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ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ
ΕΓΙΝΑΝ ΣΤΑΧΤΗ
ΣΤΗΝ ΑΝΑΤ. ΚΟΡΙΝΘΙΑ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Βασίλης
Τρωγάδης,

αντιδήμαρχος Οικονομικών &
Διοικητικών Υπηρ. Βέλου-Βόχας

Οργανωμένα και με σχέδιο αντέδρασε
ο δήμος Κορινθίων από την πρώτη στιγμή

Η φανέλα με το
Νο 9 του δήμου
Βέλου-Βόχας μιλά
ανοιχτά για όλα!

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκαν πέντε
κοινότητες του δήμου ■ σελ. 7-80

Μια συνέντευξη που θα
συζητηθεί πολύ! ■ σελ. 15

Ευρεία σύσκεψη στην ΠΕ
Κορινθίας για τα πυρόπληκτα
Σειρά μέτρων για
την ανακούφιση
των πληγέντων και
την αποκατάσταση
των υποδομών στην
πυρόπληκτη περιοχή της
ανατολικής Κορινθίας
γνωστοποιήθηκαν κατά
την ευρεία σύσκεψη η
οποία συγκλήθηκε στην
Κόρινθο την Τρίτη 4
Αυγούστου. ■ σελ. 3

ΠΑΜΒΟΧΑΪΚΟΣ

Σε γυναικεία χέρια
η Διοίκηση της
ιστορικής ομάδας
του Βραχατίου

Ποιοι είναι στόχοι
και οι προτεραιότητες της
νέας Διοίκησης ■ σελ. 14

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Στο φουλ οι μηχανές του δήμου
Σε 2 μήνες,
6 συμβάσεις,
12 εκατ. ευρώ
υπέγραψε ο Σπ.
Σταματόπουλος
■ σελ. 7

Επαναλειτουργεί η Παιδιατρική Κλινική
του Νοσοκομείου Κορίνθου
Με κάθε επισημότητα τέθηκε σε
επαναλειτουργία η Παιδιατρική
Κλινική του Νοσοκομείου Κορίνθου την
Παρασκευή 31 Ιουλίου, όπου τελέσθηκε
Αγιασμός παρουσία του Υφυπουργού
Υγείας κ. Βασ. Κοντοζαμάνη. ■ σελ. 4
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Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

5 στα 5 για τον Χρίστο Δήμα
Ο υφυπουργός Ανάπτυξης και βουλευτής Κορινθίας Χρίστος Δήμας την
εβδομάδα μεταξύ 13 και 17 Ιουλίου
έκανε πέντε σημαντικές συναντήσεις οι οποίες συνδυάστηκαν με ευχάριστα νέα για την Κορινθία.
Η πρώτη συνάντηση ήταν κατά την
επίσκεψή του στο Νοσοκομείο Κορίνθου με την διοίκηση του Νοσοκομείου, με ιατρούς και νοσηλευτές όπου
συζήτησαν για διάφορα θέματα που
αφορούν τη λειτουργία του Νοσοκομείου. Ο Χρίστος Δήμας επίσης είχε
την ευκαιρία να ευχαριστήσει και από
κοντά την διοίκηση, το ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό για
την υπερπροσπάθεια που κάνουν.
Μια πολύ ευχάριστη είδηση έδωσε
στη δημοσιότητα ο διοικητής του Νοσοκομείου, Γρηγόρης Καρπούζης. Η είδηση αφορά την Παιδιατρική Κλινική του
Νοσοκομείου η οποία σύντομα θα επαναλειτουργήσει, μετά από πολύ καιρό.
Επίσης αξίζει να σημειωθεί ότι το
Νοσοκομείο Κορίνθου έχει ενισχυθεί
τους τελευταίους μήνες με περισσότερα από 60 άτομα νοσηλευτικό και
άλλο προσωπικό, ενώ αναμένεται να
ενισχυθεί ακόμα περισσότερο.
Μάλιστα η διοίκηση του Νοσοκομείου έχει ευχαριστήσει δημόσια
τον Χρίστο Δήμα, τον διοικητή της

6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Γιάννη
Καρβέλη και βεβαίως την ηγεσία του
Υπουργείου Υγείας για την τόσο σημαντική ενίσχυση και αναβάθμιση
του Νοσοκομείου.
Η δεύτερη συνάντηση του Χρίστου
Δήμα ήταν με τον Δήμαρχο Λουτρακίου Γιώργο Γκιώνη, στο Δημαρχείο
του Λουτρακίου. Εκεί συζήτησαν για τα
ζητήματα του Δήμου και για τις τελευταίες εξελίξεις στο Καζίνο Λουτρακίου. Ιδιαίτερα για το Καζίνο τα νέα είναι
καλά αφού επαναλειτουργεί και μπαίνει σε νέα εποχή καθώς νέοι επενδυτές ανέλαβαν την ιδιοκτησία του.
Η τρίτη «συνάντηση» του Χρίστου
Δήμα ήταν με τον υπουργό Υποδομών

Κώστα Καραμανλή και τον υφυπουργό Μεταφορών Γιάννη Κεφαλλογιάννη στο Ξυλόκαστρο όπου εγκαινίασαν
τη γραμμή του προαστιακού σιδηροδρόμου από το Κιάτο μέχρι το Αίγιο.
Ένα πολύ σημαντικό έργο για τη δυτική Κορινθία αλλά και για όλη τη βόρεια
Πελοπόννησο.
Επίσης την παραμονή της Αγίας
Μαρίνας, ο Χρίστος Δήμας έδωσε το
«παρών» στο Βέλο που γιόρταζε. Μάλιστα συναντήθηκε και με τον Δήμαρχο Αννίβα Παπακυριάκο με τον οποίο
είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν
κάποια ενδιαφέροντα θέματα που
αφορούν τον Δήμο Βέλου – Βόχας
ενώ τους επόμενους μήνες ενδέχεται

να υπάρξουν νέες χρηματοδοτήσεις
που αφορούν έργα της περιοχής.
Τέλος, το μεσημέρι της 16ης Ιουλίου στο γραφείο του υφυπουργού
Χρίστου Δήμα, πραγματοποιήθηκε
συνάντηση όπου συμμετείχαν ο Γενικός Γραμματέας Βιομηχανίας Πελοπίδας Καλλίρης, ο Δήμαρχος Κορινθίων
Βασίλης Νανόπουλος αλλά και ο Μιχάλης Λαμπρόπουλος CEO της EDIL, της
εταιρείας που θα διανείμει το φυσικό
αέριο στον Δήμο Κορινθίων.
Στην συνάντηση αναλύθηκαν διεξοδικά τα επόμενα βήματα που πρέπει να
γίνουν ώστε να ξεκινήσουν εντός του
2021 εντατικά οι εργασίες για την
έλευση του φυσικού αερίου στην Κόρινθο.
Ο Χρίστος Δήμας σχολίασε μετά την
συνάντηση:
«Σήμερα έχουμε καλά νέα για την
Κορινθία!! Η Κόρινθος ενδεχομένως
θα είναι η πρώτη πόλη της Πελοποννήσου στην οποία θα φτάσει το φυσικό
αέριο και ελπίζουμε πως θα επεκταθεί
σύντομα και πέραν της Κορίνθου. Συζητήσαμε διεξοδικά τα επόμενα βήματα
που πρέπει να γίνουν, προκειμένου να
ξεκινήσουν εντατικά οι εργασίες εντός
του 2021 για την έλευση του φυσικού
αερίου.»

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Περιφέρεια Πελοποννήσου
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Τιμήθηκε η επέτειος της μάχης στα Δερβενάκια
Η επέτειος της νίκης των
επαναστατημένων
Ελλήνων
εναντίον των τουρκικών στρατευμάτων στα Δερβενάκια, στις
26 Ιουλίου 1822, τιμήθηκε την
Κυριακή 26 του μήνα.
Η εκδήλωση ξεκίνησε με δοξολογία, ακολούθησε επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση
στεφανιών, τήρηση ενός λεπτού
σιγής και ολοκληρώθηκε με την

Δράση
Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Πολιτιστική
εκδήλωση στη Συκιά

Στις εκδηλώσεις που με γενικό
τίτλο “Γι’ αυτά πολεμήσατε στρατηγέ Μακρυγιάννη;” διοργάνωσε
στη Συκιά ο Δήμος Ξυλοκάστρου
– Ευρωστίνης, το Σάββατο 1η
Αυγούστου, παρευρέθηκε ο
αντιπεριφερειάρχης Κορινθίας
Τάσος Γκιολής.

Η εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε στον πύργο Κιαμήλ Μπέη
με την υποστήριξη της θεατρικής
Ομάδας “Οι Πειραματιστές”, περιελάμβανε παρουσίαση βιβλίου,
θεατρικό δρώμενο και βιντεοπροβολή.

ανάκρουση του Εθνικού Υμνου.
Παρόντες, μεταξύ άλλων,
στην εκδήλωση ήταν ο αντιπεριφερειάρχης Κορινθίας Τάσος
Γκιολής, η αντιπεριφερειάρχης
Πολιτισμού Αθηνά Κόρκα, ο
διοικητής Κέντρων Πολοποννήσου (ΔΙΚΕ) υποστράτηγος
Δημήτρης Τσιπίδης, ο πρόεδρου
της ΤΚ Αγίου Βασιλείου Κώστας
Παπαχαραλάμπους κ.α.

Για τεράστια περιβαλλοντική πληγή μίλησε ο Π. Νίκας

Ευρεία σύσκεψη στην Κόρινθο
για τις πυρόπληκτες περιοχές

α) Συνεργασία της Περιφέρειας Πελοποννήσου με τον
Σειρά μέτρων για την ανακούφιση των πληγέντων και την
Δήμο Κορινθίων για την εκπόνηση μελέτης με σκοπό την
αποκατάσταση των υποδομών στην πυρόπληκτη περιοχή
γρήγορη αποκατάσταση, ιδιαίτερα στην περιοχή των
της ανατολικής Κορινθίας γνωστοποιήθηκαν κατά την
Αθικίων, με καθαρισμούς χειμάρρων και αποκαευρεία σύσκεψη η οποία συγκλήθηκε στην Κόρινθο την Τρίτη 4 Αυγούστου.
τάσταση οδικού δικτύου προκειμένου να έχει
Στη σύσκεψη, μετείχαν ο περιφερειάρχης
υλοποιηθεί το απαιτούμενο έργο πριν τις
Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας, αντιφθινοπωρινές βροχές
περιφερειάρχες, ο δήμαρχος Κορινθίων
β) Το Δασαρχείο θα ολοκληρώσει μέσα
Βασίλης Νανόπουλος, ο διοικητής Πυροστον τρέχοντα μήνα μελέτη για την τοποθέσβεστικών Υπηρεσιών Κορινθίας πύραρτηση κλαδοπλεγμάτων σε επικαιρα σημεία,
προκειμένου να προληφθούν πλημμυρικά
χος Χρήστος Πλατάς, ο υποδιευθυντής της
Διεύθυνσης Αστυνομίας Κορινθίας Γιάννης
φαινόμενα όταν έρθουν τα πρωτοβρόχια -“η
Τσίμπρης, ο διοικητής της Σχολής Μηχανικού
Περιφέρεια θα συνδράμει στην τοποθέτηση”
Λουτρακίου ταξάρχος Δημήτρης Βαρούτης, ο
σημείωσε ο Π. Νίκας
γ) Αμεση φροντίδα για την πρόληψη ανάλογων φαιδιευθυντής Δασών Παναγιώτης Καλλίρης, ο διευθυντής Τεχνικών Εργων Π.Ε. Κορινθίας, η προϊσταμένη
νομένων, με την δημιουργία αντιπυρικών ζωνών και καΠολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Ρούλα Χαρίτου και άλλοι
θαρισμούς άγριας βλάστησης σε δασικούς και αγροτικούς
υπηρεσιακοί παράγοντες της Περιφέρειας.
δρόμους.
Η έκταση της πυρόπληκτης περιοχής εκτιμάται πάνω από
Οσον αφορά δε τα θέματα της αποκατάστασης των κα30.000 στρέμματα, μέσα στην οποία οι φλόγες
ταστροφών σε γεωργικό και ζωικό κεφάλαιο
κατέκαψαν 15.000 ρίζες ελιές, αμπέλια, 150
έχουν ήδη ξεκινήσει διαδικασίες από τους
n
ζώα, 5 μαντριά, 5 αποθήκες, 5 εγκαταστάσεις
ανταποκριτές του ΕΛΓΑ, ενώ όσον αφορά για
Η έκταση της
φωτοβολταϊκών, 18 κατοικίες κύριες και δευτετις καταστροφές στις επιχειρήσεις θα επιληπυρόπληκτης
ρεύουσες, όπως επίσης και χιλιάδες στρέμματα
φθούν οι αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου
πευκοδάσους.
περιοχής εκτιμάται Ανάπτυξης.
“Πρόκειται για τεράστια περιβαλλοντική πληγή”
Τέλος, σημειώνεται ότι η Περιφερεια, όπως
πάνω από 30.000
δήλωσε χαρακτηριστικά ο περιφερειάρχης Π.
διαβεβαίωσε ο περιφερειάρχης Π. Νίκας, θα
στρέμματα
Νίκας.
καλύψει τη δαπάνη που αφορά την προμήθεια
Οσον αφορά τις υποδομές δημόσιου χαρακτήρα
τροφής και εξασφάλιση καταλύματος για τους
η ζημιά εκτιμάται σε 1,5 εκατομμύριο ευρώ τουλάχιστον,
πυροσβέστες που έδωσαν τη μάχη εναντίον της συγκεκρικαθώς η φωτιά κατέστρεψε ασφάλτινους δρόμους, στημένης πυρκαγιάς. Παράλληλα, ο περιφερειάρχης τόνισε
θαία, πινακίδες σήμανσης.
ότι η Περιφέρεια θα καλύπτει σε κάθε περίπτωση τη σχετιΣτη σύσκεψη αποφασίστηκαν τα εξής:
κή δαπάνη, σε κάθε ανάλογη περίσταση.

4 Κορινθία
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Επαναλειτουργεί η Παιδιατρική Κλινική
του Νοσοκομείου Κορίνθου
Παρόντες μεταξύ άλλων ο υφυπουργός Υγείας Βασ. Κοντοζαμάνης
και ο υφυπουργός Ανάπτυξης Χρίστος
Δήμας – Με αυστηρά μέτρα λόγω κορωνοϊού τελέστηκε ο Αγιασμός – Τι
ανέφερε ο διοικητής Γρηγόρης Καρπούζης στη σύντομη ομιλία του
Με κάθε επισημότητα τέθηκε σε
επαναλειτουργία η Παιδιατρική
Κλινική του Νοσοκομείου Κορίνθου την Παρασκευή 31 Ιουλίου, όπου
τελέσθηκε Αγιασμός παρουσία του
Υφυπουργού Υγείας κ. Βασ. Κοντοζαμάνη.
Τον κ. Κοντοζαμάνη συνόδευε η
πολιτική ηγεσία του τόπου, με επικεφαλής τον υφυπουργό Ανάπτυξης κ.
Χρίστο Δήμα. Παρόντες και οι άλλοι
τρεις βουλευτές του νομού, Γιώργος
Ψυχογιός, Νίκος Ταγαράς και Μαριλένα Σούκουλη, αλλά και ο Αντιπεριφερειάρχης Αναστάσιος Γκιολής ο δήμαρχος Κορινθίων Βασίλης
Νανόπουλος, ο δήμαρχος Λουτρακίου-Αγίων Θεοδώρων Γιώργος Γκιώνης, αλλά και ο Διοικητής της 6ης
ΥΠΕ Ιωάννης Καρβέλης.
Ο κ. Κοντοζαμάνης στη σύντομη
ομιλία του αναφέρθηκε στην σπουδαιότητα της κίνησης αυτής και δεσμεύτηκε ότι θα είναι συμπαραστάτης
στην αναβάθμιση του Νοσοκομείου
Κορίνθου.

Η συγκινητική ανάρτηση του Χρίστου Δήμα
Ο υφυπουργός Ανάπτυξης και βουλευτής Κορινθίας Χρίστος Δήμας σε
ανάρτησή του, που συνοδευόταν από
τις ζωγραφιές της Παιδιατρικής Κλινι-

κής, στη σελίδα του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σημείωσε:
«Οι ζωγραφιές που βλέπετε είναι
από την παιδιατρική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου, η οποία
μετά από σχεδόν δύο χρόνια επαναλειτουργεί. Όλοι ελπίζουμε και ευχόμαστε να μην χρειαστεί να τις δούμε από κοντά, όμως είναι εξαιρετικά
σημαντικό που ξανά-άνοιξε. Θέλω να
ευχαριστήσω δημόσια την διοίκηση,
το ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό
προσωπικό του Νοσοκομείου Κορίνθου που κάνει πραγματικά υπερπρο-

Ποικιλία υλικών &
χάντρες για να φτιάξετε
το δικό σας κόσµηµα
Μοναδικά χειροποίητα
κοσµήµατα & αξεσουάρ
Ελλήνων σχεδιαστών
Στο κατάστηµα Jenny’s Artshop στο Κιάτο

Τζένη Μαυραγάνη
Περιάνδρου 1Α Κιάτο
Τ: 2742 400 948
Ε: jennysartshop1@gmail.com

σπάθεια». Ο Διοικητής κος Γρηγόριος
Καρπούζης ευχαρίστησε όλους τους
ανωτέρω και τους διαβεβαίωσε ότι
με την συμπαράσταση ολόκληρου

του προσωπικού του Νοσοκομείου
θα συνεχίσουν τον αγώνα για να καταστεί το Νοσοκομείο πρωτοπόρο
στην αποστολή του.

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

δήμος Σικυωνίων
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Στο φουλ η μηχανή του δήμου
Σικυωνίων από τον Σταματόπουλο!

Μ

ε έναν σπάνιο, για αυτοδιοικητικό οργανισμό, ρυθμό,
τάχιστα και αποτελεσματικά ο δήμαρχος Σικυωνίων
προχωρά στην υλοποίηση των έργων που πέτυχε να χρηματοδοτήσει
το τελευταίο διάστημα.
Από τις αρχές Μαΐου, οπότε και
επανήλθε το δημόσιο σε κανονικούς
ρυθμούς λειτουργίας, μέχρι και τα
μέσα Ιουλίου έχουν υπογραφεί έξι
συμβάσεις σημαντικών έργων για το
δήμο Σικυωνίων, που αγγίζουν σε σύνολο τα 12 εκατ. ευρώ!

Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτός ο ρυθμός λειτουργίας και προώθησης των
έργων στο δήμο Σικυωνίων, είναι σπάνιος και πρωτοφανής όχι μόνο σε επίπεδο νομού, όπου πολλές φορές έχει
αναδειχθεί πρωταθλητής, αλλά και σε
επίπεδο Περιφέρειας Πελοποννήσου
ακόμα και πανελλαδικό επίπεδο. Συνοπτικά υπογράφηκαν συμβάσεις για:
Α) Έργα Ύδρευσης: • Αντικατάσταση
Εξωτερικού δικτύου ύδρευσης από
Κλημέντι έως Κιάτο-Μούλκι-Πάσιο •
Ύδρευση Αρχαίας Σικυώνας, Λαλιωτίου, Διμηνιού και αντικατάσταση Δι-

κτύου για Κάτω Διμηνιό • Υδροδότηση
των χωριών Σούλι, Κρυονέρι, Παραδείσι, Γονούσα, Τιτάνη και Μποζικά
Β) Αντιπλημμυρικά έργα: Πρόκειται
για μεγάλο έργο των έργων αποχέτευσης ομβρίων της πόλης του Κιάτου
με προϋπολογισμό άνω των 2 εκατ.
ευρώ.
Γ) Έργα αγροτικής οδοποιίας ΔΕ
Στυμφαλίας
Δ) Ενεργειακή αναβάθμιση Κλειστού Γυμναστηρίου Κιάτου
Ο δήμαρχος Σικυωνίων Σπύρος
Σταματόπουλος δήλωσε πως ο με-

γάλος αριθμός χρηματοδοτήσεων
που έχει πετύχει η δημοτική αρχή το
τελευταίο διάστημα, αλλά και αυτές
που έρχονται, επιβάλλουν γρήγορους
ρυθμούς και παράλληλη υλοποίηση
πολλών και σημαντικών έργων. Διανύουμε μια εποχή, σημείωσε, η οποία
θα αλλάξει ριζικά τη μορφή του δήμου
Σικυωνίων, με την ολοκλήρωση έργων αναπτυξιακού χαρακτήρα αλλά
και υποδομών, που θα πραγματώσουν το όραμά μας και θα οδηγήσουν
με ασφάλεια τον τόπο μας στο μέλλον
που του αξίζει!

ΛΑΓΚΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Στρατιωτικός Ιατρός
Ψυχιατρική Κλινική 251 ΓΝΑ

Mάρµαρα • γρανίτες
φυσικά πετρώµατα

Καλογεροπούλου 1 & Μαυρούλια,
Κιάτο Κορινθίας 20200
τηλ.: 2742400072 κιν.: 6983520020
glagonas@gmail.com

ΜΑΡΜΑΡΩΝ

Μουσών 14,
Βέλο Κορινθίας
replayctt@gmail.com

ΧΡΗΣΤΟΣ
ΘΑΝΑΣΕΝΑΡΗΣ
% 2742 033260
6945 435411
6947 099281
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Πρωταθλητής των χρηματοδοτήσεων και
στο “Φιλόδημος 2” ο δήμος Σικυωνίων
Ικανοποιημένος ο δήμαρχος Σπύρος Σταματόπουλος, μιλά για τη δικαίωση
ενός διαρκούς αγώνα δρόμου για την εξασφάλιση πόρων

Τ

ην βαθιά ικανοποίησή
του εκφράζει ο δήμαρχος Σικυωνίων Σπύρος
Σταματόπουλος για το γεγονός
ότι ο δήμος Σικυωνίων κατέχει
την πρώτη θέση στην εξασφάλιση χρηματοδοτήσεων και από το
πρόγραμμα Φιλόδημος 2.
Ο δήμαρχος σε σύντομες δηλώσεις του τόνισε ότι αυτή η διάκριση οφείλεται σε έναν διαρκή
και επίπονο αγώνα για την πίστωση πόρων στα ταμεία του δήμου,
με σκοπό τη βελτίωση των υποδομών και την αναβάθμιση της
ποιότητας ζωής των κατοίκων.
Ο Σπύρος Σταματόπουλος ση-

μείωσε ότι η επιτυχία αυτή οφείλεται, όπως και όλες οι άλλες στη
συλλογική εργασία και προσπάθεια από τις υπηρεσίες του δήμου
και της ΔΕΥΑ και για το λόγο αυτό
ευχαρίστησε όλους τους εργαζομένους, το στελεχιακό δυναμικό
αλλά και το δημοτικό συμβούλιο
Σικυωνίων.
Ο δήμος Σικυωνίων ξεχωρίζει
στο νομό Κορινθίας και στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2, είτε προσμετρηθούν στα ποσά χρηματοδότησης οι ίδιοι πόροι είτε όχι και
αυτό δικαιώνει οπωσδήποτε την
προσπάθεια της δημοτικής αρχής
Σικυωνίων.

Ποσειδώνος 19 - ΚΙΑΤΟ

Ψευδείς οι φήμες για κρούσματα κορωνοϊού στο Κιάτο
Με τον ποιο κατηγορηματικό τρόπο ο αντιδήμαρχος
Σικυωνίων Γιάννης Μυττάς, διαψεύδει ως ανυπόστατες
τις φήμες που θέλουν σωρεία κρουσμάτων κορωνοϊού
στο Κιάτο. Στην σχετική ανακοίνωση του δήμου Σικυωνίων που υπογράφει ο αντιδήμαρχος αναφέρεται:
«ΑΝΥΠΟΣΤΑΤΕΣ οι ΦΗΜΕΣ για σωρεία κρουσμάτων στο Κιάτο. Μετά από επίσημη επικοινωνία που είχαμε με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Νοσοκομείου Κορίνθου, την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας
και την Περιφέρεια Πελοποννήσου, σήμερα 5/8/2020
και ώρα 16:30, στο Κιάτο δεν υπάρχει κανένα επιβεβαιωμένο κρούσμα κορωνοϊού.
Ως εκ τούτου, διαψεύδονται ως ανυπόστατες οι φήμες και οι “πληροφορίες” που κυκλοφορούν για δήθεν

σωρεία θετικών τεστ σε άτομα από το Κιάτο.
Εκ μέρους της ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ - ΜΥΤΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ»
Στο ίδιο μήκος κύματος και ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Κορινθίας, Χρυσοβαλάντης Μέλλος ο
οποίος τόνισε σε δηλώσεις του στον Γιάννη Στεφανή
και το korinthostv.gr ότι δεν υπάρχουν θετικά αποτελέσματα τεστ σε άτομα από την Κορινθία, που έχουν
προσέλθει μέχρι αυτή την ώρα (16:25 – 05/08/2020)
στο Νοσοκομείο Κορίνθου.
Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, ο οποίος μάλιστα ήταν σε εφημερία στο Νοσοκομείο Κορίνθου την
ώρα της δήλωσής του, εξέφρασε τη λύπη και την αγανάκτησή του για τη διασπορά των ψευδών ειδήσεων.

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

food • coffee • drink & more...
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Παρανάλωμα του πυρός έγιναν χιλιάδες στρέμματα δαΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ σικών εκτάσεων
και καλλιεργήσιμης
γης στην ανατολική Κορινθία μετά τη
φωτιά που έκαιγε αδιάκοπα για 4 μέρες.

Παράλληλα, κινδύνεψαν οικισμοί, κάηκαν σπίτια, εκκενώθηκαν χωριά και
κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης
ανάγκης 5 κοινότητες της περιοχής: Ξυλοκέριζα, Σοφικό, Αθίκια, Γαλατάκι, Άγιος Ιωάννης.

Χιλιάδες στρέμματα παρανάλωμα
του πυρός στην ανατολική Κορινθία
Οργανωμένα και με σχέδιο αντέδρασε ο Δήμος Κορινθίων

Σ

ε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε στα ΜΜΕ ο Δήμαρχος Κορινθίων Βασίλης
Νανόπουλος αναφέρθηκε διεξοδικά
σε όλες τις ενέργειες του δήμου σχετικά με τη φωτιά που ξέσπασε την
Τετάρτη 22 Ιουλίου το μεσημέρι στο
δήμο Κορινθίων προκαλώντας τεράστια περιβαλλοντική καταστροφή,
ζημιές σε περιουσίες και καλλιέργειες
στις Δ.Ε Σολυγείας, Σαρωνικού και
Κορίνθου. Η επιχείρηση που στήθηκε
από τα πρώτα λεπτά της φωτιάς ήταν
γιγαντιαία με το δήμο να συνδράμει σε
επίπεδο επιχειρησιακό με όσα μέσα
διαθέτει , συντονιστικό και βεβαίως
παροχής βοήθειας σε επιχειρούντες
και πολίτες. «Υπήρχε επικαιροποιημένο σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτης
ανάγκης και εφαρμόστηκε από την
πρώτη στιγμή» ανέφερε ο Δήμαρχος Κορινθίων έχοντας στο πλευρό
του τους Αντιδημάρχους Πολιτικής
Προστασίας και Τεχνικών Έργων κ.κ
Ζαχαριά και Πούρο. «Διαθέσαμε μέσα
και προσωπικό ενώ εξασφαλίσαμε
με ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος πως σε
περίπτωση διακοπής ηλεκτροδότησης θα υπήρχε άμεση αποκατάσταση
στην παροχή ύδατος. Μεριμνήσαμε
για την παροχή ύδατος και τροφής

στις δυνάμεις αλλά και στους πολίτες
που απομακρύνθηκαν από τις εστίες
τους όταν κρίθηκε αναγκαίο, ανοίξαμε δημοτικούς χώρους και μισθώσαμε ξενοδοχεία για την φιλοξενία
τους. Ότι έπρεπε να γίνει, έγινε με τον
καλύτερο δυνατό τρόπο. » σημείωσε ο Δήμαρχος ενώ ο Αντιδήμαρχος
Πολιτικής Προστασίας Σπύρος Ζαχαριάς έκανε λόγο για τις ενέργειες που
πραγματοποιήθηκαν, τον συντονισμό
και την συνεργασία Προέδρων, εθελοντών, Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού αλλά και της Αστυνομίας ιδιαίτερα στο κομμάτι των εκκενώσεων.
«Από την πρώτη στιγμή διαθέσαμε
4 υδροφόρες και μηχανήματα JCB.
Όταν κρίθηκε αναγκαίο ο Δήμαρχος
έδωσε εντολή εκκένωσης περιοχών.
Οι εκκενώσεις έγιναν σε 20 λεπτά,
οργανωμένα και με ασφάλεια σε συνεργασία με τους τοπικούς Προέδρους, τους ιερείς που χτύπησαν τις
καμπάνες των χωριών, την αστυνομία η οποία λειτούργησε εξαιρετικά.
Ο Δήμος άνοιξε τα δημοτικά σχολεία
σε Αλμυρή, Σολωμό, Ξυλοκέριζα, το
Γυμνάσιο – Λύκειο Χιλιομοδίου και το
Πολιτιστικό της Ξυλοκέριζας προκειΓΥΡΙΣΤΕ ΣΕΛΙΔΑ

ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟ

Ι. Π. ∆ΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΓΡΑΕΡΙΟ
ΑΣΣΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΗΛ. 27410 87149

8 Δημοτικά Νέα

ΤΕΤΑΡΤΗ 05 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

μένου να φιλοξενηθούν οι κάτοικοι των
περιοχών αλλά και παιδιά από οικείες
κατασκηνώσεις ενώ υπήρχε εντολή και
για χρήση των δυο μεγάλων ΚΑΠΗ της
Κορίνθου. Στα σημεία συγκέντρωσης
υπήρχε κλιμάκιο υποδοχής και παροχής
βοήθειας από τον Ε.Ε.Σ.»
Η μάχη υπήρξε πολλές στιγμές άνιση
λόγω της έντασης των ανέμων και της αλλαγής στην κατεύθυνσή τους ,οι δυνάμεις
ωστόσο της πυροσβεστικής – εναέριες
και επίγειες-, οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας και οι εργαζόμενοι τους, οι εθελοντικές ομάδες, τα σώματα ασφαλείας
,τα τοπικά συμβούλια και οι πρόεδροι, οι
κάτοικοι, συνεργάστηκαν και επιχείρησαν
με ζήλο , αυταπάρνηση και πολλές φορές
με μεγάλο κίνδυνο για να περιορίσουν την
φωτιά. Συνέδραμαν καθοριστικά επίσης
γειτονικοί δήμοι τόσο σε μέσα όσο και σε
παροχή βοήθειας ενώ αξιοσημείωτη είναι
η κινητοποίηση ιδιωτών και επιχειρηματιών οι οποίοι με την προσφορά τους σε
νερό, τρόφιμα και ότι άλλο χρειάστηκε
απέδειξαν για πολλοστή φορά την κοινωνική τους ευαισθησία και το υψηλό
αίσθημα ευθύνης που τους διακατέχει.«
Όλους όσοι μετείχαν σε αυτήν την τεράστια κινητοποίηση, από όποιον τομέα και
αν συνέβαλαν , τους ευχαριστούμε» είπε
χαρακτηριστικά ο Δήμαρχος.
Η επόμενη ημέρα για το δήμο Κορινθίων δεν είναι εύκολη. Με Κοινότητες
και οικισμούς σε 3 Δημοτικές ενότητες ,
Σολυγείας, Σαρωνικού και Κορίνθου σε
κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ξεκινά η
καταγραφή των ζημιών. Παράλληλα αποτιμάται η περιβαλλοντική ζημιά καθώς
επίσης και οι συνέπειες της. Ως ενέργειες
κατεπείγουσες ορίζονται η αποζημίωση
των πληγέντων και η θωράκιση των περιοχών με αντιπλημμυρικά έργα. Από την
Τεχνική υπηρεσία συστήθηκε ήδη τριμελής επιτροπή για την καταγραφή των ζημιών και την αποτύπωση των έργων που
πρέπει να εκτελεστούν. Η επιτροπή ξεκινά

το έργο της αύριο Τρίτη από τα Αθίκια και
το Αλαμάνο με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών
Υπηρεσιών Γιώργο Πούρο να οριοθετεί
τις ενέργειες.
«Θα πραγματοποιηθεί αυτοψία σε οικίες
και οδοποιία. Θα εξετάσουμε το ενδεχόμενο ασφαλτόστρωσης δασικών δρόμων
και δημιουργίας δεξαμενών αποθήκευσης ύδατος σε μεγάλες ποσότητες ενώ
παράλληλα θα δρομολογηθούν αγορές
μηχανημάτων που θα ενισχύσουν την
υπηρεσία πολιτικής προστασίας. Στόχος
είναι να καταγράψουμε , να αποτυπώσου-

με την κατάσταση οικονομικά και κατόπιν
να προχωρήσουμε στην χρηματοδότηση
και την εκτέλεση».
Κλείνοντας ο Δήμαρχος Κορινθίων
Β.Νανόπουλος ανάφερε πως στην καταγραφή και αποκατάσταση εμπλέκονται
πολλοί φορείς η συνεργασία των οποίων
θεωρείται επιβεβλημένη. «Προχωρούμε
στην επόμενη ημέρα οργανωμένα και με
σχέδιο. Η κήρυξη περιοχών του δήμου σε
κατάσταση έκτακτης ανάγκης παρ ότι το
αίτημά μου ήταν για το σύνολο του δήμου,

θα μας δώσει την δυνατότητα να ενεργή
σουμε άμεσα στους τομείς της αποκατά
στασης, που είναι πολύ σημαντικός ,κα
της μελλοντικής πρόληψης ανάλογω
φαινομένων αλλά και πλημμυρικής θω
ράκισης. Η καταγραφή και αποτίμηση θ
γίνει από το Δήμο και την Περιφέρεια.
ΕΛΓΑ θα μεριμνήσει για την καταγραφ
και αποζημίωση των καλλιεργειών έχω
ήδη μιλήσει για το θέμα με τον Πρόεδρ
τον κ.Ανδρέα Λυκουρέντζο. Το Δασαρχεί
για τα αντιπλημμυρικά που χρειάζοντα
Η περιφέρεια για τις αποζημιώσεις τω
επιχειρήσεων.Ο δήμος θα επιμεληθεί τ
έργα υποδομής στον αστικό ιστό, τις αιτή
σεις για τις ζημιές σε οικίες, την μέριμν
για την οικονομική ελάφρυνση των πλη
γέντων αναφορικά με τις υποχρεώσει
τους τόσο προς το δήμο όσο και προς τη
πολιτεία.

Το ανακριτικό της Π.Υ έχει ήδη ξεκινή
σει το έργο της διερεύνησης των αιτιώ
της φωτιάς έχοντας στην διάθεση του τ
υλικό από τις κάμερες του στρατοπέδο
στις Κεχριές.

Φ Α Σ Ι Λ Η
ΚΑΤΣΑΡΟ

ποτά - αναψυκτικά
μπύρες - νερά

διανομή κατ’ οίκον

ΒΡΑΧΑΤΙ, έναντι γηπέδου
ΤΗΛ.: 27410 51690, 27410 560
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Τι έκανε στο Ζευγολατιό
ο Χρίστος Δήμας με τον κυρ-Λάζαρο
και τους 40 δράκους;

Τ

ην Παρασκευή το πρωί 31 Ιουλίου,
στην αγορά του Ζευγολατιού κατά τις
9:30-10:00 έκανε την εμφάνισή του
εντελώς ξαφνικά ο υφυπουργός Ανάπτυξης
και βουλευτής Κορινθίας Χρίστος Δήμας,
κρατώντας στα χέρια του ένα μεγάλο πακέτο που
κουβαλούσε μόνος του, με κατεύθυνση προς το
δημαρχείο Βέλου-Βόχας.
Στο γραφείο του Δημάρχου Βέλου-Βόχας
τον περίμεναν ο ίδιος ο δήμαρχος Αννίβας
Παπακυριάκος,
οι Αντιδήμαρχοι Ανδρέας
Σιάχος και Θοδωρής Ράπτης, η πρόεδρος της
Ανέλιξης Μαρία Καλλίρη, αλλά και δύο εκπαιδευτικοί: Η Διευθύντρια του 2ου Δημοτικού Σχολείου Ζευγολατιού Δήμητρα Τσεπεντζή και η
εκπαιδευτικός του 3ου Νηπιαγωγείου Ζευγολατιού Χρυσάνθη Σιάχου.
Ο λόγος για τον οποίο ήταν παρούσες οι δύο
εκπαιδευτικοί ήταν διότι το μεγάλο πακέτο που
κουβαλούσε ο υφυπουργός ανάπτυξης περιείχε
300 αντίτυπα από το λαϊκό παραμύθι «ο κυρΛάζαρος και οι δράκοι» που υπάρχει στο ανθολόγιο της Ε’ και ΣΤ’ δημοτικού.
Το συγκεκριμένο βιβλίο το έχουν επιμεληθεί
οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί του 2ου
Δημοτικού Σχολείου Ζευγολατιού και του 3ου
Νηπιαγωγείου Ζευγολατιού και είναι γραμμένο
και στα Ελληνικά και στα Ρομανί. Η μετάφραση
έγινε από μαθητές, η ψηφιακή εικονογράφηση
και η επιμέλεια από εκπαιδευτικούς στο χώρο
του σχολείου.

Το τρίτο βιβλίο!
Το βιβλίο τυπώθηκε στο τυπογραφείο της Βουλής, χωρίς έξοδα για το σχολείο και αυτό συνέβη
με τη μεσολάβηση του Χρίστου Δήμα, εξού και η
μεταφορά του στο δήμο Βέλου-Βόχας από τον
ίδιον τον υφυπουργό. Είναι το τρίτο κατά σειρά

βιβλίο αυτής της μορφής, δίγλωσσο, το οποίο
φτιάχνεται από τους εκπαιδευτικούς και τα παιδιά
του 2ου Δημοτικού Σχολείου και του 3ου Νηπιαγωγείου Ζευγολατιού και είναι πράγματι άξιοι συγχαρητηρίων όλοι οι δημιουργοί του.
Τη διασκευή του γνωστού παραμυθιού έκανε η Διευθύντρια του 2ου Δημοτικού Σχολείου
Δήμητρα Τσεπεντζή, τη μετάφραση στα Ρομανί οι μαθητές της ΣΤ΄ και Ε΄ τάξης Βαγγέλης
Γεωργίου, Μάκης Ζαφειρόπουλος, Χρήστος
Λέντερης, Σωτηρία Καναπίτσα, Παγώνα
Χαλιλοπούλου. Τα κείμενα και τη σελιδοποίηση
δημιούργησε η Χρυσάνθη Σιάχου, ενώ Digital
Artist ήταν ο Δημοσθένης Χριστόπουλος.
Την επιμέλεια του όλου έργου είχαν από κοινού ο Δημοσθένης Χριστόπουλος και η Χρυσάνθη Σιάχου.
Το βιβλίο εκτός από το παραμύθι στις τελευ-

ταίες σελίδες του περιλαμβάνει ένα επιτραπέζιο
παιχνίδι «Δράκοι και Σκάλες» παραλλαγή του
γνωστού επιτραπέζιου «snakes and ladders».
Αναμένεται η παρουσίασή του το φθινόπωρο
εάν φυσικά οι ιδιαίτερες συνθήκες και προφυλάξεις λόγω κορωνοϊού το επιτρέψουν.

Δηλώσεις Χρίστου Δήμα
Ο Χρίστος Δήμας στις δηλώσεις του μεταξύ
άλλων τόνισε: «Θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο
μπράβο στους διευθυντές και τους εκπαιδευτικούς
των δύο σχολείων -που υπό πολύ δύσκολες
συνθήκες-αποδεικνύουν πως υπάρχουν σήμερα
υποδειγματικοί εκπαιδευτικοί για τους οποίους
αισθανόμαστε υπερήφανοι. Επίσης θέλω να
ευχαριστήσω και τον Πρόεδρο της Βουλής ο
οποίος ανταποκρίθηκε άμεσα στο αίτημα μου
ώστε να εκτυπωθεί το βιβλίο για τους μαθητές».
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Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Ο Ανδρέας Σιάχος απαντά: Αυτά είναι τα ψέματα και αυτές είναι οι αλήθειες

Ο

Ανδρέας Σιάχος, αντιδήμαρχος Βέλου-Βόχας με μια αναλυτική ανακοίνωση που ανήρτησε στο προσωπικό
του χρονολόγιο στο Facebook και απέστειλε
στα ΜΜΕ απαντά σε όλα τα δημοσιεύματα και
τις ανακοινώσεις που τον θέλουν να παίρνει
απευθείας αναθέσεις από το δήμο ή το Νομικό Πρόσωπο του δήμου.

Ας δούμε αναλυτικά τι αναφέρει
«Ο απαιτούμενος σεβασμός στην καταστροφή που βίωναν οι κάτοικοι και ο τόπος μας με
τις πρόσφατες πυρκαγιές, καθυστέρησε την
οφειλόμενη απάντησή μου στα δημοσιεύματα.
Όμως η αλήθεια δεν αλλάζει όσο καιρός κι αν
περάσει.
ΨΕΜΑ 1ο
Αποτελεί ΨΕΜΑ, ότι από το 2015 έως το
2019 που ήμουν Πρόεδρος στο Ν.Π.Δ.Δ.
«ΑΝΕΛΙΞΗ», έκανα απευθείας αναθέσεις στην
επιχείρησή μου.
ΨΕΜΑ 2ο
Για το διάστημα που είμαι Αντιδήμαρχος,
από 1η Σεπτεμβρίου 2019 έως σήμερα, ΔΕΝ
έχει γίνει ΚΑΜΙΑ ανάθεση στην επιχείρησή μου
από το Δήμο.
ΨΕΜΑ 3ο
Δραστηριοποιούμαι επαγγελματικά εδώ και
35 χρόνια. Σαφώς και έχω συνεργαστεί με τον
πρώην Δήμο Βόχας, το Δήμο Βέλου – Βόχας
και το Ν.Π.Δ.Δ. ΑΝΕΛΙΞΗ πολύ πριν ασχοληθώ
με την τοπική αυτοδιοίκηση, όπως και συνεχίζω να συνεργάζομαι.
Υπάρχουν τιμολόγια από το 2004 που αποδεικνύουν τις συνεργασίες μου.
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 1η
Η διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, το στάδιο της πρό-

σκλησης προς τους ενδιαφερόμενους, για να
υποβάλλουν οικονομική προσφορά. Η διαδικασία είναι ανοιχτή προς όλους τους ενδιαφερόμενους.
Δεν γίνεται αυθαίρετα η απευθείας ανάθεση. Γίνεται με βάση τις προσφερόμενες τιμές
και όχι τα πρόσωπα. Η προμήθεια/εργασία,
ανατίθεται στον προσφέροντα που πληροί τις
προϋποθέσεις που η πρόσκληση ορίζει. Αυτή
είναι η διαδικασία.
Στο πλαίσιο αυτό, οι αναθέσεις που έχουν
δοθεί από το Δήμο στην επιχείρησή μου, έχουν
γίνει με βάση τις καλύτερες τιμές σε συνδυασμό με την ποιότητα και την επί πιστώσει παραγγελία. Στις περιπτώσεις αυτές, ΔΕΝ υπήρχε
άλλος προσφέρων.
Επίσης βάσει νόμου (N 3463/06- Άρθρο
29), δεν αποτελεί κώλυμα η ιδιότητά μου ως
Αντιδήμαρχος για την ανάθεση προμήθεια/εργασίας έως 5.000 ευρώ.
Είναι κρίμα που δημοτικοί σύμβουλοι ετών,
δεύτερης και τρίτης θητείας δεν γνωρίζουν τις
διαδικασίες, αλλά υποκύπτουν στο πνεύμα του

λαϊκισμού.
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2
Παρόλο που και το παρακάτω, υπάρχει στη
ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ΣΚΟΠΙΜΩΣ δεν αναφέρεται. Με την
υπ’ άριθμ. 227/2016 απόφαση του Δημοτικού
Συμβούλιου του Δήμου Βέλου Βόχας, δέχτηκα
τη διαγραφή οφειλών του Δήμου Βόχας προς
την επιχείρησή μου, ποσού που αγγίζει τις
5.000€.
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 3η
Στα έξι χρόνια που είμαι δημοτικός σύμβουλος – και μεταξύ αυτών και τα πέντε (5) χρόνια
που διετέλεσα Πρόεδρος στο Ν.Π.Δ.Δ.:
• ΟΛΑ τα εκτυπωτικά (προσκλήσεις-λαχνοίαφίσες) για τους χορούς, τις εκδηλώσεις και
τις εκδρομές των ΚΑΠΗ, έχουν γίνει από την
επιχείρησή μου ΔΩΡΕΑΝ.
• ΟΛΑ τα εκτυπωτικά (προσκλήσεις-αφίσες)
για τις γιορτές και τις εκδηλώσεις των Παιδικών Σταθμών, έχουν γίνει από την επιχείρησή μου ΔΩΡΕΑΝ.
• ΟΛΑ τα εκτυπωτικά (προσκλήσεις-λαχνοίαφίσες) για τις δραστηριότητες του Κέντρου
Νεολαίας, έχουν γίνει από την επιχείρησή
μου ΔΩΡΕΑΝ.
• ΟΛΑ τα εκτυπωτικά για το πρόγραμμα Δημιουργικής Απασχόλησης του δήμου ΒέλουΒόχας (αιτήσεις -καταστάσεις συμμετεχόντων, φέιγ βολάν στα σχολεία), έχουν γίνει
από την επιχείρησή μου ΔΩΡΕΑΝ.
• Οι κάρτες-έπαινοι-προσκλήσεις-βραβεία, για
την εκδήλωση Βράβευσης των μαθητών της
Γ’ Λυκείου, έχουν γίνει από την επιχείρησή
μου ΔΩΡΕΑΝ.
• Τα εκτυπωτικά, σε όλες τις εκδηλώσεις των
αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων, στις
οποίες ο Δήμος και το Ν.Π.Δ.Δ. συμμετείχε,
έχουν γίνει ΔΩΡΕΑΝ από την επιχείρησή
μου.
Όπως αντιλαμβάνεστε, η επιχείρησή μου,
έχει προσφέρει πολλά περισσότερα από όσα

έχει εισπράξει και θα συνεχίσει να προσφέρει.
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 4η
Όσο για το τι είναι ηθικό και τι δεν είναι, ανήθικο είναι να μην έχει κάποιος πολιτικό λόγο
και να ψάχνει να βρει τρόπους να πετάξει λάσπη στον ανεμιστήρα κατά των πολιτικών του
αντιπάλων.
Ανήθικο είναι να μην έχεις άποψη, επιχειρήματα και σχέδια για την διοίκηση, την
προκοπή και την ανάπτυξη ενός δήμου και
παρόλα αυτά να ζητάς ψήφο, επιχειρώντας
να πείσεις ότι οι αντίπαλοί του είναι κατά τη
γνώμη σου ανήθικοι.
Την παρουσία μου στην αυτοδιοίκηση, στις
δομές και στις υπηρεσίες του δήμου Βέλου
Βόχας, οι δημότες την έχουν αξιολογήσει και
η σχέση μου με τους συμπολίτες μου είναι ξεκάθαρη και ειλικρινής, κάτι για το οποίο συχνά
κατηγορούμαι.
Έτσι πορεύομαι πάντα, είτε ως επαγγελματίας είτε ως αυτοδιοικητικός.
Κάθε κριτική είναι αποδεκτή και κατανοητή, εφόσον πραγματοποιείται σε πλαίσιο ειλικρινούς και έντιμης έρευνας. Επειδή όμως
το δημοσίευμα, σκοπίμως παραβλέπει και
παραποιεί στοιχεία τα οποία σπιλώνουν την
επαγγελματική και προσωπική μου υπόληψη,
θα κινηθώ νομικά για την αποκατάσταση της
αλήθειας.
Από μέρους μου, δε θα απαντήσω σε κανένα άλλο δημοσίευμα.
Ανδρέας Σιάχος
Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού, Τεχνικών
Έργων και Μελετών
Υ.Γ. Όσο για το ποσό των 25.754,16€ που
ψευδώς αναφέρει ότι έλαβα από την «Ανέλιξη»
όσο ήμουν πρόεδρος, αναθέτοντας στον εαυτό
μου, αυτό ακριβώς το ποσό θα διεκδικήσω δικαστικά και μόλις δικαιωθώ θα το κάνω δωρεά
στο ταμείο του δήμου.».

Cafe_cocktail_resto
Παραλία Βραχατίου

Always the sun
& 2741 055850

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Συνέντευξη
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ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΡΩΓΑΔΗΣ,

Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Βέλου-Βόχας

Η φανέλα
με το ...Νο 9

του Δ.Βέλου-Βόχας

μιλά ανοιχτά
για όλα!
O αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών του δήμου Βέλου-Βόχας σε
μία αποκαλυπτική συνέντευξη κάνει τον απολογισμό της 9ετούς θητείας του
στη θέση αυτή, μιλά για τα σχέδια του για το μέλλον, τις σκέψεις του για την
αυτοδιοίκηση και απαντά σε όλες τις φήμες και τα σενάρια για το 2023!
■ Κύριε Τρωγάδη, κύριε αντιδήμαρχε οικονομικών και διοικητικών υπηρεσιών του δήμου
Βέλου-Βόχας, βρισκόμαστε μόλις έναν χρόνο
μετά τις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2019 και
ήδη έχουν αρχίσει οι συζητήσεις για τις επόμενες εκλογές. Έχουν πέσει στην αντίληψή σας;
Γνωρίζω ότι ήδη έχει ξεκινήσει να γίνεται λόγος
και να ακούγονται διαφορά σενάρια, θεωρώ ότι είναι θεμιτό, όπως επίσης θεωρώ ότι είναι και πολύ
νωρίς.
■ Μεγάλη κουβέντα γίνεται, ήδη από την επομένη της ορκωμοσίας του, σε ό,τι αφορά την
πιθανότητα ο Αννίβας να διεκδικήσει τη δημαρχία για 4η φορά.
Μεταξύ σοβαρού και αστείου αναρωτιέμαι γιατί
γίνεται λόγος για το αν θα είναι υποψήφιος κάποιος που έχει κερδίσει 3 συνεχόμενες και δεν
γίνεται για το αν θα είναι υποψήφιος κάποιος
που έχει χάσει δυο συνεχόμενες φορές!
Ο Αννίβας είναι δήμαρχος. Αυτή τη περίοδο
τον απασχολεί το τι έργα και ποιες δράσεις μπορεί
να γίνουν, με στόχο να γίνει ο Δήμος μας καλύτερος.
Ταυτόχρονα όμως ηγείται και μιας παράταξης
που πλέον έχει γιγαντωθεί και πλαισιώνεται από
πολύ αξιόλογους ανθρώπους και φυσικά πολλούς
ψηφοφόρους. Το μόνο σίγουρο, κατά την άποψη
μου, είναι πως ο Αννίβας δεν θα μπει στη διαδικασία
να είναι υποψήφιος, αν δεν έχει καταφέρει να πετύχει αυτά που θα ήθελε σαν δήμαρχος. Και ναι, ως
επιτυχημένος δήμαρχος έχει κάθε δικαίωμα να
είναι και πάλι υποψήφιος.
■ Σε ό,τι αφορά εσάς προσωπικά και τα σενάρια

που σας θέλουν να προετοιμάζεστε για να κατεβείτε στις επόμενες εκλογές ως υποψήφιος
δήμαρχος, τι έχετε να πείτε;
Πάγια άποψη μου είναι πως σ’ αυτές τις θέσεις δεν
υπάρχει ούτε μονιμότητα, ούτε επετηρίδα. Πολλά
μπορεί να γίνουν μέχρι τις επόμενες εκλογές, πολλά
μπορεί να ακουστούν. Σε ό,τι αφορά εμένα το μόνο
σίγουρο είναι πως ΔΕΝ θα είμαι ποτέ απέναντι
από τον Αννίβα.
Εκτός του ότι τον θεωρώ έναν πολύ καλό δήμαρχο, αποτελεί για μένα μεγάλη τιμή η εμπιστοσύνη
του Αννίβα στο πρόσωπό μου, όλα αυτά τα χρόνια.
■ Αυτές τις μέρες συμπληρώνεται 9 χρόνια στο
τιμόνι των διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών του δήμου Βέλου-Βόχας. Ποια ήταν
η πορεία των υπηρεσιών που προΐσταστε όλα
αυτά τα χρόνια;
Τα τελευταία 10 χρόνια έχουν γίνει πολλές αλλαγές στην αυτοδιοίκηση, τόσες που θα λέγαμε
ότι κάποιος που ίσως παλιά είχε ασχοληθεί, σήμερα
θα δυσκολευόταν να καταλάβει πολλά πράγματα.

Στο δικό μας δήμο οι αλλαγές αυτές συνέπεσαν σ’
ένα δύσκολο οικονομικό περιβάλλον, δυσκολότερο από πολλούς δήμους. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, να βρισκόμαστε πολλές φορές σε αδιέξοδο
και να μειονεκτούμε έναντι άλλων δήμων, τόσο
σε διοικητικό όσο και σε τεχνικό, και πόσω μάλλον
δε σε οικονομικό επίπεδο!
Με πολλή προσπάθεια, όμως, καταφέραμε να
ανατρέψουμε ως δημοτική αρχή, αυτή την κατάσταση και όπως έχω πει πολλές φορές, να φτάσουμε
στο σημείο, να έχουμε τα προβλήματα που έχει η
πλειοψηφία των δήμων, κάτι που στην αρχή έμοιαζε
απαγορευτικό.
Σε διοικητικό επίπεδο εκσυγχρονίσαμε τις υπηρεσίες, προσπαθήσαμε – και προσπαθούμε – να
βελτιώσουμε την εξυπηρέτηση του δημότη. Παρακολουθούμε τις εξελίξεις, ώστε να εφαρμόσουμε
άμεσα τις νέες τεχνολογίες, που επιβάλει η εποχή
μας και για τις οποίες, όπως φαίνεται, προετοιμάζονται σταδιακά όλοι οι δημόσιοι φορείς.
Σε ό,τι έχει να κάνει με τις οικονομικές υπηρεσίες,
αρκεί να πω ότι τον Ιούλιο του 2011 που ανέλαβα –
ήταν βέβαια μια τιμητική πρόταση – για μία θέση την
οποία ίσως, όμως δεν την ήθελε κανείς.
Τα πράγματα και εδώ έχουν αλλάξει από τότε.
Ενδεικτικά αναφέρω αποφάσεις που άλλαξαν τη
λειτουργία τους προς το καλύτερο:
• πλήρης μηχανοργάνωση των υπηρεσιών
• ορθολογική διαχείριση του υπάρχοντος αν-

Μεταξύ σοβαρού και αστείου αναρωτιέμαι γιατί
γίνεται λόγος για το αν θα είναι υποψήφιος κάποιος
που έχει κερδίσει 3 συνεχόμενες και δεν γίνεται
για το αν θα είναι υποψήφιος κάποιος που έχει
χάσει δυο συνεχόμενες φορές!

12 Συνέντευξη
θρώπινου δυναμικού με στόχο τη
βελτιστοποίηση της απόδοσης των
υπαλλήλων ανά τμήμα και ξεχωριστά ανά αντικείμενο
• αναπροσαρμογή τελών με στόχο
τη μεγαλύτερη είσπραξη και τη δημιουργία ενός μεγαλύτερου ποσού
σταθερών εσόδων
• ενεργοποίηση ξεχασμένων τελών
που η απουσία τους είχε εγείρει αδικίες
• ένταξη στο πρόγραμμα ληξιπρόθεσμων οφειλών
• ρύθμιση των δανείων των παλαιότερων δημοτικών αρχών με ευνοϊκότερους όρους ώστε να μη δημιουργηθεί πρόβλημα στη λειτουργία
του δήμου μας
• είσπραξη εσόδων από μεγαλοοφειλέτες
•αναγκαστικά μέτρα είσπραξης
όπως ορίζει και η νομοθεσία για
όσους αγνοούν τις όποιες υποχρεώσεις τους
• ορθολογικότερη κατανομή δαπανών
• αξιολόγηση των δαπανών με προτεραιότητα την καθημερινότητα και
την έγκαιρη εξόφληση των υποχρεώσεων του δήμου ώστε να ανακτήσουμε την αξιοπιστία μας
• επιχορήγηση τακτική και έκτακτη
όλων των νομικών προσώπων
του δήμου ώστε να έχουν τη δυνατότητα να καλύπτουν τις πολλές και
σημαντικές δράσεις τους και να συντηρούν τις δομές τους
Όλα τα παραπάνω, σε συνδυασμό με
πολλά ακόμη, αλλά το κυριότερο με τη
καθημερινή υπερπροσπάθεια που
γίνεται, έχουν βελτιώσει την εικόνα της
οικονομικής υπηρεσίας και αναπόφευκτα του δήμου γενικότερα.
■ Δηλαδή όλα πλέον λειτουργούν
άψογα;
Όχι. Όλα λειτουργούν σαφώς καλύτερα και η βελτίωση είναι και θα είναι
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πολύ μεγαλύτερη. Δεν θα πρέπει να
ξεχνάμε ότι οι υπηρεσίες έχουν αποδυναμωθεί από υπαλληλικό προσωπικό χωρίς τη δυνατότητα νέων προσλήψεων.
Όσα προανέφερα για να γίνουν
υπήρχε σχέδιο υπήρχε συγκεκριμένη πολιτική γραμμή που φυσικά
ξεκινούσε από το δήμαρχο και με την
εμπιστοσύνη που έχω λάβει μπορούσα
να δρω και να αποφασίζω προς ό,τι πίστευα καλύτερο και σωστότερο. Έχω
βέβαια πει πολλές φορές πως γίνονταν
και λάθη, τα οποία πάντα προσπαθούσα να διορθώνω.

Τι (ίσως) δεν ξέραμε
για τον Βασίλη Τρωγάδη

3 ανέλαβε αντιδήμαρχος τον Ιούλιο του 2011 αντικαθιστώντας τον
παραιτηθέντα Νίκο Τσάνο
3 μέχρι σήμερα δεν έχει αντικατασταθεί ποτέ
3 έχει υπάρξει πρόεδρος της επιτροπής παιδείας του δήμου Βέλου-Βόχας, πρόεδρος της σχολικής επιτροπής πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης, αναπληρωτής δημάρχου για πολλά χρόνια, μέλος
όλων των νομικών προσώπων και σταθερό μέλος 10 χρόνια
τώρα, της οικονομικής επιτροπής
3 δική του ιδέα ήταν η ονομασία του νομικού προσώπου του δήμου ως Ανέλιξη
3 επίσης δική του ιδέα ήταν το λογότυπο του δήμου

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

■ Σ’ αυτή την πορεία βρήκατε συμπαραστάτες;
Σε όλα παραπάνω και στη πορεία
μου αυτά τα 9 χρόνια θα ήταν λάθος να
μην αναφερθώ και στη συμπαράσταση
που είχα από τους δημοτικούς συμβούλους της παράταξης μου -παρότι
πολλές φορές υπήρχαν και διαφωνίεςαλλά και άλλων παρατάξεων, που
κατά καιρούς βοηθούσαν με τις απόψεις και τις παρατηρήσεις τους. Φυσικά το ίδιο ισχύει και για τους τοπικούς
προέδρους, που συνεργάστηκα και
συνεργάζομαι μαζί τους.
Θεωρώ πως όσοι συνεργάστηκαν
και συνεργάζονται μαζί μου, παρότι η
θέση μου από τη φύση της είναι τέτοια,
που δεν μπορώ να είμαι πάντα ευχάριστος, κατανοούν και, αν μη τι άλλο,
αντιλαμβάνονται τους λόγους που ορισμένα πράγματα ίσως δεν γίνονται.
■ Η συνεργασία είναι καλή δηλαδή
ακόμα και με το πρόεδρο του Ζευγολατιού;
Όλοι οι πρόεδροι έχουν όρεξη να
δράσουν και να βοηθήσουν τον τόπο
τους, την ίδια όρεξη θέλω να πιστεύω ότι έχει και ο πρόεδρος του
Ζευγολατιού. Κατά την προσωπική
μου, όμως άποψη έχει διοχετεύσει
– μέχρι τώρα – την όρεξή του και τις
ενέργειες του στο να είναι καταγγελτι-

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

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν
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κός και όχι αποτελεσματικός.
■ Η αντιπολίτευση του δήμου πολλές φορές
έχει κατηγορήσει τη δημοτική αρχή για
απουσία μεγάλων χρηματοδοτήσεων και
εντάξεων σε προγράμματα ΕΣΠΑ κλπ. Τι
έχετε να πείτε γι’ αυτό;
Είναι αλήθεια πως σ’ ό,τι αφορά μεγάλα
έργα, αυτά πλέον μπορούν να γίνουν μόνο
με χρηματοδοτήσεις, είτε από την περιφέρεια,
είτε από προγράμματα του υπουργείου Εσωτερικών.
Αυτό που πρέπει να γίνει σαφές είναι ότι
οι δυνατότητες χρηματοδότησης και το κάθε
πρόγραμμα δεν αφορά πάντα όλους τους
δήμους. Για να είναι ένας δήμος επιλέξιμος για
χρηματοδότηση υπάρχουν κριτήρια και προϋποθέσεις που είναι διαφορετικά ανάλογα με
την κάθε πρόσκληση.
Η χρηματοδότηση ή μη κάποιων έργων, ή
το συνολικό ποσό που θα επιχορηγηθεί ένας
Δήμος, δεν είναι θέαμα για αρένα, ούτε κριτήριο πρωταθλητισμού μεταξύ δημάρχων. Είναι
όμως ένα σημαντικότατο εργαλείο, το οποίο με
βάση τη στόχευση της εκάστοτε δημοτικής αρχής, μπορεί να αλλάξει πολλά σ’ ένα Δήμο. Ενδεικτικό της σημαντικότητας και για το δικό
μας δήμο είναι ότι ασχολείται προσωπικά ο
δήμαρχος μ’ αυτό, συν το γεγονός ότι υπάρχει
και αρμόδιος αντιδήμαρχος.
Σίγουρα μια δημοτική αρχή δεν μπορεί να
αναλώνεται μόνο σε συντηρήσεις, αναπλάσεις
και προμήθειες για την καθημερινότητα, που
φυσικά και αυτά είναι άκρως απαραίτητα, αλλά
θα πρέπει να κάνει και μεγάλα έργα. Θεωρώ
πως σ’ αυτή τη θητεία είναι η ευκαιρία και
τα οποία συμπεράσματα και οι οποίες κρίσεις θα γίνουν στο τέλος της.
■ Τελικά, κύριε Τρωγάδη, από την ενασχόλησή σας τόσα χρόνια με τα κοινά, τι κρατάτε;
Πέρα από τα τετριμμένα που θα μπορούσε να
πει κάποιος, αυτό που μένει σε προσωπικό επίπεδο, είναι ότι έχω την ίδια διάθεση για προσφορά, έχοντας πλέον μεγαλύτερη εμπειρία
και ελεγχόμενη παρόρμηση.
Τέλος, θα έλεγα ότι ένα συμπέρασμα στο
οποίο έχω καταλήξει, είναι ότι ο χώρος της
τοπικής αυτοδιοίκησης πάντα χρειάζεται
νέα πρόσωπα και νέες ιδέες ώστε να κάνει το
βήμα μπροστά.
Δεν είναι απαραίτητο οι επιλογές στην αυτοδιοίκηση να περιστρέφονται πάντα γύρω από παλαίμαχους. Έχω μια πιο τεχνοκρατική και λιγότερο δημοσιοσχετίστικη αντίληψη σε σχέση
με τον τρόπο διοίκησης.
■ Είναι αυτός ο λόγος που δεν συμμετέχετε
σε πολλές εκδηλώσεις και δράσεις του Δήμου ή που πλέον δεν έχετε παρουσία στα
social media;
Η αλήθεια είναι πως δεν μπορώ να συμμετέχω σε πολλές εκδηλώσεις και για επαγγελματικούς λόγους, ως γνωστόν εργάζομαι
απόγευμα και είναι μια σημαντική παράμετρος.
Όμως, ναι δεν είμαι τόσο πολύ της λογικής
των πολλαπλών εμφανίσεων, μόνο και μόνο
για την εμφάνιση. Αυτό βέβαια δε σημαίνει πως
δεν επικροτώ τις δράσεις και τις εκδηλώσεις
των συλλόγων, απλά έτσι είμαι. Πάντα σε ό,τι
κάνω προτιμώ να είμαι, παρά να φαίνομαι.
Τώρα για το Facebook νομίζω ότι την συγκεκριμένη περίοδο δεν το χρειάζομαι. Τα κοινωνικά δίκτυα θέλω να τα χρησιμοποιώ και όχι
να με χρησιμοποιούν.

Ανοιχτή επιστολή του Προέδρου του Ζευγολατιού,
Γιάννη Παπαδημητρίου

Α

πό την πρώτη στιγμή που ανέλαβα πρόεδρος στο
εγκατειλημμένο και ταλαιπωρημένο Ζευγολατιό,
ήρθα αντιμέτωπος με διλλήματα, απέναντι σε μία
δημοτική αρχή, που με έβλεπε απαξιωτικά και εμένα και
το χωριό που με ανέδειξε.
Μετά από χρόνια απραξίας και απαξίωσης, το νέο
κοινοτικό συμβούλιο, προσπάθησε με ΔΙΚΑ του πολλές
φορές χρήματα, με προσωπική εργασία και με δωρεές
συμπολιτών να διορθώσει πολλά σημεία του χωριού,
που ήταν εστίες προβλημάτων.
Τότε παρενέβη ο αντιδήμαρχος Τεχνικών έργων κ.
Σιάχος και μας απείλησε με την αστυνομία γιατί κάναμε
βελτιώσεις και μικροεργασίες που ταλαιπωρούσαν τους
πολίτες και τις γειτονιές μας. Σύμφωνα με τον κ.Σιάχο
αλλά και τον δήμαρχο πάνω απ’ όλα είναι ο νόμος…!!!!!
Αλλά όπως πάντα συμβαίνει στην ζωή οι μεγάλοι
αυτοί «δάσκαλοι» της νομιμότητας…δεν κράτησαν τον
λόγο τους. Για να καταλάβουν οι Ζευγολατιώτες για τι
μιλάμε θα αναφέρω μόνο 3 παραδείγματα.

-ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
Ένας εργολάβος από το πουθενά, που τάχα έκανε
«δωρεά» άρχισε να φτιάχνει το πεζοδρόμιο έξω από την
εκκλησία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου.
-Χωρίς μελέτη
-Χωρίς σύμβαση
-Χωρίς καμία άδεια.
Έκλεισε τα φρεάτια αυξάνοντας τον κίνδυνο πλημμυρών στη γειτονιά, ενώ η τεχνική υπηρεσία του δήμου,
δηλώνει πλήρη άγνοια και δεν ξέρει ποιος κάνει το έργο
και γιατί το κάνει… Αντιδράσαμε ζητώντας μελέτη και
εφαρμογή της νομιμότητας…
Όχι γιατί διαφωνούμε με το έργο, αλλά γιατί γίνεται
πρόχειρα και με κινδύνους για την περιοχή και τους κατοίκους.
Γίναμε οι κακοί γιατί αντιδράσαμε και ζητήσαμε να γίνει το έργο που «δώρισε» κάποιος εργολάβος σύμφωνα
με όσα ορίζει ο νόμος.
-ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Στην αρμόδια επιτροπή του δήμου για την ενοικίαση
νέας αίθουσας, ο αναπληρωτής μηχανικός στην επιτροπή του δήμου, ψήφισε λευκό στην πρόταση για μεταφορά του δημοτικού συμβουλίου.

Μπορούσαμε εμείς να νομιμοποιήσουμε τα όποια πολιτικά παιχνίδια παίζονταν;
Πέρα από το αν είναι σωστή η μεταφορά και αν έγιναν
σωστά οι διαδικασίες αλλαγής κτιρίου, εμείς απλά υπερασπιστήκαμε την νομιμότητα και την λογική.

-ΕΝΟΙΚΙΟ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ
Στην αρμόδια επιτροπή του δήμου για την επανενοικίαση του κτιρίου, που στεγάζεται το δημαρχείο στο Ζευγολατιό, υπήρξε αρνητική ψήφος από την τεχνική υπηρεσία του δήμου, γιατί ο ιδιοκτήτης δεν προσκόμισε το
απαραίτητο έγγραφο περί μη αυθαιρεσιών και σύμφωνα
με τον νόμο, δεν μπορεί να ενοικιαστεί από Νομικό πρόσωπο Δημοσίου δικαίου.
Περίμεναν να ψηφίσουμε την αυθαιρεσία.
Λυπάμαι δεν θα μπορέσουμε να το κάνουμε.
Λυπάμαι που η νομιμότητα απασχολεί τη δημοτική
αρχή μόνο όταν είναι για τους πολιτικούς της αντιπάλους.
Eμάς μας ενδιαφέρει το Ζευγολατιό, αγωνιζόμαστε
με όλες τις δυνάμεις μας για τους Ζευγολατιώτες και θα
υπερασπιζόμαστε το δικαίωμα σε καλύτερες ημέρες για
το μεγαλύτερο χωριό του δήμου Βέλου-Βόχας.
Με σύμμαχο του πολίτες κανείς δεν μπορεί να μας
αφαιρέσει το δικαίωμα να φροντίσουμε και να υπερασπιστούμε τον τόπο μας.
Ας ψάξουν αλλού για υπηκόους.
ΕΔΩ ΕΙΜΑΣΤΕ ΙΣΟΤΙΜΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ
ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
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Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Σε γυναικεία χέρια η σκυτάλη στον Παμβοχαϊκό

Ο

λοκληρώθηκε τελικά, η διαδικασία εκλογής νέου Διοικητικού
Συμβουλίου στον Παμβοχαϊκό
και το αποτέλεσμα έφερε στο προσκήνιο
τις γυναίκες που τόσο καιρό στηρίζουν
ουσιαστικά τη λειτουργία της ομάδας.
Έτσι λοιπόν σε γυναικεία χέρια πέρασε
πλέον η διοίκηση αφού πρόεδρος αναδείχθηκε η Μιχαλοπούλου-Εικοσιδέκα
Παναγιώτα, η οποία έχει υπηρετήσει
την ομάδα αδιάλειπτα και πιστά επί σειρά ετών από τη θέση της Εφόρου.
Συνολικά το νέο ΔΣ διαμορφώνεται
ως εξής:
Πρόεδρος: Μιχαλοπούλου-Εικοσιδέκα Παναγιώτα
Αντιπρόεδρος: Δαληβίγκας Παναγιώτης
Γενικός Γραμματέας: Καλλίρη Δήμητρα
Ειδικός Γραμματέας: Σπηλιώτη Ερατώ
Ταμίας: Πρεδάρης Βασίλειος
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Κρεμα-

σμένος Αθανάσιος
Υπεύθυνος marketing: Σταμπεδακης
Ιωάννης
Έφοροι υποδομών : Κοΐνη Ευγενία και Παπαδημητρίου
Άνκα.
H νέα Διοίκηση
απαρτίζεται από ένα
μείγμα έμπειρων παλαιών μελών αλλά και
νέων ανθρώπων που
έχουν θέσει ως προτεραιότητες τα παρακάτω:
Να βοηθήσει με
κάθε τρόπο στη προσπάθεια ώστε ο Παμβοχαϊκός να μπορέσει να συμμετέχει με μια αξιόμαχη ομάδα,
στο Εθνικό Πρωτάθλημα Ανδρών
(Volleyball League) 2020-21.
Να στηρίξει την Γυναικεία ομάδα στην
προσπάθεια της να διακριθεί στην Β
Εθνική κατηγορία, μετά την άνοδο που

πέτυχε τη χρονιά που πέρασε.
Να συμμετέχει σε όσο το δυνατό
περισσότερες κατηγορίες πρωταθλημάτων (παγκορασίδων, κορασίδων,
νεανίδων, παμπαίδων, παίδων)
Να προσελκύσει στο
βόλεϊ, όσο το δυνατόν
περισσότερα παιδιά
της ευρύτερης περιοχής και να συνεργαστεί
στενά με τους γονείς
και τους εκπαιδευτικούς.
Να εξασφαλίσει τις
απαραίτητες συνθήκες
ασφαλείας και υγιεινής
για κάθε αθλητή και αθλήτρια,
λαμβάνοντας κάθε απαραίτητο
μέτρο πρόληψης της μετάδοσης του
Covid19.
Να συνεργαστεί με τον Δήμο, τους
Κοινωνικούς και Πολιτιστικούς φορείς
, όχι μόνο του Δήμου Βέλου-Βόχας,

αλλά συνολικά της Κορινθίας. Να κάνει
κοινές δράσεις και να αναπτύξει άριστες
σχέσεις με τα άλλα σωματεία του Νομού.
Να καταστεί οικονομικά ισχυρή, προσεγγίζοντας τους ντόπιους επαγγελματίες και χτίζοντας σχέσεις εμπιστοσύνης
και συνέπειας.
Να επικοινωνήσει τις δράσεις της σε
όλο τον Νομό.
Να επαναφέρει τον κόσμο στο γήπεδο, ώστε να στηρίξει έμπρακτα όλα τα
τμήματα του Παμβοχαϊκού.
Η νέα Διοίκηση ευχαριστεί τον απερχόμενο Πρόεδρο Μπάρτζη Ευάγγελο,
για το έργο του και τη προσφορά του
στον Σύλλογο και καλεί κάθε κάτοικο
της περιοχής μας να στηρίξει τη προσπάθεια του Παμβοχαϊκού.
Οι συνθήκες δεν είναι εύκολες και
όλες οι παραπάνω προτεραιότητες είναι
ξεχωριστές προκλήσεις!
Όμως υπάρχει όραμα, σχέδιο και
όρεξη για δουλειά!

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

ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ
& ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ

BOX CENTER
Γ. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ - Ν. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΟΕ

ΠΩΛΗΣΗ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ
& ΕΙ∆ΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Ζευγολατιό Κορινθίας
τηλ: 27410 55151

ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΟΥΒΙΤΑΚΗΣ

Γλ

Ζευγολατιό
Κορινθίας

Άσσος
Κορινθίας

ΤΗΛ.:

ΤΗΛ.:

27410 56566

27410 89117

∆ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΕΙ

Κιν.: 6944 243418
& 6937 114763

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν
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ΩΡΑΡΙΟ ΙΑΤΡΕΙΟΥ:

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

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

ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

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

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

gnomipoliton@gmail.com
15νθήμερη εφημερίδα

gnomipoliton.com

Δ/νση: Οδ. Ανδρούτσου 17, Ζευγολατιό, 20001
Τηλ. επικ.: 6972-322441 [Χρήστος Βαλασόπουλος]
Εκδότρια - Ιδιοκτήτρια - Υπεύθυνη σύμφωνα με το νόμο:
Τα ενυπόγραφα άρθρα δεν
Γιώτα Αθανασούλη-Βαλασοπούλου [τηλ. 6974 583005] εκφράζουν θέσεις της εφημερίδας

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΣ
ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ!

Summer hydro therapy for body 30’:
Προστασία και ανάπλαση από ηλιακά εγκαύματα,
ιδανική για τους λάτρεις του ήλιου ή του solarium
που θέλουν να μένει το δέρμα τους ενυδατωμένο και
να κρατάει περισσότερο χρόνο το μαύρισμά τους!

ΜΟΝΟ

20€

Χαλάρωση και αναζωογόνηση

Luxurius hydro therapy 60’:
Αντιγήρανση, σύσφιξη, βαθιά ενυδάτωση και λάμψη σε μία
πολυτελή & απολαυστική θεραπεία by Medik8 & Dermalux MD!!!

ΑΠΟ 80€ ΜΟΝΟ

50€

Vitamin C face therapy 40’:
Υπέροχη αντιοξειδωτική θεραπεία προσώπου
για βαθιά ενυδάτωση και λάμψη! Ακριβώς ό,τι
χρειάζεται το δέρμα μας το καλοκαίρι!!!

ΑΠΟ 50€
ΜΟΝΟ

30€

ΑΓΑΘΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ
ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ
για το δικό σας
εξατοµικευµένο
πρόγραµµα
και για εκπτώσεις

27410

55405

Ο∆ΥΣΣΕΩΣ
ΑΝ∆ΡΟΥΤΣΟΥ
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

