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■ σελ. 5

Σημαντική συνάντηση 
έγινε στο Κρυονέρι 
για το Αστεροσκοπείο

Τι δήλωσαν οι 
Χρίστος Δήμας, 
Παναγιώτης Νίκας, 
Αναστάσιος Γκιολής,  
Αθηνά Κόρκα 

Ποια είναι τα 
επόμενα βήματα

gnomipoliton@gmail.com

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ Ο ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΓΙΑ ΤΟ 
ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

■ σελ. 11

Συνεχίζονται ασφαλτοστρώσεις 
και έργα αγροτικής οδοποιίας 

σε όλες τις Κοινότητες

Ένα βήμα παρακάτω πάει την 
ανακύκλωση ο Νανόπουλος�

Πιστός στην εφαρμογή του προγράμματός του εγκατέστησε 
20 Òκόκκινους κάδουςÓ στην Κόρινθο για την ανακύκλωση 

ενδυμάτων – υποδημάτων ■ σελ. 9
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Η σελίδα του Λέωντος...

Εκατοντάδες βιβλία πέταξε δήμος της ελληνικής υπαίθρου στη χωματερή 
(ούτε καν στην ανακύκλωση). 

«Ως συμβολή στην ‘κοινωνική ειρήνη’ το δικαιολόγησε ο καθ’ ύλην αρμόδιος 
δημοτικός παράγων. Έχουμε παρατηρήσει ότι όσοι πολυδιαβάζουν διακατέχο-
νται από ‘περίεργες’ ιδέες και εκδηλώνουν ενίοτε ‘άστατη’ συμπεριφορά. Καλό 
είναι να προσέχουμε καιροί που ‘ναι.»
Ένα βροντόφωνο ‘Εύγε’ νομίζω ότι το αξίζει η περί ου ο λόγος δημοτική αρχή!!!
(ΥΓ : εμείς, ως δήμος,  δεν κινδυνεύομε να εκτεθούμε καθότι είχαμε προβλέψει 
και δε διαθέτουμε τέτοια επικίνδυνα υλικά. )

Οκλεισμένος φάκελος μιας 
εγκληματικής υπόθεσης (π.χ. 

MARFIN) ξανανοίγει,
• Όταν υπάρχουν νέα στοιχεία,
• Όταν τα υπάρχοντα στοιχεία δεν εί-
χαν αξιολογηθεί σωστά,
• Όταν θέλουμε να παίξουμε πολιτικά 
παιχνίδια, άσχετα με την υπόθεση.
Θα περιμένουμε λοιπόν!!!

Με τη σεξουαλική διαπαιδα-
γώγηση στα σχολεία κατα-

πιάστηκαν οι δεσποτάδες της Ιεράς 
συνόδου. Έτσι είναι, άμα έχεις την 
εμπειρία, έχεις και άποψη!!!

Καπιταλισμό έχουμε, δε θα πού-
με εμείς στους εργοδότες πως 

θα φερθούν στους εργαζόμενους, 
είπα ο κος Θεοδωρικάκος υπουργός 
Εσωτερικών. Τα ίδια είχε πει και ο 
σερίφης του Τέξας στους μαύρους 
εργάτες των βαμβακοφυτειών. 
Το κράτος έχει συνέχεια τελικά!!!

   

Κάμερες στα σχολεία αποφάσισε 
πάνσοφα η κα υπουργός παιδέ-

ματος και θρησκευμάτων. Για το παι-
δαγωγικό μέρος δεν έχω άποψη ως 
μη ειδικός, για το κοινωνικό όμως…
Φαντάζεστε κάθε πρωί τις μάχες στο 
σπίτι.
- Τι είναι αυτό ρε μάνα που μου έβα-
λες να φορέσω. Πως θα βγω στην 
τηλεόραση με την ίδια μπλούζα τρείς 
μέρες. 
- Άντε παιδί μου άργησες…
- Μάνα αν δε μου πετύχει το ρίμελ 
δεν πάω πουθενά, δε θα γίνω εγώ 
ρεζίλι στον αέρα.
Και άλλα παρόμοια και εύλογα!!!

Δε θα δούμε ‘Φυσικό Αέριο’ στην 
Πελοπόννησο. 

Για να μην ξεχνάμε ότι το ιδιωτικό 
κέρδος είναι υπεράνω της κοινωνι-
κής ωφέλειας!!!

Ηπροστασία του φυσικού περι-
βάλλοντος φαίνεται ότι είναι 

περιττή πολυτέλεια για την κυβέρ-
νηση. Αυτό δείχνει το νέο αντι-περι-
βαλλοντικό νομοσχέδιο που πέρασε 
πρόσφατα από τη βουλή.
Μόνο το κέρδος έχει σημασία και αν 
θέλετε καθαρό αέρα θα τον αγοράζε-
τε σε συσκευασία του λίτρου και σε 
εξάδες.
Τόσο καιρό που πίνετε το νερό συ-
σκευασμένο τι πάθατε.
Αχάριστοι!!!

Μυστικά κονδύλια απόκτησε και 
το υπουργείο μεταναστευτικής 

πολιτικής και δεν καταλαβαίνω γιατί 
γκρινιάζει η αντιπολίτευση. Μήπως 
και στα φανερά κονδύλια δίνουν 
λογαριασμό σε κανένα πως τα μοι-
ράζουν.!!!

Κινδυνεύουμε να χάσουμε τον 
πολιτισμό μας, φοβούνται πολ-

λοί συνέλληνες, από το συγχρωτισμό 
με αλλοεθνείς και αλλόθρησκους.
Αν σκεφτείς ότι μετά από 400 χρό-
νια τουρκοκρατίας μας έμειναν οι 
κιοφτέδες, το ιμάμ-μπαϊλντί και τα 
τσιφτετέλια, ε δεν πάθαμε και τίποτα 
ανήκεστο!!!

Ο πλανητάρχης απειλεί ότι θα ζη-
τήσει αποζημίωση από την κίνα 

για τον κορονοϊό.
Μήπως πρέπει και ο υπόλοιπος κό-
σμος να ζητήσει αποζημίωση από 
τον πλανητάρχη για την οικονομικά 
κρίση που μας ταλαιπωρεί μια 10ετία 
τώρα. Εκείνα τα περίφημα ομόλογα 
που σκάσανε, από το δικό τους μα-
γαζί κυκλοφορήσαν αν δεν κάνω 
λάθος!!!

Λένε ότι οι μεγάλες κρίσεις, που 
περνά η ανθρωπότητα, μας δί-

νουν την ευκαιρία να στοχαστούμε 
πάνω στη ζωή μας, να αναζητήσουμε 
τα λάθη μας και να διορθώσουμε την 
πορεία μας. Οικονομική κρίση που 
μόλις άρχισε να περνά, κρίση κορο-
νοϊού, οικονομική κρίση που διαφαί-
νεται. Πιστεύει αλήθεια κανείς ότι 
σκοπεύουμε κάτι να αλλάξουμε; Εγώ 
νομίζω ότι πάλι στα ίδια θα γυρνάμε, 
πάλι θα βρίζουμε την κακή μας μοί-
ρα, πάλι θα μας φταίει κάποιος!!!

Ελλάδα για κάθε εκατομμύριο κα-
τοίκους 7,55 θάνατοι, Ινδία 0,13 

μόνο.
Δεν ξέρω αν ο αγιασμός του Αμβρό-
σιου διώχνει τα μικρόβια, αλλά το 
μπάνιο στον Γάγγη σίγουρα είναι 
αποτελεσματικότερο!!!

Κάνοντας ζάπινγκ στην TV στα-
μάτησα στο γερμανικό κανάλι 

(DW) που εκείνη τη στιγμή πρόβαλε 
ενδιαφέρον ρεπορτάζ από Αθήνα.
Μπράβο σκέφτηκα μας προβάλουν 
και στας Ευρώπας. Στη συνέχεια 
πρόσεξα ότι ήταν η εκπομπή ‘Eco 
Africa’ με αφρικανικά θέματα η 
οποία συνέχισε με ρεπορτάζ από 
Γκάμπια και Νιγηρία. Να χαρώ ή να 
κλάψω, ακόμη έχω την απορία!!!

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

ΛΑΓΚΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ - 

ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ

Στρατιωτικός Ιατρός
Ψυχιατρική Κλινική 251 ΓΝΑ

Καλογεροπούλου 1 & Μαυρούλια,
Κιάτο Κορινθίας 20200

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



ΑΥΤΟΨΙΑ ΣΤΟΥΣ 
ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΥΣ
Στο κατεστραμμένο 
γήπεδο και στα 
αντιπλημμυρικά έργα

Ο Αντιπεριφερειάρχης Κορινθίας 
κ. Αναστάσιος Γκιολής αυτοψία 
μαζί με τον Αντιπεριφερειάρχη 
Αθλητισμού κ. Ιωάννη Ματζούνη 
στο γήπεδο των Αγίων Θεοδώ-
ρων, που καταστράφηκε ύστερα 
από την καταιγίδα του προηγού-
μενου Νοέμβρη.  
Την ίδια μέρα ο κ. Γκιολής επι-
σκέφθηκε και τα αντιπλημμυρικά 
έργα που ξεκίνησαν στην περιοχή 
με κλιμάκιο της Διεύθυνσης 
Τεχνικών Έργων της ΠΕΚ και τον 
προϊστάμενο, κ. Νίκο Λούτα. 
Εργασίες καθαρισμού ρεμάτων 
και αντίστοιχα αντιπλημμυρικά 
έργα εκτελούνται σε όλο το νομό 
Κορινθίας προκειμένου να συ-
νεχιστεί η πρόληψη επικείμενων 
φυσικών φαινομένων.

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ

Αντιπυρικά και αρδευτικά 
έργα σε όλη την Κορινθία

Επιτόπου επισκέψεις από τον Τάσο Γκιολή

Στο Σοφικό βρέθηκε ο Αντιπε-
ριφερειάρχης Κορινθίας Τάσος 
Γκιολής με τον Διοικητή Πυρο-

σβεστικού Σώματος Κορινθίας Πύραρ-
χο Χρήστο Πλατά, κλιμάκιο της Διεύ-
θυνσης Τεχνικών Έργων Κορινθίας και 
τον προϊστάμενο αυτής κ. Νίκο Λούτα, 
όπου στο πλαίσιο της εργολαβίας «Κα-
τασκευή αρδευτικών έργων στους 
Δήμους Κορινθίων και Νεμέας» θα 
πραγματοποιηθεί ανέγερση δεξαμενής 
από σκυρόδεμα 400 κυβικών μέτρων, 
πολλαπλών χρήσεων στη δασώδη πε-
ριοχή. 
Η Δεξαμενή εκτός όλων των άλλων 

θα εξυπηρετεί κυρίως την αντιπυρική 
προστασία της περιοχής. Αναφερόμα-
στε σε περιοχή όπως και πολλές του 
νομού Κορινθίας με ιδιαίτερο φυσικό 
κάλλος και ανεκτίμητο φυσικό επίσης 
πλούτο και η ενίσχυση των αντιπυρι-
κών υποδομών σε τέτοιες περιοχές 
είναι από τις προτεραιότητες της νέας 
Αρχής της Περιφέρειας Πελοποννή-
σου.

Η συγκεκριμένη δεξαμενή θα κα-
λύπτει και ανάγκες πυροπροστασίας 
αφού θα δίνεται η δυνατότητα του ανε-
φοδιασμού ακόμα και ελικοπτέρων.

Την ίδια στιγμή στη Βελίνα, στο 

πλαίσιο της εργολαβίας «Κατασκευή 
αρδευτικών έργων στις περιοχές Σι-
κυωνίων», προϋπολογισμού περί των 
1.200.000Ε ξεκίνησε η εγκατάσταση 
για ηλεκτρονικές υδροληψίες στον κά-
μπο της Βελίνας με σκοπό τον εκσυγ-
χρονισμό των αρδευτικών υποδομών 
της περιοχής. 

Δημιουργούνται πλέον οι συνθήκες 
για ορθολογική διαχείριση των υδά-
τινων πόρων, οικονομία, δικαιότερη 
κατανομή των δαπανών άρδευσης και 
απομακρυσμένο έλεγχο των υδρολη-
ψιών προκειμένου στην προσαρμογή 
των Ευρωπαϊκών προτύπων.

ΑΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ W.C.

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ 
ΕΝΤΟΜΩΝ

ΓΡΑΦΕΊΑ 
W.C.  

ΚΑΦΕΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΊΑ 
ΕΣΤΊΑΤΟΡΊΑ 

ΠΑΊΔΟΤΟΠΟΊ 
ΓΥΜΝΑΣΤΉΡΊΑ 
ΚΟΜΜΩΤΉΡΊΑ 

ΠΑΊΔΊΚΑ ΡΟΥΧΑ 
ΥΠΟΔΉΜΑΤΑ 

ΑΝΔΡΊΚΑ-ΓΥΝΑΊΚΕΊΑ ΡΟΥΧΑ 
ΕΣΩΡΟΥΧΑ 

ΔΕΡΜΑΤΊΝΑ ΕΊΔΉ 

Τώρα η επιλογή είναι δική σας!

25ης Μαρτίου 5, Κιάτο 20200, τ.&f. 27420 27744, κιν. 6937 046857

www.earthcontrol.gr   e-mail: info@earthcontrol.gr
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Δημήτρης Ζάρκος: Η αναβάθμιση του Αστεροσκοπείου 
αφετηρία για μια νέα αναπτυξιακή εποχή στο Δήμο μας

ΟΔημήτρης Ζάρκος, πρόεδρος του ΝΠΔΔ «Μηκώνη» του δήμου Σικυω-
νίων δεν μπορεί παρά να είναι ικανοποιημένος από τα δρομολογούμενα 
έργα για την αναβάθμιση του Αστεροσκοπείου Κρυονερίου. Ένας λόγος 

παραπάνω βέβαια, για την ικανοποίησή του, το γεγονός ότι έλκει την καταγωγή 
του από το Κρυονέρι. Ο ίδιος με άρθρο του εξηγεί τις ευκαιρίες ανάπτυξης που 
θα υπάρξουν με την προγραμματισμένη αναβάθμιση και δεν παραλείπει να ευχα-
ριστήσει όσους βοήθησαν για την πραγματοποίησή της:

«Η Δευτέρα 11 Μαΐου 2020 υπήρξε μια 
μέρα ορόσημο για τον Δήμο μας και ιδι-
αίτερα για την Τ.Κ. Κρυονερίου. Μετά 
από 25 χρόνια διεκδικήσεων τόσο από 
τον Πολιτιστικό Σύλλογο Κρυονερίου, 
την Τοπική Κοινότητα και τον Δήμο Σικυ-
ωνίων, το Αστεροσκοπείο Κρυονερίου 
χρηματοδοτήθηκε με το ποσό των 2-3 
εκ. ευρώ από τον Περιφερειάρχη κ. Νίκα, 
παρουσία του Υφυπουργού Έρευνας & 
Τεχνολογίας, κ. Χρίστου Δήμα, χάρη στην 
καταλυτική παρέμβαση του οποίου οι δι-
εκδικήσεις μας τελεσφόρησαν.
Με την παρούσα χρηματοδότηση θα ανα-

βαθμιστεί περαιτέρω το τηλεσκόπιο αυ-
ξάνοντας με αυτό τον τρόπο τις δυνατό-
τητες του, και οδηγώντας σε αρκετές και 
σημαντικές επιστημονικές συνεργασίες, 
οι οποίες θα διαδραματίσουν σημαντικό 
ρόλο στο μέλλον. Εκτός αυτού, θα χρη-
ματοδοτηθούν επιπλέον και οι υποδομές 
στον περιβάλλοντα χώρο του Αστερο-
σκοπείου (κατασκευή πλανητάριου) αλλά 
και ήπιας μορφής αναπλάσεις.
Έτσι, το κοινό της ευρύτερης περιοχής 
και ειδικά τα παιδιά, θα έρθουν κοντά 
στην επιστήμη της Αστρονομίας, ενώ 
παράλληλα θα ανοίξει ο δρόμος για πολύ 

μεγάλη επισκεψιμότητα από σχολεία 
όλης της χώρας. Επίσης, θα αποτελέσει 
αφετηρία για μια νέα αναπτυξιακή επο-
χή στο Δήμο μας καθώς θα υλοποιη-
θούν σημαντικές δράσεις επιστημονικού 
τουρισμού, που θα συμβάλλουν στην 
αναβάθμιση του μορφωτικού και πολι-
τιστικού επιπέδου και ταυτόχρονα στην 
ευαισθητοποίηση του κόσμου σε θέματα 
περιβάλλοντος.
Αξίζει , ωστόσο, να αναφερθεί, ότι το 
Αστεροσκοπείο Κρυονερίου δεν είχε 
υποβαθμιστεί, κι αυτό αποδεικνύεται από 
τις διακρίσεις που μέχρι τώρα έχει λαβει. 
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κρυονερίου, 
σε συνεργασία με τη Δημοτική αρχή και 
το Εθνικό Αστεροσκοπείο, φρόντιζαν να 

αναδεικνύουν, να προβάλλουν και να ζω-
ογονούν το χώρο του Αστεροσκοπείου. 
Στις εκδηλώσεις ανοιχτών θυρών, που 
διοργανώνονταν, παρευρίσκονταν επι-
στήμονες, επισκέπτες και αρκετοί ερα-
σιτέχνες αστρονόμοι με τα τηλεσκόπια 
τους, οι οποίοι βοήθησαν το κοινό να πα-
ρατηρήσει τα αστέρια. Διοργανώνονταν 
συναυλίες που προσήλκυαν το ενδιαφέ-
ρον χιλιάδων επισκεπτών από τις γύρω 
περιοχές, καθιστώντας την περιοχή μας 
πόλη έλξης. Συγκεντρώνονταν μαθητές 
σχολείων της ευρύτερης περιοχής και 
άλλων περιοχών για να ξεναγηθούν και 
να γνωρίσουν τον κόσμο της Αστρονομί-
ας. Δράσεις, με άξονα το Αστεροσκοπείο 
Κρυονερίου, θα συνεχίσουν να υλοποι-
ούνται. Σε συζήτηση που είχαμε με τον 
Πρόεδρο του ΕΑΑ Καθηγητή Μ. Πλειώνη 
και τον Διευθυντή του ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ δρο-
μολογήθηκε η περαιτέρω συνεργασία 
μεταξύ των φορέων μας.
Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω, 
για άλλη μια φορά, τον Υφ. Έρευνας & 
Τεχνολογίας, κ. Χρ. Δήμα, που έδειξε 
προσωπικό ενδιαφέρον για το Αστερο-
σκοπείο Κρυονερίου αλλά και τον Περι-
φερειαρχή κ. Παν. Νίκα για την τόσο ση-
μαντική παρέμβασή του στο Δήμο μας».

Ο πρόεδρος του ΝΠΔΔ Μηκώνη του δήμου Σικυωνίων καταθέτει τις απόψεις για τη νέα εποχή του Αστεροσκοπείου 

Βλάσιος Ιωαν. Μπάρτζης
Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος

ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΚΟ 
ΙΑΤΡΕΙΟ

Κλεισθένους 43 
e-mail: bartzisv@gmail.com

Κιάτο, τηλ.: 27420 26486, κιν.: 6932 391104
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Μικροωτοσκόπηση.  Ακοοµετρία (τονική - οµιλητική), 
τυµπανοµετρία, ακουστικό αντανακλαστικό, 
έλεγχος ευσταχιανής σάλπιγγας
 Λειτουργική εξέταση οπισθίου λαβυρίνθου 

- Αντιµετώπιση ιλίγγου θέσεως
Ενδοσκοπικός έλεγχος ώτων, ρινός, 

φάρυγγα, λάρυγγα µε εύκαµπτα & άκαµπτα 
ενδοσκόπια - Video καταγραφή δεδοµένων

Καθηµερινά Σάββατο: 9.00-13.30 / 18.00-21.00 (πλην απογεύµατος Τετάρτης), : 9.30-13.00
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Ενηλίκων και Παίδων
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Νέα εποχή για το Αστεροσκοπείο Κρυονερίου 

Ικανοποιημένος ο Σταματόπουλος

πρόεδρος της «Μηκώνης» Δημήτρης 
Ζάρκος και ο πρόεδρος της Κοινότη-
τας Κρυονερίου Κ. Ραυτόπουλος.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης τέθη-
καν επί τάπητος τα σοβαρά θέματα που 
αντιμετωπίζει το Αστεροσκοπείο Κρυο-
νερίου, το οποίο από το 1975 παραμένει 
ένας ανεκμετάλλευτος πόρος για την 
περιοχή. 

Επίσης, για πρώτη φορά μετά από 
διεκδικήσεις ετών της τοπικής κοινω-
νίας και του δήμου Σικυωνίων προσ-
διορίστηκε ένα χρονοδιάγραμμα με 
συγκεκριμένες ενέργειες και χρηματο-
δοτήσεις για την αναβάθμιση του Αστε-
ροσκοπείου.

Δηλώσεις Δήμα
Αμέσως μετά το πέρας της συνάντη-

σης ο Υφυπ. Ανάπτυξης Χρ. Δήμας ση-
μείωσε σε δηλώσεις: «Με την χρηματο-
δότηση της Περιφέρειας Πελοποννήσου 
προχωράμε στην ουσιαστική αναβάθ-
μιση του Αστεροσκοπείου Κρυονερίου 
σε υποδομές αλλά και στο τηλεσκόπιο, 
επενδύοντας έμπρακτα στην έρευνα και 
την επιστήμη στον τόπο μας».

Επίσης, δεν παρέλειψε να εξάρει τον 
επιστημονικό ρόλο του Αστεροσκοπεί-
ου στις πρόσφατες έρευνες τονίζοντας: 
«Το Αστεροσκοπείο Κρυονερίου διαθέτει 
ένα κατοπτρικό τηλεσκόπιο διαμέτρου 1.2 
m και είναι ένα από τα τρία σημαντικότε-

ρα τηλεσκόπια της χώρας. Σε ένα από τα 
ερευνητικά προγράμματα που συμμετέχει 
το Εθνικόν Αστεροσκοπείον Αθηνών ανα-
λύει προσκρούσεις μετεωριτών στην Σε-
λήνη, στο συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι 
το μεγαλύτερο τηλεσκόπιο στον κόσμο».

Δηλώσεις Νίκα
Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου 

Παναγιώτης Νίκας δήλωσε κατά τη 
διάρκεια της συνάντησης την πρόθε-
ση της Περιφέρειας Πελοποννήσου να 
υποστηρίξει με κάθε τρόπο την ανα-
βάθμιση του αστεροσκοπείου Κρυο-
νερίου, διαθέτοντας πίστωση περί τα 
300.000 ευρώ για την αναβάθμιση του 
τηλεσκοπίου, καθώς επίσης χρηματο-
δοτώντας με 2 έως και 3.000.000 ευρώ 
τη συνολική αναβάθμιση του χώρου, με 
κατασκευή πλανητάριου και διαμόρφω-
ση του περιβάλλοντα χώρου, μετά την 
ολοκλήρωση της σχετικής μελέτης.

Δηλώσεις Γκιολή και Κόρκα
Οι δύο αντιπεριφερειάρχες Κορινθίας 

και Παιδείας και Πολιτισμού, Αναστάσι-
ος Γκιολής και Αθηνά Κόρκα αντίστοιχα, 
τόνισαν αμφότεροι στις δηλώσεις τους 
πόσο σημαντική είναι η αναβάθμιση του 
Αστεροσκοπείου Κρυονερίου. 

Τόνισαν και οι δύο πως υποστηρίζουν 
την αναβάθμιση του Αστεροσκοπείου, 
ως τόπου επιστήμης και εκπαίδευσης 
και περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος.

Σημαντική συνάντηση έλαβε χώρα στο Κρυονέρι για το Αστεροσκοπείο – Τι δήλωσαν οι 
Χρ. Δήμας, Παναγ. Νίκας, Αναστ. Γκιολής, Αθ. Κόρκα – Ποια είναι τα επόμενα βήματα

-	 Ακοολογικός	έλεγχος	παίδων	&	ενηλίκων	
-	 Εκτίμηση	εμβοών	(βουητά) 
και	ροχαλητού

-	 Έλεγχος	λαβυρινθικής	λειτουργίας 
(Ίλιγγος/Ζάλη)

-	 Ενδοσκοπικός	έλεγχος 
ρινός,	φάρυγγα,	λάρυγγα	και	ώτων	

Τ ην απόλυτη ικανοποίησή του 
εξέφρασε ο δήμαρχος Σικυω-
νίων Σπύρος Σταματόπουλος 

για την προβλεπόμενη αξιοποίηση του 
Αστεροσκοπείου Κρυονερίου, αμέσως 
μετά τη συνάντηση που πραγματοποιή-
θηκε τη Δευτέρα 11 Μαΐου στον προαύ-
λιο χώρο του επιστημονικού κτηρίου. 

«Τα έργα που προγραμματίζονται», τό-
νισε στις δηλώσεις του, «θα βοηθήσουν 
ώστε το Αστεροσκοπείο να αποτελέσει 
πόλο έλξης επισκεπτών τόσο για ερευνη-
τικούς και επιστημονικούς σκοπούς, όσο 
και για την κάλυψη τουριστικών και εκ-
παιδευτικών σκοπιμοτήτων. Η αναβάθ-
μισή του», επεσήμανε ο κ. Σταματόπου-
λος, «θα εντάξει το Αστεροσκοπείο στο 
πλέγμα αναπτυξιακών πόλων του δήμου 
Σικυωνίων, μαζί με τη λίμνη Δόξα Φενε-
ού, το Μουσείο Στυμφαλίας και το Αρχαίο 
Θέατρο Σικυώνος, συντελώντας στην 
ισόρροπη ανάπτυξη όλης της περιοχής».

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Υφυ-
πουργός Ανάπτυξης Χρίστος Δήμας, 
ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου 
Παν. Νίκας, ο Πρόεδρος του Αστε-
ροσκοπείου Αθηνών καθηγητής Μαν. 
Πλειώνης, ο Διευθυντής Σπ. Βασιλά-
κος, ο Ερευνητής Αλέξης Λιάκος, ο 
Αντιπεριφερειάρχης Κορινθίας Τάσος 
Γκιολής, η Αντιπεριφερειάρχης Πε-
λοποννήσου Παιδείας και Πολιτισμού 
Αθηνά Κόρκα-Κώνστα και ο Αντιπε-
ριφερειάρχης Τεχνικών Έργων Χάρης 
Βυτινιώτης, οι αντιδήμαρχοι Σικυ-
ωνίων Γιώργος Τσολάκος, Νίκος 
Τσιόγκας, Παναγιώτης Φιακάς, ο 
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Τηλεδιασκέψεις Σταματόπουλου – Κεραμέως – ΚΕΔΕ για τα Σχολεία

Τ ηλεδιάσκεψεις πραγματοποι-
ήθηκαν μεταξύ του προέδρου 
της επιτροπής Παιδείας Νεο-

λαίας και Θρησκευμάτων της ΚΕΔΕ κ. 
Σπύρου Σταματόπουλου, της Υπουρ-
γού Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. 
Νίκης Κεραμέως, της υφυπουργού κ. 
Σοφίας Ζαχαράκη, του Προέδρου της 
ΚΕΔΕ κ. Δημ. Παπαστεργίου και της 
Εκτελεστικής Επιτροπής της ΚΕΔΕ.
Το αντικείμενό της αφορούσε στην 
επανέναρξη λειτουργίας των σχολικών 
μονάδων σταδιακά και σύμφωνα με το 
χρονοδιάγραμμα που εφαρμόζεται. 
Συνοπτικά οι ενέργειες συνοψίστηκαν 
στην παροχή αντισηπτικών διαλυμά-
των σε όλα τα σχολεία, την προμήθεια 
υλικών καθαριότητας, προσωπικής 
υγιεινής, χάρτινων χειροπετσετών, 
σαπουνιών, γαντιών, μασκών για προ-

αιρετική χρήση και ό,τι άλλο χρειαστεί 
για την εξασφάλιση του περιορισμού 
διασποράς του ιού εντός της σχολικής 
κοινότητας. Επίσης συμφωνήθηκε ότι 
θα πραγματοποιούνται εντατικοί και 

σχολαστικοί καθαρισμοί δύο φορές την 
ημέρα σε όλες τις σχολικές μονάδες.
Ο κ. Σταματόπουλος στην τηλεδιάσκε-
ψη επεσήμανε τα τεράστια βάρη που 
έρχεται για άλλη μια φορά να επωμι-

στεί η αυτοδιοίκηση. Χωρίς προσωπι-
κό, χωρίς πρόσθετες πιστώσεις για τις 
απρόβλεπτες και ανελαστικές δαπάνες 
που προκύπτουν, με κλειστά ταμεία, 
με δραματική μείωση των εσόδων από 
δημοτικά τέλη λόγω των μειώσεων στα 
ανταποδοτικά τέλη ηλεκτροφωτισμού 
και καθαριότητας, αλλά και ύδρευσης.
Ο δήμαρχος Σικυωνίων και Πρόεδρος 
της Επιτροπής Παιδείας της ΚΕΔΕ επε-
σήμανε την ανάγκη να υπάρξει άμεσα 
οικονομική ενίσχυση των σχολικών 
επιτροπών ώστε να ανταπεξέλθουν 
στις πρόσθετες ανάγκες. Οι δήμοι ση-
μείωσε, είναι αδύνατον να σηκώσουν 
μόνοι τους και χωρίς νέους πόρους το 
τεράστιο βάρος της διασφάλισης αυ-
στηρών συνθηκών υγιεινής και καθα-
ριότητας στα σχολεία.



Ιατρικό Κέντρο Πλαστικής Χειρουργικής,
Δερματολογίας & Αισθητικής

με τους Φημισμένους Πλαστικούς Χειρουργούς

Καλογεροπούλου & Μαυρούλια, Κιάτο
email: info@beauting.gr

Τηλ.: 274 20 21 0 11

Δρ. Πέγκυ Σαρόγλου
H Δρ. Πέγκυ Σαρόγλου 
αποφοίτησε με Άριστα 
από την Ιατρική Σχολή του 
Πανεπιστημίου Ρώμης «La 
Sapienza».Συνέχισε την 
εκπαίδευσή της στην Γε-
νική Χειρουργική στο Γε-
νικό Νοσοκομείο Ξάνθης 
και στη συνέχεια μετέβη 
στο Νοσοκομείο Chelsea & 
Westminster του Λονδίνου 
στο Τμήμα Πλαστικής Χει-
ρουργικής. Ολοκλήρωσε 

την ειδικότητά της στο Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών 
και είναι πιστοποιημένη Πλαστικός Χειρουργός, τα-
κτικό μέλος της Ελληνικής Εταιρίας Πλαστικής Επα-
νορθωτικής & Αισθητικής Χειρουργικής (Ε.Ε.Π.Ε.Α.Χ.). 
Η γιατρός συνέχισε την εκπαίδευσή της στα πιο δι-
ακεκριμένα κέντρα των Η.Π.Α. κοντά σε διεθνούς 
φήμης Πλαστικούς Χειρουργούς. Μεταξύ αυτών ο M. 
Yaremchuck (Harvard Medical School) στην Βοστώνη, 
ο B.Guyuron (Case Western Reserve University) στο 
Κλίβελαντ, οι F.Nahai (Emory) και M.Codner στην Ατ-
λάντα,o R.Rohrich (UT Southwestern) στο Ντάλας, οι 
D.Baker (NYU) και D.Hidalgo στην Ν.Υόρκη. Εκεί η Δρ. 
Σαρόγλου απέκτησε πλούσια εμπειρία στον τομέα 
της Αισθητικής Χειρουργικής κοντά στους καταξιω-
μένους καθηγητές και Πλαστικούς Χειρουργούς του 
διεθνούς jet set.

Δρ. Ιωάννης Πατσουλάς
Ο Πλαστικός Χειρουργός Ιω-
άννης Πατσουλάς ασκεί την 
ειδικότητά του στον ιδιωτικό 
τομέα και δραστηριοποιείται 
στην Αθήνα. Εκτός από τον τίτ-
λο ειδικότητας του Πλαστικού 
– Επανορθωτικού – Αισθητικού 
Χειρουργού ο Ιωάννης Πατσου-
λάς έχει λάβει πτυχίο Βασικής 
και Εξειδικευμένης Υποστήριξης 
της Ζωής( 2003), Εξειδικευμένης 
Υποστήριξης της Ζωής Τραυμα-
τία (2003 & 2008) Παρασκευής 

επί Ζώντων Ιστών (2009), Μικροχειρουργικής (2009) και 
Χειρουργικής Ανατομικής Χεριού (2011). Επίσης κατά την 
εκπαιδευτική περίοδο 2002 -2003 διετέλεσε καθηγητής 
στην Επαγγελματική Σχολή Βοηθών Νοσηλευτών Καρπενη-
σίου. Εκπαιδευθείς σε νοσηλευτικά ιδρύματα τόσο της Ελ-
λάδας όσο και της Μεγάλης Βρετανίας (Northern General 
Hospital – Sheffield) απέκτησε μακρά εμπειρία στις σύγ-
χρονες τεχνικές της Αισθητικής και Επανορθωτικής Χει-
ρουργικής. Έχει συμμετάσχει σε πληθώρα Ελληνικών και 
Διεθνών συνεδρίων με πολυάριθμες εργασίες και το 2011 
βραβεύτηκε ως μέλος μιας συνεργαζόμενης ομάδας για 
την κλινική της εργασία. Το 2014 επιλέχθηκε ως κριτής 
(reviewer) σ’ ένα από τα πλέον αξιόπιστα περιοδικά της 
ειδικότητάς του (Aesthetic Plastic Surgery) ως επιστέγα-
σμα της διαρκούς και σημαντικής ενασχόλησής του με την 
Πλαστική Χειρουργική.
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Ένα βήμα παρακάτω πάει την 
ανακύκλωση ο Νανόπουλος�

Πιστός στην εφαρμογή του προγράμματός του εγκατέστησε 20 Òκόκκινους κάδουςÓ 
στην Κόρινθο για την ανακύκλωση ενδυμάτων – υποδημάτων

Διανομή κατ’ οίκον
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟ

ΑΣΣΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΗΛ. 27410 87149

Ι. Π. ΔΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΓΡΑΕΡΙΟ

ΒΡΑΧΑΤΙ, έναντι γηπέδου

ΤΗΛ.: 27410 51690, 27410 56000

ποτά - αναψυκτικά
μπύρες - νερά

διανομή κατ’ οίκον

Φ Α Σ Ι Λ Η
Κ Α Τ Σ Α ΡΟ Υ

Ο δήμαρχος Κορινθίων, Βα-
σίλης Νανόπουλος, στην 
πολύχρονη πορεία του στα 

«κοινά» έχει αποδείξει με πολλούς 
τρόπους, πως αυτό που λέει το εννοεί 
και αυτό που προγραμματίζει το υλο-
ποιεί, χωρίς περιττά λόγια, αλλά με 
ενέργειες ουσιαστικές και στοχευμέ-
νες. Πιστός, λοιπόν, για άλλη μια φορά 
στον προγραμματισμό του, προχωράει 

την ανακύκλωση στο δήμο Κορινθίων 
ένα βήμα παρακάτω με την εγκατά-
σταση «κόκκινων κάδων». 
Μπήκε λοιπόν, στην καθημερινότητα 
των Κορινθίων η ανακύκλωση εν-
δυμάτων και υποδημάτων. 20 κόκκι-
νοι κάδοι τοποθετήθηκαν στην πόλη 
από την εταιρία RECYCOM   δίνοντας 
«πράσινο φως»  στην ολοκληρωμένη 
διαχείριση των συγκεκριμένων ειδών 

και στην μείωση των υλικών που κα-
ταλήγουν στα σκουπίδια.
«Η πραγματική ανακύκλωση είναι ο 
στόχος μας, σήμερα με την τοποθέτη-
ση των κόκκινων κάδων βάζουμε ένα 
ακόμα λιθαράκι. Καλώ τους πολίτες 
να ανακυκλώσουν, τους καλώ να κά-
νουμε την προστασία του περιβάλλο-
ντος στο οποίο ζούμε, συνήθεια», δή-
λωσε ο Δήμαρχος Κορινθίων Βασίλης 
Νανόπουλος, ο οποίος παρακολούθη-
σε την τοποθέτηση του 1ου κόκκινου 
κάδου στην γωνία της Εθνικής Αντι-
στάσεως με την Κολιάτσου παρουσία 
και του Αντιδημάρχου Καθαριότητας 
Δημήτρη Μπίτζιου καθώς επίσης και 

του Ειδικού Συμβούλου Περιβάλλο-
ντος Ανδρέα Πανούση.
Η ανταπόκριση των πολιτών θα δώσει 
την δυνατότητα στο δήμο να αυξήσει 
τον αριθμό των κάδων και  να καλύψει 
το σύνολο του δήμου. Να μειώσει στο 
ελάχιστο τα υλικά που φτάνουν στα 
σκουπίδια, να στηρίξει τον τομέα της 
επανάχρησης.
Μέρος των ενδυμάτων και υποδημά-
των που θα συγκεντρώνονται θα απο-
δίδονται στην κοινωνική υπηρεσία του 
Δήμου. Από εκεί, όσοι πολίτες έχουν 
ανάγκη, θα μπορούν να τα παραλαμ-
βάνουν επικοινωνώντας στα τηλέφω-
να 27413 62112-62117
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Εργασίες αποψίλωσης από το Δήμο - Κλήση στους 
ιδιοκτήτες για καθαρισμό οικοπέδων

Ε ργασίες αποψίλωσης ξεκί-
νησε την Δευτέρα 4/5/20 το 
Τμήμα Πρασίνου του δήμου 

Κορινθίων.Μέχρι και σήμερα έχουν 
πραγματοποιηθεί:
ΧΟΡΤΑΡΙΑ & ΨΑΛΙΔΙΣΜΑΤΑ ΘΑΜΝΩΝ 
• Οδός Απ. Παύλου (στα παρτέρια από 
Κολιάτσου έως Δαμασκηνού και από 
Κ. Παλαμά έως την Αχιλλέως)
ΚΟΥΡΕΜΑ ΓΚΑΖΟΝ:
• Νησίδα οδού Εθν. Αντιστάσεως
• Πλατεία στην περιοχή Αγιαννιώτικα
ΧΟΡΤΑΡΙΑ:
• Νησίδες οδού Κολιάτσου (από Κο-
λοκοτρώνη έως και τον πεζόδρομο 
στο τέρμα)

• Πεζοδρόμια οδού Κολιάτσου (σε όλη 
την οδό από Πειρήνης έως και τον πε-
ζόδρομο)
• Πεζοδρόμια οδού Ερμού
• Πεζοδρόμια οδού Εθν. Ανεξαρτησίας
• Πεζοδρόμια οδού Δερβενακίων
• Πεζοδρόμια οδού Εθν. Αντιστάσεως
• Πεζοδρόμια οδού Γ. Παπανδρέου
• Πεζοδρόμια εισόδου Εξαμιλίων
• Πεζοδρόμια οδού Σίνα (από Εθν. 
Αντιστάσεως έως τις γραμμές ΟΣΕ)
• Πεζοδρόμια οδού Κ. Παλαμά (από 
Εθν. Αντιστάσεως έως τέρμα τις γραμ-
μές ΟΣΕ)
• Πεζοδρόμια οδού Άργους (από το 
ύψος του στρατοπέδου έως την Εθν. 

Αντιστάσεως)
• Αλσύλλιο “ΞΕΝΙΑ” Αρχ. Κορίνθου
• Σκαλάκια περιοχής Αγ. Σπυρίδωνα
• Σκαλάκια περιοχής Αγ. Άννας
• Μονοπάτι περιπάτου πρανών Αγ. Γε-
ωργίου
Σύμφωνα με τον υπάρχοντα προγραμ-
ματισμό, προβλέπεται να συνεχιστεί η 
κοπή των χόρτων κατά προτεραιότητα 
στους δρόμους του κεντρικού ιστού 
(πχ. Κολοκοτρώνη, Περιάνδρου) αλλά 
και των εισόδων της πόλης (πχ. Λ. 
Αθηνών, Πατρών). Σημειώνεται επί-
σης πως έχουν ήδη κοπεί τα χορτάρια 
σε όλους τους πεζόδρομους στο τέλος 
του προηγούμενου μήνα. Εργασίες 

αποψίλωσης πραγματοποιούνται και 
στα Δημοτικά Διαμερίσματα.
• Ο Δήμος Κορινθίων, στα πλαίσια 
της ευθύνης που πρέπει να έχουμε 
όλοι έναντι της ασφάλειας αλλά και 
της καλής αισθητικής, καλεί τους ιδι-
οκτήτες οικοπέδων να προχωρήσουν 
στον καθαρισμό τους όπως έχουν την 
ευθύνη από την ισχύουσα νομοθε-
σία. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης 
των υπόχρεων ο Δήμος θα προβαίνει 
αυτεπάγγελτα στον καθαρισμό τους, 
επιβάλλοντας παράλληλα το προβλε-
πόμενο τέλος – πρόστιμο.
• Ο καθαρός και ασφαλής δήμος, είναι 
ευθύνη όλων μας!

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΜΑΡΜΑΡΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ
ΘΑΝΑΣΕΝΑΡΗΣ

Μουσών 14,
Βέλο Κορινθίας

Mάρµαρα • γρανίτες
φυσικά πετρώµατα

% 2742 033260
6945 435411
 6947 099281replayctt@gmail.com
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Αννίβας και Καλλίρη επισκέφθηκαν 
τα Λύκεια Βέλου-Βόχας 

Τ ην Δευτέρα 11 Μαΐου, ημέρα 
επανέναρξης των μαθημάτων 
της Γ΄ Λυκείου και επιστρο-

φής των μαθητών από μια δύσκολη 
περίοδο εγκλεισμού λόγω της υγει-
ονομικής κρίσης, ο δήμαρχος Βέλου 
Βόχας Αννίβας Παπακυριάκος συνο-
δευόμενος από την υπεύθυνη Παιδεί-
ας, πρόεδρο του ΝΠΔΔ «Ανέλιξη» Μα-
ρία Καλλίρη, επισκέφθηκαν τα Λύκεια 
Βραχατίου, Ζευγολατιού και Βέλου, 
για να διαπιστώσουν την εύρυθμη λει-
τουργία τους από πλευράς υγειονομι-
κής κάλυψης αλλά και για να ευχηθούν 
σε μαθητές και εκπαιδευτικούς καλή 
δύναμη, καλή επιτυχία στον αγώνα 
όλων, αντοχές και υπομονή.
«Γνωρίζουμε όλοι ότι το εγχείρημα είναι 
δύσκολο και οι συνθήκες είναι ειδικές, 
με πολύ προσπάθεια όμως και αυτο-
πειθαρχία όλοι θα ανταπεξέλθουμε και 
σε αυτή την πρόκληση, όπως άλλωστε 
κάναμε όλο αυτό το δίμηνο που κλη-
θήκαμε να αντιμετωπίσουμε τις ειδικές 
συνθήκες της πανδημίας.
Ο δήμος είναι εδώ! 
Αυτό σημαίνει και η σημερινή παρουσία 
μου μαζί με την υπεύθυνη Παιδείας κ. 
Καλλίρη.
Η εύρυθμη και ασφαλής επαναλει-
τουργία των σχολείων είναι τώρα το 
μέλημά μας.

Θα είμαστε δίπλα στα παιδιά, στους 
εκπαιδευτικούς και τους γονείς τους, 
ώστε να γίνουν όλα σωστά και με βάση 
τις πρόσθετες απαιτήσεις του ΕΟΔΥ και 
του Υπουργείου Παιδείας» δήλωσε ο 
δήμαρχος.

Επιτόπου ενημερώσεις  
στους Ρομά
Από τον οικισμό- καταυλισμό των 
ΡΟΜΑ στo Ζευγολατιό ξεκίνησε τις 
επισκέψεις η υπεύθυνη των κοινωνι-
κών δομών και Πρόεδρος της ΑΝΕ-
ΛΙΞΗΣ κα. Μαρία Καλλίρη. Σκοπός 
της επίσκεψης ήταν η ενημέρωση 
στους διαμένοντες στον καταυλισμό 
σχετικά με τον συντονισμό των δρά-
σεων που πραγματοποιήθηκαν σε 
όλους τους καταυλισμούς που λει-

τουργούν στην περιοχή του Δήμου 
Βέλου Βόχας ενόψει της πανδημίας 
του κορωνοϊού.
Η κα. Καλλίρη μίλησε με τους παρευ-
ρισκόμενους για τις απολυμάνσεις 
που γίνονται σε τακτά διαστήματα για 
την προστασία όλων, έκανε συστά-
σεις για τον περιορισμό των μετακι-
νήσεων έτσι ώστε να διαφυλαχθεί η 
καλή εικόνα που ήδη υπάρχει στους 
καταυλισμούς. Είχε ήδη προηγη-
θεί ενημέρωση σε όλους τους οικι-
σμούς-καταυλισμούς των ΡΟΜΑ με 
ηχητικό μήνυμα (ντουντούκα) για τα 
μέτρα προστασίας.
Επίσης η Πρόεδρος δήλωσε ικανο-
ποιημένη με τον τρόπο που χειρίζο-
νται μέχρι σήμερα την κατάσταση, 
γιατί από την πλευρά τους οι ΡΟΜΑ 

φαίνεται ότι έχουν συνειδητοποιήσει 
την επικινδυνότητα της κατάστασης 
και τηρούν τις οδηγίες της δημοτικής 
αρχής και της κυβέρνησης εφαρμό-
ζοντας τα μέτρα και περιορίζοντας τις 
μετακινήσεις τους για να προστατευ-
τούν οι ίδιοι και οι οικογένειές τους.
Επίσης έγινε ενημέρωση για τους 
ωφελούμενους των ΤΕΒΑ και των 
ΚΕΑ σχετικά με τα τρόφιμα που δό-
θηκαν και συνεχίζονται να δίνονται 
μέσω των τραπεζικών λογαριασμών 
και των προπληρωμένων καρτών 
από την Περιφέρεια Πελοποννήσου. 
Μία διαδικασία που είναι χρονοβόρα 
λόγω των προσωπικών δεδομένων 
που όμως θα ικανοποιηθούν όλοι. 
Σύμφωνα με τον προγραμματισμό 
της δημοτικής αρχής της στο επόμε-
νο χρονικό διάστημα θα δοθούν εμ-
φιαλωμένα νερά και τρόφιμα.
Τέλος η κα. Καλλίρη μίλησε με τους 
παρευρισκόμενους για τα προβλή-
ματα που αντιμετωπίζουν στην κα-
θημερινότητά τους και τη δυνατό-
τητα επίλυσης. Ήδη για το θέμα της 
επισκευής του δρόμου η κα. Καλλίρη 
τους διαβεβαίωσε, μετά από επικοι-
νωνία που είχε με τον Δήμαρχο, ότι 
άμεσα θα ξεκινήσει η κατασκευή του.
Οι επισκέψεις τους οικισμούς-καταυ-
λισμούς θα συνεχιστούν.

«Η εύρυθμη και ασφαλής επαναλειτουργία των σχολείων είναι τώρα το μέλημά μας»,  
λένε ο δήμαρχος Βέλου-Βόχας και η πρόεδρος του ΝΠΔΔ «Ανέλιξη»

ΩΡΑΡΙΟ ΙΑΤΡΕΙΟΥ: 

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

ΣΑΒΒΑΤΟ    09:00 - 12:00 [ΒΡΑΧΑΤΙ]

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

e-mail: korantaniskonstantinos26@gmail.com

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡ. 
ΚΟΡΑΝΤΑΝΗΣ

Υπ. ∆ιδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Παν/µίου Αθηνών
Συνεργάτης Γ́  Παθολογικής Κλινικής Νοσοκοµείου 

“ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ”
τ. ιατρός Κλινικής Παθολογικής Φυσιολογίας ΓΝΑ Λαϊκό

ΙΑΤΡΟΣ - ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ

εξέταση µε εξειδικευµένα διαγνωστικά µέσα 
  (Ηλεκτροκαρδιογράφηµα,   υπέρηχος)
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Ασφαλτοστρώθηκαν κεντρικοί 
δρόμοι στο Ζευγολατιό

Πυρά Σιάχου κατά 
Παπαδημητρίου  
στο Ζευγολατιό

Το γάντι σήκωσε ο αντιδήμαρχος Τεχνικών 
Έργων δήμου Βέλου-Βόχας Ανδρέας Σιάχος 
και απαντώντας σε δημοσιεύματα σχετικά με 
«ελέγχους» που θα πραγματοποιήσει ο πρό-
εδρος της Κοινότητας Ζευγολατιού Γιάννης 
Παπαδημητρίου στα έργα ασφαλτόστρωσης. 

Συγκεκριμένα στις δηλώσεις του αναφέρει: 
«Είναι εμφανής η αναστάτωση της αντιπολί-
τευσης μόλις διαπιστώθηκε η θετική ανταπό-
κριση της τοπικής κοινωνίας του Ζευγολα-
τιού από τις ασφαλτοστρώσεις των βασικών 
δρόμων της περιοχής, που αλλάζουν την αι-
σθητική και την καθημερινότητά της.

Αυτό όμως είναι και το νόημα των έργων 
και γι αυτό εκεί προτάσσουμε το ενδιαφέρον 
μας, την μεθοδικότητά μας και την σοβαρό-
τητά μας.

Δυστυχώς, ουδέποτε ο κ. Παπαδημητρίου 
ήλθε σε συνεννόηση μαζί μας για να ενημε-
ρωθεί, να συνεργαστεί αλλά και να διαπι-
στώσει τι συμβαίνει στον τόπο του αυτές τις 
ημέρες.

Το μόνο που ενδιαφέρει τον κ. Παπαδη-
μητρίου είναι πώς θα γίνει δήμαρχος ο κ. 
Μανάβης.

Κατανοώ την σπουδή, λόγω και της συγ-
γενικής τους σχέσης, αλλά όταν αυτή αλλοι-
ώνει την πραγματικότητα συνειδητά και δεν 
συνάδει και με την θεσμική του θέση, θα 
υπογραμμίζεται η στοχευμένη παραμόρφω-
ση της αλήθειας.

Παρ’ όλα αυτά, εμείς περιμένουμε ακόμα 
τον κ. Παπαδημητρίου να έλθει να συνερ-
γαστούμε και να προσφέρουμε από κοινού 
στον τόπο μας».

ÇΤα έργα θα μείνουν. Ευχαριστούμε τους δημότες για την κατανόησηÈ, 
λέει ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Ανδρέας Σιάχος

Την Παρασκευή 8 Μαΐου πραγματοποιήθηκαν ερ-
γασίες ασφαλτόστρωσης σε τρεις κεντρικούς δρό-
μους του Ζευγολατιού. Στις δηλώσεις του ο Αντι-
δήμαρχος Τεχνικών Έργων δήμου Βέλου-Βόχας, 
Ανδρέας Σιάχος, τόνισε ότι η καθυστέρηση στην ολο-
κλήρωση του έργου της ασφαλτόστρωσης οφείλεται 
σε δυσκολίες τεχνικής φύσεως, τονίζοντας παράλλη-
λα ότι κατανοεί τα προβλήματα που προέκυψαν από 
την μη γρήγορη ασφαλτόστρωση.

«Τα έργα μένουν, όμως» τόνισε, ευχαριστώντας 
παράλληλα τους δημότες για την κατανόηση που 

έδειξαν.
Ενημέρωσε επίσης, ότι θα ακολουθήσει ασφαλτό-

στρωση και σε άλλες 2-3 οδούς στο Ζευγολατιό που 
εντάσσονται και αυτές στο μεγάλο έργο της αποκατά-
στασης της δημοτικής οδοποιίας.

Ακόμη ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών μάς 
ενημέρωσε ότι σήμερα εκτελούνται παράλληλα και 
άλλα έργα τεχνικής φύσεως:  Τοποθετείται η παιδική 
χαρά στο Καλέντζι, ενώ δύο γκρέιτερ, ένα του στρα-
τού και ένα εργολάβου εκτελούν εργασίες αγροτικής 
οδοποιίας.
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Αλλαγή φρουράς 
στην Κοινότητα 

Ζευγολατιού

Επίσκεψη Μπιτσάκου 
στο Εργοτάξιο Καθαριότητας 

του δήμου Βέλου-Βόχας Αλλαγή φρουράς πραγματοποιήθηκε σήμερα το 
πρωί, Παρασκευή 15 Μαΐου, στο συμβούλιο της Κοι-
νότητας Ζευγολατιού. Ο εκλεγμένος με την παράταξη 
του δημάρχου, μοναδικός εκπρόσωπός της στο συμ-
βούλιο, Τάκης Μπαλάσκας, παραιτήθηκε και τη θέση 
του κατέλαβε ο, εκ Καλεντζίου, Χρήστος Μαγγίνας.

Ο κ. Μπαλάσκας, σύμφωνα με πληροφορίες, 
παραιτήθηκε λόγω επαγγελματικών υποχρεώσε-
ων που τον εμπόδιζαν να ασκεί τα καθήκοντά του. 
Ωστόσο, κατά την παραίτησή του δήλωσε ότι στηρίζει 
απόλυτα το έργο της δημοτικής αρχής και παραμένει 
ενεργός και πάντα στη διάθεση του δημάρχου Αννίβα 
Παπακυριάκου, σε ό,τι χρειαστεί.

Ο κ. Μαγγίνας μετά την ορκωμοσία του είχε σύντο-
μη ενημερωτική συνάντηση με τον δήμαρχο Βέλου-
Βόχας Αννίβα Παπακυριάκο, ο οποίος του εξέθεσε 
τα ζητήματα και ιδιαίτερα του Καλεντζίου. Οι δύο άν-
δρες συμφώνησαν σε μία γόνιμη και ενεργή συνερ-
γασία, ενώ ο Χρήστος Μαγγίνας διευκρίνισε σε όλους 
τους τόνους ότι η παρουσία του θα είναι ενεργή και 
συνεχής στο Κοινοτικό Συμβούλιο, ώστε να προω-
θούνται και να λύνονται τα θέματα της Κοινότητας 
Ζευγολατιού.

Στην επίσκεψη της δημοτικής συμβούλου 
Σούλας Μπιτσάκου στο Εργοτάξιο Καθαριό-
τητας του δήμου Βέλου-Βόχας αναφέρεται 
δελτίο τύπου που εξέδωσε η παράταξη «Το 
Μέλλον Σήμερα»: 

«Η καθαριότητα για εμάς είναι πρώτη προ-
τεραιότητα και θα κάνουμε τα αδύνατα δυνατά 
προκειμένου να συμβάλουμε στην αντιμετώ-
πιση του τεράστιου προβλήματος της διαχείρι-
σης των απορριμμάτων.

Αντιπροσωπεία της παράταξης μας με επι-
κεφαλής τη δημοτική σύμβουλο Σούλα Μπι-
τσάκου επισκέφθηκε το εργοτάξιο καθαριό-
τητας του Δήμου προκειμένου να ενημερωθεί 
πάνω στο καυτό ζήτημα των σκουπιδιών.

Με προθυμία ο αντιδήμαρχος καθαριότητας 
Δ.Τριανταφύλλου και ο διευθυντής υπηρεσιών 
καθαριότητας Α.Τριανταφύλλου σε μία μακρά 
συζήτηση απάντησαν σε όλες τις ερωτήσεις 
μας, εξέθεσαν όλα τα προβλήματα που αντιμε-

τωπίζουν και μας έκαναν απολύτως κατανοη-
τό το τιτάνιο έργο που γίνεται προκειμένου να 
κρατηθεί ο Δήμος μας στοιχειωδώς καθαρός.

Διαπιστώσαμε από κοινού ότι οι ελλείψεις 
σε μέσα, προσωπικό και πόρους καθώς και το 
νομοθετικό περιβάλλον κάνουν το έργο πολύ 
δύσκολο.

Η κ. Μπιτσάκου δήλωσε την προθυμία της 
παράταξής μας να συνεργαστεί στην προσπά-
θεια επίλυσης των προβλημάτων.

Με την σημερινή σύσκεψη ολοκληρώσα-
με τον κύκλο συναντήσεων που αφορούν τα 
σκουπίδια.

Το θέμα θα συζητηθεί στην ολομέλεια της 
παράταξης μας και αμέσως μετά θα καταθέ-
σουμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για τον πε-
ριορισμό των ποσοτήτων των απορριμμάτων 
με την ενεργό συμμετοχή πολιτών.

Για μια ευπρεπή και καθαρή εικόνα του 
όμορφου τόπου μας.»

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ

Ήρθαν νέοι κάδοι 
απορριμμάτων – έρχεται και 
νέο απορριμματοφόρο

Με χρηματοδότηση 
ύψους 150.000€ 
από το πρόγραμ-
μα "ΦιλόΔημος 
2" πρόκειται να 
αγοραστεί υπερ-
σύγχρονο απορριμ-
ματοφόρο για τις 
ανάγκες του δήμου 
Βέλου-Βόχας. 
Εν τω μεταξύ 
πριν λίγες μέρες 

έφτασαν στο εργοτάξιο του δήμου στο Βέλο 
οι νέοι κάδοι απορριμμάτων, σύμμικτων και 
ανακυκλώσιμων υλικών που πρόκειται να 
αντικαταστήσουν τους αρκετούς παλιούς 
και σπασμένους. Ειδικά στο Ζευγολατιό το 
πρόβλημα είναι οξύ, καθώς οι περισσότεροι 
κάδοι είναι είτε ανύπαρκτοι είτε διαλυμένοι.
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ΓΓλλ

ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ
& ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΟΥΒΙΤΑΚΗΣ

Ζευγολατιό
Κορινθίας

ΤΗΛ.: 
27410 56566

Άσσος
Κορινθίας

ΤΗΛ.: 
27410 89117

Κιν.: 6944 243418
& 6937 114763

∆ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΕΙ

Γ. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ - Ν. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΟΕ

ΠΩΛΗΣΗ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ

& ΕΙ∆ΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

BOX CENTER

Ζευγολατιό Κορινθίας
τηλ: 27410 55151

Τ ον Αντιπεριφερειάρχη Κο-
ρινθίας Αναστάσιο Γκιολή 
επισκέφθηκαν σήμερα 12 

Μαΐου στο γραφείο του στην Κό-
ρινθο ο πρόεδρος της Κοινότητας 
Ζευγολατιού Γιάννης Παπαδημη-
τρίου και ο Κοινοτικός Σύμβου-
λος Κώστας Μπάρτζης.

Εκεί είχαν την ευκαιρία να τον 
ευχαριστήσουν για την κατα-
σκευή του αύλακα, βόρεια του 
εργοστασίου Μάρρα, παράλληλα 
με τον Ζαπάντη. 

Επίσης, ζήτησαν από τον κ. 
Γκιολή να ολοκληρωθεί το έργο 
του καθαρισμού του Ζαπάντη. Ο 
Αντιπεριφερειάρχης τους ενημέ-
ρωσε με τη σειρά του, ότι η εργο-
λαβία του έργου είναι σε εξέλιξη 
και ότι στο επόμενο διάστημα 

των 2-3 μηνών θα ολοκληρωθεί 
το έργο που περιλαμβάνει τον 
καθαρισμό του χειμάρρου νότια 
του Βραχατίου και μέχρι το Σου-
ληνάρι. 

Τέλος, στη συνάντηση συζητή-
θηκε το θέμα του εργοστασίου 
του Πασχάλη, όπου «γνωστοί 
άγνωστοι» λεηλατούν το χώρο, 
ξηλώνουν και αρπάζουν ότι έχει 
αξία. Το θέμα είναι σημαντικό για 
τους Ζευγολατιώτες αφού αυτό 
το εργοστάσιο αποτελεί ένα τμή-
μα των αγροτικών εισοδημάτων 
που έχουν χαθεί από τους ίδιους, 
όταν έμειναν απλήρωτοι για τα 
προϊόντα τους.

Ο Γκιολής δεσμεύτηκε ότι θα 
ερευνήσει ποιες δυνατότητες 
υπάρχουν για το θέμα.

Συνάντηση Γκιολή-Παπαδημητρίου 
για τα σοβαρά θέματα του Ζευγολατιού

Ο Αντιπεριφερειάρχης Κορινθίας ενημέρωσε για τα έργα και για τις προγραμματιζόμενες 
δράσεις τον πρόεδρο της Κοινότητας Ζευγολατιού

Τι γίνεται επιτέλους με το "νέο" κτήριο του δημαρχείου;
Θλιβερές εικόνες είδαν το φως της δημοσιότητας στο «νέο» δημαρχείο 

Βέλου-Βόχας που παραμένει σε ημιτελή κατάσταση στο Ζευγολατιό. Ο 
πρόεδρος της Κοινότητας Ζευγολατιού Γιάννης Παπαδημητρίου, με δελτίο 
τύπου που έδωσε στη δημοσιότητα την Παρασκευή 15 Μαΐου, αλλά και 
δημοτική σύμβουλος της αντιπολίτευσης Σούλα Μπιτσάκου αναφέρθηκαν 
σε επικίνδυνες καταστάσεις. Μάλιστα ο πρόεδρος προέβη σε επιστολή-κα-
ταγγελία στον Εισαγγελέα Κορίνθου. Η αλήθεια ότι η κατάσταση στο κτή-
ριο, όπως προκύπτει από το φωτογραφικό υλικό (δείτε στο gnomipoliton.
com) είναι το λιγότερο θλιβερή και εμφανώς επικίνδυνη τόσο για τη δημό-
σια υγεία, όσο και για την ασφάλεια των παιδιών που μπαίνουν και παίζουν 
εκεί ανεξέλεγκτα. Η Δημοτική Αρχή οφείλει να πάρει μέτρα άμεσα, προ-
στατεύοντας τόσο τη δημόσια υγεία και ασφάλεια των κατοίκων, όσο και 
τη δημοτική περιουσία. Μια περίφραξη και μια ταμπέλα που προειδοποιεί 
για τη μη είσοδο στο χώρο, είναι το ελάχιστο που πρέπει να γίνει άμεσα.
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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

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

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




