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ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

Κατηγορηματικά
ΟΧΙ από το δημοτικό
συμβούλιο για
την εγκατάσταση
αιολικού πάρκου
στη Μικρή Ζήρεια

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕ
ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ ΓΙΑ ΤΑ
ΔΙΚΑΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαδοχικές συναντήσεις του δημάρχου
Κορινθίων Βασίλη Νανόπουλου με
τους υπουργούς Περιβάλλοντος
Χατζηδάκη και Ναυτιλίας Πλακιωτάκη
για την εξασφάλιση δικαιωμάτων και
έργων του δήμου Κορινθίων

■ σελ. 19

■ σελ. 5

Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Θωράκιση των ρεμάτων για
την προστασία των πολιτών
Επί ποδός ο αντιπεριφερειάρχης ΤΆΣΟΣ ΓΚΙΟΛΉΣ
■ σελ. 3,7

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ

Νέα χρηματοδότηση για
Τρία στα τρία και 700.000€
ορεινές αθλητικές υποδομές από τον "ΦιλόΔημο" για έργα

Εγκαταστάθηκε συνθετικός χλοοτάπητας στον
Ασπρόκαμπο. Εντάχθηκε στο Leader+ το γήπεδο
Κρυονερίου. 400.000€ για την ολοκλήρωσή του.

■ σελ.17

Τρία έργα του δήμου Βέλου-Βόχας εντάχθηκαν στο πρόγραμμα
«Φιλόδημος ΙΙ» και αφορούν:
1. Μελέτες και Μέτρα Πυροπροστασίας στις Σχολικές Μονάδες (85.000€)
2. Κατασκευή Ραμπών και Χώρων Υγιεινής Αμεα στα Σχολεία (16.000€)
3. Εγκατάσταση Υβριδικού Χλοοτάπητα και Συνθετικού Τάπητα στίβου στο
Δημοτικό Στάδιο Βέλου (600.000€)
■ σελ. 9
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Η σελίδα του Λέωντος...

Π

ερίπτωση 1: Σύριος πατέρας κατηγορείται για βιασμό του μόλις
αποβιώσαντος βρέφους της οικογένειας.
Είναι πρόσφυγας, μάλλον μουσουλμάνος και λίγο σκούρος στο δέρμα. Η
ενοχή του είναι βεβαία πέραν πάσης
αμφιβολίας. Τα ΜΜΕ τον ξέσκισαν
κυριολεκτικά. Λίγο αργότερα βέβαια
αποδείχτηκε και αθώος και μεγαλόψυχος.
Περίπτωση 2: Ημεδαπός του καλού
κόσμου σκοτώνει στην άσφαλτο μοτοσικλετιστή (λόγω υπερβολικής ταχύτητας και ίσως μέθης), τον αφήνει
αβοήθητο και εξαφανίζεται αφήνοντας το αυτοκίνητό του στον τόπο του
εγκλήματος.
Παρά το γεγονός ότι το αυτοκίνητο
έχει πινακίδα, τα ΜΜΕ αναρωτιούνται ποιος άραγε να είναι ο ιδιοκτήτης (και η αστυνομία αναρωτιέται
άραγε;) και αν οδηγούσε ό ίδιος ή
άλλος το μοιραίο αυτοκίνητο.
Τα συμπεράσματα δικά σας……!!!
(Αξίζει να σημειωθεί ότι στην περίπτωση του Σύριου η αστυνομία ενήργησε με απόλυτο επαγγελματισμό,
σε αντίθεση με τα ΜΜΕ)

Π
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ρεκαριάτο (μαθαίνοντας νέες
λεξούλες)
Το πρεκαριάτο, από το λατινικό
precarious (που σημαίνει αβέβαιος,
ανασφαλής), είναι νέος όρος που
εμφανίζεται από τη δεκαετία του
‘80. Αφορά όλους όσοι εργάζονται
διανοητικά ή χειρωνακτικά με ελαστικούς όρους εργασίας (μπλοκάκια,
ανασφάλιστοι, συμβασιούχοι κ.λ.π),
καθώς και τους ανέργους και τους
χαμηλοσυνταξιούχους.
Ουσιαστικά, αναφέρεται σε όλους
και όλες που βρίσκονται σε κατάσταση αδυναμίας πρόβλεψης για τη
ζωή τους στο σήμερα και το αύριο,
κατάσταση που δημιουργεί αστάθεια στην υλική και πνευματική τους
ευημερία. Ο όρος αναπτύχθηκε στο
βιβλίο του καθηγητή Γκάι Στάντιγκ
το 2011 “Το πρεκαριάτο - Η νέα επικίνδυνη τάξη”.
Σας θυμίζει τίποτα; Είμαι σίγουρος
πως Ναι..
Κρατήστε το, γιατί θα το βρίσκεται
συνεχώς μπροστά σας στο ορατό
μέλλον!!!

Α

Γράφει και επιμελείται ο ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ • LeoStergiopoulos@Gmail.com

φαλάτωση θαλασσόνερου μας αποκάλυψε ότι σκέφτεται ο δήμαρχος,
σαν λύση στο πρόβλημα της έλλειψης νερού. Η αλήθεια είναι ότι αργά ή
γρήγορά στη θάλασσα θα καταλήξουμε, δεδομένου ότι τα υπάρχοντα ύδατα
λιγοστεύουν επικίνδυνα και δεν προβλέπεται ‘Άνωθεν’ βοήθεια για να αυξηθούν. Μήπως δήμαρχε να κοιτάζαμε πρώτα προς βουνό μεριά, για να φέρουμε
πόσιμο νεράκι, αφού το αφαλατωμένο είναι κάπως δύσκολο να το καταπιούμε,
…..λέω μήπως!!!!

Ε

πιτέλους βρέθηκε η λύση για
τη θεραπεία των δυσλειτουργιών των δήμων. Με
νέο νομοσχέδιο η κυβέρνηση ζητά από τους
δήμους να προσλάβουν
από ένα δημοσιογράφο.
Μπορεί να μην έχουμε
ηλεκτρολόγους, τεχνικούς,
οδοκαθαριστές, δικηγόρους

Κ
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κλπ, κλπ, αλλά θα έχουμε κάποιον να προπαγανδίζει με
άψογο
επαγγελματισμό
την καλή μας τύχη που
έχουμε καλή υγεία.
Προέχει η επικοινωνία,
όπως μας είχε ενημερώσει ο πρωθυπουργός μας
(προεκλογικά μάλιστα), η
ουσία μπορεί να περιμένει!!!

αι Ωραίοι και Μοιραίοι.
Αφού πρώτα πετσόκοψαν τα ποσά που είχαν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του δήμου για εκδηλώσεις, μετά κατηγόρησαν τη δημοτική αρχή ότι
δε χρηματοδοτεί τις καρναβαλικές εκδηλώσεις στις διάφορες κοινότητες.
Για την αντιπολίτευση του δήμου μας μιλάω.
Μπράβο παιδιά, μονά ζυγά δικά μας!!!

Α

υξήθηκε η τιμή του σκόρδου
στην αγορά, επειδή θεωρείται
άμυνα κατά του τρισκατάρατου ιού.
Δεν είναι σίγουρο ότι αποτρέπει τη
νόσο, σίγουρα όμως αποτρέπει τους
φορείς να πλησιάσουν σε ακτίνα κινδύνου!!!

Μ

ετά από συνήθη επεισόδιο σε
πανεπιστημιακή σχολή στην
Αθήνα συνελήφθη φοιτητής με κατηγορία ‘αντίσταση κατά της αρχής’
(ως είθισται). Μάρτυρας κατηγορίας,
αστυνομικό όργανο του οικείου τμήματος. Ο φοιτητής οδηγείται σε δίκη.
Πρόεδρος δικαστηρίου : κε μάρτυρα
αντιστάθηκε ο κατηγορούμενος;
Αστυνομικός : Μάλιστα κε πρόεδρε,
πρώτα τον έδειρα και μετά αντιστάθηκε.
Ακόμη γελάνε τα έδρανα του δικαστηρίου!!!

Π

ρώτο θύμα του περίφημου κοροναϊού το χρηματιστήριο της
Αθήνας. Υψηλό πυρετό και μεγάλη
πτώση της πίεσης εμφάνισε τη περασμένη Δευτέρα. Η κυβέρνηση αποφάσισε να βάλει σε καραντίνα όλους
τους κατέχοντες μετοχές και συναφή
προϊόντα!!!
Οι ορθόδοξοι Χριστιανοί δεν κινδυνεύουν από το φονικό ιό, απεφάνθη
παραθρησκευτική ιστοσελίδα μετά
από ενδελεχή και αξιόπιστη έρευνα,
σε αντίθεση με όλους τους αλλόθρησκους και τους άθεους, που θα τους
φάει το μαύρο σκοτάδι.
Εμένα μου φαίνεται υπερβολική
η εκτίμηση, αλλά για καλό και για
κακό πίνω ένα ποτηράκι αγιασμό
κάθε πρωί.
Ποτέ δεν ξέρεις…!!!
Είμαστε απόλυτα θωρακισμένη απέναντι στη νόσο δήλωσε ο αρμόδιος
υπουργός.
Στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης,
από όπου εισχώρησε τελικά ο ιός, δε
γινόταν κανένας έλεγχος.
Εντάξει κε Κικίλια, είχανε σπουδαίους και ανίκητους, προγόνους οι
Μακεδόνες αλλά δυστυχώς ο ιός μας
ήρθε από την Κίνα και δε γνωρίζει
ιστορία!!!
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Περιφέρεια Πελοποννήσου
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Στην κοπή πίτας του ΟΕΒΕ ο αντιπεριφερειάρχης Τάσος Γκιολής
Ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ
Κορινθίας κ. Αναστάσιος Γκιολής παρευρέθηκε στην εκδήλωση της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων
(ΟΕΒΕ) Κορινθίας, για την κοπή
της πρωτοχρονιάτικης πίτας,
ύστερα από πρόσκληση του ΔΣ
και του Προέδρου ΟΕΒΕ και
Περιφερειακού Συμβούλου κ.
Αναστάσιου Μποζίκη, τη Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου, στην

πρόσκληση

αίθουσα του Επιμελητηρίου
Κορινθίας και παρουσία του
Γενικού Γραμματέα ΓΣΕΒΕΕ κ.
Αθανασίου Νικολόπουλου.
Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν οι βουλευτές του νομού κ.
Νικόλαος Ταγαράς, κα Μαριλένα Σούκουλη, κ. Γεώργιος Ψυχογιός καθώς και πλήθος προέδρων τοπικών επαγγελματιών
συλλόγων και προέδρων ΟΕΒΕ
όμορων ομοσπονδιών.

Σε εξέλιξη αντιπλημμυρικά έργα σε όλη την Κορινθία

Θωράκιση των ρεμάτων για
την προστασία των πολιτών

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Λεφτά για έργα
πόσιμου νερού

Εργα με αντικείμενο την εξασφάλιση επαρκούς και ποιοτικού
νερού για ανθρώπινη κατανάλωση, καθώς και έργα διαχείρισης
υδάτων και εξοικονόμησης πόσιμού νερού αφορά η πρόσκληση
της Περιφέρειας Πελοποννήσου
για την υποβολή σχετικών προτάσεων προς ένταξη στο ΠΕΠ,
Η συγχρηματοδοτούμενη
δημόσια δαπάνη που διατίθεται
για την ένταξη πράξεων με την
εν λόγω πρόσκληση ανέρχεται
σε 5.700.000 ευρώ, ενω ως
ελάχιστος προϋπολογισμός των
υποβληθησόμενων πράξεων ορίζεται το ποσό των 300.000 ευρώ
Δικαιούχοι είναι οι δήμοι της
Περιφέρειας Πελοποννήσου και
φορείς τους, οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Υδρευσης – Αποχέτευσης
(ΔΕΥΑ) της Περιφέρειας, καθώς
επίσης και η ίδια η Περιφέρεια και
φορείς της.
Οι προτάσεις υποβάλλονται μέσω
του ΟΠΣ ΕΣΠΑ μέχρι και την
Παρασκευή 27 Μαρτίου.

Ο κ. Γκιολής έδωσε συγχαρητήρια για την αντοχή των
επαγγελματιών συμμετεχόντων
στην εκδήλωση και μεταξύ άλλων τόνισε πως «είστε η ραχοκοκαλιά της τοπικής κοινωνίας
του νομού, αντέξατε 10 χρόνια
κρίσης και εύχομαι η νέα χρονιά
να είναι κερδοφόρα πλέον και
δημιουργική ώστε να μη χρειάζεται να λέμε κάθε περασμένη
χρονιά και καλύτερα».

Σ

τα πλαίσια υλοποίησης των αντιπλημμυστατευτικά στη μορφολογία του ρέματος.
n
ρικών έργων η Π.Ε. Κορινθίας ξεκίνησε
Ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Κορινθίας κ. ΑναΥπό την επίβλεψη
την κατασκευή τους από την Τ.Κ. Σολοστάσιος Γκιολής, υποστηρίζοντας μια νέα ποτου Τάσου Γκιολή
μού. Το έργο αφορά τη προστασία των παραλιτική της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του
εκτελούνται τα
κείμενων υποδομών που πλήττονται κατά καιΠεριφερειάρχη κ. Παναγιώτη Νίκα στην θωράρούς από την ροή του ρέματος.
αντιπλημμυρικά
Αποσκοπεί στην άρση της επικινδυνότητας στην Π.Ε. Κορινθίας κιση των ρεμάτων του Νομού, θα προβεί στο
άμεσο μέλλον και σε νέα αντιπλημμυρικά έργα,
και την εξασφάλιση της ευστάθειας των εδασεβόμενος αρχικά τον πολίτη αλλά πάνω απ όλα
φών έκφρασης των παρακείμενων υποδομών.
το περιβάλλον.
Ακόμα τα έργα διευθέτησης θα λειτουργήσουν προ-

4 Περιφερειακά Νέα
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Με τους Βορειοηπειρώτες η Αθηνά
Στην εκδήλωση του Συλλόγου Βορειοηπειρωτών ΑΓΙΟΣ ΔΟΝΑΤΟΣ για την επέτειο της
Αυτονομίας βρέθηκε η Αντιπεριφερειάρχης Παιδείας και Πολιτισμού της περ. Πελοποννήσου

Σ

την εκδήλωση του Συλλόγου
Βορειοηπειρωτών N. Κορινθίας
«Ο ΑΓΙΟΣ ΔΟΝΑΤΟΣ», ΒΟΡΕΙΟΣ
ΗΠΕΙΡΟΣ 1913 - 2020, Από την απελευθέρωση και την Αυτονομία έως
σήμερα, η οποία πραγματοποιήθηκε
στο Δημοτικό Θέατρο Κορίνθου το
Σάββατο 22 Φεβρουαρίου 2020, παραβρέθηκε η αρμόδια αντιπεριφερειάρχης Πελοποννήσου για την Παιδεία
και τον Πολιτισμό κ. Αθηνά Κόρκα.
Ο Σύλλογος Βορειοηπειρωτών Ν.
Κορινθίας «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΟΝΑΤΟΣ», με
αφορμή την απελευθέρωση των Ιωαννίνων και την Ανακήρυξη της Αυτονομίας της Βορείου Ηπείρου εόρτασε τα 20 χρόνια συνεχούς δράσης
και παρουσίας του Συλλόγου αλλά
και τίμησε το γεγονός εκείνο που σημάδεψε καθοριστικά την πορεία της
Βορείου Ηπείρου, επέδρασε και συνεχίζει ποικιλοτρόπως να επιδρά στον
ιστορικό, πολιτικό, οικονομικό και
κοινωνικό βίο του Ελληνισμού.
Παράλληλα θέλησε να αποτίσει

φόρο τιμής και να εκφράσει την ευγνωμοσύνη του προς εκείνους, Βορειοηπειρώτες και Ελλαδίτες, οι οποίοι
προσέφεραν όλο τους το είναι στον
Ιερό Αγώνα της Αυτονομίας. Ταυτοχρόνως όμως η εκδήλωση αυτή είχε
ως στόχο να τονίσει προς κάθε κατεύθυνση το χρέος όλων μας και κυρίως της Ελληνικής Πολιτείας προς το
εκλεκτό αυτό τμήμα του Ελληνισμού,
που εξακολουθεί να ζει στις πατρογονικές του εστίες σε πείσμα των καιρών,
παρά τις καθημερινές αντιξοότητες, τα

δεινά, τις ταλαιπωρίες, τον ρατσισμό,
την κατάφωρη παραβίαση των δικαιωμάτων του.
Η εκδήλωση πλαισιώθηκε από
πλούσιο και πρωτότυπο φωτογραφικό
υλικό, ενώ το μουσικό και χορευτικό της μέρος κάλυψε η παραδοσιακή
βορειοηπειρώτικη ορχήστρα του Δημήτρη Μπάρη με τον Ηλία Ζιούπα στο
τραγούδι αλλά και οι κρητικοί χοροί
καλύφθηκαν από το κρητικό συγκρότημα.
Την εκδήλωση τίμησαν με την πα-

ρουσία τους και απηύθυναν χαιρετισμό εκτός της κ. Αθηνάς Κόρκα και ο
εκπρόσωπος του Μητροπολίτου Κορίνθου πατήρ Δημήτριος, η Βουλευτής Κορινθίας κ. Μαριλένα Σούκουλη,
ο Δήμαρχος Κορινθίων κ. Βασίλειος
Νανόπουλος, ο Αντιπεριφερειάρχης
Υποδομών κ. Χάρης Βυτινιώτης, ο
Δημοτικός Σύμβουλος κ. Νίκος Σταυρέλης, η Πρόεδρος της Μικρασιατικής Στέγης Κορίνθου κ. Βασιλική
Ευστρατιάδου, η Πρόεδρος του Συνδέσμου Γυναικών Ηπείρου κ. Σταυρούλα Σκαρμούτσου, ο Πρόεδρος
του Συλλόγου Ν. Κορινθίας κ. Γιώργος Ιωσηφίδης, η Πρόεδρος του Συλλόγου Αγγελοκαστριτών Ν. Κορινθίας κ. Γωγώ Στελέτου, ο Πρόεδρος
του Παραρτήματος της Πανελλήνιας
Ένωσης Θεολόγων Ν. Κορινθίας κ.
Νεκτάριος Μετζάκης και μέλη του ΔΣ
της Νεολαίας Βορειοηπειρωτών.
Τέλος την εκδήλωση χαιρέτισε με
μήνυμα ο Υφυπουργός Ανάπτυξης κ'
Επενδύσεων κ. Χρίστος Δήμας.

Συνάντηση Γκιολή με τον Αρχιπύραρχο Πελοποννήσου
Σε συνέχεια της συνάντησης του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ.
Παναγιώτη Νίκα όσο αφορά «την Τρίπολη ως έδρα του Κέντρου Επιχειρήσεων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην Περιφέρεια
Πελοποννήσου», την Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου, ο Αντιπεριφερειάρχης
Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας κ. Αναστάσιος Γκιολής, συναντήθηκε
τη Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου με στελέχη του Πυροσβεστικούς Σώματος
στο γραφείο του στην Κόρινθο.
Στη συνάντηση παρευρέθηκαν ο νέος περιφερειακός διοικητής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πελοποννήσου Αρχιπύραρχος κ. Θανάσης Κο-

λυβήρας, ο Διοικητής Π.Σ. Κορινθίας
κ. Χρήστος Πλατάς με κλιμάκιο του ΠΣ
Κορινθίας καθώς και η προϊσταμένη
Πολιτικής Προστασίας της ΠΕ Κορινθίας
κα Ρούλα Χαρίτου.
Στη συζήτηση πέρα των δεδομένων
για το νέο νόμο Πολιτικής Προστασίας
όπου προβαίνει σε σημαντικές παρεμ-

βάσεις σε θεσμικό πλαίσιο, έτσι ώστε να
διασφαλίζεται το ζήτημα της πρόληψης
και όχι μόνο της αντιμετώπισης των
διαφόρων κινδύνων, αναφέρθηκαν στο
σχεδιασμό από κοινού ενεργειών στο
προσεχές διάστημα και δεσμεύτηκαν
για την καλύτερη μεταξύ τους συνεργασία.

Στο επίκεντρο τα 200 χρόνια
από την Επανάσταση του 1821
Το θέμα των εκδηλώσεων που διοργανώνονται του χρόνου στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, με την αφορμή των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση του 1821,
συζήτησε ο περιφερειάρχης Παναγιώτης Νίκας, με την Κωνσταντίνα Μπότσιου, αναπληρώτρια καθηγήτρια Σύγχρονης Ιστορίας και Διεθνούς Πολιτικής, στο Πανεπιστήμιο
Πελοποννήσου, η οποία τον επισκέφθη την Τρίπολη.
Η εν λόγω πανεπιστημιακός, διευθύντρια στο Κέντρο Ελληνικής και Διεθνούς Ιστορίας (ΚΕΔΙΣ), του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, παρουσίασε στον περιφερειάρχη, διάφορες ιδέες ως προς τη συμμετοχή της Κορινθίας στο πλαίσιο των εορτασμών που
σχεδιάζονται από την Περιφέρεια. Παρών στη συνάντηση ήταν και ο αντιπεριφερειάρχης Κορινθίας Τάσος Γκιολής.

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν
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Διαδοχικές συναντήσεις με δύο υπουργούς είχε ο δήμαρχος
ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ Κορινθίων Βασίλης
Νανόπουλος, σε μια
συνεχή και ακατάπαυστη προσπάθεια
να διασφαλίσει για το δήμο Κορινθίων

δίκαια και δικαιώματα, έργα, χρηματοδοτήσεις και προοπτικές για το μέλλον.
Στο Κιάτο είχε την ευκαιρία να συναντηθεί με τον υπουργό Περιβάλλοντος
Κώστα Χατζηδάκη όπου εξασφάλισε την
υποστήριξή του για έργα του δήμου, ενώ

κατόπιν στην Αθήνα συναντήθηκε με τον
υπουργό Ναυτιλίας Γιάννη Πλακιωτάκη
από τον οποίον απέσπασε την υπόσχεση
ότι το Λιμενικό Ταμείο Κορινθίων θα παραμείνει Δημοτικό στην πλήρη δικαιοδοσία του δήμου Κορινθίων.

Διαδοχικές συναντήσεις Νανόπουλου
με υπουργούς για τα δίκαια του δήμου
Με τους υπουργούς Περιβάλλοντος Χατζηδάκη και Ναυτιλίας Πλακιωτάκη
για την εξασφάλιση δικαιωμάτων και έργων του δήμου Κορινθίων

Τ

ην δέσμευση του για σημαντικά έργα στο δήμο Κορινθίων
έδωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστής
Χατζηδάκης στο Δήμαρχο
Κορινθίων Βασίλη Νανόπουλο κατά
την συνάντηση τους το βράδυ της
Δευτέρας σε εκδήλωση στο Κιάτο.
Ήταν μια ακόμα επαφή μεταξύ
του Δημάρχου και του Υπουργού
δεδομένου ότι έχουν ήδη προηγηθεί αρκετές συναντήσεις στο
τραπέζι των οποίων έχουν μπει
σημαντικά έργα υποδομής.
«Ως Δήμος έχουμε έτοιμες τις
μελέτες για 4 σημαντικά έργα
υποδομής» θα σημειώσει ο Δήμαρχος Βασίλης Νανόπουλος
δίνοντας τις λεπτομέρειες των
έργων: «Πρόκειται για την αποχέτευση στον Σαρωνικό, την αποχέτευση στην παραλιακή ζώνη
Άσσου – Λεχαίου – Περιγιαλίου
,την αναβάθμιση του Βιολογικού
καθαρισμού της Κορίνθου και την
αξιοποίηση των νερών του, έργο
το οποίο έχει ήδη ξεκινήσει καθώς επίσης και την ύδρευση με

νέο αγωγό από τη Στυμφαλία. Πολύ
σημαντική είναι και η δέσμευση του
Υπουργού για τον αγωγό φυσικού
αερίου. Είναι μια ευκαιρία αυτή που
πρέπει να αξιοποιήσουμε ώστε να
βελτιώσουμε τις υποδομές μας».

Το Λιμενικό Ταμείο θα
παραμείνει Δημοτικό
Τις διαβεβαιώσεις του Υπουργού
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
κ. Γιάννη Πλακιωτάκη πως δεν επίκειται καμία κατάργηση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου και υπαγωγή

ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟ

Ι. Π. ΔΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΓΡΑΕΡΙΟ
ΑΣΣΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΗΛ. 27410 87149

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
Διανομή κατ’ οίκον

του στο Υπουργείο, έλαβε ο Δήμαρχος Κορινθίων κ.Βασίλης Νανόπουλος κατά την συνάντηση που είχαν
το μεσημέρι της Τετάρτης.
«Ο Υπουργός με διαβεβαίωσε
πως καμία πρόθεση κατάργησης
των Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων
και υπαγωγής τους στο Υπουργείο δεν υπάρχει.»
Στην συνάντηση ο Δήμαρχος
Κορινθίων έθεσε και άλλα σημαντικά για το Δήμο Κορινθίων ζητήματα βρίσκοντας στο πρόσωπο
του Υπουργού σύμμαχο για την
προώθηση και υλοποίηση τους.
«Συζητήσαμε με τον Υπουργό για
τη νέα κτιριακή υποδομή του Λιμεναρχείου. Υποσχέθηκε σύντομα να εντάξει σε επιδοτούμενο
πρόγραμμα την ανέγερσή του
λύνοντας ένα σημαντικό για το
Λιμεναρχείο ζήτημα. Συζητήσαμε ακόμα για τα μπαζώματα του
Αγίου Νικολάου, την Μαρίνα, το
Λιμάνι του Κόρφου και την διάβρωση των ακτών. Ο Υπουργός
έδειξε κατανόηση και διάθεση να
συμβάλει ουσιαστικά στην προώθηση και επίλυσή τους».
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Ξεκαθαρίζει ο δήμαρχος τα πράγματα για το προκάτ στο 1ο Νηπιαγωγείο
Β.Νανόπουλος: Την επόμενη Δευτέρα θα έχουν λυθεί όλα τα προβλήματα
Με τους γονείς των παιδιών
του 1ου Νηπιαγωγείου Κορίνθου συναντήθηκε το πρωί
της Πέμπτης, 27 Φεβρουαρίου ο Δήμαρχος Κορινθίων.
Την συνάντηση ζήτησε ο ίδιος
ο Δήμαρχος προκειμένου δια
ζώσης και όχι δια του τύπου
όπως οι γονείς επέλεξαν να
κάνουν με την δημόσια επιστολή τους, να δώσει τις απαντήσεις που ζητήθηκαν περί
της αίθουσας προκατ που έχει
τοποθετηθεί στο εν λόγω σχολείο για την κάλυψη των αναγκών του.
Στην συνάντηση έδωσαν το
παρόν τόσο ο Διευθυντής
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
κ.Αλέξανδρος Αντωνίου όσο
και ο Γενικός Γραμματέας του
Δήμου κ.Νεκτάριος Σπηλιόπουλος ο οποίος έχει «τρέξει»το ζήτημα από τον Οκτώβριο μήνα. Δεν παρέστη, παρ
ότι ενημερώθηκε και εκλήθη
η Διευθύντρια του Σχολείου

τη νέα θα αναζητηθεί χώρος ο
οποίος θα ενοικιαστεί.

προκαλώντας ερωτηματικά. Οι
γονείς εξέφρασαν την αγωνία
τους και ζήτησαν την άμεση
παρέμβαση του κ.Δημάρχου
ώστε τα παιδιά να μαθητεύουν
σε συνθήκες που δεν υποβαθμίζουν την ποιότητα της εκπαίδευσης τους και δεν απειλούν
την υγεία τους.
Ο κ.Δήμαρχος ενημέρωσε

τους γονείς πως το πρόβλημα
της σχολικής στέγης στο δήμο,
σε νηπιαγωγεία και βρεφονηπιακούς είναι μεγάλο και
εντάθηκε μετά την αυθαίρετη
απόφαση του προηγούμενου
Αντιδημάρχου να εντάξει το
δήμο στην δίχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση. Αντιμετωπίζεται σε πρώτη φάση με

την δημιουργία ενός πολυδύναμου συγκροτήματος στην
περιοχή της Αγίας Άννας αλλά
και με δυο ακόμα τα οποία
δρομολογούνται με τις Κτιριακές Υποδομές του Δημοσίου.
Για το 1ο Νηπιαγωγείο η λύση
της προκάτ αίθουσας είναι
προσωρινή και μόνο για την
χρονιά που είναι σε εξέλιξη. Για

Από τον κ.Δήμαρχο δόθηκε
εντολή άμεσα να προχωρήσουν οι κάτωθι ενέργειες:
• Απομάκρυνση μπάζων από
τον αύλιο χώρο
• Δημιουργία, παρακείμενα
της αίθουσας προκατ, τουαλέτας για την εξυπηρέτηση
των νηπίων
• Καθαριότητα της αίθουσας
• Μεταφορά του εξοπλισμού
που είναι απαραίτητος
• Εκ νέου παρέμβαση της
υπηρεσίας για το ζήτημα με
τις κάμπιες στα δέντρα
«Την επόμενη Δευτέρα 9 του
μηνός ο ίδιος θα έρθω στο
σχολείο για να διαπιστώσω την λειτουργία της αίθουσας» σημείωσε απευθυνόμενος στους γονείς,
ζητώντας και την δική τους
παρουσία.

Εγκαίνια της πρώτης εγκατάστασης φαρμακευτικής κάνναβης

Παρουσία του υπουργού Ανάπτυξης Άδ. Γεωργιάδη και του δημάρχου Κορινθίων Βασ. Νανόπουλου

Π

ραγματοποιήθηκαν την Τρίτη τα εγκαίνια της πρώτης εγκατάστασης
φαρμακευτικής κάνναβης στην Ελλάδα.
Η εγκατάσταση φαρμακευτικής κάνναβης έγινε από την ισραηλινή
εταιρεία Tikum Olam και τα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν στη Κόρινθο, στη περιοχή των Εξαμιλίων. Το «παρών» έδωσαν ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, ο υφυπουργός του, Νίκος Παπαθανάσης, ο ΓΓ
Βιομηχανίας Πελοπίδας Καλλίρης και ο Πρόεδρος της εταιρείας Άαρον Λούτζκι.
Σημειώνεται ότι τα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν ενώ η αξιολόγηση των αιτήσεων για μονάδες φαρμακευτικής κάνναβης βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Στις
9 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Ανάπτυξης, από το
σύνολο των 129 φακέλων έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγηση ήδη των 125, δηλαδή
του 85%.

ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ
ΒΟΧΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ
& ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΟΥΒΙΤΑΚΗΣ

Γλ

Ζευγολατιό
Κορινθίας

Άσσος
Κορινθίας

ΤΗΛ.:

ΤΗΛ.:

27410 56566

27410 89117

∆ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΕΙ

Κιν.: 6944 243418
& 6937 114763

Έγχρωµο υπερηχοκαρδιογράφηµα (triplex)
ενηλίκων και παίδων
ΤΕΣΤ ΚΟΠΩΣΕΩΣ σε κυλιόµενο τάπητα
24ωρη µελέτη ΗΚΓφήµατος - Πίεσης

∆ρ Χρήστος Γκιλίτσης
ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΟΣ
Υπ. ∆Ι∆ΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

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

Γνώμη
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Αντιπλημμυρικά στα ρέματα
και αποφράξεις σε εξέλιξη

νομοσχέδιο
ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΥΣ

Άμισθοι σύμβουλοι
και δημοσιογράφοι
σε κάθε δήμο

Εντατικά συνεχίζονται τα έργα στο δήμο Βέλου-Βόχας

Μια νέα κατηγορία Ειδικών
Συμβούλων για τους Δημάρχους και τους Περιφερειάρχες
δημιουργεί το Νομοσχέδιο του
Υπουργείου Εσωτερικών.
Στο εξής λοιπόν θα επιτρέπεται η ανάθεση καθηκόντων
Ειδικών Συμβούλων για την
επικουρία των Δημάρχων
και των Περιφερειαρχών για
ορισμένο χρονικό διάστημα και
με συγκεκριμένα αντικείμενα,
οι οποίοι θα υπηρετούν εθελοντικά και δεν θα λαμβάνουν
μισθό ή αποζημίωση, πλην των
εξόδων εκτός έδρας κίνησης.
Ο αριθμός των άμισθων Ειδικών Συμβούλων θα είναι περιορισμένος. Συγκεκριμένα, δεν
θα επιτρέπεται να υπερβαίνει:
- τους δύο (2) ανά Δήμαρχο,
- τους δύο (2) ανά Περιφερειάρχη.
Επιπλέον αυξάνονται οι
Συνεργάτες των Δημάρχων
στους Δήμους άνω των
20.000 κατοίκων, προκειμένου η μία επιπλέον θέση που
δημιουργείται να καλυφθεί
αποκλειστικά με Δημοσιογράφο.
Ο δημοσιογράφος πρέπει να
είναι μέλος αναγνωρισμένης
στην Ελλάδα επαγγελματικής
δημοσιογραφικής ένωσης, η
οποία είναι μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Συντακτών (ΠΟΕΣΥ).

Σ

υνεχίζονται οι εργασίες καθαρισμού των υδατορεμάτων Περιστερώνα και Χεκάλη στις κοινότητες Πουλίτσας και Ευαγγελιστρίας
στο Δήμο Βέλου Βόχας, υπό την επίβλεψη των αρμοδίων υπηρεσιών της
Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας.
Συγκεκριμένα μετά και την επίσκεψη
του προέδρου της Ευαγγελίστριας Τάσου Αναγνωστόπουλου στο γραφείο
του αντιπεριφερειάρχη Κορινθίας Αναστάσιου Γκιολή, ξεκίνησαν με εντατικούς ρυθμούς τα έργα δύο βασικά
ρέματα που προκαλούν πλημμυρικά
φαινόμενα στις περιοχές της Ευαγγελίστριας, της Πουλίτσας, των Κρηνών και
του Κοκκωνίου.
Ο πρόεδρος της Ευαγγελίστριας με
ανάρτησή του στο Facebook σημει-

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΜΑΡΜΑΡΩΝ

Mάρµαρα • γρανίτες
φυσικά πετρώµατα

Μουσών 14,
Βέλο Κορινθίας
replayctt@gmail.com

ΧΡΗΣΤΟΣ
ΘΑΝΑΣΕΝΑΡΗΣ
% 2742 033260
6945 435411
6947 099281

ώνει τις ευχαριστίες του στον αντιπεριφερειάρχη Τάσο Γκιολή: «Θέλω να
ευχαριστήσω εγώ προσωπικά αλλά
καί εκ μέρους όλων των χωριανών της
κοινότητας Ευαγγελιστρίας τον αντιπεριφερειάρχη κ Αναστάσιο Γκιολή για το
άμεσο ενδιαφέρον του στο μεγάλο πρόβλημα των πλημμυρών αποφεύγοντας
έτσι τις δυσάρεστες συνέπειες των προηγούμενων ετών».

Αποφράξεις φρεατίων
Παράλληλα σε εξέλιξη βρίσκεται το
έργο των αποφράξεων φρεατίων και
αυλάκων στις Κοινότητες Ζευγολατιού,
Βοχαικού και Ευαγγελίστριας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του δήμου εργασίες καθαρισμού θα πραγματοποιηθούν σε όλες τις κοινότητες του Δήμου.
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Συνάντηση Δημάρχου - Αστυνομικού Διευθυντή
Συζητήθηκε και το θέμα δωρεάς του ΝΑVARA που έχει κολλήσει στη γραφειοκρατία

Σ

υνάντηση του Δημάρχου Βέλου Βόχας κ. Αννίβα Παπακυριάκου με τον Αστυνομικό
Διευθυντή Κορινθίας κ. Τετράδη Χαράλαμπο και τον Διοικητή Αστυνομικού
Τμήματος Βέλου Βόχας κ. Κωνσταντόπουλο Κωνσταντίνο
Την Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου 2020
ο Δήμαρχος Βέλου Βόχας κ. Αννίβας
Παπακυριάκος συναντήθηκε στο γραφείο του με τον Αστυνομικό Διευθυντή
Κορινθίας κ. Τετράδη Χαράλαμπο και
τον Διοικητή του Αστυνομικού Τμήματος Βέλου Βόχας κ. Κωνσταντόπουλο
Κωνσταντίνο.
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε
σε ευχάριστο κλίμα και οι τρεις τους
συζήτησαν αρκετή ώρα για θέματα
αστυνόμευσης και ασφάλειας του Δήμου. Μεταξύ άλλων αναφέρθηκαν στα
κάτωθι ζητήματα:

1. Περισσότερη αστυνόμευση στους
σημαντικότερους κόμβους του Δήμου
και στα κέντρα των Κοινοτήτων με τη

συνδρομή του Α.Τ Βέλου Βόχας, τις
ομάδες ΔΙΑΣ, και τις ομάδες ΟΠΚΕ.
2. Αύξηση των περιπολιών λόγω

των αυξανόμενων κλοπών όχι μόνο
σε σπίτια και επιχειρήσεις αλλά και σε
αγροτικά προϊόντα.
3. Σε συνεργασία με την Περιφέρεια και την ΔΟΥ να πραγματοποιούνται περισσότεροι έλεγχοι σε μάντρες
ανταλλακτικών αυτοκινήτων, ανακυκλώσιμων υλικών κλπ ΄΄σκραπ΄΄ για
εύρεση παράνομων αυτοκινήτων και
επιβολή προστίμων όπου απαιτείται.
4.Σε συνεργασία Αστυνομίας και
Πολεοδομίας να πραγματοποιούνται
έλεγχοι για αυθαίρετη δόμηση
5. Τέλος σχετικά με την παραχώρηση του αυτοκινήτου του Δήμου στο
Αστυνομικό Τμήμα Βέλου Βόχας, η
διαδικασία κοντεύει να ολοκληρωθεί.
Στο επόμενο χρονικό διάστημα θα δοθούν οι απαραίτητες εγκρίσεις από τις
υπηρεσίες.

Εγκρίθηκε η κύρωση δικτύου κοινοχρήστων χώρων και στο Κοκκώνι
Αφορά δρόμους που έχουν παραχωρηθεί με συμβολαιογραφική πράξη μετά το 1985

M

ετά την κύρωση κοινοχρήστων χώρων της Κοινότητας Κρηνών εγκρίθηκε
από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση
και δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η κύρωση
του δικτύου κοινοχρήστων χώρων της
Κοινότητας Κοκκωνίου.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του
δήμου Βέλου-Βόχας: «άλλη μία επίπονη και μακρά διαδικασία εξασφάλισης
των δικαιωμάτων και των περιουσιών
των δημοτών του Δήμου Βέλου Βόχας
ολοκληρώθηκε. Θα ακολουθήσουν και
άλλες κοινότητες του Δήμου μας».

Τσιμενταύλακες στην
οδό Αλεξανδρουπόλεως
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του δήμου
Βέλου-Βόχας: «Ξεκίνησαν οι εργασίες για την
κατασκευή τσιμενταυλάκων στην οδό Αλεξανδρουπόλεως στο Βραχάτι, στα πλαίσια των αντιπλημμυρικών έργων που υλοποιούνται στο Δήμο
Βέλου- Βόχας, με χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Πελοποννήσου. Μετά το τέλος των εργασιών θα ξεκινήσει η ασφαλτόστρωση της οδού.».

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν
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Τρία στα τρία και 700.000€ από το
"ΦιλόΔημο" για το δήμο Βέλου-Βόχας!
Ο δήμαρχος Αν. Παπακυριάκος ευχαριστεί τον υφυπουργό Χρ. Δήμα για την βοήθειά του!

Τ

ην έγκριση χρηματοδότησης από
το πρόγραμμα «ΦιλόΔημος 2» τριών έργων πέτυχε ο δήμος ΒέλουΒόχας και ο δήμαρχος Αννίβας Παπακυριάκος εμφανώς ικανοποιημένος έκανε
την παρακάτω ανάρτηση:
«Εντάχθηκαν στο πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ» τρία νέα έργα του Δήμου Βέλου-Βόχας ύψους 700.000€
Τρία έργα για το δήμο Βέλου-Βόχας εντάχθηκαν στο πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ» και
αφορούν:
1. Μελέτες και Μέτρα Πυροπροστασίας
στις Σχολικές Μονάδες (85.000€)
2. Κατασκευή Ραμπών και Χώρων Υγιεινής Αμεα στις Σχολικές Μονάδες (16.000€)
3. Εγκατάσταση Υβριδικού Χλοοτάπητα
και Συνθετικού Τάπητα στίβου στο Δημοτικό Στάδιο Βέλου (600.000€)
Η χρηματοδότηση των τριών έργων με
συνολικό ποσό άνω των 700.000€ είναι μία
ακόμη προσπάθεια που δικαιώνεται μετά
από πολύ κόπο και συνεχή δουλειά, που
γίνεται καθημερινά και αθόρυβα από το δήμαρχο, τους αντιδημάρχους, τους συμβούλους, τους συνεργάτες, την τεχνική υπηρεσία και όλους τους υπαλλήλους του δήμου.
Ιδιαίτερα ευχαριστώ τον Υπουργό μας κ.
Χρίστο Δήμα για τις ενέργειες που έκανε
για την επιτάχυνση των χρηματοδοτήσεων.
Θα συνεχίσουμε να επιδιώκουμε το καλύτερο για τον τόπο μας.
Αυτή τη δέσμευση αναλάβαμε ενώπιον
των πολιτών στις εκλογές και σκοπεύουμε
να την τηρήσουμε απόλυτα.
Ο Δήμαρχος - Αννίβας Παπακυριάκος»

Σύμφωνα με πληροφορίες οι εργασίες
στο γήπεδο Βέλου θα περιλαμβάνουν την
μετεξέλιξή του σε σύγχρονο στάδιο με ταρτάν με έξι κουλουάρ, χλοοτάπητα τελευταίας γενιάς και σύγχρονα αποδυτήρια.

Σε εξέλιξη κι άλλα αθλητικά έργα στο
δήμο
Συνεχίζονται οι εργασίες στο Κλειστό Γυμναστήριο Βραχατίου “Γ. Τριαντάφυλλος” με
διάστρωση γεωυφάσματος σε όλη την επιφάνεια του χώρου δημιουργίας πάρκινγκ.
Όλος ο περιβάλλων χώρος του Γυμναστηρίου θα ασφαλτοστρωθεί, θα διαγραμμιστεί και θα δημιουργηθούν θέσεις πάρκινγκ με διαχωριστικές νησίδες για την
εύκολη και ασφαλή προσέλευση αθλητών
και φιλάθλων.
Επίσης προβλέπεται ένας μεγάλος χώρος
πρασίνου στα βόρεια των εγκαταστάσεων συμπληρωματικά στη δεντροφύτευση
πέριξ των γηπέδων τένις που έχει γίνει με
σκοπό τον καλλωπισμό του χώρου!

Εργασίες και στο γήπεδο Βέλου
Σύμφωνα με ανακοίνωση της προέδρου
του ΝΠΔΔ “ΑΝΕΛΙΞΗ” στο πλαίσιο αναβάθμισης των αθλητικών εγκαταστάσεων
και συγκεκριμένα του δημοτικού γηπέδου
ποδοσφαίρου Βέλου με φυσικό χλοοτάπητα, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες επισκευής
του αποστραγγιστικού και του αρδευτικού
συστήματος του γηπέδου και έγινε αμμοδιανομή και σπορά.
Το γήπεδο θα παραμείνει κλειστό για 30
ημέρες περίπου.
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Στον περιφερειάρχη ο πρόεδρος του
Ζευγολατιού για το δρόμο στο Πανόραμα

Ό

Στην Τρίπολη βρέθηκε ο Γ. Παπαδημητρίου με κατοίκους της περιοχής

πως ανακοινώθηκε από τη
σελίδα
"Ζευγολατιό-Καλέντζι" συνάντηση στην
Τρίπολη με τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Παναγιώτη Νίκα είχε την
Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου ο πρόεδρος
της Κοινότητας Ζευγολατιού, Γιάννης
Παπαδημητρίου.
Όπως αναφέρεται: «Το ραντεβού κανονίστηκε στην προσπάθεια του προέδρου
να βοηθήσει στη λύση των προβλημάτων
των κατοίκων της περιοχής Πανόραμα στο
Ζευγολατιό. Στην περιοχή αυτή έχουν την
έδρα τους δύο κτηνοτροφικές μονάδες και
τα σπίτια τους 20 οικογένειες. Ο δρόμος,
όμως, που οδηγεί εκεί, είναι σε άθλια κατάσταση, χωματόδρομος, ο οποίος γίνεται
απροσπέλαστος μετά από τις βροχές. Οι
κάτοικοι έχουν επανειλημμένα διαμαρτυρηθεί τόσο στο Δήμο Βέλου-Βόχας, όσο
και στην περιφέρεια Πελοποννήσου με
κάθε δυνατό τρόπο:
Έχουν μαζέψει υπογραφές, έχουν κάνει
επισκέψεις στα γραφεία του δημάρχου και
των αντιδημάρχων, έχουν καλέσει τα κανάλια όλα μάταια. Αυτό που έχουν κερδίσει είναι μόνον υποσχέσεις.

Οι κάτοικοι διαμαρτύρονται γιατί ενώ
πληρώνουν δημοτικά τέλη, δεν έχουν:
1. νερό αφού δεν υπάρχει δίκτυο,
2. Δεν γίνεται αποκομιδή των απορριμμάτων στην περιοχή τους αφού δεν
υπάρχουν κάδοι, παρά αναγκάζονται οι
ίδιοι να μεταφέρουν τα σκουπίδια τους 2
χιλιόμετρα μακρύτερα,
3. Το κυριότερο όμως είναι ότι δεν

έχουν δρόμο παρά έναν χωμάτινο καρόδρομο ο οποίος με τα νεροφαγώματα και
τις λακούβες ακόμη και όταν τα καιρικά
φαινόμενα είναι μέτριας έντασης γίνεται
απροσπέλαστος και τότε βρίσκονται πραγματικά αποκομμένοι από τον πολιτισμό.
Μαζί με τον πρόεδρο της Κοινότητάς
μας κ. Γιάννη Παπαδημητρίου, έφτασαν
στην Τρίπολη στο γραφείο του Περιφε-

ρειάρχη Παναγιώτη Νίκα και εκεί του
μίλησαν για την κατάσταση που αντιμετωπίζουν. Τον ενημέρωσαν ότι από πέρυσι
τον Οκτώβριο υπάρχει προμελέτη για τον
δρόμο η οποία είχε δοθεί και στον πρώην
Περιφερειάρχη κ. Πέτρο Τατούλη, χωρίς
όμως αποτέλεσμα.
Ο κ. Νίκας τους άκουσε με προσοχή
και εξήγησε ότι θα γίνει ότι είναι δυνατόν
από τις υπηρεσίες για να αποκατασταθεί ο
δρόμος και να εξασφαλιστεί η πρόσβαση
των κατοίκων στα σπίτια τους και των κτηνοτρόφων στις μονάδες τους.
Επίσης, στη διάρκεια της συνάντησης ο
πρόεδρος της Κοινότητάς μας είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τον κ. Περιφερειάρχη και για άλλα θέματα της περιοχής
μας. Όπως για παράδειγμα το θέμα της
αυθαίρετης δόμησης και της ρευματοκλοπής, της ασφάλειας των κατοίκων και της
παραβατικότητας.
Ο κ. Νίκας συζήτησε με τον Γιάννη Παπαδημητρίου τα ζητήματα αυτά και οι δύο
άνδρες συμφώνησαν να υπάρξει συνεννόηση και συντονισμός στις ενέργειες για
την αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων».

Είναι επικίνδυνος ο υδατόπυργος στα σύνορα Ζευγολατιού-Βραχατίου;
Της Γιώτας Αθανασούλη*

Ο

Υδατόπυργος βρίσκεται στα
όρια Ζευγολατιού-Βραχατίου
και για πολλά χρόνια προφανώς εξυπηρέτησε τις ανάγκες σε νερό
της περιοχής. Κατασκευαστικά φαίνεται ότι ανήκει σε μια εποχή (μέσα της

δεκαετίας του ’50 στην καλύτερη περίπτωση) κατά την οποία σε όλη την Ελλάδα κατασκευάστηκαν ανάλογα έργα
για αρδευτικούς σκοπούς.
Δεν ξέρω αν σήμερα έχει κάποια
χρησιμότητα αλλά οπωσδήποτε έχει …

Φ Α Σ Ι Λ Η
ΚΑΤΣΑΡΟΥ
ποτά - αναψυκτικά
μπύρες - νερά

διανομή κατ’ οίκον
ΒΡΑΧΑΤΙ, έναντι γηπέδου
ΤΗΛ.: 27410 51690, 27410 56000

μια σοβαρή επικινδυνότητα. Δεν χρειάζεται να είναι κανείς μηχανικός για
να διαπιστώσει ότι στατικά δε φαίνεται
να είναι καλή κατάσταση. Τα τσιμέντα
έχουν φθαρεί έντονα στους περιμετρικούς δοκούς στήριξης, σε σημείο που
έχουν γίνει εμφανή εδώ και χρόνια
τα σίδερα που υποστηρίζουν την κατασκευή. Η μακροχρόνια έκθεση του
οπλισμού (των σίδερων που «δένουν»
τις κολώνες δηλαδή) στον αέρα, το
φως, τη βροχή έχει επιφέρει την οξείδωση και τη διάβρωσή τους. Δηλαδή,
σε απλά ελληνικά, έχουν σκουριάσει,
με αποτέλεσμα μοιραία να έχουν χάσει
τη δυνατότητά τους, να υποστηρίξουν
το οικοδόμημα που έχει ύψος πάνω
από 15 μέτρα και σημαντικό βάρος.

Δε γνωρίζω σε ποια κοινότητα ανήκει και ποιος από τους δύο αγαπητούς
προέδρους είναι υπεύθυνος: Ο Γιάννης
Παπαδημητρίου της Κοινότητας Ζευγολατιού ή ο Γιώργος Βασιλείου της
Κοινότητας Βραχατίου. Όμως, είμαι
σίγουρη ότι τις πρωτοβουλίες για τον
έλεγχο της στατικότητάς του πρέπει να
τις λάβει η Τεχνική Υπηρεσία του δήμου
Βέλου-Βόχας και οπωσδήποτε οι αρμόδιοι αντιδήμαρχοι κύριοι Ράπτης και
Σιάχος, γιατί το οικοδόμημα βρίσκεται
πάνω σε πολυσύχναστο δρόμο και είναι πολύ επικίνδυνο για την πρόκληση
σοβαρού ατυχήματος αν οι κολώνες
του υποχωρήσουν από το χρόνο, τη
διάβρωση ή τον Εγκέλαδο!
* Η Γ. Αθανασούλη είναι εκδότρια της εφημερίδας μας

Γνώμη
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Έρχεται η Ανταποδοτική Ανακύκλωση
στο δήμο Βέλου-Βόχας!
Τι προβλέπει η σύμβαση που ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία στο δημοτικό συμβούλιο

Τ

ο ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου
μας έχει παιδέψει αρκετά χρόνια, φαίνεται όμως ότι μπαίνει στην τελική ευθεία. Σύμφωνα με όσα ακούστηκαν στην τελευταία συνεδρίαση του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων
Πελοποννήσου μέχρι το καλοκαίρι του 2020 θα
οριστικοποιηθεί και θα προχωρήσει η διαχείριση.
Αυτή η εξέλιξη, πέρα από τη λύση που φέρνει σε
ένα πολυετές πρόβλημα, κουβαλάει μαζί της κι
ένα αρνητικό: Τη δραματική αύξηση των δημοτικών τελών δεδομένου ότι το κόστος αποκομιδής
των σκουπιδιών θα ανέβει υπέρμετρα.
Μόνη λύση στο διαφαινόμενο αδιέξοδο είναι προφανώς η αύξηση των ποσοτήτων ανακύκλωσης και
κομποστοποίησης ώστε να μειωθεί ο όγκος των
σκουπιδιών και ο δήμος να καταβάλει το μικρότερο
δυνατό αντίτιμο στην διαχειρίστρια εταιρεία. Σε αυτή
την κατεύθυνση κινείται ο δήμος Βέλου-Βόχας, και
ο δήμαρχος Αννίβας Παπακυριάκος επιζητά λύσεις
που θα κάνουν την ανακύκλωση ελκυστική και – γιατί όχι; – αναγκαία για τους δημότες.
Σ’ αυτό το πλαίσιο έρχεται η σύμβαση με την Ανταποδοτική Ανακύκλωση για την εγκατάσταση ενός
αυτοματοποιημένου συστήματος που προσφέρει
ανταλλάγματα στους δημότες που ανακυκλώνουν τις
συσκευασίες. Η σύμβαση πέρασε από το δημοτικό
συμβούλιο Βέλου-Βόχας και εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία, μειοψηφούντων των κ. Μανάβη και Πανταζή.

Τι προβλέπεται
Το Συλλογικό Σύστημα ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ υλοποιείται με την τοποθέτηση σε διάφορα
σημεία Ολοκληρωμένων Κέντρων Ανταποδοτικής
Ανακύκλωσης, τα οποία αποτελούνται από αυτόματα μηχανήματα ανακύκλωσης υψηλής τεχνολογίας,
για την ανακύκλωση των πλαστικών, μεταλλικών και
γυάλινων συσκευασιών, καθώς και από ειδικό εξοπλισμό για την ανακύκλωση άλλων υλικών συσκευασίας (όπως χαρτί, πλαστικές σακούλες κ.α.).
Στα Κέντρα αυτά, οι δημότες επιστρέφουν τις χρησιμοποιημένες συσκευασίες και αυτόματα τους αποδίδεται απόδειξη με το αναλογούν ανταποδοτικό κίνητρο, ενώ παράλληλα τους παρέχονται και επιπλέον
προσφορές - κίνητρα ως επιβράβευση για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία της ανακύκλωσης, όπως
μεγάλα δώρα διαγωνισμών, δειγματοδιανομές, εκ-

πτωτικά κουπόνια κ.α. Σημειώνεται, ότι οι δημότες
έχουν την επιλογή είτε να παραλάβουν την απόδειξη
ανταποδοτικού κινήτρου για δωρεάν αγορές σε συνεργαζόμενα καταστήματα, είτε
αυτόματα να δωρίσουν το ποσό
n
του ανταποδοτικού κινήτρου Ο δήμος Βέλου-Βόχας
υπέρ της ενίσχυσης κοινωνικών φιλοδοξεί να είναι
σκοπών. Με τα Κέντρα Ανταπο- από τους πρώτους
δοτικής Ανακύκλωσης πραγμα- στην Πελοπόννησο
τοποιείται αυτόματα η «Διαλογή που θα ακολουθήσουν
στην Πηγή».
το παράδειγμα
Στο δήμο Βέλου-Βόχας σύμτου Ναυπλίου
φωνα με τη σύμβαση πιθανά
στην Ανταποδοτική
σημεία για την τοποθέτηση του
Κέντρου Ανταποδοτικής Ανα- Ανακύκλωση
κύκλωσης είναι: Στο Ζευγολατιό
(πλατεία Μπακογιάννη), στο Βέλο (πλατεία Ελευθερίας) ή στην παραλία Βραχατίου.
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Ο κορωνοϊός οδήγησε σε ματαίωση
Μια του κορωνοϊού, δυο του κορωνοϊού, τρεις και έγινε της αναβολής!
Το τρίτο κρούσμα κορωνοϊού οδήγησε στην αναβολή των αποκριάτικων
ΒΡΟΧΉ ΟΙ ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ και καρναβαλικών εκδηλώσεων σε όλα τα
μήκη και τα πλάτη της Ελλάδας, διά στόματος
Υπουργού Υγείας Βασίλη Κικίλια. Ο Υπουργός βασίστηκε στην, προηγουμένως ψηφισθείσα, Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που περιέγραφε με
ακρίβεια τι θα συνέβαινε σε περίπτωση που τα κρούσματα υπερέβαιναν έναν
αριθμό, κρίσιμο για την δημόσια υγεία.
Πάντως η ανακοίνωση Κικίλια έγινε δεκτή μάλλον με αντίδραση και ίσως
και αγανάκτηση σε ορισμένες περιοχές. Το αντάρτικο ξεκίνησε από την Κέρκυρα και μετά στη Νάουσα που και οι δύο πόλεις δήλωσαν απερίφραστα ότι
δεν θα συμμορφωθούν σε καμία περίπτωση με τις οδηγίες του υπουργού.
Στην Κορινθία οι εντυπώσεις διασκεδάστηκαν με την υπόσχεση αφενός να
ζητηθούν
από τα αρμόδια υπουργεία αποζημιώσεις για τα διαφυγόντα κέρδη
■ Βασίλης
του τριημέρου, αφετέρου από τον επαναπρογραμματισμό των καρναβαλιΝανόπουλος,
Δήμαρχος
κών εκδηλώσεων το πρώτο Σάββατο του Μαΐου!
Κορινθίων:
«Η υγεία των
δημοτών και
επισκεπτών είναι
η μέγιστη
προτεραιότητα
για εμάς!»

■ Αννίβας
Παπακυριάκος
Δήμαρχος
Βέλου-Βόχας:
«Παραμένουμε σε
πλήρη ετοιμότητα,
μα και στη
διάθεση όλων
των συμπολιτών
μας, γιατί η
δημόσια υγεία
είναι πάνω απ'
όλα.»

■ Δημήτρης
Ζάρκος:
Πρόεδρος ΝΠΔΔ
"Μηκώνη" δήμου
Σικυωνίων:
«Ευχαριστούμε
τους εθελοντές
και τους
καρναβαλιστές για
την πολύτιμη
βοήθειά τους»

Ζήσε μαύρε μου
να δεις το Μάη
καρναβάλι�

Τ

ο χορό των ακυρώσεων άνοιξε ο
δήμος Λουτρακίου-Περαχώρας και
ακολούθησε ο δήμος Βέλου-Βόχας ο οποίος εξέδωσε ανακοίνωση
στην οποία ανέφερε τα εξής: «Είμαστε στη
δυσάρεστη θέση να ακυρώσουμε όλες τις
αποκριάτικες εκδηλώσεις του τελευταίου
εορταστικού τετραημέρου που είχαν προγραμματιστεί στο Δήμο μας, κατόπιν της
απόφασης 13776/27-2-2020 των υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και
Εσωτερικών με θέμα: “Ματαίωση όλων των
καρναβαλικών εκδηλώσεων στη χώρα”. Η
προσπάθεια που είχε καταβληθεί ήταν μεγάλη. Όλοι περιμέναμε με ανυπομονησία να
παρακολουθήσουμε το 7ο καρναβάλι του
Δήμου μας, που ήδη αποτελεί θεσμό, αλλά
και όλες τις εκδηλώσεις στις κατά τόπους
κοινότητες.
Το αίσθημα της ευθύνης απέναντι στους
πολίτες είναι μεγαλύτερο. Ο Δήμος μας και
οι υπηρεσίες του παραμένουμε σε πλήρη
ετοιμότητα, μα και στη διάθεση όλων των
συμπολιτών μας, γιατί η δημόσια υγεία είναι
πάνω απ’ όλα και το σεβόμαστε απολύτως.
Τέλος καλούμε όλους τους φορείς και συλλόγους του Δήμου μας να συμμορφωθούν
στην Κοινή Υπουργική Απόφαση».

Ο δήμος Κορινθίων
Άμεσα προέβη σε ανακοίνωση και ο δήμος Κορινθίων αναφέροντας τα εξής:

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ Η ΚΡΙΣΗ;

Η ανάγκη δημιουργίας ενός κέντρου αναφοράς
στην Περιφέρεια Πελοποννήσου για το θέμα του
κορωνοϊού, αλλά και η ανάγκη διατύπωσης αιτήματος για την υποστήριξη των νοσηλευτικών μονάδων με το αναγκαίο προσωπικό και τα αναγκαία
μέσα περιλαμβάνονται στις διαπιστώσεις από την
ευρύτατη σύσκεψη που συγκάλεσε ο περιφερειάρχης Παναγιώτης Νίκας, στην Τρίπολη, την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου.
Οι αποφάσεις που ελήφθησαν είναι:
-Τοπικός συντονισμός κατά Περιφερειακή Ενότητα από τους χωρικούς αντιπεριφερειάρχες και
κεντρικός συντονισμός από την Περιφέρεια όλων
των εμπλεκόμενων υπηρεσιών
-Η Περιφέρεια αναλαμβάνει ενημερωτική εκστρατεία για το συγκεκριμένο θέμα μέσω και της
κινητής τηλεφωνίας
-Ψυχραιμία και αποφυγή αυτοσχεδιασμών, όπως
και τήρηση όλων όσα προβλέπονται στην πρόσφατη νομοθετική πράξη
-Τα σχολεία θα λειτουργούν κανονικά, καθώς σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο μόνοι αρμόδιοι για
τη διακοπή της λειτουργίας τους είναι οι υπουργοί
Υγείας και Παιδείας με κοινή τους απόφαση.

■ Η Εθνική Επιτροπή Προστασίας Δημόσιας Υγείας έν
οργανώσεων για το Καρναβάλι σε όλη τη χώρα, κα
και με την πρακτική άλλων χωρών καθώς το ίδιο ακ
Γερμανίας. Επίσης πηγές από το Υπουργείο Υγείας α
παραμέτρους:
-Τον αυξημένο συγχρωτισμό σε μαζικές συγκεντρώ
-Την προστασία του τον πληθυσμού.
Μην παραβλέπουμε, άλλωστε, πως η KYA υπογράφ

«Ο Δήμος Κορινθίων είναι στην δυσάρεστη
θέση να ανακοινώσει την ακύρωση όλων των
καρναβαλικών εκδηλώσεων που είχαν προγραμματιστεί στην Κόρινθο και στα Δημοτικά
Διαμερίσματα, όπως επίσης και τα Κούλουμα.
Τα Υπουργεία Υγείας, Προστασίας του Πολίτη
και Εσωτερικών μετά την αύξηση των κρουσμάτων του κορωνοιού στην χώρα μας προχώρησαν το απόγευμα της Πέμπτης 27.02.20
στην έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης
(Παρελήφθη με Αριθ.πρωτ. 13776 στις 18:28)
η οποία λαμβάνοντας υπόψιν τα κατεπείγοντα
μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης
του κορωνοιού και εξαιτίας του άμεσου κινδύνου για την δημόσια υγεία ,ακυρώνει το σύνολο των εκδηλώσεων σε ολόκληρη τη χώρα.
Με αίσθημα ευθύνης ως Δήμος προχωρούμε στην εφαρμογή της απόφασης ευχαριστώντας όλους όσους εργάστηκαν άοκνα τις ημέρες αυτές για την υλοποίηση της διεξαγωγής
των εκδηλώσεων αλλά και όλους όσους θα
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ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - Ε

Ακυρώνονται όλες οι καρναβαλι
Με την έκδοση Κοινής
Υπουργικής
Απόφασης
(Αριθμ. πρωτ. 13776) την
Πέμπτη 27/02/2020 και
ώρα 18:46 ακυρώνονται
όλες οι καρναβαλικές εκδηλώσεις λόγω άμεσου κινδύνου δημόσιας υγείας έναντι
του κορωνοϊού COVID-19.
Ο Δήμος ΞυλοκάστρουΕυρωστίνης με αίσθημα
ευθύνης για την διαφύλαξη
της δημόσιας υγείας προχωρά στην εφαρμογή της
ανωτέρω απόφασης, ακυ-

ρώνοντας όλες τις κ
βαλικές εκδηλώσεις
και την Καθαρά Δευτ
Μαρτίου 2020.
Συμμεριζόμαστε κα
ραζόμαστε την αγωνία

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν
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η των καρναβαλικών εκδηλώσεων
Μαγιάτικο το Καρναβάλι στο Βραχάτι�

ναντι του κορονοϊού COVID-19 εισηγήθηκε ομόφωνα την αναβολή των
αι ήδη έχουν εκδηλωθεί αρκετές αντιδράσεις. Η αναβολή όμως γίνεται σε συμφωνία
κριβώς συνέβη στην Βενετία και στη Νίκαια, όπως και σε πολλές πόλεις της
αναφέρουν πως η Επιτροπή κατά την εισήγησή της, έθεσε δύο βασικές

ώσεις, με κίνδυνο μετάδοσης και διάχυσης κρουσμάτων.

φηκε από τους Υπουργούς Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Εσωτερικών.

ετείχαν σε αυτές. Η μουσική συναυλία
υς ONIRAMA αλλά και άλλες εκδηλώσεις
εταφερθούν σε μεταγενέστερο χρόνο. Η
των δημοτών και επισκεπτών είναι η μέπροτεραιότητα για εμάς!
ράλληλα καλούμε τους πολίτες διατηρώτην ψυχραιμία τους να τηρούν τις οδηγίες
τασίας αναπνευστικής λοίμωξης από τον
νοιό που έχει δώσει στην δημοσιότητα το
ργείο Υγείας. (https://www.moh.gov.gr/…
-odhgies-prostasias-apo-anapne…)
λω να ευχαριστήσω θερμά τους υπαλυς και την Διοίκηση του ΚΕ.Π.Α.Π, τους
ημάρχους, τους υπαλλήλους του Δήμου,
εθελοντές, τους φορείς, τους Συλλόγους
ους καρναβαλιστές για την τεράστια προασία για τη διοργάνωση των Καρναβαλιεκδηλώσεων, όλο αυτό το διάστημα. Επίδεσμεύομαι να προβώ στις απαραίτητες
ειες σε συνεργασία με την Κ.Ε.Δ.Ε. ώστε
νουν οι εκδηλώσεις που ακυρώθηκαν σε

ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ικές εκδηλώσεις 2020

καρναέως
τέρα 2

αι μοια των

επαγγελματιών του τόπου
και την απογοήτευση όλων
όσων εργάστηκαν για την
υλοποίηση των εκδηλώσεων, αποτελεί όμως πρώτιστο καθήκον η προστασία
της υγείας των πολιτών,
ακολουθώντας πιστά τις
υποδείξεις των επιστημονικών φορέων υγείας. Ακυρώνονται όλες οι καρναβαλικές εκδηλώσεις 2020
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ
ΒΛΑΣΙΟΣ ΤΣΙΩΤΟΣ

μεταγενέστερη ημερομηνία σε όλη τη χώρα.
Μέχρι τη Δευτέρα το εορταστικό κλίμα θα
επιδιώξουμε να διατηρηθεί με διατήρηση του
διάκοσμου και χρήση των ηχητικών εγκαταστάσεων του δήμου.
Η μέχρι σήμερα ανταπόκριση, με τις 2.000
συμμετοχές στο καρναβάλι και στις υψηλής
ποιότητας προγραμματισμένες εκδηλώσεις,
μας υποχρεώνουν να διατηρήσουμε το κλίμα
που οι δημότες επιθυμούν.
Οι υπηρεσίες του Δήμου Κορινθίων παραμένουν σε ετοιμότητα για την προστασία της
Δημόσιας Υγείας, σε συνεργασία πάντα με το
Υπουργείο και τους αρμόδιους φορείς.
Υπενθυμίζουμε ότι έχουν έγκαιρα διανεμηθεί σε όλα τα Δημοτικά σχολεία, τα Γυμνάσια
και τα Λύκεια απολυμαντικά υλικά και πρέπει
να χρησιμοποιούνται. Έχουμε ήδη παραγγείλει
απολυμαντικά υλικά για χρήση στα ΚΑΠΗ, Δημοτικά κτίρια και βρεφονηπιακούς σταθμούς
που θα παραληφθούν σύντομα».

Σύντομη ανακοίνωση και από τη
"Μηκώνη" του δήμου Σικυωνίων
Το Νομικό Πρόσωπο "Μηκώνη" του δήμου
Σικυωνίων που ήταν αρμόδιο για την υλοποίηση των αποκριάτικων εκδηλώσεων, εξέδωσε
μία σύντομη ανακοίνωση που ανέφερε τα εξής:
«Αγαπητοί συμπολίτες οι καρναβαλικές εκδηλώσεις του δήμου Σικυωνίων δεν θα πραγματοποιηθούν, σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική
Απόφαση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Εσωτερικών η οποία ακυρώνει
τις αντίστοιχες εκδηλώσεις σε όλη την ελληνική επικράτεια, για προληπτικούς λόγους.
Ευχαριστούμε θερμά τους υπαλλήλους του
δήμου, όλους τους φορείς και τους συλλόγους
του Δήμου Σικυωνίων, τους εθελοντές και
τους καρναβαλιστές για την πολύτιμη βοήθειά
τους στην προετοιμασία για τη διοργάνωση
των Καρναβαλικών εκδηλώσεων του δήμου
μας».

Μια ενδιαφέρουσα πρόταση έπεσε
στο τραπέζι του δήμου Βέλου-Βόχας,
σύμφωνα με την οποία προτείνεται στην
Οργανωτική Επιτροπή Καρναβαλιού Βέλου - Βόχας η έγκριση της μετάθεσης του
καρναβαλιού 2020 για το Σάββατο 2 Μαΐου, με βραδυνή παρέλαση!
Οι Βοχαϊτες από ότι φαίνεται δεν θέλουν με τίποτα να χάσουν την ευκαιρία
για τόνωση της τοπικής αγοράς και γι'
αυτό οπως αναφέρεται στην ανακοίνωση

του συλλόγου «Καλούμε όλους όσοι εργάστηκαν σκληρά για το καρναβάλι στην
παραλία Βραχατίου, τους πολιτιστικούς
και αθλητικούς φορείς του Δήμου, τα
σχολεία και κυρίως τον επιχειρηματικό
και εμπορικό κόσμο να στηρίξουμε όλοι
μαζί αυτή τη νέα προσπάθεια που στόχο
έχει την προβολή του τόπου.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος Γεώργιος Δαληβίγκας
Ο Γραμματέας Ευάγγελος Τσάκωνας»
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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.: 26/02/2020
Αρ. Πρωτ: 103

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.: 26/02/2020
Αρ. Πρωτ: 104

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ και το ΠΓΣ Βέλου θα ξεκινήσουν στις 16/3/2020 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.

Ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ και το ΠΓΣ Βέλου θα ξεκινήσουν στις 18/3/2020 την
υλοποίηση προγράμματος κατάρτισης Φυτικής Παραγωγής – Κηπευτικά 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

δήμος Σικυωνίων
Δωρεάν Wifi με ευρωπαϊκή
χρηματοδότηση
15

ΤΡΙΤΗ 03 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020

δράσεις
ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

Απολυμάνσεις για
προστασία

Το ΝΠΔΔ Η ΜΗΚΩΝΗ στο πλαίσιο
των μέτρων πρόληψης και ελέγχου
διασποράς λοιμώξεων, πραγματοποίησε την Παρασκευή 28.02.2020
απολύμανση του κτιρίου του
Παιδικού και του 1ου Βρεφονηπιακού Σταθμού Κιάτου Σικυωνίων
με εξειδικευμένο συνεργείο και
πιστοποιημένες διαδικασίες.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Νέο ωράριο
λειτουργίας

Νέο ωράριο λειτουργίας εφαρμόζεται για την Δημοτική Βιβλιοθήκη του
Δήμου Σικυωνίων. Συγκεκριμένα
και σύμφωνα με την ανακοίνωση το
ωράριο διαμορφώνεται ως εξής:

Ε

γκαθίσταται το δίκτυο που
χρηματοδοτείται από το
πρόγραμμα WiFi4EU στο
δήμο Σικυωνίων παρέχοντας τη δυνατότητα σε δημότες και επισκέπτες
να έχουν δωρεάν WiFi στους πολυσύχναστους δημόσιους χώρους.
Στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας για την “Κοινωνία του
Gigabit, 2025” η Ευρωπαϊκή Ένωση
κάλεσε τους δήμους της χώρας να
υποβάλλουν πρόταση ένταξης στο
πρόγραμμα WiFi for Europe.
Ο δήμος Σικυωνίων ήταν από τους
πρώτους που υπέβαλε και η πρότασή
του έγινε αποδεκτή με χρηματοδότηση 15.000 € η οποία καλύπτει το κόστος εξοπλισμού και εγκατάστασης.
Τα σημεία με δωρεάν Wi-Fi στο δήμο
Σικυωνίων είναι η Πλατεία Ελευθερίας,
το Λιμάνι του Κιάτου, ο πεζόδρομος
της Κλεισθένους από την Alpha Bank
έως το Πολιτιστικό Κέντρο, η πλατεία
Μιαούλη και το Κλειστό Γυμναστήριο.

TI EINAI
TO WIFI4EU;
 Η πρωτοβουλία WiFi4EU
αποσκοπεί στην παροχή υψηλής ποιότητας πρόσβασης στο
διαδίκτυο για τους πολίτες
και τους επισκέπτες όλων
των χωρών της ΕΕ μέσω
σημείων δωρεάν ασύρματης
διαδικτυακής πρόσβασης
(Wi-Fi) σε δημόσιους χώρους, όπως πάρκα, πλατείες,
δημόσια κτήρια, βιβλιοθήκες
και κέντρα υγείας. Μέσω
της πρωτοβουλίας WiFi4EU
θα χορηγούνται κουπόνια
με τη χρηματοδότηση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για
τη στήριξη των δήμων κατά
την εγκατάσταση σημείων
ασύρματης πρόσβασης Wi-Fi
στα εν λόγω κέντρα δημόσιας ζωής, σε συνεργασία με
εταιρείες εγκατάστασης WiFi.

Ο δήμαρχος Σικυωνίων, Σπύρος
Σταματόπουλος, δήλωσε ιδιαίτερα ικανοποιημένος με την ολοκλήρωση της
εγκατάστασης που προσφέρει δωρεάν
πρόσβαση στο διαδίκτυο και αξιοποιεί
τις νέες τεχνολογίες προς όφελος του
δημότη και του επισκέπτη.
Σημειωτέον ότι τα δίκτυα που χρηματοδοτούνται από το WiFi4EU εκτός
από δωρεάν θα είναι χωρίς διαφημίσεις και χωρίς συλλογή προσωπικών
δεδομένων.

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

Ημέρα της Γυναίκας στο Μουσείο
Περιβάλλοντος Στυμφαλίας
“Γιορτάζω προστατεύοντας τον εαυτό μου”

Μ

ε αφορμή τον εορτασμό της Διεθνούς
Ημέρας της Γυναίκας, το Πολιτιστικό
Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ) πραγματοποιεί, την Κυριακή 8 Μαρτίου
(ώρα 11:00-13:00), τη δράση ενημέρωσης «Γιορτάζω
προστατεύοντας τον εαυτό μου», στο Μουσείο Περιβάλλοντος Στυμφαλίας.
Καθηγητές ιατρικής από τα Νοσοκομεία Υγεία και
Αττικό Νοσοκομείο θα μιλήσουν για τη σημασία της
πρόληψης και της έγκαιρη διάγνωση γυναικολογικών παθήσεων, ενώ θα ακολουθήσει ανοιχτή συζήτηση με το κοινό.
Η συμμετοχή στη δράση είναι δωρεάν. Επιθυμητή η
δήλωση συμμετοχής.

Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Μουσείο, στο τηλέφωνο
27470 22296, καθημερινά, εκτός Τρίτης, 10:0017:00. Μουσείο Περιβάλλοντος Στυμφαλίας 200 16,
Στυμφαλία Κορινθίας
Τ: 27410 22296 | www.piop.gr

Η γιορτή της γυναίκας
Η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας γιορτάζεται κάθε
χρόνο στις 8 Μαρτίου, σε ανάμνηση μιας μεγάλης
εκδήλωσης διαμαρτυρίας που έγινε στις 8 Μαρτίου
του 1857 από εργάτριες κλωστοϋφαντουργίας στη
Νέα Υόρκη, οι οποίες ζητούσαν καλύτερες συνθήκες εργασίας. Η πρώτη Παγκόσμια Ημέρα της Γυναί-

κας γιορτάστηκε το 1909 με πρωτοβουλία του Σοσιαλιστικού Κόμματος των ΗΠΑ και υιοθετήθηκε δύο
χρόνια αργότερα από τη Σοσιαλιστική Διεθνή.
Η 8η Μαρτίου ορίστηκε το 1977 από τον Οργανισμό
Ηνωμένων Εθνών ως Παγκόσμια Ημέρα για τα δικαιώματα της Γυναίκας και τη Διεθνή Ειρήνη.
Η ιδέα για τον εορτασμό της προέκυψε κατά το πέρασμα στον 20ό αιώνα, το οποίο σηματοδοτήθηκε
από την εκβιομηχάνιση, την πληθυσμιακή έκρηξη
και τις ριζοσπαστικές ιδεολογίες.
Το έναυσμα, όμως, είχε δοθεί αιώνες πριν, με τη
Λυσιστράτη να πρωτοστατεί σε μια ιδιόμορφη «φεμινιστική» απεργία, προκειμένου να τελειώσει ο πόλεμος των ανδρών!

ΕΡΡΙΚΟΣ Α.
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ
• Παροχή Υπηρεσιών • Χειρουργικές Επεµβάσεις
• Φάρµακα • Είδη Pet Shop •
∆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

- Ακοολογικός έλεγχος παίδων & ενηλίκων
- Εκτίμηση εμβοών (βουητά)
και ροχαλητού
- Έλεγχος λαβυρινθικής λειτουργίας
(Ίλιγγος/Ζάλη)
- Ενδοσκοπικός έλεγχος
ρινός, φάρυγγα, λάρυγγα και ώτων

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν
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ετά τη χρηματοδότηση
του σταδίου Ολυμπιακών
προδιαγραφών στο Κιάτο, το βάρος των αθλητικών υποδομών μετατοπίζεται ορεινότερα,
αρχής γενομένης από το γήπεδο του
Ασπρόκαμπου, το οποίο βρίσκεται
στη φάση ολοκλήρωσης της εγκατάστασης συνθετικού χλοοτάπητα.
Στη συνέχεια, το γήπεδο Κρυονερίου το οποίο εντάχθηκε στο
πρόγραμμα Leader+ και χρηματοδοτήθηκε με 400.000€ για την ολοκλήρωση των εγκαταστάσεων του.
Τέλος, στις άμεσες προτεραιότητες
του σχεδιασμού αθλητικών υποδομών του δήμου Σικυωνίων βρίσκεται η μελέτη και χρηματοδότηση
αθλητικού κέντρου στην περιοχή
του Φενεού. Το αθλητικό κέντρο
αυτό προβλέπεται ότι θα καλύπτει
όλες τις σύγχρονες ανάγκες προετοιμασίας και προπόνησης μεγά-

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Νέα χρηματοδότηση για ορεινές αθλητικές υποδομές

λων ομάδων και θα αποτελεί ένα σύνολο
Αθλητικών Υποδομών κατασκευασμένο
με βάση διεθνή πρότυπα, το οποίο θα γίνει
πόλος έλξης για την προετοιμασία μεμονωμένων αθλητών και συλλόγων ακόμη

κι από το εξωτερικό. Ο Δήμαρχος Σικυωνίων Σπύρος Σταματόπουλος δήλωσε την
απόλυτη ικανοποίησή του για όλες αυτές
τις εξελίξεις, ενώ ευχαρίστησε ιδιαιτέρως
τον διευθύνοντα σύμβουλο της ΑΝΒΟΠΕ

κ. Νίκο Παπαβασιλείου, όσο και
τον υφυπουργό Ανάπτυξης κ. Χρίστο Δήμα για τη συμβολή τους στην
εξασφάλιση των απαιτούμενων
χρηματοδοτήσεων των έργων.
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Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

πολιτικά & αυτοδιοικητικά

Γράφει και επιμελείται η ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ • giotaathanasouli@yahoo.com

Γιώργος Ψυχογιός:
«Η Τουρκία
εργαλειοποιεί
τους πρόσφυγες»

Γιάννης
Δραγασάκης: “Τη
δεύτερη φορά δεν θα
υπάρχει δικαιολογία”

Ο τομεάρχης Μεταναστευτικής
Πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ Γ. Ψυχογιός
σε συνέντευξή του στο ραδιόφωνο
του Real FM και τους Αν. Γιάμαλη
και Γ. Παγάνη, ανέπτυξε τις
βασικές θέσεις του κόμματός
του σε σχέση με τα γεγονότα που
διαδραματίζονται τις τελευταίες
μέρες στα ανατολικά σύνορα της
πατρίδας μας.
Ο κ. Γιώργος Ψυχογιός,
βουλευτής Κορινθίας, σημείωσε
ότι η αξιωματική αντιπολίτευση
έχει συγκεκριμένες προτάσεις
για την κατάσταση στον Έβρο, τις
οποίες έχει εκφράσει εγκαίρως με
την σύγκληση έκτακτης Συνόδου
Κορυφής της ΕΕ για τις τελευταίες
εξελίξεις και το προσφυγικό
συνολικά.
Όταν γίνονται μαζικές μετακινήσεις
στα σύνορα μιας χώρας υπάρχει
βάσει του Κώδικα Σέγκεν και
λοιπών διατάξεων, το δικαίωμα
λήψης μέτρων για την προστασία
των συνόρων στα κράτη μέλη.
Από εκεί και πέρα, η όποια
αντίδραση πρέπει να εφαρμόζεται
με απόλυτο σεβασμό στη Σύμβαση
της Γενεύης για τους πρόσφυγες,
το Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο
για τα ανθρώπινα δικαιώματα
και το Δίκαιο της Θάλασσας που
προβλέπει αποκλειστικά την
έρευνα και διάσωση στα θαλάσσια
σύνορα, υπογράμμισε ο κ.
Ψυχογιός.
Στη συνέχεια, αναφέρθηκε
διεξοδικά στις θέσεις και τη στάση
της Ε.Ε. λέγοντας πως η Ευρώπη
πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες
που της αναλογούν, πρώτιστα
παρεμβαίνοντας προς την Τουρκία
αφού η Κοινή Δήλωση ΕΕ –
Τουρκίας παραμένει κανονικά σε
ισχύ, αλλά κυρίως εφαρμόζοντας
τις αποφάσεις για επιμερισμό του
βάρους σε όλα κράτη-μέλη μέσα
από ισχυρές μετεγκαταστάσεις,
επιτάχυνση οικογενειακών
επανενώσεων και κοινών
πολιτικών στο άσυλο.

«Για μας δεν αποτελεί αυτοσκοπό
να γίνουμε κυβέρνηση» τόνισε
από την Κόρινθο, ο πρώην
υπουργός Οικονομίας &
Ανάπτυξης Γιάννης Δραγασάκης.
«Αποτελεί στόχο» συνέχισε
«υπό την προϋπόθεση ότι θα
δημιουργήσουμε όλες εκείνες
τις προϋποθέσεις οι οποίες
θα επιτρέψουν να γίνουμε
κυβέρνηση αλλά και να
κάνουμε όλους εκείνους τους
μετασχηματισμούς που χρειάζεται
η κοινωνία μας στην κατεύθυνση
της κοινωνικής δικαιοσύνης».
Ο πρώην Αντιπρόεδρος της
κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, πρώην
Υπουργός Οικονομίας &
Ανάπτυξης και νυν βουλευτής
Δυτικού Τομέα Αθηνών κ.
Γιάννης Δραγασάκης βρέθηκε
την Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου
το απόγευμα στο Επιμελητήριο
Κορινθίας προσκεκλημένος της
Νομαρχιακής Επιτροπής.
Πριν την ομιλία του
συναντήθηκε με τον πρόεδρο
του Επιμελητηρίου Κορινθίας κ.
Παναγιώτη Πιτσάκη, παρουσία
των πρώην Γενικών Γραμματέων,
του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης Χαράλαμπο Κασίμη
& των Δημοσίων Επενδύσεων &
ΕΣΠΑ, Παναγιώτη Κορκολή.
Στη συνέχεια στη αίθουσα
συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου
πραγματοποιήθηκε σύσκεψη με
τον Δήμαρχο Κορινθίων Βασίλη
Νανόπουλο, τους Προέδρους των
Εργατικών Κέντρων Κορίνθου &
Κιάτου και τοπικούς φορείς.
Ακολούθησε η ομιλία του με τίτλο
«Το όραμα και οι προκλήσεις για
μια δίκαιη και βιώσιμη ανάπτυξη»
στην οποία αναφέρθηκε διεξοδικά
στις ψεύτικες προσδοκίες
τις οποίες καλλιέργησε η
κυβέρνηση της ΝΔ, οι οποίες
«σβήνουν η μία μετά την άλλη
σαν πυροτεχνήματα», όπως
χαρακτηριστικά είπε.

Γενικούς Γραμματείς στους
δήμους και χωρίς θέση στον ΟΕΥ
προβλέπει το νέο νομοσχέδιο
Το διορισμό Γενικών Γραμματέων στους δήμους, χωρίς να υπάρχει η αντίστοιχη θέση
στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας, προβλέπει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών που κατατέθηκε για ψήφιση στη Βουλή.
Απαλείφεται η προϋπόθεση, πριν το διορισμό,
να έχει συσταθεί θέση μετακλητού Γενικού
Γραμματέα στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου διότι όπως αιτιολογείται η προϋπόθεση ήταν γραφειοκρατική,
χωρίς να προσφέρει κάτι στη διαδικασία. Και
αυτό γιατί ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου
είναι μετακλητός (δηλαδή όχι μόνιμος ούτε
αορίστου χρόνου Υπάλληλος). Παύει να ασκεί
τα καθήκοντα του και απολύεται αυτοδικαίως
όταν ο Δήμαρχος που τον προσέλαβε απωλέσει την ιδιότητα του για οποιονδήποτε λόγο.
Υπενθυμίζουμε ότι είναι η δεύτερη παρέμ-

βαση της νυν Κυβέρνησης για τους Γενικούς
Γραμματείς των Δήμων.
Η πρώτη έγινε τον Αύγουστο, όταν με τον
4623/2019 απαλείφθηκε το πληθυσμιακό όριο
και προβλέφθηκε ότι Γενικοί Γραμματείς μπορούν να διορίζονται σε όλους τους Δήμους
(εφόσον έχουν οικονομική δυνατότητα) ανεξαρτήτως πληθυσμού.
Θυμίζουμε ότι το ζήτημα της ψήφισης της θέσης Γενικού Γραμματέα στον ΟΕΥ είχε απασχολήσει το δημοτικό συμβούλιο Βέλου-Βόχας με την αντιπολίτευση να είναι καταψηφίζει
δύο φορές μάλιστα, σε ισάριθμα συμβούλια,
και κατά συνέπεια να μην συστήνεται η θέση.
Εν συνεχεία το θέμα αποτέλεσε σημείο τριβής
και έγινε αφορμή για πόλεμο ανακοινώσεων
μεταξύ Αντιπολίτευσης και Δημάρχου ΒέλουΒόχας.

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν δήμος Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης
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Θύελλα αντιδράσεων έχει προκαλέσει
στην τοπική κοινωνία
ΓΙΑ ΤΗ ΖΗΡΕΙΑ των οικισμών, των
χωριών και των δήμων γύρω από το βουνό, η απόφαση της
ΡΑΕ να δώσει άδεια εγκατάστασης αιο-

λικού πάρκου στις πλαγιές της Μικρής
Ζήρειας. Τα τελευταία χρόνια το μυθικό
βουνό της Κορινθίας έχει μετατραπεί
σε έναν πόλο έλξης τουριστών εναλλακτικού τουρισμού και τα αποτέλεσματα
της ήπιας τουριστικής εκμετάλλευσης

ικανοποιούν τους κατοίκους της περιοχής, από όλες τις πλευρές, δεδομένου
ότι αφενός διαφυλάσσεται το περιβάλλον και αφετέρου παράγεται εισόδημα
χωρίς να αλλοιώνεται ο ιδιαίτερος χαρακτήρας του βουνού.

Αντίθετο το δημοτικό συμβούλιο
σε αιολικό πάρκο στη Ζήρεια
Έ

να κατηγορηματικό ΟΧΙ περιλαμβάνει το ψήφισμα του
Δημοτικού Συμβουλίου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης σχετικά με
την άδεια για «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ» στη
«Μικρή Ζήρεια» που εκδόθηκε από τη
Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας.
Το ομόφωνο ψήφισμα που υπογράφει ο δήμαρχος Βλάσης Τσιώτος σημειώνει ότι η κατηγορηματική άρνηση
του Δημοτικού Συμβουλίου στην εγκατάσταση ανεμογεννητριών εδράζεται
στο γεγονός ότι οι παρεμβάσεις στο
περιβάλλον θα είναι καταστροφικές.
Έτσι μεταξύ άλλων αναφέρει:
«...Η κατασκευή του δρόμου, ιδιαίτερα σε υψόμετρο πάνω από τα 1500μ
θα απαιτήσει μεγάλες εκσκαφές των
πρανών, καθώς η μέση κλίση του
εδάφους είναι 15%. Ωστόσο η μεγάλη
παρέμβαση προβλέπεται να γίνει στην
κορυφογραμμή του βουνού και συγκεκριμένα στις βραχώδεις κορυφές
Χιόνι, Ντουσκιά, Τσούμα, όλες με υψόμετρο πάνω από 2000μ, με την ψηλότερη Χιόνι στα 2127μ.
Για την εγκατάσταση κάθε μονάδας
προβλέπεται η ισοπέδωση έκτασης
ενός στρέμματος και η θεμελίωση με
οπλισμένο σκυρόδεμα της τάξης των
500κ.μ.
Οι κορυφές του βουνού, αναλλοίωτες στο χρόνο από κάθε ανθρώπινη
παρέμβαση, αποτελούν τον πυρήνα
της περιοχής NATURΑ. Στον περιορισμένο χώρο των κορυφών αναπτύσσονται οικότοποι και είδη χλωρίδας
που η προστασία τους επιβάλλεται
από την Κοινοτική οδηγία 42/93 για
τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας
και χλωρίδας.
(....) Ακόμα οι ορεινές περιοχές της
Στυμφαλίας, του Φενεού και των Τρικάλων, που περικλείουν το όρος Ζήρεια,
έχουν καταστεί τα τελευταία χρόνια
πολύ σημαντικός πόλος τουριστικής
ανάπτυξης. Ειδικά η περιοχή των Τρικάλων δίκαια θεωρείται ως Ο κορυφαίος
ορεινός τουριστικός προορισμός της
Περιφέρειας Πελοποννήσου.
Το ισχυρό σημείο αυτής της ανάπτυξης αποτέλεσε το μεγάλης αξίας φυσικό περιβάλλον της Ζήρειας.
Για αυτό τόσο οι δημοτικές αρχές του

Δήμου Ξυλοκάστρου -Ευρωστίνης
όσο και πολλοί ντόπιοι επιχειρηματίες,
έχουν επενδύσει τα τελευταία χρόνια
με συνέπεια και με προσήλωση στον
αειφόρο τουρισμό, καθώς προσφέρει
τις καλύτερες προοπτικές προστασίας
του περιβάλλοντος για τις μελλοντικές
γενιές, αλλά ταυτόχρονα και βιώσιμης
οικονομικής ανάπτυξης.
(...) Με αυτά τα δεδομένα το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης δηλώνει ομόφωνα την αντίθεση του στην σχεδιαζόμενη
αιολική βιομηχανική εγκατάσταση στη
Μικρή Ζήρεια γιατί θα προκαλέσει:
μη αναστρέψιμη καταστροφή του τοπίου και του φυσικού οικοσυστήματος του βουνού, του μεγάλου συγκριτικού πλεονεκτήματος της περιοχής
μας. μη αναστρέψιμο πλήγμα στην
προσπάθεια ανάπτυξης του αειφόρου
τουρισμού στην ορεινή περιοχή μας,
ενός τουρισμού που αποτελεί και
πρόκειται να αποτελέσει ακόμα περισσότερο στο μέλλον την κινητήρια
δύναμη της τοπικής μας οικονομίας.
Ακόμα, το Δημοτικό Συμβούλιο του
Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης
αποφασίζει ομόφωνα:
– Να ενημερώσει τους πολίτες του Δήμου για το έργο που σχεδιάζεται και
τις επιπτώσεις του.
– Να ενημερώσει τον Δήμο Σικυωνίων
και να συνεργαστεί για το σχεδιασμό
και την υλοποίηση κοινών δράσεων. Να ενημερώσει τους θεσμικούς
πολιτικούς παράγοντες του Νομού
Κορινθίας (βουλευτές, αντιπεριφερειάρχες, περιφερειακούς συμβούλους, πολιτικά κόμματα).
–Να ενημερώσει τους κοινωνικούς
φορείς (Επιμελητήριο, περιβαλλο-

ντικές και πολιτιστικές οργανώσεις).
–Να ενημερώσει την Ρυθμιστική Αρχή
Ενέργειας.
–Να παρακολουθεί τις εξελίξεις, να
ενημερώνει τους πολίτες και να

παρεμβαίνει σε κάθε στάδιο της διαδικασίας αδειοδότησης του έργου
με κάθε πρόσφορο μέσο και με την
απαιτούμενη επιστημονική και νομική υποστήριξη».
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Έκθεση με θέμα:
«Βουτιά στον Ωκεανό»

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε σήμερα,η έκθεση της HELMEPA με θέμα: «Βουτιά στον Ωκεανό»,
που έγινε στο θέατρο «Άγγελος Σικελιανός» και απευθυνόταν σε μαθητές και μαθήτριες ηλικίας 5-12 ετών.
Την έκθεση διοργάνωσε ο Δήμος Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης με πρωτοβουλία της Αντιδημάρχου Ελίνας
Μενούνου, σε συνεργασία με την HELMEPA(Ελληνική
ένωση προστασίας θαλάσσιου περιβάλλοντος) και τον
ΝΗΡΈΑ(Ένωση προστασίας φυσικού και πολιτιστικού
περιβάλλοντος Κορινθιακού και Πατραϊκού κόλπου).
Στο κάλεσμά του δήμου ανταποκρίθηκαν όλα τα
Δημοτικά σχολεία του τόπου μας (Καμαρίου, Δερβενίου,1ο, 2ο, 3ο Δημοτικά Ξυλοκάστρου), ακόμη και
των ορεινών περιοχών (Πύργου, Μάνας, Ρίζας).

Έτσι, δόθηκε η δυνατότητα σε όλους τους μαθητές
και τις μαθήτριες να πραγματοποιήσουν μια «βουτιά»
στον απέραντο ωκεανό για να γνωρίσουν καλύτερα
αυτόν και τα πλάσματα του, να συνειδητοποιήσουν
το σημαντικό τους ρόλο στη διατήρηση της ζωής και
τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν από την ανθρώπινη αμέλεια και αδιαφορία.
Την έκθεση τίμησε με την παρουσία του ο Δήμαρχος Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης κ. Βλάσης Τσιώτος.
«Στόχος μας είναι να στεκόμαστε δίπλα στην σχολική κοινότητα και να καλλιεργούμε από κοινού με
τους εκπαιδευτικούς, οικολογική και περιβαλλοντική
συνείδηση στους μικρούς μας φίλους», σημειώνεται
χαρακτηριστικά σε ανακοίνωση του δήμου.

BOX CENTER
Γ. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ - Ν. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΟΕ

ΠΩΛΗΣΗ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ
& ΕΙ∆ΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Ζευγολατιό Κορινθίας
τηλ: 27410 55151

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Το Καλεντάρι του Σύθα
Τι προγραμματίζει ο Όμιλος
αντισφαίρισης Ξυλοκάστρου
Τον Σεπτέμβριο του 2019 έγιναν εκλογές στον
Όμιλο Αντισφαίρισης Ξυλοκάστρου ο “ΣΥΘΑΣ” όπου
εκλέχθηκε νέο Δ.Σ. Το νέο Δ.Σ. απαρτίζεται από τους
εξής Πρόεδρος Τζίνα Δημοπουλου Αντιπρόεδρος
Δρόσος Δημήτρης, γραμματέας Τσαπακης Στέλιος
ταμίας Ματθαίος Αναστασόπουλος έφορος αγώνων
Κριεζιου Δημήτρης, μελη Βοιδηλα Σοφία και ο Μετζελοπουλος Μάκης.
Ο όμιλος έχει τμήματα προπονήσεων από 4 ετών
μέχρι βετεράνους άνω των 35 ετών καθώς και αγωνιστική ομάδα που αγωνίζεται στην Β εθνική κατηγορία. Για πληροφορίες εγγραφές στα γραφεία του ομίλου από της 17.00 το απόγευμα έως 22.00 το βράδυ
η μπορείτε να καλείτε τηλεφωνικά στο 698067600 η
στο 6997772902.
Facebook ΟΑΞ
«Ο ΣΥΘΑΣ» Όμιλος
Αντισφαίρισης Ξυλοκάστρου.
Πρωταρχικός
στόχος του νέου
Δ.Σ είναι η επισκευή και των 4
γηπέδων. Εδώ
και περίπου 20
χρόνια δεν έχει
γίνει καμία συντηρήσει στα γήπεδα με αποτέλεσμα να υπάρχει
φθορά στο τερέν σε όλα τα γήπεδα. Αυτό δίνει το
δικαίωμα στην Ομοσπονδία (ΕΦΟΑ) τον Όμιλο Αντισφαιρίσης Ξυλοκάστρου να τον βγάζει εκτός από την
διεκδικήσει μεγάλων πανελληνίων τουρνουά. Παρόλο αυτές της δυσκολίες το νέο Δ.Σ και η πρόεδρος
Τζίνα Δημοπούλου εξασφάλισε για το έτος 2020 δυο
πανελλήνια (junior) παιδικά τουρνουά που θα δώσουν άλλο χρώμα στην πόλη του Ξυλοκάστρου.
Αρχής γενομένης αυτό το μήνα 07 και 08 Μαρτίου
σας περιμένουμε όλους στο Ξυλόκαστρο να παρακολουθήσετε το πανελλήνιο τουρνουά open E-3/12
ετών της ΣΤ-ΕΝΩΣΗΣ Πελοποννήσου. Παρακάτω
βρίσκεται και το καλεντάρι του ομίλου που περιλαμβάνει όλο το αγωνιστικό πρόγραμμα του Ομίλου.

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Πολιτισμός-Εκδηλώσεις
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Θέατρο
"Αυτοκτόνησε ριφθείς
από ταράτσα".
Βασισμένο στην "Αγγέλα",
του Γ. Σεβαστίκογλου

"Ο Γάμος της Αντιγόνης"έρχεται
στο θέατρο Περιγιαλίου

Ψηλές πολυκατοικίες με ταράτσες που
φιλοξενούν όνειρα, αγωνίες, έρωτες, καυγάδες προσπαθούν να φτάσουν τον ουρανό.
Από κει διαλέγει η υπηρέτρια Τασία να αυτοκτονήσει. Στη θέση της έρχεται η Αγγέλα,
ένα φτωχό, ορφανό κορίτσι από την επαρχία. Θα γνωρίσει τον αδερφό του κοριτσιού
και μαζί προσπαθούν ν’ ανακαλύψουν τις
πραγματικές αιτίες του θανάτου της.
Αυτό, αποδεικνύεται δύσκολο γιατί όλοι
ξέρουν τον πραγματικό υπαίτιο αλλά κανείς
δεν μιλάει. Φοβούνται. Στις ταράτσες, συναντιέται με τις άλλες «δούλες», που αγωνίζονται για μια καλύτερη ζωή, βιώνοντας η
καθεμιά το δικό της προσωπικό δράμα.
Κοινωνικό δράμα της Μ. Τσομπανάκου και
Ν. Κατσαρού. Σκηνοθεσία Μ. Τσομπανάκου
Διάρκεια: 90’
Αίθουσα "Μαρια Δημητριάδη"
Παραστάσεις: Κυριακή 8, 15, 29 Μαρτίου
5, 6, 12 Απριλίου στις 21:00
Εισιτήρια: 10€ κανονικό, 8€ προπώληση
Κρατήσεις θέσεων : 2741305059
6976433283, 6983602811
Παίζουν με σειρά εμφάνισης:
Κων/να Ρουμελιώτη, Ελένη Μαυραγάνη
Μαργαρίτα Αλεξίου, μΝίκη Κατσαρού
Γιώργος Γεωργάκης, Μαρία Τσομπανάκου
Κων/νος Ρίσκας, Ιωάννης Παπαφίλης
Συμμετέχει: Κυριάκος Αγγελίδης και το
θεατρικό εργαστήρι “Black Box”
(Βαλσάμη Ηλιάνα, Γιαννοπούλου-Mazzag
Cecilia, Καρά Πηνελόπη, Κακαβά Αναστασία, Καραμπελιά Πέγκυ, Κόλλια-Παπανικολάου Γεωργία, Κατσιγεώργη Βασιλική,
Κοκκίνου Ανθή, Παντελέου Μαίρη, Σκούρτη
Παρασκευή).

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

Η Νέα Σκηνή του Θεάτρου Περιγιαλίου παρουσιάζει το έργο της
Κωνσταντίνας Βέργου "Ο Γάμος
της Αντιγόνης". Ένα ξεχωριστό
έργο την ατμόσφαιρα του οποίου μας δίνει ένα χαρακτηριστικό
απόσπασμα:

Σ

κέφτομαι τα παιδιά που θα γεννήσω και κάποτε μπορεί να ρωτήσουν: Γιατί παντρεύτηκες τον πατέρα; Έπρεπε, θα τους πω, όλοι έτσι
κάνουν. Έπρεπε να φτιάξω οικογένεια. Οι άνθρωποι ζουν σε οικογένειες. Για να' χουνε κάποιον δικό
τους να τους αγαπάει και να τους
νοιάζεται. Να μην είναι μόνοι τους...
Είναι.. είναι μόνοι τους. Φοβάμαι
γαμώ το. Δε βλέπω τίποτα μπροστά
μου και φοβάμαι. Σκοτάδι."
Η σκηνοθεσία είναι του Αλέκου
Ξανθάκη. Πρωτότυπη μουσική: Νίκος Φραγκάκης
Παίζουν: Πολυξένη ΟρκοπούλουΞανθάκη, Νικολέτα Παρασκευοπούλου, Νέλλυ Ξυδούς, Κατερίνα
Αντωνίου, Νίκος Καψοκέφαλος,
Φωτεινή Νιαβή, Άρης Κατσαβριάς.
Παραστάσεις: 7-8-11-16-18-21-2728-29 Μαρτίου 2020 Ώρα 8:30 μ.μ.
Τηλέφωνο κρατήσεων: 2741086330
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Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Μια παράσταση και δύο βιβλία
FOOTBALL – Το παιχνίδι της ανθρωπότητας
του Θανάση Τριαρίδη
14 – 15 – 16 Φεβρουαρίου 2020 στις 9 μ.μ.
Συναυλιακός χώρος «Μαρία Δημητριάδη», Κόρινθος

Μια πραγματικά δυνατή και γεμάτη
εντάσεις παράσταση, από την πένα του
Θανάση Τριαρίδη και σε σκηνοθεσία
Τριαντάφυλλου Δελή.
Ο καυστικός και καταιγιστικός λόγος
του Φ, του ήρωα της παράστασης,
ενσαρκωμένος από τον συμπατριώτη
μας Σήφη Πολυζωίδη, μας φέρνει αντιμέτωπους με γνωστά και καίρια προβλήματα που αντιμετωπίζουμε όλοι
μας, αλλά αρεσκόμαστε να τα βάζουμε
στην άκρη του μυαλού μας, προκειμένου να καταφέρουμε να αντιμετωπί-

σουμε την καθημερινότητα.
Ξετυλίγοντας την ιστορία της ανθρωπότητας μέσα από την ιστορία του ποδοσφαίρου, με χρονική αφετηρία το
1500π.Χ., και πάντα σε άμεση επικοινωνία με τους θεατές, καταφέρνει να
μας ταρακουνήσει γερά, να μας αφυπνίσει πετώντας τις παρωπίδες μας και
να δούμε την τραγική μας πραγματικότητα κατάματα.
Αυτή τη παράσταση θα τη θυμόμαστε για πολύ καιρό, μιας και μας δίνει
άφθονη τροφή για προβληματισμό.

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.
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]

«Η Σκιά του Κυβερνήτη»
του Άρη Σφακιανάκη Εκδόσεις: Κέδρος
Καλογεροπούλειο Ίδρυμα, Κόρινθος
Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου 2020 στις 6.30 μ.μ.

Ο γνωστός συγγραφέας Άρης Σφακιανάκης, το Καλογεροπούλειο
ίδρυμα, το Κορινθιακό εργαστήριο Ιστορίας και το Βιβλιοπωλείο
«ΚΟΥΚΙΔΑ» παρουσίασαν στην
υπέροχη αίθουσα εκδηλώσεων
του ιδρύματος και σε μια θερμή
ατμόσφαιρα, παρουσία πολύ κόσμου, το νέο ιστορικό μυθιστόρημα
του συγγραφέα «Η ΣΚΙΑ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ».
Την εκδήλωση προλόγισε και συντόνισε η κυρία Μίνα Οικονόμου,
μέλος του Δ.Σ. του Καλογεροπούλειου Ιδρύματος.
Στη συνέχεια μίλησε ο κύριος Νί-

κος Πουλόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής στο τμήμα του University
of Missouri - St. Louis.
Ακολούθησε σύντομη ομιλία με
ιστορικές αναλύσεις από την κυρία Όλγα Καραγιώργου – Κουρτζή,
δρ. Ιστορίας, επ. Σχολική Σύμβουλος, συντονίστρια του εργαστηρίου
Ιστορίας.
Αποσπάσματα διάβασε η νέα και
ταλαντούχα ηθοποιός Τίφανη Δανιήλ. Ευχόμαστε στον συγγραφέα το
νέο του πόνημα να είναι καλοτάξιδο
Συγχαρητήρια και πολλές ευχαριστίες σε όλους για αυτό το πολύ
καλό αποτέλεσμα.

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

ΠΩΛΕΊΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΆΧΙΟ
6 στρεμμάτων στη περιοχή
Σαμουτανη Κάτω Άσσου. Τηλέφωνο
επικοινωνίας 6974340553
ΕΝΟΙΚΙΆΖΕΤΑΙ επαγγελματική στέγη
70 τ.μ. ή 140 τ.μ. στην Πουλίτσα
Τηλ. 69 48 10 41 63
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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από τη Λίτσα Κοντογιάννη
«Πικρό Γάλα» του Μένιου Σακελλαρόπουλου
Εκδόσεις: Ψυχογιός
Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου 2020 στις 7.00 μ.μ.
Συναυλιακός χώρος «Μαρία Δημητριάδη», Κόρινθος

Ο πολύ γνωστός δημοσιογράφος-συγγραφέας Μένιος Σακελλαρόπουλος και ο Σύλλογος Ηπειρωτών «η Πίνδος» παρουσίασαν
με μεγάλη επιτυχία, στον υπέροχο χώρο του
συναυλιακού κέντρου «Μαρία Δημητριάδη»
στη Κόρινθο και σε μια όμορφη και ζεστή
ατμόσφαιρα, τη Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου,
το νέο, συγκλονιστικό μυθιστόρημα του
συγγραφέα «Πικρό Γάλα» εκδόσεων Ψυχογιός. Την εκδήλωση προλόγισε η κυρία Πη-

νελόπη Μπισμπίκη του βιβλιοπωλείου «Κιβωτός» και για τον συγγραφέα και το βιβλίο
μίλησε η κυρία Μαργαρίτα Φρονιμάδη-Ματάτση αρχιτέκτων-ποιήτρια. Η παρουσίαση
ήταν διανθισμένη με τραγούδια του πολυφωνικού σχήματος «Ισοκράτισσες». Ευχόμαστε καλή επιτυχία και καλοτάξιδο να είναι
το νέο πόνημα του συγγραφέα και συγχαρητήρια και πολλές ευχαριστίες σε όλους για
αυτό το άρτιο αποτέλεσμα.

Νίκος Καραμαλίκης
Μαιευτήρας Γυναικολόγος
Εξειδικευµένος ενδοσκοπικός χειρουργός
Ειδικευµένος στην Αγγλία
Συνεργάτης Ιασώ, Ρέα
Ιατρείο Αθήνας
Τιµ. Βάσσου 10, Αθήνα
210 6432630
Ιατρείο Κορίνθου
Νοταρά 79, 2ος όροφος
Κόρινθος 27410 51177
κιν. 6974 446115

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

ΩΡΑΡΙΟ ΙΑΤΡΕΙΟΥ:

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

Ένα δώρο για την ημέρα της γυναίκας!!!

Τα αντιηλιακά Heliocare 1 + 1
με -50%

υ
ο
ί
τ
ρ
Μα της
μέρααίκας
γυν
Προσφορά Μαρτίου
Ισχύει για τη Παρασκευή 6 και
το Σάββατο 7 Μαρτίου!!!

ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ LASER ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗΣ
• Laser πόδια
ΑΠΟ 95€ ΜΟΝΟ 65€ +φπα
• Laser extra bikini
ΑΠΟ 60€ MONO 45€ +φπα
• Laser μασχάλες
ΑΠΟ 45€ ΜΟΝΟ 30€+φπα
Ισχύει MONO για το Μάρτιο 2020
και για περιορισμένο αριθμό πακέτων !
ΑΓΑΘΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ
ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ
για το δικό σας
εξατομικευμένο
πρόγραμμα
και για εκπτώσεις

27410

55405

ΟΔΥΣΣΕΩΣ
ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ
2, ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

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

