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Με επιτυχία
αντιμετωπίστηκαν οι
απανωτές κακοκαιρίες

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
“Επιβάλλεται
να έχουμε κοινό
όραμα για τα
επόμενα χρόνια”,
τόνισε ο δήμαρχος
Βασίλης Νανόπουλος
κατά την εισήγησή του

Επί ποδός
ο αντιπεριφερειάρχης
Τάσος Γκιολής

■ σελ. 3

■ σελ. 11

Αποθέωση της Κορινθιακής
Επιχειρηματικότητας

Απονομή επιχειρηματικών βραβείων και κοπή πίτας του Επιμελητηρίου Κορινθίας.
Μεταξύ των βραβευθέντων και ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης του
δήμου Βέλου-Βόχας και ιδιοκτήτης της εταιρείας "ΜΑΧΥ" Θαν. Μανάβης.
■ σελ. 20

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Ο δήμαρχος Αννίβας Παπακυριάκος ζητά την κατανόηση
των πολιτών ώστε να λυθεί το χρόνιο πρόβλημα της οδού.

Η δημιουργία ενός σύγχρονου Δημοτικού Σταδίου
στο Κιάτο αναβαθμίζει πολλαπλά το δήμο μας», δηλώνει
ο δήμαρχος Σικυωνίων Σπύρος Σταματόπουλος

Υπομονή ζητά ο δήμος 1,4 εκατ. ευρώ για Στάδιο
για τα έργα στην οδό Ολυμπιακών προδιαγραφών
Αγίας Μαρίνας

■ σελ.15

■ σελ. 6-7

2 Αυτοδιοικητικά
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Επιτροπές Διαβούλευσης: Η χαμένη ευκαιρία της συμμετοχικής δημοκρατίας

Η

Δημοκρατία είναι η αφετηρία κάθε υγιούς
πολιτικού συστήματος. Πρέπει να θεωρείται ως δεδομένο αυτό πια για τις κοινωνίες
μας. Η άμεση και συμμετοχική Δημοκρατία όμως
είναι μια κατάκτηση που ακόμη αναζητάται…
Η αυτοδιοίκηση ακόμη και ως έννοια, εκφράζει αυτή ακριβώς τη συνθήκη: Τη δυνατότητα των
ίδιων των πολιτών να διοικούνται αφ’ εαυτού. Με
απλά ελληνικά να παίρνουν αποφάσεις μόνοι τους,
για τους τοπικούς “νόμους” και κανονισμούς που θα
διέπουν τις κοινωνίες τους. Η λειτουργία της προβλέπει βέβαια τη συγκρότηση ενός σώματος διοίκησης, του δημοτικού συμβουλίου.
Ωστόσο, η συζήτηση για όλα τα σημαντικά ζητήματα δεν μπορεί να περιορίζεται στο δημοτικό συμβούλιο, όσο αντιπροσωπευτικό και να είναι αυτό,
αλλά, κατά την ιδανική εφαρμογή της αυτοδιοίκησης, θα έπρεπε οι ίδιοι οι πολίτες να εφαρμόζουν
και να αναζητούν τρόπους να συμμετέχουν όσο πιο
ουσιαστικά γίνεται στη λήψη των αποφάσεων.
Ο νομοθέτης σεβόμενος την ίδια τη φύση της τοπικής αυτοδιοίκησης, ιδιαιτέρως των δήμων, θεσμοθέτησε την ύπαρξη της επιτροπής διαβούλευσης,
δηλαδή ενός οργάνου πλέον ανοιχτού, συμμετοχικού και ουσιαστικού για τη λειτουργία του δήμου.
Σ’ αυτό το σώμα καλούνται εκπρόσωποι φορέων
και δημότες να συναποφασίσουν για δύο θεμελιώδη
στοιχεία του δήμου: Το Τεχνικό Πρόγραμμα και
τον Προϋπολογισμό.
Στην ιδανική λειτουργία της η Επιτροπή Διαβούλευσης θα συζητούσε και θα γνωμοδοτούσε για τον
οικονομικό και τεχνικό προγραμματισμό του δήμου,
για τον αναπτυξιακό χαρακτήρα του και την κατα-

νομή των πόρων του. Έτσι το δημοτικό συμβούλιο,
που έχει και την ευθύνη της τελικής διατύπωσης, θα
βάσιζε τις αποφάσεις του σε ευρύ φάσμα τοπικών
απόψεων και αναγκών που θα είχαν καταγράψει και
αξιολογήσει οι ίδιοι οι δημότες.
Ποιος δημότης θα μπορούσε τότε να αρνηθεί την
υπεροχή αλλά και την ευθύνη της συμμετοχικής
δημοκρατίας που θα τον καθιστούσε συνδιοικητή
και συναγωνιστή στα σημαντικά ζητήματα του τόπου του; Δυστυχώς όμως, το ιδανικό αυτό μοντέλο,
απέχει προφανώς, παρασάγγας από ό,τι εφαρμόζεται
στην πράξη στην τοπική αυτοδιοίκηση στη χώρα μας.
Η επιτροπή διαβούλευσης, στην οποία συμμετείχα ως μέλος, στην τελευταία της συνεδρίαση και
μοναδική για τους επόμενους 12 μήνες, όχι μόνο δεν
αξιοποιείται ως εργαλείο συμμετοχικής και άμεσης
δημοκρατίας που θα τιμούσε την αυτοδιοίκηση, αλλά
απαξιώνεται ακόμα και από τα ίδια τα μέλη της!
Έτσι λοιπόν η επιτροπή διαβούλευσης στο δήμο
Βέλου-Βόχας -φαντάζομαι το ίδιο ισχύει και σε
όλους τους δήμους- υπολειτουργεί με μία υποτυπώδη παρουσία, μία φορά το χρόνο, πριν από την κατάθεση του προϋπολογισμού και όχι για άλλο λόγο
παρά μονάχα γιατί ο νόμος απαιτεί την απόφασή
της για την νομιμοποίηση του προϋπολογισμού. Η
επιτροπή, κατά την πάγια τακτική, δεν θα συγκληθεί ξανά, παρά το Δεκέμβρη του 2020 για να νομιμοποιήσει τον προϋπολογισμό του 2021. Διπλή η
απαξίωση, λοιπόν.
Από όσα προτάθηκαν ή ακούστηκαν στην επιτροπή διαβούλευσης Βέλου-Βόχας όσον αφορά το Τεχνικό Πρόγραμμα του δήμου, το οποίο συζητήθηκε

εκτενώς, τίποτα δεν συμπεριλήφθηκε στο τελικό
σχέδιο που έφτασε στο Δημοτικό Συμβούλιο προς
ψήφιση. Τριπλή η απαξίωση, τελικά.
Φαίνεται λοιπόν, ότι επί ματαίω έγινε η συζήτηση
που διήρκησε 2,5 ώρες το βράδυ της 28ης Δεκεμβρίου
2019 στην αίθουσα του Δημοτικού Σχολείου Βέλου. Οι
λιγοστοί δημότες-μέλη της Επιτροπής Διαβούλευσης,
που δεν την απαξίωσαν, συμμετείχαν απροετοίμαστοι: σκόρπιες ιδέες και απορίες, πρόχειρη καταγραφή από τη δημοτική αρχή, η αντιπολίτευση απούσα(!!) και στο τέλος καμία ολοκληρωμένη και άρτια
γνωμοδότηση. Κουβέντα να γίνεται, δηλαδή…
Ως πολίτες του νέου ελληνικού κράτους, μετά
από τόσους αγώνες για την κατάκτηση της ελευθερίας και της δημοκρατίας νομίζω ότι οφείλουμε να
έχουμε κατακτήσει πια ένα βαθμό πολιτικής ωριμότητας που απαιτεί στο εξής να μην χάνουμε καμία
ευκαιρία συμμετοχής και συναπόφασης.
Ο δήμος είμαστε εμείς. Ας ξεκινήσουμε να
ασκούμε τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, αρχής
γενομένης από όσα μας προσφέρει ο νομοθέτης, σε
επίπεδο συμμετοχικής και άμεσης δημοκρατίας. Ας
αναβαθμίσουμε τους ρόλους μας, ενισχύοντας τον
πυρήνα της αυτοδιοίκησης.
Γιατί, συνδημότες, πάντα ελλοχεύει ο κίνδυνος,
αυτό που θεωρούμε δεδομένο σήμερα και το απαξιώνουμε, με τη συμπεριφορά μας, να γίνει αύριο
ζητούμενο και να το διεκδικούμε εκ νέου…
Καλή χρονιά, με συναίσθηση, συνύπαρξη και
συμμετοχή!
* Η Γιώτα Αθανασούλη
είναι εκδότρια της εφημερίδας μας

Τα τρία καταστήµατα
«Κρητικός» σε Βραχάτι
και Ζευγολατιό ευχαριστούν
τους αξιότιµους πελάτες τους
για την προτίµησή τους
και τους εύχονται
Καλή χρονιά µε υγεία
και το 2020 να φέρει ειρήνη
και αγάπη στον κόσµο!
ΒΡΑΧΑΤΙ - ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ
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Περιφέρεια Πελοποννήσου
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εκδήλωση
ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗ
ΓΙΟΡΤΗ ΣΤΗ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ

Παρών ο Τ. Γκιολής

Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε
Κορινθίας κ. Αναστάσιος Γκιολής
παρευρέθηκε την Πέμπτη 2 Ιανουαρίου 2020 στην Πρωτοχρονιάτικη Εκδήλωση για τα παιδιά
των Ιερέων της Ιεράς Μητροπόλεως Κορίνθου.
Αντάλλαξαν ευχές σε εορταστικό
κλίμα και ατμόσφαιρα οικογενειακής θαλπωρής. Η Περιφέρεια
Πελοποννήσου αλλά και ίδιος
προσωπικά, πορεύονται δίπλα
στην Ιερά Μητρόπολη του Νομού
και στέκονται αρωγοί σε κάθε
προσπάθεια και δράση ακόμα
περισσότερο όταν αυτή αφορά
στα παιδιά.
Στην εκδήλωση μεταξύ άλλων, τιμήθηκε με την Ανώτατη
Τιμητική Διάκριση, τον Σταυρό
του Απόστολου Παύλου, ο
επιχειρηματίας και Δημοτικός
Σύμβουλος του Δήμου Κορινθίων
κ. Ευάγγελος Παπαϊωάννου, από
τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη
κ.κ. Διονύσιο. Ο κ. Παπαϊωάννου
προέβη σε μια αξιοθαύμαστη
πράξη, που τιμά πρωτίστως τον
ίδιο αλλά και την τοπική κοινωνία
της Κορίνθου καθώς και την
Τοπική μας Εκκλησία.

Με επιτυχία αντιμετωπίστηκε και ο
"Ηφαιστίωνας" από την Π.Ε. Κορινθίας
Υπό την προεδρία του Τάσου Γκιολή, αντιπεριφερειάρχη Κορινθίας
συνεδρίασε το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας

Σ

υνεδρίασε το Σάββατο 4 Ιανουαρίου
τητα Κορινθίας, βρίσκονται σε επαγρύπνηση,
n
2020, το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής
κατόπιν εντολής του υπουργού Προστασίας
Η γραμμή 112
Προστασίας στο διοικητήριο της Περιφετου Πολίτη κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και του Πεγια ενημέρωση
ρειακής Ενότητας Κορινθίας, υπό την προεδρία
ριφερειάρχη Πελοποννήσου κ. Παναγιώτη Νίκα
έκτακτης ανάγκης
του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κορινθίας κ. Ανα- τέθηκε σε λειτουργία αντίστοιχα.
ενόψει της
στάσιου Γκιολή και παρουσία του ΑντιπεριφεΗ Διεύθυνση Τεχνικών Έργων, το τμήμα ποκακοκαιρίας.
ρειάρχη Υποδομών κ. Χάρη Βυτινιώτη και της
λιτικής προστασίας ΠΕΚ, κάθε εμπλεκόμενος
Αντιπεριφερειάρχη Παιδείας και Πολιτισμού κα
φορέας (Δήμοι του Νομού, Αστυνομικές ΔιευΑθηνά Κόρκα.
θύνσεις, Πυροσβεστική κα) και σε άμεση συνεργασία με
Τα θέματα της συνεδρίασης αφορούσαν στα μέτρα πρόιδιώτες εργολάβους όπου κρίνεται αυτό απαραίτητο, παληψης, οργάνωσης, ετοιμότητας και συντονισμού των
ράλληλα με τα μέτρα πρόληψης της Αστυνομικής Διεύθυνεμπλεκόμενων φορέων στην αντιμετώπιση κινδύνων από
σης Κορινθίας και της πολιτικής προστασίας του Υπουργείτην επιδείνωση επικίνδυνων καιρικών φαινομένων στο
ου τόνισε ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Γκιολής πως «φέρουν
νομό Κορινθίας και ιδιαίτερα από τα ξημερώματα της Κυτην Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας σε αυξημένη ετοιμόριακής 5 Ιανουαρίου.
τητα, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις από
την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων».
Η Περιφέρεια Πελοποννήσου και η Περιφερειακή Ενό-

ΓΡΑΦΕΊΑ
W.C.
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Τώρα η επιλογή είναι δική σας!
ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ

25ης Μαρτίου 5, Κιάτο 20200, τ.&f. 27420 27744, κιν. 6937 046857
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Κινητοποίηση για την ανασυγκρότηση
της Πελοποννήσου
Άρθρο του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Παν. Νίκα στην εφημερίδα "Το Βήμα"
Τις προοπτικές της Περιφέρειας
Πελοποννήσου και την δυναμική που
πρέπει να υπάρξει -“ µε προγραμματισμό, σχεδιασμό, αξιοποίηση των
πολύτιμων πόρων και κυρίως µε τη
συνεργασία και την ενότητα”- προκειμένου να βρεθεί στον δρόμο της
ανάπτυξης, αναλύει ο περιφερειάρχης
Παναγιώτης Νίκας, σε άρθρο του που
δημοσιεύεται σήμερα, Κυριακή 29
Δεκεμβρίου, σε ειδικό ένθετο για την
ανάπτυξη στην Ελλάδα, που περιλαμβάνεται στην πρωτοχρονιάτικη έκδοση της εφημερίδας “Το Βήμα”.
Αναλυτικά, στο άρθρο του περιφερειάρχη, με τίτλο “Κινητοποίηση για
την ανασυγκρότηση της Πελοποννήσου”, αναφέρονται τα εξής:
«Η Περιφέρεια Πελοποννήσου,
παρά τα έξοχα συγκριτικά της πλεονεκτήματα, βρίσκεται πολύ πιο κάτω
από τις δυνατότητες που πραγματικά
έχει.
Η Περιφέρεια, που διαθέτει πάνω
από το 50% των προβεβληµένων
αρχαιολογικών χώρων της χώρας
(Σπάρτη, Μυστράς, Αρχαία Μεσσήνη,
Επίδαυρος, Μυκήνες, Τίρυνθα, Αρχαία
Νεμέα και πολλούς άλλους), περιοχές ασύγκριτου φυσικού κάλλους,
άριστες κλιματολογικές συνθήκες και
που αποτελεί χώρο παραγωγής όλων
των προϊόντων μεσογειακής διατροφής, πλήττεται από τη μετανάστευση
των πιο δυναμικών ηλικιών, από τη
συνεχή πληθυσμιακή συρρίκνωση και

την οικονομική στασιμότητα.
Η απουσία στρατηγικής και προγραμματισμού, η κακή αξιοποίηση
των Ευρωπαϊκών Πόρων, η έλλειψη
των µενάλων έργων για την αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων και τη συγκράτηση του πληθυσμού, οδήγησαν
στην αρνητική κατάσταση του σήµερα
που πρέπει να αναστραφεί.
Είναι επιτακτική η ανάγκη, λοιπόν, για γενική κινητοποίηση και
αξιοποίηση όλων των δυνάµεων, µε
σχεδιασμό, προγραµµατισµό και συ-

γκεκριμένες στοχεύσεις, ώστε η Πελοπόννησος να αποκτήσει και πάλι τον
δυναμισμό της και να πολλαπλασιάσει
την εθνική προσφορά της.
Και η κινητοποίηση πρέπει να στοχεύσει:
– Στην αναβάθµιση του εθνικού και
επαρχιακού οδικού δικτύου.
– Στη βελτίώση της προσβασιµότητας,
στη συντήρηση καὶ στην προβολή των αρχαιολογικών χώρων, σε
συνδυασμό µε την οργάνωση πο-

λιτιστικών διαδρομών (το ΔΙΑΖΩΜΑ
µάς δείχνει τον δρόμο).
– Στην άµεση επαναλειτουργία της
σιδηροδρομικής γραμμής µέχρι το
Ναύπλιο σε πρώτη φάση.
– Στον επανασχεδιασµό της τουριστικής πολιτικής, ώστε να υπάρξει
αύξηση των εσόδων -τώρα η Πελοπόννησος συμμετέχει µε 2,5% περίπου στα έσοδα από τον Τουρισμό.
– Στην πρόταξη περιβαλλοντικών
ζητημάτων, από την επίλυση του
προβλήματος της διαχείρισης των
απορριµµάτων, µέχρι την ορθολογική διαχείριση του υδατικού δυναμικού και την ανάδειξη των ορεινών
μονοπατιών.
– Στην αύξηση των εξαγωγών σε προϊόντα µε εξαιρετική δυναµική, όπως
για παράδειγµα το κρασί, το λάδι, τα
κηπευτικά.
– Στη βελτίωση της ελκυστικότητας
της περιοχής για επενδύσεις και
πολλά άλλα.
Η Πελοπόννησος µε τα ασύγκριτα
πλεονεκτήματα, τη σπουδαία ιστορία και
τη µεγάλη παράδοση έχει όλεςτις προϋποθέσεις για µια σπουδαία πορεία.
Οµως, η πορεία του κάθε τόπου
προσδιορίζεται κυρίως από τους ανθρώπους του. Οι Πελοποννήσιοι, λοιπόν, έχουν τον πρώτο και κύριο λόγο
για την ανασυγκρότηση της περιοχής
τους µε προγραμματισμό, σχεδιασμό,
αξιοποίηση των πολύτιμων πόρων
και κυρίως µε τη συνεργασία και την
ενότητα».

Εγκρίνεται ο φάκελος
για το έργο των
απορριμμάτων
Στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (ΕΥΔ) του
Επιχειρησιακού Προγράμματος Πελοποννήσου 2014 -2020 μεταβιβάστηκε προς έγκριση
την Παρασκευή 10 Ιανουαρίου, ο φάκελος του
έργου που αφορά την κεντρική διαχείριση των
απορριμμάτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
Ο εν λόγω φάκελος παραδόθηκε την Πέμπτη
9 Ιανουαρίου στον περιφερειάρχη Παναγιώτη
Νίκα, από τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Μιχάλη Αποστολάκη.
“Αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την
επίλυση του μεγάλου προβλήματος της περιοχής μας” σχολίασε ο περιφερειάρχης, εκφράζοντας ικανοποίηση για το γεγονός ότι
προχωρούν με σταθερό ρυθμό οι διαδικασίες
για τη διαχείριση των σκουπιδιών στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

δήμος Σικυωνίων
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Θεοφάνεια
ΛΙΜΑΝΙ ΚΙΑΤΟΥ

Με τσουχτερό κρύο
ο αγιασμός των υδάτων!

Διπλός Χριστουγεννιάτικος
μποναμάς για τους Σικυώνιους�
Από τη μία η οριστική σύνδεση με τις πηγές της Δρίζας και από την άλλη
η διανομή παγουρινιών στα σχολεία έκαναν το νερό θέμα των εορτών!

Την πανηγυρική Θ. Λειτουργία των
Θεοφανείων στον Ι. Ν. Μεταμορφώσεως Σωτήρος Κιάτου τέλεσε ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κεγχρεών
κ. Αγάπιος πλαισιωμένος από τους
Ιερείς του Ναού. Στην Ακολουθία
παρέστησαν εκπρόσωποι των Πολιτειακών, Δημοτικών, Στρατιωτικών,
Αστυνομικών και άλλων Αρχών,
Δημοτικοί και Περιφερειακοί Σύμβουλοι και πλήθος κόσμου. Μεταξύ
αυτών ο Υφυπουργός Ανάπτυξης κ.
Χρίστος Δήμας, ο Δήμαρχος Σικυωνίων κ. Σπύρος Σταματόπουλος και
μέλη της δημοτικής αρχής Σικυωνίων καθώς και ο Αντιπεριφερειάρχης
κ. Χαρίλαος Βυτινιώτης.
Παρά το τσουχτερό κρύο και με
την παρουσία των Επισήμων και
αρκετού κόσμου, πραγματοποιήθηκε η τελετή Καταδύσεως του Τιμίου
Σταυρού από τον Θεοφιλέστατο
Επίσκοπο Κεγχρεών κ. Αγάπιο στα
θαλάσσια νερά του Κορινθιακού,
στην προβλήτα βορείως του Ι. Ναού,
και Τον Τίμιο Σταυρό ανέσυρε, μετά
από έντονο συναγωνισμό, ο κάτοικος Κιάτου κ. Γεώργιος Σοφός.

Τ

α ξημερώματα της Δευτέρας 23 Δεκεμβρίου ήταν
μια ιστορική στιγμή για το
Κιάτο και γύρω χωριά. Η υδροδότηση της περιοχής διακόπηκε για
3 ώρες περίπου, για να γίνουν οι
εργασίες οριστικής σύνδεσης του
αγωγού ύδρευσης με τις πηγές της
Δρίζας. Ένα πάγιο αίτημα χρόνων
και χρόνων, ένα όνειρο πραγματώθηκε χάρη στην υπομονή, την
επιμονή και την ...αντοχή του δημάρχου Σικυωνίων Σπύρου Σταματόπουλου!

Την επόμενη μέρα ο δήμαρχος
Σικυωνίων μαζί με τους αντιδημάρχους του, βρέθηκε στα σχολεία του
δήμου όπου τον υποδέχτηκαν με
ιδιαίτερη χαρά οι μικροί μαθητές του
δήμου Σικυωνίων.
Εκεί τους μοίρασαν παγουρίνια,
ιδιαίτερα καλαίσθητα, με πρακτική
λαβή και κατάλληλα σύμφωνα με
αυστηρές προδιαγραφές, για την
αποθήκευση νερού.
Θυμίζουμε ότι τα παγουρίνια ξεκίνησαν να μοιράζονται στους μαθητές
την άνοιξη του 2019, όταν το Κιάτο

για πρώτη φορά, 24 ώρες τη μέρα
και 365 μέρες το χρόνο, απέκτησε
πόσιμο νερό.
Η κίνηση αυτή, που ήρθε ως συνέχεια της ολοκλήρωσης των εργασιών σύνδεσης του δικτύου υδροδότησης με τις πηγές της Δρίζας, έδωσε
ιδιαίτερα χαρά στους μαθητές.
Με αυτό το όμορφο χριστουγεννιάτικο δώρο λοιπόν, η δημοτική
αρχή Σικυωνίων ευχήθηκε στους
μικρούς μαθητές και τις οικογένειές
τους καλές γιορτές με υγεία και αγάπη!

ΛΑΓΚΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ
Στρατιωτικός Ιατρός
Ψυχιατρική Κλινική 251 ΓΝΑ
Καλογεροπούλου 1 & Μαυρούλια,
Κιάτο Κορινθίας 20200
τηλ.: 2742400072 κιν.: 6983520020
glagonas@gmail.com
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Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Χρηματοδοτήθηκε από
Νέο υπερσύγχρονο στάδιο, για τη φιλοξενία αγώνων ποδοσφαίρου εθνικών
κατηγοριών και
ΕΙΝΑΙ ΓΕΓΟΝΟΣ! την διοργάνωση
αγώνων στίβου, δημιουργείται στο Κιάτο, χάρη στη χρηματοδότηση που πέτυχε
ο δήμος Σικυωνίων από το πρόγραμμα
«Φιλόδημος ΙΙ». Με τη σημαντική βοήθεια
και συμβολή του υφυπουργού ανάπτυξης
και βουλευτή Κορινθίας κ. Χρίστου Δήμα
χρηματοδοτείται ένα έργο που αποτελούσε επί σειρά ετών όνειρο για την τοπική
κοινωνία.

1,4 εκατ. ευρώ στο Κιάτο για στάδιο
Ολυμπιακών προδιαγραφών
Τ

τους βασικούς άξονες της κοινωνικής πολιτικής του δήμου μας.
ο έργο που έρχεται να δώσει απάντηση σε ένα χρόνιο
n
Είμαστε πεπεισμένοι ότι η ενίσχυση του Αθλητισμού, του Ποαίτημα των κατοίκων του δήμου Σικυωνίων, προβλέΗ υλοποίηση και
λιτισμού και της Παιδείας είναι το ασφαλέστερο όχημα για την
πει τη δημιουργία και λειτουργία κουλουάρ στίβου 8
λειτουργία του
μετάβαση σε έναν μέλλον καλύτερο για μας και τα παιδιά μας.
διαδρομών, εγκαταστάσεων άλματος εις ύψος, εις μήκος και
έργου αναμένεται
Η δημιουργία ενός σύγχρονου Δημοτικού Σταδίου στην πόλη
επί κοντώ, ρίψεων δίσκου, ακοντίου, σφύρας και σφαίρας,
να έχει πολλά
του Κιάτου αναβαθμίζει πολλαπλά το δήμο μας, ενώ θα δώσει
αλλά και την λειτουργία του γηπέδου ποδοσφαίρου με φυσιθετικά κοινωνικά
τη δυνατότητα φιλοξενίας μεγάλων αθλητικών διοργανώσεων,
κό χλοοτάπητα.
και οικονομικά
αναπτύσσοντας έτσι μορφές εναλλακτικού τουρισμού στην πεΤο Δημοτικό Στάδιο Κιάτου αναμένεται να εξυπηρετήσει τις
αποτελέσματα
ριοχή μας, οι οποίες μπορούν να ενισχύσουν σημαντικά την τοανάγκες των κατοίκων και των αθλητικών συλλόγων, αλλά και
για την τοπική
πική οικονομία».
να καταστήσει το δήμο Σικυωνίων αθλητικό κέντρο της ευρύτεκοινωνία
Τέλος, ο δήμαρχος ευχαρίστησε ιδιαίτερα τον υφυπουργό
ρης περιοχής.
ανάπτυξης και βουλευτή Κορινθίας κ. Χρίστο Δήμα για τις ενέρΟ δήμαρχος Σικυωνίων Σπύρος Σταματόπουλος ιδιαίτερα
ικανοποιημένος από τη χρηματοδότηση του έργου, τόνισε πως: «η εξασφά- γειές του για την εξασφάλιση της χρηματοδότησης αυτού του τόσο σημαντιλιση υποδομών και η υποστήριξη δράσεων αθλητισμού αποτελεί έναν από κού έργου.

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

Μαυρούλια 16 Κιάτο

Ηλιάνα ∆οµετίου Beauty Salon
Elianadometiou

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν
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το πρόγραμμα “Φιλόδημος 2”
Ο «Φιλόδημος 2»
συνεχίζεται
κανονικά

Κ

Η ουσιαστική και έμπρακτη συμβολή του Χρίστου Δήμα
Ο Χρίστος Δήμας παρά τα πολλά και ιδιαίτερα απαιτητικά καθήκοντά του στη θέση του Υφυπουργού Ανάπτυξης φαίνεται ότι δεν ξεχνάει την Κορινθία. Αυτό αποδεικνύεται από την έμπρακτη και
ουσιαστική συμβολή του για την εξασφάλιξη χρηματοδοτήσεων για έργα ζωτικής σημασίας και
ανάπτυξης στους δήμους του νομού.
Θυμόμαστε πριν λίγο καιρό την εξασφάλιση της χρηματοδότησης από το Υπουργείο Υποδομών για την αποκατάσταση της γέφυρας στο Μεσινό, ένα καίριο και σημαντικό ζήτημα για την
ομαλή και ασφαλή κυκλοφορία στο οδικό δίκτυο της ορεινής Κορινθίας.
Με τον ίδιο τρόπο "έβαλε το χεράκι του" και στην εξασφάλιση των χρηματοδοτήσεων
τόσο στο δήμο Σικυωνίων, όπως είδαμε, όσο και στο δήμο Νεμέας για αθλητικές εγκαταστάσεις. Η χρηματοδότηση προς τη Νεμέα είναι ύψους 590 χιλ.
ευρώ και αφορά την κατασκευή ταρτάν και τη βελτίωση του χλοοτάπητα στο
γήπεδο της Νεμέας.
Φυσικά και οι δύο δήμοι είχαν καταθέσει ώριμες και κατάλληλες μελέτες για τα έργα αυτά, αλλά πρέπει να σημειωθεί ότι για την τελική έγκριση
των χρηματοδοτήσεων, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, ο ρόλος του
υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων Χρίστου Δήμα ήταν αυτός που
βοήθησε καθοριστικά!

ανονικά συνεχίζονται οι
εντάξεις έργων και οι
χρηματοδοτήσεις από το
πρόγραμμα «Φιλόδημος 2», το οποίο
σε αντίθεση με το «Φιλόδημος 1»,
συνεχίζεται κανονικά. Θυμίζουμε ότι
στις αρχές Δεκεμβρίου ο υπουργός
Εσωτερικών Τάκης Θεοδωρικάκος στο
συνέδριο της ΚΕΔΕ, άνοιξε τον ασκό
του Αιόλου σχετικά με τα έργα που
αναμένουν να χρηματοδοτηθούν από
το “Φιλόδημος 1” υποστηρίζοντας ότι
δεν υπάρχει επαρκής χρηματοδότηση
του προγράμματος από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Ακολούθησε πολιτική αντιπαράθεση με τον
Υπουργό να υποστηρίζει ότι τα έργα
θα μεταφερθούν σε νέο αναπτυξιακό
πρόγραμμα.
Ωστόσο όπως ο ίδιος ξεκαθάρισε
στους δημάρχους, δεν υπάρχει
κανένα πρόβλημα για το “Φιλόδημος
2”, διότι χρηματοδοτείται αποκλειστικά
από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Θυμίζουμε ότι το πρόγραμμα
αυτό αφορά σε έργα όπως συντήρηση
σχολείων – παιδικές χαρές – αθλητικές
εγκαταστάσεις – μηχανήματα έργου –
μελέτες διαχείρισης υδάτων – μελέτες
λιμενικών υποδομών – μελέτες και
υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στα σχολεία – κατασκευή
ραμπών και χώρων υγιεινής για ΑΜΕΑ
σε σχολικές μονάδες. Αυτά τα έργα
που έχουν ενταχθεί ή κατατίθονται
ακόμη και σήμερα για χρηματοδότηση
στο “ΦιλόΔημος 2” δεν έχουν πρόβλημα, βάσει των διαβεβαιώσεων του Υπ.
Εσωτερικών Τάκη Θεοδωρικάκου.

- Ακοολογικός έλεγχος παίδων & ενηλίκων
- Εκτίμηση εμβοών (βουητά)
και ροχαλητού
- Έλεγχος λαβυρινθικής λειτουργίας
(Ίλιγγος/Ζάλη)
- Ενδοσκοπικός έλεγχος
ρινός, φάρυγγα, λάρυγγα και ώτων
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Νέος αντιδήμαρχος
Σικυωνίων ο Β. Δομετίου

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

ΣΤΑ ΓΡΗΓΟΡΑ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΟ ΦΟΔΣΑ

Ο

δήμαρχος Σικυωνίων, Σπύρος
Σταματόπουλος, με τον αντιδήμαρχο
Γιάννη Μυττά θα είναι οι δύο τακτικοί
εκπρόσωποι του δήμου στο ΦΟΔΣΑ,
σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ.
Αναπληρωτές τους αντίστοιχα οι Τσολάκος
Γιώργος και Παπαβασιλείου Νίκος.

ΖΗΝΟΒΙΑ ΚΑΙ ΗΦΑΙΣΤΙΩΝΑΣ!

Μ

ε τα εντυπωσιακά ονόματα "Ζηνοβία" και "Ηφαιστιώνας" βάφτισαν
οι μετεωρολόγοι τις δύο απανωτές κακοκαιρίες που χτύπησαν τη
χώρα μας. Οι χιονοπτώσεις στα ορεινά προκάλεσαν μικρής έντασης
προβλήματα, τα οποία αντιμετωπίστηκαν με επιτυχία, παρότι βέβαια οι
αλυσίδες ήταν απαραίτητες σε πολλά σημεία του οδικού δικτύου.

ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ ΤΡΟΧΑΙΟ
Στην προσθήκη ενός επιπλέον αντιδημάρχου προχώρησε με απόφασή
του ο Δήμαρχος Σικυωνίων Σπύρος
Σταματόπουλος.
Τη δυνατότητα για την τοποθέτηση
δύο (άμισθων) επιπλέον αντιδημάρχων στο δήμο Σικυωνίων έδωσαν
στο δήμαρχο οι αλλαγές στις οποίες
προχώρησε το Υπουργείο Εσωτερικών. Συγκεκριμένα, με διάταξη που
ψηφίστηκε τον περασμένο Οκτώβριο
σε πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου
Εσωτερικών σημειώνεται ότι: «Μπορεί να ορίζονται άμισθοι αντιδήμαρχοι
σε αριθμό που δεν υπερβαίνει το ένα
τρίτο του αριθμού των (έως τώρα)
αντιδημάρχων (...). Οι άμισθοι αντιδήμαρχοι δεν δικαιούνται αντιμισθίας ή
οποιασδήποτε άλλης οικονομικής απολαβής και ο αριθμός τους δεν προσμετράται για τον υπολογισμό των θέσεων
ειδικών συμβούλων-συνεργατών».
Κάνοντας χρήση, λοιπόν, αυτή της
δυνατότητας ο δήμαρχος Σικυωνίων
Σπύρος Σταματόπουλος έδωσε τη

θέση του αντιδημάρχου στον Βασίλη
Δομετίου, με θητεία από 1/1/2020
έως και 31/12/2020 και υπεύθυνο για
θέματα που αφορούν στο συντονισμό,
την εποπτεία και τον έλεγχο του Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης
και Πληροφορικής.
Ο Βασίλης Δομετίου με μήνυμά του
στον προσωπικό λογαριασμό του στο
Facebook, ανέφερε: «Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο Σικυωνίων
κ. Σπύρο Σταματόπουλο για την απόφαση του να με ορίσει Αντιδήμαρχο,
υπεύθυνο για τα θέματα που αφορούν
τον συντονισμό, την εποπτεία και τον
έλεγχο του Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής.
Μεγάλη τιμή και ευθύνη ! Δέσμευση μου είναι, να δουλέψω και εγώ με
ολες μου τις δυνάμεις, για την αποτελεσματική λειτουργία των υπηρεσιών
του Δήμου και την εξυπηρέτηση των
συμπολιτών!»
Η εφημερίδα μας εύχεται στον κ.
Δομετίου καλή επιτυχία στο έργο του!

ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΚΟ

ΙΑΤΡΕΙΟ

Βλάσιος Ιωαν. Μπάρτζης
| Μικροωτοσκόπηση. | Ακοοµετρία (τονική - οµιλητική),
τυµπανοµετρία, ακουστικό αντανακλαστικό,
έλεγχος ευσταχιανής σάλπιγγας
| Λειτουργική εξέταση οπισθίου λαβυρίνθου
- Αντιµετώπιση ιλίγγου θέσεως
| Ενδοσκοπικός έλεγχος ώτων, ρινός,
φάρυγγα, λάρυγγα µε εύκαµπτα & άκαµπτα
ενδοσκόπια - Video καταγραφή δεδοµένων
Κλεισθένους 43 Κιάτο, τηλ.: 27420 26486, κιν.: 6932 391104
e-mail: bartzisv@gmail.com

GRAPHIC DESIGN STUDIO

Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος
Ενηλίκων και Παίδων

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

Α

πίστευτο τροχαίο έγινε στο
Κάτω Διμηνιό όταν ένα
αυτοκίνητο κάτω από άγνωστες
συνθήκες προσγειώθηκε σε υπόγειο
γκαράζ που είχε τρία μέτρα βάθος!
Η οδηγός, την οποία απεγκλώβισε
η πυροσβεστική, τραυματίστηκε
και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο
του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο της
Κορίνθου. Προανάκριση διενεργεί
το Αστυνομικό Τμήμα Σικυωνίων.

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν
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Με παρέμβαση Χρ. Δήμα ανοιχτό το Φαρμακείο ΕΟΠΥΥ στο Κιάτο
Εξυπηρετούνται 650 ασθενείς από περιοχές Βέλου – Βόχας, Σικυωνίων, Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης
Στο παρά πέντε, και χάρη στον
υφυπουργό Ανάπτυξης Χρίστο Δήμα,
αποφεύχθηκε μία δυσάρεστη για τη
δυτική Κορινθία εξέλιξη που αφορά τη
λειτουργία του Φαρμακείου του ΕΟΠΥΥ στο Κιάτο.
Πρόκειται για το Φαρμακείο το
οποίο λειτουργεί στον ΕΟΠΥΥ Κιάτου
και το οποίο διαθέτει φάρμακα για μακροχρόνια νοσήματα. Από το Φαρμακείο αυτό εξυπηρετούνται περισσότεροι από 650 ασθενείς από τις περιοχές
του Ξυλοκάστρου και της Ευρωστίνης, του Κιάτου και όλων των ορεινών και πεδινών χωριών, του Βέλου
και της Βόχας. Επί της ουσίας εξυπηρετούνται όλοι οι ασθενείς με χρόνια

σοβαρά νοσήματα που βρίσκονται στη
δυτική Κορινθία.
Για το Φαρμακείο αυτό είχε ληφθεί
απόφαση στο τέλος του έτους να

κλείσει λόγω έλλειψης προσωπικού
(απαιτείται συγκεκριμένη ειδικότητα
εργαζομένων για να μπορεί να λειτουργεί). Αν συνέβαινε αυτό, όλοι οι

παραπάνω ασθενείς θα ήταν αναγκασμένοι να πηγαίνουν στην Κόρινθο
προκειμένου να εξυπηρετούνται και
να παίρνουν τα φάρμακά τους κάτι
που θα ήταν πολύ δύσκολο για τους
ίδιους, ειδικά λαμβάνοντας υπόψη τα
προβλήματα υγείας που έχουν.
Όταν ο υφυπουργός Ανάπτυξης
Χρίστος Δήμας ενημερώθηκε για το
πρόβλημα, έδειξε ιδιαίτερη ευαισθησία και αμέσως παρενέβη στο αρμόδιο Υπουργείο προκειμένου να δοθεί
λύση. Η παρέμβαση είχε αποτέλεσμα
και το Φαρμακείο του ΕΟΠΥΥ στο Κιάτο θα συνεχίσει να λειτουργεί κανονικά ώστε να μπορούν να εξυπηρετούνται οι ασθενείς.

η επόμενη μέρα
του ελαιόλαδου

Μεγαέλαιον
ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΗΛ. 27420 32391
- ΥΨΗΛΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
- ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ
- ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ

ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ

ΕΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥ
ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 23/10

ΜΟΝΑ∆Α
ΕΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥ

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν
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Σε κλίμα συναίνεσης και ενότητας υπερψηφίστηκε λίγο πριν
τα μεσάνυχτα της
ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ
Δευτέρας ο Προϋπολογισμός του Δήμου Κορινθίων για το
2020.

Ο Δήμαρχος κ.Βασίλης Νανόπουλος στην
εισήγησή του έκανε λόγο για μια κορυφαία στιγμή, μια στιγμή κατά την οποίαν
οι σύμβουλοι στο σύνολό τους καλούνται
να αποδείξουν έμπρακτα πως θα αναλώσουν όλες τους τις δυνάμεις στην υπηρε-

σία των πολιτών και του τόπου. «Οι πολίτες
αναμένουν από εμάς πολλά» σημείωσε ο
Δήμαρχος οριοθετώντας τους στόχους
του προϋπολογισμού, το όραμα πάνω στο
οποίο συντάχθηκε και βεβαίως τους άξονες στους οποίους θα κινηθεί.

ΨΗΦΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Με αυξημένη πλειοψηφία
και σε κλίμα συναίνεσης

«Επιβάλλεται να έχουμε κοινό όραμα για τα επόμενα χρόνια! Και το
όραμά μας είναι ένας, σύγχρονος κ
αποτελεσματικός δήμος, με υψηλής
ποιότητας υπηρεσίες, με ενισχυμένες υποδομές οι οποίες θα οδηγήσουν σε οικονομική ανάπτυξη,
πλούτο και θέσεις εργασίας.
Οι στόχοι και οι άξονες του Προϋπολογισμού που κατατίθεται σήμερα προέκυψαν μέσα από ευρύτατες
συσκέψεις, μια μακρά διαβούλευση
στην διάρκεια της οποίας προσπαθήσαμε να αξιοποιήσουμε όλες τις
προτάσεις που κατατέθηκαν και
ήρθαν να εμπλουτίσουν όσα προεκλογικά είχαμε καταθέσει» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Νανόπουλος.
Δόθηκε μεγάλη σημασία στην γεωγραφική κατανομή τόσο σε έργα
όσο και σε υπηρεσίες. Το 2020 είναι
το έτος στο οποίο προτεραιότητα θα
έχουν η ποιότητα στις υπηρεσίες και
η μείωση του λειτουργικού κόστους
του δήμου, η ολοκλήρωση των έργων σε εξέλιξη και νέων έργων. Το
2021 με την επίτευξη της μείωσης

του λειτουργικού κόστους που επιθυμούμε θα οδηγηθούμε σε μείωση
των δημοτικών τελών και υλοποίηση των έργων των οποίων οι μελέ-

τες θα ωριμάσουν το 2020.
Ακολουθούμε ένα νέο μοντέλο Διοίκησης, συμμετοχικής Διοίκησης»
κατέληξε ο Δήμαρχος « ένα μοντέλο

στα πλαίσια του οποίου όλοι θα αισθάνονται μέρος του Δήμου και θα
εργάζονται με όλες τους τις δυνάμεις γι αυτόν!»

ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟ

Ι. Π. ΔΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΓΡΑΕΡΙΟ
ΑΣΣΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΗΛ. 27410 87149
ΩΡΑΡΙΟ ΙΑΤΡΕΙΟΥ:

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

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Διανομή κατ’ οίκον
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Με επιτυχία η 25η Εθελοντική
Αιμοδοσία του Δήμου Κορινθίων

Μεγάλη επιτυχία σημείωσε η 25η Εθελοντική Αιμοδοσία που πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Κατάστημα Κορίνθου,
πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων και
έγινε σε συνεργασία της Τράπεζας Αίματος του Δήμου Κορινθίων με το τμήμα
Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου
Κορίνθου.
Οι συμμετέχοντες αιμοδότες έδωσαν
έμπρακτα ένα μάθημα ζωής, προσφέροντας ότι πολυτιμότερο έχει ένας άνθρωπος, την ελπίδα. Οι εθελοντές αιμοδότες
κάθε ηλικίας προσήλθαν από νωρίς στο
Δημαρχείο, θεωρώντας πως η συνεισφορά σε αίμα αποτελεί ένα χρέος απέναντι
στη κοινωνία αλλά και στον εαυτό μας.

Νέα πρόσωπα εθελοντών προσήλθαν και
προστέθηκαν στη μεγάλη λίστα των εθελοντών συμπολιτών μας που καλύπτουν την
Τράπεζα Αίματος που διαθέτει ο Δήμος Κορινθίων για να ανταποκριθεί στις αυξημένες
ανάγκες των συνανθρώπων μας.
Η Δημοτική Αρχή για άλλη μια φορά,
επιθυμεί να ευχαριστήσει τους συνδημότες μας για την προσφορά τους όχι μόνο
στην διατήρηση αλλά και στην αύξηση
των συμμετοχών των εθελοντών αιμοδοτών, που προωθούν παράλληλα και το
μήνυμα της εθελοντικής αιμοδοσίας στο
τόπο μας και συνεισφέρουν τα μέγιστα
στη διατήρηση της πολύ σημαντικής Τράπεζας Αίματος του Δήμου μας.

Συγχαρητήρια Νανόπουλου στην
Αστυνομική Δ/νση Κορινθίας
Με αφορμή τις επανειλλημένες επιτυχές
της Αστυνομικής Δ/νσης Κορινθίας και της
Ασφάλειας Κορίνθου ο δήμαρχος Κορινθίων Βασίλης Νανόπουλος τούς απέστειλε
συγχαρητήριο μήνυμα όπου μεταξύ άλλων
αναφέρεται: «Είναι ιδιαιτέρως σημαντικό η
κοινωνία να αισθάνεται πως τα εγκλήματα
σε βάρος της τιμωρούνται και πως οι αρχές
εργάζονται αποτελεσματικά για την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας και απόδο-

σης του δικαίου. Βεβαίως, η εξιχνίαση είναι μονάχα ένα από τα καλά αποτελέσματα
που καταγράφει η Αστυνομική Διεύθυνση
Κορινθίας σε επίπεδο τάξης και ασφάλειας
αφού, παρά τα μεγάλα προβλήματα που καταγράφονται τόσο σε μέσα όσο και σε έμψυχο δυναμικό, και οι δυο τομείς είναι σε επίπεδο υψηλό! Ως Δήμαρχος Κορινθίων σας
συγχαίρω δημοσίως δηλώνοντας την αρωγή και συμπαράσταση μου στο έργο σας»!

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Διανομή τροφίμων
στους δικαιούχους του
κοινωνικού παντοπωλείου

Πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων πραγματοποιήθηκε από
το Δήμο Κορινθίων διανομή τροφίμων στους δικαιούχους του
Κοινωνικού παντοπωλείου παρουσία και του Δημάρχου Κορινθίων Βασίλη Νανόπουλου. Η διαδικασία κύλησε ομαλά και χωρίς προβλήματα.
Η δημοτική αρχή υλοποίησε την δέσμευση της για παροχή της
διπλάσιας -σε σχέση με πέρυσι- ποσότητας σε κάθε δικαιούχο,
όπως ακριβώς είχε ανακοινώσει ο Δήμαρχος στην διάρκεια της
συνέντευξης τύπου για τον απολογισμό των 100 ημερών. Παράλληλα δόθηκαν και επιταγές των 50€ για αγορά τροφίμων από
επιχειρήσεις της πόλης.
Ο δήμος στέκεται στο πλευρό των δημοτών που έχουν ανάγκη
και με πράξεις αποδεικνύει πως μπορεί και βρίσκει λύσεις προς
όφελος και ανακούφιση τους. Ο Δήμος Κορινθίων ευχαριστεί
για την στήριξη και χορηγία τους στην προσπάθεια του αυτή,
τις επιχειρήσεις: ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΕΛΛΑΣ, ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ, ΦΥΡΚΟ και
MONDELEZ ΕΛΛΑΣ.

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν
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Βούτηξαν, παρά το κρύο, για τον Τίμιο
Σταυρό στον παγωμένο Κορινθιακό
Με λαμπρότητα εορτάστηκαν τα Θεοφάνεια στην Κόρινθο

Μ

ε την δέουσα Εκκλησιαστική τάξη και την
λαμπρότητα, που επιβάλλει η ημέρα, εορτάστηκε η μεγάλη Δεσποτική εορτή
των Άγιων Επιφανείων στην πόλη
της Κορίνθου με την ξεχωριστή ευλογία να παρίσταται «σωματικώς» η
Τιμία Κάρα του Αγίου Σωφρονίου,
Αρχιεπισκόπου Ιεροσολύμων, που
συνέγραψε τις Ευχές του Μεγάλου
Αγιασμού, η οποία και φυλάσσεται
στην Ι. Μονή Παναγίας Φανερωμένης Χιλιομοδίου.
Νωρίς το πρωί στον Ι. Καθεδρικό
Ναό του Αποστόλου Παύλου έλαβε
χώρα η πανηγυρική Θ. Λειτουργία,
στην οποία προέστη ο Σεβ. Μητροπολίτης Κορίνθου κ. Διονύσιος
πλαισιωμένος από τους Ιερείς του
Ναού. Στην Ακολουθία παρέστησαν εκπρόσωποι των Πολιτειακών,
Δημοτικών, Στρατιωτικών, Αστυνομικών και άλλων Αρχών, Δημοτικοί
και Περιφερειακοί Σύμβουλοι και
πλήθος κόσμου, υπό τον Βουλευτή της Κυβερνήσεως κ. Νικόλαο
Ταγαρά, τον Αντιπεριφερειάρχη
Κορινθίας κ. Αναστάσιο Γκιολή και
τον Δήμαρχο Κορινθίων κ. Βασίλειο
Νανόπουλο.
Τον Ι. Άμβωνα διακόνησε, με τις ευλογίες του Σεβ. Ποιμενάρχου Κορίνθου, ο Νομικός Σύμβουλος της εν
λόγω Ι. Μητροπόλεως, μέλος του
Μητροπολιτικού Συμβουλίου και
Ιεροψάλτης κ. Πέτρος Θωμαΐδης, ο
οποίος ομίλησε με έντονα λυρικό και
ταυτόχρονα βαθιά θεολογικό τρόπο
για την ευρεία ερμηνεία του «φωτός»
στην ζωή και στην Εκκλησία μας.
Στο τέλος της Θ. Λειτουργίας ο Σεβ.
Ποιμενάρχης Κορίνθου επεσήμανε
την σπουδαιότητα της παρουσίας
της Τιμίας Κάρας του Αγίου Σωφρονίου, για 2η συνεχόμενη χρονιά, και
ευχήθηκε το «Φως», για το οποίο

ομίλησε ο ιεροκύρηξ, να πλημμυρίσει τις καρδιές μας.
Στη συνέχεια τελέστηκε ο καθιερωμένος Μέγας Αγιασμός, με την συμμετοχή όλων των Ιερέων της Κορίνθου,
παρουσία πλήθους πιστών και ευθύς
αμέσως, σύμφωνα με το πρόγραμμα,
που κατάρτισε ο Δήμος Κορινθίων,

ξεκίνησε, υπό τον παιανισμό της Φιλαρμονικής του Δήμου Κορινθίων και
υπό την συνοδεία αγήματος της Διεύθυνσης Μηχανικού, λιτανευτική πομπή προς τον «Φλοίσβο», το Κεντρικό
Λιμάνι της Κορίνθου, προκειμένου να
πραγματοποιηθεί η Κατάδυση του Τιμίου Σταυρού στο λιμάνι της Κορίνθου.

Ένας ατρόμητος 13χρονος
ανέσυρε το Σταυρό!
Παρά το τσουχτερό κρύο και με την
παρουσία Επισήμων και αρκετού
κόσμου, πραγματοποιήθηκε η τελετή Καταδύσεως του Τιμίου Σταυρού από τον Σεβ. Μητροπολίτη μας
κ. Διονύσιο στα θαλάσσια νερά του
Κορινθιακού, (λόγω του απαγορευτικού του απόπλου των σκαφών δεν
πραγματοποιήθηκε το καθιερωμένο
τυπικό της ρίψεως του Τιμίου Σταυρού από σκάφος της «Διώρυγας
Κορίνθου») με την συμμετοχή δεκαπέντε πολύ θαρραλέων κολυμβητών. Τον Τίμιο Σταυρό ανέσυρε, μετά
από έντονο συναγωνισμό, ο μαθητής
της Β’ Γυμνασίου Άρης Δημάκης και
αφού τον παρέδωσε στον Σεβ. Μητροπολίτη μας, έλαβε ως ευλογία
ένα χρυσό σταυρό, ενώ οι υπόλοιποι κολυμβητές έλαβαν αντιστοίχως
από έναν ασημένιο σταυρό και ένα
μπουρνούζι.
Η τελετή ολοκληρώθηκε με τις Ευχές, τις Ευλογίες και τις θερμές Ευχαριστίες του Σεβ. Μητροπολίτου
μας κ. Διονυσίου προς τις Αρχές, τον
Κλήρο και τον Λαό, που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της Τοπικής μας
Εκκλησίας και παρά τις πολύ αντίξοες συνθήκες συμμετείχαν πάνδημα
στον εορτασμό των Θεοφανείων.
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ΕΛ.Γ.Ο «ΔΗΜΗΤΡΑ»
ΠΓΣ ΒΕΛΟΥ
ΑΧΕΠΑΝΣ
Ταχ. Κώδικας: 20002
Πληροφορίες: Α. Παναγιώτου
Τηλέφωνο: 2742032205
Fax: 2742032205
E-mail: pgsvelou@hotmail.com

Ημερ.: 27/12/2019
Αρ. Πρωτ: 262

ΕΛ.Γ.Ο «ΔΗΜΗΤΡΑ»
ΠΓΣ ΒΕΛΟΥ
ΑΧΕΠΑΝΣ
Ταχ. Κώδικας: 20002
Πληροφορίες: Α. Παναγιώτου
Τηλέφωνο: 2742032205
Fax: 2742032205
E-mail: pgsvelou@hotmail.com

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Ημερ.: 27/12/2019
Αρ. Πρωτ: 263

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ και το ΠΓΣ Βέλου θα ξεκινήσουν στις 20/1/2020 την
υλοποίηση προγράμματος κατάρτισης Φυτικής Παραγωγής – Κηπευτικών 150 ωρών στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης
της Ελλάδας 2014-2020, Μέτρο 01: Δράσεις Μετάδοσης Γνώσεων και
Ενημέρωσης, Δράση: 1.1.1: «Δράσεις Κατάρτισης και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων για Νέους Γεωργούς και Μικρές Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις».
Η χρηματοδότηση των ανωτέρων προγραμμάτων κατάρτισης θα γίνει
σύμφωνα με τη 8245/25-9-2018 Απόφαση Ένταξης Πράξης του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων
(ΑΔΑ Ω2Ι34653ΠΓ-ΔΝΦ), με κωδικό ΟΠΣΑΑ: 0010933862
Η υλοποίηση των δράσεων κατάρτισης απευθύνεται στους δικαιούχους της 1ης Προκήρυξης του Υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας
2014 – 2020, έτους 2016 και για τις Περιφέρειες Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου και Δυτικής Μακεδονίας».
Τα προγράμματα θα πραγματοποιηθούν στο Δήμο Βέλου- Βόχας στο
ΠΓΣ Βέλου – ΑΧΕΠΑ
Παρακαλούνται οι υπόχρεοι εκπαίδευσης να επικοινωνήσουν άμεσα
με το ΠΓΣ ΒΈΛΟΥ.

Ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ και το ΠΓΣ Βέλου θα ξεκινήσουν στις 21/1/2020 την
υλοποίηση προγράμματος κατάρτισης Φυτικής Παραγωγής – Αμπελουργίας 150 ωρών στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της
Ελλάδας 2014-2020, Μέτρο 01: Δράσεις Μετάδοσης Γνώσεων και Ενημέρωσης, Δράση: 1.1.1: «Δράσεις Κατάρτισης και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
για Νέους Γεωργούς και Μικρές Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις».
Η χρηματοδότηση των ανωτέρων προγραμμάτων κατάρτισης θα γίνει
σύμφωνα με τη 8245/25-9-2018 Απόφαση Ένταξης Πράξης του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων
(ΑΔΑ Ω2Ι34653ΠΓ-ΔΝΦ), με κωδικό ΟΠΣΑΑ: 0010933862
Η υλοποίηση των δράσεων κατάρτισης απευθύνεται στους δικαιούχους της 1ης Προκήρυξης του Υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας
2014 – 2020, έτους 2016 και για τις Περιφέρειες Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου και Δυτικής Μακεδονίας».
Τα προγράμματα θα πραγματοποιηθούν στο Δήμο Βέλου- Βόχας στο
ΠΓΣ Βέλου – ΑΧΕΠΑ
Παρακαλούνται οι υπόχρεοι εκπαίδευσης να επικοινωνήσουν άμεσα
με το ΠΓΣ ΒΈΛΟΥ.

Η υπεύθυνη κατάρτισης
Παναγιώτου Αλεξία

Η υπεύθυνη κατάρτισης
Παναγιώτου Αλεξία

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν
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υπογραφή
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ
ΕΡΓΑ

Υπέγραψε τη
σύμβαση ο Νίκας

Εργα για την αντιπλημμυρική
προστασία στην περιοχή του
Δήμου Βέλου – Βόχας, στην
Κορινθία, είναι το αντικείμενο
σύμβασης την οποία υπέγραψε
την Παρασκευή 27 Δεκεμβρίου, στην Τρίπολη, ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου
Παναγιώτης Νίκας.
Ο ανάδοχος, ειδικότερα,
αναλαμβάνει με δαπάνη
178.645,09 ευρώ να προβεί
στην αποκατάσταση τεχνικών
έργων και στον καθαρισμό
της κοίτης και των πρανών
ρεμάτων, με στόχο την αντιπλημμυρική προστασία και την
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών στα ρέματα του Δήμου
Βέλου – Βόχας.
Ο προϋπολογισμός του εν
λόγω έργου, κατά τη δημοπράτησή του, ήταν 200.724,82
ευρώ.

Υπομονή ζητά ο δήμος για τα
έργα στην οδό Αγίας Μαρίνας
Παράταση πήρε ο εργολάβος μέχρι 29 Φεβρουαρίου 2020

Σ

υνεχίζονται οι εργασίες στην
οδό Αγίας Μαρίνας στο Βέλο
για την ολοκλήρωση του πολύπαθου δρόμου. Κατά τμήματα εκτελούνται εργασίες φρεζαρίσματος του
υπάρχοντος οδοστρώματος, ενώ ακολουθούν εργασίες αντικατάστασης του
δικτύου ύδρευσης σε όλο το μήκος της
οδού.
Η ολοκλήρωση της κατασκευής της
οδού θα πραγματοποιηθεί με την αποκατάσταση των βλαβών του δικτύου
αποχέτευσης και την επίστρωση της
τελικής επιφάνειάς της με άσφαλτο.
Οι εργασίες έχουν προκαλέσει διαμαρτυρίες από τους κατοίκους και τους
καταστηματάρχες της περιοχής, ωστόσο δεν υπάρχει τρόπος να γίνουν οι
εργασίες πάρα μόνο με την προσωρινή μη χρήση της οδού. Βέβαια, η οδός
Αγίας Μαρίνας είναι κεντρική αρτηρία
της περιοχής και η διακοπή κυκλοφορίας δημιουργεί μεγάλα προβλήματα,
αλλά δεν είναι δυνατόν να εκτελεστούν
εργασίες απαραίτητες για την αποκατά-

n

Ο δήμος Βέλου-Βόχας με
ανακοίνωσή του ζητά την
κατανόηση και την ανοχή των
πολιτών ώστε να λυθεί το
χρόνιο πρόβλημα της οδού.
στασή της χωρίς τη σχετική ταλαιπωρία
των περιοίκων. Ο δήμος Βέλου-Βόχας
με ανακοίνωσή του ζητά την κατανόηση και την ανοχή των πολιτών ώστε να
λυθεί το χρόνιο πρόβλημα της οδού.

Παράταση στον εργολάβο
Εν τω μεταξύ η εταιρεία ΕΥΠΑΛΙΝΟΣ
που έχει αναλάβει το έργο, ζήτησε από
την Περιφέρεια Πελοποννήσου παράταση για την ολοκλήρωση των εργασιών, την οποία και πήρε. Θυμίζουμε
ότι η εταιρεία είχε αιτηθεί και είχε ξαναπάρει παράταση για το έργο, με το
αιτιολογικό των θρησκευτικών εκδηλώσεων και πανηγύρεων που γίνονται
το καλοκαίρι στην οδό Αγίας Μαρίνας

και καθιστούσαν αδύνατη την εκτέλεση
των εργασιών.
Σύμφωνα με την προηγούμενη
απόφαση παράτασης το έργο έπρεπε
να ολοκληρωθεί μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου 2019 ωστόσο αυτό στάθηκε
αδύνατον διότι όπως αναφέρει στην 2η
αίτηση παράτασης ο εργολάβος: «κατά
τη διάρκεια φρεζαρίσματος της οδού
βρέθηκε δίκτυο ύδρευσης παρόδιων
ιδιοκτησιών με συνέπεια την αδυναμία
εκτέλεσης των εργασιών του έργου
του θέματος, πριν ολοκληρωθεί η μεταφορά του δικτύου ύδρευσης από το
δήμο». Η εταιρεία ζητούσε την παράταση των εργασιών έως τις 13 Μαρτίου
2020.
Η περιφέρεια Πελοποννήσου με
σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ενέκρινε το αίτημα και έδωσε
εκ νέου παράταση ψαλιδίζοντας ωστόσο το χρονικό διάστημα κατά 13 μέρες
αφού η απόφαση ορίζει ως ημερομηνία
ολοκλήρωση των εργασιών την 29η
Φεβρουαρίου 2020.
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Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Θύελλα με τη θέση του Γενικού
Γραμματέα στο Δήμο Βέλου-Βόχας

Σ

την εμμονική άρνηση της
αντιπολίτευσης προσέκρουσε και πάλι το θέμα της
σύστασης θέσης Γενικού Γραμματέα από το δήμο Βέλου-Βόχας. Ο
δήμαρχος Αννίβας Παπακυριάκος
επανέφερε την εισήγησή του για το
«άνοιγμα» θέσης στον Ο.Ε.Υ. (Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας)
του Δήμου, όμως δεν κατάφερε να
πείσει τους δημοτικούς συμβούλους
της αντιπολίτευσης που σύσσωμοι,
πλην ενός, απάντησαν όχι στην αναγκαιότητα σύστασης της θέσης.
Μάλιστα, ο κ. Παπακυριάκος μετά
από παραίνεση, προτροπή και απαίτηση πολλών δημοτικών συμβούλων
της αντιπολίτευσης έδωσε και το όνομα που προορίζεται για τη θέση αυτή.
Πρόκειται για την επί σειρά ετών ειδική συνεργάτιδά του, η οποία, όπως
ο ίδιος εξήγησε έχει μεγάλη εμπειρία
στη διοίκηση του δήμου και θα μπορούσε να βοηθήσει σημαντικά στην
καλύτερη λειτουργία του.
Υπήρξαν κάποιες αντιδράσεις από
την ελάσσονα αντιπολίτευση ενώ την
ίδια στιγμή απορίες τέθηκαν για τα καθήκοντα του Γενικού Γραμματέα από
τον δημοτικό σύμβουλο Μιχάλη Λιάκο,
ο οποίος μετά την διευκρίνιση του δημάρχου ότι τα καθήκοντα του Γενικού
Γραμματέα ορίζονται από τον δήμαρχο,
ρώτησε συγκεκριμένα αν θα έχει τη
δυνατότητα να υπογράφει εντάλματα.
«Όχι. Εντάλματα δεν υπογράφω ούτε
εγώ», απάντησε ο δήμαρχος.
«Μας δίνει το δικαίωμα το Κράτος
για μια επιπλέον θέση τεχνογνώστη»,
εξήγησε ο Αννίβας Παπακυριάκος που
μάταια προσπαθούσε να εξηγήσει, ότι
η απόφαση του συμβουλίου αφορά
μόνο τη σύσταση της θέσης και η επιλογή του προσώπου, βαρύνει τον ίδιον, αφού αν αποτύχει η επιλογή του, το
πολιτικό κόστος το επωμίζεται ο ίδιος.
Στο σημείο αυτό ο επικεφαλής της
αντιπολίτευσης Θανάσης Μανάβης,

ζήτησε να μάθει ποιος θα πάει στη
θέση της ειδικής συνεργάτιδας,
όταν αυτή θα μετακομίσει στη θέση
του Γενικού Γραμματέα, αν ψηφιστεί
η σύστασή της στο δημοτικό συμβούλιο. Ο δήμαρχος Βέλου-Βόχας
εξήγησε ότι δεν έχει σκεφτεί ακόμη
το πρόσωπο που θα πληρώσει την
κενή θέση ειδικού συνεργάτη, σίγουρα όμως, 100% όπως είπε, θα
είναι μηχανικός.
Τελικά, όμως, η αντιπολίτευση δεν
πείστηκε και καταψήφισε τη σύσταση θέσης Γενικού Γραμματέα στο
δήμο Βέλου-Βόχας. Με αποτέλεσμα
9 ΝΑΙ, 13 ΟΧΙ και 1 ΛΕΥΚΟ η πρόταση απορρίφθηκε.

«Κατάντησε παρωδία»
Ο δήμαρχος Βέλου-Βόχας Αννίβας Παπακυριάκος σε δηλώσεις που
έκανε, χαρακτήρισε ως παρωδία όλη
αυτή τη διαδικασία για την ψήφιση της
σύστασης θέσης Γενικού Γραμματέα.
«Κατάντησε παρωδία και το θέμα του
Γενικού Γραμματέα, όπως και άλλα αρκετά και ουσιαστικά θέματα του δήμου»
είπε χαρακτηριστικά αναφερόμενος
στο ζήτημα. «Ουσιαστικά η αντιπολίτευση έφτασε στο σημείο να μην ψη-

φίζει την ενδυνάμωση του δήμου, να
στερεί από τους δημότες την καλύτερη
λειτουργία των υπηρεσιών, διολισθαίνοντας σε μια στείρα αντιπολιτευτική
τακτική, η οποία μετατρέπεται σε τροχοπέδη για το δήμο Βέλου-Βόχας. Σημασία έχει την ευκαιρία που μας προσφέρει ο νόμος, δηλαδή τη δημιουργία
μιας θέσης Γενικού Γραμματέα, να την
εκμεταλλευτούμε και να τη θεσμοθετήσουμε, ανεξάρτητα από το πρόσωπο
που θα αναλάβει. Εξάλλου, το πρόσωπο είναι αποκλειστική επιλογή του
εκάστοτε δημάρχου και η επιτυχής ή
όχι επιλογή του βαραίνει τον ίδιον τον
δήμαρχο, ο οποίος θα κριθεί για το έργο
του, όπως κρίθηκα κι εγώ πριν λίγους
μήνες στις εκλογές», σημείωσε.
«Δηλαδή αν ήταν άλλο το πρόσωπο
που έχω υπόψη μου για την κάλυψη
της θέσης, θα γινόταν δεκτή η σύσταση
της οργανικής θέσης στο δήμο; Είναι
δυνατόν οι υπηρεσίες προς τους πο-

λίτες να αντιμετωπίζονται με τη λογική
του αν μας αρέσει ή όχι το πρόσωπο
που θα τις διεκπεραιώσει;» αναρωτήθηκε και κατέληξε λέγοντας:
«Η ψήφιση της σύστασης θέσης Γενικού Γραμματέα έχει να κάνει με την
εύρυθμη λειτουργία του δήμου, με την
προσφορά υπηρεσιών προς τους πολίτες, αφού το πρόσωπο που θα αναλάβει
αυτό το πόστο, θα πάρει πάνω του το
συντονισμό των Υπηρεσιών του Δήμου,
θα διεκπεραιώνει έναν τεράστιο όγκο
καθημερινών διοικητικών ζητημάτων,
αλλά και θα υπογράφει μια στοίβα εγγράφων διοικητικού χαρακτήρα.
Είναι κρίμα που η αντιπολίτευση στο
δήμο μας δεν θέλει να καταλάβει τη
χρησιμότητα μιας τέτοιας θέσης και παραμένει πιστή σε στείρες αντιπολιτευτικές τακτικές που εν τέλει πρόβλημα
δημιουργούν μόνο στη λειτουργία του
δήμου και στις παρεχόμενες προς τους
δημότες υπηρεσίες».

ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ
& ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΟΥΒΙΤΑΚΗΣ

Γλ

Ζευγολατιό
Κορινθίας

Άσσος
Κορινθίας

ΤΗΛ.:

ΤΗΛ.:

27410 56566

27410 89117

∆ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΕΙ

Κιν.: 6944 243418
& 6937 114763

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν
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ο έχω πει πολλές φορές και δεν
θα κουραστώ να το επαναλαμβάνω, υπενθυμίζοντας στην
δημοτική αρχή Παπακυριάκου
το θεσμικό ρόλο της αντιπολίτευσης του δήμου μας, όπως αυτός
κατοχυρώνεται από το Σύνταγμα και
τον εκλογικό νομοθέτη με το νομοθέτημα του Κλεισθένη, το οποίο αδυνατεί
να κατανοήσει ο δήμαρχος : η αντιπολίτευση επιτελεί τρεις βασικούς ρόλους,
ελέγχει την δημοτική αρχή, προβάλλει
τις προτάσεις της για τα προβλήματα
του δήμου και διεκδικεί την ανάληψη
της εξουσίας.
Στο χέρι της υφιστάμενης διοίκησης
του Δήμου και του Δημάρχου, είναι να
καταλάβει ποιος είναι ο ρόλος και των
άλλων δημοτικών παρατάξεων στην
διοίκηση του δήμου και να μην αρκεστεί σε μία μονόπλευρη, καθεστωτικού
τύπου διοίκηση μιας παρέας «φίλων
και κολλητών του» όπως είχε μάθει να
διοικεί την δεκαετία που πέρασε, καταντώντας το δήμο μας τελευταίο σε όλα
του, με την μίζερη καθημερινότητα που
προσφέρει στο δημότη μας.
Η αξιωματική αντιπολίτευση, στο
συνταγματικό κράτος δικαίου, δεν είναι
μαριονέτα και χειραγωγήσιμη μειοψηφία, όπως νομίζει ο δήμαρχος, αλλά θεσμός. Αυτό επιβάλλει ο εκλογικός νομοθέτης και το δημοκρατικό σύστημα
διακυβέρνησης του δήμου, είτε αρέσει
είτε δεν αρέσει στον κ. Παπακυριάκο.
Ο έλεγχος της εξουσίας (και σε επίπεδο Δήμων) πιστεύω ότι προκρίνεται
σήμερα από πολίτες- δημότες (και ιδι-
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Απάντηση για τον
Γενικό Γραμματέα

Του Παναγιώτη Πανταζή*
αίτερα από τους νέους) ως απαράβατη
αρχή της χρηστής διοίκησης. Η διαφάνεια και η χρηστή διαχείριση των χρημάτων του δημότη αποτελούν τις βασικότερες επιδιώξεις μας.
Δεν έχουμε καμμία εμμονή και καμμία λαϊκίστικη αντίληψη για την αντιπολίτευση, όπως μας χρεώνει ο δήμαρχος
και οι «λιβανίζουσες» αυτόν, που τον
στηρίζουν. Κάνουμε αντιπολίτευση στη
βάση μίας πολιτικής αντίληψης που
έχουμε για την διαχείριση του δήμου.
Στο πνεύμα αυτό, όποιες προτάσεις
της δημοτικής αρχής και λύσεις που
προτείνει, συμφωνούν με την αντίληψη
που εμείς έχουμε, όχι απλώς θα συμφωνήσουμε, αλλά θα υπερθεματίσουμε.

Αν διαπιστώνουμε όμως, ότι οι προτάσεις δεν εξυπηρετούν τη χρηστή διοίκηση και τη διαφάνεια στο δήμο μας,
αλλά εξυπηρετούν άλλα συμφέροντα
και άλλες καταστάσεις «φίλων και κολλητών του», εκεί θα βρεθούμε απέναντι.
Η σύσταση θέσης Γενικού Γραμματέα
του δήμου, δεν πρέπει να είναι μία ακόμα θέση για να βολέψει προεκλογικούς
φίλους, συνεργάτες, υποψηφίους και
ψηφοφόρους του, διεκπεραιώνοντας
τις προεκλογικές του δεσμεύσεις.
Το 2019 τελείωσε και μαζί με αυτό
τελείωσαν και οι όποιες ελπίδες του
δημότη μας για βελτίωση της ποιότητας
ζωής του, για βελτίωση της καθημερινότητας του.
Το 2019 σημαδεύτηκε από την
λαϊκίστικη ρητορική, την προχειρότητα και την ανικανότητα της
δημοτικής αρχής Παπακυριάκου
να διαχειριστεί το μέλλον του Δήμου μας.
Ο δημότης Βέλου – Βόχας για
μία ακόμα φορά έπεσε θύμα αυτής της ρητορικής Παπακυριάκου, τον εμπιστεύτηκε και μόλις
7 μήνες μετά τις εκλογές πληρώνει τις επιλογές του.

Ο κ. Παπακυριάκος επενδύοντας στο
ψέμα και το λαϊκισμό, στην κυριολεξία
υφάρπαξε την ψήφο του δημότη, τάζοντας προγράμματα εκατομμύριων
ευρώ, τα οποία δήθεν είχε έτοιμα, τα
οποία δήθεν είχαν εγκριθεί, στα οποία
δήθεν έλλειπε μια υπογραφή για να
υλοποιηθούν.
Από την αρχή του έτους έταξε τα πάντα στο δημότη, προκειμένου να εξασφαλίσει την πολιτική του επιβίωση και
να παραμείνει στην καρέκλα του αυτός
και η παρέα του.
Και τι δεν έταξε:
• Δημαρχείο έτοιμο με 3 εκατομμύρια
ευρώ,
• Αγροτική οδοποιία με 700.000 ευρώ,
την οποία θα ενίσχυε με 600.000
ευρώ, σύνολο 1.300.000 ευρώ,
• Δημοτική οδοποιία με 1.800.000
ευρώ,
• Ενοποίηση δικτύων ύδρευσης Ζευγολατιού –Βραχατίου με 2.200.000
ευρώ,
• Αντιπλημμυρικά έργα 15.000.000.
ευρώ,
Έταξε εκατομμύρια ευρώ και σήμερα
ομολογεί ότι δεν έχει τίποτα!
Ο κ.Παπακυριάκος και η παρέα του
σήμερα είναι μειοψηφία στο Δήμο μας.
Το πολιτικό μήνυμα του τελευταίου
δημοτικού συμβούλιου στις επιλογές
Παπακυριάκου είναι η απώλεια της
δεδηλωμένης. Την πλάτη στις επιλογές
Παπακυριάκου δεν την γύρισε η αντιπολίτευση, την γύρισε το 1/3 των δημοτικών συμβούλων της δικής του παράταξης που προτίμησαν να απουσιάσουν,
καταψηφίζοντας με αυτό τον τρόπο την
επιλογή του δημάρχου.
Αυτό που δεν έχει καταλάβει η δημοτική αρχή Παπακυριάκου, είναι ότι
αποτελεί μειοψηφία στο δημοτικό συμβούλιο, δεν διαθέτει την δεδηλωμένη
εμπιστοσύνη του συμβουλίου αλλά το
κυριότερο δεν διαθέτει την εμπιστοσύνη της κοινωνίας του Δήμου μας.
* Ο κ. Παναγιώτης Πανταζής είναι
Δικηγόρος, Δημοτικός Σύμβουλος
Βέλου-Βόχας

BOX CENTER
Γ. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ - Ν. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΟΕ

ΠΩΛΗΣΗ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ
& ΕΙ∆ΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Ζευγολατιό Κορινθίας
τηλ: 27410 55151
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Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Φωνάζει ο πρόεδρος του Ζευγολατιού
για τα αυλάκια
Στο τελευταίο δημοτικό συμβούλιο παρενέβη ο πρόεδρος της Κοινότητας Ζευγολατιού και ζήτησε από
τον αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, κ. Σιάχο, να προχωρήσει τάχιστα στον καθαρισμό των αυλάκων
της Κοινότητας. Όπως ανέφερε ο
πρόεδρος Γιάννης Παπαδημητρίου
έχει εδώ και καιρό στείλει έγγραφο

στις Τεχνικές Υπηρεσίες του δήμου
αναφέρει με ακρίβεια τα σημεία που
χρήζουν άμεσης επέμβασης.
Ο πρόεδρος τόνισε ότι ο καθαρισμός είναι απολύτως απαραίτητος
για αποφευχθούν πλημμυρικά φαινόμενα από τις βροχές του χειμώνα
και πήρε τη διαβεβαίωση ότι οι εργασίες θα γίνουν το συντομότερο!

Εργασίες συντήρησης στα σχολεία
Βραβεύτηκαν οι επιτυχόντες
στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Στα πλαίσια των εργασιών συντήρησης σχολικών κτιρίων του Δήμου
Βέλου Βόχας πραγματοποιούνται
κατασκευαστικές εργασίες μικρής
και μεγάλης έκτασης ώστε να βελτιωθεί η καθημερινή διαβίωση των
μαθητών. Συγκεκριμένα εκτελούνται
εργασίες επισκευής και συντήρησης
υδραυλικών και ηλεκτρολογικών
εγκαταστάσεων,
αντικατάσταση
πλακιδίων εσωτερικού χώρου, συ-

ντήρηση μεταλλικού στεγάστρου,
αντικατάσταση σωληνώσεων και
καλοριφέρ κλπ.
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του δήμου Βέλου-Βόχας
«στόχος του δήμου είναι η συνεχής
αναβάθμιση των σχολικών εγκαταστάσεών του έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η παροχή καλύτερων βιοτικών
συνθηκών για τους μαθητές και τους
εκπαιδευτικούς μας».

Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή
27 Δεκεμβρίου 2019 στην κατάμεστη
αίθουσα του Alkyon Resort Hotel & Spa
η ετήσια εκδήλωση βράβευσης επιτυχόντων μαθητών του δήμου ΒέλουΒόχας, στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Την εκδήλωση διοργάνωσαν από
κοινού ο δήμος Βέλου-Βόχας και το
ΝΠΔΔ "Ανέλιξη". Η Πρόεδρος της "Ανέλιξης" Μαρια Καλλιρη στον σύντομο
χαιρετισμό της, καλωσόρισε τους παριστάμενους, μαθητές, γονείς και συγγενείς των μαθητών αλλά αρκετούς
εκπροσώπους της δημοτικής αρχής
και στη συνέχεια απευθύνθηκε στους
μεγάλους πρωταγωνιστές της βραδιάς
τους νέους που ήταν και τα τιμώμενα
πρόσωπα.
Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο δήμαρχος Βέλου-Βόχας Αννίβας Παπακυριάκος ο οποίος μετά το σύντομο χαιρετισμό του ξεκίνησε τις απονομές. Αρχικά
τιμητικοί έπαινοι απονεμήθηκαν στα
παιδιά που πέτυχαν πάνω από 18.000
μόρια και τα οποία το ΝΠΔΔ "Ανέλιξη"
τα βραβεύει με το ποσό των 500€, το
κάθε ένα.

Οι πέντε διακριθείσες, όλες κορίτσια,
βραβεύτηκαν με τη σειρά, εκτός από
τον δήμαρχο Βέλου-Βόχας, από τους
βουλευτές του νομού Μαριλένα Σούκουλη-Βιλιάλη και Γιώργο Ψυχογιό και
τους αντιπεριφερειάρχες Αθηνά Κόρκα και Χάρη Βυτινιώτη, οι οποίοι όλοι
απεύθυναν σύντομο χαιρετισμό.
Στη συνέχεια βραβεύσεις και σύντομους χαιρετισμούς πραγματοποίησαν η
πρ. βουλεύτρια Κορινθίας Μαρία Θελερίτη, ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης
δήμου Βέλου-Βόχας Θανάσης Μανάβης, οι αντιδήμαρχοι Βασίλης Τρωγάδης, Δημήτρης Τριανταφύλλου, Θοδωρής Ράπτης και Ανδρέας Σιάχος, ο
πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου
Μιχάλης Σδράλης, καθώς και αρκετοί
από τους παριστάμενους Δημοτικούς
Συμβούλους.
Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με τραγούδια και ζωντανή μουσική από παιδιά
των Λυκείων Ζευγολατιού, Βραχατίου
και Βέλου.
Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά, ευχόμαστε στη ζωή τους πάντα επιτυχίες
και διακρίσεις!

Πρόταση χρηματοδότηση
των υπολειπόμενων δικτύων
αποχέτευσης Βέλου
Στην τελευταία συνεδρίαση του 2019 πέρασε από
το δημοτικό συμβούλιο Βέλου-Βόχας και, βέβαια,
αποφασίστηκε ομόφωνα η υποβολή αίτησης ένταξης στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» για
την πράξη «Μελέτη ωρίμανσης των υπολειπόμενων δικτύων αποχέτευσης της Κοινότητας Βέλου».
Η πρόσκληση στο συγκεκριμένο επιχειρησιακό
πρόγραμμα αφορά τους οικισμούς Γ προτεραιότητας και συγκεκριμένα τις κοινότητες Βέλου,
Βραχατίου και Ζευγολατιού. Όπως εξήγησε στο
δημοτικό συμβούλιο ο δήμαρχος Αννίβας Παπακυριάκος, για τις κοινότητες Βραχατίου και Ζευγολατιού θα κατατεθεί αντίστοιχη πρόταση από
την ΔΕΥΑ Κορίνθου ενώ για το έργο του Βέλου,
ύψους 138.000€, υπάρχει ήδη προέγκριση.
Όπως αναφέρεται και στη σχετική απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου η μελέτη θα αφορά το σύνολο του δικτύου αποχέτευσης και οπωσδήποτε
το κομμάτι που βρίσκεται στο πυκνοδομημένο
τμήμα του οικισμού Βέλου (οικιστικός πυρήνας).

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν
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Σημαντική παρέμβαση στο Δημοτικό Συμβούλιο
Βέλου-Βόχας για την τοποθέτηση ανεμοφρακτών
στα μαγαζιά της Παραλίας Βραχατίου

Έ

να αλαλούμ φαίνεται ότι έχει
προκύψει στην παραλία Βραχατίου και συγκεκριμένα στη ζώνη
ευθύνης του Λιμενικού Ταμείου Βόχας,
όσον αφορά την τοποθέτηση ανεμοφρακτών από τα μαγαζιά της παραλίας.
Το ζήτημα έφερε στο δημοτικό συμβούλιο ο δημοτικός σύμβουλος της
μειοψηφίας, Θανάσης Δ. Μανάβης, ο
οποίος απευθυνόμενος στον πρόεδρο
του Λιμενικού Ταμείου Βόχας κ. Δαληβίγκα ζήτησε διευκρινίσεις για την Κανονιστική απόφαση για τους ανεμοφράκτες,
την απόφαση δηλαδή που έχει πάρει
το Λιμενικό Ταμείο Βόχας και ορίζει τις
προϋποθέσεις και τον κανονισμό τοποθέτησης ανεμοφρακτών στα καταστήματα της παραλίας.
Το θέμα της τοποθέτησης ανεμοφρακτών έχει αναχθεί σε μείζον ζήτημα για
τους επιχειρηματίες της παραλίας Βραχατίου δεδομένου ότι με την εφαρμογή
του αντικαπνιστικού νόμου, πλήττεται
σοβαρά η λειτουργία τους αφού οι πελάτες μπορούν να καπνίζουν μόνο εκτός
του καταστήματος. Έτσι, η ανάγκη τοποθέτησης ανεμοφρακτών γίνεται απόλυτη προτεραιότητα για τη λειτουργία
τους κατά τη χειμερινή περίοδο, κάτι
που άλλωστε ισχύει σε όλη την Κορινθία, αφού με την κίνηση αυτή εξασφαλίζουν υποτυπωδώς συνθήκες ζεστασιάς
και προστασίας από τους ανέμους, για
τους καπνιστές πελάτες, στους εξωτερικούς χώρους των καταστημάτων.
Ο κ. Μανάβης αναφέρθηκε στο χαρακτηρισμό ως έργου σχετικά με την προσωρινή και παροδική τοποθέτηση ανεμοφράκτη στον παραχωρούμενο χώρο
των καταστημάτων, στη δυσκολία και
στις γραφειοκρατικές περιπλοκές και
καθυστερήσεις που προκαλεί η Κανονιστική απόφαση του Λιμενικού Τα-

μείου Βόχας, σημειώνοντας ότι ενώ σε
αρχική απόφαση η οποία έχει ανακληθεί, η κατασκευή των ανεμοφρακτών
περιγράφεται ως λυόμενη και μη σταθερή κατασκευή, τελικά στην Κανονιστική συνδέεται και με την παραχώρηση
χώρου και χαρακτηρίζεται ως έργο, με
συνέπεια η μόνη αρμόδια αρχή για να
αποφασίσει την τοποθέτηση τους ή όχι
να είναι το Υπουργείο Ναυτιλίας.
Η σύνδεση της τοποθέτησης ανεμοφράκτη με την παραχώρηση του χώρου
δημιουργεί γραφειοκρατικά προβλήματα και δυσκολίες διότι απαιτείται η
έγκριση δύο φορέων της Περιφέρειας και του Υπουργείου Ναυτιλίας
και ξεφεύγει της αρμοδιότητας του
λιμενικού ταμείου το οποίο χωρίς την
σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου δεν
μπορεί να χορηγήσει άδεια για τοποθέτηση. Από την άλλη ο χαρακτηρισμός ως
έργου, της τοποθέτησης των υαλοπετασμάτων-ανεμοφρακτών, επίσης δημιουργεί γραφειοκρατικές και χρονοβόρες
διαδικασίες, γεγονός που σημαίνει ότι
θα παρέλθει το κρίσιμο διάστημα των
εορτών του χειμώνα, οπότε και τα καταστήματα χρειάζονταν τις εγκαταστάσεις αυτές για να δουλέψουν, και όταν
εγκριθούν τα έργα θα είναι ανώφελο.

ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ
ΒΟΧΑΣ
Έγχρωµο υπερηχοκαρδιογράφηµα (triplex)
ενηλίκων και παίδων
ΤΕΣΤ ΚΟΠΩΣΕΩΣ σε κυλιόµενο τάπητα
24ωρη µελέτη ΗΚΓφήµατος - Πίεσης

Τέλος, η εφαρμογή της Κανονιστικής
στην παρούσα χρονική στιγμή, λόγω της
σύνδεσής της με την παραχώρηση χώρου, αφήνει τα καταστήματα ξεκρέμαστα και στο έλεος καταγγελιών αφού
από την 1-1-2020 δεν κατέχουν νόμιμα το χώρο που αναπτύσσουν τραπεζοκαθίσματα, στον πεζόδρομο της
παραλίας Βραχατίου, όπως εξήγησε ο κ.
Μανάβης.
Το σημαντικότερο όμως είναι όπως
ανέπτυξε ο κ. Μανάβης, ότι η τοποθέτηση ανεμοφράκτη δεν αποτελεί έργο
και ο χαρακτηρισμός ως έργο αποτελεί
σφάλμα του λιμενικού ταμείου.
Μάλιστα επικαλέστηκε μια πολύ πρόσφατη νομολογία του Συμβουλίου της
Επικρατείας, σύμφωνα με την οποία,
για παραχωρήσεις απλής χρήσης των
χώρων της χερσαίας ζώνης λιμένα
χρονικής διάρκειας μικρότερης των
τριών ετών, που δεν συνοδεύονται από
οποιοδήποτε έργο μόνιμης ή προσωρινής φύσης, δεν απαιτούνται οι γνώμες
του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας
και του Γ.Ε.Ν., αλλά μόνο απόφαση του
αρμόδιου φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα, η οποία εγκρίνεται από
το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας.
Σύμφωνα με την νομολογία του ανωτάτου ακυρωτικού μας δικαστηρίου,
όταν το κατασκεύασμα έχει εκ του προορισμού του και κατά την αντίληψη των
συναλλαγών παροδικό σκοπό και βάσει
των χαρακτηριστικών της κατασκευής
του, προσωρινό και όχι μόνιμο χαρακτήρα, καθώς δύναται να αφαιρεθεί
ευχερώς, ανεξαρτήτως, μάλιστα, από
την ενδεχομένως σταθερή σύνδεσή του
με το έδαφος δεν απαιτούνται οι γνώμες

του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας
και του Γ.Ε.Ν., αλλά μόνο απόφαση του
αρμόδιου φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα, η οποία εγκρίνεται από
το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας.
Ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου
κ. Δαληβίγκας εξήγησε ότι ο Λιμενάρχης έδωσε την κατεύθυνση, έτσι ώστε
η εγκατάσταση ανεμοφρακτών να απαιτεί άδεια από το Υπουργείο. Το Λιμενικό Ταμείο, τόνισε ο πρόεδρος, δέχεται
τις αιτήσεις των καταστημάτων και τις
προωθεί συνοδευόμενες από τη θετική
εισήγησή του.
Ο κ. Μανάβης εξήγησε ότι η μοναδική λύση είναι η άμεση ανάκληση της
προβληματικής και εσφαλμένης κανονιστικής απόφασης του Λιμενικού
ταμείου και η άμεση αδειοδότηση των
καταστημάτων για την τοποθέτηση ανεμοφράκτη χωρίς καμμία έγκριση από το
Υπουργείο και χωρίς καμμία επιπλέον
καθυστέρηση αφού δεν υπάρχει λόγος
το ταμείο να προβληματίζει αντί να βοηθά τις επιχειρήσεις της χερσαίας ζώνης
λιμένος Βραχατίου. Τόνισε ότι οι αποφάσεις του Λιμενικού Ταμείου πρέπει
να προσανατολίζονται στην διευκόλυνση και προστασία των καταστημάτων
της παραλίας Βραχατίου και κάλεσε
τον πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου να ανακαλέσει άμεσα την κανονιστική απόφασή
του με τον χαρακτηρισμό ως έργο, να
πάρει το Λιμενικό Ταμείο την ευθύνη
αδειοδότησης και έτσι να αποφευχθεί
η γραφειοκρατία και η καθυστέρηση
στην ολοκλήρωση μιας σημαντικής
εγκατάστασης για τη λειτουργία των
επιχειρήσεων της παραλίας.

Φ Α Σ Ι Λ Η
ΚΑΤΣΑΡΟΥ

∆ρ Χρήστος Γκιλίτσης

ποτά - αναψυκτικά
μπύρες - νερά

Υπ. ∆Ι∆ΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

διανομή κατ’ οίκον

ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΟΣ

ΩΡΑΡΙΟ ΙΑΤΡΕΙΟΥ:

∆ΕΥΤΕΡΑ:
ΤΡΙΤΗ:
ΤΕΤΑΡΤΗ:
ΠΕΜΠΤΗ:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:

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

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

Ζευγολατιό Κορινθίας

ΒΡΑΧΑΤΙ, έναντι γηπέδου
ΤΗΛ.: 27410 51690, 27410 56000
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Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Αποθέωση της Κορινθιακής Επιχειρηματικότητας
Απονομή επιχειρηματικών βραβείων και κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας Επιμελητηρίου Κορινθίας
Με λαμπρότητα και με μεγάλη προσέλευση επιχειρηματικού και πολιτικού
κόσμου που ξεπέρασε τις προσδοκίες
πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 12 Ιανουαρίου 2020, η καθιερωμένη εκδήλωση κοπής πρωτοχρονιάτικης πίτας
του Επιμελητήριου Κορινθίας, στο Αλεξάνδρειο Συνεδριακό Κέντρο στο Λουτράκι. Με πρωτοβουλία του Προέδρου
Παναγιώτη Πιτσάκη, στην εκδήλωση για
πρώτη φορά δόθηκαν τιμητικά βραβεία
σε 15 Κορινθιακές Επιχειρήσεις που διακρίνονται για την καινοτομία, τη δυναμική παρουσία τους στην αγορά και την
αναπτυξιακή τους πορεία. Οι επιχειρήσεις που βραβευτήκαν ήταν οι εξής:
• NIKO HELM ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ
• ΦΥΡΚΟ ΑΒΕΕ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ
• ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ-ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ Α.&Γ.
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΟΕ
• ΓΑΛΑΚΤΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ ΑΕ
• ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
• ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΑΕ- CANAL
DIVE
• V-CUBES ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΒΕΡΔΕ ΑΕ
• PLANT BOX
• ΑΘΛΟΥΠΟΛΗ
• ΑΘ. ΜΑΝΑΒΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ
• COFFE BOX ΚΑΦΕΠΟΙΕΙΝ ΟΕ
• ΙΕΡΟΝ ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟΝ «Ο ΤΙΜΙΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ»
• THANOS ΑΕΒΕ
• ΥΔΡΩ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΑΕ
• ΟΜΑΔΑ ΑΙΓΑΓΡΟΣ ΓΕΝ. ΛΥΚΕΙΟΥ
ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ
Τα βραβεία απένειμαν ο Υφυπουργός
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Χρίστος
Δήμας, ο Υφυπουργός Οικονομικών,
κ. Θεόδωρος Σκυλακάκης, ο Γενικός
Γραμματέας Εμπορίου, κ. Παναγιώτης
Σταμπουλίδης, ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, κ. Παναγιώτης Νίκας, ο
Βουλευτής Κορινθίας και εκπρόσωπος
της ΝΔ, κ. Νικόλαος Ταγαράς, η Βουλευτής Κορινθίας, κα Μαριλένα Βιλίαλη-Σούκουλη, ο Βουλευτής Κορινθίας,
κ. Γεώργιος Ψυχογιός, ο Δήμαρχος
Λουτρακίου- Περαχώρας – Αγίων
Θεοδώρων, κ. Γεώργιος Γκιώνης, ο
Δήμαρχος Κορινθίων, κ. Βασίλης Νανόπουλος, ο Δήμαρχος Άργους- Μυκη-

Μεταξύ των βραβευθέντων και ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης του δήμου ΒέλουΒόχας και ιδιοκτήτης της εταιρείας "ΜΑΧΥ" Θανάσης Μανάβης.Στη φωτό παραλαμβάνει το βραβείο του από τον δήμαρχο Λουτρακίου κ. Γ. Γκιώνη υπό τα χαμόγελα
του προέδρου του Επιμελητηρίου Παν. Πιτσάκη και του προέδρου του Εμπορικού
Συλλόγου Κορίνθου Θαν. Γεώργαρη.

νών, κ. Δημήτρης Καμπόσος, ο πρόεδρος ΓΣΕΒΕΕ, κ. Γιώργος Καββαθάς,
ο Οικονομικός Επόπτης & Πρόεδρος
Επιμελητηρίου Αργολίδας, κ. Φώτιος
Δαμούλος, ο Πρόεδρος του Βιοτεχνικού
Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, κ. Αναστάσιος Καπνοπώλης, ο επικεφαλής της
μείζονος αντιπολίτευσης του ΠεΣυ, κ.
Πέτρος Τατούλης καθώς και ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Κορινθίας, κ. Αναστάσιος Γκιολής.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Δήμαρχος Σικυωνίων,
κ. Σπύρος Σταματόπουλος, ο Δήμαρχος
Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης, κ. Βλάσης
Τσιώτος, ο Δήμαρχος Βέλου-Βόχας,
κ. Αννίβας Παπακυριάκος, η κα Κατερίνα Γκέκη – Φαρμάκη εκπροσωπός το
ΚΙΝΑΛ, ο πρόεδρος του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Κορίνθου, κ. Κων/νος
Κατεμής, ο πρόεδρος του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Αργολίδας κ. Φώτης
Κολεβέντης, τ. Γ.Γ Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, κ. Γιώργος Δέδες,
τ. Γ.Γ Υπουργείου Αγροτικής Πολιτικής
και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων κ.
Χαράλαμπος Κασίμης, καθώς επίσης
περιφερειακοί και δημοτικοί σύμβουλοι, εκπρόσωποι φορέων και συλλόγων,
πλήθος πολιτικού κι επιχειρηματικού
κόσμου και φυσικά οι εκπρόσωποι του
Μητροπολίτη Κορίνθου κκ Διονύσιο, οι
οποίοι και ευλόγησαν τη Βασιλόπιτα.
Σε μια κατάμεστη από κόσμο αίθουσα,

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΜΑΡΜΑΡΩΝ

Mάρµαρα • γρανίτες
φυσικά πετρώµατα

Μουσών 14,
Βέλο Κορινθίας
replayctt@gmail.com

ΧΡΗΣΤΟΣ
ΘΑΝΑΣΕΝΑΡΗΣ
% 2742 033260
6945 435411
6947 099281

ο Πρόεδρος του Επιμελητήριου Κορινθίας, Παναγιώτης Πιτσάκης και τα μέλη
της Δ.Ε. υποδέχτηκαν τους επίσημους
καλεσμένους, τα μέλη του Επιμελητηρίου και τους πολίτες που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση και συμμετείχαν σε
αυτό το εορταστικό κλίμα.
Ο πρόεδρος του Επιμελητήριου Κορινθίας Παναγιώτης Πιτσάκης μετά τις
καθιερωμένες ευχές για το νέο έτος, παρουσίασε τα πεπραγμένα της Διοίκησης
για την χρονιά που πέρασε και στη συνέχεια αναφέρθηκε στους στόχους του
Επιμελητηρίου για το νέο έτος 2020.
«Οι δράσεις του επιμελητήριου Κορινθίας, κατά το έτος 2019, έδωσαν έμπρακτη ώθηση στην επιχειρηματικότητα. Τα
προγράμματα που υλοποιεί το επιμελητήριο είναι συνολικού προϋπολογισμού
8.5 εκατομμυρίων ευρώ » ανέφερε στην
ομιλία του ο κ. Πιτσάκης.
Κοινός παρανομαστής και αίτημα του
κ. Πιτσάκη, των εκπρόσωπων του επιχειρηματικού κόσμου αλλά και των πολιτικών εκπρόσωπων που απηύθυναν
λόγο κατά την διάρκεια της εκδήλωσης
είναι η αναγκαιότητα της έμπρακτης,
άμεσης στήριξης και ενίσχυσης της επι-

χειρηματικότητας του τόπου. Όλοι συμφώνησαν πως η σταδιακή μείωση της
γραφειοκρατίας καθώς και ο ψηφιακός
μετασχηματισμός των επιχειρήσεων θα
θέσει ισχυρές βάσεις για την ανάπτυξη
της υγιούς επιχειρηματικότητας, προκειμένου να ανταποκριθούν στις ανάγκες
τις παγκόσμιας αγοράς.
Σε αυτή την κατεύθυνση το επιμελητήριο ανακοίνωσε την αναβάθμιση των
πληροφοριακών συστημάτων και των
υποδομών του με την δημιουργία σύγχρονης ιστοσελίδα και mobile εφαρμογή που παρουσίασε ο αντιπρόεδρος του
επιμελητηρίου κ. Σωτήρης Σπηλιωτακάρας και με την δημιουργία εργαστηρίου
Εκπαιδευτικής Ρομποτικής που εξήγγειλε ο κ. Πιτσάκης.
Τέλος, ο Πρόεδρος ευχαριστεί ολόθερμα την έμπειρη δημοσιογράφο, Νίνα
Κασιμάτη που για μια ακόμη φόρα συντόνισε άψογα την εκδήλωση και τίμησε
το Επιμελητήριο Κορινθίας, τον Δήμαρχο Λουτρακίου- Περαχώρας – Αγίων
Θεοδώρων, κ. Γεώργιο Γκιώνη και το
προσωπικό του Συνεδριακού Κέντρου
Λουτρακίου για την φιλοξενία της εκδήλωσης, τους Φοιτητές τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων
του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου που
με τις πολύτιμες υπηρεσίες τους συνέβαλαν στην επιτυχία της διοργάνωσης,
την ταλαντούχα Miss Saxo Vaya (Βάγια Καλαντζή) που με το σαξόφωνο της
έντυσε με μελωδία και ρυθμό την εκδήλωση και την εταιρία G4S AG GROUP
SECURITY - ΓΙΑΝΝΑΚΑΣ Α ΕΠΕ που με
την ευγενική της χορηγία η εκδήλωση
διεξήχθη με ασφάλεια.
Κλείνοντας την εκδήλωση ο Πρόεδρος αναφέρθηκε στα αισιόδοξα στοιχεία του έτους 2020, τόνισε πως ενωμένοι είμαστε πιο δυνατοί, ευχαρίστησε
τους επιχειρηματίες και ευχήθηκε μια
καλή και παραγωγική χρονιά!

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Πολιτισμός-Εκδηλώσεις
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έρχεται!
Ο Τομ Σώγιερ
φτάνει για νέες περιπέτειες
στο Μπολάτι!
Πυρετώδεις είναι οι προετοιμασίες στο
Εφηβικό Θεατρικό Τμήμα της Νέας
Διάπλασης Μπολατίου για το ανέβασμα
του γνωστού έργου «Τομ Σώγιερ». Υπό
την ακούραστη και δημιουργική ματιά
και επίβλεψη του σκηνοθέτη Άρη Σταύρου η παράσταση ετοιμάζεται από τους
νεαρούς ηθοποιούς της Νέας Διάπλασης
με μεγάλο κέφι και όρεξη.
Σύμφωνα με το πρόγραμμα λοιπόν,
η παράσταση θα κάνει πρεμιέρα την
1η Φεβρουαρίου 2020 για τέσσερις
παραστάσεις τα δύο πρώτα Σαββατοκύριακα του Φεβρουαρίου (1 και 2, 8
και 9 Φεβρουαρίου).
O Τομ Σόγιερ είναι ένας ήρωας γοητευτικός, αντιπροσωπευτικός της παιδικής
ανεμελιάς και σκανδαλιάς, αλλά επίσης
της παιδικής αθωότητας και ακεραιότητας. Γιατί ο Τομ λέει ψέματα για να
σκεπάσει μια αταξία ή μια ζημιά του, λέει
όμως την αλήθεια όταν αυτό απαιτεί η
δικαιοσύνη, η ευθύτητα και η τιμιότητα.
Ο Τομ Σόγιερ, ο Χακ Φιν, η θεία Πόλυ, η
Μπέκυ και η τρελοπαρέα τους, είναι οι
ήρωες μιας μικρής κοινωνίας. Ένας κόσμος με τις καθημερινές του σκοτούρες,
που απεικονίζεται μέσα από τα παιδιά με
περίσσευμα τρυφερότητας, αγάπης και
χιούμορ!
Εν αναμονή λοιπόν της παράστασης
από τη Νέα Διάπλαση!

Η Βασίλισσα του Χιονιού
βρίσκεται ακόμα στο Περιγιάλι�
Για μία ακόμη παράσταση στις 19 Ιανουαρίου 2020

Την Κυριακή 19 Ιανουαρίου 2020 «η Βασίλισσα του Χιονιού» του Χανς Κρίστιαν Άντερσεν παρουσιάζεται για μία
τελευταία φορά στο Θέατρο Περιγιαλίου σε σκηνοθεσία
Γωγώς Ξανθάκη.
Τα θρύψαλα του μαγικού καθρέφτη της Βασίλισσας του
Χιονιού που μετατρέπει σε σκληρό εγωιστή όποιον κοιτάξει το είδωλό του θα χωρίσουν δύο αδελφικούς φίλους τον Κάρλ και την Γκέρντα. Η Βασίλισσα του Χιονιού
θα τα χρησιμοποιήσει ώστε να παγώσει την καρδιά του
νεαρού Κάρλ με σκοπό να τον πάρει μαζί της στο γυάλινο παλάτι της, κάνοντάς τον τον πρίγκιπα της παγωμένης της ζωής. Το σχέδιό της πετυχαίνει, ο Κάρλ γίνεται
κακός και εριστικός και αφήνει τους φίλους και την οικογένειά του. Η αγάπη της Γκέρντα όμως καταφέρνει να
τον σώσει από τα δίχτυα της Βασίλισσας, να ζεστάνει την
παγωμένη καρδιά του αγαπημένου της φίλου αλλά και
όλου του κόσμου, καθώς μπροστά στην αληθινή αγά-

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡ.

ΚΟΡΑΝΤΑΝΗΣ

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

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

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

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

ΙΑΤΡΕΙΟ:

e-mail: korantaniskonstantinos26@gmail.com

πη η Βασίλισσα του χιονιού γίνεται ανίσχυρη, λιώνει και
εξαφανίζεται από τη ζωή όλων των ανθρώπων.
Παίζουν:
Αφηγήτρια : Πολυξένη Ορκοπούλου Ξανθάκη
Καρλ : Άρης Σταύρου
Γκέρντα : Γωγώ Ξανθάκη
Γιαγιά : Βενετία Μπαλάφα
Βασίλισσα του χιονιού & Κοράκι : Χριστίνα Σακελλαράκη
Κυρία &Εσκιμώα : Ευαγγελία Βλάχου
Ληστής &Τάρανδος : Χρήστος Πετρόπουλος

Συντελεστές:
Σκηνοθεσία & επιμέλεια μουσικής: Γωγώ Ξανθάκη
Σκηνικά : Μπαμπης Ορκόπουλος
Ήχος : Γιάννης Καντούνης
Φώτα : Δημήτρης Κουτάντζης
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Νίκος Καραμαλίκης
Μαιευτήρας Γυναικολόγος
Εξειδικευµένος ενδοσκοπικός χειρουργός
Ειδικευµένος στην Αγγλία
Συνεργάτης Ιασώ, Ρέα

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

ΠΩΛΕΊΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΆΧΙΟ
6 στρεμμάτων στη περιοχή
Σαμουτανη Κάτω Άσσου.
Τηλέφωνο επικοινωνίας
6974340553

Ιατρείο Αθήνας
Τιµ. Βάσσου 10, Αθήνα
210 6432630
Ιατρείο Κορίνθου
Νοταρά 79, 2ος όροφος
Κόρινθος 27410 51177
κιν. 6974 446115

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

ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΕΝΟΙΚΙΆΖΕΤΑΙ
επαγγελματική στέγη 70 τ.μ.
ή 140 τ.μ. στην Πουλίτσα
Τηλ. 69 48 10 41 63
gnomipoliton@gmail.com
gnomipoliton.com
Έδρα: Άνω Διμηνιό Κορινθίας // Δ/νση: Οδ. Ανδρούτσου 17, Ζευγολατιό, 20001
Τηλ. επικ.: 6972-322441 [Χρήστος Βαλασόπουλος]
Τα ενυπόγραφα άρθρα δεν
εκφράζουν θέσεις της εφημερίδας

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

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

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν
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Βιβλίο της χρονιάς ο “Ηρακλής
Αναμαινόμενος” του Γιάννη Σώκου

ιβλίο της Χρονιάς, αναδείχθηκε το σατιρικό έμμετρο αφήγημα «ΗΡΑΚΛΗΣ αναΜΑΙΝΟΜΕΝΟΣ του Κορίνθιου συγγραφέα
και ποιητή Γιάννη Σώκου, από τον
Ελληνικό Πολιτιστικό Όμιλο Κυπρίων (ΕΠΟΚ). Η τελετή απονομής έγινε
στην αίθουσα εκδηλώσεων του Σπιτιού της Κύπρου, όπου μεταξύ πολλών επισήμων και εκπροσώπων του
πνευματικού κόσμου παραβρέθηκε ο
πρέσβης της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Κυριάκος Κενεβέζος, ενώ η Δρ.
Ειρήνη Παρασκευά- Ροδοσθένους,
εκπρόσωπος του υπουργού Παιδείας
και Πολιτισμού της Κύπρου κ. Κώστα Χαμπιαούρη, διάβασε αναλυτικό
μήνυμά του για τη σπουδαιότητα της
λογοτεχνικής αυτής διοργάνωσης.
Σύμφωνα με το έργο του συμπατριώτη μας δημοσιογράφου, επίτιμου Γενικού Γραμματέα της Ένωσης
Συντακτών Επαρχιακού Τύπου, Γιάννη Σώκου, ο Ηρακλής ξανάρχεται
«επικαιροποιημένος» για έναν δεύτερο ηρωϊκό γύρο κατορθωμάτων.

Η απονομή του βραβείου στον κ. Γιάννη Σώκο για τον Ηρακλή Αναμαινόμενο,
ως βιβλίο της χρονιάς.

Η διαφορά αυτή τη φορά είναι ότι
οι εντολές δεν προέρχονται πλέον
από την Τίρυνθα και τον Ευρυσθέα
αλλά από τις Βρυξέλλες και το ΔΝΤ!
Επίσης, τα θηρία δεν είναι φανταστικά, μα αληθινά και πολύ πιο επικίν-

ΖΗΤΕΊΤΑΙ ΦΙΛΌΛΟΓΟΣ, με ευχέρεια λόγου και
γραφής για πλήρη απασχόληση, για την καταγραφή, αποτύπωση και παρουσίαση λόγου, έργων
και αντικειμένων που αφορούν την λαογραφία,
την ιστορία και γενικότερα τον πολιτισμό της Κορινθίας, στα πλαίσια υλοποίησης προγράμματος.
Πληροφορίες: Ραψωματιώτης Δημήτρης
Αποστολή βιογραφικών: Fax: 2741074089,
Email: info@rapmedia.gr

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.

δυνα: Τρόϊκα = Κέρβερος του Άδη.
Μνημόνια = Βόδια του Γηρυόνη.
Ευρωζώνη= Ζώνη της Ιππολύτης.
Ανεργία = Ελάφι της Κερύνειας. Φορολογία = Λερναία Ύδρα. Σκάνδαλα=
Σταύλοι του Αυγεία. Κοινωνικές

περικοπές= Στυμφαλίδες όρνιθες.
Πρόκειται για μια καυστική σάτιρα
της νεοελληνικής μας μυθολογίας.
Αξιοσημείωτο είναι ότι στην ίδια εκδήλωση ένας ακόμα Κορίνθιος και
συνεπώνυμος, ο Κώστας Σώκος,
γνωστός για την εμπνευσμένη από τη
θάλασσα ποίησή του, απέσπασε πρώτο βραβείο παραδοσιακού στίχου.

Βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών
στον Παύλο Καράγιωργα
Σύμφωνα με ανακοίνωση που υπογράφουν ο Πρόεδρος Γιάννης Μπάρτζης και το Δ.Σ. της Εταιρείας
Κορινθίων Συγγραφέων επιδόθηκε στον κ. Παύλο
Καράγιωργα, ιδρυτικό και ενεργό μέλος της Εταιρείας, το Βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών! «Η πανελλήνιας εμβέλειας διάκριση αυτή περιποιεί τιμή όχι
μόνο στον ίδιο για τις πολυπεπίπεδες δράσεις του για
την Τέχνη, τον Πολιτισμό και τον Άνθρωπο, όχι μόνο
στην οικογένειά του, αλλά και στην πόλη μας, καθώς
και στους συλλόγους που κατά καιρούς ίδρυσε και
ενεργοποίησε, ιδιαίτερα μάλιστα περιποιεί τιμή στην Εταιρεία Κορινθίων Συγγραφέων,
η οποία του απένειμε πριν λίγες ημέρες το βραβείο της: «Περίανδρος ο Κορίνθιος».
Συγχαίρουμε τον κ. Παύλο Καράγιωργα και την οικογένειά του για τη βράβευσή
του από το ανώτατο πνευματικό ίδρυμα της χώρας μας· και του ευχόμαστε υγεία,
μακροημέρευση και δημιουργική συνέχεια στις πολιτιστικές και ανθρωπιστικές δραστηριότητές του», σημειώνεται στην ανακοίνωση.

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

∆οκιµάστε και εσείς
τη µοναδική εµπειρία

αποτρίχωσης

µε το βραβευµένο laser

κλείνοντας το ραντεβού σας
στο 2741055405

• Πραγµατικά ανώδυνη χωρίς αναλγητικά ή
άλλες προετοιµασίες.
• Γρήγορη – Η θεραπεία στις περισσότερες
περιπτώσεις διαρκεί λιγότερο από µια ώρα.
• Χωρίς χρόνο αποθεραπείας, έτσι ώστε να
µπορείτε να επιστρέψετε στις καθηµερινές σας
δραστηριότητες αµέσως.
• Αποτελεσµατική σε όλους τους τύπους
δέρµατος συµπεριλαµβανοµένου του
µαυρισµένου από τον ήλιο δέρµατος, καθώς
επίσης και σε διαφορετικούς τύπους τρίχας.
• Απολύτως κατάλληλη για οποιαδήποτε
περιοχή του σώµατος, συµπεριλαµβανοµένου
και των ευαίσθητων περιοχών όπως το
πρόσωπο, ο λαιµός και η περιοχή του µπικίνι.

Τα αποτελέσµατα του
είναι
κλινικά αποδεδειγµένα και έχουν εγκριθεί
από το µεγαλύτερο Οργανισµό Τροφίµων
και Φαρµάκων της Αµερικής (F.D.A.).
που χρησιµοποιεί
Το
το Αγάθου Beauty & Spa έχει βραβευτεί
ως το καλύτερο laser αποτρίχωσης
για δύο συνεχόµενες χρονιές!

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ
για το δικό σας
εξατομικευμένο
πρόγραμμα
και για εκπτώσεις

27410

55405

ΑΓΑΘΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ

Αισθητικός Κοσµητολόγος πτυχ.ΑΤΕΙ Αθηνών
Ρεφλεξολόγος πτυχ. Natural Health Science
Μετεκπαιδευθείσα Heinrich-Heine-Universitat Dusseldolf
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ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
agathouspa.gr
https://agathouspa.gr/?post_type=product
info@agathouspa.gr

