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ΔΗΜΟΣ  ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ

ΚΟΝΤΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

Πόλεμος ανακοινώσεων 
μεταξύ δημάρχου και 
των επικεφαλής της 
αντιπολίτευσης

Υπερψηφίστηκε η εναλλακτική πρόταση της αντιπολίτευσης
που τροποποιεί συγκεκριμένους κωδικούς

■ σελ. 5 ■ σελ. 12-15

Σημαντική θέση για 
τον αντιδήμαρχο 

Οικονομικών Σικυωνίων

ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ
Η μαθήτρια από το Κιάτο 

που έκλεψε τις εντυπώσεις 
στο Στρασβούργο!

■ σελ.9
Στόχος η ανάδειξη της κορινθιακής πολιτιστικής κληρονομιάς

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Συνάντηση του δημάρχου 
Βασ. Νανόπουλου με τον Γ.Γ. 

Πολιτισμού Γ. Διδασκάλου

■ σελ. 17

Επιλέχθηκε μέσω διαδοχικών διαγωνισμών για 
να εκπροσωπήσει την πατρίδα μας στο Ευρωκοινοβούλιο 

μέσω του προγράμματος Euroscola.

Βραβεύτηκε η "αριστεία"
στην Τρίπολη

Τους αριστούχους μαθητές αποφοίτους Λυκείου βράβευσε για 17η 
συνεχή χρονιά η Eurobank. Παρόντες ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου 

Παν. Νίκας και ο αντιπεριφερειάρχης Κορινθίας Τάσος Γκιολής
■ σελ. 3
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Η σελίδα του Λέωντος...

Καλή και πρόσβαρη ως δικαστι-
κός η κυρία Σακελλαρο-

πούλου, αλλά πρόεδρος 
που δεν μπορεί να εισέλ-
θει στα άδυτα του Αγίου 
Όρους δε νοείται. Ευτυ-
χώς το τραγικό ελάττω-
μα επισήμανε ο πωλη-
τής Αγιορείτικων κηρα-
λοιφών  και ιδιοχείρων 
επιστολών του Κυρίου (και 
φίλος του Πούτιν παρακαλώ) 
και συγκλονίστηκε το πανελλήνιο.
Όταν δεν πάει ο Μωάμεθ στο βουνό 

πάει το βουνό στο Μωάμεθ, κύριε Βε-
λόπουλε. Με τις διασυνδέσεις 

που έχετε στο Όρος, μπο-
ρείτε να προμηθευτείτε 

ολίγο χώμα από το ‘Πε-
ριβόλι της Παναγιάς’ 
και να το προσφέρετε 
να τοποθετηθεί σε εμ-

φανή θέση στο προε-
δρικό μέγαρο, οπότε και 

το πρόβλημα λύνεται άνευ  
συζητήσεως.

Όλα εγώ πρέπει να τα σκέφτομαι 
πιά!!!

Χρειάστηκε δις να ανέβει στο 
βουνό ο αξιότιμος πρωθυπουρ-

γός μας για να δεχτεί τη Θεία επιφοί-
τηση, σχετικά με το νέο πρόεδρο της 
Δημοκρατίας.
Στο Μέτσοβο δεν κατέστη δυνατή η 
επικοινωνία με το Θείο γιατί κάτι τα 
γαλοτύρια, κάτι οι τραχανόσουπες 
και τα κοψίδια, δεν έμεινε χρόνος. 
Άσε που με την πολυκοσμία των 
ημερών ‘έχανε η μάνα το παιδί και ο 
θεός τον Κούλη, σύμφωνα με τοπική 
βλάχικη παροιμία.
Στον Παρνασσό όμως φόρεσε φω-
σφοριζέ μπουφάν, για να ξεχωρίζει 
στο χιόνι και να τον εντοπίσει η θεία 
φώτιση και έτσι μάθαμε και μείς το 
όνομα της προέδρου.
Μάθαμε επίσης ότι η κυρία δικαστι-
κός και οσονούπω πρόεδρος, είναι 
γένους θηλυκού και έτσι βελτιώσαμε 
και τις γραμματικές μας γνώσεις.
Αυτό που δεν κατάλαβα είναι σχετικά 
με τη ‘μεγίστη υπέρβαση’ που ανέφε-
ρε ο αξιότιμος πρωθυπουργός μας. Δε 
φαντάζομαι να υπονοεί κάτι κακό για 
το γυναικείο φύλλο και τις ικανότητές 
του. Αποκλείεται!!! πιθανότατα θα 
εννοεί ότι για να του έρθει η φώτιση, 
που προαναφέραμε, μάλλον κατέβη-
κε τη μαύρη πίστα στον Παρνασσό, 
που πραγματικά έχει πολύ ζόρι.

Οδεύοντας από Βραχάτι προς 
‘Ασσο, παραλιακά, με την είσο-

δο σχεδόν στον Άσσο συναντάμε μια 
παγίδα στη μέση ακριβώς του δρό-
μου,  από ταλαιπωρημένο φρεά-
τιο. Ο προηγούμενος δήμαρχος 
αντί να επισκευάσει το φρεάτιο 
τοποθέτησε ένα πορτοκαλί 
κώνο, για να προσέχουμε 
όσοι οδηγούμε αφηρημένοι. 
Ο νέος δήμαρχος θεώρησε 
καλή την ιδέα και διατήρησε 
τον κώνο. 
Εξ απεναντίας, στα όρια 
Κοκκωνίου και Νερά-
ντζας, υπάρχει επίσης 
παγίδα αποτελου-
μένη από δύο ευμε-
γέθεις οπάς, δημιούργημα 
της υποχθονίου δράσεως του θαλασ-
σίου κύματος. Ο πρώην και νυν δή-
μαρχος, τοποθέτησε και αυτός αντί-
στοιχη σημαδούρα, προς αποφυγήν 
εκπλήξεων.
Δεδομένου ότι οι παγίδες και οι ση-
μαδούρες έχουν κλείσει ήδη δύο 
δημαρχιακές θητείες και ατενίζουν 
το μέλλον αισιόδοξα, μπορούμε να 
υποθέσουμε ότι επιτέλους το κράτος 
έχει συνέχεια και πλέον κάθε νέα 
δημοτική αρχή δεν καταστρέφει τα 
έργα της προηγούμενης, ευγενές 
δείγμα πολιτικού πολιτισμού.

«Οκακός χρόνος περνάει, ο κα-
κός γείτονας δεν περνάει».

Όταν ο Θεός μοίραζε τον κόσμο σε 
μας τους Έλληνες έδωσε ένα προνο-
μιακό οικόπεδο μεταξύ ανατολής και 
δύσης. Ήπιο κλίμα, δαντελωτά ακρο-
γιάλια, ψηλά βουνά, ανθισμένους κά-
μπους κλπ, κλπ, κλπ.
Από θεϊκή αβλεψία όμως τοποθέτησε 
παραδίπλα μας ένα προβληματικό 
γείτονα. Η αλήθεια είναι ότι την επο-
χή που έγινε η κατανομή υπήρχαν 
όντος ψηλά βουνά και μια ολόκληρη 
θάλασσα, που μας κρατούσε σε από-
σταση ασφαλείας.
Με τα χρόνια όμως ο άνθρωπος ανα-
κάλυψε τον τροχό και τα πλοία, εξη-
μέρωσε και τα μουλάρια και ούτε τα 
βουνά ούτε η θάλασσα η πικροκυμα-
τούσα στάθηκαν εμπόδιο στους προ-
βληματικούς γείτονες.
Λόγω της αβλεψίας αυτής, τα τε-
λευταία εξακόσια (600) χρόνια δεν 
ασχολούμαστε με τίποτα άλλο παρά 
με τα καμώματα του γείτονα και όλα 
δείχνουν ότι και τα επόμενα εξακόσια 
τα ίδια θα λέμε. 
Και επειδή τα έργα του θεού είναι 
σοφά και δεν αλλάζουν, καλό είναι να 
το φροντίσουμε μόνοι μας, έχοντας 
κατά νου ότι :  
 «Τους καλούς γειτόνους τους κά-
νουν οι καλοί φράχτες».

Λ.Σ. (20/01/2020)
leostergiopoulos@gmail.com

Επιτέλους έρχεται η ανάπτυξη, 
μας βεβαιώνει καλλικέλαδος 

αρμόδιος υπουργός, με φανταχτερό 
αρχαίο όνομα.
Τώρα που επιτέλους αποχώρησαν οι 
‘Άχρηστοι’ και ανέλαβαν οι ‘Άριστοι’ 
οι επενδυτές κάνουν ουρά στα σύνο-
ρα να πάρουν το πολυπόθητο ‘πάσο’ 
για να εισέλθουν στη γη της επαγγε-
λίας (όχι απαγγελίας προσέξτε). 
Οι ελβετικές τράπεζες γονάτισαν από 
τον όγκο αιτημάτων για μεταφορά 
φορτίων με πεντο-χίλιαρα και άλλα 
ευγενή νομίσματα.
Τώρα γιατί εμένα δε με πείθουν ότι 
τα καζίνα (με εσωτερικό δάνειο) και 
η πώληση έτοιμων μονοπωλιακών 
κρατικών επιχειρήσεων, δε λέγεται 
επένδυση και ότι επένδυση σημαίνει 
εισροή φρέσκου χρήματος και δημι-
ουργία νέων επιχειρήσεων και θέσε-
ων εργασίας.
Αλλά πάλι δεν επιμένω γιατί αφού,
• Αυξήσανε τον αριθμό και τους μι-

σθούς των μετακλητών τους,
• Αυξήσανε τους μισθούς των διο-

ρισμένων σε συμβούλια κρατικών 
φορέων, επίσης δικών τους,

• ξοδέψανε ένα ετήσιο εισόδημα 
συνταξιούχου για κοπή πίτας σε 
παραγωγικό υπουργείο και 

• αγοράζουν πανάκριβη δερμάτινη 
‘chesterfield’ πολυθρόνα για να 
ξεκουράζει τον ποπό του ο νέος πε-
ριφερειάρχης ,

σίγουρα πέρασε η ανάπτυξη και εγώ 
θα κοίταζα αλλού.

Γράφει και επιμελείται ο ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ

Αγαπητοί φίλοι, μετά πολύμηνον απουσία από τις στήλες της 
προσφιλούς ‘Γνώμης’ επανερχόμαστε δριμύτεροι να ανταλλά-
ξουμε μαζί σας σχόλια επί παντός του επιστητού, εκ των πλέον 
ενδιαφερόντων θεμάτων που μας προσφέρει η ρέουσα διεθνής 
επικαιρότητα. 
Με την εφημερίδα καταλήξαμε μετά από σκληρή διαπραγμά-
τευση, όπου η αφεντιά μου απαιτούσε τη ‘Μερίδα του Λέοντος’, 
να αναλάβω απλώς τη ‘Σελίδα του Λέωντος’ και μάλιστα αμισθί.
Σε περίπτωση που τύχει να μακροημερεύσουμε θα αιτηθώ αύξη-
ση ανάλογη με τον αριθμό υπουργείων της νέας μας κυβέρνησης.
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ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Τι σχεδιάζουν 
Γκιολής - Καρπούζης

Ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφε-
ρειακής Ενότητας Κορινθίας κ. 
Αναστάσιος Γκιολής, πραγμα-
τοποίησε σήμερα Δευτέρα 20 
Ιανουαρίου 2020, συνάντηση με 
το νέο Διοικητή του Νοσοκομείου 
Κορίνθου κ. Γρηγόρη Καρπούζη 
στην Κόρινθο. Στη συνάντηση 
συμμετείχε κλιμάκιο της Διεύθυν-
σης Τεχνικών Έργων της ΠΕ 
Κορινθίας καθώς και κλιμάκιο 
παραγόντων του Νοσοκομείου 
Κορίνθου.  
Όπως και στο παρελθόν είχε 
αναφερθεί ο κ. Γκιολής, δε-
σμευόμενος παράλληλα με την 
Περιφέρεια Πελοποννήσου και 
τον Περιφερειάρχη κ. Παναγιώτη 
Νίκα, στις άμεσες προτεραιότητες 
της νέας αρχής ήταν και είναι 
η υγεία των συμπολιτών μας 
και η διευκόλυνση της καθη-
μερινότητας όσο αφορά στην 
περίθαλψη των πολιτών της 
Κορίνθου από τις  υγειονομικές 
μονάδες της περιοχής, με πρώτο 
το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου. 
Στη συνάντηση συζητήθηκαν 
θέματα ενίσχυσης και ανάπτυξης 
προγραμμάτων μέσω ΕΣΠΑ, 
όπως ενεργειακή αναβάθμιση 
του Νοσοκομείου, ενίσχυση ια-
τρικού τεχνολογικού εξοπλισμού, 
ανακαίνιση – ανακατασκευή των 
μαγειρείων κ.α.
Ο Αντιπεριφερειάρχης βρισκόμε-
νος στο χώρο του Νοσοκομείου, 
ως δεύτερο σπίτι του, τόνισε στη 
συζήτηση μεταξύ άλλων, την 
υποχρέωση που έχουμε όλοι 
μας προκειμένου να στεκόμαστε 
δίπλα στον πολίτη με έργα, παρέ-
χοντάς του τις καλύτερες όσο το 
δυνατόν συνθήκες, σε ένα χώρο 
σαν και αυτόν του Νοσκομείου. 

συνάντηση

«Η μόρφωση, όπως ακριβώς μια 
εύφορη γη, φέρνει όλα τα καλά»

Στη βράβευση των αριστούχων της Πελοποννήσου, 
ο αντιπεριφερειάρχης Κορινθίας, Τάσος Γκιολής

Ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Κορινθίας κ. 
Αναστάσιος Γκιολής παρευρέθηκε την 
Παρασκευή 31 Ιανουαρίου στο Απο-

στολοπούλειο Πνευματικό Κέντρο Τρίπολης, 
τιμώντας μεταξύ 64 αριστούχων μαθητών της 
Πελοποννήσου και τους μαθητές  του Νομού 
Κορινθίας, στην τελετή βράβευσής τους στο 
πλαίσιο του προγράμματος «Η μεγάλη στιγμή 
για την Παιδεία» του ομίλου Eurobank.

Ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου κ. Παναγιώτης Νίκας 
μεταξύ άλλων σημείωσε πως «Η σκληρή προσπάθεια και η 
αριστεία αρμόζει να επιβραβεύονται».

Ο κ. Γκιολής αντίστοιχα, αφού συνεχάρη τα παιδιά και 
τους γονείς και ευχήθηκε να συνεχίσουν άριστα τις προ-
σπάθειές τους και ως φοιτητές αναφέρθηκε στη γνωστή 
ρήση του φιλόσοφου Σωκράτη πως «Η μόρφωση, όπως 
ακριβώς μια εύφορη γη, φέρνει όλα τα καλά».

««Η Μεγάλη Στιγμή για την Παιδεία» αποτελεί το μακρο-
βιότερο πρόγραμμα  Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του 
ομίλου Eurobank, ο οποίος εστιάζει την κοινωνική του 
δράση στους τομείς της Παιδείας, της Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης, της Καινοτομίας και της Νεανικής Επιχειρηματι-
κότητας.

Η Παιδεία και η αναγνώριση του ρόλου της αποτελεί για 
την Eurobank τομέα ύψιστης σημασίας για την κοινωνία, 

γεγονός που πιστοποιείται από τη θεσμοθέτηση  
του Προγράμματος επιβράβευσης των μαθη-
τών που αριστεύουν  και δικαιώνεται από την 
ευρύτατη αποδοχή του από τους μαθητές, τους 
γονείς αλλά και την εκπαιδευτική κοινότητα σε 
όλη την Ελλάδα. Η ανταπόκριση των τοπικών 
κοινωνιών στο Πρόγραμμα,κάθε χρόνο, απο-
δεικνύει πως η Παιδεία εξακολουθεί να βρίσκε-

ται στην κορυφή του αξιακού συστήματος της ελληνικής 
κοινωνίας, η οποία αναγνωρίζει στην πρόοδο των παιδιών 
την πραγματικά Μεγάλη Στιγμή για την προοπτική και το 
μέλλον τους.

Το Πρόγραμμα απευθύνεται στους αποφοίτους που κα-
ταφέρνουν να συγκεντρώνουν τον μεγαλύτερο αριθμό 
μορίων πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση -πάνω 
από 18.000 μόρια-  σε κάθε ένα από τα 1.760 Γενικά και 
Επαγγελματικά Λύκεια της χώρας. Πραγματοποιείται με 
την υποστήριξη του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμά-
των και η επιβράβευση του κάθε αριστούχου συνοδεύεται 
από το χρηματικό ποσό των 800 ευρώ. Από την έναρξη του 
Προγράμματος, το 2003, έχουνβραβευθεί  17.725 αριστού-
χοι μαθητές από όλη την Ελλάδα, ενώ μαζί με τους 861 
που βραβεύτηκαν φέτος ο αριθμός ανέρχεται συνολικά 
σε18.586.

n
Τους αριστούχους 

μαθητές αποφοίτους 
Λυκείου βράβευσε 
για 17η συνεχή 

χρονιά η Eurobank.
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Η φωτιά σύμφωνα με 
ασφαλείς πληροφορί-
ες εκδηλώθηκε περί τις 
3:00 το πρωί, ξημερώμα-

τα Τρίτης 14 Ιανουαρίου σε όγκους 
απορριμμάτων στο χώρο του ΚΔΑΥ 
Μπολατίου (ιδιοκτησίας του Ομίλου 
Εταιρειών Ραψωματιώτη), εντός 
του προαύλιου χώρου του εργο-
στασίου.   
Άμεση ήταν η κινητοποίηση της 
Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής, 
αλλά και του δήμου Βέλου-Βόχας, 
όπως και των όμορων δήμων Κο-
ρινθίων και Σικυωνίων για την παρο-
χή βοήθειας. Μεγάλα πυροσβεστικά 
οχήματα χωρητικότητας 10 τόνων 
νερού και άνω, μετέβησαν στο ση-
μείο και κατάφεραν να περιορίσουν 
την φωτιά να μην πάρει ανεξέλε-
γκτες διαστάσεις. 
Έτσι σώθηκε ο κύριος χώρος της 
επιχείρησης (εργοστάσιο) αν και 
σύμφωνα με όσα μας είπε ο κ. Ρα-
ψωματιώτης υπήρξαν κάποιες ζη-
μιές σε μηχανήματα που καταστρά-
φηκαν. 

Παρών Νίκας και Γκιολής
Στο χώρο βρέθηκαν άμεσα ο Περι-
φερειάρχης Πελοποννήσου Πανα-
γιώτης Νίκας, ο Αντιπεριφερειάρχης 
Κορινθίας Τάσος Γκιολής, ο δήμαρ-
χος Βέλου-Βόχας Αννίβας Παπακυ-
ριάκος, ο πρόεδρος της Κοινότητας 
Μπολατίου Αργύρης Χασαπάκης και 
ο πρόεδρος της Κοινότητας Βοχαϊ-
κού Περιάνδρος Κεχαγιάς. Επίσης, 
κλιμάκιο της Περιφέρειας Πελο-
ποννήσου και αρκετός κόσμος. 
Ο κ. Νίκας ήταν ιδιαίτερα καυστικός 
στις δηλώσεις του, σε σχέση με την 
προηγούμενη περιφερειακή αρχή 
και το τι κληρονόμησαν στον ίδιο και 
τη νέα διοίκηση. 

θέμα που πρέπει να κλείσει” τόνισε 
χαρακτηριστικά.
Λίγες μέρες αργότερα σε συνέ-
ντευξη τύπου ο Περιφερειάρχης 
Πελοποννήσου τόνισε “πήρε φωτιά 
ο περιβάλλων χώρος όπου παρα-
νόμως, είναι αλήθεια, εναπόθετε 
απορρίμματα; σύμμικτα; υπόλειμμα; 
ο ιδιοκτήτης της μονάδας, αδειοδο-
τημένης εδώ κι 6 – 7 χρόνια. Δεν την 
αδειοδότησα εγώ, αλλά δεν είναι το 
θέμα η συγκεκριμένη μονάδα, αλλά 
η διαχείριση των απορριμμάτων 
στην Πελοπόννησο” συνέχισε περι-
φερειάρχης, παρατηρώντας:
“Σε όλες τις περιοχές της Περιφέρει-
ας γίνονται αυτά που γίνονται. Επί 
δέκα χρόνια διακηρύξεις και διαγ-
γέλματα. Παρακαλώ να ενώσουμε 
δυνάμεις για να κλείσει αυτό το θέμα 
με τα σύμμικτα μέσα στο 2020. Αυτό 
που έγινε στο Βέλο γίνεται κι αλλού 
και θα πολλαπλασιαστεί” σημείωσε ο 
Π. Νίκας.

Μετρήσεις από το Δημόκριτο
Όπως έγινε γνωστό, άμεσα μετέβει 
στην περιοχή εργαστήριο που διη-
νήργησε τις σχετικές μετρήσεις για 
τη μόλυνση του αέρα και γενικότερα 
του περιβάλλοντος χώρου, ενώ υπο-
βλήθηκε αίτημα από την Περιφέρεια 
Πελοποννήσου προς το υπουργείο 
Περιβάλλοντος για να γίνουν οι σχε-
τικές μετρήσεις και από τον “Δημό-
κριτο”. Μέχρι τη στιγμή που έκλεινε 
η εφημερίδα μας δεν είχαν γίνει γνω-
στά τα αποτελέσματα των ερευνών.
Η φωτιά βέβαια έχει σβήσει, αλλά οι 
απορίες για το πως μπήκε και κυρί-
ως τι μέλλει γενέσθαι με τη λειτουρ-
γία της Μονάδας αυτής παραμένει 
ερώτημα. 
Ας ελπίσουμε για το καλύτερο...

Παρατήρησε ότι στην εν λόγω μονάδα 
είχαν γίνει έλεγχοι από τις αρμόδιες 
υπηρεσίες της Περιφέρειας και εί-
χαν επιβληθεί οι σχετικές κυρώσεις, 
σημείωσε ωστόσο ότι πρόκειται για 

“καταστάσεις που παρέλαβα”, για επι-
σημάνει παράλληλα ότι για το συνολι-
κό πρόβλημα, “οι ευθύνες προφανώς 
είναι όλων, κράτους και Περιφέρειας. 
Το θέμα των απορριμμάτων είναι ένα 

Η φωτιά, τα αίτια, οι επιπτώσεις 
και ο πόλεμος ανακοινώσεων

Πυρκαγιά στη μονάδα ανακύκλωσης
 Καταστροφική πυρκαγιά εκδηλώθηκε 

τη νύχτα της Δευτέρας 13 προς την Τρίτη 
14 Ιανουαρίου στον 
εξωτερικό χώρο 
μονάδας ανακύκλω-

σης του ομίλου RapGroup (Ραψωματιώ-
τη) στο Μπολάτι.   Στην περιοχή έσπευσε 
τάχιστα μεγάλος αριθμός πυροσβεστικών 
οχημάτων μεγάλης χωρητικότητας σε μια 
αγωνιώδη και υπεράνθρωπη προσπάθεια, 
κατ’αρχήν να κρατηθεί η φωτιά σε σταθερό 
κλοιό και να μην επεκταθεί στο σύνολο των 
εγκαταστάσεων του ΚΔΑΥ.

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ!
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Ο κ. Ραψωματιώτης στις 
αποκλειστικές δηλώσεις 
του προς την εφημερίδα 
μας άφησε σαφείς αιχ-

μές για σκόπιμη πρόκληση της φω-
τιάς. Συγκεκριμένα, αναφερόμενος 
στο πώς ξεκίνησε η φωτιά είπε:
«Αποτελεί πολύ μεγάλη περιέργεια, 
που θα ερευνηθεί προφανώς, ο τρό-
πος που πήρε φωτιά. 3:30 χτύπησε 
ο συναγερμός κίνησης πίσω από 
το εργοστάσιο, 4:15 τηλεφώνησε η 
Αστυνομία ότι είχαμε φωτιά, ώσπου 
να φτάσω εγώ εδώ 4:30 έκαιγε από 
τη μία άκρη στην άλλη. Σε έναν χώρο 
που ούτε μηχανήματα υπάρχουν, 
ούτε ρεύμα υπάρχει, χειμώνας, νύ-
χτα, υγρασίες, χωρίς ρεύμα, βραχυ-
κύκλωμα δεν υπήρχε, άρα τι;» ανα-
ρωτήθηκε με νόημα. Και συνέχισε:
«Προφανώς, ενοχλούμε, προφανώς 
πρέπει να πάρουμε μήνυμα. Τα άλλα 
θα τα δούμε στην πορεία» κατέληξε.
Αναφερόμενος στη συνέχεια στις 
προσπάθειες κατάσβεσης σημείω-
σε: «Ευτυχώς η Αστυνομία αμέσως 
μας ενημέρωσε και η Πυροσβεστική 
ήρθε πολύ νωρίς. Σώσαμε το εργο-
στάσιο, σώσαμε τα φορτηγά, βέβαια 
υπάρχουν υλικά τα οποία κάηκαν και 
έχουν αξία, υπάρχουν μηχανήματα 
τα οποία κάηκαν. Χαρακτηριστικά 
ένα μόνο μηχάνημα που ήταν εκεί 
μέσα έκανε 100.000€. Και συν άλλα 
μηχανήματα. Αλλά λέμε δόξα τω 
Θεώ. Το μη χείρον βέλτιστο. Η Πυ-
ροσβεστική λειτούργησε πάρα πολύ 
καλά, προστατέψαμε περιμετρικά τη 
φωτιά για να μην επεκταθεί και σώ-
σαμε το εργοστάσιο και τη μονάδα 
και μετά από λίγες μέρες θα μπορεί 
να λειτουργήσει».
Αναφερόμενος στο πότε θα σβήσει η 
φωτιά είπε «χρειάζεται μια επεξεργα-
σία με χώμα και με νερό και με μηχα-
νήματα για να μπορέσει να σβήσει τε-
λείως και να μεταφερθούν τα υλικά».

Ανακοίνωση και συγνώμη
Ο κ. Ραψωματιώτης σε ανακοίνωση 
του εκ μέρους της εταιρείας αναφέρει 
μεταξύ άλλων: «Αν είμαστε χρήσιμοι, 
γιατί προσφέρουμε λύση σε αυτή την 
μεταβατική περίοδο, στηρίξτε μας, και 
μην προσπαθείτε πίσω από την πλάτη 

μας να λέτε και να κάνετε άλλα ή άθελα 
σας να εξυπηρετείτε τα παιχνίδια αυτών 
που προσπαθούν να μας εκβιάσουν. Αν 
δεν χρειαζόμαστε, ΑΦΗΣΤΕ!!! μας να 
κλείσουμε τις μονάδες μας.
Σχεδόν από ενάμιση χρόνο πριν, έχουμε 
στείλει έγγραφα, ακόμα και εξώδικα σε 

υπηρεσίες και πολιτικούς, με κοινοποι-
ήσεις στους εισαγγελείς και ζητάμε το 
αυτονόητο.
“ Ή θα μας αφήσετε να κλείσουμε ή θα 
μας προστατέψετε να δουλέψουμε σω-
στά.”» για να καταλήξει σημειώνοντας:
«Είμαι υποχρεωμένος, τώρα να ζητήσω 
ειλικρινή και ξεκάθαρη θέση. 
Αν πάρουμε την απαραίτητη στήριξη 
και υπάρχει πραγματική συνεργασία με 
τους Δήμους, τις υπηρεσίες και την Πε-
ριφέρεια  θα συνεχίσουμε την λειτουρ-
γία μας μέχρι την οριστική ανάληψη 
της ευθύνης από την ολοκληρωμένη 
διαχείριση που προωθείται από την 
Περιφέρεια. Έτσι τότε να συνεχίσουμε 
καθαρά και μόνο με την ανακύκλωση. 
Διαφορετικά θα ζητήσω να μας επιτρέ-
ψουν να κλείσουμε όλες τις μονάδες 
μας και να σταματήσουμε τη συνεργα-
σία με τους Δήμους ανά την Περιφέ-
ρεια Πελοποννήσου, με ό,τι αυτό συ-
νεπάγεται για τις τοπικές κοινωνίες και 
Αρχές που θα υποστούν αναγκαστικά 
τις δυσμενείς συνέπειες από την έλλει-
ψη αποτελεσματικής λύσης ως προς τη 
διαχείριση των αποβλήτων τους».

Ειλικρινή δημόσια συγνώμη
Τέλος, σε άλλη ανακοίνωση του 
Ομίλου σημειώνει: «Εκ μέρους του 
Ομίλου Εταιρειών Παναγιώτη και 
Δημήτρη Ραψωματιώτη και της οικο-
γένειας Ραψωματιώτη, θέλω να ζη-
τήσω Δημόσια Ειλικρινή ΣΥΓΓΝΩΜΗ 
προς τους κατοίκους της ευρύτερης 
περιοχής του εργοστασίου μας.
Είναι φυσικά οι μόνοι που δεν φταίνε 
και δυστυχώς βιώνουν τις δυσάρε-
στες συνθήκες από τη φωτιά.
Είμαστε στη διάθεση όλων, με την 
όποια δυνατότητα έχουμε να βοηθή-
σουμε και σε ότι χρειαστεί παρακα-
λούμε να μας ζητηθεί.
Ραψωματιώτης Δημήτρης»

του ομίλου RapGroup στο Μπολάτι
Άμεση η κινητοποίηση του δήμου Βέλου-Βόχας 

και η συμπαράσταση των όμορων δήμων

Εμπρησμός, δολιοφθορά ή τυχαίο γεγονός; 

Σ ύμφωνα με ανακοίνωση του δήμου Βέλου-Βόχας με μέριμνα του δήμου και κατόπιν 
ενεργειών του Δημάρχου κ. Αννίβα Παπακυριάκου και του Αντιδημάρχου Πολιτικής 
Προστασίας ενεργοποιήθηκαν οι δυνάμεις και τα διαθέσιμα μηχανήματα (φορτηγό 

και φορτωτής-εκσκαφέας) για μεταφορά χώματος όπως ζητήθηκε από την πυροσβεστική 
υπηρεσία. Παράλληλα καθοδηγήθηκαν τα πυροσβεστικά οχήματα για πλήρωση νερού από 
κοντινές παροχές νερού (πυροσβεστικούς κρουνούς κλπ) από τις υπηρεσίες του δήμου.
Ο Δήμαρχος άμεσα ζήτησε την συνδρομή των γειτονικών δήμων Κορινθίων και Σικυωνίων, 
οι οποίοι έσπευσαν στην περιοχή με οχήματα, υδροφόρες και τσάπες για να περιοριστεί η 
φωτιά. Ο δήμος Βέλου Βόχας από την πρώτη στιγμή ήταν σε κατάσταση ετοιμότητας και θα 
συνεχίζει με κάθε μέσο για όσες ημέρες χρειαστεί. 
Ήδη ο Δήμαρχος κ. Αννίβας Παπακυριάκος έχει αποστείλει έγγραφο προς τη Διεύθυνση Τε-
χνικών Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας με το οποίο ζητά να σταλούν στην 
περιοχή μηχανικά μέσα (φορτωτής, εκσκαφέας και φορτηγά) προκειμένου να συνδράμουν 
τα λοιπά μέσα πυρόσβεσης καθώς επίσης και έγγραφο στην Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και 
Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας για την μέτρηση συγκέντρω-
σης ρύπων στην ατμόσφαιρα μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς.
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«ΗΔημοκρατία είναι το 
χειρότερο πολίτευ-
μα, με εξαίρεση όλα 

τα άλλα». Παραφράζοντας αυτή 
τη φράση του Άγγλου πολιτικού 
Ουίνστον Τσώρτσιλ θα μπορούσαμε 
να πούμε πώς «Η απλή αναλογική 
είναι το χειρότερο εκλογικό σύστη-
μα, με εξαίρεση όλα τα άλλα». Αυτή 
είναι και η ουσία του προβληματι-
σμού περί απλής αναλογικής…

Η ΑΠΛΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ως εκλο-
γικό σύστημα εκφράζει τη λαϊκή βού-
ληση με τον καλύτερο τρόπο. Μετα-
φέρει ανόθευτη τη λαϊκή εντολή 
και την αποτυπώνει στο σχήμα δια-
κυβέρνησης είτε της κεντρικής εξου-
σίας είτε της τοπικής, δηλαδή, των 
δήμων και γενικότερα των ΟΤΑ α΄ και 
β΄ βαθμού. Με αυτό το δεδομένο λοι-
πόν θα έπρεπε να επιδιώκεται από 
κάθε λογικό και σώφρονα πολίτη 
ως δίκαιο και δημοκρατικό εκλογικό 
σύστημα και όχι να δαιμονοποιείται, 
όπως ευρέως γίνεται…

Το ερώτημα είναι γιατί αντί να 
επιδιώκεται, καταδιώκεται και απα-
ξιώνεται ως εκλογικό σύστημα που 
λίγο έως πολύ προκαλεί χάος…

Όπως ξεκαθαρίζει ο Αριστοτέ-
λης στα «Πολιτικά» η υπέρτατη 
εξουσία των πόλεων, αναγκαστικά 
ασκείται ή από ένα άτομο (βασι-

λεία) ή από λίγους (αριστοκρατία) 
ή από πολλούς (δημοκρατία). Όταν 
το ένα αυτό άτομο ή οι λίγοι ή οι 
πολλοί κυβερνούν σύμφωνα με το 
κοινό συμφέρον, αναγκαστικά τα 
πολιτεύματα αυτά είναι ορθά. Όταν 
όμως έχουν σκοπό να εξυπηρε-
τήσουν το προσωπικό συμφέρον 
του ενός ή των λίγων 
ή του πλήθους τότε 
οδηγούν την πολιτεία 
στην παρεκτροπή και 
την καταστροφή. 

Κατ’ αναλογία εδώ 
βρίσκεται και το πρόβλη-
μα με την απλή αναλογι-
κή. Η απλή αναλογική 
ως εκλογικό σύστημα 
είναι το ιδανικό, αλλά 
για μια ώριμη πολι-
τικά κοινωνία που θα 
δεν θα αφήσει τα προσωπικά πάθη 
και συμφέροντα να υπερκεράσουν 
το γενικό καλό. Ειδικά στους δή-
μους, τον πρώτο βαθμό τοπικής 
αυτοδιοίκησης, το ζητούμενο από 
όλους θα έπρεπε να είναι η ορθή 
διακύβερνηση και η σωστή αξιο-
ποίηση όλων των πηγών χρημα-
τοδοτήσεων για να επιτευχθεί η 
ανάπτυξη και η ευημερία του τό-
που που ζούμε και μεγαλώνουμε 
τα παιδιά μας. 

ΣΕ ΕΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥ-
ΛΙΟ η απλή αναλογική φέρνει όλες 
τις φωνές και τις δυνάμεις της κοινω-
νίας, να εκπροσωπηθούν ανάλογα και 
ισότιμα. Δεν χωρίζει στρατόπεδα 
καλών και κακών, ημών και υμών, 
δεν βάζει διαχωριστικές γραμμές, δεν 
προκαλεί χάος, παρά επιδιώκει τη 

συναίνεση και τη  συ-
νεργασία συμπολίτευ-
σης και αντιπολίτευσης. 

Βέβαια, για να επι-
τευχθεί αυτό είναι απα-
ραίτητος ένας βαθμός 
πολιτικής ωριμότητας 
από όλους τους εκπρο-
σώπους όλων των τάσε-
ων μέσα στο Δημοτικό 
Συμβούλιο. 

Και από την αντιπολί-
τευση η οποία οφείλει να 

διατηρήσει ζωντανή τη φωνή των 
πολιτών που την έστειλαν να τους 
εκπροσωπήσει, με σοβαρότητα, 
πολιτικό λόγο, δομημένες προτά-
σεις με αφετηρίες την ανάπτυξη 
και την ποιότητα ζωής στο δήμο

Και κυρίως από την συμπολίτευση 
η οποία ως πολιτική δύναμη που εκ-
φράζει το μεγαλύτερο ποσοστό των 
δημοτών οφείλει να αφήσει στην 
άκρη αλαζονικές συμπεριφορές, να 
επιδείξει πρώτη τη διάθεση συνερ-

γασίας και συνέργειας και να τείνει 
χείρα συναδέλφωσης και συνα-
πόφασης στην αντιπολίτευση. 

Φαινόμενα ομαδοποίησης, τσου-
βαλοποίησης, εριστικής και επί-
μονης αντίδρασης, παιδαριώδους 
συμπεριφοράς δεν ταιριάζουν και 
κυρίως δεν βοηθούν ούτε στην εξέ-
λιξη ούτε στην ανάπτυξη της τοπι-
κής μας κοινωνίας και πολιτείας. 

Τα καθημερινά προβλήματα είναι 
πολλά και όλοι οφείλουμε να δου-
λέψουμε για τη λύση τους χωρίς 
εμπάθειες, προσωπικές βεντέτες 
και ρεβανσισμούς. Μ’ αυτές τις 
τακτικές έχουμε ήδη χάσει το 
τρένο, κυριολεκτικά και μετα-
φορικά, της ανάπτυξης και κρυ-
βόμαστε πίσω από το δάχτυλό 
μας για τις ευθύνες, όλων μας. 

Για να συμβούν όλα αυτά που 
προαναφέρω, απαιτείται όπως είπα 
ένας βαθμός πολιτικής ωριμότητας 
και στους δημότες και στους επίδο-
ξους εκπροσώπους τους. Βέβαια, η 
πολιτική ωριμότητα και δε συ-
νάδει με εξαγορά ψήφων και με 
παζάρια συμφερόντων… 

Επομένως, ναι, σε μία τέτοια 
κοινωνία, η απλή αναλογική προ-
καλεί χάος…. 

* Η Γιώτα Αθανασούλη  
είναι εκδότρια της εφημερίδας μας

Απλή αναλογική: Ευλογία ή κατάρα για την αυτοδιοίκηση; 
Γράφει η ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ*

n

Τα καθημερινά 
προβλήματα 

είναι πολλά και 
όλοι οφείλουμε 
να δουλέψουμε 
για τη λύση τους 
χωρίς εμπάθειες, 

προσωπικές βεντέτες 
και ρεβανσισμούς.
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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

ΛΙΜΑΝΙ ΚΙΑΤΟΥ

Συνεχίζονται τα έργα στο 
Λιμάνι του Κιάτου

Συνεχίζονται οι εργασίες ολοκλήρω-
σης της πρώτης φάσης επέκτασης 
του λιμενοβραχίονα κ μετατροπής 
του λιμανιού σε καταφύγιο τουρι-
στικών σκαφών χωρίς να χάνει τον 
εμπορικό του χαρακτήρα.

έργα Εισηγητής Πειθαρχικού του 
Οικονομικού Επιμελητηρίου 

Ελλάδος ο Γιώργος Τσολάκος�
Σημαντική διάκριση για τον αντιδήμαρχο Οικονομικών του Δ. Σικυωνίων

Ο αντιδήμαρχος Οικονομι-
κών του δήμου Σικυωνί-
ων, Γιώργος Τσολάκος, 

πέτυχε την εκλογή του, στη θέση 
του εισηγητή του Πειθαρχικού Συμ-
βουλίου του Οικονομικού Επιμελη-
τηρίου Ελλάδος. 

Ο γνωστός λογιστής και σύμβου-
λος επιχειρήσεων από το Κιάτο είχε 
ήδη εκλεγεί από τις 15 Δεκεμβρίου 
2019 στην Συνέλευση των Αντιπρο-
σώπων με το συνδυασμό «Δημο-
κρατική Κίνηση Οικονομολόγων & 
Συνεργαζόμενοι (ΔΗΚΙΟ-Σ)» όπου 
επικεφαλής είναι ο σημερινός πρόε-
δρος του Οικονομικού Επιμελητηρί-

ου Κωνσταντίνος Κόλλιας.
Ο κ. Τσολάκος είχε εκλεγεί στο σύ-

νολο της επικράτειας (πλην Αττικής 
και Θεσσαλονίκης) με 1060 ψήφους 
που τον έφεραν στην 22η θέση σε 
σύνολο 156 εκλεγμένων υποψηφίων 
από όλες τις παρατάξεις!

Η επιτυχία του αντιδημάρχου Σι-
κυωνίων συνεχίστηκε με την εκλογή 
του ως εισηγητή του Πειθαρχικού 
συμβουλίου του Οικονομικού Επιμε-
λητηρίου Ελλάδος. 

Η εκλογή του Γιώργου Τσολάκου 
είναι ιδιαίτερα σημαντική για το νομό, 
αφού εκπροσωπεί το σύνολο του 
κλάδου των λογιστών της Κορινθίας 
στο Οικονομικό Επιμελητήριο.

Σ ύμφωνα με ανακοίνωση του δήμου Σικυωνίων 
όσοι πολίτες έχουν διαπιστώσει να υπάρχει λά-
θος στους λογαριασμούς ΔΕΗ (ή άλλων παρό-

χων ηλεκτρικής ενέργειας), στην αναγραφή των τετρα-
γωνικών μέτρων των ακινήτων τους που βρίσκονται στα 
όρια του δήμου Σικυωνίων μπορούν μέχρι 31/3/2020 να 
το διορθώσουν.

Συγκεκριμένα κάτοικοι και ιδιοκτήτες ακινήτων του δή-
μου Σικυωνίων και από τις τρεις Δημοτικές Ενότητες (Σι-
κυωνίων, Φενεού, Στυμφαλίας) που έχουν διαπιστώσει ότι 
στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας γράφονται λά-
θος τετραγωνικά για τα ακίνητά τους, μπορούν να απευθυν-
θούν στην οικονομική υπηρεσία του δήμου για διόρθωση. 
Μαζί τους πρέπει να έχουν Αντίγραφο του Ε9 έτους 2019 και 

Αντίγραφο πρόσφατου λογαριασμού ηλεκτρικής ενέργειας 
(ΔΕΗ ή άλλου πάροχου). Οι πολίτες που θα ακολουθήσουν 
την παραπάνω διαδικασία θ’ απαλλαγούν από τυχόν πρόστι-
μα και αναδρομικά τέλη μέχρι και την 31/12/2019.
Πληροφορίες:
2742360137-138-139 (ΔΕ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ), 
2747360222 (ΔΕ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ), 
2747360120-124 (ΔΕ ΦΕΝΕΟΥ)

Προσοχή: Μετά την παρέλευση της προθεσμίας 
(31/03/2020) θα γίνουν διασταυρώσεις στοιχείων μεταξύ 
Ε9 και λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειες και εφόσον δι-
απιστωθούν ανακρίβειες θα επιβληθούν από τις αρμόδιες 
αρχές, πρόστιμα και αναδρομικά τέλη για τα τελευταία δέκα 
χρόνια!

ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ 
ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ

Εγκρίθηκαν οι άδειες

Εγκρίθηκε η άδεια εκτέλεσης 

κατασκευής του αρδευτικών έργων 

ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ, καθώς κ οι άδειες 

χρήσης νερού τεσσάρων γεωτρήσε-

ων κ της πηγής.

Δ. Σικυωνίων:  Προθεσμία για τη διόρθωση λάθους
στα τετραγωνικά ακινήτων στους λογαριασμούς της ΔΕΗ
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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	

Καλώς ήρθατε στο Home 
Design –ΑΦΟΙ ΔΟΥΡΗ���

Στο Home Design  θα βρείτε εξαιρετικές προτάσεις σχεδιασμού του χώρου σας για:   
1. Έπιπλα Κουζίνας: Η εταιρία μας κατασκευάζει έπιπλα κουζίνας υψηλής ποιότητας. Ποιό-

τητα -Παράδοση-Καλές τιμές!!! 
Στα έπιπλα κουζίνας έχει τις εξής αντιπροσωπείες ιταλικών οίκων.
• STOSA S.P.A., www.stosa.gr, με πολυετή εμπειρία στο χώρο και 10ετή εγγύηση. 
• MOBILTURI, www.mobilturi.it, με πολυετή εμπειρία στο χώρο και 10ετή εγγύηση. 
• ΕNETCUCINE, www.netcucine.it  CUCINE, για πιο οικονομικές λύσεις

2. Ηλεκτρικές συσκευές : Η εταιρία μας αντιπροσωπεύει τις εταιρείες FRANKE και Karag
3. Πόρτες εσωτερικές : Κατασκευάζουμε πόρτες υψηλής ποιότητας ακολουθώντας τις 

απαιτήσεις της σύγχρονης δόμησης, διακόσμησης και τεχνολογίας. 
• Ξύλινες    •   Laminate    •   Κάσα αλουμινίου    •   PVC, συνεργαζόμαστε με την ελληνική 

εταιρεία SILVES ΑΒΕΕ (www.silves.gr), 
4. Συνθετικά Κουφώματα VEKA: Αντιπροσωπεύουμε την γερμανική εταιρεία VEKA (www.

veka.de) σε συνεργασία με την ελληνική εταιρεία ALSYK ΣΥΚΟΒΑΡΗΣ (www.alsyk.gr)
5. Ντουλάπες:  Η εταιρεία μας ειδικεύεται στους τομείς που αφορούν τη διαμόρφωση εσω-

τερικών χώρων κατοικίας,  προσφέροντας ποιότητα, αισθητική και ξεχωριστό στυλ. 
6. Έπιπλα μπάνιου. Σε λάκα με ειδική βαφή αδιαβροχοποίησης, σε Laminate, και σε Laminate 

με τεχνοτροπία χειροποίητη, που προσφέρουν ένα ιδιαίτερο και μοναδικό στυλ.
7. Έπιπλα εσωτερικών χώρων, σε μεγάλη ποικιλία, εξαιρετικής ποιότητας, καλές τιμές!!!!!! 

• Σαλόνια, Τραπεζάκια σαλονιού     •   Σετ Τραπεζαρίας, τραπέζια &καρέκλες κουζίνας, 
• Κρεβατοκάμαρες,     •   Συνθέσεις TV    •   Παιδικά-βρεφικά έπιπλα.
• Φωτιστικά.    •   Διακοσμητικά –πίνακες, που δίνουν ξεχωριστό στυλ στο χώρο σας.

Ύστερα από την πολυετή εμπειρία μας σας προσφέρουμε μελέτη του χώρου σας
Καλέστε μας τώρα για να μάθετε τις νέες μας προσφορές καθώς και να μάθετε για τις 

νέες μας παραλαβές. Σας περιμένουμε στην έκθεσή μας για να δείτε όλες τις προτάσεις 
μας αλλά και για να σχεδιάσουμε μαζί την επίπλωση και την διακόσμηση του χώρου σας.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΚΘΕΣΙΑΚΑ ΕΙ∆Η

Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται στο χώρο της κατασκευής ξύλινων κουφωμάτων, επίπλων κουζίνας και γενικώς  επίπλων 
εσωτερικών χώρων από το 1960, όπου το ξεκίνημα είχε γίνει από τον πατέρα μας, Άγγελο Δούρη, στη Λυκοποριά Κορινθίας.
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ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ
ΠΡΟΣΩΠΟ & ΣΩΜΑ
SUPER ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Έκλεψε την παράσταση με την 
εξαιρετική παρουσία της η μαθήτρια 
του 2ου Γενικού Λυκείου Κιάτου Μα-
ρία Ανδρικοπούλου, η οποία μίλησε 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκπρο-
σωπώντας την Ελλάδα, σε μαθητές 
Λυκείου από όλη την Ευρώπη στο 
πλαίσιο του Euroscola.

Η Μαρία, άνετη, σίγουρη και λα-
μπερή μια αληθινή Ελληνίδα προσήλ-
θε στο βήμα του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και με σταθερή φωνή γεμάτη 
φλόγα μίλησε σύντομα και περιεκτικά 
για όλα εκείνα τα προτερήματα του 
τόπου μας που τον καθιστούν ελκυ-
στικό, ως προορισμό. Στη συνέχεια 
έβαλε τον πολιτικό προβληματισμό 
για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένω-

σης όπως θα έπρεπε να είναι, όπως 
τον αντιλαμβάνονται οι νέοι άνθρω-
ποι, μέσα από τη συνεργατικότητα και 
την αλληλεγγύη.  

Η Μαρία Ανδρικοπούλου μαζί 
με άλλους 23 μαθητές από όλη την 
Πελοπόννησο επιλέχθηκαν μέσω 
διαδοχικών διαγωνισμών για να εκ-

προσωπήσουν την πατρίδα μας στο 
Ευρωκοινοβούλιο μέσω του προ-
γράμματος Euroscola. To πρόγραμμα 
αυτό έχει ως στόχο να δώσει στους 
νέους της Ευρωπαϊκής Ένωσης την 
ευκαιρία να γνωρίσουν το χώρο και 
τον τρόπο λειτουργίας του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου και να εκφράσουν 
τις προσδοκίες και τις απόψεις τους 
για την ευρωπαϊκή οικοδόμηση.

Οι μαθητές που συμμετέχουν αξι-
ολογούνται κατά 60% μέσω εργασί-
ας- έκθεσης που καταθέτουν, ενώ 
συνυπολογίζεται στην τελική επιλογή 
η πολύ καλή γνώση της Αγγλικής ή 
Γαλλικής γλώσσας (20%) και η καλή 
γενική επίδοση στα μαθήματα του 
σχολείου (20%).

Η Μαρία Ανδρικοπούλου εκπρόσωπησε επάξια την χώρα μας στο Ευρωκοινοβούλιο

Η μαθήτρια από το Κιάτο έκλεψε την παράσταση στο Στρασβούργο!



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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ΚΛΕΙΣΤΟ 
ΓΥΜΝΑΣΤΉΡΙΟ 
ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ 

Διαμόρφωση 
προαύλιου χώρου

Στον προαύλιο χώρο του 

κλειστού γυμναστηρίου Βρα-

χατίου ΄΄Γ. Τριαντάφυλλος΄΄ 

ολοκληρώθηκαν οι εργασίες 

διαμόρφωσης και επιχωμάτω-

σης της επιφάνειας δημιουργί-

ας θέσεων στάθμευσης καθώς 

και οι εργασίες υποδομής 

ηλεκτροφωτισμού (σωληνώ-

νεις δικτύου, φρεάτια κλπ).

Οι εργασίες που θα ακολουθή-

σουν είναι:

1) Τοποθέτηση μη υφαντού 

γεωυφάσματος, διάστρωση 

υλικού οδοστρωσίας 3Α, 

ασφαλτική προεπάλειψη και 

διαμόρφωση της τελικής επι-

φάνειας με ασφαλτοτάπητα.

2) Τοποθέτηση φωτιστικών 

σωμάτων αστικού φωτισμού, 

τύπου led, σε χαλύβδινους 

γαλβανισμένους ιστούς ύψους 

δέκα (10) μέτρων.

έργα Επανεγκρίθηκαν με ΦΕΚ τα 
όρια οικισμού του Βραχατίου

Αννίβας Παπακυριάκος: “Δικαίωση μιας μεγάλης προσπάθειας 
της Δημοτικής Αρχής. Δικαίωση για όλο το Βραχάτι”.

Ι στορική η 29η Ιανουαρίου για το 
Βραχάτι αφού μετά από χρόνιες 
προσπάθειες οριστικοποιήθηκε 

και δημοσιεύτηκε επιτέλους, στο φύλ-
λο 20 της Εφημερίδας της Κυβερνήσε-
ως (ΦΕΚ Δ’) η «επανέγκριση ορίων, 
όρων και περιορισμών δόμησης του 
οικισμού Βραχατίου του Δήμου Βέλου 
Βόχας της Περιφερειακής Ενότητας 
Κορινθίας Νομού Κορινθίας».

Όπως σημειώνεται στο δελτίο τύπου 
του δήμου Βέλου-Βόχας: «Η υπογρα-
φή από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας 
κ. Προκόπιο Παυλόπουλο και τον Υφυ-
πουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. 
Δημήτριο Οικονόμου, του συγκεκριμέ-
νου ΦΕΚ είναι το αποτέλεσμα μιας μα-
κράς περιόδου χειρισμών και ενεργειών 
από πλευράς του δήμου Βέλου-Βόχας, 
αλλά και του δημάρχου Αννίβα Παπακυ-
ριάκου, προσωπικά.

Ενέργειες που ξεκινούν από όταν το 
πρόβλημα ανέκυψε, (μετά από δικαστι-
κή προσφυγή που βασίστηκε σε λαν-
θασμένους χειρισμούς της Νομαρχίας 

Κορινθίας τη δεκαετία του ’80), για να 
φτάσουμε με διαδοχικές παρεμβάσεις 
σε υπηρεσίες και φορείς, στο σημερινό 
ευτυχές αποτέλεσμα που αποκαθιστά 
τη νομιμότητα, την αρτιότητα και την οι-
κοδομησιμότητα στα όρια του οικισμού 
Βραχατίου.

Ενδεικτικά αναφέρουμε τις υπηρεσίες 
από τις οποίες πέρασε όλα αυτά τα χρό-
νια η προσπάθεια του Δήμου Βέλου-
Βόχας για την εξασφάλιση των δικαιω-
μάτων των ιδιοκτητών γης και κατοίκων 
του Βραχατίου: Πολεοδομία Κορίνθου, 
Εφορεία Αρχαιοτήτων Κορινθίας, Δι-
εύθυνση Δασών της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης, Κεντρικό Συμβούλιο Πολε-
οδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων 

– ΣΥΠΟΘΑ Π.Ε. Κορινθίας- Συμβούλιο 
Επικρατείας, Υπουργείο Περιβάλλο-
ντος, Προεδρία της Δημοκρατίας, κ.ά. 
Διαδικασίες χρονοβόρες και δύσκολες 
τις οποίες οι υπηρεσίες και ο Δήμαρχος 
Βέλου-Βόχας με επιμονή και υπομονή 
διεκπεραίωσαν ή πίεσαν για να επέλθει 
το θετικό αποτέλεσμα, παρακάμπτοντας 
ταυτόχρονα, τη μικροπολιτική σκοπι-
μοτήτων που ασκήθηκε κατά καιρούς, 
πάνω στο σοβαρό αυτό πρόβλημα που 
αντιμετώπιζε το Βραχάτι.

Η επανέγκριση των ορίων, όρων και 
περιορισμών δόμησης έχει αναδρομι-
κή ισχύ, αρχίζει από τις 16-11-1988, 
ημερομηνία δημοσίευσης της αριθμ. 
8010/08-11-1988 απόφασης Νομάρχη 
Κορινθίας (Δ΄ 827).

Ο Δήμαρχος ευχαριστεί ιδιαίτερα τον 
Βουλευτή Κορινθίας κ. Νίκο Ταγαρά 
για την προσωπική του επέμβαση στην 
διεκπεραίωση της όλης υπόθεσης, κα-
θώς και τις αρμόδιες υπηρεσίες του 
Δήμου Βέλου Βόχας».

n

Ο οικισμός του Βραχατίου 
είχε “πέσει” όταν δικαστική 

προσφυγή κατέληξε  
σε απόφαση του Συμβουλίου 

της Επικρατείας το 2017.
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Το δημοτικό συμβούλιο Βέλου-Βόχας 
υπερψήφισε τον προϋπολογισμό 

της αντιπολίτευσης!

Μ ετά από μια μακρά και 
έντονη, σε ορισμένα ση-
μεία, συνεδρίαση χθες 

βράδυ το δημοτικό συμβούλιο Βέ-
λου-Βόχας υπερψήφισε τον προϋ-
πολογισμό της αντιπολίτευσης για το 
έτος 2020. Ο επικεφαλής της μείζονος 
αντιπολίτευσης Θανάσης Μανάβης 
κατά την εισήγηση της εναλλακτικής 
πρότασης είπε: 

«Kύριε Πρόεδρε,
Ο προϋπολογισμός του Δήμου απο-

τελεί εργαλείο πολιτικής βούλησης των 
παρατάξεων, σύμφωνα με τις προεκλο-
γικές δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει 
έναντι των πολιτών.

Σε αυτόν αποτυπώνονται οι κατευ-
θύνσεις της Διοίκησης του δήμου, δί-
νοντας το στίγμα και την πορεία που 
θέλουν να ακολουθήσει.

Επι 10 χρόνια οι προυπολογισμοί του 
δήμου Βέλου-Βόχας, αδιαφόρησαν για 
τις αληθινές ανάγκες των χωριών και 
της κοινωνίας και με διαρκείς αναθέσεις 
μικροέργων εξυπηρέτησαν μόνο τις 
ανάγκες εκλογής του κ.Παπακυριάκου.

Ιστορικά είναι η πρώτη φορά που η 
αντιπολίτευση του δήμου μας, καταθέ-
τει μία εναλλακτική πρόταση προϋπο-
λογισμού, πλήρως ισοσκελισμένου που 
ικανοποιεί δύο πολύ σημαντικές αξίες 
αλλά και ανάγκες.

ΠΡΩΤΟΝ: Να πιάνουν τόπο τα λεφτά 
των δημοτών και

ΔΕΥΤΕΡΟΝ: Να γίνουν οι πρόεδροι 
των τοπικών κοινοτήτων πραγματικοί 
πρόεδροι, που φροντίζουν για τα χωριά 
τους.

Σταματάμε τις αναθέσεις των 24.800 
ευρώ, που σκανδαλίζουν χωρίς να 
παράγεται το παραμικρό έργο και 
μπαίνουμε στην εποχή της κανονικό-
τητας και των δημοπρασιών, που είναι 
σίγουρο ότι θα αποφέρουν καλύτερο 
και χειροπιαστό έργο στον δήμο Βέλου-
Βόχας.

Με πίστη στην δημοκρατική λειτουρ-
γία και με σεβασμό στις τοπικές μας κοι-
νότητες, δίνουμε την δυνατότητα στα 
τοπικά συμβούλια να έχουν εξασφαλι-
σμένο προϋπολογισμό, όπως ο νόμος 
επιτρέπει, με πληθυσμιακά κριτήρια για 
να είναι τα χωριά μας καθαρά και αξιο-
πρεπή όπως τους αρμόζει.

Η αντιπολίτευση από κοινού καταθέ-
τει σήμερα ενώπιον σας την πρόταση 

της και ζητά να υπερψηφιστεί, έχοντας 
επίγνωση των ευθυνών που αναλαμ-
βάνει.

Συνεργασθήκαμε για να δημιουργη-
θεί και πάλι η ελπίδα στον δήμο Βέλου-
Βόχας.

Όπως θα εξηγήσουν αμέσως μετά 
και οι άλλοι συνάδελφοι:

-Σταματάμε τις γνωστές αναθέσεις 
και πλέον πλειοψηφία των έργων θα 
γίνονται με δημοπρασίες, που σημαί-
νει περισσότερα λεφτά για έργα αλλά 
και διαφάνεια που τόσο λείπει από τον 
δήμο.

-Δίνουμε, όπως σε όλους τους τό-
νους προεκλογικά λέγαμε, την δυνα-
τότητα στα χωριά να μην είναι υποτελή 
στον κάθε αντιδήμαρχο αλλά να έχουν 
ένα σταθερό ποσό κάθε χρόνο για να 
προγραμματίζουν τις ανάγκες τους.

Τα 136.000 ευρώ που καταθέτουμε 
στον δικό μας προϋπολογισμό είναι η 
αρχή.

-Εγγράφουμε πίστωση 44.800 ευρώ 
στον προϋπολογισμό, προκειμένου 
να ξεκινήσει η λύση του προβλήματος 
υδροδότησης της Στιμάγκας, με δημο-
τικό δίκτυο κάτι που αποτελεί πάγιο αί-
τημα των κατοίκων πολλά χρόνια τώρα.

Παρά τις προσπάθειες να διασπαστεί 
με τεχνάσματα η αντιπολίτευση του δή-
μου, σήμερα είμαστε εδώ και δείχνουμε 
ΟΛΟΙ μαζί τον δρόμο για το μέλλον.

Ένα μέλλον που μπορεί να είναι κα-
λύτερο και είμαστε αποφασισμένοι να 
δουλέψουμε για αυτό.

Σας καλώ να ψηφίσετε την πρόταση 
μας για τον προϋπολογισμό του 2020.!»

Ο Σύλλογος 
Γονέων Γυμνασίου 

Βραχατίου
ευχαριστεί

το Φαρμακείο
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ 

ΖΙΟΥΒΑ
στο Βραχάτι για την 
χορήγηση υγρών 
απολυμαντικών 
χεριών για τις 

τάξεις των μαθητών 
του Γυμνασίου.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ...

Ο προϋπολογισμός του 2020 για το 
δήμο Βέλου-Βόχας θα μείνει αξέχα-
στος σε όλους τους παροικούντες 
την Ιερουσαλήμ για πολλούς λό-
γους και εν μέρει ανεξάρτητους από 
την ψήφισή του. 
Το πρώτο συμβούλιο για τη συζή-
τησή του ήταν την Παρασκευή 24 
Ιανουαρίου. Και στις δύο συνεδριά-
σεις σύσσωμη η αντιπολίτευση ήταν 
απούσα, χωρίς καμία ανακοίνωση ή 
επιστολή προς τον πρόεδρο του Δη-
μοτικού Συμβουλίου που να εξηγεί 
την απουσία όλων των συμβούλων.
Την επομένη, 25 Ιανουαρίου, άρχι-
σε μια σειρά ανακοινώσεων μεταξύ 
των δύο παρατάξεων της αντιπο-
λίτευσης του κ. Μανάβη και του κ. 
Τσίτουρα. Φάνηκε μια ασυμφωνία 
ως προς τους λόγους της απουσίας. 
Ώρα, μέρα και μη ζωντανή μετάδο-
ση της συνεδρίασης επικαλέστηκε η 
ανακοίνωση Μανάβη, η οποία τόνιζε 
ότι «η αντιπολίτευση χθες ΑΠΟ ΚΟΙ-
ΝΟΥ αποφάσισε να μην πάει στην 
συνεδρίαση» (τα κεφαλαία ανήκουν 
στο συντάκτη της ανακοίνωσης). 
Άλλους λόγους σχετικούς με τη 
σύνταξη του προϋπολογισμού επι-
καλέστηκε η ανακοίνωση Τσίτουρα. 
Στη διαφαινόμενη διαφωνία μεταξύ 
των δύο συνδυασμών της αντιπο-
λίτευσης η λύση δόθηκε με το, από 
μηχανής, εξιλαστήριο θύμα που δεν 
ήταν άλλο από την εφημερίδα μας. 
Προς το παρόν, δεν απαντάμε και 
αφήνουμε το εύλογο περιθώριο για 
επανόρθωση. Σε καμία περίπτωση 
όμως δε σημαίνει ότι κλείνουμε το 
θέμα και δεν θα απαντήσουμε πολύ 
συγκεκριμένα και με γραπτά ντο-
κουμέντα στον κατάλληλο χρόνο. 
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Ο δήμαρχος Βέλου-Βόχας 
Αννίβας Παπακυριάκος 
απαντά στο δημοσίευμα του 

δημοτικού συμβούλου της μειοψηφίας 
κ. Παναγιώτη Πανταζή, το οποίο φιλο-
ξενήσαμε στο προηγούμενο φύλλο της 
εφημερίδας μας και αναφέρει:
«Διάβασα τις δηλώσεις του κ. Πανταζή. 
Δεν γνωρίζω, αλήθεια,  πώς  δεν κουρά-
ζεται να επαναλαμβάνεται συνεχώς  αλλά 
έχω την εντύπωση πως ο κόσμος έχει 
κουραστεί να τον ακούει. Θα επιχειρήσω 
όμως να απαντήσω σε όσα αναφέρεται 
ο κ. Πανταζής για να αντιληφθεί και ο 
τελευταίος πολίτης του δήμου, τον καιρο-
σκοπισμό  της σημερινής αντιπολίτευσης.

«Η αντιπολίτευση πρέπει να ελέγχει 
την δημοτική αρχή»
Αυτός είναι ο απόλυτος ρόλος της. Με 
μια προϋπόθεση όμως. Για να τον επι-
τελέσει σωστά πρέπει να έχει γνώσεις. 
Εκείνος που ελέγχει πρέπει να  γνωρίζει, 
και για να γνωρίζει πρέπει να θέλει να 
μάθει.
Επί του προκειμένου, ο κ. Πανταζής 
δεν έχει κατανοήσει ίχνος βασικής 
λειτουργίας του Δήμου και μάλλον δεν 
επιθυμεί να μάθει. Παράδειγμα αδιαμφι-
σβήτητο πως επί μισή ώρα εξηγούσαμε 
στο ΔΣ  τι είναι τα ταμειακά διαθέσιμα 
και εκείνος επέμενε  πως δεν υπάρχουν 
τα 2,5 εκατομμύρια. Το ίδιο συνέβη και 
με το τεχνικό πρόγραμμα , με τις χρη-
ματοδοτήσεις, με όλα. Αλλά αν σκεφθεί 
κάποιος πως   εδώ και 5 χρόνια δεν έχει 
κατανοήσει τίποτα ο επικεφαλής της πα-
ράταξης του από πού θα μάθει ο κ. Πα-
νταζής;

«Η αντιπολίτευση προβάλει 
προτάσεις»
Ποιος μπορεί να διαφωνήσει; Αλλά ανα-
ρωτιέμαι  του κ. Πανταζή  ποιες είναι οι 
προτάσεις;
Όχι σε επιχορήγηση στο λιμενικό 
ταμείο
Η φράση αυτή  αποτελεί πρωτοτυπία 

αφού ο κ. Πανταζής είναι και μέλος του 
ΔΣ του λιμενικού ταμείου, αλλά υπάρ-
χει εξήγηση και γι αυτήν την αντίφαση 
.Δεν έχει εμφανιστεί ποτέ.
Και επομένως, δεν έχει αντιληφθεί πως 
το καλοκαίρι  θα πρέπει να εξηγήσει 
αυτό το «όχι» στους ψηφοφόρους του. 
Διότι η άρνηση επιχορήγησης στο λιμε-
νικό ταμείο σημαίνει ότι η παραλία το 
καλοκαίρι δεν θα καθαρίζεται, μικρές τε-
χνικές παρεμβάσεις δεν θα γίνονται, ζη-
μιές δεν θα επιδιορθώνονται, φώτα δεν 
θα μπαίνουν, ναυαγοσώστης που εμείς 
προβλέπουμε δεν θα υπάρχει. Τραντα-
χτά αποτελέσματα μιας αντιπολίτευσης 
εμπαθούς που δεν έχει πρόταση αλλά 
δεν έχει και άποψη .

Τεχνικό πρόγραμμα
Κ. Πανταζή,  δεν ψηφίσατε ούτε…. την 
επούλωση λάκκων! Αυτή είναι η άπο-
ψη μιας «στιβαρής» αντιπολίτευσης. Να 
αφήνει ανοιχτές τις λακκούβες στους 
δρόμους!

Για Γραμματέα του δήμου, δηλώνετε 
απλά πως «δεν θα πάρουμε».
Δεν χρειάζεται ο Δήμος θέσεις τεχνο-
γνωσίας. Όλοι  οι δήμοι της χώρας 
προχωρούν σε ανάλογες θέσεις στρα-
τηγικής σημασίας στο οργανόγραμμα 
τους  …αλλά στον δήμο Βέλου Βόχας  η 
«υπεύθυνη» αντιπολίτευση έχει   ΑΥ-
ΤΗΝ την άποψη.
Ποια είναι η κλειστή καθεστωτική 
παρέα που κυβερνά κε. Πανταζή;
Η δημοτική παράταξη που ηγούμαι επί 
10 συναπτά έτη, τιμάται  από τους πο-
λίτες  με ποσοστά του 50% και πλέον  
από την πρώτη Κυριακή  απέναντι σε 5 
παρατάξεις. Διοικεί με τους εκλεγμένους 
συμβούλους.
Αναρωτιέμαι με ποιον θέλετε να διοι-
κήσω; Με εσάς που είστε  απών από τα 
όργανα στα οποία οφείλετε να παρευρί-
σκεστε και που τώρα δεν παρευρίσκε-
στε ακόμα και στο δημοτικό συμβούλιο 
«γιατί δεν είστε άεργος» είπατε  προ-

σβάλλοντας τους υπόλοιπους συναδέλ-
φους σας. Οι δημότες μας έχουν ψηφίσει 
πολύ καλύτερους αυτοδιοικητικούς – αν 
θεωρήσουμε ότι ανήκετε σ’ αυτούς.

Διεκδικείτε την εξουσία
Είστε ελεύθερος να την διεκδικήσετε. 
Βέβαια με τον δικό σας τρόπο εδώ και 
χρόνια. Με άγνοια, ψέμα, λάσπη, εμπά-
θεια .Καλή συνέχεια.

Περί πολιτικής αντίληψης..
Καμία πολιτική αντίληψη δεν έχετε.
Αγνοείτε βασικές παραμέτρους στην 
αυτοδιοίκηση για να μπορέσετε να 
αποκτήσετε πολιτική αντίληψη. Αγνο-
είτε τα προβλήματα, το χρονικό τους, 
τις δυνατότητες επίλυσης  τους, την εξά-
ντληση κάθε προσπάθειας.
Διαφαίνονται όλα αυτά από τον στείρο  

καταγγελτικό λόγο σας χωρίς επιχειρή-
ματα και χωρίς γνώση.
Έναν στόχο μόνο έχετε.
Την πλήρη εμπλοκή του έργου της δη-
μοτικής αρχής, ανεξάρτητα από το κό-
στος που θα έχει αυτό  στους   πολίτες. 
Η βαθιά σας επιθυμία είναι να παρου-
σιαστεί η δημοτική αρχή, ως ανίκανη 
και ανεπαρκής.
Αυτό φαίνεται καθαρά και από την 
εμπλοκή στο θέμα του προϋπολογισμού 
και την παρουσίαση του δικού μας  
προϋπολογισμού  ως  δικό σας, με ένα 
κάκιστο σύνολο αλλαγών, πιθανότατα 
εκτός νομιμότητας, που ειλικρινά θα γε-
λάσει ο κόσμος και οι υπηρεσίες και δεν 
θα εγκρίνεται από πουθενά…..
Μόνο στον Δήμο μας συμβαίνουν αυτά. 
Και είναι υπεύθυνη η παράταξή σας, και 
όσοι την ακολουθούν.

Υφαρπάξαμε τις ψήφους λέτε κε. 
Πανταζή…
Η ψήφος δεν υφαρπάζεται σε τέτοια 
ποσοστά για 10 συναπτά έτη, για τρεις 
εκλογικές διαδικασίες, κε. Πανταζή. Και 
μάλιστα τα χρόνια της χειρότερης κρίσης 
και σε έναν πρώην καταχρεωμένο Δήμο 
όπου λαϊκιστές και ψεύτες όπως εσείς και 
η παράταξη σας βρίσκουν άπλετο χώρο 
να λασπώνουν τα πάντα και τους πάντες.
Κάποιος μπορεί να κοροϊδεύει πολλούς 
για λίγο ή λίγους για πολύ.
20.000 άνθρωποι ξέρουν τι κάνουν, 
όταν το κάνουν κατ΄ επανάληψη.
Γι αυτό και σας τοποθέτησαν εκεί που 
βρισκόσαστε τώρα.

Μιλάτε για λαϊκισμό και ψέματα

 «Aπασφάλισε» ο Αννίβας: Η αντιπολίτευση 
της άγνοιας – του ψεύδους και της εμπάθειας 

Απάντηση του δημάρχου Βέλου-Βόχας Αννίβα Παπακυριάκου σε δημοσίευμα

ΒΡΑΧΑΤΙ, έναντι γηπέδου

ΤΗΛ.: 27410 51690, 27410 56000
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μπύρες - νερά
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Βασ. Τρωγάδης: «Αυτοί οι οποίοι 
μέχρι τώρα έκριναν και κατέκριναν 

ήρθε η ώρα να κριθούν» 

Ο αντιδήμαρχος Οικονομικών Βέλου-Βό-
χας κ. Βασίλης Τρωγάδης σε δηλώσεις 
του αναφέρεται στην επίμαχη συνεδρί-

αση του δημοτικού συμβουλίου και υπερψήφιση 
του προϋπολογισμού της αντιπολίτευσης.

«Στο συμβούλιο που διεξήχθη με θέμα τον προ-
ϋπολογισμό του 2020, όλα έγιναν όπως περιμέναμε 
εδώ και μια βδομάδα χωρίς καμία απολύτως έκ-
πληξη.

Η δημοτική αρχή κατέθεσε προς ψήφιση έναν 
ισοσκελισμένο προϋπολογισμό, που είχε την έγκρι-
ση του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας 
των Ο.Τ.Α., σε αντίθεση με την συσπειρωμένη –
όπως φάνηκε στην εισήγηση που έκανε ο νεόκο-
πος ηγέτης της–αντιπολίτευση,  που έκανε κάποιες 
άναρχες εναλλακτικές προτάσεις, οι οποίες αφο-
ρούσαν το 2% του συνόλου του προϋπολογισμού.

Οι αλλαγές που τελικά υπερψηφίστηκαν, αφο-
ρούσαν σε πρώτη φάση περικοπές σε βασικές 
προμήθειες του δήμου όπως λαμπτήρες, υλικά 
ύδρευσης, ασφαλτικό υλικό, οικοδομικά υλικά, ενώ 
κάποιες άλλες αφορούσαν τη χρηματοδότηση ενός 
έργου, που αρχικά είχε προταθεί να είναι πάνω από 
100.000€, ενώ στη συνέχεια το έκαναν 40.000 πε-
ρίπου (ενδεικτικό της προχειρότητας σύνταξης της 
εναλλακτικής πρότασης) καθώς και μια αχρείαστη 
ενίσχυση των τοπικών κοινοτήτων γιατί έτσι και 
αλλιώς στον προϋπολογισμό μας προβλέπονταν και 
μάλιστα θα ήταν διαρκής και πολύ μεγαλύτερη. Απ’ 
ότι φάνηκε ούτε αυτό το είχαν προσέξει.

Εν κατακλείδι και σε ό,τι αφορά το πρακτικό σκέ-
λος του προϋπολογισμού, σε περίπτωση που υπάρ-
ξει έγκριση αυτής της πρότασης, θα προκύψουν 
καθυστερήσεις σε βασικές προμήθειες, δεν θα 
υλοποιηθεί η συντήρηση του γηπέδου μπάσκετ στο 
Ελληνοχώρι, η περίφραξη του γηπέδου της Πουλί-
τσας, δεν θα πραγματοποιηθούν οι συντηρήσεις στη 
ζώνη ευθύνης του Λιμενικού Ταμείου στο Βραχάτι, 

καθώς και οι πολιτιστικές εκδηλώσεις σχολείων και 
συλλόγων που ενίσχυε ο Δήμος και οι οποίες πλέον 
δεν θα μπορούν να υλοποιούνται. ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΠΛΕ-
ΟΝ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ.

Κλείνοντας και σε ότι αφορά το πολιτικό κομμάτι, 
φάνηκε πως μετά την ομογενοποίηση της αντιπολί-
τευσης –και κρίνοντας από την εισήγηση του κυρί-
ου Μανάβη– ότι ούτε λίγο, ούτε πολύ έχει αυτοανα-
κηρυχθεί(;!) ή τον έχουν εξουσιοδοτήσει ως ηγέτη 
τους.

Το λέω αυτό γιατί από τις τοποθετήσεις τόσο του 
κυρίου Τσίτουρα, που ουσιαστικά επιβεβαίωσε πολ-
λούς, όσο και από την πενία των επιχειρημάτων του 
«πολιτικά και κομματικά άστεγου» κυρίου Γιώργου 
Βουδούρη φάνηκε ότι ο κύριος Μανάβης κέρδισε 
μια μάχη. Το ζητούμενο όμως είναι, ο Δήμος και ο 
δημότης, τι κέρδισαν άραγε;!

Περάσαμε και επίσημα σε μια περίοδο που και 
αυτοί οι οποίοι μέχρι τώρα έκριναν και κατέκριναν 
ήρθε η ώρα να κριθούν.

Τέλος κρατώ από τη χθεσινή συζήτηση και τη «σι-
ωπή» ενός έμπειρου στελέχους της αντιπολίτευσης, 
θεωρώ πως δεν ήταν τυχαία.

Ο χρόνος θα δείξει…»

Τάξαμε δημαρχείο 3.000.000,00 €.
Τάξαμε αγροτική οδοποιία 700.000,00€.
Τάξαμε έργα ύδρευσης 2.200.000,00€.
Τάξαμε αθλητικά έργα στο γήπεδο Βέλου 600.000,00€.
Προγράμματα που είναι όλα έτοιμα για εντάξεις.
Με πολλή  δουλειά, όλα είναι στο Υπουργείο Εσωτερι-
κών. Δεν έχουμε χάσει κανένα έργο, δεν έχει σχέση το 
πάγωμα του Φιλόδημου.
Αναρωτιέμαι   αν  αύριο εγκριθεί κάτι-εκτός από την 
στεναχώρια σας- θα ζητάτε συγγνώμη;
Λέτε πως Τάξαμε 600.000,00€ αγροτική οδοποιία 
και την χάσαμε…
Ανοίξτε σελίδα 7 τεχνικού προγράμματος, πίνακας 1 
συνεχιζόμενα έργα να τα δείτε. Κωδικοί 14 και 15.
Δεν γνωρίζετε απολύτως τίποτα και παρ όλα αυτά 
ψεύδεστε ασυστόλως κύριε Πανταζή.
Λέτε πως τάξαμε 1.800.000,00€ δημοτική 
οδοποιία και την χάσαμε.
Ανοίξτε την ίδια σελίδα, ίδιο πίνακα, κωδικοί 11,12,13 
να τα δείτε.
Εδώ το ψέμα σας αγγίζει τα όρια της συκοφαντίας.
-«Τάξαμε» και την επανέγκριση των ορίων-όρων δό-
μησης του οικισμού Βραχατίου- που είναι γεγονός και 
αποτελεί για εμάς προσωπική δικαίωση
«Τάξαμε» και την Αγία Μαρίνα στο Βέλο 500.000,00€ 
κε Πανταζή που υλοποιείται, που είχατε το απίστευτο 
θράσος να το τάξετε εσείς όταν σας πληροφόρησα πως 
το πήραμε και το συμβασιοποιούμε.
«Τάξαμε» και 800.000,00€ εργασίες οδοποιίας στην 
ΠΕΟ που χρονοκαθυστερούν αλλά θα γίνουν.
Θα ακούσετε και για τα αντιπλημμυρικά από το υπο-
δομών σύντομα.
Και καθαρισμοί 580.000,00€ από την Περιφέρεια στον 
Δήμο μας.
Είναι και πολλά ακόμη που δεν αξίζετε να τα μάθετε.
Κάθε είδηση τέτοια θα είναι και μια δικαίωση προ-
σωπική για εμάς.
Θυμηθείτε το! Τότε πώς θα διαχειριστείτε αυτό το 
παραλήρημα εμπάθειας και ψεύδους που σας έχει 
κατακλύσει;
Επειδή οι παρακλήσεις  σας να μην γίνει τίποτα σε 
τούτο τον τόπο δεν θα εισακουστούν, να είστε βέβαι-
ος, προετοιμαστείτε για το πώς θα δικαιολογηθείτε 
στους συμπολίτες σας για όλα όσα έχετε ισχυριστεί 
και πράξει μέχρι σήμερα.
Όταν έρθει η ώρα…
Και για να τελειώνουμε κε. Πανταζή.
Εγώ έχω πλήρη και καθαρή άποψη για όλα. Και 
λόγο.
Αλίμονο αν περίμενα έμμισθους επικοινωνιολόγους να 
μου γράψουν τι θα πω, να μου μάθουν τι θα κάνω  για 
τον Δήμο μου. Αυτοί είναι καλοί για τα ψεύτικα προφίλ 
στο f.b  για λάσπη και για ψέματα. Γι αυτό πληρώνονται.
Για να φτιάχνουν άδεια σακάκια. Γιατί χαρακτήρες, 
απόψεις, λόγο, ανθρώπους δεν μπορούν να φτιάξουν.
Αυτά τα φτιάχνουν άλλοι. Πολλοί αξιολογότεροι.

Είμαστε και μειοψηφία λέτε στην κοινωνία.
Από τέτοια φαιδρά  κ. Πανταζή έχω ακούσει ουκ ολίγα..
 Το 2010 «δεν με ήξεραν», το 2014 ο επικεφαλής σας 
έλεγε πως την Δευτέρα της δεύτερης Κυριακής “παρα-
λαμβάνει”, το 2019 ισχυριζόσασταν «πως θα παλεύαμε 
να μπούμε καταϊδρωμένοι δεύτερη Κυριακή»….
Ξέρετε, εκεί που λέγατε  ότι είστε 10 πόντους μπροστά 
και είσαστε 20 πίσω.
Εκεί που ράβετε  κουστούμι γιατί θα ήσασταν  ο νέος 
πρόεδρος του Δ.Σ.
Είστε πολύ μικρός για να τα κρίνετε αυτά κε. Πανταζή.
Τα ίδια θα λέτε άλλα 4 χρόνια.
Αυτά θα τα κρίνει ο κόσμος όταν έρθει η ώρα.
Εγώ στο φινάλε κρίνομαι 10 χρόνια γι αυτά που κάνω.
Εσείς γι αυτά που λέτε.
Τεράστια η διαφορά.
Γνωστά τα αποτελέσματα.

Αννίβας Παπακυριάκος
Δήμαρχος Βέλου Βόχας».



ΣΑΒΒΑΤΟ  1  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020 15ΠΟΛΙΤΏΝ
Γνώμη Δήμος Βέλου-Βόχας

Νίκος Βουδούρης-Τσίτουρας: «Δεν θα αφήσουμε 
κανέναν να κερδοσκοπήσει σε βάρος των Δημοτών μας»

Δ ελτίο τύπου εξέδωσε η παράταξη του 
Νίκου Βουδούρη-Τσίτουρα αναφο-
ρικά με το δημοτικό συμβούλιο της 

περασμένης Παρασκευής και την υπερψήφι-
ση από το σώμα της εναλλακτικής πρότασης 
προϋπολογισμού που κατέθεσε η αντιπολί-
τευση. 

Στο δελτίο τύπου αναφέρεται: 
«Την Παρασκευή 31/01/2020 ψηφίσαμε τον 

προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους και σαν 
συνδυασμός θα θέλαμε να κάνουμε ορισμένες 
επισημάνσεις.

Για εμάς, ο προϋπολογισμός θα έπρεπε να 
ψηφιστεί με την όσο το δυνατό ευρεία πλειοψη-
φία. Αυτό δεν κατέστη δυνατό και σίγουρα δεν 
ήταν ευθύνη της αντιπολίτευσης. Θεωρούμε ότι 
η άρχουσα Δημοτική αρχή θα έπρεπε να δώσει 
προς διαβούλευση στους υπόλοιπους συνδυα-
σμούς τον προϋπολογισμό και να δώσει χρόνο 
να τον μελετήσουν και να υποβάλλουν τις παρα-
τηρήσεις τους, μέσα από διάλογο, ζύμωση και 
σύνθεση απόψεων, προς όφελος των πολιτών, 
ώστε να υπερψηφίσουμε την Παρασκευή έναν 
προϋπολογισμό που θα απηχούσε το σύνολο 
των συνδυασμών και της τοπικής κοινωνίας, με 
ορίζοντα αναπτυξιακό. 

Αντ’ αυτού μας δόθηκε ο προϋπολογισμός 
λίγες μέρες πριν τη συνεδρίαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου, όπου και θα ψηφιζόταν, με αποτέ-
λεσμα να ήταν πρακτικά αδύνατο η σύνθεση και 
η συνεννόηση όλων των συνδυασμών. Καθώς 
οι διορθώσεις και οι επισημάνσεις μας ήταν 
πρακτικά αδύνατο να ενταχθούν στον προϋ-
πολογισμό, αποφασίσαμε ως αντιπολίτευση να 
καταθέσουμε δικό μας. Ο καθένας μπορεί να 
αντιληφθεί ποιος ευθύνεται για την έλλειψη συ-
ναίνεσης.

Δεύτερο αλλά εξίσου σημαντικό, αποτελεί το 
γεγονός ότι σε καμία περίπτωση δεν ψηφίζουμε 
έναν προϋπολογισμό ο οποίος αποτελείται μόνο 
από απευθείας αναθέσεις.

Ποιος θα ψήφιζε έναν προϋπολογισμό όπου 
ξοδεύονται περισσότερα από 100 χιλιάδες για 
φωτισμό;

Όποτε καλό είναι να μην μας χρεώνουν ελλεί-
ψεις οι οποίες δημιουργούνται από Υπερτιμολο-
γήσεις με απευθείας αναθέσεις. Είναι πάγια τα-

κτική της υπάρχουσας Δημοτικής Αρχής, όταν 
δεν υπερψηφίζονται αναθέσεις χωρίς ίχνος δι-
αύγειας, να κατηγορούν την Αντιπολίτευση, για 
τυχόν ελλείψεις, ενώ εμείς ζητάμε να γίνονται 
με ηλεκτρονικό Διαγωνισμό και με ουσιαστική 
έκπτωση και όχι αναθέσεις σε φιλικά προσκεί-
μενους εργολάβους.

Αντίστοιχα συμβάντα υπερτιμολόγησης 
έχουν συμβεί στο παρελθόν.

Καταθέσαμε έναν προϋπολογισμό ο οποίος 
αποτρέπει τέτοια νοσηρά συμβάντα.

Σε καμία περίπτωση δεν θα αφήσουμε κανέ-
ναν να κερδοσκοπήσει σε βάρος των Δημοτών 
μας.

Η κατάθεση του εναλλακτικού προϋπολογι-
σμού, είχε σαν αποτέλεσμα, να υπάρχουν άγο-
νες αντιδικίες, έμμεσοι εκβιασμοί και ειρωνείες 
από κάποιους εντός του Δημοτικού Συμβουλί-
ου. Κάποιοι προφανώς δεν έχουν καταλάβει ότι 
αυτές οι πρακτικές ανήκουν στο παρελθόν και 
δεν μας πτοούν, αδυνατώντας να κατανοήσουν 
ακόμα και βασικές αρχές της δεοντολογίας. Οι 
εποχές του αποφασίζουμε και διατάσσουμε 
έχουν παρέλθει οριστικά. Η κοινωνία απαιτεί 
συναίνεση για να λυθούν τα χρόνια προβλήματα 
και αυτή την λογική υπηρετούμε. 

Οπότε ας αφήσουν ορισμένοι τις κραυγές και 
ας συνεργαστούν με τις παρατάξεις της αντιπο-
λίτευσης για ένα καλύτερο αύριο στον τόπο μας. 
Ας τους γίνει μάθημα για το μέλλον, όπου θα 
κληθούμε να λύσουμε σοβαρά προβλήματα και 
ας αναζητήσουν ευρεία συναίνεση προς όφελος 

«Πολλή φασαρία για το τίποτα», 
λέει η Δημ. Παράταξη  
"Το Μέλλον Σήμερα"  

Με δελτίο τύπου που εξέδωσε η δημοτική παράταξη «Το Μέλ-
λον Σήμερα» παρεμβαίνει στη συζήτηση για την υπερψήφιση του 
προϋπολογισμού της αντιπολίτευσης στο δημοτικό συμβούλιο της 
περασμένης Παρασκευής και ανακοινώνει ένα ευχάριστο νέο για 
την εκπροσώπησή της στο Δημοτικό Συμβούλιο.

«ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 31/1/2020
Ψήφιση προϋπολογισμού
“ΠΟΛΛΗ ΦΑΣΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΙΠΟΤΑ
ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΆ ΧΑΜΕΝΗ… ΚΑΙ ΜΙΑ ΚΑΛΗ ΕΙΔΗΣΗ’’
Την Παρασκευή παρακολουθήσαμε και τοποθετηθήκαμε (με 

την ευγενική παραχώρηση όλου του σώματος) στην ψήφιση του 
προϋπολογισμού για το έτος 2020.

Η Δημοτική Αρχή και οι υπόλοιπες Δημοτικές παρατάξεις έμει-
ναν με τις καλές προθέσεις και δεν τόλμησαν να κάνουν το απο-
φασιστικό βήμα.Ήταν αποφασισμένοι να κονταροχτυπηθούν για 
το ποιος θα πλειοψηφήσει.

Έδειξαν αδυναμία να συνθέσουν τα δύο σχέδια και να λύσουν 
τις επουσιώδεις όπως αποδείχθηκε διαφορές που κατατέθηκαν 
και όλα αυτά για σημεία που αφορούσαν ποιοτικά και ποσοτικά το 
…2% του προϋπολογισμού.

Τελικά το αποτέλεσμα ήταν 14-13 υπέρ του σχεδίου προϋπο-
λογισμού της σύνολης αντιπολίτευσης κάτι που όμως δεν αλλάζει 
ουσιαστικά τίποτα.

ΕΜΕΙΣ:
-Στο πνεύμα της απλής αναλογικής βασίστηκε η δική μας το-

ποθέτηση ότι είτε το αρχικό σχέδιο της Δημοτικής Αρχής, είτε το 
συμπληρωματικό σχέδιο της συνασπισμένης αντιπολίτευσης, είτε 
ακόμη καλύτερα η σύνθεση των δύο θα πρέπει να περάσει με την 
μεγαλύτερη δυνατή πλειοψηφία, ακόμη και ομόφωνα.

-Στο τέλος κοινοποιήσαμε στο σώμα την πρότασή μας να μας 
επιτραπεί για όλη την τρέχουσα δημοτική θητεία, να έχουμε λόγο 
στα συμβούλια, κάτι που σε πρώτη φάση έγινε δεκτή, με προφορι-
κή συγκατάβαση στο δίκαιο αίτημά μας.

Αναμένουμε και την θεσμική επικύρωση να ξαναποκτήσουν τη 
φωνή τους οι 415 πολίτες που μας εμπιστεύθηκαν που με τόσο 
άδικο τρόπο την έχασαν».

του τόπου. Το μόνο που μας ενδιαφέρει είναι η πρόοδος του Δήμου 
μας και των συμπολιτών μας. Εμείς θα κινηθούμε στο δρόμο των ήπι-
ων τόνων και της συνεννόησης με όποιον πραγματικά ενδιαφέρεται 
για την επίλυση των προβλημάτων του Δήμου μας.

Τέλος, θα θέλαμε να δηλώσουμε την ευχαρίστησή μας που λύθηκε 
έστω και προσωρινά το θέμα του οικισμού του Βραχατίου. Αφήνου-
με την παράταξη του Δημάρχου να πανηγυρίζει για την επίλυση του 
προβλήματος, που η ίδια δημιούργησε και με την πίεση και τις επι-
σημάνσεις μας στα Δημοτικά συμβούλια τους “ξυπνήσαμε” και τους 
“σπρώξαμε” να ασχοληθούν με το θέμα. Ένα θέμα το οποίο το έχουμε 
αναφέρει πολλάκις στα Δημοτικά Συμβούλια, εδώ και αρκετά χρόνια. 
Δεν μας ενδιαφέρουν οι επικοινωνιακές φανφάρες και τα πανηγύρια 
σ’ ένα θέμα που δεν θα έπρεπε καν να έχει δημιουργηθεί. Μας ικα-
νοποιεί και μόνον η επίλυση του. Κρούουμε όμως τον κώδωνα του 
κινδύνου και ας προτρέψουμε την Δημοτική Αρχή να ασχοληθεί με 
το Πολεοδομικό Σχέδιο του Δήμου μας, για το οποίο δεν έχει κάνει 
απολύτως τίποτα εδώ και μια δεκαετία. Όλοι γνωρίζουμε, ελπίζουμε, 
πόσο σημαντικό είναι για την ανάπτυξη ενός τόπου. Ελπίζουμε να μην 
γίνουμε μάντεις κακών μηνυμάτων.

Φαίνεται όμως ότι κάποιοι ενοχλήθηκαν από την υπερψήφιση ενός 
εναλλακτικού προϋπολογισμού, τα πραγματικά αιτία όμως μάλλον δεν 
τα επισήμαναν!

Κάθε προσπάθεια υπονόμευσής μας, από τον οποιοδήποτε θα πέ-
φτει στο κενό. Δρούμε πάντα προς όφελος του Δημότη και μόνο! Η 
δημιουργία ενός τεχνητού διπόλου μας αφήνει αδιάφορους, όπως και 
κάθε προσπάθεια γηπεδοποίησης της Πολιτικής του Δήμου μας. Χα-
ράσσουμε μια αυτόνομη πορεία, με μοναδικό μας μέλημα το καλό του 
τόπου μας».
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Δημιουργία ομάδας οικιακής κομποστοποίησης 
Ένα από τα πιο σοβαρά προβλήματα 

που αντιμετωπίζουν οι σύγχρονες κοι-
νωνίες διεθνώς είναι το πρόβλημα της 
διαχείρισης των απορριμμάτων.

Καθένας κάτοικος του γαλάζιου 
πλανήτη μας παράγει καθημερινά 1,2 
κιλά σκουπίδια, με ρυθμό που συνε-
χώς αυξάνει, με αποτέλεσμα ο πλα-
νήτης μας από φωτεινό γαλάζιο να 
κινδυνεύει να μεταχρωματιστεί σε 
σκούρο γκρίζο. 

Σε πολλές χώρες έχουν υιοθετήσει 
λύσεις που αντιμετωπίζουν  το πρό-
βλημα, με μικρότερη ή μεγαλύτερη 
επιτυχία. 

Στη χώρα μας, όπως όλοι γνωρί-
ζουμε πολύ καλά, είμαστε πολύ μακριά 
από το σημείο που θα μπορούσαμε να 
μιλάμε για επιτυχίες. 

Στο δήμο μας βέβαια, όπως και 
στους περισσότερους δήμους της Πε-
λοποννήσου, η κατάσταση είναι επιει-
κώς αφόρητη.

Όμως η δουλειά μας σαν ‘Ομάδα 
Εθελοντισμού’ δεν είναι να υποδει-
κνύουμε τα προβλήματα και να καταγ-
γέλλουμε τους όποιους υπευθύνους. 
Η δική μας δουλειά είναι να παρεμβαί-
νουμε εκεί που οι  φορείς της διοίκη-
σης έχουν ελλείψεις και εμφανίζουν 
αδυναμία να επιλύσουν, με επαρκή 
τρόπο, τα υπάρχοντα προβλήματα.

Είναι καιρός να πάρουμε την κατά-
σταση στα χέρια μας και να πολεμή-
σουμε το πρόβλημα, όσο οι δικές μας 
δυνάμεις το επιτρέπουν.

Ανεξάρτητα από τις ενέργειες που 
προτίθεται και είναι υποχρεωμένος 
να εφαρμόσει ο δήμος και οι άλλοι 
εμπλεκόμενοι φορείς, εμείς ως ‘Ομά-
δα Εθελοντισμού και Κοινωνικής Δρά-
σης’, αποφασίσαμε ότι μπορούμε να 
βοηθήσουμε στη μείωση του όγκου 
των απορριμμάτων, ώστε να περιο-
ρίσουμε όσο γίνεται το πρόβλημα και 
να βοηθήσουμε τους φορείς στην προ-
σπάθεια οριστικής και ολοκληρωμέ-
νης επίλυσης.

Γνωρίζοντας ότι το μεγαλύτερο 
μέρος των απορριμμάτων μπορεί, με 
κατάλληλο χειρισμό και επεξεργασία, 
να μετατραπεί σε χρήσιμα υλικά, υιο-
θετούμε τις πρακτικές της 

Ανακύκλωσης
Επαναχρησιμοποίησης

και Κομποστοποίησης

Ανακύκλωση:  είναι η διαδικασία 
μετατροπής φθαρμένων ή άχρηστων 
σε μας υλικών, σε πρώτη ύλη για τη 
βιομηχανία. Π.χ. τα πλαστικά μπουκά-
λια του νερού μετατρέπονται σε άλλα 
πλαστικά αντικείμενα, το ίδιο και τα 
μεταλλικά δοχεία κονσερβών, τα γυά-
λινα μπουκάλια και τα άχρηστα χαρτιά 
από εφημερίδες, περιοδικά ή  κουτιά 
προϊόντων.  Όλα είναι χρήσιμα και εί-
ναι σπατάλη πόρων να πεταχτούν στις 
παντοειδείς χωματερές.

Επαναχρησιμοποίηση : αφορά κυ-
ρίως ρούχα, έπιπλα, συσκευές, βιβλία 
κλπ, που τα πετάμε επειδή πλέον είτε 

δεν τα χρειαζόμαστε ή τα βαρεθήκαμε 
ή για όποιο άλλο λόγο. Τα αντικείμενα 
αυτά που είναι άχρηστα για μας είναι 
πολύ πιθανόν να είναι χρήσιμα για κά-
ποιον άλλο.

Κομποστοποίηση : το 40% των οι-
κιακών απορριμμάτων είναι υπολείμ-
ματά της κουζίνας ή του κήπου μας και 
μπορούν να μας δώσουν με κατάλλη-
λη επεξεργασία ένα πρώτης ποιότητας 
χώμα/λίπασμα για τις γλάστρες και 
τον κήπο μας.

Επειδή ένα μεγάλο μέρος από τις 
παραπάνω δραστηριότητες απαιτεί τη 
δημιουργία υποδομών από το δήμο, 
εμείς επιλέξαμε να ενεργοποιηθούμε 
στον τομέα της οικιακής κομποστοποί-
ησης, όπου  επαρκεί η δική μας συμμέ-
τοχή και μέριμνα.

Καλούνται όσοι φίλοι επιθυμούν 
να ενταχθούν στην ομάδα μας και να 
προσπαθήσουμε όλοι μαζί για το κοινό 
συμφέρον, να δηλώσουν τη συμμετο-
χή τους στο πρόγραμμα.

Υπεύθυνος του προγράμματος, πλη-
ροφορίες, τεχνική υποστήριξη, δηλώ-
σεις συμμετοχής, 

Λεωνίδας Στεργιόπουλος 
%  6677-605.184. 
)  leostergiopoulos@gmail.com
FB, Messenger

Αλληλεγγύη-Συμμετοχή-Δράση

Δήμος Βέλου-Βόχας
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Στόχος η ανάδειξη της κορινθιακής 
πολιτιστικής κληρονομιάς

 Συνάντηση εργασίας με τον Γενικό Γραμ-
ματέα Πολιτισμού 
Γιώργο Διδασκάλου 
είχε το μεσημέρι της 

Τετάρτης 29 Ιανουαρίου, στο γραφείο 
του ο Δήμαρχος Κορινθίων κ.Βασίλης 

Νανόπουλος. Παρουσία στελεχών του 
Υπουργείου Πολιτισμού αλλά και της 
Εφορείας Αρχαιοτήτων ο Δήμαρχος 
έθεσε μείζονος σημασίας ζητήματα στον 
κ.Γενικό, δήλωσε την διάθεση και ετοι-
μότητα του Δήμου να συνδράμει και να 

ολοκληρώσει έργα που αφορούν στην 
ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς 
και του πλούτου της Κορινθιακής γης, 
λαμβάνοντας την δέσμευση του κ.Διδα-
σκάλου είτε για την δρομολόγηση είτε 
για την υλοποίηση τους.  

ΔΕΣΜΕΥΣΗ

Συνάντηση του Δημάρχου Κορινθίων Βασ. Νανόπουλου με τον Γ.Γ. Πολιτισμού Γ. Διδασκάλου

Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν 
διεξοδικά τα παρακάτω θέματα: 
• Η ένταξη των εκδηλώσεων της 

Ανακήρυξης της Κορίνθου ως 
πρώτης πρωτεύουσας του νεότε-
ρου ελληνικού κράτους στις εκδη-
λώσεις «ΕΛΛΑΔΑ 2021»

• Η ενοποίηση των αρχαιολογικών 
χώρων του Δήμου Κορινθίων

• Η μεταφορά και φιλοξενία της Κο-
ρινθιακής Τριήρεως στο Αρχαίο Λι-
μάνι Λεχαίου 

• Η έγκριση της μελέτης για την ανα-
κατασκευή του ΞΕΝΙΑ αρχαίας Κο-
ρίνθου και την κατασκευή θεάτρου

• Η ανάδειξη της Κρήνης Πειρήνη
• Η αποκατάσταση του Φωτισμού 

στο κάστρο του Ακροκόρινθου 
εκεί όπου ο Δήμος προτίθεται από 
αυτή τη χρονιά να επαναφέρει της 
εκδηλώσεις αναπαράστασης της 
κατάληψης του κάστρου 

• Η διαμόρφωση του χώρου έμπρο-
σθεν της κεντρικής πύλης του 
Ακροκορίνθου για την φιλοξενία 
εκδηλώσεων 

• Η παρέμβαση για την αντιμετώπιση 
των βραχοπτώσεων στην κεντρική 
πύλη του κάστρου 

• Η επαναφορά της καμπάνας που 
απομακρύνθηκε από τον Άγιο Γε-
ώργιο Σοφικού πίσω στο ναό, αί-
τημα των κατοίκων 

• Η αναπαράσταση της λειτουργίας 
του ΔΙΟΛΚΟΥ στο κομμάτι που δι-
ατηρείται σε άριστη κατάσταση και 
βρίσκεται εντός της Σχολής Μηχα-
νικού 

• Η ενίσχυση του Μουσείου της Αρ-

χαίας Κορίνθου με την επαναλει-
τουργία της Ρωμαϊκής Αίθουσας 
(ο δήμος προτίθεται ν αναλάβει την 
μελέτη)

• Η περαιτέρω αξιοποίηση του Αδρι-
άνειου Υδραγωγείου
Το κλιμάκιο ενημέρωσε τον κ.Δή-

μαρχο πως προχωρούν έργα που 
αφορούν: 
• Στερέωση και ανάδειξη του λιμα-

νιού των Κεχρεών 
• Ανάδειξη του Διόλκου με την υλο-

ποίηση 3 υποέργων 
• Αποκατάσταση και ανάδειξη της 

Ενετικής υδατογέφυρας
• Η έγκριση από το ΚΑΣ για το έργο 

στο Τείχος των Εξαμιλίων 
Η συνάντηση έκλεισε με την δι-

αβεβαίωση εκατέρωθεν της καλής 
συνεργασίας. 

Διανομή κατ’ οίκον
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟ

ΑΣΣΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΗΛ. 27410 87149

Ι. Π. ΔΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΓΡΑΕΡΙΟ

Σημαντική εκδήλωση μνήμης και 
τιμής στην Αρχαία Κόρινθο

Αύριο, Κυριακή 2 Φεβρουαρίου ο Δήμος Κορινθίων πραγματοποιεί, 
για πρώτη φορά στην ιστορία του, εκδήλωση προκειμένου να τιμήσει 
και να αναδείξει την ανακήρυξη της Κορίνθου ως 1ης Πρωτεύουσας 
του Ελληνικού Κράτους.

Πρόκειται για την ελάχιστη αναγνώριση και απόδοση τιμής στο υψί-
στης σημασίας ιστορικό γεγονός που προέκυψε από τις εργασίες της Α’ 
Εθνοσυνέλευσης της Επιδαύρου (20.12.1821 – 25.01.1822)  και οδήγη-
σε στην εγκατάσταση της «Προσωρινής Διοικήσεως» και της «Εθνικής 
Βουλής» στην Κόρινθο (σημερινή Αρχαία Κόρινθο), στο επιβλητικό κτί-
ριο του Κορίνθιου Πρόκριτου και Γερουσιαστή Θεοχαράκη Ρέντη. 

Στο ίδιο κτίριο λειτούργησαν το πρώτο Νομισματοκοπείο από το 
οποίο κόπηκαν τα πρώτα μετάλλια του Αγώνα καθώς και το Εθνικό Τυ-
πογραφείο από το οποίο τυπώθηκαν το Πρώτο Σύνταγμα της Ελλάδας, 
Προκηρύξεις προς το λαό και τον στρατό, οι πρώτοι Νόμοι αλλά και η 
«Διακήρυξη της Εθνικής Ανεξαρτησίας της Ελλάδας». Στην Κόρινθο, 
έπειτα από 4 αιώνες δουλειάς, έγινε η πρώτη επίσημη παρουσία του 
Ελληνικού Κράτους θέτοντας τις βάσεις της οργάνωσής του!
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Α παντήσεις έδωσε στην διάρ-
κεια της συνέντευξης τύπου 
που παραχώρησε στα ΜΜΕ 

το μεσημέρι της Τρίτης ο Δήμαρχος 
Κορινθίων κ.Βασίλης Νανόπουλος 
αναφορικά με την απόφαση της Οικο-
νομικής Επιτροπής για το σχολείο της 
Αρχαίας Κορίνθου και την κατακύρω-
σή του στον 2ο μειοδότη.

«Στην οικονομική επιτροπή κατα-
κυρώθηκε το έργο για την κατασκευή 
του σχολείου στην Αρχαία Κόρινθο, 
ένα έργο 3 εκ ευρώ και κατακυρώθη-
κε όχι στον 1ο ο οποίος είχε έκπτωση 
63% αλλά στον 2ο ο οποίος είχε δώ-
σει 53%.

Ακούστηκαν διάφορα σχόλια από 
την πλευρά των κυρίων Πνευματικού 
και Σταυρέλη. 

Θα ήθελα να απαντήσω και να πω 
ότι η απόφαση της επιτροπής είναι η 
συμφέρουσα για το δήμο Κορινθίων. 
Η βασική μου αρχή, γιατί όπως ξέρε-
τε και αρχές έχω και αξίες τις οποίες 
απαρέγκλιτα τηρώ, και η βασική αξία 
και αρχή που ακολουθούμε στο δήμο 
Κορινθίων είναι να προστατεύουμε το 
συμφέρον των δημοτών. Αυτή η από-
φαση πάρθηκε διότι η πρώτη προ-
σφορά, αυτή που είχε το μεγαλύτερο 
ποσοστό της έκπτωσης, από την αρ-
μόδια επιτροπή που δεν είναι του Δή-
μου είναι ανεξάρτητη αρχή, κρίθηκε 
ότι είναι εσφαλμένη και ο ανάδοχος 
αν έπαιρνε το έργο θα έχανε σημα-
ντικά ποσά, κάτι το οποίο οδηγεί στο 
συμπέρασμα ότι το έργο δεν πρόκειται 
να εκτελεστεί ποτέ. 

Γι αυτό άλλωστε και είχε ζητηθεί 
αιτιολόγηση της προσφοράς. Επειδή 
λοιπόν το έργο δεν μπορεί να εκτε-
λεστεί με συμφέροντα τρόπο για την 
πρώτη εταιρία που έδωσε την έκ-
πτωση πήγαμε στη 2η με την ελπίδα 
να δεχτεί να το ολοκληρώσει, κάτι το 
οποίο δεν θεωρείται δεδομένο, γιατί 
και εκεί η έκπτωση είναι μεγάλη, το 
έργο είναι πολύπλοκο και δύσκολο και 
πολύ πιθανό να μην δεχτεί να το κάνει 

και ο 2ος μειοδότης. 
Θα ήθελα όμως να πω στον κ.Πνευ-

ματικό πως δεν δικαιολογείται για 
έναν άνθρωπο που έχει θητεία στο 
δήμο στη θέση του Δημάρχου για 
πολλά χρόνια να κάνει ανεύθυνη 
αντιπολίτευση. Η στάση του και τα όσα 
είπε κάθε άλλο παρά υπεύθυνη στάση 
αντιπολίτευσης είναι 

Και το λέω αυτό γιατί: Ποιος ζήτησε 
να γίνει η αιτιολόγηση των προσφο-
ρών; Ο κ.Πνευματικός και εγώ ως 
αντιπολίτευση συμφώνησα. Γιατί το 
ζήτησε; Γιατί έβλεπε ότι με την μεγάλη 
έκπτωση ήταν αδύνατο να ολοκλη-
ρώσει το έργο και είχε δίκιο, και εγώ 
συμφωνώ σε αυτό! 

Δεν μπορεί όμως τώρα να λέει ότι 
η εταιρία, αυτή που έχει αναλάβει και 
την πλατεία, να μην είναι κατάλληλη 
για την πλατεία, να μην είναι κατάλ-
ληλη για το σχολείο για να ζητάει αιτι-
ολόγηση και τώρα να έρχεται να λέει 
δώστε το έργο σε αυτήν την εταιρία 
που είναι αναξιόπιστη που δίνει την 
μεγαλύτερη προσφορά και δεν θα 
εκτελέσει το έργο. 

Αυτή δεν είναι υπεύθυνη στάση. 
Όσων αφορά τον κ.Σταυρέλη, λέει 

ότι είναι πάγια η τακτική να δίνουμε 
τα έργα στην χαμηλότερη προσφορά 
και έχω πει και εγώ ότι είναι το σωστό. 
Όμως, όλοι οι κανόνες έχουν και τις 
εξαιρέσεις τους. Ο κ.Σταυρέλης ίσως 

δεν γνωρίζει ότι η εταιρία που μας 
προτείνει να αναλάβει το έργο είναι 
αυτή που έχει προβλήματα στο έργο 
της πλατείας είναι εκείνη που έχει 
αναλάβει άλλα τρία έργα μεγάλα στο 
δήμο Κορινθίων, ένα έργο στα Αθίκια, 
στο Στεφάνι και στον Αι Γιώργη. 

Είναι υψηλού κινδύνου ενέργεια να 
δώσουμε όλα τα έργα στην ίδια εται-
ρία που έχει προβλήματα. 

Επίσης, ίσως δεν πρόσεξε ο κ.Σταυ-
ρέλης,ότι η μόνη λύση για ένα έργο 
που είναι ενταγμένο στο ΕΣΠΑ και για 
να ολοκληρωθεί σύντομα και σωστά 
πρέπει να έχει έναν αξιόπιστο εργο-
λάβο που έχει το χρόνο και τα μέσα να 
τελειώσει το έργο έγκαιρα. 

Μακάρι να δεχτεί ο 2ος εργολάβος, 
σε καμία περίπτωση εγώ και οι συ-
νεργάτες μου και όποιος χρησιμοποιεί 
την κοινή λογική δεν θα μπορούσε να 
δώσει το έργο σε κάποιον ο οποίος 
έχει κατ επανάληψη πει στις τεχνικές 
υπηρεσίες ότι δεν θέλει το έργο γιατί 
θα χάσει πολλά χρήματα. 

Καταλαβαίνετε λοιπόν πως η δική 
μου στάση και του Δήμου Κορινθίων 
είναι η υπεύθυνη στάση για το έργο 
και το συμφέρον των πολιτών».

Ο Δήμαρχος Κορινθίων Β.Νανόπουλος απαντά για το σχολείο της Αρχαίας Κορίνθου

«Λειτούργησα με υπευθυνότητα για να εκτελεστεί 
το έργο προς το συμφέρον των δημοτών»

ΓΓλλ

ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ
& ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΟΥΒΙΤΑΚΗΣ

Ζευγολατιό
Κορινθίας

ΤΗΛ.: 
27410 56566

Άσσος
Κορινθίας

ΤΗΛ.: 
27410 89117

Κιν.: 6944 243418
& 6937 114763

∆ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΕΙ

Πλήρης χρηματοδότηση για 4 έργα με τη βοήθεια του Χρίστου Δήμα
Πλήρη χρηματοδότηση για τέσσερα έργα εξασφάλισαν  τέσσε-
ρις Δήμοι της Κορινθίας. Συγκεκριμένα:

Ο Δήμος Σικυωνίων εξασφάλισε χρηματοδότηση ύψους 
400.000 ευρώ για βελτιώσεις και αναβάθμιση του γηπέδου του 
Κρυονερίου. 

Ο Δήμος Ξυλοκάστρου εξασφάλισε χρηματοδότηση ύψους 
398.000 ευρώ για έργα βελτίωσης του οδικού δικτύ-

ου και άλλων υποδομών στα Τρίκαλα.
Ο Δήμος Κορινθίων εξασφάλισε χρημα-

τοδότηση 440.000 ευρώ για την κατασκευή 
ανοιχτού θεάτρου στο Χιλιομόδι.    

Η ΔΕΥΑ του Δήμου Λουτρακίου – Πε-
ραχώρας – Αγίων Θεοδώρων εξασφάλισε 

χρηματοδότηση 370.000 ευρώ για αγορά, 

εγκατάσταση και λειτουργία τηλεματικού συστήματος ελέγχου διαρροών των δι-
κτύων ύδρευσης του Λουτρακίου και των Αγίων Θεοδώρων.

Οι χρηματοδοτήσεις εξασφαλίστηκαν από το πρόγραμμα Leader με φορέα δι-
αχείρισης την Αναπτυξιακή Βορείου Πελοποννήσου (ΑΝΒΟΠΕ) ενώ σημαντικός 
ήταν ο ρόλος του υφυπουργού Ανάπτυξης και βουλευτή του Νομού μας, Χρίστου 
Δήμα στην εξασφάλιση του πλήρους ποσού των χρηματοδοτήσεων αυτών βάσει 
του προϋπολογισμού των έργων. 

Μάλιστα ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΝΒΟΠΕ Νίκος Παπαβασιλείου, που έδει-
ξε μεγάλο ενδιαφέρον για την χρηματοδότηση των έργων αυτών και μίας σειράς 
άλλων έργων που χρηματοδοτήθηκαν σε άλλους Νομούς της Πελοποννήσου, 
επισκέφθηκε τον Χρίστο Δήμα στο Υπουργείο Ανάπτυξης και τον ευχαρίστησε για 
την βοήθειά του. Επίσης, κατά τη συνάντησή τους, συζητήθηκαν και άλλα θέματα 
και προτάσεις που σχετίζονται με χρηματοδοτήσεις και αναπτυξιακά έργα για την 
Κορινθία και την Πελοπόννησο. 
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Γνώμη Πολιτισμός-Εκδηλώσεις

ΩΡΑΡΙΟ ΙΑΤΡΕΙΟΥ: 

ΔΕΥΤΕΡΑ 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. Διδάκτωρ 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)

“Πορεία Καλλίδρομος” τιμητικό αφιέρωμα 
στον Αριστείδη Δουλαβέρα

Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης (εκδοτική επιμέλεια), Πορεία Καλλίδρομος. Τι-
μητικό Αφιέρωμα στον Καθηγητή Αριστείδη Ν. Δουλαβέρα, Εκδοτικός 
Οίκος  Κ. & Μ.  Σταμούλη / Ιωάννη Αρχ. Χαρπαντίδη, Θεσσαλονίκη 
2019, σελ. 236.

Έ να  καλαίσθητο Αφιέρωμα, με τίτλο 
ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΛΛΙΔΡΟΜΟΣ, κυκλο-

φόρησε πρόσφατα από τις εκδόσεις Κ. 
& Μ. Αντ. Σταμούλη, για τον Καθηγητή 
του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου  
Αριστείδη Δουλαβέρα, με αφορμή τη 
συμπλήρωση εβδομήντα χρόνων από 
τη γέννησή του (1949), από τα οποία 41 
διανύθηκαν στην εκπαίδευση (δευτε-
ροβάθμια και τριτοβάθμια). Στην έκδο-
σή του συνέβαλαν επιπλέον  και τρεις  
εκδηλώσεις, που πραγματοποιήθηκαν 
για τον τιμώμενο. 

Τον Τόμο προλογίζει ο Ομότιμος Κα-
θηγητής των Πανεπιστημίων Αθηνών 
και Ιωαννίνων και Πρόεδρος της Ελλη-
νικής Λαογραφικής Εταιρείας Μιχαήλ 
Γ. Μερακλής, μεταπτυχιακός δάσκαλος 
του τιμωμένου, και  ακολουθεί κατατο-
πιστικό Εισαγωγικό Σημείωμα από τον 
Επιμελητή της έκδοσης Ομότιμο Καθη-
γητή του Πανεπιστημίου Αθηνών Μηνά 
Αλ. Αλεξιάδη. Ο τόμος αποτελείται από 
τέσσερα μέρη.

Στο Πρώτο Μέρος δημοσιεύονται 
τρία μελετήματα που αφορούν την προ-
σωπικότητα, το έργο και την προσφο-
ρά  του τιμωμένου στη Δευτεροβάθμια 
Εκπαίδευση από τους : α) Παναγιώτη 
Ξηντάρα, διδάκτορα Φιλολογίας Πανε-
πιστημίου Ιωαννίνων - Επίτιμο Σχολικό 
Σύμβουλο- πρ. Προϊστάμενο Επιστη-
μονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγη-

σης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Πελοποννήσου, β) Αναστάσιο Στέφο, 
διδάκτορα Φιλολογίας Πανεπιστημίου 
της Σορβόνης - Επίτιμο Σχολικό Σύμ-
βουλο Φιλολόγων - Ειδικό Γραμματέα 
και τ. Πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένω-
σης Φιλολόγων, και γ) Παύλο Παλού-
κα, Σχολικό Σύμβουλο Θεολόγων και 
συγγραφέα, με ενδιαφέροντα θεολογι-
κά και λαογραφικά βιβλία.

Το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει τέσ-
σερα μελετήματα, που φωτίζουν ει-

δικές πλευρές του επιστημονικού και 
συγγραφικού έργου του τιμωμένου, 
από τους :  α) Βάλτερ Πούχνερ, Ομότιμο 
Καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών, 

β) Μηνά Αλ. Αλεξιάδη, Ομότιμο Κα-
θηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών, 
γ) Μανόλη Γ. Βαρβούνη, Καθηγητή 
της Λαογραφίας του Δημοκρίτειου 
Πανεπιστημίου Θράκης, και γ) Μα-
νόλη Σέργη, Καθηγητή επίσης της 
Λαογραφίας στο ίδιο Πανεπιστήμιο.

Το τρίτο μέρος περιλαμβάνει  
τρεις  τιμητικές Εκδηλώσεις, πλαι-
σιωμένες με σχετικό φωτογραφικό 
υλικό.  

Η πρώτη από αυτές πραγματο-
ποιήθηκε στις 26 Μαΐου 2016, στο 
Αμφιθέατρο «Νικόλαος Πολίτης» 
της Σχολής Ανθρωπιστικών Επι-
στημών και Πολιτισμικών Σπου-
δών του Πανεπιστημίου Πελο-
ποννήσου (Καλαμάτα), με την 
ευκαιρία της αφυπηρέτησης του 
Αριστείδη Ν. Δουλαβέρα. 

Η δεύτερη εκδήλωση έγινε από 
το Κορινθιακό Θέατρο «Βασίλης 

Ρώτας» και τον Δήμο Κορινθίων στην 
Κόρινθο, στις 4 Αυγούστου 2016, στο 
πλαίσιο του 14. Θεατρικού Φεστιβάλ 
Κορίνθου 2016. Στην εκδήλωση πα-
ρουσιάστηκε το βιογραφικό του τιμω-
μένου και μίλησαν για το έργο του και 
την προσωπικότητά του ο Πρόεδρος 
του Κορινθιακού Θεάτρου Παύλος Κα-
ράγιωργας και ο Δήμαρχος Κορινθίων 
Αλέξανδρος Πνευματικός και του επι-
δόθηκαν τιμητική περγαμηνή και ανα-
μνηστικά δώρα.

Η  τρίτη εκδήλωση πραγματοποιήθη-
κε από την Εταιρεία Κορινθίων Συγγρα-
φέων, στις 4 Δεκεμβρίου 2017, στο Αμ-
φιθέατρο του Τμήματος  Κοινωνικής και 
Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπι-
στημίου Πελοποννήσου, στην Κόρινθο. 
Στον τιμώμενο απενεμήθη το Βραβείο 
της Εταιρείας «Περίανδρος ο Κορίνθι-
ος», ενώ για το έργο και την προσωπι-
κότητά του μίλησαν κατά σειράν ο Πρό-
εδρος της Εταιρείας Γιάννης Μπάρτζης, 
δρ. Φιλολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών, 
Επίτιμος Σχολικός Σύμβουλος Π.Ε., και  
ο Ομότιμος Καθηγητής του Πανεπιστη-
μίου Αθηνών Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης, κ.ά. 

Κατόπιν, παρουσιάζονται έντυπα 
κείμενα τεσσάρων ακόμα τιμητικών 
διακρίσεων.

Στο Τέταρτο Μέρος καταχωρίζεται, 
με επιμέλεια του Μηνά Αλ. Αλεξιάδη, 
το σύνολο του συγγραφικού έργου του 
Αριστείδη Ν. Δουλαβέρα κατά ημερο-
λογιακό έτος, από το 1979 μέχρι το 
2018, με 292 δημοσιεύματα (βιβλία, 
μελετήματα, βιβλιοκρισίες).

Τέλος, υπάρχει το Γενικό Ευρετήριο, 
Φωτογραφήματα από την εκπαιδευτική 
πορεία του τιμωμένου καθώς και  Πε-
ρίληψη στα Αγγλικά.

Πρόκειται  λοιπόν για μια έκδοση 
αντάξια της προσωπικότητας, του έρ-
γου και της προσφοράς του Καθηγητή 
Αριστείδη Ν. Δουλαβέρα, που περιλαμ-
βάνει κείμενα από κορυφαίους συνα-
δέλφους του της Β/θμιας και Γ/θμιας 
Εκπαίδευσης γραμμένα αποκλειστικά γι’ 
αυτόν, καθώς  και τρεις τιμητικές εκδη-
λώσεις που υπηρετούν τον ίδιο σκοπό.



ΣΑΒΒΑΤΟ  1  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020 ΠΟΛΙΤΏΝ
Γνώμη20

Γ. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ - Ν. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΟΕ

ΠΩΛΗΣΗ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ

& ΕΙ∆ΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

BOX CENTER

Ζευγολατιό Κορινθίας
τηλ: 27410 55151

Ο Τομ Σώγιερ, η θεία Πόλυ και

Στο Πολιτιστικό Κέντρο Μπολατίου η Νέα 
Διάπλαση ανεβάζει το 
έργο του Mark Twain 
“Τομ Σώγιερ”, σε δια-

σκευή Γ. Δεληγιάννη και Τ. Τσαρσιταλίδη.
Το Α' εφηβικό θεατρικό τμήμα του συλλό-

γου υπό την καθοδήγηση του Άρη Σταύ-
ρου παρουσιάζει μια μοναδική παράσταση 
με άφθονο γέλιο, παιδικά όνειρα, σκανδα-
λιά και αθωότητα, που αξίζει πραγματικά 
να παρακολουθήσει κανείς είτε είναι μικρό 
είτε μεγάλο παιδί!

Για άλλη μια φορά οφείλουμε πολλά-πολ-
λά συγχαρητήρια στη Νέα Διάπλαση για 
την εξαιρετική παραγωγή και άλλα τόσα 
συγχαρητήρια για το έργο που επιτελούν 
για τον πολιτισμό που υπηρετούν με πά-
θος, άοκνα και ασίγαστα!

ΑΘΩΟΤΗΤΑ!

«Ήρθε η ώρα του Τομ Σώγιερ, 
από το πρώτο εφηβικό τμήμα 
της Νέας Διάπλασης. Ένα έργο 
του Μαρκ Τουαίην σε διασκευή 
του φίλου Τ. Τσαρσιταλίδη και Γ. 
Δεληγιάννη, που τους ευχαρι-
στούμε πάρα πολύ για την παρα-
χώρηση των δικαιωμάτων του 
έργου», γράφει ο σκηνοθέτης της 
παράστασης Άρης Σταύρου στο 
πρόγραμμα. Και συνεχίζει: «Ένα 
έργο λοιπόν που τα παιδιά λάτρε-
ψαν από την πρώτη  κιόλας ανά-
γνωση. Σήμερα θα δείτε την προ-
σπάθεια των παιδιών επί σκηνής, 
ύστερα από 32 πρόβες αγωνίας, 
αλλά και πολύ γέλιου. Σας ευχα-
ριστούμε όλους πάρα πολύ που 
στηρίζετε κάθε μας προσπάθεια 
και και εύχομαι να απολαύσετε 
τους μικρούς ηθοποιούς…
 Η ιστορία του Τομ Σώγιερ, θα συ-
ναρπάσει μικρούς και μεγάλους.. 
Σίγουρα θα φέρει στην μνήμη 
όλων τα παιδικά του χρόνια. Ο 
Τομ είναι ένα ατίθασο, αλλά και 
συναισθηματικό παιδί. Δεν του 
αρέσει να πηγαίνει σχολείο και 
ψάχνει διαρκώς για νέες περιπέ-
τειες… Μια μέρα ακούει μια ιστο-
ρία για έναν κρυμμένο θησαυρό, 
άραγε θα πραγματοποιηθεί η ευ-
καιρία του να γίνει πλούσιος… Η 
συνέχεια επί σκηνής!».
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 ∆ευτέρα έως Σάββατο 9.00 -13.30
Τρίτη, Πέµπτη, Παρασκευή 18.00 - 20.30

28ης Οκτωβρίου 28 Κιάτο, 20200

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

ΕΡΡΙΚΟΣ Α. 
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ

• Παροχή Υπηρεσιών • Χειρουργικές Επεµβάσεις  

• Φάρµακα • Είδη Pet Shop • 

ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ
ΒΟΧΑΣ

∆ρ Χρήστος Γκιλίτσης
ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΟΣ

Υπ. ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟΥ ΑΘΉΝΩΝ 

Έγχρωμο υπερηχοκαρδιογράφημα (triplex)
ενηλίκων και παίδων

ΤΕΣΤ ΚΟΠΩΣΕΩΣ σε κυλιόμενο τάπητα
24ωρη μελέτη ΉΚΓφήματος -  Πίεσης

ΩΡΑΡΙΟ ΙΑΤΡΕΙΟΥ: 
ΔΕΥΤΕΡΑ: 09:00 - 12:00
ΤΡΙΤΉ: 09:00 - 12:00
ΤΕΤΑΡΤΉ: 17:00 - 21:00 ΑΠΟΓΕΥΜΑ

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

ΤΗΛ.:  27410-53500

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

Ζευγολατιό Κορινθίας

Θέατρο

η τρελοπαρέα τους στο Μπολάτι!
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ:
ΔΙΑΣΚΕΥΉ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ: Γ. Δεληγιάννη, Τ. Τσαρσιταλίδη
ΣΚΉΝΟΘΕΣΙΑ: Άρης Σταύρου
ΣΚΉΝΙΚΑ: Βαγγέλης Νικολάου
ΚΟΣΤΟΥΜΙΑ: Σόφη Ανδρικοπούλου, Ειρήνη Χατζηκιρλή
   (Σε συνεργασία με τα παιδιά)
ΦΩΤΙΣΜΟΙ & ΉΧΟΣ: Ειρήνη Χατζηκιρλή, Μπάμπης Ανδρικόπουλος
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ & ΉΧΟΥ: Άρης Σταύρου
ΜΟΥΣΙΚΉ ΠΕΙΡΑΤΩΝ: Κώστας Ρίσκας
ΤΕΧΝΙΚΉ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΉ: Γιώργος Καλλιανιώτης, Θοδωρής Τάτσιος
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ & ΑΦΙΣΑΣ: Γιώτα Αθανασούλη
ΠΑΡΑΓΩΓΉ: Νέα Διάπλαση Μπολατίου

ΠΑΙΖΟΥΝ ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΗΘΟΠΟΙΟΙ:
ΤΟΜ ΣΩΓΙΕΡ: Γιάννης Βαλασόπουλος
ΘΕΙΑ ΠΟΛΥ (θεία του Τομ): Λαμπρινή Τσετσάκου
ΚΥΡΙΑ ΟΥΙΛΙΑΜΣ (δασκάλα του Τομ): Μαρία Αναγνωστοπούλου
ΤΖΟ ΧΑΡΠΕΡ (κολλητός του Τομ): Τρύφωνας Μπούτας
ΣΙΝΤ ΣΩΓΙΕΡ (αδελφός του Τομ): Βάλια Αναγνωστοπούλου
ΤΖΕΦ ΑΝΤΑΜΣ (νεοφερμένος νεαρός): Δημήτρης Στατήρας
ΝΕΓΡΑΚΟΣ ΤΖΙΜ (υπηρέτης της θείας Πόλυ): Αντιγόνη Δήμα
ΜΠΕΝ ΡΟΤΖΕΡ (φίλος του Τομ): Αθηνά Πολίτη
ΜΠΙΛΥ ΦΙΣΕΡ (φιλος του Τομ): Κων/νος Σακατζίου
ΔΙΚΑΣΤΉΣ ΘΑΤΣΕΡ: Ευάγγελος Μπάρτζης
ΜΠΕΚΥ ΘΑΤΣΕΡ (αγαπημένη του Τομ): Αγγελική Πολίτη
ΧΩΚ ΦΙΝ (ο αλήτης του χωριού): Κων/νος Νιάγκος
ΕΜΥ ΛΟΡΑΝΣ (πρώην αγαπημένη του Τομ): Γεωργία Βασιλακοπούλου
ΙΝΔΙΑΝΟΣ ΤΖΟ (¨κακός¨): Ηλιάννα Καρυώτη
ΜΑΦ ΠΟΤΕΡ (συνεργάτης Ινδιάνου): Δέσποινα Αγγελοπούλου
ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΠΕΡ (μητέρα Τζο): Μάγδα Γιαννούλη
ΑΙΔΕΣΙΜΟΤΑΤΟΣ ΓΚΟΛΝΤΦΑΔΕΡ: Μαριτίνα Ζορμπά
ΣΕΡΙΦΉΣ ΚΑΤΣΘΙΒΣ: Γεωργία Βασιλακοπούλου
ΑΦΉΓΉΤΕΣ: Φωτεινή Νιάγκου, Αναστασία Φαρμάκη, Ιωάννα Ρό-
ζου, Μάγδα Γιαννούλη, Βασιλική Ραπουσάι, Αθηνά Πολίτη, Μα-
ριτίνα Ζορμπά, Μαρία Αναγνωστοπούλου.
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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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 
6 στρεμμάτων στη περιοχή 
Σαμουτανη Κάτω Άσσου. 
Τηλέφωνο επικοινωνίας 

6974340553

Υγεία

gnomipoliton@gmail.com
gnomipoliton.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.

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

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
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ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ - ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ
• ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ • ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ • ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ

• PARK PILOT • ΓΡΥΛΟΙ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ • ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ
ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ

κιν. 6948 104163-65, fax:211 7702882
ΠΟΥΛΙΤΣΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ - e-mail: drososservice@gmail.com

«Η Χελώνα που πρόλαβε 
να πάει στον Χορό»
Παρουσίαση του παραμυθιού 

του Δημήτρη Κοΐνη στο Θέατρο 
της Νέας Διάπλασης στο Μπολάτι

Τη Κυριακή 22 Δεκεμβρίου 2019, στο θεατράκι της Νέας Διάπλα-
σης ξαναζωντάνεψε ο μαγικός κόσμος των παραμυθιών με τη βιβλι-
οπαρουσίαση του όμορφου παραμυθιού του συντοπίτη μας Δημήτρη 
Κοΐνη. Προλόγισε ο κύριος Μπάμπης Ανδρικόπουλος, στη συνέχεια 
κριτική για το παραμύθι έκανε η κυρία Λίτσα Κοντογιάννη και μίλησε 
η εικονογράφος του, κυρία  Όλγα Μπαρμάζη. Στο τέλος μίλησε και ο 
συγγραφέας Δημήτρης Κοϊνης. Η παρουσίαση έκλεισε με μια θεα-
τρική μεταφορά του παραμυθιού, με πρωταγωνιστές τους μικρούς 
ηθοποιούς της θεατρικής στέγης, σε διδασκαλία Άρης Σταυρού και 
μάσκες της Ειρήνης Χατζηκιρλή και της Σοφής Ανδρικόπουλου.

Ευχαριστούμε την Νέα Διάπλαση Μπολατίου για την άρτια διορ-
γάνωση, καθώς και το πλήθος κόσμου που γέμισε την αίθουσα και 
χειροκρότησε τους μικρούς μας ηθοποιούς.

ΛΙΤΣΑ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ

Εκδηλώσεις

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

FOOTBALL-το παιχνίδι 
της ανθρωπότητας με τον 

Σήφη Πολυζωίδη στην Κόρινθο
Το FOOTBALL είναι μια "σκληρή ματωμέ-
νη κωμωδία",  ένας καυστικός μονόλογος 
με πολύ χιούμορ,  που αναλύει την ιστορία 
της ανθρωπότητας μέσα από την ιστορία 
του ποδοσφαίρου, ξεκινώντας από το 
1500 μ.Χ. 
Βασικός άξονας του έργου είναι ότι ο 
τέταρτος τοίχος δεν υπάρχει και έτσι ο 
ηθοποιός επικοινωνεί ευθέως με τους 
θεατές. Πρόκειται για ένα έργο που ήρθε 
να μας αφυπνίσει,  να μας "μετακινήσει" 
από την ασφάλεια της "καρέκλας"(ως κοι-
νό) και να μας φέρει αντιμέτωπους με τις 
ευθύνες μας σε σχέση με την πορεία της 
ανθρωπότητας. 
Παρακολουθούμε λοιπόν τον " Φ." που 
υποδύεται ο Σήφης Πολυζωίδης,  ένα 
σύγχρονο άνθρωπο-φίλαθλο-οπαδό,  να 
παραθέτει ερωτήματα για το παρελθόν, 
το παρόν και κυρίως για το μέλλον αυτού 
του κόσμου,  όπου το κοινό θα κληθεί να 
απαντήσει… Μας μιλάει για ένα αρχαίο έν-
στικτο του ανθρώπου να "κλωτσάει" και 
για μια άγρια ψυχή που βρίσκεται θαμμένη 
μέσα μας και αναφέρει χαρακτηριστικά :
«Εξευγενισμένοι παίκτες και εξευγενισμέ-
νοι θεατές... Και κάπου στο βάθος της συ-
νείδησης να φωλιάζουν τα κατάλοιπα της 
παλιάς ψυχής... Όταν κατά καιρούς εξω-
τερικεύονται, τότε μιλούμε για τον χουλι-
γκανισμό, για την άσκοπη κοινωνική βία 
των μητροπόλεων, για την τρομοκρατία 
των γηπέδων…»

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
παίζει : Σήφης Πολυζωίδης 
σκηνοθεσία : Τριαντάφυλλος Δελής 
κίνηση : Πασχαλιά Ακριτίδου 
μουσική : Γιώργος Οικονόμου 
σχεδιασμός φωτισμού : Δημήτρης Κοκο-
λινάκης
Στην παράσταση “συμμετέχει” με ένα 
τραγούδι έκπληξη το συγκρότημα The 
Skelters
Συναυλιακός χώρος Μαρία Δημητριάδη
Παρασκευή 14, Σάββατο 15 και Κυριακή 
16 Φεβρουαρίου 2020 Ώρα έναρξης 21.00
Είσοδος: Προπώληση 10€ (έως 13/2), Τα-
μείο 12€, Μειωμένο 10€
Πληροφορίες/Κρατήσεις:  2741305059 - 
6976433283 - 6983602811
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ΑΓΑΘΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ
Αισθητικός Κοσµητολόγος πτυχ.ΑΤΕΙ Αθηνών             
Ρεφλεξολόγος πτυχ. Natural Health Science
Μετεκπαιδευθείσα Heinrich-Heine-Universitat Dusseldolf

 agathouspa.gr          info@agathouspa.gr

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

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ
για το δικό σας

εξατοµικευµένο 
πρόγραµµα

και για εκπτώσεις 

27410
55405

Ο∆ΥΣΣΕΩΣ 
ΑΝ∆ΡΟΥΤΣΟΥ 
2, ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ 
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Προσφορά Φεβρουαρίου

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020!!

Μεσοθεραπεία
για βιοαναζωογόνηση
με βιταμίνες και υαλουρονικό!

Δέρμα λαμπερό
και ενυδατωμένο
που ακτινοβολεί υγεία!!!

Από 120€ ΜΟΝΟ 60€
Η εφαρμογή της Μεσοθεραπείας Προσώπου 
ενδείκνυται σε περιπτώσεις αφυδάτωσης και 
χαλάρωσης του δέρματος, ρυτίδων, απώλειας 
σφριγηλότητας, καθώς επίσης και παρατεταμέ-
νης έκθεσης στον ήλιο – φωτογήρανση. Η Μεσο-
θεραπεία Προσώπου είναι μία φυσική, ανώδυ-
νη, απόλυτα ασφαλής μη επεμβατική μέθοδος!

Το πλεονέκτημα τις Μεσοθεραπείας έναντι άλ-
λων θεραπειών, είναι πως αναζωογονεί το δέρ-
μα με τη χρήση φυσικών συστατικών, βιταμινών 
και αδιασταύρωτου υαλουρονικού οξέος, ενώ 
επιπλέον υαλουρονικό οξύ παράγεται φυσικά 
από τον οργανισμό λόγω των μικροτραυμα-
τισμών στην επιδερμίδα! Χαρίζει ένα απόλυτα 
φυσικό αποτέλεσμα και αναδεικνύει τα χαρα-
κτηριστικά του προσώπου!

Flash ενυδάτωση

με βιολογικά

αιθέρια έλαια

για λαμπερό δέρμα

διάρκειας 30’!!!

Από 40€ ΜΟΝΟ 25€


