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Άγγελος ΘΑΝΑΣΗΣ ΜΑΝΑΒΗΣ
Παπαγγελόπουλος Το όραμά μας για την
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Αντιπεριφερειάρχης Πελοποννήσου

■ σελ.

10-11

παραλία Βραχατίου

«Τα προβλήματα δεν λύνονται
ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ: Ο φοίνικας και οι
με υποσχέσεις αλλά με
εργατικότητα και αφοσίωση» τεράστιες ευθύνες Παπακυριάκου

ΝΙΚΟΣ ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ

Πολεοδομικός
Σχεδιασμός στο
δήμο Βέλου-Βόχας:

■ σελ.

5-7

Ιστορική στιγμή για το δήμο Σικυωνίων

ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ
ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ
σε
ΚΙΑΤΟ,
ΜΟΥΛΚΙ,
ΠΑΣΙΟ,
ΚΑΤΩ
ΔΙΜΗΝΙΟ

Πυλώνας Ανάπτυξης
■ σελ. 8

ΔΗΜ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

■ σελ. 14-15

ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΕΛΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ // ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΟΦΕΛΗ ΣΤΑ ΧΩΡΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ

Λάβρος κατά
Σταματόπουλου
για την υδροδότηση
■ σελ. 13

ΑΠΟΨΗ

Το νερό,
ο Σταματόπουλος
και …ο Τσόρτσιλ
Γιατί ο απερχόμενος δήμαρχος
Σικυωνίων κινδυνεύει να την πατήσει
όπως ο βρετανός πρωθυπουργός
■ σελ. 16

Ο Αννίβας κέρδισε το
στοίχημα με την κακοκαιρία
Οι υπηρεσίες του Δήμου
κινητοποιήθηκαν τόσο πριν
όσο και κατά τη διάρκεια των
βροχοπτώσεων ενώ ευχάριστη
έκπληξη ήταν η καμπάνια
ενημέρωσης που ενορχήστρωσε
ο Δήμαρχος Αννίβας
Παπακυριάκος με προσωπικό
μήνυμα μέσω της σελίδας του
Δήμου στο Facebook. ■ σελ. 2-4
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Το κοινωφελές πρόγραμμα του δήμου
Βέλου-Βόχας ξεπέρασε τις προσδοκίες
Η Μαρία Καλλίρη δε χρειάζεται συστάσεις. Αντιδήμαρχος Παιδείας, Αθλητισμού
και Πολιτισμού τα τελευταία 4,5 χρόνια
στο δήμο Βέλου-Βόχας έχει δώσει το
στίγμα της και έχει δημιουργήσει τη δική
της ξεχωριστή ταυτότητα. Από την αρχή
της θητείας της δόθηκε με πάθος και
ακούραστα στο όραμά της, το οποίο δεν
ήταν άλλο από τη δημιουργία σταθερών
δομών υποστήριξης των ευπαθών κοινωνικών ομάδων, αλλά και της οικογένειας, των παιδιών, των γυναικών, κλπ.
Επί των ημερών της το κοινωνικό πρόσωπο του δήμου απέκτησε ένα ξεχωριστό ύφος, με μια σειρά δράσεων, όπου
επιστήμονες όλων των σχετικών ειδικοτήτων, εργάστηκαν σε προγράμματα υποστήριξης της κοινωνίας. Η Μαρία Καλλίρη
δεν σταμάτησε να αναζητά τρόπους για
να στηρίξει οικονομικά τις δράσεις και τα
προγράμματα που υλοποιούσε το αυτοτελές γραφείο Κοινωνικής Πολιτικής. Στην
προσπάθειά της αυτή κατάφερε να πιστοποιηθεί ο δήμος Βέλου-Βόχας ως ο ένας
από τους τρεις της Πελοποννήσου στα
προνοιακά προγράμματα ως Γραφείο Κέντρου Κοινότητας για υπηρεσίες ΟΠΕΚΑ.
Σήμερα οι δομές, οι οποίες λειτουργούν
υπό την ευθύνη της χαίρουν της εκτίμησης και της υποστήριξης των αρμοδίων
υπηρεσιών αλλά και των πολιτών.
Θα ξεκινήσουμε το αφιέρωμά μας στο
μεγάλο θέμα των κοινωνικών δομών από
αυτό το φύλλο με μια εκτενή αναφορά
στις δράσεις του κοινωφελούς προγράμματος.
Το κοινωφελές πρόγραμμα του Δήμου
Βέλου-Βόχας ξεκίνησε το 2017 και από
τότε έχει προσφέρει πολλά και θετικά
αποτελέσματα στην περιοχή. Η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού του Δήμου, Μαρία
Καλλίρη σε συνεργασία με το εξειδικευμένο προσωπικό έχει προχωρήσει
σε σειρά ενεργειών ανάμεσα στις οποίες
είναι
• Δράσεις στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Ζευγολατιού κατά το μήνα Μάιο
• Προσφορά του Δήμου Βέλου-Βόχας
στη Δημιουργική απασχόληση κατά
τους θερινούς μήνες του Ν.Π.Δ. Ανέλιξη
• Έπειτα από στενή και συστηματική
συνεργασία με την σχολική σύμβουλο Ζαχαρούλα Καραβά αλλά και τους
διευθυντές, τέθηκε σε εφαρμογή πρόγραμμα συναισθηματικής και συμπεριφορικής αγωγής προκειμένου να

εμείς”,“αξία της οικογένειας”,“θέτοντας
τα όρια μας”,“διαχείριση άγχους”,“η
αξία της προσφοράς”,“σεβασμός στην
τρίτη ηλικία”,“σχέση μητέρα-παιδί κατά
την ενήλικη ζωή”, κ.α.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα προγράμματα τρέχουν
μέχρι και σήμερα μεταβαλλόμενα ανάλογα με τα προβλήματα που προκύπτουν. Τα
ραντεβού προς όλους τους δημότες είναι
εντελώς δωρεάν.
Η ανταπόκριση στα ραντεβού είναι
άμεση. Είμαστε πάντα στη διάθεση του
κάθε πολίτη που χρήζει βοήθειας.

αντιμετωπισθούν εκάστοτε προβλήματα κάθε σχολικής μονάδας (Δημοτικό
Βραχατίου, Βοχαικού, Ζευγολατιού).
Οι τάξεις που συμμετείχαν στο πρόγραμμα επιλέχθηκαν ανάλογα με τα θέματα που πρόεκυπταν στο σύνολο της
τάξης και πάντα με την παρουσία του εκπαιδευτικού.
• Ατομικό πρόγραμμα σε μαθητές για
την ομαλότερη επικοινωνία τους με
το σύνολο της τάξης, τον εκπαιδευτικό
αλλά πολλές φορές και την ίδια την οικογένεια.
• Μηνιαίες ομαδικές ενημερώσεις γονέων για το πρόγραμμα επιδιώκοντας
τη άμεση συνεργασία του γονέα.
Από τις αρχές Μαΐου του 2017 έως τα
τέλη Ιανουαρίου 2019 οργανώθηκαν
ημερίδες σε δημοτικά και νηπιαγωγεία
του δήμου με θέματα:
• Όρια-Θετική Πειθαρχία
• Η μετάβαση στο Δημοτικό
• Ενδοσχολική βία
• Βοηθώντας το παιδί να αναγνωρίσει
τον εαυτό του
• Ορθή συνεργασία γονέα-εκπαιδευτικού
• Αναγνωρίζοντας τα συναισθήματα και
μιλώντας για αυτά
Στα σχολεία διενεργήθηκαν, επίσης,
βιωματικά σεμινάρια με θέματα που
αφορούν την ενδοσχολική βία, την οικογένεια, το σεβασμό στους κανόνες και

την ομάδα, διαχείριση άγχους και φοβιών.
Την περίοδο αυτή τέθηκε σε εφαρμογή
και συμβουλευτική γονέων στα νηπιαγωγεία Κοκκωνίου και Βέλου, όταν παρουσιαζόταν κάποιο πρόβλημα.
Ανεξάρτητα από τις σχολικές ομάδες
αυτό το διάστημα το εξειδικευμένο προσωπικό του δήμου προέβη στις κάτωθι
δραστηριότητες:
• Δωρεάν συνεδρίες ενήλικων πολιτών
του Δήμου στο δημαρχείο
• Εβδομαδιαίες συναντήσεις με το σύλλογο γυναικών Ελληνοχωρίου συζητώντας θέματα που απασχολούσαν τα
μέλη (διάρκεια 4 μήνες)
• Συναντήσεις με την εθελοντική ομάδα Μ. Αλέξανδρου με θέματα όπως
“ο εαυτός μου”,“διαχείριση συναισθημάτων”,“περνώντας από το εγώ στο

Ο δήμος Βέλου-Βόχας με τη συνεργασία του Συλλόγου Κοκκωνίου
Νέα Γενιά πραγματοποίησε στο
Κοκκώνι, στη δημοτική Βιβλιοθήκη και στο Αγροτικό Ιατρείο,
την 11-12 Φεβρουαρίου εξετάσεις πρόληψης από τον ογκολόγο χειρουργό Νικόλαο Κελέσης.
Ο γιατρός προσέφερε δωρεάν τις
υπηρεσίες του σε όσες και όσους
προσήλθαν εξετάζοντας συνολικά
περίπου 50 άτομα.

Προσφέρεται ΔΩΡΕΆΝ ΚΑΤΟΙΚΊΑ σε χώρο
εκδηλώσεων σε οικογένεια που έχει ανάγκη ή και
σε ένα άτομο με σκοπό την φύλαξη και μερική
συντήρηση του χώρου.
Τηλ. Επικοινωνίας: 6946794696,
Νεράντζα Κορινθίας.
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Δωρεάν Wi-Fi στο Δήμο Βέλου-Βόχας
Δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο
για τους πολίτες και τους επισκέπτες
του θα παρέχει ο δήμος Βέλου-Βόχας με την ανάπτυξη δικτύων WiFi
στους πολυσύχναστους δημόσιους
χώρους.
Στο πλαίσιο του Μηχανισμού
«Συνδέοντας την Ευρώπη», η Ευρωπαϊκή Ένωση προσκάλεσε τους
δήμους της χώρας να υποβάλλουν
πρόταση ένταξης στο πρόγραμμα.
Ο Δήμος Βέλου-Βόχας κάνοντας
όλες τις απαραίτητες ενέργειες βρέθηκε ανάμεσα στους πρώτους 2800
Ευρωπαϊκούς Δήμους από τους
13000 που έχουν υποβάλει μέχρι

τώρα αίτηση για ενίσχυση και η πρότασή του έγινε αποδεκτή με χρηματοδότηση 15.000 € η οποία καλύπτει
το κόστος εξοπλισμού και εγκατάστασης.
Τα σημεία Wi-Fi πρόκειται να εγκατασταθούν σε δημόσιους χώρους
του δήμου, όπως δημόσια κτίρια,
πλατείες, παιδικές χαρές, κ.ά..
Ο δήμαρχος Βέλου-Βόχας Αννίβας Παπακυριάκος χαιρέτησε το
γεγονός ότι ο Δήμος παραμένει
δραστήριος στον τομέα των τεχνολογικών εξελίξεων, δημιουργώντας
υποδομές που στοχεύουν στις ανάγκες της νέας γενιάς και όχι μόνον.

Ο Αννίβας κέρδισε το «στοίχημα»
με την κακοκαιρία�

Η ώρα είναι 3.00', πρωί Τετάρτης 6 Φεβρουαρίου. Ο Δήμος Βέλου-Βόχας βρίσκεται
σε 24ωρη ετοιμότητα, οι υπηρεσίες απόλυτα προετοιμασμένες παρακολουθούν την
εξέλιξη της κατάστασης.

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα και για τα οποία υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση από τις υπηρεσίες του Δήμου Βέλου-Βόχας είχαν ευτυχώς μία αίσια
κατάληξη χωρίς ιδιαίτερες καταστροφές.
Σε αυτή την κατάσταση οι υπηρεσίες
του Δήμου κινητοποιήθηκαν τόσο πριν
όσο και κατά τη διάρκεια των βροχοπτώσεων ενώ ευχάριστη έκπληξη ήταν
η καμπάνια ενημέρωσης που ενορχήστρωσε ο Δήμαρχος Αννίβας Παπακυριάκος με προσωπικό μήνυμα μέσω
της σελίδας του Δήμου στο Facebook.
Χαρακτηριστικά η ειδησεογραφική
ιστοσελίδα isthmos.gr σημείωσε μεταξύ άλλων:
«Η χθεσινή βροχόπτωση ήταν μια
καλή ευκαιρία να συνειδητοποιήσουμε
ότι εισερχόμαστε σε μία νέα φάση επι-

κοινωνίας ανάμεσα σε Δημάρχους και
Δημότες στην Κορινθία.
Από προχθές το βράδυ ο Δήμος Βέλου Βόχας και προσωπικά ο Δήμαρχος,
Αννίβας Παπακυριάκος, ξεκίνησαν μία
εκστρατεία ενημέρωσης των δημοτών
σχετικά με την επερχόμενη κακοκαιρία
για την οποία προειδοποιούσε η Εθνική
Μετεωρολογική Υπηρεσία.
Ώρες πριν τις αναμενόμενη κακοκαιρία, ο Δήμος και ο Δήμαρχος ανάρτησαν
στις σελίδες τους στο Facebook μήνυμα
του ίδιου του Δημάρχου σε βίντεο όπου
εξηγούσε

Είχε προηγηθεί το απόγευμα της Τρίτης 5/02 Τοπικό Συντονιστικό Όργανο με σκοπό την καλύτερη και αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων.

• ποια ήταν η τελευταία ενημέρωση,
• ποια μέτρα έχει λάβει ο Δήμος,
• τι να προσέξουν οι δημότες και
• πως θα ενημερώνονται στην περίπτωση που τα φαινόμενα ενταθούν.
Στη συνέχεια ο Δήμος προχώρησε και
σε άλλες ανακοινώσεις μέσω της ιστοσελίδας αλλά και αυτής στο Facebook,
σύμφωνα με πληροφορίες απαντήθηκαν δεκάδες μηνύματα στο Messenger
αλλά και τηλεφωνικά από τη Γραμματεία
(ο Δήμος βρισκόταν σε 24ωρη ετοιμότητα) ενώ υπήρξε ενημέρωση για την
εξέλιξη της κακοκαιρίας μέσω Facebook
ακόμη και στις 3 το πρωί!!
Φαίνεται λοιπόν ότι οι εκστρατείες
ενημέρωσης που παρακολουθούμε
χρόνια τώρα στο εξωτερικό σε έκτακτες
καταστάσεις έφτασαν και στην Κορινθία

και ο Δήμαρχος Βέλου-Βόχας μπορεί να
υπερηφανεύεται ότι ήταν ο πρώτος που
το έπραξε».
Να σημειώσουμε ότι ο Δήμαρχος με
δηλώσεις του τόνισε ότι «κανείς δεν
μπορεί να είναι απόλυτα ικανοποιημένος όταν ακόμη και ένας δημότης αντιμετωπίζει προβλήματα» προχωρώντας
σε έναν απολογισμό της κατάστασης
παρά τα θετικά λόγια που έλαβε από
την πλειοψηφία των τοπικών Μέσων
Ενημέρωσης αλλά και σχόλια χρηστών
στο Facebook.
Μάθαμε, τέλος, ότι οι αναρτήσεις με
τις δηλώσεις του Δημάρχου έκαναν
ένα ρεκόρ επισκεψιμότητας με περισσότερους από 20.000 χρήστες ενώ και
το βίντεο της ενημέρωσης ξεπέρασε τις
8.500 προβολές.
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O Δήμος Βέλου – Βόχας ζητά τις ιδέες σας
για το καρναβάλι της 10ης Μαρτίου�

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας για 6η συνεχή χρονιά ξεκινάει την προετοιμασία για την μεγάλη καρναβαλική παρέλαση στην παραλία Βραχατίου την Κυριακή
10 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019 και ώρα 16.00.
Οι αποκριές θέλουν φαντασία και διάθεση. Αυτό
μόνο αρκεί για να γίνουμε όλοι μία μεγάλη παρέα. Γι’
αυτό λοιπόν, αν κι εσείς θέλετε να καρναβαλιστείτε
με την ψυχή σας, το καλύτερο που έχετε να κάνετε
είναι να λάβετε μέρος στο δικό μας καρναβάλι!!!
Σας περιμένουμε με μεγάλη χαρά για να ακούσουμε τις προτάσεις σας…
Είμαστε βέβαιοι ότι και οι φετινές Απόκριες θα
αποτελέσουν σημείο αναφοράς για όλους και ο Δή-

μος μας θα γίνει τόπος συνάντησης χαράς και ξεφαντώματος για όλους τους δημότες αλλά και τους
επισκέπτες.
Καλούμε σχολεία, πολιτιστικούς & αθλητικούς
συλλόγους, φορείς, ομάδες, δημότες, κατοίκους
και επισκέπτες του Δήμου μας να συμμετέχουν
για μία ακόμη χρονιά φέρνοντας το κέφι και τη
θετική τους διάθεση στην καρναβαλική μας παρέλαση στην παραλία Βραχατίου δηλώνοντας
συμμετοχή μέχρι την ΠΕΜΠΤΗ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
2019 στα τηλέφωνα του Δήμου:
• 2741360520 (Μασούρη Αικατερίνη),
• 6983097843 Καλλίρη Μαρία, Αντιδήμαρχος Πολι-

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

διανομή κατ’ οίκον

ΒΡΑΧΑΤΙ, έναντι γηπέδου
ΤΗΛ.: 27410 51690, 27410 56000

τισμού,
• στο fax 2741 5 00301 και στο email: masouri@
vochas.gov.gr
Απαραίτητα στοιχεία για να δηλώσεις συμμετοχή
είναι:
Φορέας/Οργανισμός
Θέμα Ομάδας/Άρματος (περιγραφή)
Αριθμός συμμετεχόντων
Όνομα υπεύθυνου ομάδας
Τηλέφωνο και Ηλεκτρονική Διεύθυνση

“ΓΕΛΑ, ΓΛΕΝΤΑ,
ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΕΛΑ!!!”
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Η Μελέτη για την Παραλία
Βραχατίου θα είναι το πρώτο
μας έργο ανάπτυξης
Θέλουμε η παραλία μας να ξαναμπεί στον χάρτη των καλύτερων
παραλιών της Μεσογείου και θα πετύχουμε την χρηματοδότηση
των αναγκαίων έργων.
To Βραχάτι δεν είναι απλά ένα χωριό του
δήμου Βέλου-Βόχας.
Για εμάς τον συνδυασμό "Νέα Πνοή", είναι η αιχμή του δόρατος σε ένα δήμο, που
πρέπει να κοιτάξει κατάματα το μέλλον και
να παλέψει με όλες τις δυνάμεις του, για να
επιστρέψει στους ανεπτυγμένους και σύγχρονους δήμους της Ευρώπης.
Η φύση μας χάρισε το Βραχάτι, το οποίο
όμως απαξιώσαμε και εγκαταλείψαμε στην
τύχη του.
Το παλιό όμορφο Βραχάτι, που ήταν ένας
εξαιρετικός εθνικός τουριστικός προορισμός, εξαιτίας της αδιαφορίας έμεινε πίσω.
Με εξαθλιωμένες υποτυπώδεις υποδομές
περασμένων δεκαετιών, χωρίς κανένα νέο
έργο υποδομής, με σκουπίδια διάσπαρτα
παντού, με τον κίνδυνο της πλημμύρας και
της καταστροφής κάθε φορά που βρέχει,
κάτοικοι και επιχειρηματίες, προσπαθούν
με δυσκολίες να επιβιώσουν.
Δεν είναι η ώρα να αναζητήσουμε τις ευθύνης για τα αίτια της παρακμής.
Τώρα κοιτάμε μόνο μπροστά και ετοιμάζουμε το Νέο Βραχάτι, της ανάπτυξης και
της ευημερίας.
Αποτελεί δέσμευση του συνδυασμού "Νέα
Πνοή", αλλά και προσωπικά του επικεφαλής του, ότι η ΠΡΩΤΗ υπογραφή που θα
βάλουμε, θα είναι για την ανάθεση μελέτης,
ανάπλασης και αξιοποίησης ολόκληρης της
παραλιακής ζώνης του Βραχατίου και των
όμορων χωριών.
Θέλουμε η παραλία μας να ξαναμπεί στον
χάρτη των καλύτερων παραλιών της Μεσογείου και θα πετύχουμε την χρηματοδότηση των αναγκαίων έργων.
Θέλουμε να ξαναγίνουμε Εθνικός και διεθνής τουριστικός προορισμός.
Θέλουμε να ζήσουμε στον τόπο μας και να
ζήσουμε απο τις δυνατότητες που έχει ο
ευλογημένος τόπος μας

Το Νέο Βραχάτι μας περιμένει.

Ηρθε η ώρα να κάνουμε όλοι το χρέος μας.

ΘΑΝΑΣΗΣ ΜΑΝΑΒΗΣ

Επικεφαλής του συνδυασμού "Νέα Πνοή"
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Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Ώρα για ΝΈΑ ΠΝΟΉ στο δήμο Βέλου-Βόχας
με δυναμικές γυναικείες παρουσίες�
Η νέα γενιά στην πρώτη
γραμμή για ένα καλύτερο αύριο

ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ:
Υποψήφια Δημοτική σύμβουλος Βέλου-Βόχας
Γεννήθηκε και ζει στην Νεράτζα.

Μ

ε πολύ χαρά και υπερηφάνεια ο συνδυασμός
"Νέα Πνοή", σας παρουσιάζει την νέα γενιά του
δήμου μας που οραματίζεται ένα καλύτερο μέλλον και
έχει την διάθεση να αγωνιστεί για αυτό.
Ο υποψήφιος δήμαρχος Θανάσης Μανάβης παρουσιάζοντας την Ελισάβετ Παπανδρέου στον συνδυασμό, τόνισε:
"Καλωσορίζουμε την Ελισάβετ στον συνδυασμό και στον
αγώνα που θα δώσουμε όλοι μαζί για το αύριο του δήμου μας. Οι νέοι άνθρωποι είναι το μέλλον.
Μας δίνει πολύ δύναμη η συμμετοχή εξαιρετικών γυναικών σαν την Ελισάβετ, μας γεμίζει ζωντάνια και ενθουσιασμό και ταυτόχρονα ευθύνες, για την μεγάλη Αλλαγή,
χωρίς συμβιβασμούς και υπαναχωρήσεις.
Εχουμε ιστορική ευθύνη να δικαιώσουμε τους νέους και
τις νέες του δήμου Βέλου-Βόχας και θα το κάνουμε με
όποιο κόστος και όποια θυσία χρειαστεί.
Η νέα γενιά μπαίνει στην πρώτη γραμμή στον δήμο μας
και επιστρέφει το χαμόγελο σε ένα τόπο που 9 χρόνια
τώρα έχει μαραζώσει.
Καλή επιτυχία Ελισάβετ"

Η Αγγελική Στάμου είναι γνωστή
και ιδιαίτερα αγαπητή σε όλα τα
μήκη και τα πλάτη του δήμου Βέλου-Βόχας. Η μακρά ενασχόλησή
της με τα κοινά, η εθελοντική προσφορά της σε όλα τα επίπεδα και η
έντονη κοινωνική δράση της έχουν
εκτιμηθεί από την τοπική κοινωνία
και αποτελούν το δυνατό χαρτί της!
Γνωστή από τη θητεία της ως τοπική σύμβουλος Κοκκωνίου (20112014) όταν συνέβαλε αποφασιστικά
σε πολλές περιπτώσεις πιέζοντας
προς κάθε κατεύθυνση για το καλό
του τόπου της και μόνον!

Ισχυρό προβάδισμα για Μανάβη με την προσχώρηση
της Αγγελικής Στάμου από το Κοκκώνι
τα της και παρίσταται σε εκδηλώσεις συλλόγων
ΣΤΑΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ:
αιμοδοσίας ,εκπροσωπώντας την αιμοδοσία
Υποψήφια Δημοτική σύμβουλος
Βέλου-Βόχας

Κατάγεται απο το Κοκκώνι.
Είναι πτυχιούχος νοσηλευτικής του ΤΕΙ Πάτρας.
Εργάζεται ως πτυχιούχος νοσηλεύτρια στην αιμοδοσία του Νοσοκομείου Κορίνθου. Είναι εξειδικευμένη σε θέματα αιμοδοσίας και έχει κάνει
μετεκπαίδευση στο ΕΚΠΑ "Ηλίας Πολίτης",στην
αιμοδοσία.
Στο παρελθόν έχει εργαστεί στο Θριάσιο Νοσοκομείο, στο πανεπιστημιακό Νοσοκομείου του
Ρίο Πατρών και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Μπρετεννώ,στην υπηρεσία ιατρικής ογκολογίας,στην πόλη Τουρ της Γαλλίας.
Έχει κάνει ομιλίες αλλά και παρουσίαση εργασιών σε νοσηλευτικά και ιατρικά συνέδρια με θέμα
την αιμοδοσία. Έχοντας αναλάβει το κομμάτι
των αιμοληψιών και της αιμοδοσίας,διενεργεί
αιμοληψίες σε όλο τον νομό Κορινθίας,σε ενορίες,δήμους και συλλόγους.
Στα πλαίσια της προαγωγής της εθελοντικής
αιμοδοσίας κάνει ομιλίες για την σπουδαιότη-

και δίνει μετάλλια σε εθελοντές αιμοδότες. Είναι
πολυβραβευμένη για την προσφορά της απο το
υπουργείο υγείας την εκκλησία και συλλόγους.
Φοιτήτρια από την ηλικία των 18 ετών και για
πέντε συναπτά έτη υπήρξε εκλεγμένη και πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Σ.Ε.Υ.Π.
(νοσηλευτές και κοινωνικοί λειτουργοί) στο
ΤΕΙ Πάτρας. Μιλά άριστα την Γαλλική γλώσσα.
Certificat και Superieur.
Το 2010 έθεσε υποψηφιότητα και εξελέγη στο
τοπικό συμβούλιο Κοκκωνίου.
Το 2014 επανεκλέγει στο τοπικό συμβούλιο Κοκκωνίου ενώ έχει διατελέσει μέλος του συλλόγου
γονέων και κηδεμόνων δημοτικού σχολείου
Κοκκωνίου και του συλλόγου γονέων Γυμνασίου Βέλου.
κα. Αγγελική Στάμου δήλωσε:
"Μετά από 9 χρόνια αυτοδιοικητική πορεία εντάσσομαι στον συνδυασμό "Νέα Πνοή"
του υποψήφιου δημάρχου Αθανασίου Μανάβη και στρατεύομαι για την μεγάλη και ελπιδοφόρα αλλαγή στον δήμο Βέλου-Βόχας".

Η

ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟ

Ι. Π. ΔΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΓΡΑΕΡΙΟ
ΑΣΣΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΗΛ. 27410 87149

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Διανομή κατ’ οίκον

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν
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ΦΑΚΕΛΟΣ: ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ

Ο φοίνικας και οι τεράστιες ευθύνες
Παπακυριάκου για τις πλημμύρες�
Ζήσαμε και πάλι το διήμερο 5 και 6 Φεβρουαρίου
με την ψυχή στο στόμα, λόγω των βροχοπτώσεων, των οποίων η παρουσία στην περιοχή μας
θα έπρεπε να θεωρείται ευλογία και έχει καταντήσει να είναι ο φόβος και ο τρόμος όλων μας!
Είδαμε μια μέρα πριν την κακοκαιρία πανικόβλητα να τρέχουν συνεργεία για να καθαρίσουν
αυλάκια που παρέμεναν χρόνια ακαθάριστα,
βουλωμένα και επικίνδυνα για πλημμυρικά φαινόμενα. Θλίψη και αγανάκτηση!
Γιατί η δημοτική αρχή Παπακυριάκου για άλλη
μια φορά απέδειξε την αδυναμία, την προχειρότητα και την ανικανότητα με την οποία διαχειρίζεται το δήμο Βέλου-Βόχας. Αλήθεια κ. Αννίβα, κύριε απερχόμενε δήμαρχε, οι απευθείας
αναθέσεις των χιλιάδων ευρώ που έγιναν με την
διαδικασία του κατεπείγοντος από τον Οκτώβρη
δεν περιελάμβαναν τους καθαρισμούς των αυλακιών;
Από τα 650.000 ευρώ που σας έδωσε το
υπουργείο Εσωτερικών αμέσως μετά τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου και τα οποία διαθέσατε
άμεσα με απευθείας αναθέσεις, δεν περισσέψαν
ούτε μερικά χιλιάρικα για να έχουν καθαριστεί
έγκαιρα τα αυλάκια;
Αδιάψευστος μάρτυρας της ανικανότητας και
της αδιαφορίας σας έρχεται η ίδια η Φύση.
Στην οδό Αλεξανδρουπόλεως στο Βραχάτι
ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΑΥΛΑΚΙ φύτρωσε και αναπτύχθηκε
μέχρι του ύψους του ενός μέτρου περίπου ένας
φοίνικας!!!
Ξέρετε κ. Παπακυριάκο πόσα χρόνια χρειάζεται
ένας φοίνικας να φτάσει σ’ αυτό το ύψος;;; τουλάχιστον ΠΕΝΤΕ ΧΡΟΝΙΑ!
Ξέρετε τι σημαίνει αυτό; Ότι τα τελευταία πέντε
χρόνια, και οπωσδήποτε ούτε και μετά τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου, δεν έχει καθαριστεί
ούτε μία φορά το αυλάκι στην οδό που προκαλεί διαρκώς πλημμυρικά φαινόμενα με κάθε
νεροποντή. Καθαρίστηκε πρόσφατα γιατί η οργή
και η αγανάκτηση ήταν τόση που δε σας σήκωνε ο τόπος πια. Γιατί οι κάτοικοι της περιοχής
σας διέσυραν με φωτογραφίες από τα χρόνια,
βουλωμένα αυλάκια, τις οποίες ανήρτησαν στα
Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (Facebook κλπ).
Επιπλέον, αυτές τις μέρες είδαμε τον απερχόμενο δήμαρχο Παπακυριάκο να κορδώνεται και να
καμαρώνεται για τη νέα επικοινωνιακή «πρωτοποριακή» πολιτική που ακολουθεί. Πρόβαλε
με πομπώδη δελτία τύπου την ετοιμότητα στην
οποία βρέθηκε ο ίδιος και το επιτελείο του τις
δύο μέρες των νεροποντών. Ευκαιρίας δοθείσης, λοιπόν, ας ανασύρουμε από τον ογκώδη
φάκελο των ευθυνών για τις πλημμύρες στο
δήμο Βέλου-Βόχας μερικά στοιχεία.
Σε δύο συνεδριάσεις του 2018 (19 Μαρτίου η
πρώτη και 9 Ιουλίου η δεύτερη), το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου ΑΠΕΝΤΑΞΕ υποέργα από το γενικό έργο «Έργα αντιπλημμυρικής
προστασίας Π.Ε. Κορινθίας» τα οποία αφορούσαν άμεσα την περιοχή μας, ενώ μείωσε τον
προϋπολογισμό σε ένα έργο ακόμα.

Ρωτάμε κ. Παπακυριάκο: Πόσα χρόνια θέλει ένας ΦΟΊΝΙΚΑΣ
να φυτρώσει και να φτάσει σε ύψος το ένα μέτρο;
ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΠΕΝΤΕ ΧΡΟΝΙΑ! Τόσα τουλάχιστον είχαν μείνει ακαθάριστα
τα αυλάκια στο Βραχάτι, μέχρι η οργή και η αγανάκτηση του κόσμου
να σας αναγκάσουν να τα καθαρίσετε βιαστικά,
μια μέρα πριν την πρόσφατη νεροποντή!

Συγκεκριμένα απεντάχθηκαν τα έργα «Κατασκευή εργασιών αντιπλημμυρικής προστασίας
στο ρέμα Ζαπάντι», «Κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων περιοχής Πουλίτσας», «Ανακατασκευή υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων
περιοχών Ζευγολατιού, Βοχαϊκού και Βραχατίου», ενώ μειώθηκε κατά 100.000€ ο προϋπολογισμός του έργου «Συντήρηση υφιστάμενων
υποδομών για την αντιπλημμυρική προστασία
του Ασωπού ποταμού».
Τα έργα αυτά είχαν ενταχθεί σε χρηματοδότηση
το 2015 και το 2017, δεν εκτελέστηκαν και απεντάχθηκαν. Βέβαια, τα χρήματα δε χάθηκαν, η Περιφέρεια φρόντισε να τα εντάξει σε άλλο κωδικό
υπό το γενικό τίτλο αντιπλημμυρικών έργων περιοχής του δήμου Βέλου-Βόχας. Ωστόσο, έργα που
είχαν δρομολογηθεί, είχαν χρηματοδοτηθεί, είχαν
ενταχθεί, ήταν συγκεκριμένα και αφορούσαν συγκεκριμένες παρεμβάσεις σε περιοχές που είναι
ευάλωτες σε πλημμύρες, για δύο, περίπου, χρόνια έμειναν στα αζήτητα και τελικά παραπέφθηκαν στις Καλένδες.
Μπορεί ο απερχόμενος δήμαρχος, μπορεί ο κ. Παπακυριάκος ή οποιοσδήποτε άλλος από το επιτελείο του να μας διασφαλίσει ότι η εκτέλεση αυτών
των έργων το 2015, το 2016 ή το 2017 δεν θα είχε
αποτρέψει τις πλημμύρες που ζήσαμε το Σεπτέμβρη του 2018, τις πλημμύρες που ζουν στην Πουλίτσα κάθε φορά που βρέχει, το φόβο και την αγωνία των κατοίκων με την πρώτη ψιχάλα; Ο κόσμος
έχει φτάσει στο σημείο να τρέμει τη βροχή, που
θα έπρεπε να τη θεωρεί ευλογία Κυρίου!
Εδώ θέλουμε την ετοιμότητα της δημοτικής αρ-

χής. Να είναι σε ετοιμότητα και να προλαμβάνει,
να διεκδικεί και να απαιτεί κι όχι να μοστράρει
φωτογραφίες με μπουλντόζες παρκαρισμένες μέσα στη βροχή για να μας δείξει τη δήθεν
ετοιμότητά της. Να προστατέψει τα συμφέροντα
του δήμου, να προστατέψει τις περιουσίες των
πολιτών, όχι μόνο να μην αφήσει να χαθούν χρηματοδοτήσεις και έργα αλλά να απαιτήσει κι άλλα
περισσότερα, να είναι σε ετοιμότητα καθημερινά
για να υπερασπιστεί το γενικό καλό, την πρόοδο
και τη δημιουργία.
Σ’ αυτό η δημοτική αρχή Παπακυριάκου εμετρήθη, εζυγίσθη και εβρέθη ελλιπής!
9 χρόνια είναι αρκετά, ούτε μέρα παραπάνω!
Ήρθε η ώρα να δώσουμε νέα προοπτική στον
τόπο μας!
Ήρθε η ώρα για ΝΕΑ ΠΝΟΗ στο δήμο μας με
δήμαρχο, ο οποίος θα τρέχει, θα πιέζει και θα
νοιάζεται για το δήμο Βέλου-Βόχας καθημερινά!
Είναι το μέλλον που αξίζουμε εμείς και τα παιδιά μας! Πάμε λοιπόν!
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ΝΙΚΟΣ ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ - ΤΣΙΤΟΥΡΑΣ

Πολεοδομικός σχεδιασμός:
Πυλώνας ανάπτυξης�

Ο

πολεοδομικός σχεδιασμός
αποτελεί το βασικό μέσο
ανάπτυξης πολεοδομικών
πολιτικών και τον βασικό μοχλό
οργάνωσης του χώρου. Η Δημοτική Αρχή το περασμένο διάστημα δεν κατέθεσε τα απαραίτητα έγγραφα στο Συμβούλιο Της
Επικρατείας, ενώ μας είχαν δώσει
13 μήνες διορία , με αποτέλεσμα
να κηρυχθεί ο οικισμός παράνομος. Τώρα χρειάζεται να γίνουν
διαδικασίες από την αρχή, πράγμα
πολύπλοκο και χρονοβόρο. Δυστυχώς για άλλη μια φορά γινόμαστε μάρτυρες των εγκληματικών

αμελειών της Δημοτικής Αρχής.
Αυτή την στιγμή για να χτίσει κάποιος χρειάζεται έκταση μεγαλύτερη των 2 στρεμμάτων, μόνο σε
κεντρικό δρόμο. Όπως είναι εύκολα αντιληπτό, ανάπτυξη με αυτόν
τον τρόπο δεν μπορεί να έρθει.
Όποιος προφασίζεται ότι θέλει
να φέρει την ανάπτυξη στον τόπο,
οφείλει να το δείξει και με πράξεις
και αυτό η τωρινή Δημοτική Αρχή
απέτυχε να το κάνει.
Δεύτερο αλλά εξίσου σημαντικό θέμα αποτελεί ότι εδώ και
9 χρόνια, δεν έχει κατατεθεί το
γενικό πολεοδομικό σχέδιο του

πρώην Καλλικρατικού Δήμου
Βόχας, το όποιο εδώ και 13 συναπτά έτη έχει κολλήσει στην
πρώτη φάση, που επί Δημαρχίας
Χριστοδούλου ο όποιος είχε πάρει πρωτοβουλίες σε θετική κατεύθυνση. Λόγω αυτής της παράλειψης στερούμαστε την ευκαιρία
από το να αποκτήσουν τα ακίνητα αυξημένη αξία. Αυτή είναι
η ιεράρχηση των προβλημάτων
όπως πολλάκις έχω αναφέρει. Οι
τυμπανοκρουσίες της Δημοτικής
Αρχής περί έργων και ανάπτυξης
αντικρούεται με την πραγματικότητα, η οποία σας διαψεύδει καθημερινά.
Δεσμευόμαστε ότι με την ανάληψη των ηνίων του Δήμου, θα
γίνουν οι απαραίτητες διαδικασίες ώστε ο οικισμός του Βραχατίου να εισαχθεί όσο το δυνατόν
πιο έγκαιρα εντός σχεδίου πόλεως, αλλά και ο πρώην Δήμος Βόχας να αποκτήσει Πολεοδομικό
Σχέδιο. Για εμάς, η ανάπτυξη του
τόπου μας αποτελεί προτεραιότητα και όχι πολυτέλεια, κάτι που
ισχύει τώρα. Μας αξίζει σίγουρα
ένα καλύτερο αύριο και είμαστε
σίγουροι πως οι Δημότες ΒέλουΒόχας θα κινηθούν σε αυτήν την
κατεύθυνση. Αξίζουμε ένα καλύτερο αύριο και θα το πετύχουμε!
Ανεξάρτητη Ενωτική Κίνηση
Νίκος Βουδούρης-Τσίτουρας

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Την αποκατάσταση
της λειτουργικότητας
της αρδευτικής
διώρυγας ΑΟΣΑΚ
υπέγραψε
ο Πέτρος Τατούλης
Τη σύμβαση υλοποίησης του έργου της αποκατάστασης της λειτουργικότητας αρδευτικής
διώρυγας ΑΟΣΑΚ περιοχών Άσσου – Περιγιαλίου, Λεχαίου έως και Κορίνθου υπέγραψε την
Τρίτη 12 Φεβρουαρίου 2019 ο Περιφερειάρχης
Πελοποννήσου κ. Πέτρος Τατούλης.

Διακοπή άρδευσης
σε Βέλο-Βόχα και ΆσσοΠεριγιάλι-Λέχαιο, λόγω
εκτάκτων προβλημάτων
σε κεντρική διώρυγα
ΑΟΣΑΚ
Από τον Α.Ο.Σ.Α.Κ. γνωστοποιείται στους
ενδιαφερόμενους παραγωγούς Δήμου Βέλου-Βόχας και των Δημοτικών Διαμερισμάτων
Ασσου Περιγιαλίου Λεχαίου ότι διακόπτεται
προσωρινά η διεξαγωγή της άρδευσης στις περιοχές τους διότι προέκυψε έκτακτο πρόβλημα
στην κεντρική αρδευτική διώρυγα μετά τις τελευταίες έντονες βροχοπτώσεις.
Συγκεκριμένα στην παρόχθια αρδευτική διώρυγα στη θέση Βασιλικού φερτά υλικά έχουν
καταστήσει αδύνατη την διέλευση του αρδευτικού νερού σε σημείο που είναι πολύ δύσκολη η
πρόσβαση του συνεργείου αποκατάστασης.
Αυτό συμβαίνει διότι μεταξύ του σημείου
πρόσβασης και του προβλήματος, που έχει
προκύψει στην κεντρική αρδ.διώρυγα μεσολαβεί ο Ασωπός ποταμός από τον οποίο αυτή τη
στιγμή διέρχονται ορμητικά μεγάλες υδάτινες
ποσότητες λόγω των συνεχών βροχοπτώσεων.
Ο Α.Ο.Σ.Α.Κ. έχει επιληφθεί της κατάστασης
άμεσα ,με σκοπό να αποκατασταθεί το συντομότερο το πρόβλημα που προέκυψε, κάτω απο
πολύ αντίξοες συνθήκες (δυσκολία προσβασιμότητας, συνεχείς βροχοπτώσεις).
Ο Διευθυντής Π.Γιαννακάκος

ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
Αγροτεμάχιο
4,3 στρεμμάτων σουλτανίνα
σε πλήρη παραγωγή
ψηλό σκέπασμα, πεδινό,
ποτιστικό, (4 μετοχές σε
αρδευτικό συνεταιρισμό).
Περιοχή Λέχαιο.
Αγροτεμάχιο
2,1 στρεμμάτων εντός
οικισμού, οικοδομήσιμο,
θέση "Λινερια" Λέχαιο.
Πληροφορίες:
6974 484971

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν
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Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή
ΗΜΕΡΙΔΑ 01/02/2019, στο φιλόξενο
Επιμελητήριο Κορινθίας,
ημερίδα-διαβούλευση με θέμα «Εφαρ-

μογή Στρατηγικής Ο.Χ.Ε. στην Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας». Υπήρξε πλήρης
ενημέρωση των δυνατοτήτων της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (Ο.Χ.Ε.)
και του τρόπου υλοποίησης των δράσεων

αυτής. Οι Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις αποτελούν ένα νέο εργαλείο Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης για την
εφαρμογή αναπτυξιακών στρατηγικών
συγκεκριμένων χωρικών ενοτήτων.

Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση
«Ο.Χ.Ε.» στην Κορινθία
ÇΤα 11 εκατομμύρια ευρώ που
εξασφαλίσαμε για το πρόγραμμα Ολοκληρωμένης Χωρικής
Επένδυσης στην Κορινθία
σημαίνουν αναπτυξιακή προοπτική, σημαίνουν προσδοκία
και αποτελεσματικότηταÈ,
τόνισε ο Περιφερειάρχης
Πελοποννήσου κ. Πέτρος
Τατούλης κατά τη διάρκεια
της ενημερωτικής ημερίδας
για την ΟΧΕ στο επιμελητήριο
Κορίνθου την Παρασκευή 1
Φεβρουαρίου 2019.

Γράφει ο
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ*
Η στρατηγική αυτή εφαρμόζεται σε περιοχές που παρουσιάζουν συγκεκριμένα προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπισθούν με συνολικό τρόπο. Ακόμα
εφαρμόζεται σε περιοχές που έχουν
σημαντικές αναπτυξιακές δυνατότητες
και οι οποίες πρέπει να αξιοποιηθούν με
βάση ένα ολοκληρωμένο αναπτυξιακό
σχέδιο.
Οι στόχοι της Χωρικής Στρατηγικής
είναι:
• Βελτίωση οικονομικής κατάστασης
και απασχόλησης.
• Βελτίωση φυσικού και δομημένου
περιβάλλοντος με βάση την αειφόρο
προσέγγιση της αναπτυξιακής διαδικασίας.
• Βελτίωση καθημερινής ζωής με κοινωνικούς όρους.
Η προτεινόμενη περιοχή ΟΧΕ για
την Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας,
εκτείνεται εντός των διοικητικών ορίων
των πέντε (5) από τους έξι (6) Δήμους
της Π.Ε. Κορινθίας «εκτός του Δήμου
Λουτρακίου-Περαχώρας-Άγιων Θεο-

δώρων, για τον οποίο θα υπάρξει νέο
πρόγραμμα». Περιλαμβάνει το σύνολο
του Δήμου Νεμέας και μη αστικά τμήματα των τεσσάρων (4) Δήμων της Π.Ε.
Κορινθίας.
Στην Κόρινθο εκτός των περιοχών με
υψόμετρο μεγαλύτερο των 300,0 μ. περιλαμβάνει και τον αρχαιολογικό χώρο
Αρχαίας Κορίνθου - Ακροκορίνθου που
είναι "τοπίο εθνικής αξίας".
Ο προτεινόμενος αρχικός προϋπολογισμός του ΠΕΠ Πελοποννήσου για την
Κορινθία ανέρχεται στα 11 εκατομμύρια ευρώ, ο οποίος μπορεί να αυξηθεί
κατά 50% στα 16,5 εκατομμύρια ευρώ

ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ
& ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΟΥΒΙΤΑΚΗΣ

Γλ

Ζευγολατιό
Κορινθίας

Άσσος
Κορινθίας

ΤΗΛ.:

ΤΗΛ.:

27410 56566

27410 89117

∆ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΕΙ

Κιν.: 6944 243418
& 6937 114763

στην αναθεώρηση, με γενικό στόχο της
Στρατηγικής την αύξηση της ελκυστικότητας και αναβάθμιση της Π.Ε. Κορινθίας ως τουριστικός προορισμός και η
αξιοποίηση των κοινοτικών πόρων της
Κορινθίας.
Στο πλαίσιο του ΕΠ Πελοπόννησος
2014-2020 εφαρμόζονται:
• Οι Στρατηγικές ΒΑΑ (Βιώσιμη Αστική
Ανάπτυξη), στην πόλη της Καλαμάτας
και στο δίπολο Ναύπλιο - Άργος.
• Μία Στρατηγική ΤΑΠΤΟΚ στην Αρκαδία (Τοπική Ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων).
• Τελεί προς αξιολόγηση μια στρατηγική ΟΧΕ για την περιοχή της Μάνης.
• Επιπλέον εφαρμόζονται τρείς (3)
Στρατηγικές ΤΑΠΤΟΚ/LEADER του
ΠΑΑ, για το σύνολο της έκτασης της
Περιφέρειας Πελοποννήσου. Κύριο
χαρακτηριστικό των ΟΧΕ είναι ότι
εξασφαλίζει τη συμπληρωματικότητα
νέων δράσεων και νέων έργων και
τις συνέργειες μεταξύ των ενδιαφε-

ρομένων.
Στη Στρατηγική ΟΧΕ θα δημιουργηθεί ένας επιτελικός μηχανισμός που θα
συμμετέχουν εκπρόσωποι από τις πέντε (5) Δημοτικές Αρχές, με δυνατότητα
εκπροσώπησης της κοινωνικής και επιχειρηματικής βάσης.
Φορέας - Επικεφαλής του επιτελικού
μηχανισμού θα είναι η Περιφέρεια Πελοποννήσου. Η Περιφέρεια, δια του Περιφερειάρχη και όλων των συμβούλων,
εργάζεται έντονα και με μεθοδικότητα,
αναζητεί και βρίσκει καινούργια χρηματοδοτικά εργαλεία, που απευθύνονται
σε όλους τους πολίτες της Πελοποννήσου και προσφέρουν νέες οικονομικές
και κοινωνικές δυνατότητες για την
ισόρροπη ανάπτυξη της Περιφέρειας.
* Ο Δρ. Απόστολος Ε. Παπαφωτίου
είναι εντεταλμένος Σύμβουλος Πελοποννήσου, Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π.,
Οικονομολόγος Ε.Κ.Π.Α.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΜΑΡΜΑΡΩΝ

Mάρµαρα • γρανίτες
φυσικά πετρώµατα

Μουσών 14,
Βέλο Κορινθίας
replayctt@gmail.com

ΧΡΗΣΤΟΣ
ΘΑΝΑΣΕΝΑΡΗΣ
% 2742 033260
6945 435411
6947 099281
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Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

ΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ,
Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης
Πελοποννήσου:

“Τα προβλήματα δεν
λύνονται με υποσχέσεις
αλλά με εργατικότητα
και αφοσίωση”
Εφ' όλης της ύλης συνέντευξη παραχώρησε στην εφημερίδα
μας ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Πελοποννήσου, Άγγελος
Παπαγγελόπουλος. Ο κ. Παπαγγελόπουλος απαντά ξεκάθαρα και με
σαφήνεια για τις δύο θητείες του στο θώκο του Αντιπεριφερειάρχη,
για την συνεργασία α΄ και β΄ βαθμού αυτοδιοίκησης, τις πλημμύρες
και τα σχέδιά του για το άμεσο μέλλον και τις εκλογές του Μαΐου.
‣

Κύριε Παπαγγελόπουλε ο κ. Πέτρος
Τατούλης σας έχει εμπιστευτεί τη
θέση του θεματικού αντιπεριφερειάρχη Πελοποννήσου και τις δύο
τετραετίες του. Τι σημαίνει για σας
αυτή η εμπιστοσύνη του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου;
Αποτελεί μεγάλη τιμή για μένα η εμπιστοσύνη που έδειξε και συνεχίζει να
δείχνει ο Περιφερειάρχης στο πρόσωπό μου αλλά και διά μέσω εμού στους
κορίνθιους συμπολίτες. Μια συνεργασία που ξεκίνησε κατά την θητεία του
κ. Τατούλη ως υπουργού Πολιτισμού
και εμού ως δημάρχου Σικυωνίων
και αποτέλεσε το εφαλτήριο για την
χαλύβδωση μιας σχέσης εμπιστοσύνης, αλληλοεκτίμησης και πίστης στις
γνώσεις, στις ιδέες και στις ικανότητες.
Είμαι βέβαιος ότι η παρουσία του στην
ηγεσία της Περιφέρειας Πελοποννήσου
αποτελεί το εχέγγυο για την εδραίωσή
της σε μία συνεχή πορεία ανάπτυξης,
σε μία θέση οδηγού στην πρωτοπορία
και στην καινοτομία. Πρόκειται για έναν
ηγέτη που δεν διαχειρίζεται απλά. Αντίθετα, ανατρέπει, σχεδιάζει, πετυχαίνει.

‣

Η θέση σας οπωσδήποτε έχει αυξημένες ευθύνες και πολλές υποχρεώσεις. Αν κάνατε τώρα ένα μικρό
απολογισμό, τι θα λέγατε εν συντομία για το έργο σας;
Η θέση που μου εμπιστεύθηκαν οι κορίνθιοι πολίτες και ο περιφερειάρχης
συνοδεύεται με την βαριά ευθύνη της
ανταπόκρισης στην εμπιστοσύνη τους.
Κατά την πρώτη θητεία μου, είχα την
ευκαιρία να συμβάλλω στην εκκίνηση ή
επανεκκίνηση έργων, όπως το Αλιευτικό καταφύγιο του Βραχατίου, ο δρόμος
Βέλο - Στιμάγκα - Κούτσι – Νεμέα, η

Αλιευτικό καταφύγιο Βραχατίου

Στεκόμαστε αρωγοί στις προσπάθειες
των δήμων και με απόλυτη
αντικειμενικότητα και διαφάνεια
και πάντα ανάλογα με τα αιτήματα
που υποβάλλονται.

ολοκλήρωση του δρόμου Λαύκα – Καστανιά. Το 2014 ο περιφερειάρχης με
ορίζει Αντιπεριφερειάρχη με μετρήσιμα
αποτελέσματα όπως η καταγραφή των
περουσιακών στοιχείων της Περιφέρειας, ο συντονισμός στην κατάρτιση
και η παρακολούθηση υλοποίησης των
προυπολογισμών και απολογισμών,
η εκπροσώπηση της περιφέρειας σε
συνέδρια στο εξωτερικό και στην ημεδαπή, ο σχεδιασμός και υλοποίηση των
κέντρων κοινότητας, η υποστήριξη
κοινωνικών δομών. Υποστηρίζονται
εντάξεις και χρηματοδοτήσεις έργων
της Π.Ε. Κορινθίας (π.χ. ύδρευση Κιάτου), και έργων προστασίας των ακτών.
Μια σειρά συνεργασιών με το Υπουργείο πολιτισμού και χρηματοδότηση
ανασκαφικών εργασιών ανάδειξης αρχαιολογικών μνημείων. Ιδιαίτερη μνεία
χρειάζεται το έργο της ολοκληρωμένης
διαχείρισης των αστικών αποβλήτων
προυπολογισμού 168 εκ. €. Ένα πράσινο έργο οδηγός για όλη την Ελλάδα
με ορίζοντα ολοκλήρωσης μία διετία
και στόχο την προστασία της δημόσιας
υγείας και του περιβάλλοντος. Το έργο
του φράγματος του Ασωπού παρά τα
προβλήματα που παρουσιάστηκαν
υπολογίζεται να ολοκληρωθεί το 2020.
Τον ενδεικτικό απολογισμό θα κλείσει
το αστρονομικό πάρκο Κρυονερίου
που είναι ώριμο προς υλοποίηση.

‣

Στο παρελθόν έχετε διατελέσει και
δήμαρχος Σικυωνίων. Από την
εμπειρία σας ποιος βαθμός της αυτοδιοίκησης είναι πιο απαιτητικός
και πιο δύσκολος;
Δεν τίθεται θέμα συγκριτικής δυσκολίας. Και στους δύο βαθμούς, το ζητούμενο πάντα είναι η θέληση, το σχέδιο, η

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Περιφέρεια Πελοποννήσου 11

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

εργατικότητα και η αποτελεσματικότητα. Οι απαιτήσεις
και στις δύο περιπτώσεις είναι πολύ υψηλές και το διακύβευμα τεράστιο. Δεν είναι θέμα μόνον εκτέλεσης
έργων, είναι η εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου παρεμβάσεων με συγκεκριμένους στόχους που
μπορεί να φέρει μια νέα σελίδα, μια ανατροπή στην
συνήθεια και την παθητική στάση στα κακώς κείμενα.
Είναι η επαφή με τον πολίτη, ο σεβασμός στις απόψεις
του αλλά και η δυνατότητα να εμπνεύσουμε, να πρωτοπορήσουμε. Είναι η κοινωνική συνοχή, η αλληλεγγύη, η προσφορά, η συνύπαρξη. Είναι η δημιουργία
προυποθέσεων για επενδύσεις, για δημιουργία νέων
θέσεων εργασίας, για αντιμετώπιση σήμερα της φτωχοποίησης και αργότερα της εξασφάλισης ίσων ευκαιριών. Η αιρετή περιφέρεια, λόγω γεωγραφικής και
πληθυσμιακής κλίμακας και αρμοδιοτήτων προφανώς
έχει έναν επιτελικό και συντονιστικό ρόλο ώστε να επιτευχθούν αυτοδιοικητικές συνεργασίες, περιφερειακή
συνείδηση και ισόρροπη ανάπτυξη.

‣

Η εμπειρία σας από τη συνεργασία με τους δήμους
της Πελοποννήσου ποια είναι;
Ο Καλλικράτης όπως λέει και περιφερειάρχης είναι
από τα σημαντικότερα νομοθετήματα στην σύγχρονη
ιστορία της χώρας. Γιατί μεταφέρει τον σχεδιασμό και
τις αποφάσεις πιο κοντά στον πολίτη. Γιατί αναδεικνύει
την ευθύνη των αιρετών αλλά και τους δίνει ευκαιρίες
στην εύρεση πόρων και της κατάκτησης μιας ιδιαίτερης ταυτότητας. Όλα αυτά βέβαια εξαρτώνται και από
τις ικανότητες, το πολιτικό υπόβαθρο, την δημοκρατική ιδιοσυγκρασία των αιρετών. Η μέχρι σήμερα συνεργασία με τους δήμους σαφώς παίρνει θετικό πρόσημο. Οι προτάσεις μας πάντα είναι στην κατεύθυνση
της αντιμετώπισης τοπικών και υπερτοπικών προβλημάτων με την ανάδειξη νέων δρόμων συνεργασίας. Στεκόμαστε αρωγοί στις προσπάθειες των δήμων
και με απόλυτη αντικειμενικότητα και διαφάνεια και
πάντα ανάλογα με τα αιτήματα που υποβάλλονται. Να
ξεκαθαρίσουμε ότι δεν υπάρχει καμία σχέση προισταμένου- υφισταμένου μεταξύ περιφέρειας και δήμων.
Πρόκειται για δύο εντελώς ανεξάρτητες και παράλληλες στη λειτουργία τους δομές.

‣

Στην Κορινθία τον περασμένο Σεπτέμβριο αντιμετωπίσαμε μεγάλα προβλήματα με τις πλημμύρες.
Πολλοί έσπευσαν να κατηγορήσουν την Περιφέρεια για πλημμελή καθαρισμό των ρεμάτων, ενώ
περιφερειακοί σύμβουλοι ανταπάντησαν για την
ολιγωρία των δημάρχων, η οποία δημιούργησε, εν

Αστεροσκοπείο Κρυονερίου

τέλει, τα προβλήματα. Ποιά είναι η γνώμη σας;
Εδώ τα πράγματα είναι πολύ συγκεκριμένα και αδύνατον να αμφισβητηθούν. Η αρμοδιότητα καθαρισμού
των ρεμάτων τα προηγούμενα χρόνια ανήκε στους δήμους παρότι η περιφέρεια Πελοποννήσου πέραν των
αρμοδιοτήτων της προχωρούσε σε καθαρισμούς. Με
το νόμο του Κλεισθένη γίνεται μεταφορά της αρμοδιότητας στις Περιφέρειες και ζητείται από τους δήμους
ενημέρωση για τις μέχρι τότε ενέργειες τους σχετικά
με τις διευθετήσεις και καθαρισμούς των χειμάρρων
και των ρεμάτων. Μετά τις επιπτώσεις του Ζορμπά και
παρά τις ελάχιστες ατυχείς προσπάθειες μεταφοράς
ευθυνών υπήρξε και συνεχίζει να υπάρχει στενή και
αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ των δύο βαθμών
αυτοδιοίκησης. Αμεσα από τη μεριά μας εκτελέστηκαν
και εκτελούνται επείγοντα έργα καθαρισμών ενώ έργα
μεγαλύτερης κλίμακας έχουν προγραμματισθεί και θα
εκτελεστούν με τη βελτίωση των καιρικών συνθηκών.
Βέβαια εδώ θα πρέπει να πούμε ότι επιβαρυντικό ρόλο
έπαιξαν η κατασκευή του προαστιακού και της Νέας
εθνικής οδού. Πλημμελής κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων, ανύπαρκτες νέες οδοί απορροής ομβρίων
στην θάλασσα, συγκέντρωση και οδήγηση των υδάτων στα υπάρχοντα ρέματα των οποίων οι διατομές
αποδεικνύονται ανεπαρκείς για τις νέες ποσότητες. Θέματα που έχω κάνει γνωστά στους αρμόδιους φορείς,

όπως και στην σημερινή ηγεσία της Γ.Γ. του υπουργείου υποδομών, ακόμα και πριν αναλάβει καθήκοντα.
Τα προβλήματα δεν λύνονται με υποσχέσεις αλλά με
εργατικότητα, συνεχή παρακολούθηση και αφοσίωση.

‣

Ποιοι είναι οι άμεσοι στόχοι σας; Θα είστε και πάλι
υποψήφιος με τον Πέτρο Τατούλη;
Η πορεία μου τα τελευταία 9 χρόνια ήταν σταθερή και
αταλάντευτη στο πλευρό του Πέτρου Τατούλη. Η πίστη μου στην αυτοδιοίκηση, στην αχειραγώγητη και
ακηδεμόνευτη αυτοδιοίκηση, η αφοσίωση στο όραμα
της νέας Πελοποννήσου, η πρόκληση της δημιουργίας
μιας περιφέρειας πρότυπο και οδηγό των εξελίξεων, η
δημιουργική συνεργασία με τον επικεφαλής και τους
συναδέλφους μου είναι πλέον μονόδρομος. Το 2010
ήταν η πρόκληση του καινούργιου, το 2014 τα πρώτα αποτελέσματα της δουλειάς μας δικαιώθηκαν από
τους πελοποννήσιους πολίτες. Το 2019 αφού πρώτα
ευχαριστήσω τους κορίνθιους συμπολίτες μου για
την εμπιστοσύνη που μας έδειξαν, θα ζητήσω πάλι ως
υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος την ανανέωση
της εμπιστοσύνης τους μέσα από τον συνδυασμό του
Πέτρου Τατούλη και τους βεβαιώ ότι θα συνεχίσω να
στέκομαι αντάξιος της εμπιστοσύνης τους.

ΓΡΑΦΕΊΑ
W.C.
ΚΑΦΕΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΊΑ
ΕΣΤΊΑΤΟΡΊΑ
ΠΑΊΔΟΤΟΠΟΊ
ΓΥΜΝΑΣΤΉΡΊΑ
ΚΟΜΜΩΤΉΡΊΑ
ΠΑΊΔΊΚΑ ΡΟΥΧΑ
ΥΠΟΔΉΜΑΤΑ
ΑΝΔΡΊΚΑ-ΓΥΝΑΊΚΕΊΑ ΡΟΥΧΑ
ΕΣΩΡΟΥΧΑ
ΔΕΡΜΑΤΊΝΑ ΕΊΔΉ

Τώρα η επιλογή είναι δική σας!
ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ

25ης Μαρτίου 5, Κιάτο 20200, τ.&f. 27420 27744, κιν. 6937 046857
www.earthcontrol.gr e-mail: info@earthcontrol.gr

ΑΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ W.C.
ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ
ΕΝΤΟΜΩΝ
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Με ένα κείμενο φωτιά που ανήρτησε στο προφίλ του στο Facebook
απάντησε ο Δημήτρης Παπαγεωργίου στην ανακοίνωση του δημάρχου
Σικυωνίων για την έλευση του πόσιμου νερού στο Κιάτο και τα γύρω
χωριά. Ο υποψήφιος δήμαρχος
Σικυωνίων κατηγόρησε τον Σπύρο
Σταματόπουλο για σωρεία ανακριβειών και ψευδών και τον προκάλεσε σε δημόσιο διάλογο, όποτε και
όταν θέλει.

Ας δούμε αναλυτικά τι αναφέρει ο Δημήτρης Παπαγεωργίου στην ανακοίνωσή του:
«Σήμερα είναι πράγματι μια ιστορική μέρα για το Δήμο Σικυωνιων. Μια
ιστορική μέρα όπου αποκαλύφθηκε
πλήρως για όποιον έχει ανοιχτα ώτα το
απόλυτο ΨΕΜΑ αλλά και ο ΑΝΤΙΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ χαρακτήρας μιας Δημοτικής
Αρχής βυθισμένης στην υποκρισία. Και
εξηγούμαι:
1) Επί 9 έτη ο κ.Δήμαρχος προσωπικά
σας έταζε ΠΗΓΑΙΟ ΝΕΡΟ. Φέρνει ΝΕΡΟ
ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ και μάλιστα με προσμίξεις 3 ήδη ενεργών και ακατάλληλων
ως προς τον πόσιμο χαρακτήρα του
νερού τους συν μια νέα την περίφημη
γεώτρηση Παπαμήτρου (Κεφαλαρι).
Ο μηδενιστικός λόγος αποδεικνύεται
από το ότι ούτε καν μνημόνευσε τον
αείμνηστο Δήμαρχο Γιαννόπουλο, που
οραματίστηκε αυτό το έργο και αγόρασε
την συγκεκριμένη γεώτρηση 20 χρόνια
πριν.
2) Απεκρύβη συνειδητά το γεγονός ότι
η ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ από
πριν είναι κατ' ελάχιστον βελτιωμένη
τόσο ώστε να εντάσσεται κατά την πρόσφατη μέτρηση στα όρια του πόσιμου
νερού.
3) Απεκρύβη σκόπιμα ότι ο ΕΦΕΤ καλεί
ΣΕ ΤΑΚΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ για
επανέλεγχο τα νερά των γεωτρήσεων
αν χρησιμοποιούνται ως πόσιμα. Σήμερα είναι διαφορετική η ποιότητα του
νερού από ότι πχ το Μάιο όταν και θα
έχει σαρωθεί η γη από τα γεωργικά λιπάσματα. Τότε θα ανακαλυφθεί πλήρως
η σημερινή κοροϊδία.
4) Αναφέρθηκε σε ποσά εκατομμυρίων
και σε εργολάβους που κατασκεύασαν τα έργα . Τα χιλιόμετρα αυτά κατασκευάστηκαν με ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Ή ΕΓΙΝΕ

Λάβρος ο Δημήτρης
Παπαγεωργίου κατά
Σταματόπουλου
για το νερό
ΣΩΡΕΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΕΩΝ και
μάλιστα ΟΧΙ ΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΑΣ αλλά "πρόθυμων
υπαλλήλων" άλλων φορέων;;;;;;
4) Ποια είναι η περιβαλλοντική φροντίδα για την περιοχή που δίνει ΝΕΡΟ
ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΟΧΙ ΠΗΓΩΝ ως προς την
απομείωση του υδροφόρου ορίζοντα
της, γεγονός που εγκυμονεί προφανείς
κινδύνους αφανισμού των υδάτων συνολικά της περιοχής;;;
5) Εν τέλει ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΗΜΑΤΙΚΗ
ΛΑΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΜΑΡΤΙΟΥ 2018
ΣΤΗ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑ Η ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΠΑΙΡΝΕΙ Ή ΔΕΝ ΠΑΙΡΝΕΙ ΠΗΓΑΙΟ ΝΕΡΟ ως
ο κ.Δήμαρχος διατυμπάνιζε όταν φώναζε ότι δεν θα δίνει ούτε ένα "δάκρυ νερό"

μοιράζοντας "πολιτικό σανό" στα παπαγαλάκια του;;;;
6) Ανακοινώθηκαν έργα 14.000.000 €
με ένα κακόγουστο πανό μάλιστα μέσα
στον τοπικό ναό της δημοκρατίας, την
αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου.
Μέχρι σήμερα γνωρίζουμε ότι ο διαγωνισμός αφορούσε πόσο 1.339.663€ και
υπεγράφη τον Σεπτέμβριο του 2018.
Ή τα υπόλοιπα ποσά είναι παραμύθια
ή δόθηκαν με απευθείας αναθέσεις;;;
Σε τι από τα δύο εμπαίζουν άραγε τους
πολίτες;;
7) Η ανακοίνωση αντί για χαρμόσυνο
γεγονός έμοιαζε με καταναγκαστικά
έργα Βορείου Κορέας. Οι υπάλληλοι
βρέθηκαν εκεί κατόπιν αυστηρής εντο-

Στην κατάρρευση της γέφυρας στον Όλβιο Ποταμό αναφέρθηκε σε άλλη
ανάρτησή του ο Δημήτρης Παπαγεωργίου. Ο υποψήφιος Δήμαρχος Σικυωνίων που έσπευσε στον τόπο του συμβάντος σημείωσε στον προσωπικό
του λογαριασμό στο Facebook:
Από καθαρή τύχη δεν θρηνήσαμε θύματα!!!! Απόδειξη προχειρότητας,
ανευθυνότητας, χαβαλέ στο νούμερο 1 σε επισκεψιμότητα δρόμο της Κορινθίας. Η εγκατάλειψη σε όλο της το μεγαλείο.
Η τελική ευθύνη βέβαια στις δημοκρατίες χωρίς δικαιολογίες ανήκει
μόνο στους πολίτες, γιατί αυτοί έχουν την κυρίαρχη επιλογή!

λής της διοικήσεως, δημοτικοί σύμβουλοι και πρόεδροι χωριών ακόμα και
κείνων που δεν θα πάρουν από το νερό
των γεωτρησεων και παντελής απουσία
απλών δημοτών συνθέτουν τη λεγόμενη επικοινωνιακή εικόνα. Και πάνω από
όλα άρνηση της δημοτικής Αρχής να
δεχτεί ερωτήσεις. Ο ορισμός του κατεστημένου, της αλαζονείας, της προσωπικής συναλλαγής ως μέσο πολιτικής
επικράτησης.
Δεν είναι ο χώρος για να γράψω έκθεση για ένα τέτοιο θέμα. Έγραψα λίγους
προβληματισμούς.
κ.Δήμαρχε σήμερα ΔΕΝ δεχτήκατε
ερωτησεις. Καλέσατε τα μέσα, είπατε
τα παραμύθια σας, λάβατε το χειροκρότημα από τους δημοτικούς σας συμβούλους (ο κόσμος δεν πείστηκε γιατί
διαφορετικά σε μια δήθεν τόσο ιστορική
στιγμή θα είχε βουλιάξει όλη η πλατεία
του Κιατου) και φύγατε....
Σας καλώ ΟΠΟΥ θέλετε ΟΠΟΤΕ θέλετε
με ΟΠΟΙΟΝ συντονιστή θέλετε ενώπιον
ΟΠΟΙΟΥ κοινού θέλετε σε ΑΝΟΙΧΤΟ ΔΙΑΛΟΓΟ για την κοροϊδία του Σικυωνιου
λαού επί 9 έτη, για την αδιαφορία σας
για το Στυμφάλιο λαό, για τις άθλιες μεθοδεύσεις ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΕΩΝ σε
εργολάβους που σήμερα παριστάνουν
τους "πολιτικούς σας συνεργάτες", για
τις μετατροπές ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΣΕ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
και ότι άλλο θελήσετε. Από μέρους μου
ανοιχτή κάθε ατζέντα. Είπατε ότι τίποτα
δεν σας χαρίστηκε. Ιδού η ώρα να δείξετε ότι δεν φοβάστε το διάλογο. Αναμένω
τον ορισμό της ημερομηνίας».

ΤΡΟΦΕΣ
Ο
Ω
Z
PET SHOP

BEST κατ ’ οίκον
διανοµή

προσφορά

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ,
ΓΡΑΝΑ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ
ΣΚΥΛΟΤΡΟΦΗ
τηλ. 27410 50180
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
κιν. 6940 998153
(ΣΑΚΙ 20 kg)

13,90€
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Στον "Πυρετό" του νερού!

Π

αρακολουθούμε τις τελευταίες
μέρες με μεγάλο ενδιαφέρον
και απορία τον πανικό που προκάλεσε
η ανακοίνωση του δημάρχου Σικυωνίων Σπύρου Σταματόπουλου ότι η
πόλη του Κιάτου και τα χωριά Μούλκι, Πάσιο και Κάτω Διμηνιό υδροδοτούνται με πόσιμο νερό. Είδαμε εκτός
από τον πανικό και τις σπασμωδικές
κινήσεις υποψηφίων και μη, οι οποίοι
επιδόθηκαν σε έναν φοβερό πόλεμο
αναρτήσεων και ανακοινώσεων στο
διαδίκτυο σχετικά με την ποιότητα
του νερού, από πού προέρχεται το
νερό, αν θα είναι καλό το Μάρτιο, τον
Απρίλιο, τον Μάιο. Αν θα είναι πόσιμο
τον Ιούνιο, διαυγές τον Ιούλιο και αρκετά …δροσερό τον Αύγουστο!
Ως δυσάρεστο ξάφνιασμα καταγράφηκε και καταγράφεται η αίσθηση και
παγιώνεται η πεποίθηση ότι υπάρχουν
υποψήφιοι δήμαρχοι ή σύμβουλοι οι
οποίοι τοποθετούν το προσωπικό,
στενά ψηφοθηρικό και εκλογικό συμφέρον τους υψηλότερα από το γενικό
καλό. Οι γνωστοί «παροικούντες την
Ιερουσαλήμ» από την ώρα της ανακοίνωσης αναλώνονται μανιωδώς σε
μια συνεχή προσπάθεια να μειώσουν
την επιτυχία, να τσαλαπατήσουν το
όνειρο, να τρομάξουν, να φοβίσουν,
να δημιουργήσουν επιφυλάξεις στον
κόσμο για τη χρήση του υπέρτατου
αγαθού του πόσιμου νερού.
Αναδείχθηκε σε μείζον θέμα το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή χρησιμοποιούνται τα νερά των γεωτρήσεων
και όχι τα πηγαία για την υδροδότηση
της πόλης και των χωριών. Θέμα το
οποίο, ειρήσθω εν παρόδω, ανέδειξε
ο ίδιος ο Σταματόπουλος, μιλώντας
με ειλικρίνεια και λέγοντας ότι σε λίγους μήνες το νερό των γεωτρήσεων
θα αντικατασταθεί με αυτό της Δρίζας.
Περιφέρονται στην «πιάτσα» παπαγαλάκια που διαλαλούν ότι το νερό των
γεωτρήσεων δεν θα είναι πόσιμο σε

λίγο καιρό, ξεχνώντας προφανώς ότι
από τον ίδιο υδροφόρο ορίζοντα, τον
οποίον θεωρούν ότι θα είναι μολυσμένος σε λίγους μήνες, αντλούν οι
γεωτρήσεις των εμφιαλωτηρίων, των
οποίων οι έλεγχοι είναι συχνοί εξονυχιστικοί και από τους πλέον υπεύθυνους φορείς, αντλούν οι γεωτρήσεις
για τις οποίες υπήρξε διαμάχη με την
Κόρινθο, αλλά αντλούν και ικανοποιούν τις υδρευτικές τους ανάγκες
τα χωριά της Στυμφαλίας: Καίσαρι,
Κεφαλάρι, Στυμφαλία, Καλλιάνοι και
Κλημέντι, πολλά χρόνια τώρα.

Η

αλήθεια είναι ότι κάθε προσπάθεια παραπληροφόρησης πέφτει
στο κενό. Ο ίδιος ο Σταματόπουλος
ανακοίνωσε ότι στην ΔΕΥΑΣ υπάρχουν και θα υπάρχουν αναλύσεις
που μπορεί ο καθένας να δει. Από την
άλλη, οι πολίτες αναγνωρίζουν πλέον
με ευκολία τις προθέσεις τους: στενές, μικροπολιτικές, κοντόφθαλμες.
Το έργο της υδροδότησης με πόσιμο
νερό του Κιάτου είναι κατοχυρωμένο
από όλες τις απόψεις, όσο κι αν κάποιοι λυσσωδώς προσπαθούν να το
υποβαθμίσουν ή να το απαξιώσουν.
Ωστόσο μέσα σε όλον αυτόν το διαγκωνισμό αξίζει τον κόπο να προσέξουμε ότι ενώ από τους αντιπάλους
του Σταματόπουλου λείπει η ικανότητα να αναγνωρίζουν ότι ο σκοπός
που επετεύχθη εξυπηρετεί το γενικό
καλό, ο δήμαρχος Σικυωνίων έχει
από καιρό επιδείξει μια αξιοθαύμαστη
ανωτερότητα και συναινετική πολιτική, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα ότι στις δημόσιες αναφορές του
για το έργο της υδροδότησης, ποτέ
δεν έχει παραλείψει να αναφερθεί
στις όποιες προσπάθειες των προκατόχων του για την εκπλήρωση του
πολυπόθητου στόχου!
Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Γεώργιος Χρ. Χριστοδούλου, Κιάτο

Πιέζει ο Δήμας, ανέλαβε ο Δέδες
Ερώτηση στη Βουλή για την κατάρρευση της
γέφυρας που έκοψε το Φενεό στη μέση
Το ζήτημα της κατάρρευσης της γέφυρας στον Ολβιο ποταμό, η οποία συνδέει την ανατολική με τη δυτική πλευρά (από Μεσινό προς Αρχαία Φενεό)
έφερε στη Βουλή ο Βουλευτής Κορινθίας Χρίστος Δήμας.
Στην ερώτηση μεταξύ άλλων αναφέρονται τα εξής: «Οι έντονες βροχοπτώσεις
των τελευταίων ημερών στην ορεινή
Κορινθία, είχαν ως αποτέλεσμα να δημιουργηθούν σημαντικά προβλήματα
στην περιοχή, με αποκορύφωμα ζημιές
σε κρίσιμες υποδομές. Η γέφυρα στον
Ολβιο ποταμό, η οποία συνδέει την ανατολική με τη δυτική πλευρά (από Μεσινό προς Αρχαία Φενεό) -μέσα από την
επαρχιακή οδό- κατέρρευσε και η περιοχή του Φενεού έχει «κοπεί» στα δύο.
(...) Η κατάρρευση της γέφυρας γεννά
σημαντικά προβλήματα στις μετακινήσεις των κατοίκων της περιοχής αλλά
και ανασφάλεια για την αξιοπιστία των
υπόλοιπων υποδομών. (...)
Κατόπιν των παραπάνω, ερωτάσθε:
α) Ποιος είναι ο προγραμματισμός σας
για την αποκατάσταση της γέφυρας που
συνδέει τα χωριά Μεσινό και Αρχαία Φενεό; Υπάρχει σε εξέλιξη διερεύνηση των
αιτίων που οδήγησαν στην κατάρρευση
της; Πότε ήταν η τελευταία συντήρηση της υποδομής και σε ποιο βαθμό οι
υπόλοιπες παρόμοιες υποδομές της

Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας είναι ασφαλείς για τη διέλευση πεζών και
οχημάτων;
β) Ποιο είναι το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της νέας γέφυρας και τι σκοπεύετε να πράξετε ώστε
να επιταχύνετε την διαδικασία αποκατάστασης της κυκλοφορίας στην περιοχή;
γ) Είναι στις προθέσεις σας η δημιουργία
ενός Εθνικού Μητρώου Γεφυρών;

Το πήρε πάνω του ο Δέδες
Από το Ξυλόκαστρο που βρέθηκε την
επόμενη μέρα ο Γενικός Γραμματέας
Υποδομών και υποψ. Περιφερειάρχης
Πελοποννήσου Γιώργος Δέδες, σημείωσε πώς ήρθε σε άμεση συνεννόηση με
τον δήμαρχο Σικυωνίων Σπύρο Σταματόπουλο και δρομολογήθηκε η αποκατάσταση της γέφυρας το συντομότερο
δυνατό. Ο κ. Δέδες υπογράμμισε ότι
παρότι δεν είναι στην δικαιοδοσία του
υπουργείου, λόγω του ότι προήλθε από
φυσική καταστροφή η κατάρρευση, θα
χρηματοδοτηθεί άμεσα ο δήμος Σικυωνίων για την επανακατασκευή της.

Μεγάλες προσφορές
σε αξεσουάρ
eshop: best- friends.gr
Άγγελος Τασινόπουλος
Κατερίνα Βράκα

Best Friends - Pet Market

Φόρµα Μέλους

Ονοµατεπώνυµο ......................................................................................................................................................
∆ιεύθυνση ................................................................................................ Πόλη .....................................................
Email ................................................................................... Τηλ. κινητό ..................................................................

Ελ. Βενιζέλου 15 Κιάτο - Έδρα: Λάκκοι Βασιλικού
τηλ. 2742022153 - 2742026969 email: info@best-friends.gr

Γίνεται µέλος και κερδίστε πόντους µε τις αγορές σας προϊόντα pet
και εξαργυρώστε τους στις επόµενες αγορές σας
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Πόσιμο νερό στις βρύσες του ΚΙΑΤΟΥ και των χωρ
Σε μια εντυπωσιακή συνέντευξη τύπου, ο δήμαρχος Σικυωνίων Σπύρος Σταματόπουλος ανακοίνωσε εν μέσω χειροκροτημάτων, ότι στις
βρύσες των κατοίκων της πόλης του Κιάτου και
ΑΛΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
των χωριών του Μουλκίου, Πασίου και Κάτω Διμηνιού τρέχει πόσιμο νερό.
Στην κατάμεστη αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου Σικυωνίων βρέθηκαν οι επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων, οι πρόεδροι των κοινοτήτων, δημοτικοί σύμβουλοι, διοικητικοί υπάλληλοι, αλλά και αρκετός
κόσμος που συγκεντρώθηκαν περιμένοντας να ακούσουν την μεγάλη
είδηση. Ο δήμαρχος αναφέρθηκε με ιδιαίτερη συγκίνηση στην προσπάθεια, τους κόπους και τους αγώνες ετών για το αυτονόητο, όπως είπε, το
καθαρό, πόσιμο νερό στις βρύσες των δημοτών.
Το έργο
ολοκληρώνεται
με τη σύνδεση
στις πηγές Δρίζας

ΕΞΟΠΛΙΣΤΗΚΑΝ &
ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΘΗΚΑΝ:
4 Γεωτρήσεις
Ύδρευσης

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΑΝ:
20 χλμ. Δίκτυα
Ύδρευσης
3 Αντλιοστάσια

Μετά από
συστηματική και
επίπονη προσπάθεια
το αποτέλεσμα
ήταν η σύνδεση
στις πρώτες
αδειοδοτημένες
υδροληψίες της Δ.Ε.
Στυμφαλίας

Η ύδρευση του
Κιάτου και των
όμορων χωριών ήταν
πάγιο αίτημα της
Τοπικής Κοινωνίας.

Ιστορική μέρα
για τον δήμο
Σικυωνίων
Σ

ας ευχαριστώ που ανταποκριθήκατε στο σημερινό κάλεσμα για να
αναμεταδώσετε τη σημαντικότερη
είδηση που περιμένουν οι κάτοικοι
του ΚΙΑΤΟΥ και των ΟΜΟΡΩΝ ΧΩΡΙΩΝ».
Μ' αυτά τα λόγια και εμφανή τη συγκίνηση
ξεκίνησε τη συνέντευξη τύπου ο δήμαρχος Σικυωνίων Σπύρος Σταματόπουλος.
Και συνέχισε: «Περιμένουν Χρόνια Τώρα.
Αιώνες! Γενιές και Γενιές. Περιμένουν οι
Επαγγελματίες, Τα Μαγαζιά, Τα Νοικοκυριά, ο Εμπορικός Κόσμος, οι Επισκέπτες.
Αγαπητοί Φίλοι και Φίλες…
Σήμερα είναι μια ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΜΕΡΑ. Το
έτος 2019 είναι ΕΤΟΣ ΟΡΟΣΗΜΟ. Ως Πρόεδρος της ΔΕΥΑΣ κ Δήμαρχος εκπροσωπώντας το ΔΣ σας ανακοινώνω επίσημα
ότι:
ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ και ΕΠΑΡΚΟΥΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ πόσιμου νερού ρέει στις βρύσες της ΠΟΛΗΣ του ΚΙΑΤΟΥ και τα χωριά
ΜΟΥΛΚΙ, ΠΑΣΙΟ, ΚΑΤΩ ΔΙΜΗΝΙΟ», κατέληξε συγκινημένος και καταχειροκροτούμενος από όλους τους παριστάμενους.
Ο Σπύρος Σταματόπουλος συνέχισε
εξηγώντας: «ΚΑΝΑΜΕ ΠΡΑΞΗ το ΑΥΤΟΝΟΗΤΟ. 15.000 κάτοικοι και επισκέπτες
ανοίγουν τη βρύση και πίνουν αγιασμό.
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΑΜΕ μια προσπάθεια που
ήταν συνέχεια των διεκδικήσεων και προηγούμενων δημοτικών αρχών. ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ιστορία του τόπου μας
Είναι ένα ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΑΛΜΑ για την ΑΝΑΠΤΥΞΗ του ΤΟΠΟ ΜΑΣ. Αλλάζει η Καθημερινότητα. Βελτιώνεται η Ποιότητα ζωής των
Πολιτών. ΞΗΜΕΡΩΝΕΙ ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΜΕΡΑ.
ΑΝΑΤΕΛΛΕΙ Ο ΉΛΙΟΣ της αισιοδοξίας για
τον Ελεύθερο Επαγγελματία, για τον Υπο-

■■ Στην κατάμεστη αίθουσα του Δημοτικού συμβουλ
δημοτικών συμβούλων, προέδρων κοινοτήτων ο
τη μεγάλη είδηση ότι στις βρύσες του Κιάτου και τ

ψήφιο Επενδυτή, για τα νοικοκυριά.
Γι’ αυτή την ιστορική αλλαγή ΠΑΛΕΨΑΜΕ. Σ' αυτό τον ΑΓΩΝΑ ΚΟΠΙΑΣΑΜΕ, ΠΟΝΕΣΑΜΕ, ΜΑΤΩΣΑΜΕ. Αλλά ΝΙΚΗΣΑΜΕ
γιατί δεν ΛΥΓΙΣΑΜΕ. Δεν μας χαρίστηκε
ΤΙΠΟΤΑ», κατέληξε με ένταση!

Η ανακοίνωση της ΔΕΥΑΣ

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ

Σύμφωνα με το σχετικό έντυπο που κυκλοφόρησε η ΔΕΥΑΣ έγιναν πράξεις οι
δεσμεύσεις και οι ομόφωνες αποφάσεις
των λαϊκών συνελεύσεων των χωριών για
ανταποδοτικά έργα στις περιοχές υδροληψιών που υδρεύουν το Κιάτο και τα όμορα
χωριά. Συγκεκριμένα έγιναν:
6 Γεωτρήσεις Άρδευσης [Καίσαρι (2), Βελίνα, Κλημέντι, Κρυονέρι, Ψάρι]
3 Νέα Αντλιοστάσια Άρδευσης (Στυμφαλία, Λαύκα-Καστανιά, Κεφαλάρι)
Αρδευτικά Δίκτυα 67 χλμ (Στυμφαλία 3,5
χλμ, Καίσαρι- Κεφαλάρι 35 χλμ, Μεγ. Βάλτος - Λαλιώτη - Διμηνιό - Πάσιο - Κάτω
Διμηνιό 22 χλμ, Βελίνα 1,6 χλμ, Κρυονέρι
5 χλμ.
Επιπλέον απαλλάσονται από τα τέλη
ύδρευσης οι κάτοικοι όλων των χωριών
της Δ.Ε. Στυμφαλίας, καθώς και των χωριών Κλημεντίου και Βελίνας.

Την ίδια στιγμή στη δημοσιότητα δόθηκε
ανακοίνωση της ΔΕΥΑΣ υπογεγραμμένη
από τον διευθυντή της Επιχείρησης και
δήμαρχο Σικυωνίων Σπύρο Σταματόπουλο και τον Πρόεδρο της ΔΕΥΑ Σικυωνίων
Παναγιώτη Νίκα, η οποία ανέφερε τα εξής:
«Το καθαρό ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ, παγκόσμιος
δείκτης βιοτικού επιπέδου, έλειψε από την
περιοχή μας, δυσκολεύοντας και υποβαθμίζοντας τις ζωές όλων μας. Το 2019 είναι για
τον Δήμο Σικυωνίων ένα έτος ορόσημο. Οι
διεκδικήσεις και προσπάθειες πολλών δεκαετιών ευοδώθηκαν και αλλάζουν την οικονομική, κοινωνική και πολιτική ιστορία του
τόπου μας.
Υψηλής ποιότητας ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ και
ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ από τη Δ.Ε. Στυμφαλίας τρέχει για πρώτη φορά, το έτος
2019, στις βρύσες χιλιάδων κατοίκων και
επισκεπτών της πόλης του ΚΙΑΤΟΥ και των
όμορων χωριών ΚΑΤΩ ΔΙΜΗΝΙΟΥ, ΠΑΣΙΟΥ
και ΜΟΥΛΚΙΟΥ.
Στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. (http://
www.deyasik.gr/analiseis_nerou.php)
έχουν αναρτηθεί και είναι διαθέσιμες όλες
οι χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις
από τα διάφορα σημεία δειγματοληψίας
από πιστοποιημένο κατά ΕΣΥΔ εργαστήριο
που βεβαιώνουν ότι ΤΟ ΝΕΡΟ ΕΙΝΑΙ ΠΟΣΙΜΟ σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 67322/ΦΕΚ 3282/Β/19-09-2017, που
αφορά την ποιότητα νερού για ανθρώπινη
κατανάλωση.
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ριών ΜΟΥΛΚΙ, ΠΑΣΙΟ, ΚΑΤΩ ΔΙΜΗΝΙΟ

λίου Σικυωνίων ενώπιον αντιπολίτευσης, συμπολίτευσης, αρχηγών παρατάξεων,
δήμαρχος Σικυωνίων Σπύρος Σταματόπουλος ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα
των χωριών Μούλκι, Πάσιο και Κάτω Διμηνιό ρέει πόσιμο νερό!

είωση του τιμολογίου ύδρευσης πάνω
40%, η εξοικονόμηση εκατομμυρίων
ετησίως για τα νοικοκυριά καθώς και
η Δ.Ε.Υ.Α. Σικυωνίων, η κατάργηση
ης πλαστικών μπουκαλιών εμφιαλωυ νερού, είναι μερικά από τα οικονομιι περιβαλλοντικά οφέλη που αξίζει να
ωθούν.
σημαντικό όμως, αγαπητοί συνδη-

μότες, είναι η καλύτερη ποιότητα ζωής για
όλους εμάς που κατοικούμε στο δήμο Σικυωνίων αλλά και τους επισκέπτες. Το αυτονόητο, με πολύ κόπο, έγινε επιτέλους πράξη!
Σας ευχαριστούμε για την υπομονή σας
όλα αυτά τα χρόνια, τη κατανόησή σας και
την εμπιστοσύνη σας, βρισκόμαστε πάντα
στη διάθεση σας.»

Μείωση τελών ύδρευσης
Με την ύδρευση της πόλης και των όμορων χωριών η ΔΕΥΑΣ εξοικονομεί πόρους
τους οποίους μετακυλίει με τη μορφή μειώσεων στα τιμολόγια ύδρευσης:
Αρχική μείωση κατά 20-30%, που προέκυψε από την κατάργηση του 80% (για νέα
έργα) επί της καθαρής αξίας του νερού.
Επιπλέον μείωση 20% η οποία θα ισχύ-

σει από τον επόμενο λογαριασμό. Συνολικά
η μεσοσταθμική μείωση ξεπερνάει το 40%.

Κοινωνικό Τιμολόγιο
Στο κοινωνικό τιμολόγιο ύδρευσης
εντάσσονται ΑΜΕΑ με ποσοστό αναπηρίας
άνω του 67% και προστατευόμενα μέλη με
αναπηρία άνω του 67%. Επίσης εντάσσονται Τρίτεκνοι και Πολύτεκνοι.

ΑΠΟΨΗ

Έφερε “πόσιμο νερό για πάντα” στο Κιάτο και πέρασε στην ιστορία�

ταν ένας δήμαρχος ανακοινώνει το
αντικότερο έργο για τον τόπο του,
αίτημα γενεών, μπορεί να γνωρίζει
ων προτέρων πως έχει μείνει στην
ρία της περιοχής του. Αυτή είναι και
ητεία της αυτοδιοίκησης. Να βλέπεις
σα τα έργα σου και να γνωρίζεις και
σημαντικότητα των στιγμών , την
σφορά σου.
αι η ιστορική ημέρα αυτή “ανέτειλε”
ερα για τον δήμαρχο Σικυωνίων Σπύταματόπουλο, για να ανακοινώσει με
πιο επίσημο τρόπο την υδροδότηου Κιάτου,με πόσιμο νερό, υψηλής
τητας και επαρκούς ποσότητας στις
σες των συμπολιτών του.
αζί με την πρωτεύουσα του δήμου
δροδοτηθούν και τα χωριά Μούλκι,
ιο και Κάτω Διμηνιό.
είδηση έγινε δεκτή με θερμά χειροτήματα απο τους συγκεντρωμές στην αίθουσα του δημοτικού συμλίου, επικεφαλής των δημοτικών
ατάξεων, προέδρους κοινοτήτων,
οτικούς συμβούλους, διοικητικούς
λλήλους.

Και πώς αλλιώς;
Πρόκειται για μια είδηση που ενώνει
αφού συγκεντρώνει αγώνες και προσπάθειες δεκαετιών, τις οποίες δεν παραγνώρισε ο δήμαρχος και αυτό ήταν
προς τιμήν του, για να φτάσουμε στην
σημερινή ημέρα όπου το αποτέλεσμα είναι πλέον ορατό και η είδηση βεβαιότητα.
“Κάναμε πράξη το αυτονόητο.15.000
κάτοικοι και επισκέπτες ανοίγουν την
βρύση και πίνουν αγιασμό” είπε βαθιά
συγκινημένος ο Σπύρος Σταματόπουλος.”Ολοκληρώσαμε μια προσπάθεια
που ήταν συνέχεια των διεκδικήσεων και
προηγούμενων δημοτικών αρχών. Για
αυτήν την ιστορική αλλαγή παλέψαμε .Σε
αυτόν τον αγώνα κοπιάσαμε,πονέσαμε,
ματώσαμε. Δεν μας χαρίστηκε τίποτα.“
Οπωσδήποτε η είδηση αυτή, ανοίγει
νέους ορίζοντες στην περιοχή.Αφού την
βγάζει απο το “κάδρο” των μειονεκτικών
κωμοπόλεων που δυσκολεύονται να
συγχρονισθούν με τους ρυθμούς και τις
απαιτήσεις των καιρών. (...)
Τζένη Σουκαρά //
www.moriasnews.gr
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Το νερό, ο Σταματόπουλος
και …ο Τσόρτσιλ
Γιατί ο απερχόμενος δήμαρχος Σικυωνίων κινδυνεύει να την πατήσει όπως ο βρετανός πρωθυπουργός
Γράφει η Έλλη Φρίξου*

Υ

πάρχει μια ιστορία που κυκλοφορεί ως αστικός μύθος
για τον Τσόρτσιλ. Εμφανίστηκε, στην Βουλή των Λόρδων, λίγο
μετά την συνθηκολόγηση της Γερμανίας και πριν από τις νέες εκλογές του
1945, κουβαλώντας έναν παχύ κατάλογο γεμάτο από οικονομικά στοιχεία
που δήλωναν ανάκαμψη της αγγλικής
οικονομίας. Όλοι οι βουλευτές τον
άκουγαν μαγεμένοι. Όταν τελείωσε ο
υπουργός των Οικονομικών τον ρώτησε πότε πρόλαβε να τα συγκεντρώσει: «Πριν λίγο βγήκαμε από τον πόλεμο. Αυτή είναι δουλειά έξι μηνών».
Για να του απαντήσει ο ιστορικός «πατέρας της νίκης»:
«Ε, άλλο τόσο θα χρειαστεί η αντιπολίτευση για να διαπιστώσει πως είναι
ψεύτικα. Αλλά μέχρι τότε θα έχω κερδίσει τις εκλογές…».
Το θυμήθηκα πριν από λίγες μέρες
ακούγοντας τον απερχόμενο δήμαρχο Σικυωνίων να προκαλεί την συνέντευξη Τύπου με αφορμή την σύνδεση του Κιάτου και τριών από τα 16
χωριά της Δημοτικής Ενότητας (Δ.Ε.)
Σικυωνίων, με νερό από την Στυμφαλία. Ο κ. Σταματόπουλος πιστεύει πως
με αυτή την ανακοίνωση -και μέχρι να
αποδειχτούν αληθινά μια σειρά από
γεγονότα που θα αναφέρουμε παρακάτω- θα καταφέρει να ξεγελάσει
τους κατοίκους του Κιάτου και των
τριών από τα 16 χωριά και να κερδίσει τις εκλογές. Και μου γεννήθηκαν
μερικές απορίες που κατέληξαν σε
ισάριθμα συμπεράσματα.
Το πρώτο και πιο σημαντικό ερώτημα
είναι αν πράγματι το νερό είναι ποιοτικό και πόσιμο. Αυτές οι δύο έννοιες
μπορεί να μοιάζουν σε πολλούς αυτονόητα ταυτόσημες, όμως, είναι τελείως διαφορετικές. Γιατί, για παράδειγμα, ο δήμος Κορινθίων παίρνει νερό
εδώ και 10 περίπου χρόνια από τις
πηγές της Δρίζας, δηλαδή κατευθείαν
από τη λίμνη, την ώρα που η υδροδότηση που εξήγγειλε ο απερχόμενος
δήμαρχος Σικυωνίων είναι από τέσσερις γεωτρήσεις, όπως ειπε ο ίδιος
σε πρόσφατο δημοτικό συμβούλιο.
Πρόκειται για τις δύο νέες γεωτρήσεις
στην Βελίνα και στο Καίσαρι, αλλά και
τις παλαιότερες στο Κεφαλάρι και το
Κλημέντι.
Και είναι πιθανόν να λύσουν όντως
το πρόβλημα της λειψυδρίας οι νέες
γεωτρήσεις που ενισχύουν τις δύο
παλιές, αλλά ποιοτικό πόσιμο νερό
δεν συνιστούν σε καμία περίπτωση.
Οι προσμίξεις νερού από τέσσερις διαφορετικές γεωτρήσεις δημιουργούν

μιαν αστάθμητη εικόνα για την συνολική ποιότητα που φτάνει στις βρύσες
των κατοίκων του Κιάτου και των τριών από τα 16 χωριά της Δ.Ε. Κιάτου.
Επιπροσθέτως μπορεί να αναρωτηθεί
κανείς: αφού οι δύο από τις τέσσερις
γεωτρήσεις είναι παλιές και το νερό
τους πόσιμο, γιατί ο απερχόμενος δήμαρχος δεν το ανακοίνωνε ως τέτοιο,
όλα τα προηγούμενα χρόνια;

Μ

πορεί σήμερα οι μετρήσεις
να δείχνουν ότι το νερό
είναι κοντά στα ασφαλή
πρότυπα, όμως θα έχει ενδιαφέρον
να δούμε τι θα δείξουν οι μετρήσεις
το καλοκαίρι, όταν και θα έχει ξεκινήσει ο κύκλος της αγροτικής δραστηριότητας, με τα ραντίσματα και τα
φυτοφάρμακα. Αν το νερό ήταν από
τις πηγές, όπως συμβαίνει με την Κόρινθο, θα μιλούσαμε για μια εντελώς
διαφορετική περίπτωση. Ο απερχόμενος δήμαρχος υποστηρίζει, βέβαια,
πως το νερό από τις πηγές της Δρίζας
θα έρθει τον Μάιο. Ας μην ξεχνάμε,
ωστόσο, ότι δύο φορές οι άδειες νερού που έχει λάβει ο απερχόμενος
δήμαρχος τόσο το 2014 (47886/1838
από 14-4-2014), όσο και το 2016
(86265/92239/4467 από 5-7-2016)
έχουν λήξει χωρίς να έχει γίνει κάτι.
Εκκρεμεί μία τρίτη από τον Μάιο του
2018 που λήγει τον Μάιο του 2019.
Οψόμεθα για τα δικά της αποτελέσματα. Είναι όμως απορίας άξιον γιατί
βιάζεται ο δήμαρχος να ανακοινώσει
«νερό από τις γεωτρήσεις», όταν μπορεί τον Μάιο, λίγες μέρες πριν από τις
εκλογές να ανακοινώσει «νερό από
τις πηγές».
Δεν ανήκω ασφαλώς στην κατηγορία εκείνων που κατηγορούν τον
δήμαρχο ότι κορόιδεψε τους δημότες του, όταν το 2010 τους υποσχέ-

χωριά και 58 χιλιάδες κατοίκους!

Εκείνες

τις εκλογές

ο Τσόρτσιλ τις έχασε
κι ας ήταν

ο «πατέρας
της νίκης».

Τον είχαν βαρεθεί…
θηκε νερό από την Στυμφαλία μέσα
σε δύο μήνες, ούτε όταν επανέλαβε
το ίδιο πράγμα το 2014. Μια μικρή
καθυστέρηση εννέα ετών είναι τίποτα μπροστά στην αιωνιότητα και εν
πάσει περιπτώσει το να υλοποιείς τις
δεσμεύσεις σου είναι θετικό. Αρκεί να
τις υλοποιείς.
Γιατί ο κ. Σταματόπουλος υποσχέθηκε
νερό σε ΟΛΟΥΣ τους δημότες του και
όχι ΜΟΝΟ στους κατοίκους του Κιάτου και των ΤΡΙΩΝ από τα 16 χωριά
της Δ.Ε. Αυτή είναι μια σημαντική ανακολουθία που πρέπει όλοι να έχουμε
στο μυαλό μας, και μου κάνει εντύπωση που δεν έχει αναδειχτεί από
τους συνυποψηφίους του απερχόμενου δημάρχου. Τούτου δοθέντος ο κ.
Σταματόπουλος εξακολουθεί να είναι
ανακόλουθος και αυτό ασφαλώς θα
το μετρήσουν οι κάτοικοι των άλλων
13 χωριών. Και θα πρέπει να προσθέσουν στο μέτρημα πως ο δήμαρχος
Κορινθίων, που παίρνει όπως είπαμε
νερό κατευθείαν από τις πηγές, υδροδοτεί πλέον το σύνολο του δήμου. 22

Α

λλά για μια στιγμή! Είναι αλήθεια ότι ο απερχόμενος δήμαρχος Σικυωνίων έφερε το
νερό στο Κιάτο; Ή μήπως άλλος πρέπει να πάρει τα εύσημα; Ή έστω μέρος
αυτών; Γιατί η αλήθεια είναι πως η
μία από τις τέσσερις γεωτρήσεις είναι
εκείνη στο Κεφαλάρι, την οποία είχε
ανοίξει πριν από 25 περίπου χρόνια ο
δήμαρχος Γιώργος Γιαννόπουλος.
Το ερώτημα της ποιότητας δεν αφορά, όμως, μόνο το νερό. Αφορά και το
δίκτυο. Πως γίνεται να φέρνεις νερό
-άριστης, όπως λες, ποιότητας- και
να το μεταφέρεις σε ένα δίκτυο παλαιό και σε δεξαμενές που δεν έχουν
εκσυγχρονιστεί ποτέ; Ένα δίκτυο που
μάλλον δεν θα αντέξει την πίεση και
θα σπάζει κάθε λίγο και λιγάκι, ή,
ακόμα χειρότερα, θα μεταφέρει κάθε
λογής προσμίξεις που ενυπάρχουν
από την πολυετή χρήση ακατάλληλου
νερού;
Τα όσα αφορούν τον τρόπο με τον
οποίο έγιναν τα έργα, το πόσο κόστισαν, το ποιοι τα έκαναν, με ποιους
τρόπους, με ποιων τις υπογραφές, αν
υπάρχει ή όχι μελέτη για την πιθανότητα απομείωσης του υδροφόρου
ορίζοντα από την ανεξέλεγκτη άντληση νερού το αφήνουμε για ένα επόμενο άρθρο.
Ο απερχόμενος δήμαρχος τελικά νομίζει πως μπορεί να σωθεί όπως ο
Τσόρτσιλ. Θα πρέπει να έχει όμως στο
νου του κάτι που παρέλειψα να σας
πω στην αρχή του κειμένου. Εκείνες
τις εκλογές ο Τσόρτσιλ τις έχασε κι ας
ήταν ο «πατέρας της νίκης». Τον είχαν
βαρεθεί…
*Η κυρία Έλλη Φρίξου είναι συγγραφέας, κάτοικος Κιάτου

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν
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«Πυρ Ομαδόν» γιατί…. έφερε το νερό �
Εντύπωση προκάλεσε η “υποδοχή” που επιφύλαξαν οι πολιτικοί αντίπαλοι του Σπύρου Σταματόπουλου στην μεγάλη είδηση της έλευσης πόσιμου
νερού στις βρύσες των κατοίκων του Κιάτου.
“Πυρ ομαδόν” γεμάτο ερωτηματικά, υπόνοιες με
το ανάλογο πολεμικό ύφος που σκοπό είχε να δηλητηριάσει την χαρά όλων των κατοίκων, φίλων και
εχθρών της δημοτικής αρχής. Γιατί η παροχή πόσιμου νερού αφορά τους πάντες. Δεν είναι ρουσφέτι,
δεν είναι μικροσκοπιμότητα, δεν είναι πελατειακή
σχέση, δεν είναι μικροπολιτική. Είναι μια είδηση που
υπερβαίνει τους πολιτικάντικους υπολογισμούς. Γι
αυτό κάνει εντύπωση “αυτή η μάχη χαρακωμάτων”.
Δεν έκρυψε τίποτα ο Σταματόπουλος απο τους
πολίτες στην ανακοίνωσή του. Είπε ότι το νερό
που ήλθε στις βρύσες τους είναι αρίστης ποιό-

τητας και μάλιστα παρέπεμψε όλους στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΣ που έχουν αναρτηθεί όλες οι
χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις απο τα
διάφορα σημεία υδροληψίας, απο πιστοποιημένο
εργαστήριο, που βεβαιώνουν ότι το νερό είναι πόσιμο σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 67322/
ΦΕΚ3282/Β/19-09-2017 που αφορά την ποιότητα
νερού για ανθρώπινη κατανάλωση.
Δεν έκρυψε πως προσωρινά για τέσσερις μήνες
θα υδροδοτείται η περιοχή απο τις γεωτρήσεις και
κατόπιν απο τις πηγές της Δρίζας. Για ποιον λόγο κατηγορείται; Προφανώς επειδή έφερε το νερό.
Απο δημοσιογραφική εμπειρία, έχοντας καταγράψει τους αγώνες της Κορινθου για την υδροδότησή
της, τους “πολιτικούς πολέμους” που μεσολάβησαν,
αλλά και τις σκοπιμότητες που υπήρξαν προεκλογι-

κά, όλες αυτές οι αντιδράσεις μου φαίνονται συνήθεις.
Δεν κέρδισαν όμως ποτέ τις εντυπώσεις γιατί
δημιούργησαν σύγχυση και αβεβαιότητα στον κόσμο,αλλά και καχυποψία ως προς τις φωνές που
“τσαλάκωναν ένα όνειρο ζωής”.
Πίστευα πως το 2019 όλα αυτά θα φάνταζαν μακρινά απο εκείνα τα γεγονότα, τα διανθισμένα με
αρκετή δόση παλαιοκομματικού τακτικισμού.
Δυστυχώς βρισκόμαστε στο ίδιο έργο θεατές.
Και αν είμαστε στο ίδιο έργο, είναι γνωστό και το
φινάλε, αλλά θα συμβούλευα μόνο για το καλό του
τόπου, όλοι να επανεξετάσουν την αντιπολιτευτική
τακτική τους, γιατί τα παιχνίδια με το νερό είναι μια
επικίνδυνη υπόθεση.
Τζένη Σουκαρά // www. moriasnews. gr

βασίλης νανόπουλος:

Ο δήμος Κορινθίων χρειάζεται 5 μεγάλα
έργα για να υπάρξει οικονομική ανάπτυξη και θέσεις εργασίας

Με αφορμή τις προτάσεις που διατυπώνονται προεκλογικά από διάφορες πλευρές για έργα στο δήμο κορινθίων θέλω να διατυπώσω την
προσέγγιση της Συμμαχίας Πολιτών που διαφέρει σημαντικά.

Κ

αλό είναι να γίνονται μικρά έργα
και θα συνεχίσουν να γίνονται
στα επόμενα χρόνια όπως γίνεται σε όλη την Ελλάδα.
Δεν πρόκειται όμως να έρθουν επισκέπτες και να αναπτυχθούν οι επιχειρήσεις
της περιοχής και οι άνεργοι να βρουν
δουλειά επειδή θα ανακαινιστεί το Ξενία
στην Αρχαία Κόρινθο είτε θα γίνει γήπεδο στο Περιγιάλι.
Η άποψη μας είναι ότι χρειάζονται λίγα
μεγάλα έργα τα οποία θα μελετηθούν
σωστά από τους ειδικούς, θα προταθούν
περισσότερες της μιας λύσεις για να επιλεγεί η καλύτερη από το δημοτικό συμβούλιο μετά από διαβούλευση με τοπικούς φορείς και τους ενεργούς πολίτες.

Οι πόροι του δήμου δεν είναι ανεξάντλητοι και πρέπει να επικεντρωθούν οι προσπάθειες και οι δράσεις κυρίως εκεί που
υπάρχει μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία.
Παράδειγμα τέτοιων έργων είναι
1. Η αξιοποίηση και η ενοποίηση των
αρχαιολογιών χώρων πχ Αρχαία Κόρινθος, λιμάνι Λεχαίου και Κεχρεών, Ακροκόρινθος κλπ καθως και η σύνδεση του
τουριστικού προϊόντος με τις τοπικές
επιχειρήσεις και τον πολιτισμό.
2. Η ανάπτυξη του παραλιακού μετώπου
στην Κορίνθου
3. Η δημιουργία επιχειρηματικού πάρκου για τη φιλοξενία επιχειρήσεων
4. Η αναβάθμιση του λιμανιού της κορίνθου και η δημιουργία μαρίνας

ΚΑΛΛΙΑΝΙΩΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΕΙΣ

εξειδικευµένο συνεργείο
µε αριθµό πιστοποίησης

τηλ.: 6947 024902
email: takiskalianiotis@gmail.com

Βάση για συζήτηση αποτελούν οι εισηγήσεις ακαδημαϊκών, πολιτικών, επιστημόνων, εκπροσώπων φορέων κλπ. στα
συνέδρια του διοργάνωσε το Επιμελητήριο Κορινθίας με την επωνυμία Κορινθία 2020 το 2007 και Κορινθία 2025
το 2017.
Το στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης για το
δήμο Κορινθίων που λείπει θεωρώ ότι
πρέπει να διαμορφωθεί και υλοποιηθεί
το συντομότερο δυνατό.
Για περισσότερες πληροφορίες :
https://www.youtube.com/
watch?v=4sByntTpSDQ
5. Η βελτίωση του αγροτικού τομέα και η
σύνδεση του με τον τουρισμό στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης όπως έχει
γίνει αλλού στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Να δημιουργηθεί γραφείο αγροτικής
ανάπτυξης στο δήμο.

Βασίλης Νανόπουλος
επικεφαλής του συνδυασμού
Συμμαχία Πολιτών
και της μείζονος μειοψηφίας
του δήμου Κορινθίων

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν
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Συγκεκριμένος, σαφής, με σταθερές θέσεις και απόψεις, με λόγο ξεκάθαρο και
απαντήσεις
επί
ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ όλων εμφανίστηκε
ο επικεφαλής της Συμμαχίας Πολιτών και
υποψήφιος Δήμαρχος Κορινθίων Βασίλης Νανόπουλος στην τηλεοπτική αντιπαράθεση με τον Αλέξανδρο Πνευματικό

το βράδυ της Τρίτης 29/01 στο Super tv.
Πιστός στα όσα πρεσβεύει από τις προηγούμενες εκλογές έθεσε στο τραπέζι της
συζήτησης ζητήματα που δεν έχουν λυθεί ως σήμερα οδηγώντας το Δήμαρχο
σε μια στάση απολογητική, μακριά από
το συνήθη εαυτό του που επιδιώκει την
ένταση και την αντιπαράθεση. Ο Βασίλης

Νανόπουλος παράλληλα κατέθεσε τις
προτάσεις της Συμμαχίας επί όλων αυτών
αποδεικνύοντας για ακόμα μια φορά στα 4
χρόνια την πάγια θέση του περί εποικοδομητικής και ουσιαστικής αντιπολίτευσης
ενώ εξέφρασε την βεβαιότητα πως ο ίδιος
και η Συμμαχία Πολιτών θα είναι η επόμενη δημοτική αρχή των Κορινθίων!

To D-Bate «έδειξε» ως επόμενο
δήμαρχο τον Βασίλη Νανόπουλο�
Κατόρθωσε να οδηγήσει τον Αλ. Πνευματικό στο να δώσει συγκεκριμένες απαντήσεις,
απαντήσεις οι οποίες έδειξαν το “κενό” των ενεργειών και των δράσεών του.

Ο

Υποψήφιος Δήμαρχος, όντας
απόλυτα
συγκεκριμένος
στα όσα έθεσε και στα όσα
απηύθυνε ως ερωτήματα στο Δήμαρχο δεν του επέτρεψε σε
κανένα σημείο της συζήτησης να πετάξει την μπάλα στην εξέδρα κατά την
προσφιλή του τακτική. Κατόρθωσε να
οδηγήσει ίσως και για πρώτη φορά τον
Αλέξανδρο Πνευματικό στο να δώσει
συγκεκριμένες απαντήσεις, απαντήσεις οι οποίες έδειξαν και το «κενό»
των ενεργειών και των δράσεων που
σήμερα υπάρχουν στο Δήμο Κορινθίων
από την παρούσα αρχή! Στα δε θέματα
που έθεταν οι συντονιστές της συζήτησης απάντησε με σαφήνεια εγκαλώντας
όταν έπρεπε το Δήμαρχο για δικές του
ενέργειες.
Ζητήματα που τέθηκαν επιτακτικά
ήταν:
• Η σύγχρονη Διοίκηση του Δήμου Κορινθίων
• Η αποτελεσματική αντιμετώπιση των
ζητημάτων καθημερινότητας
• Η τάξη και Δικαιοσύνη στις χρηματοδοτήσεις των σωματείων
• Η συνεχής και απρόσκοπτη – και όχι
η προεκλογική- υδροδότηση όλων
των Δημοτικών Διαμερισμάτων με
νερό Στυμφαλίας
• Η άμεση επαναλειτουργία της Δημοτικής Αγοράς
• Η επίλυση του ζητήματος της διαχείρισης των απορριμμάτων
• Η αντιμετώπιση των λαθών στους
λογαριασμούς της ΔΕΥΑΚ και η σωστή λειτουργία της επιχείρησης
• Η νομιμότητα της λειτουργίας των
επιτροπών (αναφορά έγινε στην επιτροπή ελλιμενισμού σκαφών η οποία
ΔΕΝ λειτουργεί)
Ο Βασίλης Νανόπουλος δεν απέφυγε να απαντήσει και σε ζητήματα πολιτικής υφής! Για την απλή αναλογική
και της επιπτώσεις της στην διοίκηση
του δήμου, για το πλήθος των υποψη-

φιοτήτων στο Δήμο Κορινθίων, για τις
ανεξαρτητοποιήσεις από το δικό του
συνδυασμό και το κατά πόσον οι διαφωνούντες θα έπρεπε να παραιτούνται
της έδρας τους, για το χρίσμα και την
αξία του από ένα πολιτικό κόμμα,
ερώτημα το οποίο βεβαίως γεννήθηκε από τις νέες δηλώσεις Γεωργιάδη
στο Δημοτικό Θέατρο Κορίνθου το ίδιο
βράδυ.

Για τις δηλώσεις Γεωργιάδη:
Την απάντηση στους «βαρώνους
του κόμματος» θα την δώσουν
οι πολίτες!
«Εγώ κρατώ τη δήλωση του Προέδρου
της ΝΔ Κυριάκου Μητσοτάκη και τίποτα
άλλο! Όσα είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης
έρχονται σε αντίθεση με τα όσα είπε
ο Πρόεδρος. Ο Αντιπρόεδρος θεωρώ
υπερέβη την γραμμή λόγω της της φιλικής σχέσης που λέει συνεχώς ότι έχει με
τον κ Καλλίρη. Ο κ Βαγγέλης Μειμαράκης
λίγα λεπτά μετά μίλησε για ανεξάρτητη

υποψηφιότητα! Ποιος κοροϊδεύει ποιόν;
Οι άνθρωποι της Νέας Δημοκρατίας
αισθάνονται οργή γιατί κάποιοι που
θέλουν να εμφανίζονται ως «βαρώνοι»
πίσω από κλειστές πόρτες, τους χρησιμοποιούν! Όλοι ξέρουν πως είμαι Νεοδημοκράτης και δεν το κρύβω είπε ο κ
Νανόπουλος, άλλοι τελευταία ερχόμενοι
από άλλα κόμματα επιζητούν νομή της
επερχόμενης εξουσίας και προσωπικά
οφέλη. Εγώ ποτέ δεν εκμεταλλεύτηκα
την κομματική μου ιδιότητα ούτε έλαβα μισθό διορισμένος σε κρατική θέση.
Την απάντηση θα την δώσουν οι πολίτες!
Το χρίσμα στον επόμενο δήμαρχο θα
δώσουν οι δημότες στις εκλογές»,
υπογράμμισε ο Βασίλης Νανόπουλος.

Για τα χρίσματα και
την εμπλοκή των κομμάτων
«Ανήκω στη ΝΔ πολλά χρόνια, είμαι
Νεοδημοκράτης και δεν το απεμπολώ
όμως η υποψηφιότητά μου στο Δήμο

είναι ανεξάρτητη, αυτό είχα δηλώσει
και το 2014! Η Συμμαχία Πολιτών ζητά
το χρίσμα της κοινωνίας, των πολιτών,
των δημοτών ανεξαρτήτως του κόμματος που ψηφίζουν! Σαφώς διατηρούμε
την κομματική μας ταυτότητα όμως
αυτή δεν μπήκε ποτέ από εμένα ως
βασική προϋπόθεση υποψηφιότητας. Άλλοι το έκαναν αυτό! Είναι κακό να
εμπλέκονται οι κομματικοί μηχανισμοί
στις εκλογές της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Εμείς δεν επιχειρούμε την διάσπαση
όπως κάνουν κάποιοι άλλοι! Είμαστε
η παράταξη που ενώνει τους πολίτες».

Για την προεκλογική περίοδο:
Εμείς δεν επιχειρούμε
την διάσπαση
Ελπίζω, και χαίρομαι που συμφωνεί
και ο κ.Πνευματικός, να έχουμε μια
ήρεμη προεκλογική περίοδο. Η αντιπαράθεση να είναι με επιχειρήματα και
ΣΥΝΕΧ. ΣΕΛ. 19
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θέσεις! Ο καθένας να προτείνει και από αυτό να κριθεί
διότι αυτό επιζητούν οι πολίτες. Είναι βέβαιο πως
δεν θα συγκλίνουμε γιατί είμαστε διαφορετικοί άνθρωποι με διαφορετικές αφετηρίες, με άλλη διαδρομή και διαφορετικές τοποθετήσεις όμως θα συζητήσουμε και πραγματικά χαίρομαι που τα τελευταία
χρόνια δεν καταγράφονται εντάσεις στο Δημοτικό
Συμβούλιο. Τα γνωρίζουμε τα προβλήματα, έχουμε
άποψη, θέση και πρόταση γι αυτό και η αντιπαράθεσή
μας θα είναι γόνιμη όπως γόνιμη ήταν και η αντιπολίτευσή μας.

άδειες για να μην πετάξουμε τζάμπα τα λεφτά μας και
να μην έχουμε καταγγελίες. Και πρόβλεψη βεβαίως
για το υπόλειμμα και για το που θα πάει!
Όταν υπάρχει επένδυση εκατομμυρίων θα
πρέπει να ξέρουμε τα οικονομικά στοιχεία και
να έχουμε και εναλλακτικές λύσεις. Αυτό δεν το
είχαμε ως σήμερα από την δημοτική αρχή. Ο κ
Πνευματικός θα έπρεπε να μας πει στο ΔΣ ότι αυτή
η λύση αφορά 25 χιλιάδες τόνους σκουπίδια; Δεν ξέρουμε ακόμα! Πρέπει να ξεκινήσουμε να μετράμε να
ζυγίζουμε να δούμε πόσα έχουμε, να δούμε τον όγκο
των ανακυκλώσιμων, πόσο θα μας κοστίσει το εργοστάσιο, πόσο το κόστος διαχείρισης του υπολείμματος και τι επιβάρυνση θα υπάρχει στα δημοτικά τέλη

Για τις ανεξαρτητοποιήσεις: Έντιμη στάση
είναι η παραίτηση

Για την διακοπή των εργασιών
στο Εργοστάσιο

«Η κοινωνία πρέπει να γνωρίζει τους λόγους που
κάποιος δεν ολοκληρώνει την θητεία του και διαφοροποιείται. Μερικοί το πράττουν έχουν λόγους
ιδιοτελείς και προσωπικούς σχεδιασμούς και δεν
πρεσβεύουν την προσφορά στον πολίτη για την οποία
εξελέγησαν. Όταν κάποιος εκλέγεται με συγκεκριμένο συνδυασμό και επικεφαλής οφείλει όταν διαφοροποιείται να παραιτείται! Ο νόμος βέβαια λέει
το αντίθετο όμως η καθαρή και έντιμη λύση είναι η
παραίτηση! Το να δημιουργεί πρόβλημα και να μεθοδεύει λύσεις είναι απαράδεκτο!»

Για την υδροδότηση: Δεν θα έπρεπε να συζητάμε για νερό στον 21ο αιώνα
«Στη Λάρισα, την Καλαμάτα, τη Λαμία δεν συζητούν
για το νερό. Είναι αυτονόητο ότι κάθε σπίτι έχει πόσιμο νερό εδώ και δεκαετίες ! Δεν θα έπρεπε και εμείς
να συζητάμε γι αυτό το θέμα στον 21ο αιώνα. Είναι
θετική η εξέλιξη η υδροδότηση και άλλων περιοχών.
Η ενότητα Άσσου – Λεχαίου όμως είχε πόσιμο
νερό το 2014 για λίγο και μετά τις εκλογές έπαψε
να έχει ! Είναι θετική εξέλιξη τώρα εφόσον είναι εξασφαλισμένη η επάρκεια και μιλάμε για αποκλειστικά
νερό Στυμφαλίας . Μακάρι να συνεχιστεί και να καλυφθούν όλα τα δημοτικά διαμερίσματα! Το συζητάμε
και το προτείνουμε ως την υπ αριθμόν ένα προτεραιότητα κάθε χρόνο στον προϋπολογισμό του δήμου.
Επειδή εμείς δεν έχουμε εκπροσώπηση την ΔΕΥΑΚ
με απόφαση της πλειοψηφίας προτείνουμε το θέμα
στο δημοτικό συμβούλιο κάθε χρόνο μετά το 2014.

Για τους φουσκωμένους λογαριασμούς της
ΔΕΥΑΚ
Έχουν δίκιο οι πολίτες για τις υπερβολικές χρεώσεις. Μετρήσεις από τη ΔΕΥΑΚ δεν γίνονταν για
χρόνια στο Χιλιομόδι, Λέχαιο, περιγιάλι, άσσο και αλλού και όταν έγιναν δόθηκαν συγκεντρωτικές ποσό-

Αν ο Δήμος είχε φροντίσει και είχε προσκομίσει
όλες τις άδειες και παραστατικά δεν θα υπήρχε διακοπή. Μακάρι να είναι τα χαρτιά όπως πρέπει και το εργοστάσιο να συνεχίσει και να λειτουργήσει και φυσικά
να μην ενοχλούνται και οι περίοικοι. Αφού υπήρξε
διακοπή κάτι δεν ήταν σωστό. Διορθώστε το!

Για το ΣΔΙΤ

τητες με την υψηλότερη τιμή. Είναι άδικο. Εμείς στο
Δημοτικό Συμβούλιο είπαμε πως αφού δεν είχαν γίνει
μετρήσεις το διάστημα 2013-2017 να χρεωθούν οι
ποσότητες με την ελάχιστη τιμή και να πληρωθούν. Η ΔΕΥΑΚ στην οποίαν προΐσταται ο κ. Πνευματικός και για χρόνια δεν είχε στείλει λογαριασμούς,
έλαβε διαφορετική απόφαση από αυτήν του Δημοτικού Συμβουλίου( εφαρμογή μόνο για 3 τρίμηνα αντί
για 4 έτη ). Έστειλε λογαριασμούς με την υψηλότερη
χρέωση και επίσης με την ίδια χρέωση σε πόσιμο και
μη πόσιμο νερό όταν ο νόμος μιλά για διαφορετική.

Για τα απορρίμματα
Η θέση μας είναι σταθερή και απαρέγκλιτη από το
2014 και συγκροτήθηκε από πλειάδα συνεργατών και
όχι μόνο από δυο! Είμαστε υπέρ της διαλογής στην
πηγή, κομποστοποίησης και διάθεσης του υπολείμματος σε αδειοδοτημένο κατάλληλο χώρο.
Από την πλευρά του δήμου έπρεπε να υπάρχει μια
καμπάνια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης και κάτι
τέτοιο δεν έχει γίνει. Τα είχαμε προτείνει και επιμείναμε σταθερά στο ΔΣ. Είπαμε να γίνει το εργοστάσιο
κομποστοποίησης για τα βιοαποδομούμενα υλικά και
να γίνει και το ΚΔΑΥ με προϋπόθεση τις απαραίτητες

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

Θα πρέπει να μας πει ο κ.Πνευματικός που έχει αλλάξει θέση και άποψη ποια είναι η δέσμευση που έχει
αναλάβει ο Δήμος στην Περιφέρεια και στο ΣΔΙΤ διότι
είχε δηλώσει αδυναμία διαχείρισης απορριμμάτων
και θα περίμενα λύση όπως τόσα χρόνια στην Κρήτη.
Ποιος φταίει που δεν έχει λυθεί
Εγώ είμαι υπέρ της σωστής και νόμιμης διαχείρισης που να γίνεται με τον οικονομικότερη
λύση ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ Νανόπουλος.

Για την λειτουργία του Δήμου
«Η Διοίκηση του Δήμου σήμερα θεωρώ πως δεν
είναι αυτή που πρέπει και αυτή είναι η διαφορά μας με
τον κ.Πνευματικό! Έχω εκπαιδευτεί και έχω λειτουργήσει στον επαγγελματικό μου βίο σε σύγχρονες εφαρμογές διοίκησης και αυτό θα φανεί
τις πρώτες 100 ημέρες της Δημαρχίας μας γιατί
είμαι σίγουρος πως θα είμαστε η επόμενη δημοτική
αρχή! Η αποκέντρωση των αποφάσεων, η αξιοποίηση
του έμψυχου δυναμικού, η αποτελεσματική αντιμετώπισης της καθημερινότητας αποτελούν προτεραιότητα και βάση για το νέο μοντέλο διοίκησης που ο
δήμος έχει ανάγκη. Δυο παραδείγματα θα σας πω, η
Επιτροπή ελλιμενισμού σκαφών δεν λειτουργεί και
τις αποφάσεις τις παίρνει μόνος του ο κ.Φαρμάκης.
Είναι άγνοια ή σκοπιμότητα; Στο ΚΕΠΑΠ υπάρχει κανονισμός; Πως λειτουργεί;

Για την Δημοτική Αγορά : Άστοχοι
οι χειρισμοί ως σήμερα
Έπρεπε να έχει ανακαινιστεί και λειτουργήσει δίνοντας ζωή στο κέντρο της πόλης. Η θέση μας είναι
πάγια και μιλά για ανακαίνιση βάσει των εξωτερικών
χαρακτηριστικών που υπάρχουν, για ένταξη επιχειρήσεων στο πνεύμα της δημοτικής αγοράς, για σημεία έλξης πολιτών. Οι χειρισμοί μέχρι και σήμερα
της δημοτικής αρχής είναι άστοχοι!

Για τις επιχορηγήσεις
των αθλητικών σωματείων
Υπάρχουν σύλλογοι που έχουν προσφέρει σημαντικό έργο και πρέπει να τυγχάνουν της στήριξης του
δήμου. Όχι αποσπασματικά όπως γίνεται τώρα αλλά
με κριτήρια στην κατανομή. Ο Δήμος έχει την δυνατότητα να επιχορηγεί τους συλλόγους και πρέπει
να το κάνει. Χρειάζεται άλλη δόμηση στον προϋπολογισμό, χρειάζεται στρατηγική και σχέδιο.

Υποδεχόμαστε το
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ

με 4 μεγάλες
προσφορές:

2 επισκέψεις + 1 ΔΩΡΟ
σε εξειδικευμένες
θεραπείες προσώπου

(μεσοθεραπεία, οξέα, spm)

4 επισκέψεις + 2 ΔΩΡΟ
laser πόδια
Περιορισμένα πακέτα ΜΟΝΟ για
το Φεβρουάριο! Κλείστε το ραντεβού σας
σήμερα στο τηλέφωνο 2741055405,
για μία δωρεάν ενημέρωση

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
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ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΟΣ ΧΟΡΟΣ

Για πρώτη φορά
γιορτάζουν μαζί!
Το Ζευγολατιό γιορτάζει! Οι 4 σύλλογοι του
Ζευγολατιού (Πολιτιστικός και Λαογραφικός
Βόχας, Πνευματική Στέγη, Σύλλογος Γονέων
Δημοτικού και Νηπιαγωγείων και Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Γυμνασίου-Λυκείου) συνδιοργανώνουν μια μοναδική εκδήλωση η οποία
πραγματοποιείται για πρώτη φορά στα χρονικά.
Την Κυριακή 17 Φεβρουαρίου στις 12:30 το
μεσημέρι στο Συνεδριακό Κέντρο Μάλλιου στο
Κιάτο, καλούν όλους τους φίλους, συνεργάτες
και συνοδοιπόρους των συλλόγων να προσέλθουν σε έναν μοναδικό αποκριάτικο χορό,
γεμάτο γλέντι, κέφι, χαρά, ομόνοια και αγάπη!
Στο περιθώριο της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθεί και η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας των
συλλόγων.
Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει πλήρες γεύμα
για μικρούς και μεγάλους, αναψυκτικά και κρασί
δωρεάν. Επίσης, στο Συνεδριακό Κέντρο Μάλλιου θα διατεθεί ειδική αίθουσα για τα παιδιά όπου
κλόουν και ανιματέρ θα τα απασχολήσουν και θα
τα διασκεδάσουν.
Ο αποκριάτικος χορός μουσικά θα καλυφθεί
με ζωντανή μουσική από την παραδοσιακή ορχήστρα «Μουσικό Σεργιάνι» με τους: Παραδοσιακά πνευστά: Ανδρέας Χατζηανδρέας, Λαούτο:
Δημήτρης Φιδανάκης, Βιολί : Στεφόπουλος Δημήτρης, Κρουστά: Θανάσης Λάκκας, Τραγούδι:
Παναγιώτης Σδούκος.
Επίσης στην εκδήλωση θα παρουσιαστούν
χοροί από τα τμήματα χορού του Πολιτιστικού
& Λαογραφικού Συλλόγου Βόχας και την Πνευματική Στέγη Ζευγολατιού και τραγούδια από τη
χορωδία του νεοσύστατου "Μουσικού Εργαστηρίου Ζευγολατιού".

BOX CENTER
Γ. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ - Ν. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΟΕ

ΠΩΛΗΣΗ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ
& ΕΙ∆ΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Ζευγολατιό Κορινθίας
τηλ: 27410 55151

21

22 Θέατρο
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Μια άλλη “Ηλέκτρα”
παρουσιάζεται στο
θέατρο Περιγιαλίου
Τ

Κυριακή 10, 17, 24
Παρασκευή 15, 22
Φεβρουαρίου 2019 | 9:00 μ.μ

ο έργο είναι μια συρραφή της
Ηλέκτρας του Σοφοκλή και του
Ευγένιου Ο'Νιλ.. και πραγματεύεται
την διαχρονικότητα των παθών.. Είναι μια αλληγορία με έντονη την σημειολογία.. Όπως η χρήση του ξύλου του νερού και του τύμπανου...
Φιληδονία, φιλαργυρία, φιλοδοξία.
Μια τρισκελής βάση που στηρίζει τα
πάθη απ τη δημιουργία του ανθρώπου μέχρι και σήμερα. Μια φλόγα
που δεν σβήνει ποτέ. Όσο κι αν θέλουμε να τα εξουσιάσουμε.... τόσο
αγαπάμε τις αφορμές τους κι έτσι
οδηγούμαστε στα μονοπάτια της
ευφροσύνης και της ηδονής αν και
ξέρουμε ότι αργά η γρήγορα θα μας

ΘΕΑΤΡΟ ΠΕΡΙΓΙΑΛΙΟΥ
Πειραματική Σκηνή
Τηλ. κρατήσεων 2741086330,
6944933152
Συρραφή, Υπεύθυνος παράστασης:
Κων/νος Μπίσδας
Κοστούμια: Ελένη Βασιλείου,
Σοφία Κωνσταντίνου
Φωτισμοί: Μπάμπης Ορκόπουλος
Μουσική: studio Vissos
Σκηνικά: Θέατρο Περιγιαλίου
Κομμώσεις: Antonio's fashion hair.

74 λεπτά να πεις
την αλήθεια!
Σάββατο 16, 23 Κυριακή 17, 24 Φεβρουαρίου &
Σάββατο 2, Κυριακή 3, Μαρτίου 2019 | 8:30 μ.μ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΠΟΛΑΤΙΟΥ
Θεατρική Σκηνή "Θάνος Καλαντζής"
Τηλ. κρατήσεων 694 587 1808, 694 073 1760,
694 652 4680

“Πρώτα βγαίνει η ψυχή και μετά το χούι” λέει ο σοφός
λαός και μάλλον έχει δίκιο, αφού οι παροιμίες μόνο
τυχαία που δε βγήκανε καθώς φαίνεται.
Αντίθετα είναι βγαλμένες μέσα από τη ζωή. Μπορεί
άραγε ένας άνθρωπος να αλλάξει το χαρακτήρα του,
έστω και μετά θάνατον και να διορθώσει τα λάθη του
μέσα σε 74 μόλις λεπτά;
Αν θέλετε να μάθετε την απάντηση δεν έχετε παρά να
πάτε στο Πολιτιστικό Κέντρο Μπολατίου και να παρακολουθήσετε την θεότρελη κωμωδία του Ευάγγελου
Σαμιώτη “74 λεπτά για να πεις την Αλήθεια”.
Σκηνοθεσία-Χορογραφίες : Άρης Σταύρου
Σενάριο:Ευάγγελος Σαμιώτης
Σκηνογραφία : Βαγγέλης Νικολάου
Ήχοι- φωτισμοί: Γ. Καλλιανιώτης - Ειρ. Χατζηκιρλή
Κοστούμια: Νέα Διάπλαση & τα μέλη της παράστασης
Μακιγιάζ: Μαρούλα Θάνου

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡ.

ΚΟΡΑΝΤΑΝΗΣ

ΙΑΤΡΟΣ - ΕΙΔΙΚΟΣ 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

συναντήσει η Νέμεσις. Η ιστορία
της Ηλέκτρας αποτέλεσε απλά την
αφορμή ώστε να γίνει κατανοητός
ο τρόπος που ο άνθρωπος περνά
από το λογικόν στο άλογο και μέσα
από τα πάθη του ορίζει το άλογο ως
λογικόν....
Η κάθαρση αν και είναι το ζητούμενο του τέλους των παθών, δεν είναι
παρά μόνο η αρχή ενός φαύλου κύκλου, που επί του πρακτέου, τελειωμό, δεν έχει.
Παίζουν:
Μάνα: Ελένη Γλυκοφρύδη
Ηλέκτρα: Βασιλική Μπερτσιά
Γυναίκα: Σοφία Φωτιάδου
Γιος: Κωνσταντίνος Μπίσδας

Σχεδίαση Αφίσας: Ελένη Τσιλινίκου
Παραγωγή: Νέα Διάπλαση Μπολατίου
Πρωταγωνιστούν:
ΜΑΡΚΟΣ: Άρης Σταύρου
ΔΩΡΑ: Βασιλική Σγουράκη
ΑΓΙΟΣ ΠΈΤΡΟΣ: Τζίμης Κουσουλός
ΚΟΣΜΑΣ: Παναγιώτης Παπαδιάς
ΑΣΗΜΙΝΑ: Σόφη Ανδρικοπούλου
ΜΠΑΜΠΗΣ: Θοδωρής Τάτσιος
ΜΑΡΙΑ: Ήλια Χατζηκιρλή
Συμμετέχουν στις χορογραφίες: Σοφία Πολίτη,
Γεωργία Καρυώτη, Ιωάννα Ροτζιώκου, Μαρισόφη
Θηβαίου, Φωτεινή Δούρου, Μαρία Μπάκουλη,
Μαρία Βελίγκου, Στέλλα Γιάννη, Ελένη Γκίκα,
Ναταλία Σκούρτη
Παραγωγή: Πολιτιστικός Σύλλογος Μπολατίου
Η ΝΕΑ ΔΙΑΠΛΑΣΗ

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν
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ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΊΑΣΗ
Γράφει η ΛΙΤΣΑ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ

ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

ΕΣΜΑ, ΠΟΛΕΜΟΣ
ΕΝ ΚΑΙΡΩ ΕΙΡΗΝΗΣ
Εκδόσεις: ΧΑΡΤΙΝΗ ΠΟΛΗ
Κατηγορία : Ελληνική Λογοτεχνία
ISBN: 9786185225971
Αριθμός σελίδων: 512

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

Αλήθεια, ποιος μπορεί να γνωρίζει τι
του επιφυλάσσει η ζωή;
Ποιος ορίζει τη μοίρα των ανθρώπων;
Μπορεί άραγε ο οποιοσδήποτε να αλλάξει τη ζωή του, όταν ένα αόρατο χέρι
διέπει τα πάντα;
Κι όμως, οι τρεις Μοίρες, οι θεότητες
της αρχαίας ελληνικής μυθολογίας, γνέθουν το νήμα της ζωής που κρατούν στα
χέρια τους, αποδεικνύοντας πόσο μικρή
κι αδύναμη είναι.
Αυτές οι Μοίρες άραγε ευθύνονται
για τα καλά και τα κακά της ζωής κάθε
ανθρώπου; Είναι όλα προκαθορισμένα;
αναρωτήθηκε η Εσμά, καθώς σκεφτόταν όλα όσα της συνέβαιναν και κούρνιασε τυλιγμένη στην κουβέρτα που της
πρόσφεραν, καθισμένη σε μια ακτή της
Λέσβου, ανάμεσα σε πρόσφυγες και
μετανάστες, δίπλα σε μια άγνωστή της
γυναίκα, που έκλαιγε σιωπηλά, ενώ η
βροχή συνέχισε να δυναμώνει. Μια διαδήλωση στην Κωνσταντινούπολη φέρνει
κοντά δύο ανθρώπους την Εσμά και τον
Φαίδωνα από δύο εντελώς διαφορετικούς κόσμους.
Από τη μια ο ορθολογισμός και η κοσμικότητα της Δύσης, από την άλλη η
μοιρολατρία και ο ισλαμικός συντηρητισμός της Ανατολής. Οι δυσκολίες και τα
εμπόδια που θα προκύψουν από αυτήν
την αναπάντεχη ένωση δεν είναι λίγα. Η
άρνηση των οικογενειών τους απέναντι
στον αγνό έρωτα, φέρνει στην επιφάνεια

μια σειρά από αποκαλύψεις που συγκλονίζουν και τις δύο όχθες του Αιγαίου. Ο
πατέρας του Φαίδωνα έχει ανοιχτούς
λογαριασμούς στην απέναντι ακτή, αλλά
και η μητέρα της Εσμά έχει τώρα τους
δικούς της σοβαρούς λόγους να ανησυχεί. Κι αν το παρελθόν προσπαθεί να
καταπνίξει το μέλλον που γεννιέται, οι
δυο νέοι αγνοούν τα εμπόδια και αποφασίζουν να τολμήσουν. Η Εσμά επιθυμώντας την ελευθερία και τον απόλυτο
έρωτα στη ζωή της, προσπαθεί να ξεφύγει από τα δεσμά που την καθηλώνουν
σε μια συμβατική ζωή.
Ξεκινά ένα οδοιπορικό για την πραγματοποίηση του ονείρου της, να βρεθεί
στην αγκαλιά του αγαπημένου της. Θα
τα καταφέρει όμως; Ο Φαίδων από την
πλευρά του παλεύει με τις ενοχές και
τους φόβους που τον κατατρέχουν. Όλα
τα θαμμένα μυστικά ασήκωτα βάρη και
ανομολόγητα εμφανίζονται ζωντανά
μπροστά τους και τότε πρέπει να προλάβουν τον χρόνο, να προσπαθήσουν έστω
και τώρα για την κάθαρση.
Ένας πόλεμος εν καιρώ ειρήνης έχει
ξεκινήσει, χωρίς κανείς να ξέρει ποιος
θα είναι νικητής…

Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΜΑΣ

Μια σύγχρονη ιστορία αγάπης ανάμεσα σε μια νεαρή Τουρκάλα φοιτήτρια στη
Πόλη και έναν νέο Έλληνα επιχειρηματία.
Δεν είναι μια απλή και αφελής αφήγηση
μιας ακόμα ιστορίας αγάπης, κάθε άλλο
μάλιστα. Το μυθιστόρημα πατάει 100%
στη πραγματικότητα του σήμερα και ο
συγγραφέας με απόλυτο σεβασμό στο
ζευγάρι αλλά χωρίς ωραιοποιήσεις παραθέτει ακριβώς τα προβλήματα που
μπορούν να προκύψουν όταν υπάρχουν
διαφορές πολιτισμικές, εθνικότητας,
νοοτροπίας και θρησκείας. Το ζευγάρι
περνάει στη κυριολεξία δια πυρός και σιδήρου μέχρι να μπορέσουν τελικά να κα-

Ένα απόλυτα «χορταστικό» βιβλίο,
μια πολύ καλά δεμένη αφήγηση, ενδιαφέρουσα πλοκή, ανατροπές, μεταδίδει
πολλές και χρήσιμες γνώσεις και κρατάει
το ενδιαφέρον του αναγνώστη αμείωτο
μέχρι την τελευταία του σελίδα.

Λίγα λόγια για τον συγγραφέα
ταλήξουν μαζί κι αυτό λόγω των προκαταλήψεων που υπάρχουν ανάμεσα στην
Ελλάδα και την Τουρκία. Κι έτσι αναρωτιέται κανείς, αν όντως υπάρχει αυτή η
περιβόητη Ελληνοτουρκική Φιλία.
Ένα μεγάλο μυστικό, που αφορά και
τις 2 οικογένειες τελικά έρχεται εξ’ ολοκλήρου στη επιφάνεια για να ανατρέψει
τα πάντα;;;
Κάνει πολλές ιστορικές αναφορές
στον διωγμό των Ελλήνων από τη Πόλη
τόσο το 1955 αλλά και το 1964. Αναφέρεται με τρομακτικές λεπτομέρειες στο
προσφυγικό και στο πρόβλημα με τους
λαθρομετανάστες και τους πρόσφυγες
που ταλανίζει τα τελευταία χρόνια τη
χώρα μας, αλλά και με αναλύσεις για τον
πόλεμο της Συρίας.

Ο Στέλιος Δ. Στυλιανού γεννήθηκε στη
Λεμεσό της Κύπρου. Σπούδασε κινηματογράφο, θέατρο και τηλεόραση. Από το 1975
είναι μόνιμος κάτοικος Αθηνών και εργάζεται ως σκηνοθέτης, σεναριογράφος και
διευθυντής παραγωγής στον κινηματογράφο και στην τηλεόραση. Από το 1979 είναι
μέλος της εταιρίας Ελλήνων σκηνοθετών και
παράλληλα ασχολείται με το γράψιμο. Έργα
του ιδίου: "Περιπλάνηση ανάμεσα στα σκουπίδια", διήγημα, εκδ. Όμβρος, "Τίποτα πιο
αληθινό από το ψέμα", διήγημα, εκδ. Δίοδος.
Από τις εκδόσεις Μοντέρνοι Καιροί κυκλοφορούν τα μυθιστορήματα: "Αννέ σημαίνει
μάνα", που μεταφράστηκε στα τουρκικά
και έχει εκδοθεί στην Τουρκία με τον τίτλο
"Mana anne demektir", "Είσαι γυναίκα, είσαι
γη", "Για ποιον είναι τα δάκρυα, Σιμόνη", "Ο
άνεμος του πάθους", "Το όνειρο της Αννέ"
και "Το μυστικό της Αλκυόνης"

Όμιλος βιομηχανικών επιχειρήσεων επιθυμεί
να εντάξει στο ανθρώπινο δυναμικό του, για
την υποστήριξη του γραφείου της εταιρίας στο
Λέχαιο Κορινθίας, εξωτερικό υπάλληλο, με τόπο
κατοικίας στην ευρύτερη περιοχή Ξυλοκάστρου.
Απαραίτητο προσόν, δίπλωμα οδήγησης
αυτοκινήτου και γνώση χειρισμού MS Office.
Αποστολή βιογραφικών στο hrdept@elpack.gr

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΙΑΤΡΟΣ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ
ΠΑΙΔΩΝ και ΕΝΗΛΙΚΩΝ
ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ

ΘΥΡΕΟΕΙΔΗΣ
ΑΔΕΝΑΣ

ΥΠΟΦΥΣΗ

ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ
ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
ΚΥΗΣΗΣ

ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΑ

ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ
ΠΟΛΥΚΥΣΤΙΚΕΣ
ΩΟΘΗΚΕΣ

ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ
ΔΙΑΒΗΤΗΣ

Μαυρούλια 12, Κιάτο Κορινθίας
Τηλ: 2742 020931 - Κιν.: 6973 262807
email: katerinapapaendo@gmail.com
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Η Βόχα το 1921

«Βέλο – Βραχάτι – Ζευγολατειό»
ΜΕΡΟΣ Α΄
Ιστορικό πλαίσιο
Γράφει ο

Η υπό εξέταση χρονική περίοδος χαρακτηρίζεται ως μια
ταραγμένη πολεμική περίοδος. Το έτος 1917 η Ελλάδα έλαβε μέρος στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο στο πλευρό
των δυνάμεων της Αντάντ. Με τη λήξη του Α΄ ΠΠ το έτος
1918, ξέσπασε Ελληνοτουρκικός πόλεμος και ξεκίνησε έτσι μια νέα δραματική
περίοδος για τον Ελληνισμό. Το έτος 1919 με τη σύμφωνη γνώμη της Αντάντ
άρχισε η επονομαζόμενη «Μικρασιατική εκστρατεία» όπου πραγματοποιήθηκε
απόβαση ελληνικών στρατευμάτων στην Μικρά Ασία και συγκεκριμένα στην
περιοχή της Σμύρνης.
Έναν χρόνο αργότερα, την 10η Αυγούστου του έτους 1920 υπογράφτηκε η Συνθήκη των Σεβρών, η οποία δημιουργούσε προς στιγμή την Μεγάλη Ελλάδα των
δύο Ηπείρων (Ευρώπη, Ασία) και των πέντε θαλασσών (Αιγαίο, Ιόνιο, Μεσόγειος, Εύξεινος πόντος / Μαύρη θάλασσα, Προποντίδα). Η υπογραφή της συνθήκης
αυτής αποτέλεσε τότε τη μεγαλύτερη διπλωματική επιτυχία της Ελλάδος. Τον
Σεπτέμβριο του ίδιου έτους προκηρύχθηκαν Εθνικές εκλογές και επέστρεψαν
από την εξορία οι ηγέτες της αντιβενιζελικής παράταξης.
Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, την 12η Οκτωβρίου, πεθαίνει αιφνίδια ο βασιλιάς Αλέξανδρος από δάγκωμα μαϊμούς. Στην εκλογική αναμέτρηση που
ακολουθεί την 1η Νοεμβρίου του έτους 1920 το κόμμα των Φιλελευθέρων ηττήθηκε και ο ηγέτης του Ελευθέριος Βενιζέλος δεν εκλέχθηκε ούτε καν βουλευτής. Η
νέα αντιβενιζελική κυβέρνηση του Δημητρίου Ράλλη που προέκυψε από τις κάλπες, την 22α Νοεμβρίου διενέργησε δημοψήφισμα για την επιστροφή του Βασιλέα
Κωνσταντίνου με το νόθο εκλογικό αποτέλεσμα 99% υπέρ της επανόδου του.
Το έτος 1921 αποτελεί για την Ελλάδα μια κομβική χρονιά. Παρατηρείται μια μεταστροφή των συμμάχων μας υπέρ των Νεότουρκων και του επικεφαλής αυτών
Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ, ενώ από την άλλη η ελληνική κυβέρνηση απομακρύνει από την ηγεσία του στρατού σημαντικούς και έμπειρους αξιωματικούς.
Το έτος 1922 εκδηλώθηκε η τελική αντεπίθεση των Τούρκων που οδήγησε
στην κατάρρευση του ελληνικού μετώπου, την ολοκληρωτική καταστροφή της
Σμύρνης και τον ξεριζωμό του Μικρασιατικού Ελληνισμού μετά από αιώνες από
τις πατρογονικές του εστίες. Τον Σεπτέμβριο του έτους 1922 ξέσπασε Κίνημα
στο Στρατό και το Ναυτικό και σχηματίστηκε Επαναστατική Επιτροπή από τους
Συνταγματάρχες Νικόλαο Πλαστήρα και Στυλιανό Γονατά, και τον Αντιπλοίαρχο
Δημήτριο Φωκά. Ακολουθούν τα γεγονότα της δίκης των εξ και η ανταλλαγή
των πληθυσμών.Στο παρόν ιστορικό άρθρο παρουσιάζεται η εικόνα των τριών
μεγαλύτερων χωριών της Βόχας, αυτών του Βέλου, του Βραχατίου και του Ζευγολατειού, πριν την έλευση και εγκατάσταση των Ελλήνων προσφύγων από την
μαρτυρική γη της Μικράς Ασίας.

Σχοινοχωρίτης
Κωνσταντίνος*

Το Βέλο κατά το έτος 1921
Το Βέλο είναι ένας πεδινός, εύφορος
και παραθαλάσσιος οικισμός του νομού Κορινθίας, ο οποίος βρίσκεται
δυτικά της Κορίνθου σε υψόμετρο 30
– 45 μέτρα πάνω από την επιφάνεια
της θάλασσας. Το κλίμα του είναι πολύ
καλό και βρίσκεται πολύ κοντά στην
Αθήνα, πάνω στην παλαιά Εθνική οδό
η οποία συνδέει τη Νότια και τη Δυτική Ελλάδα με την πρωτεύουσα. Το
Βέλο σήμερα αποτελεί ένα οικιστικό
κέντρο 4ου επιπέδου, ενισχυόμενου.
Πρόκειται ουσιαστικά για κεφαλοχώρι με προβλεπόμενο εξυπηρετούμενο
πληθυσμό από δύο μέχρι οκτώ χιλιάδες κατοίκους.
Ο ρόλος αυτού του οικιστικού κέντρου είναι αντίστοιχος με αυτόν του
3ου επιπέδου, αλλά σε χαμηλότερη
όμως κλίμακα. Έχει εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο από το έτος 1929. Θα
πρέπει να αναφερθεί ότι εντός της γεωγραφικής έκτασης που καλύπτει ο
οικισμός του Βέλου περιλαμβάνονται
και τα τοπωνύμια Αρφαρέϊκα1, Και1 Στο ύψος του νεκροταφείου, πρός το
ποτάμι. Εκεί είχαν πρωτοεγκατασταθεί
οικογένειες που είχαν έρθει από τον Αρφαρά Κορινθίας.

σαρέϊκα2, Καλκανάς, Κενταυρέϊκα,
Σαϊταίϊκα3, Συνοικισμός4 και Μποτσαρέϊκα5.
Κατά το έτος 1921 το Βέλο αποτελούσε κοινότητα της επαρχίας Κορινθίας
και περιελάμβανε τον οικισμό Βέλο
και το χωριό Νεράντζα. Είχε έκταση
8.000 στρέμματα και συνολικό πλη2 Βρίσκεται στην περιοχή της Αγίας Αικατερίνης. Εκεί είχαν πρωτοεγκατασταθεί οικογένειες που είχαν έρθει από το
Καίσαρι Κορινθίας.
3 Τα τοπωνύμια Καλκανάς, Κενταυρέϊκα
και Σαϊτέικα υποδηλώνουν ως ονομασίες
φυσικά πρόσωπα. Δηλαδή τους πρώτους
κατοίκους που εγκαταστάθηκαν εκεί και
έδωσαν στην κάθε περιοχή το όνομά
τους, όπως Καλκανάς, Κένταυρος και
Σαϊτης.
4 Είχαν πρωτοεγκατασταθεί οικογένειες
προσφύγων από την Μικρά Ασία.
5 Είναι η περιοχή στη μέση του χωριού
με κατεύθυνση προς το Γυμνάσιο – Λυκείο, η οποία είχε δοθεί μετά την κατάλυση της τουρκικής κυριαρχίας και την
ίδρυση του ελληνικού κράτους ως αποζημίωση και φόρο τιμής στη χήρα του
Μάρκου Μπότσαρη, για τις υπηρεσίες
που είχε προσφέρει ο Μπότσαρης στον
Αγώνα της Απελευθέρωσης.

Αρχείο: Γνώμη Πολιτών

Πάνω: Μελέτη Διδακτηρίων Βέλου, έτους 1922, η οποία δεν υλοποιήθηκε.
Κάτω: Αλώνισμα στη Βόχα το 1929.

θυσμό 1600 κατοίκους. Παράγονταν
τα εξής προϊόντα: Σταφίδα Κορινθιακή
2.000.000 λίτρες επί 3500 στρεμμάτων
σταφίδων, Σταφίδα Σουλτανίνα 200 χιλ.
οκ. επί 1 χιλ. στρεμμάτων, Οίνος 350
χιλ. οκ., Αγροί 1 χιλ. στρέμματα, Σίτος
10 χιλ. οκ. και Κριθή 5 χιλ. οκάδες.
Την ίδια περίοδο το Κοινοτικό Συμβούλιο απαρτίζονταν από τους Δαμασκηνό Ανδρέα, Καλόγηρο Γεώργιο,
Κανιάρη Α., Κούγια Αλέξανδρο, Λάζο
Ανδρέα και Ραυτόπουλο Βασίλη.
Χρέη γραμματέα Κοινοτικού Συμβουλίου εκτελούσε ο Δουβής Κ. Χρήστος.
Η συγκοινωνία εξασφαλιζόταν από
τον Σιδηροδρομικό Σταθμό Π.Α.Π που
βρισκόταν στο 117,4 χλμ προς τα Δυτικά της Κορίνθου προσακτίως ,ενώ η
επικοινωνία γίνονταν με το Ταχυδρομείο και το Τηλεγραφείο.
 Αρχαί: Συμβολαιογραφεία.
 Ναοί: Αγία Μαρίνα (ρυθμού βυζαντινού).
 Σχολεία: Ελληνικό Αρρένων, Δημοτικό Αρρένων πλήρες, Δημοτικό Θηλέων πλήρες.
Εντός της κεντρικής πλατείας του
χωριού υψώνεται ηρώο μαρμάρινο
προς τιμή του εν Τζουμαγιά πεσόντος
Μασσούρα Ν. Δημητρίου.

 Συνεταιρισμοί: Γεωργικός Πιστωτικός Συνεταιρισμός.
 Επαγγελματίες: Βιβλιοχαρτοπωλεία (αδελφοί Ράπτη), Δικηγόροι
(Καλλίρης Γεώργιος, Κανιάρης
Δημ., Σκαρπένης Νικ.), Γενικοί
έμποροι (Ζηκούρας Αχιλλέας,
Κατσώνης Χρήστος, Κοκκώνης
Ιωάννης), Ιατροί (Αγγελίδης Κ.,
Βασιλείου Κ. [κτηνίατρος], Κανιάρης Χρ., Κόλλιας Γεώργιος,
Μαρίνης Βασ., Ραυτόπουλος Β),
Καπνοπωλεία (Ράπτη Δ., αδελφοί), Καφενεία (Αντωνόπουλος
Ν., Τσακωτός Α., Χρυσικόπουλος Ευάγγελος), Μελισσοκομεία
(Ραυτόπουλος Β.), Ξυλουργεία
(Γκέλμπουρας Κ., Μασσούρης
Τηλέμαχος, Μπουραντάνης Α.,
Σπηλιόπουλος Σ.), Παντοπωλεία
(Αγγελόπουλος Ιωάννης, Βαρδουνιώτης Π., Ζόγκολης Βλ., Καλόγερος Γεώργιος, Τσιτσιμάνης
Ν.), Σταφιδέμποροι (Οικονομόπουλος Αλέξανδρος, Σκαρπέτης
Νικόλαος), Φαρμακεία (Καλπαζής
Ανδρέας, Παπακυριάκος Δημήτριος).
(Στο επόμενο φύλλο: Το Βραχάτι κατά
το έτος 1921)

* Ο κ. Σχοινοχωρίτης Κωνσταντίνος είναι Ιστορικός - συγγραφέας,
Αρχειονόμος - Βιβλιοθηκονόμος - Μουσειολόγος, υποψήφιος διδάκτωρ
email: korinthios13@yahoo.gr, τηλ. 6945 832094
προσωπικό ιστολόγιο: http://adesmeutiskepsi.blogspot.com

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν
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Εποχική γρίπη: 10 τρόποι για
να προλάβουμε την εξάπλωσή της
Πως προστατευόμαστε από την εποχική γρίπη και τον ιό Η1Ν1
Γράφει η Ελένη Γιαμαρέλου
Διευθύντρια ΣΤ’ Παθολογικής Κλινικής ΥΓΕΙΑ
Καθηγ. Παθολογίας & Λοιμώξεων Παν/μίου Αθηνών
Πώς μπορούμε λοιπόν να προλάβουμε από τώρα
την εξάπλωση της γρίπης και να προφυλάξουμε τον
εαυτό μας και τους άλλους; Ακολουθώντας τους παρακάτω 10 κανόνες:
1. Να εμβολιαστούμε! Όλα τα άτομα άνω των 60
ετών και όλες οι ευάλωτες ομάδες (>6μηνών-60
ετών) όπως και το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό
της χώρας πρέπει να εμβολιαστεί τον μήνα Νοέμβριο. Σε 10 ημέρες το εμβόλιο αρχίζει να είναι
δραστικό. Ο Π.Ο.Υ. ζήτησε >70% εμβολιασμό στον
κοινό πληθυσμό και 100% στις ευάλωτες ομάδες
και στο προσωπικό των νοσοκομείων. Και ενώ οι
πολίτες των Ευρωπαϊκών χωρών εμβολιάζονται,
εμείς βρισκόμαστε συνεχώς στον απίστευτο μέσο
όρο του 10%. Γιατί; Το εμβόλιο είναι ασφαλές, καλύπτεται από τα Ταμεία και προφυλάσσει περισσότερο από 80%.
2. Να αερίζουμε καλά τα δωμάτιά μας αφού οι ιώσεις και η γρίπη μεταδίδονται με σταγονίδια που
αιωρούνται στον αέρα.
3. Να βήχουμε και να φτερνιζόμαστε στο χαρτομάντηλό μας ή ακόμα και στο μανίκι μας για να
περιορίσουμε το αεροζόλ των ιών που θα εισπνεύσουν οι γύρω μας και έτσι να τους προφυλάξουμε.
4. Να αποφεύγουμε τους χειμερινούς μήνες τον
συγχνωτισμό, δηλαδή τις κλειστές συγκεντρώσεις στις οποίες μπορεί να συμμετέχουν πάσχοντες στην αρχική φάση της γρίπης με λίγα συμπτώματα, αλλά οι οποίοι μεταδίδουν τον ιό στα
άτομα που τους περιβάλλουν.

5. Να σαπουνίζουμε καλά και συχνά τα χέρια μας
και στη συνέχεια να χρησιμοποιούμε αλκοολούχο αντισηπτικό ακόμα και όταν δεν έρθουμε σε
επαφή με πάσχοντα από γρίπη, γιατί στο άψυχο
περιβάλλον που συνεχώς αγγίζουμε μπορεί να
επιβιώνει ο ιός για περισσότερες από 24 ώρες.
6. Να μην αγγίζουμε μάτια, μύτη, στόμα με τα
χέρια μας πριν τα πλύνουμε εφόσον μπορεί να
υπάρχει επάνω τους ο ιός της γρίπης που προμηθευτήκαμε από το άψυχο περιβάλλον μας.
7. Να μην παίρνουμε αντιβιοτικά για τη γρίπη και
τις ιώσεις γενικότερα, αφού τα αντιβιοτικά δεν είναι δραστικά στους ιούς. Επιπλέον, η προληπτική
χορήγηση οποιουδήποτε αντιβιοτικού τόσο στα
κρυολογήματα όσο και στη γρίπη ούτε θεραπεύει ούτε προστατεύει από επιπλοκές, αλλά μόνο
βλάπτει αφού συχνά συνοδεύεται από παρενέργειες όπως είναι η διάρροια, τα εξανθήματα και

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

ανάπτυξη αντοχής σε πολύτιμα φάρμακα έναντι
των βακτηρίων, όπως είναι τα αντιβιοτικά, ώστε
να μην είναι δραστικά όταν θα τα χρειαστούμε για
λοιμώξεις από βακτήρια.
8. Να φοράμε γάντια, χάρτινη προστατευτική
μπλούζα και απλή χειρουργική μάσκα, σε οποιαδήποτε επαφή μας με ασθενή, και να πλένουμε
τα χέρια μας όταν αλλάζουμε γάντια (τα μέλη της
οικογένειας που συγκατοικούν με πάσχοντα από
γρίπη).
9. Να συμβουλευόμαστε τον ιατρό μας ή να πηγαίνουμε στο εφημερεύον νοσοκομείο και να μην
παίρνουμε μόνοι μας αντιβιοτικά, εάν εμφανιστεί
απότομα υψηλός πυρετός ή δύσπνοια όταν είμαστε ασθενείς και έχουμε μείνει στο σπίτι.
10. Να χορηγείται προληπτικά x10 ημέρες οσελταμιβίρη (Tamiflu) σε άτομα υψηλού κινδύνου που
ήρθαν σε επαφή με πάσχοντες από γρίπη.
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ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ

Εκπαιδευτικό
Πρόγραμμα
“Πρώτες Βοήθειες
για Πολίτες” από
τον Ελληνικό
Ερυθρό Σταυρό
Το Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών Κορίνθου
διοργάνωσε Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα
“Πρώτες Βοήθειες για Πολίτες” στις 26&
27 Ιανουαρίου 2019. Το πρόγραμμα εκπαίδευσης πολιτών ''ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ
ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ'' είχε διάρκεια 12 ωρών
(σε 2 ημέρες) υλοποιήθηκε από πιστοποιημένους Εκπαιδευτές του Ελληνικού
Ερυθρού Σταυρού και αποτελείτο από 5
ενότητες:
• ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΡΩΤΩΝ
ΒΟΗΘΕΙΩΝ
• ΚΑΡΔΙΟΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ
• ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΑ
• ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ
• ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Σκοπός μας ήταν οι πολίτες να είναι σε
θέση να προσφέρουν αποτελεσματική
βοήθεια, με ασφάλεια, σε οποιοδήποτε
έκτακτο περιστατικό χρειαστεί. Μετά την
επιτυχή ολοκλήρωση του ο εκπαιδευόμενος αποκτά Πιστοποιητικό Εκπαίδευσης
με πιστοποίηση ISO, με ισχύ για 5 χρόνια.

Τα Παιδιά Σώζουν
Ζωές στο Βέλο
Για δεύτερη χρονιά το KIDS SAVE
LIVES βρέθηκε στο Δημοτικό Σχολείο
Βέλου... διαπιστώνοντας με μεγάλη
χαρά ότι τα παιδιά θυμούνται πολλά
από την περσινή μας εκπαίδευση εκεί!!!
Και μετά το Δημοτικό σειρά είχε το
Λύκειο Βέλου. Σιγά σιγά οι μαθητές
από όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης στο
Βέλο, μαθαίνουν να σώζουν μια ΖΩΗ!!!

ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΚΟ

ΙΑΤΡΕΙΟ

Βλάσιος Ιωαν. Μπάρτζης
| 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
Κλεισθένους 43 Κιάτο, τηλ.: 27420 26486, κιν.: 6932 391104
e-mail: bartzisv@gmail.com

GRAPHIC DESIGN STUDIO

Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος
Ενηλίκων και Παίδων

Καθηµερινά: 9.00-13.30 / 18.00-21.00 (πλην απογεύµατος Τετάρτης), Σάββατο: 9.30-13.00

ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΓΗΡΟΚΟΜΟΙ
Ελληνίδες και αλλοδαπές για το νομό Κορινθίας.
Τηλ. 6940 699559
Υπεύθυνα παρέχουμε οικιακές βοηθούς, γηροκόμους
Ελληνίδες-αλλοδαπές για Ν. Κορινθίας.

gnomipoliton@gmail.com
gnomipoliton.wordpress.com
Έδρα: Άνω Διμηνιό Κορινθίας // 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

Αθλητικά
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πίτα
ΕΚΔΗΛΩΣΗ

Κόβει την πίτα
του ο Ναυτικός
Όμιλος Κιάτου

Ο Πρόεδρος και τα μέλη του
Δ.Σ. του Ναυτικού Ομίλου
Κιάτου σας προσκαλούμε στην
κοπή της πρωτοχρονιάτικης
πίτας μας, που θα γίνει την Κυριακή 17 Φεβρουαρίου 2019
και ώρα 11:00΄ π.μ. στο «La
Joya» Café-Restaurant-Bar
(Ποσειδώνος & Παπαφλέσσα)
στην παραλία Κιάτου.
Η παρουσία σας θα είναι ιδιαίτερη τιμή για μας
Ο Γεν. Γραμματέας
Χρήστος Μεγαρίτης
Ο Πρόεδρος			
Σωτήρης Μενούνος

ΠΑΜΒΟΧΑΪΚΟΣ

Έκοψε την πίτα του με τη νίκη�

Π

ανηγυρικά γιόρτασε η ομάδα
του Παμβοχαϊκού την κοπή της
πίτας και τον ετήσιο χορό της,
αφού την ίδια μέρα κατάφερε σημαντική
νίκη επί του Εθνικού Αλεξανδρούπολης
με 3-2. Με τη νίκη αυτή η ομάδα του
Βραχατίου κατάφερε να σταθεροποιηθεί στην 4η θέση της βαθμολογίας μαζί
με τον Φοίνικα Σύρου.
Σε ένα παιχνίδι λοιπόν που κράτησε
δύο ώρες ή ομάδα μας κατέκτησε το
πρώτο σετ, με την φιλοξενούμενη ομάδα να ανεβάζει ρυθμούς και να κατακτά τα επόμενα δύο σετ βάζοντας έτσι
δύσκολα στους αθλητές του Κώστα
Δεληκώστα.
Η είσοδος του Φριξου Κωτσακη άλλαξε όλο το σκηνικό του αγώνα και με
όπλο την δύναμη και την γρήγορη κίνηση πάνω στο φίλε έστειλε τον αγώνα

στο Time brake.
Στο τάι μπρέικ Γουάλαφ και Αμπράο
έδωσαν προβάδισμα στην ομάδα μας
με 7-5 και αυτό ήταν αρκετό να διατηρηθεί μέχρι το τέλος καθώς ο Αμπράο
και όλοι οι παίκτες του Κώστα Δεληκώστα ήταν αλάνθαστοι και πήραν τη
νίκη με 15-13.

Βραβεύσεις και ευχαριστίες
Μετά τον θρίαμβο επί γηπέδου πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη κοπή
της πρωτοχρονιάτικης πίτας του συλλόγου στην αίθουσα εκδηλώσεων του
Alkyon resort hotel στην παραλία Βραχατιου.
Εκεί έγιναν και βραβεύσεις αθλητών
των αναπτυξιακών τμημάτων και συγκεκριμένα:
ΓΥΡΙΣΤΕ ΣΕΛΙΔΑ

Νίκος Καραμαλίκης

ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ
ΒΟΧΑΣ

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

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

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

ΩΡΑΡΙΟ ΙΑΤΡΕΙΟΥ:

ΔΕΥΤΕΡΑ:
ΤΡΙΤΗ:
ΤΕΤΑΡΤΗ:
ΠΕΜΠΤΗ:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:

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

ΤΗΛ.: 27410-53500
ΚΙΝ.: 6945-952070
e-mail: crisgli@otenet.gr

Ζευγολατιό Κορινθίας
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Aπό αριστερά: Ο δήμαρχος Βέλου-Βόχας Αννίβας Παπακυριάκος βραβεύει την Κλενιάτη Χρυσή. Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Άγγελος Παπαγγελόπουλος
βραβεύει τον Νανόπουλο Δημήτρη. Η αντιδήμαρχος Β-Β Μαρία Καλλίρη βραβεύει τον Νανόπουλο Ηλία και ο πρόεδρος της "Ανέλιξης" Ανδρέας Σιάχος βραβεύει
τον Νανόπουλο Αλέξανδρο.

1.Κλενιάτη Χρυσή για την είσοδο στην
σχολή ναυτικών δοκίμων Αθηνών
2. Νανόπουλος Δημήτριος για την
είσοδο του στη σχολή οικονομικών
επιστημών Πάτρας.
3.Νανόπουλος Ηλίας για την συμμετοχή και κατάκτηση της Γ θέσης
με την Εθνική ομάδα Παμπαίδων στο
βαλκανικό πρωτάθλημα την περίοδο
2017-2018
4.Νανόπουλος Αλέξανδρος για την
συμμετοχή και κατάκτηση της Γ θέσης με την Εθνική ομάδα Παμπαίδων
στο βαλκανικό πρωτάθλημα την περίοδο 2017-2018
Η διοίκηση του Παμβοχαϊκού εξέδωσε δελτίο τύπου στο οποίο εκφράζει
τις ευχαριστίες της και αναφέρει:
«Το Δ.Σ. του ΓΑΣ ΠΑΜΒΟΧΑΪΚΟΣ θέλει
να ευχαριστήσει από καρδιάς όλους,
ανώνυμους και επώνυμους, φίλους
και γονείς που τιμήσατε με την παρουσία σας, την ετήσια εκδήλωση του

συλλόγου, για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας, η οποία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 2-2-2019 στο ξενοδοχείο ΑΛΚΥΩΝ στο Βραχάτι.
Ευχαριστεί επίσης θερμά:
Το ξενοδοχείο ΑΛΚΥΩΝ και τον κ. Πολίτη, για την καθόλα άψογη αντιμετώπιση και φιλοξενία.
Τον maître του ξενοδοχείου κ. Δερμετζόγλου Γεώργιο για την καθόλα άψογη
συνεργασία, τόσο κατά την προετοιμασία, όσο και την ημέρα της εκδήλωσης.
Τα ζαχαροπλαστεία ΑΡΤΙΟΝ και τον κ.
Σταύρο Προβή για την προσφορά της
βασιλόπιτας στην εκδήλωση.
Τον δήμαρχο Βέλου-Βόχας κ. Αννίβα
Παπακυριάκο καθώς και τους αντιδημάρχους και τους δημοτικούς συμβούλους που μας τίμησαν με την παρουσία τους και για τη στήριξη που μας
προσφέρουν.
Τους υποψήφιους βουλευτές (Νίκο
Ταγαρά και Γρηγόρη Καρπούζη), τους

ARENA FC
ΑΘΛΟΧΩΡΟΣ
∆ΙΚΤΥΟ ΑΚΑ∆ΗΜΙΑΣ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ
ΑΣΤΕΡΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ
ΜΕ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ UEFA B΄
Στόχοι του δικτύου αποτελούν η ανταλλαγή τεχνογνωσίας
στην εκπαίδευση νεαρών αθλητών, η διοργάνωση ημερίδων,
σεμιναρίων και τουρνουά, καθώς και η αξιολόγηση νεαρών
ποδοσφαιριστών με τελικό στόχο την ένταξη των καλυτέρων
στις ακαδημίες του Αστέρα

ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ
τηλ. 27410 50355
W ARENA F.C. (ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ)

υποψήφιους δημάρχους Βέλου-Βόχας
(Βουδούρη Νικόλαο και Μανάβη Αθανάσιο), τους υποψήφιους δημοτικούς
συμβούλους που με την παρουσία
τους τίμησαν το σύλλογό μας.
Τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ.
Τατούλη Πέτρο, για τη διαχρονική στήριξή του στο σύλλογό μας, καθώς και
για το αισιόδοξο και ελπιδοφόρο μήνυμα στήριξης που μας μεταφέρθηκε
από τον θεματικό αντιπεριφερειάρχη κ.
Παπαγγελόπουλο Άγγελο.
Επίσης ευχαριστεί τους προπονητές και

αθλητές του ΤΑΑ, των αναπτυξιακών
τμημάτων καθώς και τους αθλητές του
τμήματος ποδηλασίας, που έδωσαν το
βροντερό παρόν στην εκδήλωση.
Ζητάμε ειλικρινά συγνώμη για παραλείψεις που μπορεί να έγιναν και οφείλαμε να έχουμε αποφύγει.
Ευχαριστούμε που το σύνθημά μας
«ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΙΑ ΑΓΚΑΛΙΑ» γίνεται
πράξη και σας καλούμε όλοι μαζί να
στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια έως
την ολοκλήρωση της αγωνιστικής περιόδου».

