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ΕΝΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 
ΑΝΑΖΗΤΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

■ σελ.  9

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

■ σελ. 5

Με 5 αιτήματα 
υποδέχτηκε ο 

Δήμαρχος Κορινθίων 
την Υπουργό Παιδείας

ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ

■ σελ. 21

Διαμαρτυρία 
Φρούσιου σε Βορίδη 
για τα αποτελέσματα 

της ΑΝΒΟΠΕ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

■ σελ. 17

Αποζημιώσεις άμεσα 
ζητά από τον ΕΛΓΑ

ο δήμος Σικυωνίων
για τους αγρότες

ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

■ σελ. 5

■ σελ. 19■ σελ. 3

Πρωτοστατεί 
ο Αν. Γκιολής στην 

ίδρυση μονάδας του 
Ελληνικού Ιδρύματος 

Ογκολογίας

Συμβολική δενδροφύτευση σε περιοχή 
του Ζεμενού που είχε πληγεί από 

παλαιότερες πυρκαγιές
Με παρέμβασή του στο Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης, η Κορινθία εντάχθηκε στις 
πληγείσεις από τον "Ιανό" περιοχές

Τι ζήτησε ο Βασίλης Νανόπουλος
Τι είπε η Νίκη Κεραμέως, που 

περιόδευσε σε 2 σχολικά 
συγκροτήματα της Κορίνθου 

  Από 83 επενδυτικά σχέδια που 
υποβλήθηκαν, εγκρίθηκαν 

προσωρινά μόνο 12 και 
εκκρεμούν 45 ενστάσεις

Συνάντηση στο Κρυονέρι μεταξύ 
αγροτών, επόπτη ΕΛΓΑ,  προέδρου 

Κρυονερίου και δημάρχου 
Σικυωνίων Σπύρου Σταματόπουλου

Συνεργασία με τον δήμαρχο 
Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης 

75 δέντρα για τα 75 
χρόνια του ΟΗΕ 

Κοντά στους αγρότες που 
επλήγησαν από τον "Ιανό" 

ο Χρίστος Δήμας

Ο δημοτικός σύμβουλος 
Βέλου-Βόχας Θανάσης 

Δημ. Μανάβης έφερε στη 
δημοσιότητα το θέμα της 

κυριότητας και ανάδειξης 
ενός δημοτικού ακινήτου – 

«Θα κάνουμε ό,τι χρειάζεται 
για να διασφαλίσουμε τα 
συμφέροντα του δήμου» 

λέει ο δήμαρχος  
Αννίβας Παπακυριάκος
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Η σελίδα του Λέωντος...
Kυριε Δημαρχε 
με όλο το σεβασμό, τα μπάζα από τον καθαρισμό των αυλακιών δεν τα 
αφήνουμε να περιμένουν στην άκρη (τι άραγε;) αλλά τα απομακρύνουμε 
άμεσα γιατί έχουν το κακό ελάττωμα να ξαναπέφτουν πάλι μέσα.  Κακομα-
θημένα και ανάγωγα βλέπεις!!!

Εξαιρετική η ομιλία του πρωθυ-
πουργού(του δικού μας) στη 

φετινή ΔΕΘ, ειδικά στον τομέα της 
οικονομίας. Στη Γαλλία άνοιξαν σα-
μπάνιες και έπιναν μέχρι τα ξημε-
ρώματα. Από τη εποχή των αποικι-
ών είχαν να δουν τέτοια μπερεκέτια. 
Στα δικά μας λίγη υπομονή ακόμη, 
θα έχουμε και άλλες εκθέσεις στη 
Θεσσαλονίκη!!!
 

Χαρίσανε χρέη 140 εκατομμυρί-
ων € σε μεγαλοπαράγοντα κα-

ζινάρχη γιατί έτσι τους αρέσει. Σε 
κάτι κακομοίρηδες που χρωστούν 
ψιλολόγια στέλνουν τον κλητήρα 
για κατασχέσεις. Γιατί όπως λέει 
και η λαϊκή παροιμία «καλύτερα 
νέος, υγιής, πλούσιος και φίλος του 
γκουβέρνου, παρά γέρος, φτωχός 
και απλός ψηφοφόρος…»(περίπου 
έτσι)!!!

 

Βιβλία με διαφημιστικά για μεγέ-
θυνση στήθους μοίρασαν σε δη-

μοτικά σχολεία της Θεσσαλονίκης. 
Κα Κεραμέως μας τα αγοράκια δεν 
τα σκεφτήκατε, μπορεί να θέλαν και 
αυτά μεγέθυνση!!!

Για τις γιγαντιαίες μάσκες που μοί-
ρασαν στα παιδάκια του δημοτι-

κού δεν έχω τίποτα να προσθέσω. 
Άλλωστε μιλήσαν μόνες τους και 
μιλούν ακόμη. Απλά θέλω να επιση-
μάνω ότι στην Αρχαία Αθήνα όταν 
κάποιος ‘αρμόδιος’ εισηγείτο μέτρο 
βλαπτικό για το δημόσιο ταμείο, 
πλήρωνε τη ζημιά από την τσέπη 
του. Και μετά να ακούσω τους ση-
μερινούς αρμοδίους να λένε «εντά-
ξει ένα λαθάκι κάναμε, δεν έγινε και 
τίποτα»…!!!
 

Την Τετάρτη  16 Σεπ 2020 ξεκί-
νησαν οι καθαρισμοί κοινοχρή-

στων χώρων και πλατειών, μας 
ανακοίνωσε πανηγυρικά ο δήμαρ-
χός μας. Κρατήστε την ημερομηνία 
για να γιορτάζουμε την επέτειο κάθε 
χρόνο το Σεπτέμβρη και να θυμόμα-
στε την ημέρα που οι πλατείες κα-
θαρίστηκαν!!!

Κύριε δήμαρχε, με όλο το σεβα-
σμό, τα μπάζα από τον καθαρι-

σμό των αυλακιών δεν τα αφήνου-
με να περιμένουν στην άκρη (τι άρα-
γε;) αλλά τα απομακρύνουμε άμεσα 
γιατί έχουν το κακό ελάττωμα να 
ξαναπέφτουν πάλι μέσα.  Κακομα-
θημένα και ανάγωγα βλέπεις!!!

 

Σκουπίδια, αν δεν τα μαζέψου-
με βρωμίζει ο τόπος, αν τα μα-

ζέψουμε δεν ξέρουμε που να τα 
πάμε, αν τα θάψουμε μολύνουμε το 
χώμα και τα νερά, αν τα κάψουμε 
μολύνουμε τον αέρα, να κάνουμε 
ανακύκλωση είναι βαρετό, να τα 
επεξεργαστούμε βεβαίως άλλα όχι 
στο δικό μας δήμο, να τα πουλή-
σουμε δεν τα αγοράζει κανένας, να 
τα φάμε παχαίνουν, ….
Να συμφωνήσουμε σε κάποια μεθο-
δολογία με τα κατά το δυνατόν λιγό-
τερα προβλήματα, δεν είναι στις συ-
νήθειές μας. Αν βλέπετε λύση στον 
ορίζοντα μάλλον ονειρευόσαστε!!!

Συρροή ξένων επενδύσεων βλέπει 
ο συμπαθέστατος(!) υπουργός 

ανάπτυξης (μόνο αυτός). Κάποιος 
να του εξηγήσει ότι ‘σοβαρή’ επέν-
δυση είναι όταν εισάγεται στη χώρα 
φρέσκο χρήμα και δημιουργεί νέες 
θέσεις εργασίας. Όταν αγοράζεις 
έτοιμες υγιείς ελληνικές επιχειρή-
σεις και συχνά με δάνεια από ελλη-
νικές τράπεζες, λέγεται αφελληνι-
σμός της οικονομίας. Συνεννοηθή-
καμε κε υπουργέ!!!

Ξεκινάει ο διάλογος με την Τουρ-
κία για τη διανομή της ανατολι-

κής μεσογείου και όχι μόνο. Προ-
τείνω να τους στείλουμε γνωστό 
υπουργό παραγωγικού υπουργείου, 
που μπορεί να μην έχει αρμοδιό-
τητα για εξωτερική πολιτική, αλλά 
σίγουρα είναι ικανός να τους σπά-
σει τα νεύρα και να υποχωρήσουν 
αμαχητί για να γλυτώσουν. Δε λέω 
το όνομα για να μη χαλάσω την έκ-
πληξη και τον αιφνιδιασμό!!!

Βαρίδι στην ανάπτυξη χαρακτήρισε 
ο νέος υφυπουργός ανάπτυξης 

τις συντάξεις. Σωστό είναι, εμείς οι 
συνταξιούχοι τρώμε, πίνουμε, τε-
μπελιάζουμε και δεν προσφέρουμε 
τίποτα. Μία λύση υπάρχει, σύνταξη 
στα 75 και ευθανασία μετά 80 για 
όσους επιμένουν να ζουν ακόμη. Για 
την ανάπτυξη ρε γαμώτο!!!

Πολλά χρήματα φαίνεται περισ-
σεύουν εκεί στην πρωτεύουσα, 

για να μπορεί ο νέος δήμαρχος να 
κάνει πειράματα και να ξοδεύει χρή-
μα αφειδώς. Ένα καλαμπούρι κάνα-
με είπε, για τον περίφημο ‘Μεγάλο 
Περίπατο’, μην τον παίρνετε σοβα-
ρά. Εμένα που μου αρέσουν τα κα-
λαμπούρια τον συμπάθησα αμέσως, 
αν δε έριχνε και λίγο εντομοκτόνο 
στο γκαζόν της Ομόνοιας να μην το 
τρώει εκείνη η παμφάγος κάμπια, 
θα τον ψήφιζα κιόλας!!!

Γράφει και επιμελείται ο ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ  • LeoStergiopoulos@Gmail.com
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Σ τις περιοχές όπου επλήγησαν 
οι καλλιέργειες από την κα-
κοκαιρία «Ιανό» βρέθηκε ο 

υφυπουργός Ανάπτυξης Χρίστος Δή-
μας προκειμένου να δει από κοντά τις 
σοβαρές ζημιές που υπάρχουν. Στο 
Κρυονέρι, στο Σούλι, στον Μικρό και 
Μεγάλο Βάλτο, στο Κλημέντι, στο Καί-
σαρι αλλά και στα χωριά Θροφαρί και 
Ζεμενό οι καταστροφές στη σουλτανί-
να είναι αρκετά μεγάλες και οι πληγέ-
ντες αγρότες που είδαν τους κόπους 
όλης της καλλιεργητικής χρονιάς να 
χάνονται, αγωνιούν πλέον για το θέμα 
των αποζημιώσεων. 

Ο κ. Δήμας συνοδευόμενος από τον 

επόπτη του ΕΛΓΑ, 
είδε την κατάσταση 
που επικρατεί, συζή-
τησε με τους παρα-
γωγούς αλλά και με 
οινοποιούς και εμπό-
ρους και όλοι συμ-
φώνησαν πως είναι 
άμεση προτεραιότη-
τα να προχωρήσει η 
εκτίμηση και καταγραφή των ζημιών 
προκειμένου να κατανεμηθούν οι απο-
ζημιώσεις.

Να σημειωθεί ότι, με παρέμβαση του 
Χρίστου Δήμα στο Υπουργείο Αγρο-

τικής Ανάπτυξης,  η 
Κορινθία εντάχθηκε 
και χαρακτηρίστηκε 
ως πληγείσα από τον 
Ιανό περιοχή όσον 
αφορά τις ζημιές σε 
καλλιέργειες, κάτι 
ιδιαίτερα σημαντικό 
αφού σημαίνει ότι η 
διαδικασία εκτίμη-

σης των ζημιών και η διαδικασία για 
τις αποζημιώσεις θα γίνει πιο γρήγορα 
από ότι συνήθως.   

Μετά από την επίσκεψή του στις 
πληγείσες περιοχές, ο κ. Δήμας ανέ-
φερε τα εξής: «Δυστυχώς ο Ιανός χτύ-

πησε άσχημα την φυτική παραγωγή και 
στο νομό Κορινθίας, ειδικά το σταφύλι 
στο Κρυονέρι, Σούλι, Μικρό και Μεγάλο 
Βάλτο, Κλημέντι, Καίσαρι, Ζεμενό και 
Θροφαρί. 

Μαζί με τον επόπτη του ΕΛΓΑ επι-
σκέφθηκα την περιοχή και συζήτησα 
με τους παραγωγούς, οινοποιούς και 
εμπόρους. Σε μία πολύ δύσκολη περί-
οδο, λίγες μέρες πριν την συγκομιδή και 
ενώ η παραγωγή φέτος ήταν αυξημένη 
πολλοί παραγωγοί είδαν τον κόπο μιλάς 
ολόκληρης χρονιάς να πηγαίνει στράφι. 
Η απογοήτευση είναι προφανώς πολύ 
μεγάλη».

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΜΑΡΜΑΡΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ
ΘΑΝΑΣΕΝΑΡΗΣ

Μουσών 14,
Βέλο Κορινθίας

Mάρµαρα • γρανίτες
φυσικά πετρώµατα

% 2742 033260
6945 435411
 6947 099281replayctt@gmail.com

Κοντά στους αγρότες που επλήγησαν 
από τον «Ιανό» ο Χρίστος Δήμας

n

Με παρέμβαση του Χρίστου 
Δήμα στο Υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης,  

η Κορινθία εντάχθηκε στις 
πληγείσεις από τον "Ιανό" 

περιοχές



ΠΕΜΠΤΗ  1  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020 ΠΟΛΙΤΏΝ
Γνώμη4 Πολιτική

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

ΓΙΩΡΓΟΣ 
ΨΥΧΟΓΙΟΣ: 
Να προχωρήσει 
επειγόντως η 
αντιπλημμυρική 
θωράκιση της 
ανατολικής Κορινθίας

Σε συνέχεια επιστολής που 
υπογράφεται από δεκάδες 
κατοίκους της περιοχής και 
συνοδεύεται από σχετικό υλικό, 
κατατέθηκε Επίκαιρη Ερώτηση 
από τον βουλευτή Κορινθίας, του 
ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ   προς τον Υπουργό 
Εσωτερικών, με την οποία:
1. Ζητά από το αρμόδιο Υπουρ-
γείο να προβεί στις απαιτούμενες 
ενέργειες, προκειμένου να προ-
χωρήσουν άμεσα τα απαραίτητα 
αντιπλημμυρικά έργα, ώστε να 
διασφαλισθούν οι ζωές και οι 
περιουσίες των κατοίκων της 
περιοχής, 
2. Ζητά επίσης να υλοποιηθούν 
άμεσα οι αναγκαίες χρηματοδο-
τήσεις και παρεμβάσεις, τη στιγμή 
μάλιστα που ένα μήνα πριν την 
πυρκαγιά της 22ης Ιουλίου σημει-
ώθηκε πλημμύρα με καταστροφι-
κές συνέπειες και οι προβλέψεις 
για ακραία φαινόμενα το επόμενο 
διάστημα είναι εξαιρετικά δυσοί-
ωνες.
Ο κ. Ψυχογιός επισημαίνει ότι η 
κατάθεση της Επίκαιρης Ερώ-
τησης για την αντιπλημμυρική 
θωράκιση της περιοχής, αποτελεί 
μια από τις πολλές συλλογικές 
πρωτοβουλίες που έχουν ήδη 
γίνει και θα γίνουν από τον ΣΥΡΙ-
ΖΑ-ΠΣ Κοριθίας εντός κι εκτός 
Βουλής, για την συνολική στήριξη 
της περιοχής που έχει πληγεί 
πολλαπλώς, για τις αποζημιώσεις 
των παραγωγών, την αποκατά-
σταση των υποδομών, καθώς και 
την ελάφρυνση των κατοίκων 
από τις ασφαλιστικές και φορολο-
γικές τους υποχρεώσεις.

ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ

Ήλθε, ...έβρεξε και απήλθε!
Πλημμύρες στην ανατολική Κορινθία

ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ "ΙΑΝΟΣ" ΣΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑ

Μ εγάλη κινητοποίηση παρατηρή-
θηκε σε όλα τα μήκη και τα πλά-
τη της Κορινθίας από τη στιγμή 

που ανακοινώθηκε το έκτακτο δελτίο 
καιρικών φαινομένων προέβλεπε ότι η 
κακοκαιρία «Ιανός» θα χτυπούσε με 
μανία την Κορινθία από τα ξημερώματα 
της Παρασκευής 18 Σεπτεμβρίου και για 
48 ώρες. 

Άμεσα στην περιφέρεια έγινε συνε-
δρίαση του συντονιστικού οργάνου της 
Πολιτικής Προστασίας με πρόσκληση και 
υπό την προεδρία του Αντιπεριφερειάρ-
χη Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας 
κ. Αναστάσιου Γκιολή, προκειμένου να 
οργανωθούν οι ενέργειες πρόληψης και 
αντιμετώπισης των επικίνδυνων καιρι-
κών φαινομένων – σύμφωνα με έγγρα-
φο της Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας 
(της Περιφέρειας Πελοποννήσου).

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η Αντι-
περιφερειάρχης Πολιτισμού κα Αθηνά 

Κόρκα,  ο Περιφερειακός Συντονιστής 
της Πολιτικής Προστασίας Πελοποννή-
σου κ. Βασίλης Χατζής καθώς και όλοι 
οι εμπλεκόμενοι φορείς σύμφωνα με το 
σχέδιο δράσης ΔΑΡΔΑΝΟΣ. 

Κάθε φορέας παρουσίασε το σχέδιο 
δράσης του περιληπτικά και σύμφωνα 
με την αρμοδιότητά του. Χαρακτηριστικά 
σημαντικές ήταν οι τοποθετήσεις των 
υπευθύνων των έξι δήμων του νομού 
Κορινθίας αλλά και της διεύθυνσης Τε-
χνικών Έργων της ΠΕ Κορινθίας όπου 
περιέγραψαν τις παρεμβάσεις που έχουν 
πραγματοποιηθεί αλλά και που έπονται 
σε δρόμους, ρέματα και ποτάμια (ακό-
μα και σε σπίτια και υπόγεια αντίστοιχα), 
προκειμένου με τα μέτρα πρόληψης, ορ-
γάνωσης, ετοιμότητας και συντονισμού 
όλων των εμπλεκόμενων φορέων να 
αντιμετωπιστούν τα επικίνδυνα καιρικά 
φαινόμενα των επόμενων ημερών.

Έκλεισαν όλα τα σχολεία
Στη συνέχεια, αρχής γενομένης από 

το δήμο Βέλου-Βόχας, οι δήμαρχοι με 
αποφάσεις τους έκλεισαν τα σχολεία 
για προληπτικούς λόγους και ενόψει της 

επερχόμενης κακοκαιρίας.
Εν συνεχεία ο αρμόδιος υφυπουργός 

Νίκος Χαρδαλιάς, «κούνησε το δάχτυ-
λο» στους δημάρχους (βέβαια η παρα-
τήρησή του αφορούσε συγκεκριμένα την 
Αρκαδία), αλλά την δραματική περιγραφή 
της επερχόμενης κατάστασης την είχε 
κάνει ο ίδιος κηρύσσοντας σε κατάστα-
ση έκτακτης ανάγκης όλους τους νο-
μούς της Πελοποννήσου!

Πλημμύρες στην ανατολική 
Κορινθία

Δυστυχώς προβλήματα παρουσιά-
στηκαν στην ανατολική Κορινθία, αφού 
πλημμύρισαν σπίτια και υπόγεια στα 
Λουτρά της Ωραίας Ελένης και την Αλ-
μυρή. Τα βουνά της περιοχής, λόγω των 
καλοκαιρινών πυρκαγιών, δεν μπόρεσαν  
να συγκρατήσουν τα νερά με αποτέλεσμα 
την πλημμύρα των οικισμών.

Στις περιοχές βρέθηκαν από την πρώ-
τη στιγμή Πυροσβεστικές Δυνάμεις και 
συνεργεία του Δήμου και της Περιφέρει-
ας για να βοηθήσουν τους κατοίκους.
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ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΝΙΚΑΣ:
3,2 εκ ευρώ για την 
πυρόπληκτη περιοχή 
της ανατολικής 
Κορινθίας
Πίστωση που συνολικά θα ανέλθει 
σε περίπου 6.000.000 ευρώ θα δια-
τεθεί από την Περιφέρεια Πελοπον-
νήσου για την πυρόπληκτη περιοχή 
της ανατολικής Κορινθίας και του 
Δήμου Κορινθίων, όπως τονίστηκε 
στη σύσκεψη εργασίας φορέων που 
πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 
18 Σεπτεμβρίου, στα Αθίκια, με 
τη συμμετοχή του περιφερειάρχη 
Παναγιώτη Νίκα.
Ειδικότερα, ο περιφερειάρχης 
γνωστοποίησε ότι άμεσα διατίθεται 
1.700.000 ευρώ για καθαρισμό 
ρεμάτων, ενώ ήδη από την επόμενη 
εβδομάδα θα γίνει επιλογή των 
εργολάβων, με ανοιχτές διαδικασίες 
και με συνεργασία της Περιφέρειας 
και του Δήμου Κορινθίων.
Επίσης, πίστωση 1.600.000 ευρώ 
διατίθεται για την αποκατάσταση 
του επαρχιακού οδικού δικτύου 
της περιοχής και επιπλέον, μέσω 
προγραμματικής σύμβασης -που θα 
υπογραφεί μεταξύ της Περιφέρειας 
και του δήμου- η Περιφέρεια θα 
διαθέσει πίστωση περί το 1.000.000 
ευρώ για την βελτίωση του αγρο-
τικού οδικού δικτύου του Δήμου 
Κορινθίων.
“Είναι μια τονωτική ένεση που θα 
εγγίζει τελικά γύρω στα 6.000.000 
ευρώ, σε συνδυασμό και με τις 
εκπτώσεις που θα επιτευχθούν, οι 
οποίες θα χρηματοδοτήσουν άλλα 
δημοτικά έργα στην πυρόπληκτη 
περιοχή” σημείωσε ο Π. Νίκας.

ΑΝΑΤ. ΚΟΡΙΝΘΙΑ Πρωτοστατεί ο Γκιολής στην ίδρυση 
Μονάδας του ελληνικού Ιδρύματος 

Ογκολογίας στο Ξυλόκαστρο
Ο προληπτικός έλεγχος είναι η καλύτερη θεραπεία κατά του καρκίνου, 

τονίζεται στην ανακοίνωση
Ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Κορινθί-

ας κ. Αναστάσιος Γκιολής, ο Δήμαρχος 
Ξυλοκάστρου- Ευρωστίνης κ. Βλάσιος 
Τσιώτος και ο Ιατρός κ. Άγγελος Χρονάς 
Μέλος του Ιδρύματος Ογκολογίας και 
Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβου-
λος Υγείας, σε συνεργασία, θέτουν σε 
ισχύ την ειδική και πλήρως εξοπλισμένη 
αυτοκίνητη μονάδα του Ελληνικού Ιδρύ-
ματος Ογκολογίας. 

Πληρώντας όλες τις απαραίτητες 
προϋποθέσεις υγιεινής και ασφάλει-
ας του ΕΟΔΥ – ύστερα από τη διακοπή 
της δράσης του προληπτικού ελέγχου 
τον Μάρτιο 2020 λόγω κορωναίου – η 
μονάδα ξεκίνησε ήδη τη λειτουργεία 
του προγράμματος από χθες Πέμπτη 1 
Οκτωβρίου 2020, στο Ξυλόκαστρο στην 
πλατεία Αγίου Βλασίου.

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου, η Περι-
φερειακή Ενότητα Κορινθίας και ο Δή-
μος Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης έχοντας 
επιδείξει υψηλή κοινωνική ευαισθησία 
και με την πεποίθηση πως η καλύτερη 
θεραπεία είναι η πρόληψη, συνεχίζουν 
το Πρόγραμμα  που υλοποιεί το Ελ-
ληνικό Ίδρυμα Ογκολογίας «Η Ελλάδα 
κατά του Καρκίνου». Όλες οι γυναίκες 
του Δήμου Ξυλοκάστρου- Ευρωστίνης, 
εξετάζονται ΔΩΡΕΑΝ από κλιμάκιο των 

Ιατρών της κινητής μονάδας με Τεστ Πα-
πανικολάου και Ψηφιακή Μαστογραφία. 

Όλες οι γυναίκες άνω τον 25 ετών 
μπορούν να εξεταστούν χωρίς κανένα 
κοινωνικό κριτήριο. 

Το πρόγραμμα δράσης θα υλοποιηθεί 

και στους έξι Δήμους του Νομού Κο-
ρινθίας, εξυπηρετώντας ημερησίως 25 
με 30 γυναίκες και για διάστημα του-
λάχιστον 60 ημερών, σύμφωνα με τις 
πληθυσμιακές ανάγκες του εκάστοτε 
Δήμου.

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

ΣΤΕΛΙΟΣ  ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ
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Εργασίες συντήρησης στο 
δρόμο Κιάτο - Γκούρα
Το έργο ξεκίνησε από τα μέσα Σεπτεμβρίου

Ο Αντιπεριφερειάρχης Κορινθίας κ. Ανα-
στάσιος Γκιολής παρευρέθηκε την Τρίτη 15 
Σεπτεμβρίου με κλιμάκιο της Διεύθυνσης 
Τεχνικών Έργων της ΠΕ Κορινθίας στην 
έναρξη του έργου «Βελτίωση – συντήρηση 
επαρχιακής οδού Κιάτο – Σούλι – Καστανιά 
– Γκούρα» προϋπολογισμού 2.300.000Ε.

Με το παρόν έργο θα γίνουν εργασίες 
όπως η εκτέλεση χωματουργικών εργα-
σιών, μικρών τεχνικών (συντήρηση, επέ-
κταση, βελτίωση), εργασίες οδοστρωσίας, 
ασφαλτικών και σήμανσης – ασφάλειας, 
που είναι απαραίτητες για την αποκατάστα-
ση βλαβών και τη βελτίωση της οδού.

Καθαρισμοί ρεμάτων σε 
ολόκληρη την Κορινθία

Συνεχίζονται εντατικά σε όλη την 
Κορινθία καθαρισμοί ρεμάτων για 
την αντιπλημμυρική προστασία της 
περιοχής.

Τις σχετικές εργασίες -όπως αυ-
τές στα Ροζενά- συντονίζει η Διεύ-
θυνση Τεχνικών Εργων της Π.Ε. 
Κορινθίας.

Περιφέρεια Πελοποννήσου

15νθήμερη εφημερίδα 

gnomipoliton@gmail.com
gnomipoliton.com

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

Δ/νση: Οδ. Ανδρούτσου 17, Ζευγολατιό, 20001

Τηλ. επικ.: 6972-322441 [Χρήστος Βαλασόπουλος]

Τα ενυπόγραφα άρθρα δεν εκφράζουν θέσεις της εφημερίδας



ΓΥΡΙΣΤΕ ΣΕΛΙΔΑ

Μ
ε 38 θέματα στην ημε-
ρήσια διάταξή του συ-
νεδρίασε την Τετάρτη 
30 Σεπτεμβρίου  2020 
το Δημοτικό Συμβού-

λιο Κορινθίων. Στην προ ημερησίας 
διατάξεως συζήτηση ο Δήμαρχος Κο-
ρινθίων Βασίλης Νανόπουλος απάντη-
σε σε σειρά θεμάτων που τέθηκαν από 
τις παρατάξεις  του  συμβουλίου και 
συγκεκριμένα: 

Αντιπλημμυρικά έργα
Έχουμε υποβάλλει πρόγραμμα έρ-

γων και προμελέτες για αντιπλημμυρικά 
έργα στις πληγείσες περιοχές ύψους 1,5 
εκ ευρώ στο Υπουργείο. Όπως ήδη έχω 
πει, εγκρίθηκαν αρχικά 150 χιλιάδες 
ευρώ για το Δήμο και 3.5 εκ αποδόθη-
καν στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. 
Σήμερα έχουμε από το Υπουργείο Ανά-
πτυξης την θετική εξέλιξη της απόδοσης  
στο δήμο ενός  ακόμα εκατομμυρίου  
ευρώ για την υλοποίηση των απαραί-
τητων έργων, είπε ο δήμαρχος Κοριν-
θίων.

Εργοστάσιο Απορριμμάτων
Αναμένουμε την απόφαση του Συμ-

βουλίου της Επικρατείας. Μέχρι τις 5 
Οκτωβρίου θα έχουμε καταθέσει τα 
προτάσεις μας, με τους ίδιους δικηγό-
ρους και σύμβουλο  που χρησιμοποι-

ούσε η προηγούμενη δημοτική αρχή. 
Αφού πάρουμε την απόφαση αυτή θα 
έρθουμε να συζητήσουμε το θέμα στο 
Δημοτικό Συμβούλιο, ξεκαθάρισε ο Βα-
σίλης Νανόπουλος.  

Στα θέματα ημερήσιας διάταξης κυ-
ριάρχησε το ζήτημα του Διοικητηρίου 
και της κατασκευής του από την Περι-
φέρεια στην Ποσειδωνία.

Ο Δήμαρχος έφερε στο Σώμα το αί-
τημα της περιφερειακής αρχής περί 
τροποποίησης του ΓΠΣ στην εν λόγω 
περιοχή προκειμένου η κατασκευή 
να καταστεί εφικτή.  Στην τοποθέτηση 
του  έκανε λόγο για ένα ΓΠΣ που έχει 
εκπέσει και για ενέργειες «θεραπείας» 
που βρίσκονται σε εξέλιξη. Σε κάθε 
περίπτωση ο Δήμαρχος Κορινθίων εξέ-
φρασε την άποψη περί κατασκευής του 

Διοικητηρίου στο χώρο του 6ου Συντάγ-
ματος Πεζικού , απόφαση που ομόφω-
να έχει λάβει από το 2007 το Δημοτικό 
Συμβούλιο. Η απόφαση αυτή επικαιρο-
ποιήθηκε στην συνεδρίαση της Τετάρ-
της συνοδευόμενη από την επισήμανση 
της παραχώρησης 10 στρεμμάτων στην 
Περιφέρεια στο χώρο του Στρατοπέδου 
για την κατασκευή του Διοικητηρίου της. 
«Ο Δήμος θα καταβάλλει κάθε προσπά-
θεια συνεργασίας με την Περιφέρεια για 
να της αποδοθεί τμήμα 10 στρεμμάτων 
από το κομμάτι που αναλογεί στο δήμο 
για την κατασκευή στο 6ο Σ.Π του Διοι-
κητηρίου. 

Η σύναψη σύμβασης για την παρα-
χώρηση 10 στρεμμάτων από το ΤΕΘΑ 
στο δήμο Κορινθίων στο στρατόπεδο 
Κορίνθου ήταν μια ακόμα σημαντική 
απόφαση. « Πρόκειται για παραχώρη-

ση και όχι μνημόνιο» ανέφερε ο Δή-
μαρχος Κορινθίων σημειώνοντας πως 
η πολεοδόμηση η οποία θα ολοκληρω-
θεί και νωρίτερα των τριών ετών θα 
επιτρέψει την παραχώρηση στο δήμου 
της έκτασης του 50% του στρατοπέδου 
εξέλιξη πολύ σημαντική για το δήμο.

Η παραχώρηση χώρου πλησίον των 
Εξαμιλίων στο Υπουργείο Δημόσιας Τά-
ξης για την ανέγερση νέου κτιρίου της 
Αστυνομικής Διεύθυνσης Κορινθίας 
ήταν ένα ακόμα θέμα που απασχόλησε 
το σώμα. Ο Δήμαρχος  εισηγήθηκε θε-
τικά στην παραχώρηση επισημαίνοντας 
έθεσε  την βούληση του Υπουργείου να 
κατασκευάσει στα επόμενα 4 χρόνια νέα 
δομή για την Αστυνομική Διεύθυνση, τα 
προβλήματα του υπάρχοντος κτιρίου εί-
ναι σε όλους γνωστά.  

Παρουσία του κ.Βλάση Τσοτσώνη 
ο Δήμαρχος εισηγήθηκε την αναγκαι-
ότητα ανέγερσης Μνημείου του Απο-
στόλου Παύλου στην νέα πλατεία Πα-
ναγή Τσαλδάρη. Η ενημέρωση από την 
πλευρά του κ.Τσοτσώνη ήταν εκτενής 
και το σώμα τάχθηκε υπέρ της ανα-
γκαιότητας ενός τέτοιου Μνημείου.

Ο Δήμαρχος έδωσε απαντήσεις 
αναφορικά με τον Βιολογικό καθαρι-
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Σημαντικές αποφάσεις στο 
δημοτικό συμβούλιο Κορινθίων

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ, ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 38 ΑΚΟΜΗ ΘΕΜΑΤΑ!

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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σμό και την  εκμετάλλευση των υδάτων 
του:  «Υπάρχουν ζητήματα με τον εργο-
λάβο και το ξέρετε.  Έχουν ξεπεραστεί σε 
μεγάλο βαθμό και σύντομα θα ξεκινήσει 
η τοποθέτηση σωλήνων στο κομμάτι που 
έχει απομείνει. Έχει ολοκληρωθεί τμήμα 3 
χιλιομέτρων και απομένει τμήμα 3.5 χιλιο-
μέτρων. Με την υπάρχουσα εγκατάσταση 
ωστόσο θα μπορούν  αγρότες σε 3 μήνες 
από σήμερα να χρησιμοποιούν τα νερά 
του Βιολογικού Καθαρισμού» αλλά και το 
Κτηματολόγιο: «Υπάρχει επιτροπή η οποία 
εργάζεται για το Κτηματολόγιο και έχει 
προχωρήσει τις διαδικασίες που πρέπει. 
Εντός των προθεσμιών που προβλέπονται 
θα έχει ολοκληρώσει το έργο της.»

Εκτενής συζήτηση πραγματοποιήθη-
κε και για το γήπεδο του Συνοικισμού. Ο 
Δήμαρχος ενημέρωσε το Σώμα για τα νέα 
δεδομένα που έχουν προκύψει στο ιδιο-
κτησιακό καθεστώς, δεδομένα που επι-
βάλλουν, προκειμένου να γίνουν τα έργα 
αναβάθμισης από την Περιφέρεια προϋ-
πολογισμού 250.000 ευρώ, την σύναψη 
Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του 
Δήμου, της ομάδας και του Εκκλησιαστι-
κού Συμβουλίου.  

Στις σημαντικές αποφάσεις του Σώματος 
καταγράφεται η επανάληψη της δημοπρα-
σίας για την αγορά οικοπέδου στα Εξαμίλια 
και την ανέγερση νέου Δημοτικού Σχολεί-
ου , η τροποποίηση του κανονισμού των 
κοιμητηρίων, η αγορά οικοπέδων για την 
δημιουργία πλατειών σε Δ.Δ , η ανανέωση 
της σύμβασης με ιδιωτική εταιρία για την 
φύλαξη δημοτικών χώρων και κτιρίων 
, φύλαξη η οποία θα προσδώσει αίσθη-
μα ασφάλειας σε επιβαρυμένες περιοχές 
όπως είναι τα Εξαμίλια.

Το θέμα της έκπτωσης του εργολάβου 
της πλατείας «Παναγή Τσαλδάρη» απο-
σύρθηκε λόγω μη αρμοδιότητας λήψης 
απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και 
παραπέμφθηκε στην οικονομική επιτροπή.

Με 5 αιτήματα υποδέχτηκε ο Δήμαρχος 
Κορινθίων την Υπουργό Παιδείας 

Την Υπουργό Παιδείας Νίκη Κεραμέως υποδέχτηκε 
το πρωί της 25ης Σεπτεμβρίου 2020, στο σχολικό συ-
γκρότημα του 1ου Γυμνασίου και Λυκείου Κορίνθου και 
στο Ειδικό Σχολείο Κορίνθου ο Δήμαρχος Κορινθίων 
Βασίλης Νανόπουλος. Ο Δήμαρχος έδωσε στην Υπουρ-
γό υπόμνημα με 5 σημαντικά ζητήματα εκπαίδευσης 
του δήμου, λαμβάνοντας από την Υπουργό μια πρώτη 
δέσμευση αλλά και την διαβεβαίωση πως θα υπάρξει 
συνάντηση στο Υπουργείο για την εξέτασή τους. 

Πρόκειται για  
• Την δημιουργία 2 νέων νηπιαγωγείων τα οποία θα 

δώσουν την δυνατότητα αντικατάστασης των  ενοικι-
αζόμενων σήμερα

• Την ένταξη της κατασκευής του μουσικού σχολείου 
σε επιδοτούμενα προγράμματα

• Την ενίσχυση του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με 
νέα τμήματα στην Κόρινθο και φιλοξενία του campus 
στο στρατόπεδο 

• Την στήριξη συμμετοχής στα προγράμματα δια βίου 
μάθησης , «έξυπνων πόλεων» και «πόλεων που μα-
θαίνουν» και 
Παρουσία της Υπουργού στα εγκαίνια του πολυδύνα-

μου νηπιαγωγείου Κορίνθου τον Οκτώβριο μήνα
«Σας καλωσορίσω κ.Υπουργέ και εύχομαι η παρου-

σία σας εδώ  να είναι χρήσιμη. Έχουμε συζητήσει ζη-
τήματα που μας απασχολούν μαζί με την εκπαιδευτική 

κοινότητα και  σας παραθέτω υπόμνημα με κάποια από 
τα ζητήματα που έχουμε αξιολογήσει ως τα σημαντικό-
τερα. Ενδεικτικά σας αναφέρω τα τρία σημαντικότερα, 
έχουμε ζήτημα με τα πολλά ενοικιαζόμενα νηπιαγωγεία 
τα οποία δεν φέρουν τις απαραίτητες προδιαγραφές 
στο δήμο» σημείωσε ο Δήμαρχος Κορινθίων ενημε-
ρώνοντας την Υπουργό πως  «ολοκληρώνουμε το πο-
λυδύναμο νηπιαγωγείο στου οποίου θα είναι χαρά μας 
να παραστείτε, αλλά χρειαζόμαστε και άλλα, ζητάμε την 
στήριξη σας λοιπόν για την ένταξη των έργων αυτών σε 
επιδοτούμενα προγράμματα. Η δια βίου μάθηση , η εκ-
παίδευση είναι για εμάς υψηλή προτεραιότητα, μετέχου-
με ήδη στο δίκτυο για τις Έξυπνες Πόλεις, ενταχθήκαμε 
πρόσφατα στο παγκόσμιο δίκτυο της Unesco «Οι πόλεις 
που μαθαίνουν», επιθυμούμε και την δική σας υποστή-
ριξη στον τομέα αυτό και τέλος το Πανεπιστήμιο Πελο-
ποννήσου επιθυμούμε να επεκταθεί, ζητούμε από εσάς 
μέσα από μια ενδεχόμενη αναθεώρηση  της δομής των 
Πανεπιστημίων να αυξηθούν τα τμήματα της Κορίνθου 
λαμβάνοντας υπόψιν σας ότι υπάρχει κατάλληλος χώ-
ρος για την φιλοξενία του campus στο υπό παραχώρηση 
στρατόπεδο της Κορίνθου.”

Η Υπουργός αναγνώρισε το έργο που επιτελεί και 
η αυτοδιοίκηση στην εκπαίδευση και λειτουργία των 
σχολείων ειδικά την φετινή ιδιαίτερη χρονιά.  Και 
εξέφρασε την αμέριστη συμπαράσταση του υπουρ-

γείου.  Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Πολιτισμού  
Ευάγγελος Παπαιωάννου  αφού σημείωσε την 
προσπάθεια που έγινε από πλευράς δήμου εκ-
παιδευτικών αλλά και γονέων έθιξε στην Υπουργό  
το ζήτημα της καθαριότητας και των αυξημένων 
αναγκών  στα σχολεία ζητώντας την ουσιαστικό-
τερη παρέμβαση του υπουργείου προκειμένου να 
κατορθώσουν οι μονάδες να καλύψουν πλήρως 
τις ανάγκες και να ακολουθήσουν τα υγειονομικά 
πρωτόκολλα. 

«Διασφαλίζουμε στην φετινή δύσκολη χρονιά 2 
αγαθά, την εκπαίδευση γιατί τα παιδιά μας πρέπει 
να είναι στα σχολεία αλλά και την υγεία τηρώντας 
στο ακέραιο τις οδηγίες των ειδικών και ενισχύο-
ντας τις μονάδες με ότι είναι απαραίτητο»  είπε η κ. 
Κεραμέως,

Δήμαρχος και Υπουργός, παρουσία του Αντι-
δημάρχου Παιδείας του δήμου Κορινθίων, του 
Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, τωμ 
Προϊσταμένων των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης 
Κορινθίας, της Βουλευτού Μαριλένας Σούκουλη 
συνομίλησαν με τους Διευθυντές, τους εκπαιδευ-
τικούς, μαθητές εν ώρα διαλείμματος αλλά και 
μαθήματος , με το προσωπικό καθαριότητας και 
φύλαξης και  ανανέωσαν το ραντεβού τους στο 
Υπουργείο σε μια συνάντηση εργασίας στην οποία 
οι σημερινές δεσμεύσεις θα λάβουν ουσιαστική 
μορφή.  



9ΠΟΛΙΤΏΝ
Γνώμη δήμος Βέλου-Βόχας

ΠΕΜΠΤΗ  1  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020

Ένας δημοτικός χώρος αναζητά 
την αποκατάστασή του

Ο
οικισμός της Κυρά-Βρύσης Ζευ-
γολατιού που βρίσκεται στις νότιες 
παρυφές της κοινότητας, δυστυχώς 
έχει καταλήξει να μην έχει λάβει 

τη δέουσα προσοχή και σημασία, σε σχέση με το 
περιβαλλοντικό, οικιστικό αλλά και ιστορικό του 
ρόλο, και να υποφέρει κυρίως, από ζητήματα υπο-
βάθμισης του περιβάλλοντος χώρου. 

Ο δημοτικός σύμβουλος της μειοψηφίας και αντι-
πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Βέλου-
Βόχας Θανάσης Δημ. Μανάβης ενεργός και δρα-
στήριος ως πολίτης, γνωρίζοντας για την ύπαρξη 
κοινόχρηστων χώρων που έχουν αγοραστεί από την 
πάλαι ποτέ Κοινότητα Ζευγολατιού, ξεκίνησε μια εκ-
στρατεία ανάδειξης και αποκατάστασης του χώρου 
ώστε να βελτιωθεί τόσο η γενικότερη εικόνα της πε-
ριοχής, αλλά και να βελτιωθεί το επίπεδο ζωής και 
η καθημερινότητα των κατοίκων της Κυρά-Βρύσης. 
Συγκεκριμένα, όπως μας ενημέρωσε στο επιτόπου 
ρεπορτάζ που κάναμε – από όπου και οι φωτογρα-
φίες – ο κοινόχρηστος χώρος ακριβώς στη συμβολή 
των οδών του προαστιακού και της Κυρά-Βρύσης, 
πλησίον του Ναού του Αγίου Νικολάου, είναι δη-
μόσια γη, συνολικής έκτασης 3,5 στρεμμάτων, τμή-
μα της οποίας έχει αγοραστεί από παλαιά Κοινότη-
τα Ζευγολατιού το 1996. 
Όπως μπορείτε να δείτε και στις φωτογραφίες, σ’ 
αυτό το κομμάτι δημόσιας γης, είχαν γίνει στο πα-
ρελθόν προσπάθειες δημιουργίας ενός χώρου 
άθλησης και αναψυχής, καθώς είχαν τοποθετηθεί 
δύο μπασκέτες, ο χώρος είχε ασφαλτοστρωθεί και 
είχε διαμορφωθεί σε μικρό γήπεδο μπάσκετ, ενώ 
δίπλα του, είχε εγκατασταθεί μια μικρή παιδική 
χαρά. 
Το πιο σημαντικό έργο που είχε γίνει ήταν η διαμόρ-
φωση της γραφικής πετρόχτιστης βρύσης η οποία 
συνδέεται με θρύλους και μακρινές ιστορίες της πε-

ριοχής για τη νεράιδα Κυρά της Βρύσης που χάρισε 
το όνομά της στην περιοχή. 
Όπως βλέπετε στις φωτογραφίες η βρύση αποτε-
λεί ένα όμορφο σύνολο, που παρά τα χρόνια της 
εγκατάλειψης δεν έχει καταφέρει να χάσει την αί-
γλη και τη γραφικότητά της. 
Παλαιότερα δίπλα στη βρύση, εκεί που σήμερα 
υπάρχει μόνο ένας μεταλλικός σκελετός, βρίσκο-
νταν εγκατεστημένο το γραφείο του οικείου συλ-
λόγου «Άγιος Νικόλαος», που δραστηριοποιούταν 
στην περιοχή. Ο σύλλογος σήμερα παραμένει ανε-
νεργός, ωστόσο όπως σε όλα μια απλή σπίθα ενδια-
φέροντος και αποκατάστασης θα είναι αρκετή να τον 
επαναδραστηριοποιήσει. 

Ο υπόγειος ποταμός και το σπήλαιο Σαραζάνη
Η περιοχή όμως, κρύβει κι άλλο ένα μυστικό, στα 
σπλάχνα της. Στο σημείο εντοπίζεται η είσοδος 

στον υπόγειο ποταμό και το βαραθρώδες σπήλαιο 
του Σαραζάνη με τον πλούσιο διάκοσμο. Το σπή-
λαιο που εξερεύνησε η Άννα Πετροχείλου και η Ελ-
ληνική Σπηλαιολογική Εταιρεία τη δεκαετία του ’50 
παραμένει αναξιοποίητο καθώς χρειάζεται ειδική 
διαμόρφωση εισόδου και διαδρόμων για να μπορεί 
κάποιος να το προσεγγίσει με ασφάλεια. Ωστόσο 
αποτελεί μια σοβαρή υποθήκη αξιοποίησης και ανά-
δειξης της περιοχής για το μέλλον. 
Μάλιστα προς αυτή την κατεύθυνση ο Θανάσης Δημ. 
Μανάβης σε συνεργασία με τον δήμαρχο Βέλου-
Βόχας Αννίβα Παπακυριάκο κατέθεσαν πρόταση 
προς το Τμήμα Σπηλαιολογίας του Υπουργείου 
Πολιτισμού και κατάφεραν να ορίσουν ραντεβού 
μέσα στον τρέχοντα μήνα (Οκτώβριο) για επιτόπου 
επίσκεψη, αυτοψία και διερεύνηση των δυνατοτή-
των ανάδειξης της περιοχής. 

Ο δημοτικός σύμβουλος Βέλου-Βόχας Θανάσης Δημ. Μανάβης έφερε στη δημοσιότητα 
το θέμα της κυριότητας και ανάδειξης ενός δημοτικού ακινήτου στον οικισμό της 

Κυρά-Βρύσης Ζευγολατιού – «Θα κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να διασφαλίσουμε τα 
συμφέροντα του δήμου» λέει ο δήμαρχος Αννίβας Παπακυριάκος

ΓΥΡΙΣΤΕ ΣΕΛΙΔΑ



Μεγαέλαιον ΜΟΝΑ∆Α
ΕΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥ

ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΗΛ. 27420 32391

η επόμενη μέρα 
του ελαιόλαδου

ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ

- ΥΨΗΛΗ ΑΠΟΔΟΣΗ 

- ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

- ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ

ΕΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥ
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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 ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟ

ΑΣΣΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΗΛ. 27410 87149

Ι. Π. ΔΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΓΡΑΕΡΙΟ

Είναι εμφανές ότι είναι πολύ σημαντικό 
να υπάρχει ένα συγκεκριμένο όρα-
μα για την ανάδειξη του τόπου, ώστε 
πάνω σ’ αυτό το πλάνο να διαμορφω-
θεί ένας οδικός χάρτης που τελικά θα 
φέρει την αναβάθμιση της περιοχής και 
ένα καλύτερο αύριο.  
Με την κατάλληλη υποδομή θα μπο-
ρούσε να διαμορφωθεί ένα πάρκο, ή 
χώρος αναψυχής και περιπάτου που 
θα αναβαθμίσει αισθητικά και ποιοτι-
κά τη ζωή των κατοίκων. Παράλληλα, 
σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτι-
σμού θα μπορούσε να εξεταστεί και η 
περίπτωση ανάδειξης του σπηλαίου, 
το οποίο αναπτυξιακά θα προσέθετε 
στην περιοχή, αφού θα αποκτούσε 
τουριστικό ενδιαφέρον. 

Η περιπέτεια της ιδιοκτησίας
Παρόλα αυτά το ακίνητο φαίνεται ότι 
παρέμενε άγνωστο για τον προκύψα-
ντα πριν μια δεκαετία δήμο Βέλου-
Βόχας. Πρόσφατα, ο δημοτικός σύμ-
βουλος της αντιπολίτευσης, Θανάσης 
Δημ. Μανάβης ξεκίνησε μόνος μια 
μεγάλη προσπάθεια, για την αποκα-
τάσταση, ανάδειξη και αξιοποίηση 

του χώρου, αλλά και την εξασφάλιση 
της κυριότητας του δήμου Βέλου-Βό-
χας επ’ αυτού αφού μέχρι σήμερα, το 
ακίνητο, θεωρείται αγνώστου ιδιοκτή-
του στο Ελληνικό Κτηματολόγιο!
Ο δημοτικός σύμβουλος, γνωρίζοντας 
παράλληλα ότι εκπνέει η προθεσμία για 
την αποκατάσταση και διόρθωση λα-
θών στο Κτηματολόγιο, απευθύνθηκε 
στις τεχνικές υπηρεσίες του δήμου Βέ-
λου-Βόχας ενημερώνοντάς τους για το 
θέμα και ζητώντας τους τη συνδρομή 
τους. 
Παράλληλα ενημέρωσε το δήμαρχο 
Βέλου-Βόχας, Αννίβα Παπακυριάκο 
για το ζήτημα και τον επείγοντα χαρα-
κτήρα του ώστε να προλάβει ο δήμος 
να κατοχυρώσει την ιδιοκτησία του. Ο 
δήμαρχος κινητοποιήθηκε άμεσα και 
με την συμπαράσταση και βοήθεια 
του Θανάση Δημ. Μανάβη ενεργοποί-
ησαν διαδικασίες και κίνησαν τα σκου-
ριασμένα γρανάζια της γραφειοκρατίας 
προκειμένου να έρθει το επιθυμητό 
αποτέλεσμα. 
Μάλιστα, υπήρξε άμεση επικοινωνία 
με την Ολυμπία Οδό η οποία έχει προ-
γραμματισμένες απαλλοτριώσεις για 

την περιοχή και η συμβολή της στην 
επίλυση και διευθέτηση του θέματος 
είναι σημαντική. 
Ο Αννίβας Παπακυριάκος σε δηλώ-
σεις του στην εφημερίδα μας σχετικά 
με το ζήτημα υπογράμμισε σε όλους 
τους τόνους ότι ο δήμος Βέλου-Βό-
χας είναι αποφασισμένος να υπε-
ρασπιστεί τα δικαιώματά του και τις 
ιδιοκτησίες του, ενώ ευχαρίστησε τον 
Θανάση Δημ. Μανάβη για την εγρή-
γορσή του και την καλή συνεργασία 
με τις υπηρεσίες προκειμένου για την 
προάσπιση των συμφερόντων του 
δήμου. 
Οι κινήσεις από δω και εξής αφορούν 
νομικές δράσεις ώστε να κατοχυρωθεί 
η ιδιοκτησία και να χαρακτηριστεί ως 
κοινόχρηστος χώρος του δήμου Βέ-
λου-Βόχας. 
Εν συνεχεία, απομένει στους αιρε-
τούς και στον προγραμματισμό του 
δήμου η ανάδειξη της περιοχής, η 
αξιοποίησή της, η αντικατάσταση των 

φθαρμένων μπασκετών και της παιδι-
κής χαράς, ώστε να παραδοθεί στους 
κατοίκους και περίοικους ένας κοινό-
χρηστος χώρος, ο οποίος κάλλιστα θα 
μπορούσε χάρη στην αμφιθεατρική 
διαμόρφωση που έχει να χρησιμο-
ποιηθεί για εκδηλώσεις και πολιτιστι-
κά δρώμενα. 
Η θέση του δε, σε έναν οικισμό με χα-
μηλή «αυτοεκτίμηση», ας μου επιτραπεί 
η έκφραση, θα ανάψει μια σπίθα φω-
τός και ελπίδας για τη βελτίωση της 
ποιότητας ζωής στις παρακμιακές 
και υποβαθμισμένες γειτονιές ενός 
τόπου με πλούσια ιστορία και λαϊκή 
παράδοση.
«Αποκλειστικός στόχος μας είναι η βελ-
τίωση της ποιότητας ζωής για τις γενιές 
που έρχονται», τόνισε σε δηλώσεις του 
στην εφημερίδα μας ο Θανάσης Δημ. 
Μανάβης, ευχαριστώντας παράλλη-
λα το δήμαρχο Βέλου-Βόχας για την 
άμεση και ουσιαστική ανταπόκρισή 
του. 

Ο κ. Μανάβης μπροστά από τη Ο κ. Μανάβης μπροστά από τη 
Βρύση της Κυράς που έδωσε το Βρύση της Κυράς που έδωσε το 
όνομά της στην περιοχήόνομά της στην περιοχή



Πλέον, η σύγχρονη Αισθητική Ιατρική έχει στα χέρια της το 
όπλο για την καταπολέμηση της κυτταρίτιδας και του επίμονου 
τοπικού πάχους σε συνδυασμό με την επιδερμική σύσφιξη.

Το CAVITATION + RF + VACUUM  είναι μια συσκευή  εστιασμέ-
νων υπερήχων, ραδιοσυχνοτήτων και ενδοδερμικού μασάζ. 

Είναι μία μη επεμβατική θεραπεία, η οποία συνδυάζει τρεις τε-
χνολογίες αιχμής σε ένα μηχάνημα. Χάρη σε αυτόν τον μοναδικό 
και πρωτοποριακό συνδυασμό επιτυγχάνεται ταυτόχρονα γλυ-
πτική του σώματος, εξάλειψη της κυτταρίτιδας, αποκατάσταση 
της χαλάρωσης του δέρματος και λιποδιάλυση.

Θεωρείται σήμερα το πλέον εξελιγμένο μηχάνημα στο είδος 
του, λόγω του ότι εφαρμόζει ταυτόχρονα την τεχνολογία των 
ραδιοσυχνοτήτων πολλαπλής πολικότητας σε συνδυασμό με 
τα παλμικά μαγνητικά πεδία και την παλμική αναρρόφηση. Δεν 
απαιτείται ιατρική  ή χειρουργική επέμβαση, έχει μηδενικό χρό-
νο αποθεραπείας, είναι ανώδυνο και συχνά διαρκεί λιγότερο 
από 1ώρα ανά περιοχή. 

Τεχνολογία RF - Cavitation 
Ο όρος ” RF ” αναφέρεται στην “ραδιοσυχνότητα”. Η επιστημο-

νικά αναπτυγμένη υπερηχητική τεχνολογία RF βασίζεται σε μια 
καινοτομία που χρησιμοποιεί   κύματα υπερήχων και ενέργεια 
ραδιοσυχνότητας. Παράγει θερμότητα η οποία καταστρέφει και 

διασπά επιλεκτικά τα λιπώδη κύτταρα και την κυτταρίτιδα χωρίς 
να επηρεάσει τα γειτονικά όργανα και κύτταρα. Χρησιμοποιεί 
ενέργεια για τη θέρμανση των βαθύτερων ιστών, μειώνοντας το 
μέγεθος του λίπους, προάγοντας την παραγωγή κολλαγόνου και 
ελαστίνης. Η παραγωγή κολλαγόνου και ελαστίνης αυξάνει την 
ελαστικότητα και τη σφριγηλότητα του δέρματος με αποτέλε-
σμα τη σύσφιξη και την τόνωση του δέρματος.

Αμέσως μετά τη θεραπεία, το λεμφικό σύστημα του σώματος 
συλλέγει αυτό το άχρηστο υλικό και το αποβάλει μέσω της λέμ-
φου. Τα αποτελέσματα είναι άμεσα ορατά και η διαδικασία απο-
βολής των λιποκυττάρων διαρκεί αρκετές ημέρες.

Ενδοδερμικό μασάζ (VACUUM)
Το Ενδοδερμικό μασάζ (VACUUM) σε συνδυασμό με τις Ραδι-

οσυχνότητες RF βοηθούν, μέσω του μασάζ αναρρόφησης, την 
αποβολή των λιποκυττάρων και την λείανση του δέρματος από 
την κυτταρίτιδα.

Είναι μία από τις πιο αξιόπιστες και αποτελεσματικές θεραπεί-
ες κατά της κυτταρίτιδας. Εξουδετερώνει το υποδερμικό στρώ-
μα λίπους και το δέρμα γίνεται πιο ελαστικό.

Η φροντίδα μετά την θεραπεία περιλαμβάνει πολύ νερό, σω-
στή διατροφή, άσκηση και τη χρήση προϊόντων σώματος.

RF + CAVITATION + VACUUM
Καταπολέμηση Κυτταρίτιδας - Τοπικό πάχος - Σύσφιξη

Ιατρικό Κέντρο Πλαστικής Χειρουργικής, Δερματολογίας & Αισθητικής
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Laser αποτρίχωσης με -50% 
Το Beauting Plastic & Derma Clinic διαθέτει στον χώρο του το πιο εξε-
λιγμένο μηχάνημα αποτρίχωσης , με την νέα γενιάς τεχνολογία τριπλού 
μήκους κύματος Alexandrite ∙ Diode ∙ NdYag.

Πιστοποιημένο απο τον FDA.
 Το μηχάνημα λόγω της προηγμένης τεχνολογίας του, δεν προκαλεί αί-
σθημα καψίματος κατά την αποτρίχωση αλλά και μετά λόγω της παγω-
μένης κεφαλής που διαθέτει.
 Επιτρέπει ταχύτερα περάσματα της περιοχής που αποτριχώνουμε, με 
αποτέλεσμα να μειώνεται ο χρόνος των συνεδριών κατά πολύ. Επίσης 
είναι ένα μηχάνημα Laser το οποίο μπορεί να εφαρμοστεί σε κάθε ση-
μείο του σώματος, ακόμη και σε μαυρισμένα από τον ήλιο δέρματα.
 Αυτά τα χαρακτηριστικά κάνουν το Laser την πιο κατάλληλη τεχνολο-
γία αποτρίχωσης, προσφέροντας ασφαλή και αποτελεσματική θερα-
πεία για όλους τους τύπους δέρματος και όλα τα είδη τριχών, 12 μήνες 
το χρόνο.
Η ανεπιθύμητη τριχοφυΐα είναι σύνηθες αισθητικό πρόβλημα που αφο-
ρά και τα δύο φύλα, κυρίως όμως αποτελεί παραδοσιακά μείζον κο-
σμητικό πρόβλημα στις γυναίκες όλων των ηλικιών.
  Οι  παραδοσιακοί  τρόποι αποτρίχωσης (ξύρισμα, κερί, τσιμπιδάκι, 
λεύκανση, αποτριχωτικές κρέμες, χαλάουα, κλωστή, αποτριχωτικές μη-
χανές) αποδείχθηκαν προσωρινές, χρονοβόρες, επώδυνες και τελικά 
αθροιστικά ακριβές λόγω της συχνής και για πολλά έτη επανάληψής 
τους.

Τι είναι η αποτρίχωση με Laser
Είναι η μοναδικά, επιστημονικά τεκμηριωμένη μέθοδος αποτρίχωσης 
εγκεκριμένη από τον FDA (Αμερικανικό Οργανισμό τροφίμων και φαρ-
μάκων) ως ασφαλής και αποτελεσματική για μόνιμη μείωση της τριχο-
φυΐας.
Είναι γρήγορη, ανώδυνη, ασφαλέστερη και οικονομικότερη, σε βάθος 
χρόνου, από όλες τις μεθόδους.

Πως λειτουργεί η αποτρίχωση με Laser
Η αποτρίχωση με laser είναι η διαδικασία αφαίρεσης της ανεπιθύμητης 
τριχοφυΐας μέσω της έκθεσης σε παλμούς φωτός λέιζερ που καταστρέ-
φουν το θύλακα της τρίχας. Το λέιζερ αποτρίχωσης στέλνει μία ακτίνα 
υψηλής συγκέντρωσης φωτός στους θύλακες των τριχών. 
Το χρώμα στα θυλάκια απορροφά το φως καταστρέφοντας την τρί-
χα. Το λέιζερ μπορεί να στοχεύσει επιλεκτικά σκούρες, χονδρές τρίχες 
αφήνοντας το γύρω δέρμα άθικτο. Κάθε παλμός του λέιζερ παίρνει 
ένα κλάσμα του δευτερολέπτου και μπορεί να στοχεύσει πολλές τρίχες 
ταυτόχρονα.

Πόσο ασφαλής είναι η laser αποτρίχωση
Η αποτρίχωση με λέιζερ έχει γίνει ιδιαίτερα δημοφιλής τα τελευταία 
χρόνια. Όμως πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι δεν είναι το λέιζερ που 
κάνει την δουλειά. Απαιτείται φυσικά ένα αξιόπιστο και σύγχρονο μη-
χάνημα που συντηρείται σωστά και είναι νέας τεχνολογίας καθώς και 
ένας έμπειρος  πιστοποιημένος  χειριστής που γνωρίζει τις ιδιαιτερό-
τητες αυτής της δημοφιλούς θεραπείας. Στο Beauting Plastic & Derma 
Clinic  ο/η χειριστής έχει εξειδίκευση και είναι αρμόδιος-α  να κάνει τη 
σωστή εκτίμηση λαμβάνοντας υπόψη τον τύπο του δέρματος, το χρώμα 
και την υφή της τρίχας, πριν ορίσει το χρονοδιάγραμμα των συνεδριών.

Ποια είναι η κατάλληλη εποχή για να ξεκινήσω αποτρίχωση με Laser
Το μηχάνημα που διαθέτουμε ενδείκνυνται και για μαυρισμένα δέρμα-
τα!
Όλες οι εποχές ενδείκνυνται για laser αποτρίχωση, ωστόσο επειδή η 
χώρα μας είναι χώρα με αρκετή ηλιοφάνεια και θέλουμε να κάνουμε 
μπάνια και ηλιοθεραπεία, φροντίζουμε να απέχουμε για μία εβδομάδα 
από αυτές τις δραστηριότητες, ή αν εκτεθούμε πρέπει να είμαστε πολύ 
τυπικοί με την αντηλιακή προστασία.

Τα αποτελέσματα
Τα αποτελέσματα από τη χρήση του laser για την αποτρίχωση ποι-
κίλουν ανάλογα με τον μεταβολισμό, τις ορμονικές μεταβολές, την 
ποιότητα της τρίχας και το συνολικό αριθμό των θυλάκων κάθε 
ατόμου. Ένας άλλος παράγοντας που επηρεάζει το αποτέλεσμα 
της θεραπείας είναι το στάδιο του κύκλου ζωής της τρίχας όταν 
ξεκινά η θεραπεία. Η αποτρίχωση με λέιζερ είναι αποτελεσματι-
κότερη όταν πραγματοποιείται στο αναγενές στάδιο λόγω με-
γαλύτερης συγκέντρωσης χρωστικής (μελανίνης) στο στέλεχος 
της τρίχας. Η σωστά προγραμματισμένη επανάληψη των συ-
νεδριών οδηγούν στο συγχρονισμό των τριχοθυλάκιων στην 
αναγενή φάση.
Καλό να γνωρίζουμε ότι στις αρχικές συνεδρίες τα κατε-
στραμμένα στελέχη των τριχών αποβάλλονται σταδιακά 
τις επόμενες 15-20 ημέρες έως και μερικές εβδομάδες 
μετά τη συνεδρία. ■
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Καθαριότητες κοινοχρήστων χώρων και συντηρήσεις-
αποκαταστάσεις οδικού δικτύου σε όλες τις κοινότητες 

του δήμου Βέλου-Βόχας

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ

Γυναικείο  Ανδρικό  Παιδικό

Π.Ε.Ο. Κορίνθου-Πατρών 
161, Λέχαιο
τηλ. 27413. 010.74

Μανικιούρ  Πεντικιούρ

Ασταμάτητα δουλεύουν τα συνεργεία του δήμου Βέλου-Βόχας σε όλες τις 
κοινότητες ολοκληρώνοντας έργα καθαριότητας κοινοχρήστων χώρων και 
συντηρήσεων – αποκαταστάσεων οδικών δικτύων καθώς και άλλες εργασίες 
απαραίτητες για την καθημερινότητα των δημοτών. 

Οι εργασίες όπως είπαμε γίνονται με εντατικούς ρυθμούς σε όλες τις κοινό-
τητες του δήμου και αναμένεται να συνεχιστούν για όσο χρονικό διάστημα είναι 
απαραίτητο.

Σουληνάρι

Ζευγολατιό

Ζευγολατιό

Ευαγγελίστρια

Βοχαϊκό



ΚΛΑΣΙΚΟΣ
ΧΟΡΟΣ

Μπαλέτο

ΜΟΥΣΙΚΗ
ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑ
ΦΩΝΗΤΙΚΗ

ΕΚΜΑΘΗΣΗ
ΜΟΥΣΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΟΝΤΕΡΝΟΙ

ΧΟΡΟΙ
Latin, Hip Hop, Tango, 

Argentino, Jazz
κ.ά.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ
ΧΟΡΟΙ

Tango, Waltz,
Foxtrot, Quick step

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Pilates

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ
& ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ

ΧΟΡΟΙ

Ηλεκτρική και
κλασική κιθάρα

Μπουζούκι, µπάσο,
πιάνο, αρµόνιο

φλογέρα, τύµπανα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 2020-2021

ΕΝΑΡΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου
Οι εγγραφές είναι ΔΩΡΕΑΝ

τμήματα 
για παιδιά 
και ενήλικες Το ΝΠΔΔ “Ανέλιξη”

του δήμου Βέλου-Βόχας
σάς ενημερώνει ότι 

το Κέντρο Νεολαίας & Πολιτισμού
θα ξεκινήσει τη λειτουργία του

για τη νέα χρονιά,
τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2020.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται τηλεφωνικά
στο Κέντρο Νεολαίας και Πολιτισμού

ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  17:00 - 20:00
στα τηλέφωνα:

27420 32694 & 27420 30099

ΚΡΗΝΕΣ
27420 32694 & 
27420 30099

Η Πρόεδρος του ΝΠΔΔ “Ανέλιξη”

ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΛΙΡΗ

ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
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ΛΑΓΚΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ - 

ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ

Στρατιωτικός Ιατρός
Ψυχιατρική Κλινική 251 ΓΝΑ

Καλογεροπούλου 1 & Μαυρούλια,
Κιάτο Κορινθίας 20200

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

ΤΑΧΙ
Volkswagen Passat

ΕΔΡΑ ΚΙΑΤΟ 6940287828

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 

Δενδροφύτευση στα Ταρσινά
Ο δήμος Βέλου-Βόχας προχώρησε στην αξιοποίηση ενός μικρού 

κοινόχρηστου χώρου για τη φύτευση δέντρων
Τα συνεργεία του Τμήματος Καθαριότητας και Περιβάλλο-

ντος του Δήμου Βέλου Βόχας με επικεφαλής τον αρμόδιο 
αντιδήμαρχο Δημήτρη Τριανταφύλλου πραγματοποίησαν 
εργασίες δεντροφύτευσης και εξωραϊσμού του χώρου στον 
κόμβο Ταρσινών-Ελληνοχωρίου-Στιμάγκας με σκοπό τη 
δημιουργία μίας νέας νησίδας πρασίνου.

Η δράση είναι αξιέπαινη και επιβάλλεται να επαναληφθεί 
και σε άλλες περιοχές του δήμου Βέλου-Βόχας
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Γνώμη δήμος Σικυωνίων

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΑΜΕΣΑ ζητά από τον ΕΛΓΑ 
ο δήμος Σικυωνίων για τους αγρότες 
που επλήγησαν από την κακοκαιρία

Σ
ε συνάντηση που πραγματοποι-
ήθηκε την Τετάρτη 23 Σεπτεμ-
βρίου στην περιοχή του Κρυ-
ονερίου μεταξύ των αγροτών 

της περιοχής, του επόπτη ζημιών  του 
ΕΛΓΑ και του προέδρου της Κοινότη-
τας Κρυονερίου Κώστα Ραφτόπου-
λου, παραβρέθηκε ο δήμαρχος Σικυ-
ωνίων Σπύρος Σταματόπουλος.

Ο δήμαρχος υποστήριξε τα αιτήμα-
τα των αγροτών και υπογράμμισε σε 
όλους τους τόνους την ανάγκη να γί-

νουν άμεσα οι εκτιμήσεις των ζημιών, 
που έχουν προκληθεί στην αγροτική 
παραγωγή –κυρίως της σουλτανίνας– 
και να δοθούν άμεσα οι αποζημιώσεις 
καθώς οι περισσότεροι παραγωγοί 
δεν πρόλαβαν ούτε να τρυγήσουν!

Η τοπική οικονομία έχει ως βάση 
το αγροτικό εισόδημα, η όποια ζημιά 
συμβαίνει σ’ αυτό φτάνει πολλαπλα-
σιασμένη στην υπόλοιπη κοινωνία και 
βλάπτει σοβαρά όλους τους τομείς της 
εμπορικής και επιχειρηματικής δρα-

στηριότητας, σημείωσε ο δήμαρχος 
Σικυωνίων τονίζοντας την αναγκαι-
ότητα της άμεσης εκτίμησης των ζη-
μιών και της γρήγορης καταβολής των 
αποζημιώσεων. 

Τηλεδιάσκεψη με Ταγαρά  
στην ΕΑΣ Κιάτου

Την επομένη της συνάντησης στο 
Κρυονέρι, Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου στα 
γραφεία της ΕΝΩΣΗΣ ΚΙΑΤΟΥ πραγμα-
τοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη μεταξύ του 
προέδρου του διευθυντή των γεωπό-

νων αλλά και εκπροσώπων αγροτών 
με τον Υφυπουργό Ενέργειας και Πε-
ριβάλλοντος κ.Νίκου Ταγαρά.

Η συζήτηση, στην οποία συμμετείχε 
και ο Δήμαρχος Σικυωνίων κ. Σπύ-
ρος Σταματόπουλος, είχε ως θέμα τις 
ζημιές στην αγροτική παραγωγή και 
κυρίως στα σταφύλια ποικιλίας “σουλ-
τανίνα ” που καλλιεργούνται στην ευ-
ρύτερη περιοχή από την πρόσφατη 
σφοδρή κακοκαιρία ΙΑΝΟΣ Ο κ.υφυ-
πουργός ενημερώθηκε εκτενώς για 
το μέγεθος της ζημιάς στα σταφύλια 
που ήταν έτοιμα για συγκομιδή και 
έγινε μια ειλικρινής και γόνιμη συζή-
τηση και ανταλλαγή απόψεων.

Ο κ. Ταγαράς δεσμεύτηκε πως άμε-
σα θα ενημερώσει τόσο τη διοίκη-
ση του ΕΛΓΑ όσο και την ηγεσία του 
ΥΠΑΑΤ ώστε το ταχύτερο δυνατόν να 
γίνουν οι εκτιμήσεις και να προχωρή-
σει η δίκαιη αποζημίωση την παραγω-
γών που επλήγησαν.

Η διοίκηση οι εργαζόμενοι αλλά και 
οι παραγωγοί συνεργάτες της ΕΝΩ-
ΣΗΣ ΚΙΑΤΟΥ εκφράζουν τις ευχαριστί-
ες τους στον συμπατριώτη μας υφυ-
πουργό για το άμεσο ενδιαφέρον του 
και ευελπιστούμε όλοι στο καλύτερο 
δυνατό αποτέλεσμα προς όφελος την 
οικονομίας και της κοινωνικής ισορ-
ροπίας του νόμου μας.

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

-	 Έλεγχος	λαβυρινθικής	λειτουργίας 
(Ίλιγγος/Ζάλη)

-	 Ενδοσκοπικός	έλεγχος 
ρινός,	φάρυγγα,	λάρυγγα	και	ώτων	Τζένη Μαυραγάνη

Ποικιλία υλικών & 

χάντρες για να φτιάξετε 

το δικό σας κόσµηµα 

Μοναδικά χειροποίητα 

κοσµήµατα & αξεσουάρ 

Ελλήνων σχεδιαστών 

Περιάνδρου 1Α Κιάτο
Τ: 2742 400 948

Ε: jennysartshop1@gmail.com

Στο κατάστηµα Jenny’s Artshop στο Κιάτο
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Βλάσιος Ιωαν. Μπάρτζης
Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος

ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΚΟ 
ΙΑΤΡΕΙΟ

Κλεισθένους 43 
e-mail: bartzisv@gmail.com

Κιάτο, τηλ.: 27420 26486, κιν.: 6932 391104

| |

|

| 

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

Κάλεσμα για την υποβολή προτάσεων 
για τους εορτασμούς των 200 ετών 

από την Ελληνική Επανάσταση

Ο
δήμος Σικυωνίων στο πλαίσιο του 
εορτασμού των 200 ετών από την Ελ-
ληνική Επανάσταση του 1821, καλεί 
τους δημότες, τους φορείς του ιδιω-

τικού και ευρύτερου δημόσιου τομέα, τους πολιτι-
στικούς συλλόγους και άλλους φορείς να υποβάλ-
λουν προτάσεις.

Η πρόσκληση στοχεύει στην ενίσχυση προτά-
σεων με σκοπό τη δημόσια προβολή δράσεων και 
έργων υψηλής ποιότητας που αναδεικνύουν πτυχές 
και γεγονότα της Ελληνικής Επανάστασης του 1821 
και έλαβαν χώρα στα όρια του Δήμου μας. Στοχεύει 
επίσης στην ανάδειξη έργων και δράσεων που επέ-
δρασαν καταλυτικά στην οικονομική, πολιτιστική και 
κοινωνική εξέλιξη του Δήμου μας και στην ανάδειξη 
προτάσεων που θα συμβάλλουν στο μέλλον στη γε-

νικότερη αναπτυξιακή δυναμική του.
Σε αυτή τη διαδικασία σχεδιασμού η ενεργοποί-

ηση πολιτών, επιστημονικών, πολιτιστικών και κοι-
νωνικών φορέων θα συμβάλει καταλυτικά στη δια-
μόρφωση δημοτικής συνείδησης, η οποία αποτελεί 
διαρκές ζητούμενο. 

Στην προσπάθεια αυτή μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα η 
συμμετοχή της νεολαίας και των φορέων της εκπαί-
δευσης.

Από αυτή την καταγραφή και την ανασκόπηση της 
ιστορίας μας με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον 
στοχεύουμε να υπάρξει μια καινούργια αφετηρία 
που θα αναδείξει προς κάθε κατεύθυνση το χθες, το 
σήμερα και το αύριο του Δήμου μας.

Ο Δήμος μας με απόφαση του Δημοτικού Συμβου-
λίου έχει ήδη συστήσει Γνωμοδοτική-Συντονιστική 
Επιτροπή υπό τον τίτλο «Ελλάδα 2021», η οποία θα  

αξιολογήσει και θα υποβάλλει προτάσεις, ώστε να 
εορταστεί η επέτειος όπως αρμόζει.

Κατάθεση προτάσεων μπορεί να γίνει:

• Στο email της Επιτροπής  
«Ελλάδα 2021»:   
sikyonion2021@gmail.com

• Στην επίσημη σελίδα στο Facebook της Επι-
τροπής: www.facebook.com/Δήμος-Σικυωνί-
ων-1821-2021-107848814410691

• Στο τηλέφωνο 6972 12 82 62 (Αναστάσιος 
Λεονάρδου)

Πληροφορίες, ενημερωτικό υλικό, καθώς και 
ημερολόγιο εκδηλώσεων θα βρείτε στο ιστο-
λόγιο της Επιτροπής στη διεύθυνση:  https://
sikyonion18212021.wordpress.com
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Γνώμη δήμος Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Τ
ην Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 
ολοκληρώθηκε η δεντροφύ-
τευση στην Κοινότητα Ζεμε-
νού, στο πλαίσιο της δράσης 

«75 δένδρα για τα 75 χρόνια του ΟΗΕ», 
στην οποία συμμετείχε ο Δήμος Ξυλο-
κάστρου-Ευρωστίνης. Παρόντες ήταν ο 
Δήμαρχος Βλάσης Τσιώτος και οι Αντι-
δήμαρχοι Σπύρος Αποστολόπουλος και 
Αναστάσιος Λόντος, καθώς και ο πρόε-

δρος της Κοινότητας του Ζεμενού Βλά-
σης Ζωγράφος. Η δεντροφύτευση έλαβε 
χώρα σε τοποθεσία όπου είχε καταστρα-
φεί κατά τις εκτεταμένες πυρκαγιές του 
2000, ενώ τοποθετήθηκε σχετική πινα-
κίδα αφιερωμένη στην επέτειο των 75 
χρόνων από την ίδρυση του Οργανισμού 
Ηνωμένων Εθνών, με τα διακριτικά του 
ακαδημαϊκού κόμβου του ΟΗΕ για την 
πράσινη ενέργεια και την προστασία του 

περιβάλλοντος, UNAI SDG7. Ο Δήμος 
Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης ευχαρι-
στεί θερμά το Δασαρχείο Ξυλοκάστρου 
για την πολύτιμη συμβολή του, τόσο για 
τον συμβουλευτικό του χαρακτήρα όσο 
και για την προμήθεια των δέντρων που 
χρησιμοποιήθηκαν. Πάνω από όλα όμως 
ευχαριστεί τους εθελοντές κατοίκους της 
Κοινότητας Ζεμενού, που συμμετείχαν 
ενεργά και με ζήλο στην ενέργεια αυτή.

75 δένδρα για τα 75 χρόνια του ΟΗΕ
Συμπαράσταση  
στους πληγέντες  
της Καρδίτσας
Ο Δήμος  Ξυλοκάστρου – Ευρωστί-
νης,  πάντα έχοντας ως  γνώμονα την 
«Κοινωνική Αλληλεγγύη», θέλοντας 
να εκφράσει την συμπαράσταση του 
στους πληγέντες συνανθρώπους μας 
του Νομού Καρδίτσας για τις ζημιές 
που υπέστησαν από τις βροχοπτώσεις, 
προβαίνει σε δράση βοήθειας και 
ανθρωπιάς και συγκεντρώνει:
Τρόφιμα μακράς διαρκείας: Γάλα, 
ρύζι, μακαρόνια, ρύζι, όσπρια, γάλα 
εβαπορέ, ζάχαρη, αλεύρι, μπισκότα, 
δημητριακά, φρυγανιές, ντοματοπολτό
Πάνες και γάλα για μωρά,  Λάδι
Καθαριστικά και απολυμαντικά 
γενικής χρήσης, χλωρίνη, απορρυ-
παντικά πιάτων, Είδη προσωπικής 
φροντίδας: Σαμπουάν, αφρόλουτρα, 
οδοντόκρεμες, οδοντόβουρτσες, αφρό 
ξυρίσματος, Χαρτικά: Χαρτί υγείας, 
χαρτί υγείας, χαρτοπετσέτες, σακούλες 
απορριμμάτων, Κλινοσκεπάσματα και 
πετσέτες, Μωρομάντηλα
Θερμή παράκληση, τα κλινοσκεπά-
σματα να είναι καθαρά, έτοιμα να 
χρησιμοποιηθούν.
Τα πράγματα θα συγκεντρώνονται 
στο ΚΑΠΗ Ξυλοκάστρου  από τις 8.00 
- 14.00 καθημερινά ή κατόπιν συνεν-
νόησης με την κοινωνική λειτουργό κ. 
Γεωργία Παπαστεφάνου στο τηλέφωνο 
2743028235 και για τη ΔΕ Ευρωστίνης 
στο Δημαρχείο στο Δερβένι.

ΔΡΑΣΗ

Δεντροφύτευση σε τοποθεσία του Ζεμενού, η οποία είχε καταστραφεί 
κατά τις εκτεταμένες πυρκαγιές του 2000
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Γνώμη20 Αγροτικά

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ και το ΠΓΣ Βέλου θα ξεκινήσουν στις 12/10/20 την 
υλοποίηση προγράμματος κατάρτισης  Φυτικής Παραγωγής 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 Γεωρ-
γούς και Μικρές Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις».
Η χρηματοδότηση των ανωτέρων προγραμμάτων κατάρτισης θα γίνει 
σύμφωνα με τη 8245/25-9-2018 Απόφαση Ένταξης Πράξης του Γενι-
κού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων 
(ΑΔΑ Ω2Ι34653ΠΓ-ΔΝΦ), με κωδικό ΟΠΣΑΑ: 0010933862
Η υλοποίηση των δράσεων κατάρτισης απευθύνεται στουςδικαιού-
χους της 1ης Προκήρυξης του Υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γε-
ωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 
2014 – 2020, έτους 2016 και για τις Περιφέρειες Πελοποννήσου, Βο-
ρείου 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 ΒΕΛΟΥ.

Η υπεύθυνη κατάρτισης 
Παναγιώτου Αλεξία

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ και το ΠΓΣ Βέλου θα ξεκινήσουν στις 14/10/20 την 
υλοποίηση προγράμματος κατάρτισης  Φυτικής Παραγωγής 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 Γεωρ-
γούς και Μικρές Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις».
Η χρηματοδότηση των ανωτέρων προγραμμάτων κατάρτισης θα γίνει 
σύμφωνα με τη 8245/25-9-2018 Απόφαση Ένταξης Πράξης του Γενι-
κού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων 
(ΑΔΑ Ω2Ι34653ΠΓ-ΔΝΦ), με κωδικό ΟΠΣΑΑ: 0010933862
Η υλοποίηση των δράσεων κατάρτισης απευθύνεται στουςδικαιού-
χους της 1ης Προκήρυξης του Υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γε-
ωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 
2014 – 2020, έτους 2016 και για τις Περιφέρειες Πελοποννήσου, Βο-
ρείου 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 ΒΕΛΟΥ.

Η υπεύθυνη κατάρτισης 
Παναγιώτου Αλεξία

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ και το ΠΓΣ Βέλου θα ξεκινήσουν στις 13/10/20 την 
υλοποίηση προγράμματος κατάρτισης  Φυτικής Παραγωγής 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 Γε-
ωργούς και Μικρές Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις».
Η χρηματοδότηση των ανωτέρων προγραμμάτων κατάρτισης θα γίνει 
σύμφωνα με τη 8245/25-9-2018 Απόφαση Ένταξης Πράξης του Γενι-
κού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων 
(ΑΔΑ Ω2Ι34653ΠΓ-ΔΝΦ), με κωδικό ΟΠΣΑΑ: 0010933862
Η υλοποίηση των δράσεων κατάρτισης απευθύνεται στουςδικαιού-
χους της 1ης Προκήρυξης του Υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γε-
ωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 
2014 – 2020, έτους 2016 και για τις Περιφέρειες Πελοποννήσου, Βο-
ρείου 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 ΒΕΛΟΥ.

Η υπεύθυνη κατάρτισης 
Παναγιώτου Αλεξία

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ και το ΠΓΣ Βέλου θα ξεκινήσουν στις 21/10/20 την 
υλοποίηση προγράμματος κατάρτισης Ζωικής Παραγωγής 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 Γε-
ωργούς και Μικρές Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις».
Η χρηματοδότηση των ανωτέρων προγραμμάτων κατάρτισης θα γίνει 
σύμφωνα με τη 8245/25-9-2018 Απόφαση Ένταξης Πράξης του Γενι-
κού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων 
(ΑΔΑ Ω2Ι34653ΠΓ-ΔΝΦ), με κωδικό ΟΠΣΑΑ: 0010933862
Η υλοποίηση των δράσεων κατάρτισης απευθύνεται στουςδικαιού-
χους της 1ης Προκήρυξης του Υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γε-
ωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 
2014 – 2020, έτους 2016 και για τις Περιφέρειες Πελοποννήσου, Βο-
ρείου 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 ΒΕΛΟΥ.

Η υπεύθυνη κατάρτισης 
Παναγιώτου Αλεξία

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

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

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

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

Ημερ:22/9/2020
                         Αρ. πρωτ:238

Ημερ:22/9/2020
                         Αρ. πρωτ:240

Ημερ:22/9/2020
                         Αρ. πρωτ:239

Ημερ:22/9/2020
                         Αρ. πρωτ:241



Τ
ην έντονη διαμαρτυρία του 
για τα αποτελέσματα χρημα-
τοδότησης νέων επιχειρη-
ματιών από το πρόγραμμα 

Leader της ΑΝαπτυξιακής ΒΟρείας 
ΠΕλοποννήσου, εξέφρασε ο δήμαρχος 
Νεμέας Κων/νος Φρούσιος με επιστολή 
του προς τον υπουργό Αγροτικής ανά-
πτυξης Μάκη Βορίδη. 

Ο κ. Φρούσιος στην επιστολή πα-
ραθέτει τα αυτονόητα ερωτήματα που 
προκύπτουν από τη σύγκριση των στα-
τιστικών στοιχείων εγκρίσεων σε όλη 
τη χώρα και στο δήμο Νεμέας, γεγονός 
που εγείρει σοβαρές υπόνοιες ότι κάτι 
μπορεί να συμβαίνει...

Το πλήρες κείμενο της επιστολής έχει 
ως εξής: 

«Οφείλω να σας ενημερώσω πως 
ανάστατοι οι επενδυτές της Β. Πελοπον-
νήσου παρακολουθούν το πρόγραμμα 
Leader της ΑΝΒΟΠΕ που έχει οδηγηθεί 
σε αδιέξοδο.

 Από 83 επενδυτικά σχέδια που υπο-
βλήθηκαν, εγκρίθηκαν προσωρινά μόνο 
12 και εκκρεμούν 45 ενστάσεις.

 Ειδικά στο Δήμο Νεμέας από 20 αξι-
όλογες προτάσεις, που υποβλήθηκαν, 
από σοβαρούς υφισταμένους και νέους 
επιχειρηματίες,εγκρίθηκαν μόνο 3 και 
οι υπόλοιποι απορρίφτηκαν για λόγους 
<<που δεν έχουν διευκρινιστεί>>. Πολ-

λοί από τους απορριφθέντες μιλούν πλέ-
ον περιφρονητικά για το πρόγραμμα, ενώ 
κάποιοι δεν μπήκαν καν στη διαδικα-
σία ενστάσεων και γενικά κλονίστηκε η 
εμπιστοσύνη τους στην ΑΝΒΟΠΕ και στις 
εποπτεύουσες υπηρεσίες.

 Τι κρύβεται πίσω από όλα αυτά;
 Το πανελλαδικό ποσοστό των θετικών 

αξιολογημένων έργων ξεπερνά το 65%, 
στην ΑΝΒΟΠΕ όμως βρίσκεται κάτω του 
15% .

 Ειδικά στην Περιοχή της Νεμέας 
χάνονται επενδύσεις ύψους περίπου 

8.000.000Ε και μάλιστα η συμμετοχή των 
ενδιαφερομένων στο διαγωνισμό του 
Leader, που έχει καθυστερήσει αδικαι-
ολόγητα, τους στερεί τη δυνατότητα να 
συμμετάσχουν σε διαγωνισμούς άλλων 
προγραμμάτων.

 Κ. Υπουργέ, με εμπιστοσύνη στα 
κριτήριά σας, στην ορθολογιστική αξιο-
λόγηση και στην πολιτική σας βούληση 
προκειμένου να επιτύχει αναπτυξιακούς 
στόχους η χώρα μέσω αναπτυξιακών 
προγραμμάτων, σας παρακαλώ να επι-
ληφθείτε προσωπικά του θέματος.»
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∆ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΕΙ

Πρόσβαση σε 
τηλεοπτικούς 
σταθμούς ελεύθερης 
λήψης εθνικής 
εμβέλειας
Ένα μεγάλο μέρος της χωρικής ενό-
τητας του Δήμου Νεμέας ανήκει στις 
περιοχές εκτόςτηλεοπτικής κάλυψης. 
Οι περιοχές αυτές αποτελούν περίπου 
το 4% της ελληνικής επικράτειας.   
Το  2018  με  ΦΕΚ  Αρ.  φύλλου  5052  
δίνεται  η  δυνατότητα  στους  κατοί-
κους των   «λευκών» αυτών περιοχών, 
να αιτηθούν την πρόσβασή τους στους 
τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης 
λήψης εθνικής εμβέλειας.  
Επειδή το πρόβλημα με τη λειτουργία 
των καναλιών είναι πολύχρονο και κά-
ποια στιγμή πρέπει να βρεθεί σύννομη, 
ορθολογιστική και άρτια λύση , πρέπει 
να κάνουμε αιτήσεις στο Δήμο/ΚΕΠ 
δηλώνοντας το αίτημά μας.  
Το έντυπο της δήλωσης θα είναι έτοιμο 
και ο κάθε πολίτης θα συμπληρώνει τα 
ατομικά του στοιχεία. 
Επίσης θα προσκομίζονται τα παρα-
κάτω έγγραφα για τη νομιμότητά της 
δήλωσης :
1. Αντίγραφο αριθμού δελτίου 
ταυτότητας.
2. Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημει-
ώματος.
3. Αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΚΟ.
4. Αντίγραφο του λογαριασμού ηλε-
κτροδότησης της κύριας και μόνιμης 
κατοικίας.  
Η υποβολή των αιτήσεων θα ξεκι-
νήσει από τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου.
**οι πολίτες  μπορούν να φωτοτυπούν 
τα ανωτέρω στο Δήμο-ΚΕΠ.

ΚΑΝΑΛΙΑ

  Από 83 επενδυτικά σχέδια που υποβλήθηκαν, εγκρίθηκαν προσωρινά 
μόνο 12 και εκκρεμούν 45 ενστάσεις
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ΑΜΕΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ

Σ υμπληρώνονται φέτος 189 
χρόνια από εκείνη την Κυ-
ριακή της 27ης Σεπτεμβρίου 

1831, που ενώ ο Καποδίστριας μετέ-
βαινε στο ναό του Αγίου Σπυρίδωνος 
για να παρακολουθήσει τον Όρθρο 
και τη Θεία Λειτουργία, συνάντη-
σε τους Γεώργιο και Κωνσταντίνο 
Μαυρομιχάλη, οι οποίοι, αφού τον 
χαιρέτησαν, τον παραφύλαξαν στη 
στενή είσοδο της εκκλησίας και τον 
δολοφόνησαν άνανδρα.

Τερματίστηκε έτσι η ζωή και το έργο 
μίας από τις διαπρεπέστερες πολιτι-
κές και διπλωματικές μορφές της 
Ευρώπης, που κυριάρχησε στις αρ-
χές του 19ου αιώνα. Οι συνέπειες από 
τον βίαιο τερματισμό της ζωής αυτής 
της εξέχουσας φυσιογνωμίας, βαρύ-
νουν ακόμη και σήμερα δυσμενώς 
την χώρα μας, αφού έκτοτε δεν έχει 
αναδειχθεί άλλη πολιτική προσωπι-
κότητα που να συγκεντρώνει τέτοιες 
αρετές: Τιτάνιο έργο, απαράμιλλη 
αυταπάρνηση, πολιτική οξύνοια, δι-
πλωματική διορατικότητα, ψυχική 
ευγένεια, εσωτερική καλλιέργεια 
και υψηλό παιδαγωγικό ιδεώδες.

Ο Καποδίστριας στη θητεία του ως 
Κυβερνήτης της Ελλάδος πολλές φο-
ρές περιόδευε στην επαρχία, ώστε 
να λαμβάνει ιδίαν άποψη για τις ανά-
γκες του λαού, αλλά και να μελετά τα 
ήθη και τα έθιμα, τις επιθυμίες και 
τα παράπονα των ανθρώπων ώστε 
να οργανώνει όσο το δυνατόν καλύ-
τερα και αποτελεσματική τη διοίκηση. 

Ο ίδιος ο Κυβερνήτης σε επιστολή 
του προς τον πρίγκιπα του Sachsen-
Goburg Gotha, Λεοπόλδο, τον πα-

ρολίγο πρώτο βασιλιά της Ελλάδος, 
τονίζει την αναγκαιότητα αυτών των 
επισκέψεων αφού όπως γράφει ο 
λαός τον περιβάλλει με εμπιστοσύνη 
και τούτο οφείλεται «εις την προθυ-
μίαν μεθ’ ης με βλέπει μετέχοντα αυ-
τοπροσώπως των παθημάτων αυτού 
και ταλαιπωριών, επί μόνω σκοπώ του 
ανακουφίσαι αυτόν». 

Και πράγματι όπως γράφει ο ίδιος 
στην ύπαιθρο, στις καλύβες, μέσα 
στο χειμώνα ή μέσα στον καύσωνα, 
προσέτρεχε κοντά σε ηλικιωμένους 
και ασθενείς, μιλούσε με τον λαό, 
αλλά και το στρατό για τα συμφέρο-
ντά τους. Έτσι τον γνώρισε ο ελληνι-
κός λαός και έτσι ο Κυβερνήτης προ-
σπαθούσε να εμπνεύσει σε όλους το 
αίσθημα  του καθήκοντος, της κυβέρ-
νησης και του πολιτισμένου κόσμου. 

Σε μία τέτοια περιοδεία στις 3 
Απριλίου 1827 ο Καποδίστριας με 
τη συνοδεία του επιβιβάστηκε σε ένα 
αγγλικό πλοίο που τον μετέφερε στο 
ανατολικό λιμάνι της Κορίνθου, στο 
Καλαμάκι. Από κει τράβηξε κατά το 
κάστρο της Ακροκορίνθου και την 
τότε πόλη της Κορίνθου. 

Στο κάστρο φρούραρχος ήταν ο 
Νικόλαος Τζαβέλλας ο οποίος υπά-
κουσε άμεσα στην διαταγή του Κυ-
βερνήτη και παρέδωσε το κάστρο 
της Ακροκορίνθου σε απόσπασμα 
τακτικού στρατού. Ο Καποδίστριας 
εγκαταστάθηκε σε μια σκηνή στην 
παντέρμη πόλη, όπου όλες οι οικίες 
είχαν κατεδαφιστεί από τον πόλεμο. 
Ανέθεσε σε τρεις Κορίνθιους ιερείς 
την καταγραφή των φτωχών και 

πεινασμένων κατοίκων, στους οποί-
ους μοιράστηκαν άμεσα βοηθήματα, 
τροφές και άλλα είδη για να ανα-
κουφίσουν τις κακουχίες τους. 

Όπως μεταφέρει ο Νικόλαος Δρα-
γούμης στο βιβλίο του «Ιστορικές 
αναμνήσεις» ο Κυβερνήτης δέχτη-
κε όλους τους πολίτες που ήθελαν 
να του μιλήσουν και τους άκουσε 
προσεκτικά με θαυμάσια υπομονή. 
Οι περισσότεροι από αυτούς όντας 
ποιμένες, εξιστορούσαν στον Καποδί-
στρια ότι μόνο η φήμη του ονόματός 
του ήταν αρκετή για να σταματήσουν 
οι αρπαγές των ποιμνίων! 

Ο Καποδίστριας έμεινε όλη τη 
μέρα στην πόλη της Κορίνθου ακού-
γοντας προσεκτικά τους κατοίκους 
της και την επόμενη αναχώρησε για 
τη Νεμέα, ή όπως ήταν τότε γνωστή, 

22ΠΟΛΙΤΏΝ
Γνώμη Τοπική Ιστορία
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Η περιοδεία του Καποδίστρια στην Κορινθία, 
ο Κολοκοτρώνης και η ουρά του ποντικού

Όσα εκτυλίχθηκαν μεταξύ Κορίνθου και Νεμέας, ενδεικτικά της ταπεινότητας του πρώτου κυβερνήτη 
της Ελλάδας, της οξυδέρκειας του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη και της δουλοπρέπειας του φτωχού  

και ρακένδυτου ελληνικού λαού που ονειρευόταν λαμπροφορεμένους ηγέτες 
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τον Άγιο Γεώργιο. 
Συνοδοί του μεταξύ άλλων ήταν 

ο Κολοκοτρώνης και ο Νικηταράς, 
αλλά και ο μηχανικός Βούλγαρης, ο 
Γενικός Γραμματέας της Κυβέρνησης 
Σπυρίδων Τρικούπης και άλλα υπη-
ρεσιακά στελέχη. Της όλης πομπής 
προηγούταν ο επικεφαλής των τα-
χυδρομικών ίππων – ο προϊστάμενος 
θα λέγαμε σήμερα, του ταχυδρομείου 
– ο οποίος ήταν ο οδηγός τους, ήταν 
από την Αρκαδία και ονομαζόταν Καρ-
δαράς.

Έλα όμως που ο επικεφαλής τα-
χυδρόμος φορούσε στολή χρυσο-
πόρφυρη και φανταχτερή και ίππευε 
ένα ψηλό και περήφανο άλογο! Οι 
χωρικοί θαμπώνονταν και μαθημένοι 
από τα λούσα και τις πολυτελείς στο-
λές των πασάδων, θεωρούσαν ότι ο 
κοκκινοφόρος χρυσοπλουμιστός τα-
χυδρόμος ήταν ο Κυβερνήτης!

Έπεφταν λοιπόν στο έδαφος οι Κο-
ρίνθιοι και Νεμεάτες χωρικοί και τον 
προσκυνούσαν, γιατί δεν μπορού-
σαν να πιστέψουν ότι ήταν δυνατόν 
αρχηγός έθνους να ιππεύει άλογο 
ταπεινό, με κατεβασμένο το κεφάλι 
του, – σαν το γαϊδουράκι που έφερε 
τον Ιησού στα Ιεροσόλυμα – και να 
φορά ρούχα απλά, μουντά και συνη-
θισμένα. 

Οι χωρικοί που άκουγαν ότι έρχεται 
ο κυβερνήτης, έτρεχαν αυθόρμητα 
να τον προϋπαντήσουν, φωνάζοντας 
με όλη τους τη δύναμη ζήτω! Κλαί-
γοντας και κάνοντας το σταυρό τους, 
άναβαν λιβάνι και θυμίαμα και ευ-
χαριστούσαν το Θεό που τους έσωσε 
από τη σκλαβιά και την αναρχία. Κι 
έπειτα συνεπαρμένοι από την πλού-
σια στολή του ταχυδρόμου Καρδαρά 
έπεφταν και τον προσκυνούσαν!

Ο Κολοκοτρώνης βλέποντας το 
παράδοξο που συνέβαινε, σταμάτησε 
την πομπή και πλησίασε τον Καποδί-
στρια. Ο Νικόλαος Δραγούμης, παρών 

σε όλη αυτή την περιοδεία διασώζει 
τους διαλόγους:

Το πράγμα, υπερεξοχώτατε, είπε ο 
Γέρος του Μοριά στον Καποδίστρια, 
δεν πάγει καλά πρέπει ο κόσμος να 
γνωρίσει τον Κυβερνήτην του. 

Και τι θέλεις να κάμω; Ρώτησε ο Κα-
ποδίστριας. 

Να βάλει η υπερεξοχότης σου την 
στολήν σου. 

Ο Καποδίστριας αντιλαμβανόμενος 
πόση σημασία είχε για τους ντόπιους, 
δέχτηκε να αλλάξει ρούχα. Σταμάτη-
σαν λοιπόν σε μια μικρή και σκιερή 
κοιλάδα και έβαλε την «καλή» στο-
λή του, η οποία ωστόσο παρέμενε 
λιγότερο πλουμιστή και φανταχτερή 
ακόμη «και της των δασονόμων της 
αντιβασιλείας», όπως γράφει χαρα-
κτηριστικά ο Δραγούμης!

Διανυκτέρευση στη Νεμέα
Πλησιάζοντας τη Νεμέα, ο Καπο-

δίστριας ρώτησε τον Κολοκοτρώνη 
που θα διανυκτερεύσουν και εκείνος 
του απάντησε ότι θα μείνουν στο σπίτι 
του Δεσπότη, εννοώντας τον Αρχιε-
πίσκοπο (sic) Κορίνθου, Κύριλλο. 

Πρέπει να φροντίσω, είπε ο Κυβερ-
νήτης μετά από ολιγόλεπτη σιωπή, να 
πληρωθούν όλα τα έξοδα. 

Ποια έξοδα; Τον ρώτησε ο Κολοκο-
τρώνης. 

Της τροφής μας, της τροφής των αλό-
γων και καθεξής, απάντησε ο Καποδί-
στριας. 

Και ποιος, υπερεξοχώτατε, πληρώ-
νει τοιαύτα έξοδα; Ρώτησε ο Κολοκο-
τρώνης με ύφος. Ο Δεσπότης μάλιστα 
είναι άνθρωπος που αγαπά την καλή 
βούκαν (sic) και θα έχει πολλά και 
καλά φαγητά να μας δώσει. 

Ο Δραγούμης που ήταν μέλος της 
συνοδείας του Καποδίστρια και ήταν 
παρών στο περιστατικό, διασώζει 
την οργισμένη αντίδραση του Κυ-
βερνήτη:

Δεν τα πληρώνετε εσείς, είπε στον 
Κολοκοτρώνη και γι’ αυτό παραπο-
νείται εξαιτίας σας ο λαός!

Και τι έχει να κάνει, υπερεξοχώτατε, 
ο λαός με το φαγητό του Δεσπότου; 
Ζήτησε να μάθει ο Γέρος του Μοριά. 

Τι έχει να κάμει! Φώναξε έξω φρε-
νών ο Καποδίστριας, κοιτάζοντας 
βλοσυρά τον συνομιλητή του. Αύριο, 
του είπε, μόλις φύγουμε θα κάνουν 
έρανο στους χωρικούς για τα έξοδα του 
Κυβερνήτη και το χειρότερο είναι ότι θα 
πάρουν διπλά, όπως είστε συνηθισμέ-
νοι. 

Ο Κολοκοτρώνης γέλασε. Εκείνο το 
γλυκόπικρο γέλιο του ανθρώπου που 
ξέρει, έχει παλέψει με το “θεριό” και 
γνωρίζει καλά ότι γλυτωμό δεν έχει 
από την αρπαγή και την ιδιοτέλεια. 

Ξέρεις πώς το πάει η υπερεξοχότης 
σου; Ρώτησε τον έξαλλο Καποδίστρια. 
Μια φορά έπεσε ένας ποντικός μέσα σ’ 
ένα πιθάρι λάδι και πνίγηκε, είπε. Ο νοι-
κοκύρης τον βρήκε μετά από δυο μέρες 
και την ώρα που έβγαζε από το πιθά-
ρι η νοικοκυρά του φώναξε: Πρόσεχε 
μη σταξ’ η ούρα του και βρωμίσει το 
λάδι. 

Δεν εννοώ, του απάντησε ανυπόμο-
να ο Καποδίστριας, ποια σχέση έχει ο 
μύθος σου με τα έξοδα του Δεσπότη.

Μεγάλη, υπερεξοχώτατε, απάντησε 
ο Κολοκοτρώνης. Διότι, είτε πλη-
ρώσουμε είτε δεν πληρώσουμε, ο 
Δεσπότης θα συνάξει τα γρόσια. Τα 
δικά μας έξοδα είναι το λάδι της ουράς 
του ποντικού. 

Ο Καποδίστριας κατάλαβε, σιώπη-
σε. Έφτασαν στη Νεμέα, κατέλυσαν 
στο σπίτι του Μητροπολίτη Κορίνθου 
Κύριλλου, έφαγαν, ήπιαν, ο δεσπότης 
τους υποδέχθηκε με χαρά και τους 
περιποιήθηκε. Την άλλη μέρα το πρωί, 
πριν φύγουν, ο Κυβερνήτης, απαίτησε 
πλήρη λογαριασμό των εξόδων τους. 

Μάταια ο Δεσπότης προσπαθούσε 
να τον πείσει προσβεβλημένος που ο 

Κυβερνήτης δεν δεχόταν τη φιλοξενία 
του. Ο Καποδίστριας επέμενε και τα 
έξοδα πληρώθηκαν. 

Αργότερα στη διαδρομή ρώτησε τον 
στρατηγό Τσώκρη που ήταν μαζί του, 
αν πληρώθηκαν όλα τα έξοδα όπως 
είχε δώσει εντολή. 

Μάλιστα, εξοχώτατε, του απάντησε 
ο στρατηγός, ο οποίος με πίκρα συ-
μπλήρωσε, κι όμως ο Θεός ξέρει ότι 
μέσα σε μια ώρα θα τα ζητήσουν και 
με τόκο από τους χωρικούς να τα 
πληρώσουν…

Αυτή ήταν η Ελλάδα του 1827 κι 
αυτός ήταν ο Καποδίστριας που την 
παρέλαβε. Ταπεινός, δίκαιος, τίμιος, 
αποφασισμένος επιθυμούσε το κα-
λύτερο για το λαό που του μάτωνε 
την καρδιά με τα βάσανά του. Είχε να 
αντιπαλέψει το “θεριό” της ιδιοτέλει-
ας, των μικροσυμφερόντων και των 
τοπικών παραγόντων. Κι απ’ αυτό το 
“θεριό” ηττήθηκε, έχασε και το τίμημα 
ήταν η ίδια η ζωή του. 

Αλλά μαζί του έχασε και η Ελλάδα 
τη μοναδική ευκαιρία να αποτινάξει 
το ραγιαδισμό και το κοτζαμπασιλίκι 
μια για πάντα. Κι έτσι 189 χρόνια μετά 
το θάνατο του πρώτου και μοναδικού 
Κυβερνήτη, η χώρα μας αγωνίζεται 
ακόμη να ελευθερωθεί από τα δεσμά 
αυτά και να προσφέρει στους πολί-
τες της κοινωνική δικαιοσύνη, ισο-
νομία και ελευθερία!

Έρευνα-κείμενα-επιμέλεια: 
Γιώτα Χρ. Αθανασούλη

Πηγές:
• Νικόλαου Δραγούμη, Ιστορικαί 

Αναμνήσεις
• http://kapodistrias.digitalarchive.

gr/
• https://capodistriasmuseum.com/
• «Αρχείον Ιωάννου Καποδίστρια», 

σε επιμέλεια Κ. Δαφνή



ΑΓΑΘΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ
Αισθητικός Κοσµητολόγος πτυχ.ΑΤΕΙ Αθηνών             
Ρεφλεξολόγος πτυχ. Natural Health Science
Μετεκπαιδευθείσα Heinrich-Heine-Universitat Dusseldolf

 agathouspa.gr                       info@agathouspa.gr

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

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ
για το δικό σας

εξατομικευμένο 
πρόγραμμα

και για εκπτώσεις 

27410
55405

ΟΔΥΣΣΕΩΣ 
ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ 
2, ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ 
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Στο Αγάθου 
Beauty & Spa
υποδεχόμαστε την τεχνολογία 
Pristine, όπου θεωρείται Νο.1 
μηχάνημα στην Αμερική και 
χρησιμοποιείται από τους καλύτερους
δερματολόγους και αισθητικούς!
Χωρίς πόνο, χωρίς χρόνο αποκατάστασης,
χωρίς εκδορές…

Που στοχεύει:
Καθαρισμό προσώπου: Απομακρύνει τα νεκρά κύτ-
ταρα, τα μαύρα στίγματα, τους ατμοσφαιρικούς 
ρύπους και τη λιπαρότητα της επιδερμίδας. Μειώ-
νει τους διεσταλμένους πόρους. Είναι ιδανική θε-
ραπεία και για δέρματα με τάση ακμής αλλά και για 
λεπτά δέρματα που χρειάζονται καθαρισμό αλλά 
δυσφορούν στη πίεση και τον ατμό της κλασικής 
μεθόδου!

Ανανέωση-Ανάπλαση: Διεγείρει την παραγωγή κολ-
λαγόνου και ελαστικής δίνοντας λάμψη και υγεία 
στο δέρμα και μειώνοντας ορατά τις λεπτές γραμ-
μές.
Δυσχρωμίες - Κηλίδες: Επαναφέρει τη φυσική όψη 
της επιδερμίδας αφαιρώντας τις δυσχρωμίες που 
εντοπίζονται σε επιφανειακά στρώματα του δέρμα-
τος (ηλιακές κηλίδες).
Ουλές ακμής: Λειαίνει την επιφάνεια των ουλών 
και βελτιώνει τις ατέλειες.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ ΓΙΑ 1 ΜΗΝΑ
ΒΑΘΥΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
ΜΕ ΔΕΡΜΟΑΠΟΞΕΣΗ ΜΕ ΔΙΑΜΑΝΤΙ 
(χωρίς πόνο, χωρίς ατμό) 
διάρκειας μόλις 1 ώρας 
από 80€ ΜΟΝΟ 60€!

Ενημερωθείτε και κλείστε το ραντεβού σας 
στο τηλέφωνο 27410 55405

Απολαύστε
ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ

ΔΕΡΜΟΑΠΟΞΕΣΗ                                 
ΜΕ ΔΙΑΜΑΝΤΙ

laser cut!


