κιάτου
Σάββατο 16 Νοεμβρίου 2019

Το Σάββατο 16 Νοεμβρίου 2019, στον 
ζεστό και φιλόξενο χώρο του Πολιτιστι-
κού Κέντρου στο Κιάτου, έλαβε χώρα μια 
πολύ όμορφη εκδήλωση, η συναισθημα-
τική παρουσίαση του βιβλίου της αξιό-
λογης Λογοτέχνιδας Μαίρης Σουρλή με 
τίτλο «Το παιδί που νοστάλγησα»
Μια υπέροχη διαδρομή της Λογοτέχνιδας 
στα παιδικά της χρόνια. 
Την εκδήλωση πλαισίωσε πλήθος λογο-
τεχνικού κόσμου.
Για το βιβλίο μίλησαν η κυρία Βασιλι-
κή Κολλιοπούλου-Καλαχάνη Ποιήτρια/
Συγγραφέας, η κυρία Λίτσα Κοντογιάννη 
βιβλιοκριτικός, διαχειρίστρια της βιβλιο-
φιλικής ομάδας «ΜΕΣΟ … ΤΕΧΝΗΣ !!», η 
κυρία Βιβή Ζάρκου δικηγόρος.
Αποσπάσματα του βιβλίου διάβασαν η 
κυρία Βασιλική Κολλιοπούλου Καλαχά-
νη Ποιήτρια / Συγγραφέας, η κυρία Λίζα 
Αναγνωστοπούλου Ηθοποιός.
Ήταν μια πραγματικά υπέροχη βραδιά.

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 όροφοςΝοταρά 79, 2ος όροφος
Κόρινθος   27410 51177 Κόρινθος   27410 51177 
κιν. 6974 446115κιν. 6974 446115

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