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Ο ΧΑΜΕΝΟΣ “ΘΗΣΑΥΡΟΣ” ΤΗΣ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΑ ΦΡΕΑΤΙΑ
Το έργο της απόφραξης των φρεατίων αποκάλυψε τη θλιβερή, για το περιβάλλον, αλήθεια

Υλικά τα οποία μπορούν και πρέπει
να ανακυκλωθούν αντί να οδηγούνται
σε διαδικασίες διάσπασης και ανακύκλωσης οδηγούνται από την αδιαφορία και τον ωχαδελφισμό στα φρεάτια,
τα οποία σε μια έντονη βροχόπτωση
θα είναι βουλωμένα, δεν θα μπορούν
να διοχετεύσουν τα νερά και θα δημιουργήσουν πλημμυρικά φαινόμενα.

Δυο φορές καταστροφή λοιπόν.
■ σελ. 13-14

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Εμφανής η αλλαγή
ρυθμού και ταχύτητας
υπό τον Βασίλη
Νανόπουλο

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ

Με επιτυχία το
Τοποθετήθηκαν ράμπες
πρόγραμμα μέτρησης ΑμεΑ στα σχολεία και
οστικής πυκνότητας
προχωρούν τα έργα
ΈΝΑΡΞΗ ΓΙΑ ΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΆ ΦΡΟΝΤΙΣΤΉΡΙΑ των παιδικών χαρών

«Να ανεβάσουμε ψηλά τον πήχυ.
Οξύνονται οι αντιδράσεις των
Η ποιότητα και η ταχύτητα να
κατοίκων Στυμφαλίας και Φενεού για
χαρακτηρίζουν τις ενέργειές μας»,
το κλείσιμο της Τράπεζας στην Γκούρα
λέει ο δήμαρχος Κορινθίων
■ σελ. 7-8
■ σελ.9-11

Γιατί δεν έχουν
καθαριστεί τα ρέματα,
ρωτά ο Θαν. Μανάβης
■ σελ.13-17

Η άγνωστη επέτειος απελευθέρωσης της Κορινθίας από τα γερμανικά στρατεύματα

■ σελ. 20-21

2 Με το καλημέρα...
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4Η ΣΥΝΟΔΟΣ ΚΙΝΑΣ - ΧΩΡΩΝ ΚΕΝΤΡ. ΚΑΙ ΑΝΑΤ. ΕΥΡΩΠΗΣ
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Συνελήφθη σε
χωριό του δήμου
Σικυωνίων
κρατούμενος που
είχε αποδράσει

Στο Βελιγράδι για τη Διάσκεψη
Καινοτομίας ο Χρίστος Δήμας

Σ

την 4η Σύνοδο Καινοτομίας Κίνας
- χωρών Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης στο πλαίσιο της
πρωτοβουλίας 17+1 εκπροσώπησε την
Ελλάδα ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, αρμόδιος για την Έρευνα
και την Καινοτομία, Βουλευτής Κορινθίας, Χρίστος Δήμας. Ο κ. Δήμας παρουσίασε τη βούληση της ελληνικής κυβέρνησης να στηρίξει την Έρευνα και την
Καινοτομία, τονίζοντας πως «είναι ιδιαίτερα κρίσιμο για τις διεθνείς περιφερειακές εξελίξεις να χτίσουμε γέφυρες
μεταξύ μας και να δημιουργήσουμε μια
ακόμα διάσταση συνεργασίας, η οποία
θα λαμβάνει υπόψη της τα χαρακτηριστικά των χωρών της περιοχής μας».
Κατά την εισήγηση του, ο κ. Δήμας
σημείωσε μεταξύ άλλων:
«Ήδη, αυτές τις ημέρες, ξεκινά η
υλοποίηση του σχεδίου μας για δύο
Innovation District, στην Αθήνα και τη
Θεσσαλονίκη, στις οποίες φιλοδοξούμε
να προσελκύσουμε ορισμένες από τις
πιο σημαντικές εταιρίες στο χώρο του
RnD, ώστε μαζί με ερευνητικά ινστιτούτα και startup επιχειρήσεις να ενισχύσουμε την Καινοτομία στη χώρα.
Σ’ αυτή την προσπάθεια είμαστε ανοιχτοί να συζητήσουμε κάθε πρόταση συνεργασίας που μπορεί να έχετε και να διαδραματίσουμε ένα κομβικό ρόλο στην
εξέλιξη της Έρευνας που παραδοσιακά
ευδοκιμούσε στις χώρες όλων μας, σε
καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες.

Προσφυγόπουλα

Σ

Reload Greece στο Λονδίνο
Tο συνέδριο του οργανισμού
Reload Greece, RG Connect19,
πραγματοποιήθηκε το Σάββατο
5 Οκτωβρίου 2019 στα γραφεία
της Allen & Overy LLP στο Λονδίνο. Ήταν το 6ο κατά σειρά RG
Connect19 έφερε σε επαφή μια
διεθνή κοινότητα κορυφαίων επιχειρηματιών, επενδυτών, επαγγελματιών, πανεπιστημιακών και
πολιτικών για να συζητήσουν το
μέλλον της επιχειρηματικότητας
και της καινοτομίας στην Ελλάδα,
το Ηνωμένο Βασίλειο και όλο τον
κόσμο. Την ελληνική κυβέρνηση

ΣΤΑ ΓΡΗΓΟΡΑ
3,9 ΡΙΧΤΕΡ

Μ

ε απόφαση της υφυπουργού
Παιδείας Σοφίας Ζαχαράκη
καθορίστηκαν οι σχολικές μονάδες
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όπου
δύνανται να λειτουργήσουν τάξεις
μαθητών/τριών με πολιτισμικές και
θρησκευτικές ιδιαιτερότητες κυρίως
όμως προσφυγόπουλων. Στην
Κορινθία τα παιδιά θα φιλοξενηθούν
στο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΙΑΤΟΥ,
στο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΣΘΜΙΑΣ και στο 2ο
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ.

εκπροσώπησαν ο κ. Γιάννης Τσακίρης, Υφυπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων και ο κ. Χρίστος
Δήμας, Υφυπουργός Έρευνας και
Τεχνολογίας ο οποίος ανέφερε μεταξύ άλλων:
"Στο Reload Greece στο Λονδίνο μιλήσαμε για το πως η Ελλάδα
γίνεται πιο φιλική στις επενδύσεις, έχει υψηλότερους ρυθμούς
ανάπτυξης και προσπαθούμε να
αντιμετωπίσουμε το brain drain. Ο
ρόλος της Έρευνας και της Καινοτομίας είναι καταλυτικός σε αυτήν
την προσπάθεια."

Σ

εισμική δόνηση 3,9 Ρίχτερ
σημειώθηκε τη Δευτέρα 14
Οκτωβρίου στις 12:24 στον Κορινθιακό
κόλπο, στη θαλάσσια περιοχή βόρεια
του Ξυλοκάστρου, 33 χλμ. ΝΑ του
Γαλαξιδίου και εστιακό βάθος
υπολογίστηκε στα 17,5 χλμ.

ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΣΤΟ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ

Σ

Εξιχνιάστηκαν κλοπές

το πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, ο βουλευτής
Αχαΐας της ΝΔ Άγγελος Τσιγκρής κατέθεσε ερώτηση προς
τον Υπ. Μεταφορών, για την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση
των Ελλήνων οδηγών σε θέματα οδικής ασφάλειας με αφορμή
το θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα στο Ζευγολατιό.

Τ

ΕΚΟ DUCATI TOUR

ην άκρη του νήματος για την πλήρη
εξάρθρωση της σπείρας που
λυμαινόταν τα σπίτια στην Κορινθία
βρήκαν οι αστυνομικοί της Ασφαλείας
που ταυτοποίησαν έναν από τους
δράστες, ο οποίος είχε αρπάξει μαζί
με τους συνεργούς του μετρητά,
κοσμήματα, ηλεκτρονικές συσκευές και
κινητά αξίας άνω των 10.000 ευρώ.

υνελήφθη και ένας από
τους δραπέτες που το
είχαν σκάσει από το Αγροτικό
Κατάστημα Κράτησης
Ενηλίκων Τίρυνθας! Πρόκειται
για τον κουτσό κρατούμενο
που είχε αποδράσει τις
πρώτες πρωινές ώρες της
2ας Οκτωβρίου. Ο 40χρονος
Έλληνας, ο οποίος εξέτιε
ποινή κάθειρξης για διάφορα
αδικήματα, είχε διαφύγει
κάτω από άγνωστες συνθήκες
από την φυλακή χωρίς να
γίνει αντιληπτός. Η απόδρασή
του διαπιστώθηκε κατά την
μεσημεριανή καταμέτρηση,
αλλά τα ίχνη του δεν
βρέθηκαν.Τελικά, όμως, τον
εντόπισαν και τον συνέλαβαν
οι αστυνομικοί του τοπικού
τμήματος σε κοινότητα του
Δήμου Σικυωνίων, ύστερα από
στοιχεία που συγκέντρωσαν.
Ο 40χρονος οδηγήθηκε στον
εισαγγελέα Πρωτοδικών
Κορίνθου, του ασκήθηκε δίωξη
για απόδραση κρατουμένου και
επέστρεψε στην φυλακή.

Α

πό τη Στυμφαλία με επίσκεψη στο
Μουσείο Περιβάλλοντος πέρασε φέτος το
EKO Ducati Tour σε μια μοναδική εμπειρία
οδήγησης μέσα από ορεινές διαδρομές με τις
εντυπωσιακές Ducati Multistrada 950 & 1260,
Diavel, Hypermotard, Monster & Scrambler.

ΤΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΤΟΥ ΕΡΜΗ

Σ

το δίκτυο των μονοπατιών της
"Μυθικής Πελοποννήσου" εντάχθηκε
και το μονοπάτι του Ερμή/ Hermes Trail,
που ξεκινά από το Δερβένι Κορινθίας
και μέσω Στυμφαλίας, περνά από την
Σπηλιά, όπου γεννήθηκε ο Ερμής στη
Ζήρεια, φθάνει στη Σικυώνα!

H ATAKA
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Περιφέρεια Πελοποννήσου
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1.100.000 ευρώ στην Κορινθία για έργα ασφαλτοστρώσεων
Η πορεία των μελετών των ήδη ενταγμένων, αλλά και των προς ένταξη, στο
ΕΣΠΑ έργων της Περιφέρειας Πελοποννήσου αποτέλεσε ένα από τα αντικείμενα
ευρείας σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε υπό τον περιφερειάρχη Παν. Νίκα.
“Εγινε ‘ακτινογραφία’ της κατάστασης,
σε κάθε Περιφ. Ενότητα, των μελετών
των ήδη ενταγμένων, αλλά και όσων
έργων πρόκειται να ενταχθούν” σημείωσε χαρακτηριστικά ο περιφερειάρχης

οργάνωση
ΠΕΤΡΟΣ
ΤΑΤΟΥΛΗΣ

Όρισε υπεύθυνους
ανά Περιφερειακή
Ενότητα

αναφερόμενος στην πιο πάνω σύσκεψη,
στην οποία μετείχαν υπηρεσιακοί από τις
Διευθύνσεις Τεχνικών Εργων όλων των
Π.Ε. κι από την κεντρική Διεύθυνση Εργων Περιφέρειας, όπως επίσης και χωρικοί και θεματικοί αντιπεριφερειάρχες.
Επιπλέον, συζητήθηκε η ετοιμότητα
των υπηρεσιών της Περιφέρειας εν όψει
του χειμώνα, ως προς τους καθαρισμούς
ρεμάτων και τους αποχιονισμούς, θέματα για τα οποία δόθηκαν οι αναγκαίες

κατευθύνσεις. Ιδιαίτερα τονίστηκε από
τον περιφερειάρχη το ζήτημα της χρήσης
των μηχανημάτων -“έδωσα εντολή να
γίνουν διαγωνισμοί και να σταματήσει το
μέχρι τώρα καθεστώς ενοικίασης μηχανημάτων” τόνισε ο Π. Νίκας.
Εξ άλλου, στην ίδια σύσκεψη έγινε ο
καταμερισμός ανά Π.Ε. πιστώσεων, συνολικού ύψους 12.100.000 ευρώ, για
έργα ασφαλτοστρώσεων (άσφαλτος επί
ασφάλτου) στο οδικό δίκτυο της κάθε

μίας Περιφερειακής Ενότητας, ως εξής:
Αργολίδα 3.500.000 ευρώ, Αρκαδία
2.000.000 ευρώ (περιλαμβάνεται και διαγράμμιση), Κορινθία 1.100.000 ευρώ
και Λακωνία 4.500.000 ευρώ και στη
Μεσσηνία 1.000.000 ευρώ.
“Γίνεται ισοκατανομή σε κάθε Π.Ε. κι
αν το έργο δεν υλοποιηθεί όπως προβλέπεται στις μελέτες, η πίστωση θα διατίθεται σε άλλη Περιφερειακή Ενότητα” σημείωσε καταλήγοντας ο περιφερειάρχης.

Αλλεπάλληλες συσκέψεις για το
ΕΣΠΑ και τα έργα στην Περιφέρεια
Προς έκπτωση 4 εργολαβίες στην Κορινθία

Για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία
της «Νέας Πελοποννήσου»
ο επικεφαλής της κ. Πέτρος
Τατούλης προέβη στην κάτωθι
ανακοίνωση:
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ
Π.Ε. Αργολίδας
ΣΙΔΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Π.Ε. Αρκαδίας
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Π.Ε. Κορινθίας
ΠΙΣΙΜΙΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Π.Ε. Λακωνίας
ΤΖΑΝΕΤΕΑ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ
(ΝΤΙΑ)
Π.Ε. Μεσσηνίας
ΜΠΟΥΖΑ ΑΝΤΩΝΙΑ

Υπεύθυνοι τομέων
εργασίας

• Πολιτική προστασία &
Περιβάλλον: ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
• Καινοτομία-Επιχειρηματικότητα: ΓΚΟΥΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
& ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
• Υγεία, παιδεία, κοινωνική
πολιτική: ΚΟΡΩΝΗ-ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΛΗΜΕΝΤΙΝΗ,
ΣΚΟΥΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ,
ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
• Υποδομές μεταφορές:
ΠΕΤΡΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ &
ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ
• Αθλητισμός - Πολιτισμός:
ΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ &
ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Α

εικίνητος αποδεικνύεται ο νέος Πεβλημάτων που διαπιστώθηκαν στην υλοποίησή
n
ριφερειάρχης Παναγιώτης Νίκας. Ο
τους-, αποφασίστηκε σε σύσκεψη που πραγμαΣειρά συσκέψεων
πρώτος πολίτης της Πελοποννήσου πραγματοποιούνται τοποιήθηκε στην Κόρινθο, υπό τον περιφερειβρέθηκε πάλι στην Κορινθία πριν λίγες μέρες
άρχη Πελοποννήσου Παναγιώτη Νίκα.
στην Περιφέρεια,
σε νέα σύσκεψη με τον Αντιπεριφερειάρχη ΚοΣτην ίδια σύσκεψη, με τη συμμετοχή του αντιεν όψει της
ρινθίας και υπηρεσιακούς παράγοντες. Αντι- αναθεώρησης ΕΣΠΑ περιφερειάρχη Τάσου Γκιολή και υπηρεσιακών
κείμενο της σύσκεψης η πορεία των έργων,
παραγόντων, δόθηκε εντολή να προχωρήσει
τον Νοέμβριο
αλλά και οι δυνατότητες ένταξης στο ΕΣΠΑ. Παη διακήρυξη για έργα ασφαλτοστρώσεων στο
ράλληλα, στην έδρα της Περιφέρειας στην Τρίοδικό δίκτυο της Κορινθίας, συνολικού προϋπολη έχουν πραγματοποιηθεί δύο τουλάχιστον
πολογισμού 600.000 ευρώ.
συσκέψεις με αντικείμενο την πορεία του ΕΣΠΑ και έχουν
Επιπλέον, εξετάστηκε η δυνατότητα για ένταξη έργων
ήδη δρομολογηθεί συναντήσεις με όλους τους δημάρχους
στην Π.Ε. Κορινθίας, είτε στο ΕΣΠΑ/ΠΕΠ Πελοποννήσου,
της Πελοποννήσου για τον ίδιο σκοπό.
είτε σε τομεακά προγράμματα υπουργείων.
Τέλος, στη διάρκεια της σύσκεψης συζητήθηκαν και
Η εκκίνηση της διαδικασίας έκπτωσης των εργολάβων
θέματα που άπτονται με τη βελτίωση της εσωτερικής λεισε 4 έργα που εκτελούνται στην Π.Ε. Κορινθίας -λόγω προτουργίας των υπηρεσιών της Π.Ε. Κορινθίας.

4 Περιφερειακά Νέα
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Υποδομές για τα ΑμεΑ με αξιοποίηση
πόρων από το ΠΕΠ
Η αξιοποίηση πόρων από το
ΠΕΠ Πελοποννήσου προκειμένου να δημιουργηθούν δομές και
υποδομές για την εξυπηρέτηση
των ΑμεΑ στην Περιφέρεια -αλλά
και να βελτιωθούν οι ήδη υφιστάμενες-, αποτέλεσε το αντικείμενο
σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στην Τρίπολη, υπό τον περιφερειάρχη Παναγιώτη Νίκα.
Για το συγκεκριμένο θέμα,
όπως σημείωσε ο περιφερειάρχης, είχε προηγηθεί συζήτηση με
την Διαχειριστική Αρχή, έτσι ώστε
οι υφιστάμενοι στο ΕΣΠΑ πόροι να
αξιοποιηθούν για τη βελτίωση των
υποδομών εξυπηρέτησης των
ΑμεΑ και ιδιαίτερα των παιδιών
μεΑ.
Στη σύσκεψη, μετείχαν η περιφερειακή σύμβουλος Λακωνίας
Μαργαρίτα Σπυριδάκου, ο πρόεδρος της Περιφερειακής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία

Γνώμη
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ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ


ΕΠΈΚΤΑΣΗ
ΕΞΟΥΣΙΟΔΌΤΗΣΗΣ
ΥΠΟΓΡΑΦΉΣ
σε χωρικούς αντιπεριφερειάρχες και προϊσταμένους

Δ

(ΠΟΑμεΑ) Πελοποννήσου Νίκος
Καραλής, η Μαίρη Σιδέρη από το
Γραφείο Πελοποννήσου της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με
Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ), καθώς και η
πρόεδρος του συλλόγου γονέων
και κηδεμόνων του Ειδικού Σχολείου Μολάων Νίκη Γαλάνη.
Ο περιφερειάρχης, στο πλαίσιο

της σύσκεψης, κάλεσε τον πρόεδρο της ΠΟΑμεΑ Πελοποννήσου
να προβεί σε καταγραφή των απόψεων και των αιτημάτων των κατά
τόπους συλλόγων ΑμεΑ ώστε στη
νέα συνάντηση -που προγραμματίζεται την ερχόμενη εβδομάδανα διαπιστωθεί τι από αυτά μπορεί
να ενταχθεί.

Επαφές με δημάρχους
Επαφές με τους δημάρχους της Περιφέρειας
ξεκίνησε ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας, με θέμα συζήτησης τα χρηματοδοτικά προγράμματα και τις δυνατότητες αξιοποίησής τους.
Πρώτο προς εξέταση αντικείμενο θα αποτελέσει πρόγραμμα Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης
(ΒΑΑ). “Μετά τους δημάρχους θα ακολουθήσουν
συναντήσεις και με τους υπόλοιπους ωφελούμενους. Οι συναντήσεις θα αφορούν τα έργα που
σκεφτόμαστε να εντάξουμε. Θα ζητήσουμε την
άποψή τους, αλλά θα δώσουμε και κατευθύνσεις,
προκειμένου από τα χρήματα τα οποία έχουμε
να διαπιστώσουμε τι μπορούμε να εντάξουμε σε

κάθε δήμο και σε κάθε περιοχή. Η Περιφέρεια
είναι συμπαραστάτης των δήμων, αλλά και όλων
των ωφελουμένων, ώστε να προχωρούν τα προγράμματα. Δεν είμαστε ούτε αφεντικά, ούτε τιμωροί” επισήμανε χαρακτηριστικά ο περιφερειάρχης.
Στην εν λόγω σύσκεψη, με αντικείμενο το ΕΣΠΑ
/ ΠΕΠ Πελοποννήσου, έγινε επίσης αξιολόγηση
της παρουσίας της Περιφέρειας στις Βρυξέλλες
τις προηγούμενες ημέρες, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Περιφερειών και Πόλεων.
Ας σημειωθεί ότι στη σύσκεψη μετείχαν ειδικοί
σύμβουλοι, εξειδικευμένοι σε θέματα ΕΣΠΑ και οι
οποίοι θα ασχολούνται τόσο με το ΠΕΠ όσο και
άλλα προγράμματα.

ημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η εξουσιοδότηση υπογραφής από τον περιφερειάρχη Πελοποννήσου Παναγιώτη Νίκα σε χωρικούς αντιπεριφερειάρχες και σε διευθυντές, με σκοπό τη μεγαλύτερη
δυνατή αποκέντρωση. Στις δηλώσεις του, ο Π.
Νίκας σημείωσε ότι θα υπάρξει περαιτέρω διεύρυνση της εξουσιοδότησης υπογραφών σε αντιπεριφερειάρχες και προϊσταμένους υπηρεσιών, ενώ
ο ίδιος θα διατηρήσει αποκλειστικά το δικαίωμα
υπογραφών που αφορούν τις εντάξεις έργων και
τα οικονομικά ζητήματα.
Επιδιώκουμε την απλούστευση των διαδικασιών
για την σύντομη διεκπεραίωση των υπηρεσιακών
θεμάτων, την εξασφάλιση της εύρυθμης και αποδοτικής λειτουργίας των υπηρεσιών της Περιφέρειας Πελοποννήσου και την επίτευξη ευελιξίας,
τόνισε ο περιφερειάρχης.
Στην σχετική απόφαση προβλέπονται τα εξής:
Α) Οι χωρικοί αντιπεριφερειάρχες υπογράφουν
έγγραφα που απαιτούνται εντός της ΠΕ ή προς
τους άλλους αντιπεριφερειάρχες ή προς τον περιφερειάρχη.
Β) Παρέχεται εξουσιοδότηση υπογραφής πράξεων και εγγράφων «με εντολή περιφερειάρχη», α)
στους αναπληρωτές γενικούς διευθυντές για έγγραφα συντονιστικού χαρακτήρα προς τις υποκείμενες Διευθύνσεις, καθώς και β) στους προϊστάμενους των Διευθύνσεων για:
1. Την έκδοση αδειών έναρξης δραστηριότητας
άσκησης επαγγέλματος.
2. Τα διαβιβαστικά, προπαρασκευαστικά, πληροφοριακά, υπομνηστικά, απαντητικά και λοιπά έγγραφα-αποφάσεις προς υπηρεσίες, υπαλλήλους,
πολίτες ή φορείς, πιστωτικά ιδρύματα, διακινήσεις
αλληλογραφίας με τις υποκείμενες οργανικές μονάδες.
3. Τις βεβαιώσεις και τα πιστοποιητικά για κάθε
νόμιμη χρήση που αφορούν τις αρμοδιότητες των
υπηρεσιών τους σαν βάση στοιχείων που τηρούνται στις υπηρεσίες τους.
4. Την απόφαση κατανομής του προσωπικού της
Διεύθυνσης στις υποκείμενες οργανικές μονάδες
(Τμήματα ή Γραφεία)
5. Την ανάθεση καθηκόντων σε υπαλλήλους των
υπηρεσιών τους.
6. Τις εισηγήσεις προς τα συλλογικά όργανα ή
επιτροπές της Περιφέρειας, όπου απαιτείται , σε
θέματα τομέα ευθύνης τους και παροχή ενημερωτικών πληροφοριακών στοιχείων.
7. Την έκδοση και διαβίβαση εγγράφων και όλων
των εν γένει πράξεων που απαιτούνται πριν την
έκδοση των σχετικών αποφάσεων από τα αρμόδια
μονομελή όργανα.
8. Τον ορισμό υπαλλήλων της Διεύθυνσης και
υπευθύνων για επικύρωση αντιγράφων, εγγράφων, τη βεβαίωση του γνησίου υπογραφής και τον
ορισμό υπαλλήλων για τη τήρηση του Εμπιστευτικού Πρωτοκόλλου και την διακίνηση εγγράφων
εμπιστευτικού χαρακτήρα σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις νόμου.
9. Τη θέση στο «Αρχείο» εγγράφων και πράξεων
που αφορούν υποθέσεις που έχουν περαιωθεί και
δεν απαιτούνται περαιτέρω ενέργειες.
10. Την εκκαθάριση αρχείου έως τον Δεκέμβριο
κάθε χρόνου.

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν
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Στο έλεος του καιρού ακόμη
μια φορά οι παραγωγοί

Μ

εγάλες ζημιές στον πρωτογενή τομέα άφησε
πίσω του το κύμα κακοκαιρίας που σάρωσε
την Κορινθία πριν λίγες μέρες. Τα ακραία
καιρικά φαινόμενα έπληξαν καλλιέργειες, προκαλώντας σε αρκετές περιοχές εκτεταμένα προβλήματα.
Μούλκι, Βασιλικό, Ελληνοχώρι, Μποζικά είναι τα χωριά που χτυπήθηκαν περισσότερο.
Η χαλαζόπτωση και οι σφοδροί άνεμοι αποτέλεσαν
ισχυρό χτύπημα κυρίως για τους ελαιοπαραγωγούς
που κάνουν λόγο για απώλειες που μπορεί να φθάσουν τα 50% της παραγωγής στις περιοχές που βρέθηκαν στο επίκεντρο της κακοκαιρίας. Σύμφωνα με
δηλώσεις του προϊσταμένου της ΔΑΟΚ Κορίνθου,
Γιώργου Μουτάφη, στην «Ύπαιθρο Χώρα» και στο
σάιτ ypaithros.gr: «το χαλάζι που έπεσε σε συνδυασμό με τον ανεμοστρόβιλο που ακολούθησε έκανε
μεγάλη ζημιά στις περιοχές του Δήμου Σικυωνίων,
φθάνοντας μέχρι και το Κιάτο. Ακόμα δεν έχει γίνει
αυτοψία, αλλά είναι δεδομένο ότι περιοχές όπως το
Καστράκι, τα Μποζικά, το Βραχάτι, το Βασιλικό, το
Ελληνοχώρι και άλλες έχουν χτυπηθεί αρκετά».
Οι αγρότες της περιοχής μιλάνε για μείωση της παραγωγής στα ελαιόδενδρα που θα φθάσει το 50%, ενώ
ζημιές έχουν υποστεί και τα εσπεριδοειδή και κυρίως
τα λεμόνια. Όσον αφορά στα αμπέλια, ο κ. Μουτάφης
σημειώνει ότι «το πρόβλημα δημιουργήθηκε κυρίως
στην παραγωγή της Σουλτανίνας, ενώ δε φαίνεται να
έχει δημιουργηθεί πρόβλημα στη Νεμέα».

Επίσκεψη Δήμα
Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, αρμόδιος για θέματα Έρευνας και Τεχνολογίας, Βουλευτής
Κορινθίας κ. Χρίστος Δήμας επισκέφτηκε χθες τα χωριά του Καστράκι και Δάφνη του Δήμου Νεμέας, συ-

νοδευόμενος από τον Δήμαρχο Νεμέας, τον Αντιδήμαρχο και τους προέδρους των κοινοτήτων Νεμέας,
Καστρακίου και Δάφνης, που επλήγησαν σοβαρά από
την έντονη χαλαζόπτωση.Ο κ. Δήμας αφού βρέθηκε στα σημεία που χτυπήθηκαν περισσότερο από τα
έντονα καιρικά φαινόμενα, συνομίλησε με τους κατοίκους και τους παραγωγούς για τον ΕΛΓΑ, αλλά και
για τις επιπτώσεις που προκαλεί η Κλιματική Αλλαγή.
Πιο συγκεκριμένα, στην τοποθέτηση του τόνισε τα
πολύ μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι
ελαιοπαραγωγοί, για δεύτερη συνεχή χρονιά σε πολλές περιοχές του Νομού Κορινθίας.

Ο ΣΥΡΙΖΑ Κορινθίας κοντά στους πληγέντες
από τη χαλαζόπτωση
Ο βουλευτής του Νομού Κορινθίας Γιώργος Ψυχο-

γιός και κλιμάκιο της Νομαρχιακής Επιτροπής του
ΣΥΡΙΖΑ Κορινθίας επισκέφθηκαν περιοχές των δήμων Νεμέας (ΔΕ Καστρακίου και Δάφνης) και Κιάτου
(Δ.Ε. Μποζικών και Τιτάνης) που επλήγησαν από την
ισχυρή χαλαζόπτωση της προηγούμενης εβδομάδας.
Αφού είδαν από κοντά το μέγεθος της ζημιάς στους
ελαιώνες των χωριών, συνομίλησαν με τους κατοίκους οι οποίοι είδαν την παραγωγή τους να χάνεται
λίγες μέρες πριν τη συλλογή.
Δεσμεύτηκαν ότι θα παρακολουθούν την εξέλιξη της
διαδικασίας εκτίμησης και αποζημίωσης αλλά και θα
συνεχίσουν από την θέση της αντιπολίτευσης τη δουλειά που είχε ξεκινήσει η προηγούμενη κυβέρνηση
για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην αγροτική παραγωγή και την προσαρμογή της γεωργικής
ασφάλισης και του ΕΛΓΑ στα νέα κλιματικά δεδομένα.

6 Περιφερειακά Νέα
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Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Η αντιπερ/ρχης Παιδείας και Πολιτισμού πραγματοποιεί σειρά επισκέψεων σε όλο το νομό

Οργώνει την Κορινθία η Αθηνά Κόρκα
Μ
παράζ επισκέψεων πραγματοποιεί η αντιπεριφερειάρχης Παιδείας και Πολιτισμού
Αθηνά Κόρκα-Κώνστα επιδιώκοντας να
αποκτήσει ιδίαν αντίληψη για την κατάσταση και στους δύο τομείς ευθύνης της
σε όλο το μήκος του νομού Κορινθίας.
Στις επισκέψεις της περιλαμβάνονται
μέχρι στιγμής η αρχαία Τενέα, η αρχαία
Σικυώνα αλλά και ο δήμος Βέλου-Βόχας.

Στον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Τενέας
«Επισκέφθηκα το χώρο των ανασκαφών στην Αρχαία Τενέα, στο Χιλιομόδι,
όπου είχα από κοντά απευθείας ενημέρωση για τις ανασκαφές και τα έως τώρα
ευρήματα», σημειώνει η κ. Κόρκα σε
ανάρτησή της.
Θέλω να ευχαριστήσω τις κύριες Έλενα Κόρκα και Βιβή Ευαγγέλογλου καθώς
και τους ακούραστους συνεργάτες τους
για την έρευνα και δουλειά που εκπονούν. Εργάζονται ακατάπαυστα μαζί με
εθελοντές και τους αξίζουν συγχαρητήρια
για τις συνεχείς ανακαλύψεις στο χώρο
της Αρχαίας Τενέας, καθώς και την ταξινόμηση και συντήρηση των αξιόλογων
ευρημάτων. Η Περιφέρεια οφείλει και θα
είναι αρωγός σε αυτή τη σημαντική προσπάθεια ανάδειξης της Αρχαίας Τενέας».

Στο δήμο Βέλου-Βόχας
«Επισκέφθηκα το Δήμο Βέλου-Βόχας», γράφει η κ. Αθηνά Κόρκα στις 9
Οκτωβρίου, «όπου είχα συνάντηση με
τον Δήμαρχο Αννίβα Παπακυρίακο και
την υπεύθυνη για τον Πολιτισμό και την
Παιδεία του Δήμου, Μαρία Καλλίρη.
Η συζήτηση μας αφορούσε τα σχολικά
κτήρια του Δήμου και τα έργα συντήρησης και επέκτασης που χρειάζεται να γί-

νουν καθώς και για τα έργα πολιτισμού
αφού ο Δήμος διαθέτει ιστορικούς ιερούς
ναούς που χρειάζονται έργα στερέωσης
και συντήρησης.
Φυσικά το πιο άμεσο θέμα που συζητήσαμε είναι τα αντιπλημμυρικά έργα τα
οποία ξεκινούν άμεσα ώστε να μειώσουμε την πιθανότητα των καταστροφών του
προηγούμενου χείμώνα», καταλήγει.

Στο αρχαίο θέατρο Σικυώνας
Στις 13 Οκτωβρίου η κ. Κόρκα αναφέρει: «Πραγματοποίησα ενημερωτική
επίσκεψη στα έργα αποκάλυψης του αρχαίου θεάτρου Σικυώνας, όπου ενημερώθηκα για την πρόοδο των έργων από την

ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ
& ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΟΥΒΙΤΑΚΗΣ

Γλ

Ζευγολατιό
Κορινθίας

Άσσος
Κορινθίας

ΤΗΛ.:

ΤΗΛ.:

27410 56566

27410 89117

∆ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΕΙ

Κιν.: 6944 243418
& 6937 114763

προϊσταμένη της εφορίας αρχαιοτήτων
Κορινθίας, Γιώτα Κασίμη και τους αρχαιολόγους Βασίλη Παπαθανασίου και Δήμητρα Ανδρίκου. Στηρίζουμε τις επικείμενες
εργασίες εκπόνησης μελετών καθώς και
τις εργασίες αποκάλυψης, αποκατάστασης,
προστασίας και ανάδειξης του αρχαίου
θεάτρου Σικυώνας. Στόχος μετά τα έργα
αποκατάστασης είναι η λειτουργικότητα
και προσβασημότητα του θεάτρου, ώστε
να μπορέσει να διατεθεί στο κοινό και ξαναγίνει κοιτίδα δημιουργικότητας και πολιτισμού για όλη την Ελλάδα.
Η προσπάθεια αυτή αποτελεί μια συνεργασία του Υπουργείου Πολιτισμού,
της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του

Δήμου Σικυωνίων. Η Περιφέρεια θα συνεχίσει να είναι αρωγός σε αυτή την προσπαθεια. Άλλωστε έχουμε αναφέρει στις
προγραμματικές μας δηλώσεις ότι είναι
προθεσή μας η ανάδειξη ενός αρχαίου
θεάτρου ανά περιφερειακή ενότητα. Το
αρχαίο θέατρο Σικυώνας αποτελεί για
εμάς μια από τις πρώτες μας προτεραιότητες.
Στην επίσκεψη συμμετείχαν επίσης ο
Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών Χάρης
Βυτινιώτης, ο Διευθυντής Ανάπτυξης της
Π.Ε. Κορινθίας Κώστας Δημόπουλος, ο
Αθανάσιος Ροβήλος και ο Πρόεδρος του
Συλλόγου Πολιτών "Αρχαία Σικυώνα",
Πάνος Λεονάρδος».

Εκταμίευση 1,6 εκ. ευρώ για πληρωμές
έργων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου
Εντολή προς το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας
Πελοποννήσου για την εκταμίευση
συνολικής πίστωσης 1.639.058,41
ευρώ υπέγραψε σήμερα Τρίτη ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας. Το μεγαλύτερο μέρος της
πιο πάνω πίστωσης -συγκεκριμένα το
1.500.000 ευρώ- αφορά τον ΕΦΕΠΑΕ
(Ενδιάμεσος Φορέας ΕΠ Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα)
και προορίζεται για την ενίσχυση της
ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
Η υπόλοιπη πίστωση προορίζεται, κυρίως για την πληρωμή έργων που
υλοποίησαν οι ΔΕΥΑ Τρίπολης, Καλαμάτας και Ναυπλίου, καθώς και υπηρεσιών που παρείχαν ο ΔΕΔΔΗΕ και η ΔΕΗ.
Στο μεταξύ, αύριο Τετάρτη 16 Οκτωβρίου, συνεδριάζει για πρώτη φορά
με τη νέα του σύνθεση το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας
Πελοποννήσου.
Οπως είναι γνωστό, το πιο πάνω όργανο αποτελεί νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, το οποίο πραγματοποιεί τις πληρωμές όλων των έργων στην
Περιφέρεια, εκτός αυτών που χρηματοδοδούνται από το ΕΣΠΑ.

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

δήμος Κορινθίων
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Αλλαγή ρυθμού και ταχύτητας στο δήμο
Κορινθίων υπό τον Βασίλη Νανόπουλο
Εμφανής η αλλαγή νοοτροπίας και λειτουργίας 40 μέρες μετά την ανάληψη καθηκόντων

Ε

μφανείς είναι οι αλλαγές στον τρόπο
λειτουργίας του δήμου Κορινθίων 40
μέρες μετά την ανάληψη της δημοτικής
αρχής από τον Βασίλη Νανόπουλο. Ο
έμπειρος αυτοδιοικητικός και μάνατζερ σε πολύ
λίγο χρονικό διάστημα κατάφερε να θέσει σε λειτουργία τα γρανάζια της μηχανής του δήμου και
να ενεργοποιήσει δυνάμεις και λειτουργίες που
είχαν σκουριάσει τα τελευταία χρόνια.
Είναι ολοφάνερη η επιρροή του και η αλλαγή
πλεύσης στην καθημερινότητα, στην καθαριότητα,
στην αποτελεσματικότητα και στην ορθή αντιμετώπιση όλων εκείνων των ζητημάτων που ανακύπτουν καθημερινά. Κάδοι πλύθηκαν, σκουπίδια και
ογκώδη απομακρύνθηκαν, δρόμοι καθαρίστηκαν
και αποκαταστάθηκαν, κλαδεύτηκαν και καθαρίστηκαν παρτέρια, ευπρεπίστηκαν πεζόδρομοι, λύθηκαν
γόρδιοι δεσμοί σε ζητήματα που χρόνιζαν.
Ο δήμαρχος Κορινθίων σε πρόσφατες δηλώσεις
του, στο ekorinthos.gr και το Θύμιο Τσαρμπό, εξέφρασε την ικανοποίησή του λέγοντας χαρακτηριστικά πως «οι Κορίνθιοι είναι πολύ ευχαριστημένοι
από τις πρώτες εβδομάδες και από τη βελτίωση της
καθημερινότητας την οποία έχουμε πετύχει μέχρι
σήμερα. Το θέμα της καθαριότητας ήταν πολύ σοβαρό και το λύνουμε σε μεγάλο βαθμό. Θα συνεχίσουμε την προσπάθεια με συντονισμό ανάμεσα στο
τμήμα καθαριότητας και το τμήμα καθημερινότητας.
Υπάρχει», επεσήμανε «ένας καλύτερος σχεδιασμός
και συντονισμός στο πώς θα βελτιώσουμε την καθημερινότητα, θα ανακαινίσουμε κάποιους χώρους και
οι αρμόδιοι αντιδήμαρχοι, που αποδεικνύεται πώς
ήταν σωστές επιλογές μου, έχουν την πλήρη υποστήριξη από μένα και υπάρχει μία στενότατη συνεργασία που φέρνουν το αποτέλεσμα που βλέπετε».
Ο Βασίλης Νανόπουλος τόνισε επίσης ότι πολύ
σύντομα θα γίνει ακόμη πιο εμφανής η αλλαγή στη
νοοτροπία αλλά και στη λειτουργία του δήμου και η
καθημερινότητα κατοίκων και επισκεπτών του δήμου Κορινθίων θα βελτιωθεί σημαντικά. Σημείωσε
πως σε όλη αυτή την προσπάθεια χρειάζεται και η
συμβολή των κατοίκων, διότι δεν έχει αλλάξει το αν-

θρώπινο δυναμικό ή ο αριθμός των μηχανικών μέσων που χρησιμοποιούνται για την καθαριότητα, για
παράδειγμα, παρά μόνο επισκευάστηκαν απαραίτητα, για τη λειτουργία του τμήματος, οχήματα. Ζήτησε
τη συνεργασία των κατοίκων στη διατήρηση της καθαριότητας του περιβάλλοντος και υποσχέθηκε ότι
με το νέο προϋπολογισμό θα οργανωθεί καλύτερα η
υπηρεσία. Επίσης κάλεσε τους κατοίκους «οποιαδήποτε πρόταση έχουν να την απευθύνουν στο δήμο
Κορινθίων και εμείς όπως ξέρετε ακούμε τις σωστές
προτάσεις και τις υλοποιούμε».

Οι προτεραιότητες
«Γύρω στα Χριστούγεννα θα συμπληρωθούν οι
πρώτες 100 μέρες και θα κάνουμε τον πρώτο απολογισμό μας τι καταφέραμε με τα σημερινά δεδομένα», είπε ο δήμαρχος Κορινθίων και συνέχισε
«με τον προϋπολογισμό της επόμενης χρονιάς θα

δείτε τις δικές μας γραμμές προτεραιοτήτων για
την επόμενη χρονιά, αλλά και για τα χρόνια που θα
ακολουθήσουν. Εκεί θα μιλήσουμε για τις στρατηγικές επιλογές μας. Να είστε σίγουροι όμως», τόνισε
χαρακτηριστικά «ότι εκείνα τα θέματα που θα είναι
της υψηλής προτεραιότητάς μας, για τους πολίτες, οι
παιδικές χαρές που πρέπει να ανακαινιστούν, τα πεζοδρόμια που είναι κατεστραμμένα σε πολλά σημεία
και θέλουν επισκευή, η λειτουργία των υπηρεσιών
του δήμου από πλευράς εξυπηρέτησης και πολλά
άλλα θα τα δείτε να βελτιώνονται καθημερινά».
Ο Βασίλης Νανόπουλος αναφέρθηκε τέλος,
στην εντολή που έχει δώσει στους αντιδημάρχους
του: «Να ανεβάσουμε ψηλά τον πήχυ. Η ποιότητα και η ταχύτητα να χαρακτηρίζουν τις ενέργειές
μας. Να κάνουμε τα πράγματα γρήγορα, αλλά όχι
βιαστικά. Αυτό θα το βλέπετε καθημερινά να υλοποιείται στο δήμο Κορινθίων», κατέληξε.

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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Μ

ετά το τελευταίο δημοτικό συμβούλιο κατέστη
ξεκάθαρο ότι τα έργα
στην πλατεία Περιβολάκια ξεκινούν άμεσα.
Ο δήμαρχος Κορινθίων
Βασίλης Νανόπουλος σε δηλώσεις του τόνισε ότι «υπάρχει μια σημαντική αλλαγή στη
συνεργασία με τον εργολάβο, έχει αλλάξει κι
αυτός από τη μεριά του αρκετά πράγματα και
το χρονοδιάγραμμα το οποίο συμφωνήσαμε,
θα υπογράψουμε
και θα παρακολουθήσουμε τις
τεχνικές υπηρεσίες θα τηρηθεί.
Εδώ είναι ο δήμος
και οι υπηρεσίες
του για να τηρηθεί
το χρονοδιάγραμμα. Θεωρώ
ότι μετά από όσα
συμφωνήθηκαν θα
τηρηθούν ακριβώς αυτά τα οποία οδηγούν
στο να ολοκληρωθεί η πλατεία σωστά, μέχρι
το ερχόμενο καλοκαίρι».
Ο κ. Νανόπουλος εξήγησε στη συνέχεια
ότι δεν είναι «η πλατεία αυτή που θέλαμε
εμείς, αλλά είναι αυτή η οποία περιγράφεται
και προδιαγράφεται στη σύμβαση. Αλλά
επειδή είναι επιβεβλημένο να σεβαστούμε
τη σύμβαση και η περιοχή του κέντρου
της πόλης να δοθεί στους κατοίκους και
να μην καθυστερήσει άλλο η εκτέλεση του
έργου, θεωρώ ότι είναι μια θετική εξέλιξη.
Βεβαίως», κατέληξε ο δήμαρχος Κορινθίων
«όποιες παρεμβάσεις χρειαστεί να γίνουν
στην πλατεία θα γίνουν μετά την ολοκλήρωση του έργου», ενώ απαντώντας σε σχετική
ερώτηση δημοσιογράφου θύμισε ότι η θέση
του από την αρχή ήταν να γίνει αρχιτεκτονικός διαγωνισμός, ώστε να υπάρχουν
εναλλακτικές προτάσεις για συζήτηση και
να ενταχθεί το έργο στο ΕΣΠΑ. «Δεν έγινε
αυτό», εξήγησε «όμως υπάρχει μια σύμβαση
την οποία οφείλουμε και εμείς και ο εργολάβος να την τηρήσουμε», υπογράμμισε.

Ξεκινούν τα
έργα στην
πλατεία
Περιβολάκια
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Συμβολή στην ανάδειξη της αρχαίας Τενέας

Τ

ην δέσμευσή του ο Δήμος
Κορινθίων να συνδράμει
για την κάλυψη και προστασία των αρχαιολογικών ευρημάτων
στην ανασκαφή της Τενέας, απηύθυνε στην Αρχαιολόγο και Επίτιμη Γεν.
Διευθύντρια της Γενικής Διεύθυνσης
Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς - φορέα που έχει την ευθύνη της ανασκαφής- ο Δήμαρχος Κορινθίων Βασ. Νανόπουλος κατά την
επίσκεψή του στο χώρο το Σάββατο
12 Οκτωβρίου. Μάλιστα στο δημοτικό συμβούλιο εγκρίθηκε ομόφωνα η

σχετική δαπάνη. Η επίσκεψη έγινε με
αφορμή τη λήξη των ανασκαφικών
εργασιών και η παραπάνω δέσμευση

δεν ήταν η μοναδική που δόθηκε. Η
δρ. Έλενα Κόρκα υπενθύμισε στον
Δήμαρχο την πρόταση του που είχε
απευθύνει προεκλογικά παριστάμενος στην εκδήλωση της κοπής της
πρωτοχρονιάτικης πίτας για δημιουργία "Ηλεκτρονικού Μουσείου" .
Ο Δήμαρχος δεσμεύτηκε για πλήρη
υποστήριξη από το δήμο Κορινθίων
και σημείωσε πως το Ηλεκτρονικό
Μουσείο θα προσφέρει τα μέγιστα
στην προβολή των σημαντικών ευρημάτων αλλά και στην επισκεψιμότητα της περιοχής.

Στις Βρυξέλλες σε συναντήσεις για
χρηματοδοτήσεις δήμων ο Βασ. Νανόπουλος

Σ

τις Βρυξέλλες βρέθηκε
πριν λίγες μέρες ο δήμαρχος Κορινθίων Βασίλης
Νανόπουλος για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Περιφερειών και
Πόλεων, European Regions and
Cities, πραγματοποιώντας συναντήσεις στο Ευρωκοινοβούλιο με
Ευρωβουλευτές και ανώτερους
υπαλλήλους της ΕΕ με θέμα:
Χρηματοδοτήσεις Δήμων από
Ευρωπαϊκά προγράμματα.
Ο κ. Νανόπουλος σε δηλώσεις
του σημείωσε μεταξύ άλλων
πως είχαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον οι συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν. Τόνισε πως «ο
δήμος Κορινθίων συμμετέχει σ’
αυτή την εκδήλωση και νομίζω
ότι τα θέματα τα οποία συζητήθηκαν και παρακολούθησα
αλλά και οι άνθρωποι με τους
οποίους ήρθα σε επαφή και θα
συνεργαστούμε στο μέλλον,
είναι ιδιαίτερα σημαντικά στοιχεία από τα οποία θα ωφεληθεί
ο δήμος Κορινθίων στο προσεχές διάστημα».

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ

ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟ

Ι. Π. ΔΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΓΡΑΕΡΙΟ
Π.Ε.Ο. Κορίνθου-Πατρών
161, Λέχαιο
τηλ. 27413. 010.74
Γυναικείο Ανδρικό Παιδικό
Μανικιούρ Πεντικιούρ

ΑΣΣΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΗΛ. 27410 87149

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Διανομή κατ’ οίκον

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

δήμος Σικυωνίων

9

ΤΡΙΤΗ 15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019

έναρξη
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ

Ξεκινούν τα μαθήματα
στο Δήμο Σικυωνίων
Τη Δευτέρα 7 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε συνάντηση στο Δημαρχείο
Κιάτου παρουσία των αρμοδίων Δημοτικών Συμβούλων κας Βασιλικής
Μπουζιάνη Τσαντίλα και κ. Σταμάτη
Γκούμα, υπηρεσιακών στελεχών και
εθελοντών καθηγητών, όπου έγινε
απολογισμός της έως τώρα ιδιαίτερα επιτυχημένης λειτουργίας του
«Κοινωνικού Φροντιστηρίου» και
αποφασίστηκε η έναρξη λειτουργίας
του και την τρέχουσα σχολική χρονιά
τη Δευτέρα 21 Οκτωβρίου.
Η λειτουργία της δομής αυτής
εντάσσεται στο πλαίσιο άσκησης της
κοινωνικής πολιτικής του Δήμου και
λειτουργεί για έκτη συνεχή χρονιά
χάρη στην πολύτιμη βοήθεια και
στήριξη εθελοντών καθηγητών,
μελών της «Ομάδας εθελοντών» του
Δήμου, των σχολικών μονάδων του
Δήμου, καθώς και των γονέων και
μαθητών που στηρίζουν το θεσμό.
Το Κοινωνικό Φροντιστήριο συνεχίζει την επιτυχημένη πορεία του και
τη σχολική χρονιά 2019-2020 και
θα προσφέρει δωρεάν μαθήματα
σε μαθητές Λυκείου του Δήμου
Σικυωνίων.
Για πληροφορίες και υποβολή αιτήσεων εγγραφής οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα
Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, Δημαρχείο γραφείο 6, τηλ. 27423 60117
(κα Γκαβάγια). Στην ίδια υπηρεσία
μπορούν να απευθύνονται και όσοι
καθηγητές επιθυμούν να συμμετέχουν φέτος στο πρόγραμμα.

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Με μεγάλη επιτυχία το
πρόγραμμα δωρεάν Μέτρησης
Οστικής Πυκνότητας

O

Δήμος Σικυωνίων στο πλαίσιο εφαρμογής προγραμμάτων προληπτικής ιατρικής
και σε συνεργασία με το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων Προαγωγής Υγείας, διοργάνωσε από
τις 2 έως τις 8 Οκτωβρίου 2019 δωρεάν μέτρηση οστικής πυκνότητας,
με σκοπό την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση της οστεοπόρωσης.
Οι εξετάσεις πραγματοποιήθηκαν
από το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου και στις τρεις Δημοτικές Ενότητες
του Δήμου Σικυωνίων και εξετάστηκαν συνολικά 445 γυναίκες, εκ των
οποίων οι 324 εξετάστηκαν στο Κιάτο, οι 16 στο Κρυονέρι, οι 54 στους
Καλλιάνους και οι 51 στο Μεσινό.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα 219
από αυτές βρέθηκε να πάσχουν από
οστεοπενία και 80 από οστεοπόρωση.
Ο Δήμαρχος Σικυωνίων κ. Σπύρος Σταματόπουλος δήλωσε απόλυτα ικανοποιημένος από τη διεξαγωγή του Προγράμματος Μέτρησης
Οστικής Πυκνότητας. Οι γυναίκες
του Δήμου ανταποκρίθηκαν θετικά
και αγκάλιασαν με ενθουσιασμό και
μεγάλο ενδιαφέρον το πρόγραμμα,
αφού μέσω αυτού τους προσφέρθηκε
μια σημαντική και συγχρόνως ΔΩΡΕ-

ΑΝ εξέταση, στο πλαίσιο του προληπτικού προγραμματισμού τους για την
οστεοπόρωση.
Ο Δήμος Σικυωνίων είναι ενεργό μέλος του ΕΔΔΥΠΠΥ από το 2010 και, σε
συνεργασία με αυτό, υλοποιεί σε τακτά
διαστήματα προγράμματα του δικτύου που αφορούν σε θέματα δημόσιας
υγείας των πολιτών, με στόχο την προαγωγή και την πρόληψη της Δημόσιας
Υγείας. Ο Δήμαρχος τόνισε την άψογη
συνεργασία όλα αυτά τα χρόνια και δεν
παρέλειψε να εκφράσει τις ευχαριστίες

του στα στελέχη του ΕΔΔΥΠΠΥ για το
δημιουργικό τους έργο.
Ο Δήμαρχος τέλος τόνισε ότι στο
Δήμο Σικυωνίων η πρόληψη αποτελεί
προτεραιότητα με στόχο τη διατήρηση της υγείας και της ποιότητας ζωής.
Ο Πρόεδρος του ΕΔΔΥΠΠΥ & της
ΚΕΔΕ, κ. Γιώργος Πατούλης, Περιφερειάρχης Αττικής δήλωσε: «Μέσω
του προσυμπτωματικού ελέγχου
προλαμβάνουμε τα νοσήματα και
διατηρούμε την ποιότητα ζωής των
ασθενών».

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Β. ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ
ΟΡΘΟΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ
ΙΑΤΡΕΙΟ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ

ΙΑΤΡΕΙΟ: ΑΡΑΤΟΥ 27 & ΚΡΟΚΙ∆Α

ΚΙΑΤΟ, 20200

ΩΡΑΡΙΟ: ΤΕΤΑΡΤΗ

5.00-8.00 µ.µ.
& ΣΑΒΒΑΤΟ
10.00-1.00 π.µ.

THΛ.: 2742 0 26619
ΚΙΝ.: 6941 515255

e-mail: panvele@yahoo.gr
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Εκδήλωση για τη βιώσιμη
τουριστική ανάπτυξη στη Στυμφαλία
Το συνεργατικό δίκτυο τουρισμού «Experience Corinthia»
και η κοινότητα “Open Tourism” διοργανώνουν την
επόμενη συνάντηση τους και σας προσκαλούν στο Μουσείο
Περιβάλλοντος Στυμφαλίας (μέλος του Δικτύου Μουσείων του
Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς), την Κυριακή 20
Οκτωβρίου 2019 (ώρα 11:00).

Σ

κοπός της συνάντησης είναι
η δικτύωση και η δημιουργία
συνεργασιών μεταξύ παρόχων διαμονής, τουριστικών γραφείων,
παρόχων δραστηριοτήτων, και ταξιδιωτικών ΜΜΕ για τη βιώσιμη
τουριστική ανάπτυξη της περιοχής
της Στυμφαλίας και της Ορεινής Κορινθίας μέσα από την ανάπτυξη και
προώθηση των θεματικών & αειφόρων μορφών τουρισμού.
Στην εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση για τις ενέργειες
που έχουν γίνει προς την κατεύθυνση αυτή, η υλοποίηση των οποίων
γίνεται πραγματικότητα χάρη στη
συνεργασία ατόμων, επιχειρήσεων,
φορέων της περιοχής.
Θα ακολουθήσει ενημέρωση για

τις ενέργειες που προετοιμάζονται
και στις οποίες όσοι και όσες ασχολούνται άμεσα και έμμεσα με τον
τουρισμό στην περιοχή, θα είναι σημαντικό να συνεισφέρουν μέσα από
συμμετοχικές διαδικασίες στην επιτυχή υλοποίησή τους. Στόχος μας,
όλοι οι μετέχοντες να αναδειχθούν
επωφελούμενοι, από την αύξηση
των επισκεπτών στην περιοχή.

11.40–Παρουσίαση “Climb Corinthia”
[Αναρριχητικός τουρισμός στην
Ορεινή Κορινθία]
12.00–Παρουσίαση “Hiking Corinthia”
[Περιπατητικός τουρισμός στην
Ορεινή Κορινθία]
12.15–Παρουσίαση Stymphalia Lake
Run
12.30–Εκδηλώσεις & Φεστιβάλ στην
Ορεινή Κορινθία

12.40–Παρουσίαση “Ένωση Ξενοδόχων Κορινθίας”
12.50–Παρουσίαση “Trikala Korinthias
Network”
13.00–Συζήτηση με τους συμμετέχοντες για ενεργότερη συνεισφορά
και δημιουργία ομάδων εργασίας
13.30 – Λήξη εκδήλωσης
Τηλέφωνο για περισσότερες πληροφορίες: 6978555322

Πρόγραμμα
11.00 – Προσέλευση
11.20 – Καλωσόρισμα
11.30–Παρουσίαση συνοπτικά όλων
των ενεργειών που έχουν γίνει
στην περιοχή για την ανάπτυξη και
προώθηση των θεματικών μορφών τουρισμού

“Experience Corinthia” :

“Open Tourism”

Μια πρωτοβουλία για την
ανάπτυξη και προώθηση των
θεματικών μορφών τουρισμού στην Κορινθία μέσα από
την οριζόντια δικτύωση και
συνεργασία ξενοδόχων, τουριστικών γραφείων, παρόχων
δραστηριοτήτων και άλλων
εμπλεκόμενων με τον τουρισμό της περιοχής

Το OpenTourism αποτελεί
μία πρωτοβουλία από ανθρώπους που αγαπούν και
ασχολούνται με τον τουρισμό, ώστε να αποτελέσει σημείο αναφοράς και ανοιχτού
διαλόγου για τον κλάδο του
τουρισμού και όλα τα σχετικά
θέματα που προκύπτουν.

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

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν
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ΟΧΙ στο κλείσιμο του υποκαταστήματος
της Πειραιώς στην Γκούρα
Ανάστατη η τοπική κοινωνία από την απόφαση της Τράπεζας
Στη Βουλή το θέμα με αναφορά από τον βουλευτή Γιώργο Ψυχογιό
Από τις 7 Οκτωβρίου έπαψε να λειτουργεί το υποκατάστημα της Πειραιώς στην Γκούρα αφήνοντας
στην απελπισία και χωρίς τραπεζική εξυπηρέρτηση τις λίγες χιλιάδες κατοίκους και επισκέπτες του
Φενεού. Οι εργασίες του υποκαταστήματος μεταφέρθηκαν στο Κιάτο, σε απόσταση δηλαδή πάνω
από 100 χλμ μέσω ενός οδικού δικτύου το οποίο
το χειμώνα με την κακοκαιρία είναι πολλές φορές
απροσπέλαστο.
Οι κάτοικοι έχουν ξεσηκωθεί και σε εξέλιξη βρίσκεται προσπάθεια να κλείσουν μαζικά οι λογαριασμοί που διατηρούν στην εν λόγω τράπεζα.

Αναφορά στη Βουλή

n

Αυτό το μήνυμα έφτασε στα
τηλέφωνα των κατοίκων του
Φενεού και ξεσήκωσε θύελλα
αντιδράσεων καθώς το "κοντά"
που αναφέρει είναι πάνω
από 100 χλμ ορεινού οδικού
δικτύου...

Ο Γιώργος Ψυχογιός, βουλευτής Κορινθίας του
ΣΥΡΙΖΑ, κατέθεσε Αναφορά στη Βουλή ζητώντας
από το Υπουργείο Οικονομικών να μεριμνήσει για τη
συνέχιση της λειτουργίας του υποκαταστήματος της
Τράπεζας Πειραιώς στον Φενεό. Γι’ αυτόν τον λόγο
κοινοποιεί και συντάσσεται με την ομόφωνη Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων, στην οποία αναδεικνύεται η ανάγκη συνέχισης
λειτουργίας του υποκαταστήματος.
Ο βουλευτής τονίζει στην Αναφορά του πως πρόκειται για ένα υποκατάστημα σε δυσπρόσιτη ορεινή
περιοχή του Νομού Κορινθίας, το οποίο λειτουργεί

Κούρεµα
Ανδρικό - Γυναικείο - Παιδικό
Μανικιούρ
Πεντικιούρ
Αποτριχώσεις
Μακιγιάζ
Exte Βλεφαρίδες

Μαυρούλια 16 Κιάτο

Ηλιάνα ∆οµετίου Beauty Salon
Elianadometiou

από το 1980, ως πρώην «Αγροτική Τράπεζα», και εξυπηρετεί πάνω από 5.000 κατοίκους των Δημοτικών
Ενοτήτων Στυμφαλίας και Φενεού. Ως εκ τούτου, η
ανάγκη της λειτουργίας του κρίνεται ως επιτακτική,
καθώς είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τις καθημερινές ανάγκες και συναλλαγές των κατοίκων της περιοχής και ιδιαίτερα του αγροτικού πληθυσμού. Σε
αντίστοιχη περίπτωση το 2018, όταν είχε προταθεί το
κλείσιμο της Τράπεζας Πειραιώς στο Δερβένι, με παρέμβαση των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ και του Δήμου,
είχε αποτραπεί αυτή η εξέλιξη και είχε εξασφαλιστεί
η λειτουργία της Τράπεζας συγκεκριμενες ημέρες της
εβδομάδας για την εξυπηρέτηση της περιοχής.

η επόμενη μέρα
του ελαιόλαδου

Μεγαέλαιον

ΜΟΝΑ∆Α
ΕΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥ

ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΗΛ. 27420 32391
- ΥΨΗΛΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
- ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ
- ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ

ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ

ΕΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥ
ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 23/10

Ελάτε να μας γνωρίσετε
ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ
ΕΝΑΡΞΗΣ

27•10•2019
12:00 – 18:00

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν
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παράταση
ΑΝΑΣΑ

Μέχρι 31 Δεκεμβρίου
οι ρυθμίσεις οφειλών
Σύμφωνα με τη ρύθμιση
δίνεται η δυνατότητα στους
οφειλέτες να ρυθμίσουν τις
οφειλές τους που θα έχουν
βεβαιωθεί έως τις 29/11/2019,
κατόπιν αίτησης τους έως και
100 δόσεις, ως εξής:
• Εξόφληση οφειλών εφάπαξ,
με απαλλαγή προσαυξήσεων
και τόκων κατά ποσοστό 100%
• Εξόφληση οφειλών από 2
έως 24 δόσεις, με απαλλαγή
προσαυξήσεων και τόκων
κατά ποσοστό 80%
• Εξόφληση οφειλών από 25
έως 48 δόσεις, με απαλλαγή
προσαυξήσεων και τόκων
κατά ποσοστό 70%
• Εξόφληση οφειλών από 49
έως 72 δόσεις, με απαλλαγή
προσαυξήσεων και τόκων
κατά ποσοστό 60%
• Εξόφληση οφειλών από 73
έως 100 δόσεις, με απαλλαγή
προσαυξήσεων και τόκων
κατά ποσοστό 50%
Οι δόσεις είναι μηνιαίες και
ισόποσες, πλην της τελευταίας
που μπορεί να είναι και μικρότερη των υπολοίπων. Κάθε
δόση, πλην της τελευταίας,
δεν μπορεί να είναι μικρότερη
20,00€. Η ρύθμιση χορηγείται
κατόπιν αιτήσεως του οφειλέτη και υποβάλλεται στον Δήμο
έως και την 31-12-2019.
Η συγκεκριμένη ρύθμιση
είναι ιδιαίτερα ευνοϊκή καθώς
δίνει τη δυνατότητα άρσης
της δέσμευσης φορολογικής
ενημερότητας υπό προϋποθέσεις και αναστέλλεται η λήψη
αναγκαστικών μέτρων.
Πληροφορίες: [09:0012:00, εργάσιμες μέρες]
2741360515-2742360322.

Ο χαμένος “θησαυρός”
της ανακύκλωσης στα φρεάτια
του δήμου Βέλου-Βόχας

Ε

Εκείνο που δεν ήταν γνωστό μέχρι
δώ και κάποιες μέρες, υπό την επίn
βλεψη του αντιδημάρχου Θοδωρή
σήμερα
ήταν ότι τα φρεάτια του δήμου
Υλικά τα οποία μπορούν και
Ράπτη, γίνονται εργασίες απόφραξης
Βέλου-Βόχας,
αντί να είναι βουλωμέπρέπει να ανακυκλωθούν αντί
στα φρεάτια του δήμου Βέλου-Βόχας.
να
από
φερτές
οργανικές ύλες, δηλαδή
να οδηγούνται σε διαδικασίες
Η περυσινή καταστροφική πλημμύρα
κλαδιά,
φύλλα,
χώμα είναι βουλωμένα
διάσπασης και ανακύκλωσης
εξαιτίας του «Ζορμπά» κινητοποίησε
από
πλαστικά
ανθρώπινα σκουπίδια
οδηγούνται από την αδιαφορία και
νωρίς φέτος τους ιθύνοντες οι οποίοι
δηλαδή
μπουκαλάκια
εμφιαλωμένου
τον ωχαδελφισμό στα φρεάτια...
κάνουν εργασίες καθαρισμού και απονερού, πλαστικά μιας χρήσεως κλπ
φράξεων με σκοπό να προλάβουν ανάαντικείμενα καθημερινής χρήσης που
λογα γεγονότα, αν και όταν υπάρξουν
αντί να απορρίπτονται στους κάδους ανακύκλωσης, πετάγοέντονα καιρικά φαινόμενα.
νται όπου να ‘ναι και καταλήγουν φυσικά να φρακάρουν τα
Όπως είναι γνωστό τα αυλάκια και τα φρεάτια στη Βόχα
φρεάτια.
φτιάχτηκαν με σκοπό να καλύψουν τις αρδευτικές ανάγκες
Υλικά τα οποία μπορούν και πρέπει να ανακυκλωθούν αντί
της περιοχής, όμως λειτουργούν άριστα και ως αντιπλημμυνα
οδηγούνται σε διαδικασίες διάσπασης και ανακύκλωσης
ρικές κατασκευές, αφού μέσα από το πυκνό δίκτυο τους τα
οδηγούνται
από την αδιαφορία και τον ωχαδελφισμό στα
πλεονάζοντα ύδατα διοχετεύονται εκτός των σπιτιών και των
φρεάτια, τα οποία σε μια έντονη βροχόπτωση θα είναι βουχτημάτων και προς τη θάλασσα. Η καθαριότητά τους λοιπόν
λωμένα, δεν θα μπορούν να διοχετεύσουν τα νερά και θα
αποτελεί συνθήκη υψηλής σημασίας για την αντιπλημμυρική
θωράκιση της περιοχής.
ΓΥΡΙΣΤΕ ΣΕΛΙΔΑ
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Ασφαλής πρόσβαση
για όλα τα παιδιά στα
σχολεία του δήμου
Βέλου-Βόχας
Ένα σημαντικό έργο
ολοκληρώνεται

δημιουργήσουν πλημμυρικά φαινόμενα. Δυο φορές
καταστροφή λοιπόν.
Και επειδή καλό είναι να λέμε τα πράγματα με το
όνομά τους και να μην δημιουργούμε εντυπώσεις
για τους “αδιάφορους” πολίτες στους οποίους χρεώνεται όλη η κακοδαιμονία του φαινομένου, είναι
αλήθεια ότι η ανακύκλωση στο δήμο Βέλου-Βόχας χωλαίνει. Από τη μία η έλλειψη κάδων, από την
άλλη η έλλειψη τακτικής αποκομιδής δημιουργούν
το φαινόμενο των ξέχειλων κάδων.
Ωστόσο, αγαπητοί συμπολίτες, όταν έχουμε να
κάνουμε με ανακυκλώσιμα υλικά τα οποία η ίδια η
διαλογή τους επιτάσσει να είναι καθαρά από οργανικές ύλες, σημαίνει ότι δε μυρίζουν και δεν βρωμίζουν μια γωνιά στην αυλή, στη βεράντα, στο σπίτι
μας, έως ότου γίνει η αποκομιδή και τότε μπορούμε
να τα μεταφέρουμε και να τα ρίξουμε στον πλησιέστερο άδειο μπλε κάδο.
Η διαχείριση των απορριμμάτων όπως πολλές
φορές έχει λεχθεί από όλες τις πλευρές, από το
σύνολο αντιπολίτευσης και συμπολίτευσης και από

όλους τους ιθύνοντες είναι μια υπόθεση δύσκολη,
η οποία ξεφεύγει από τα όρια του δήμου, του κάθε
δήμου και είναι στα χέρια της Περιφέρειας, ή ίσως
καλύτερα της ίδιας της κεντρικής εξουσίας. Σίγουρα
είναι ένα πολύ δύσκολο πρόβλημα το οποίο όπως
πολλάκις έχει αναφέρει και ο δήμαρχος Βέλου-Βόχας Αννίβας Παπακυριάκος στο δημοτικό συμβούλιο αν δεν λυθεί σε περιφερειακό επίπεδο, δεν είναι
δυνατόν να λυθεί με κανέναν άλλο τρόπο….
Όμως η διαχείριση της καθημερινότητας, της
βρωμιάς και της υποβάθμισης του περιβάλλοντος
που ζούμε, μπορεί να περάσει από τα χέρια μας, στο
βαθμό του δυνατού και του εφικτού.
Είναι αποδεκτό και κατανοητό νομίζω από όλους
ότι μια πεταμένη τσάντα σκουπιδιών εκτός του ξέχειλου κάδου θα γίνει αντικείμενο «διαλογής» από
τα αδέσποτα και θα διασκορπιστεί σε μεγάλη ακτίνα…
Ας προσπαθήσουμε να μη συμβαίνει. Ας δώσουμε μόνοι μας μια ευκαιρία για καλύτερο καθημερινό
περιβάλλον σε μας και τα παιδιά μας.

Σε φάση ολοκλήρωσης βρίσκεται το έργο των
ραμπών ΑμεΑ και των σημάνσεων στα σχολεία
του δήμου Βέλου-Βόχας. Συγκεκριμένα κατασκευάστηκαν ράμπες πρόσβασης ΑμεΑ σε 13
σχολεία ενώ πρόκειται να τοποθετηθεί σήμανση
με πινακίδες και διαγράμμιση του οδοστρώματος έξω από τα σχολεία που έχουν ενταχθεί στο
έργο.

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ με 88.500€ σύμφωνα με πρόταση
που είχε καταθέσει την άνοιξη του 2018 ο δήμος
Βέλου-Βόχας.
Η κατασκευή ραμπών έρχεται να λύσει το
πρόβλημα πρόσβασης και εξυπηρέτησης των
παιδιών με ΑμεΑ ενώ βασικός στόχος παραμένει η διασφάλιση της απρόσκοπτης και ασφαλούς πρόσβασης των παιδιών στους χώρους
των σχολείων.
Στην ίδια κατεύθυνση η σήμανση έξω από τα
σχολεία του δήμου είναι απολύτως απαραίτητη
για την ασφαλή διέλευση και πρόσβαση όλων
των μαθητών, ενώ με την ολοκλήρωση του έργου ικανοποιείται ένα πάγιο αίτημα των συλλόγων γονέων και κηδεμόνων των σχολείου του
δήμου Βέλου-Βόχας.

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν
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Ρωτά για τα ακαθάριστα ρέματα
η “Νέα Πνοή” του Θανάση Μανάβη
Ερώτηση προς το δήμαρχο Βέλου-Βόχας για την πορεία των εργασιών καθαρισμού
Ερώτηση προς το δήμαρχο Βέλου-Βόχας Αννίβα Παπακυριάκο κατέθεσαν οι δημοτικοί σύμβουλοι της
"Νέας Πνοής" ζητώντας να μάθουν
για τα αντιπλημμυρικά έργα που έγιναν ή γίνονται και αν καθαρίστηκαν
τα ρέματα του δήμου Βέλου-Βόχας.
Το πλήρες κείμενο της ερώτησης έχει
ως εξής:
«Στις 27 Σεπτεμβρίου του 2018, ο
κυκλώνας «Ζορμπάς», βρήκε εντελώς απροετοίμαστο τον δήμο ΒέλουΒόχας και δημιούργησε εκτεταμμένες καταστροφές στα περισσότερα
χωριά του δήμου μας. Η δημοτική
αρχή, που δεν έχει ολοκληρώσει
σχεδόν κανένα αντιπλημμυρικό έργο
δεν είχε φροντίσει να καθαριστούν
τα επικίνδυνα ρέματα με αποτέλεσμα
να πλημμυρίσουν τα περισσότερα
χωριά και ιδιαίτερα το Βραχάτι.
Βρισκόμαστε στο τέλος του Σεπτεμβρίου και ήδη θα έπρεπε να είχαν ληφθεί όλα τα αυτονόητα μέτρα
αντιπλημμυρικής προστασίας, ιδιαίτερα στα ποτάμια που απειλούν σε
κάθε βροχή τα χωριά μας.

ΝΕΑ ΠΝΟΗ: Γιατί αυτή η
επιλεκτική ευαισθησία κ. Ψυχογιέ;
Πριν από λίγο καιρό η «Νέα
Πνοή», με υπόμνημα της ζητούσε από όλους τους αρμόδιους να
μην κλείσει το υποκατάστημα της
Εθνικής Τράπεζας στο Βραχάτι,
το οποίο εξυπηρετούσε περισσότερους από 20.000 κατοίκους.
Κανείς δεν στήριξε το αίτημα
μας πολύ περισσότερο οι βουλευτές του νομού Κορινθίας,
που είχαν καθήκον να το κάνουν.
Με έκπληξη χθες διαβάσαμε την ηχηρή παρέμβαση του
βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ κ.Γιώργου Ψυχογιού και μάλιστα στην
Βουλή για να μην κλείσει το κατάστημα της τράπεζας Πειραιώς
στην Γκούρα.
Σωστά έπραξε ο βουλευτής
στην περίπτωση της ορεινής
Κορινθίας, αλλά εύλογα αναρωτιόμαστε γιατί δεν έδειξε την ίδια
ευαισθησία για το τελευταίο τραπεζικό κατάστημα που έκλεισε
στο Βραχάτι.
Ο δήμος Βέλου-Βόχας έχει
μόνο μία τράπεζα οι και δημότες
μας για να εξυπηρετηθούν είναι
αναγκασμένοι να πηγαίνουν στο
Κιάτο ή την Κόρινθο.
Δυστυχώς η επιλεκτική ευαισθησία των βουλευτών μας και
η γνωστή αδιαφορία της δημοτι-

κής αρχής είχαν σαν αποτέλεσμα
την πλήρη αποψίλωση όλων των
δημοσίων υπηρεσιών και τραπεζών από τον δήμο μας και πολύ
περισσότερο από το Ζευγολατιό.
Το Ζευγολατιό των 5.000 και
πλέον κατοίκων είναι η ΜΟΝΑΔΙΚΗ έδρα δήμου στην χώρα
ίσως που δεν έχει πλέον ούτε
ένα κρατικό υπάλληλο και φυσικά κανένα τραπεζικό κατάστημα.
Να σημειώσουμε ότι αποσύρθηκε και το τελευταίο ΑΤΜ που
υπήρχε στην πόλη…!!!!
Είναι άραγε ΤΥΧΑΙΟ ότι επί των
ημερών του κ.Παπακυριάκου,
η πρωτεύουσα του δήμου και η
μεγαλύτερη πόλη, απογυμνώνεται πλήρως;
Αναρωτιόμαστε μήπως αποτελεί στοχευμένο σχεδιασμό
μίας δημοτικής αρχής, που για
όλα είναι ικανή.
Με αγανάκτηση και θλίψη παρακολουθούμε τον μαρασμό του
δήμου μας σε όλα τα επίπεδα
και υποσχόμαστε ότι τα επόμενα
χρόνια θα κάνουμε κάθε τι δυνατό για να ανθίσει και πάλι ο δήμος
Βέλου-Βόχας.
Το αξίζουμε και το μπορούμε.
ΝΕΑ ΠΝΟΗ
Γραφείο Τύπου

Εκπληκτοι διαπιστώνουμε κάνοντας αυτοψία στα ρέματα ότι το πάθημα δεν έγινε μάθημα και η δημοτική αρχή συνεχίζει την ίδια αδιάφορη
πολιτική, που απειλεί κατοίκους και
περιουσίες. ΡΩΤΑΜΕ:
-Εχουν καθαριστεί τα ρέματα του
δήμου και ιδιαίτερα ο Ζαπάντης και
ο Περιστερώνας, πότε και με ποιόν
τρόπο;
-Ποια συγκεκριμένα αντιπλημμυρικά έργα έγιναν με τα 3.000.000
ευρώ που διέθεσε στον δήμο ΒέλουΒόχας, ο γενικός γραμματέας Γιώργος Δέδες;
Ζητάμε λεπτομερή περιγραφή των
έργων που εκτελέσθηκαν με τα χρήματα αυτά.
Οι ερωτώντες δημοτικοί σύμβουλοι:
ΜΑΝΑΒΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ του Π.
ΡΑΧΑΝΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΣ
ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΚΑΤΣΙΦΩΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΛΙΑΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΜΑΝΑΒΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ του Δ.
ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ»

16 Δήμος Βέλου-Βόχας

Είναι οι παιδικές χαρές
έργο; Όχι μόνο.
Είναι πολιτισμός.
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Πάνε πάνω από τρία
χρόνια τώρα που η νέα
νομοθεσία ανάγκασε
τους δήμους σε όλη την
Ελλάδα να ξηλώσουν
τις παιδικές χαρές τους
και να εγκαταστήσουν
καινούργιες οι οποίες
να πληρούν τους
όρους ασφαλείας που
απαιτούσαν οι οδηγίες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Σε αυτό το πλαίσιο η δημοτική αρχή Βέλου-Βόχας ξεκίνησε να κατασκευάζει νέες
ασφαλείς, σύγχρονες και πιστοποιημένες παιδικές χαρές,
είτε από ιδίους πόρους είτε
μέσω της πρότασης που κατέθεσε στο Φιλόδημο ύψους
219.000€ και προέβλεπε παιδικές χαρές σε Βέλο, Κοκκώνι,
Ταρσινά, Πουλίτσα, Σουληνάρι,
Χαλκί.
Εύλογα θα αναρωτηθεί κά-

ποιος: Είναι έργο οι παιδικές
χαρές; Και μάλιστα έργο για το
οποίο πρέπει να επαίρεται μια
δημοτική αρχή; Η απάντηση
δεν είναι εύκολη. Διότι οι παιδικές χαρές δεν είναι υποδομές,
δεν είναι έργο ανακούφισης
χρόνιων προβλημάτων, όπως
το νερό ή τα σκουπίδια. Όμως
οι παιδικές χαρές μπορούν να
γίνουν κέντρα κίνησης, τόποι
συνάντησης παιδιών και (αναγκαστικά) ενηλίκων, χώροι
ψυχαγωγίας και ξεκούρασης.
Βελτιώνουν την ποιότητα ζωής
των κατοίκων προσφέροντας
μια όαση ξεγνοιασιάς και παιδικής αναψυχής και γι’ αυτό
οι παιδικές χαρές είναι πολιτισμός. Και με αυτό το σκεπτικό
τόσο ο αντιδήμαρχος Τεχνικών
Υπηρεσιών Ανδρέας Σιάχος,
όσο και ο δήμαρχος Αννίβας
Παπακυριάκος δίνουν βαρύτητα στην υλοποίησή τους.
Αυτή την εποχή λοιπόν, στο
δήμο Βέλου-Βόχας ολοκληρώνονται έργα υποβάθρου

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

από σκυρόδεμα για την τοποθέτηση παιδικών χαρών στο
Δήμο Βέλου Βόχας με την κατασκευή της βάσης στο 1ο και
2ο νηπιαγωγείο Ζευγολατιού,
νηπιαγωγείο Βραχατίου και
νηπιαγωγείο Πουλίτσας. Στα
νηπιαγωγεία θα τοποθετηθούν
χαμηλού ύψους όργανα παιδικής χαράς και θα στρωθούν
δάπεδα κατά το πρότυπο των
παιδικών σταθμών, πάντα στα
πλαίσια των προδιαγραφών
και των απαιτήσεων της νομοθεσίας.
Έχουν προηγηθεί και ολοκληρωθεί οι κατασκευές παιδικών χαρών στη Στιμάγκα,
στο Βραχάτι, στο Ζευγολατιό
και θα ακολουθήσουν τα έργα
που χρηματοδοτούνται από το
Φιλόδημο όπως αναφέραμε
παραπάνω. Τελικά φαίνεται
ότι σταδιακά κάθε κοινότητα
του δήμου Βέλου-Βόχας θα
αποκτήσει τη δική της παιδική
χαρά.

Άλλαξε όψη το προαύλιο της Εκκλησίας στο Ζευγολατιό
Στασιό δεν έχει από ό,τι φαίνεται ο πρόεδρος του
Ζευγολατιού, Γιάννης Παπαδημητρίου. Σύμφωνα με
όσα αναφέρονται σε δελτίο τύπου της Κοινότητας
«πριν λίγες μέρες ολοκληρώθηκαν οι απαραίτητες
εργασίες συντήρησης και καλλωπισμού στον περιβάλλοντα χώρο της εκκλησίας του χωριού μας. Συνοπτικά εκτελέστηκαν οι παρακάτω εργασίες:
• Τοποθέτηση προβολέων περιμετρικά του προαυλίου του Ιερού Ναού
• Απομάκρυνση ξερών δέντρων από τα παρτέρια
• Φύτευση νέων δέντρων (μουριές), τοποθέτηση
πασσάλων στήριξης και αυτόματου ποτίσματος
• Αντικατάσταση των σπασμένων πλακιδίων στον
περίβολο της εκκλησίας.
Όλες οι εργασίες έγιναν χάρη στην εθελοντική
προσφορά τόσο μελών του Κοινοτικού Συμβουλίου
όσο και κατοίκων του Ζευγολατιού που ανταποκρίθηκαν άμεσα στα αιτήματά μας. Έτσι οφείλουμε να
ευχαριστήσουμε:
1. Τον Δημήτρη Κατσαβριά γιατί έβγαλε τα ξερά
φυτά και έσκαψε τα παρτέρια για να φυτέψουμε
τις μουριές

2. Την οικογένεια Λούτα που μας βοήθησαν να απομακρύνουμε τα μπάζα και μας έδωσαν χώμα
3. Την οικογένεια Ζησόπουλου για την δωρεά σε
υλικά οικοδομών
4. Τον Θανάση Περαχωρίτη για την δωρεά τον μουριών
5. Τον Θανάση Μανάβη για την οικονομική προσφορά του για αγορά πλακιδίων και υλικών
6. Τον Κοινοτικό Σύμβουλο Κώστα Μπάρτζη για την
τοποθέτηση των προβολέων
Οι προβολείς και η εργασία τοποθέτησης των
πλακιδίων πληρώθηκαν εξ’ ολοκλήρου από τον
πρόεδρο της Κοινότητας Γιάννη Παπαδημητρίου.
Η ολοκλήρωση της εργασίας αυτής με εθελοντικές προσφορές (οικονομικές, εργασίας και υλικών)
στον περίβολο του Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Ζευγολατιού αποδεικνύει ότι με μικρές συνεισφορές
και πολύ καλή διάθεση στο χωριό μας μπορούν να
αλλάξουν πολλά.
Δεν είναι τόσο δύσκολο όσο ίσως κάποιοι θεωρούν αρκεί να υπάρχει όρεξη για δουλειά, μεράκι
και διάθεση προσφοράς!

Με ιδιαίτερη τιμή και χαρά
Μεσας
ιδιαίτερη
τιμή καιστην
χαρά
προσκαλούμε
σας προσκαλούμε
στην
Ανοιχτή
Εκδήλωση Έναρξης
Ανοιχτή
Εκδήλωση Έναρξης
του Ελαιοτριβείου
μας
του Ελαιοτριβείου
μας 2019
την Κυριακή
27 Οκτωβρίου
την Κυριακή
27 Οκτωβρίου
ώρες 12:00
– 18:00. 2019
ώρες 12:00 – 18:00.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Στην εκδήλωση θα γίνει παρουσίαση
των
τεχνολογιών
Στηννέων
εκδήλωση
θα γίνειελαιοποίησης
παρουσίαση
που
εφαρμόζονται
στην επιχείρησή
μας.
των
νέων τεχνολογιών
ελαιοποίησης
που εφαρμόζονται στην επιχείρησή μας.

ΜΕΓΑΕΛΑΙΟΝ Μονάδα Ελαιοποίησης Ελαιοκάρπου.

Ζευγολατιό
τηλ. 27420
32391
ΜΕΓΑΕΛΑΙΟΝΚορινθίας,
Μονάδα Ελαιοποίησης
Ελαιοκάρπου.
Ζευγολατιό Κορινθίας, τηλ. 27420 32391

η επόμενη μέρα του ελαιόλαδου
η επόμενη μέρα του ελαιόλαδου
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Μέρα-νύχτα δουλειά στο Βραχάτι�
Ο πρόεδρος της Κοινότητας, Γιώργος Βασιλείου, έβαλε σκοπό να καταπλήξει τα πλήθη!
“Μας αρκεί μετά από κάθε δημόσια κριτική μας να είναι χρήσιμος για το χωριό μας”,
λέει η παράταξη της μειοψηφίας "Όραμα για το Βραχάτι"

Μ

ε ένταση ξεκίνησε η νέα κοινοτική περίοδος για το Βραχάτι.
Από τη μια ο αντιπολιτευόμενος
συνδυασμός "Όραμα για το Βραχάτι"
με συνεχείς ανακοινώσεις στη σελίδα
του στο Facebook τονίζει τα προβλήματα, τις ελλείψεις και τις άμεσες παρεμβάσεις που χρειάζονται, από την
άλλη ο πρόεδρος Γιώργος Βασιλείου
και η ομάδα του φαίνεται ότι έχουν
πέσει με τα μούτρα στη δουλειά αφού
οι εργασίες καθαριότητας στην πλατεία
της Αγίας Παρασκευής έγιναν ακόμη
και βράδυ!
Με αλλεπάληλα δελτία τύπου που
κοινοποιεί στη σελίδα του συνδυασμού
στο Facebook το "Όραμα για το Βραχάτι"
το οποίο εκπροσωπείται στο συμβούλιο
της Κοινότητας από τους Παντελή Οικονόμου, Παναγιώτη Κανέλλο και Αλέξη
Καλλίρη, επισημαίνει τις κακοδαιμονίες της καθημερινότητας που χρήζουν
άμεσης αντιμετώπισης. Πότε τα αυλάκια
που είναι βουλωμένα και πότε οι κάδοι
που ξεχειλίζουν από σκουπίδια είναι το
αντικείμενο των αναρτήσεων.
Από την άλλη ο πρόεδρος του χωριού, Γιώργος Βασιλείου και οι συν
αυτώ κοινοτικοί σύμβουλοι Βασίλης
Μπουγάς, Δημήτρης Νικολάου και Αλέξανδρος Κολοκοντές με την υποστήριξη
υπηρεσιών του δήμου αλλά και εθελοντών έχουν επιδοθεί σε μία διαρκή προσπάθεια καθαριότητας, αποφράξεων
κλπ για την αποκατάσταση της καλής
εικόνας του Βραχατίου. Στη προσωπική
του σελίδα στο Facebook ο πρόεδρος
ανήρτησε μάλιστα δελτίο τύπου στο
οποίο αναφέρεται:

«Συνεχίζονται οι καθαρισμοί φρεατίων και δικτύων ομβρίων στην
Κοινότητα Βραχατίου

Με την βοήθεια μελών του συμβουλίου, εθελοντών και με τη στήριξη του
Δήμου (μηχανικά μέσα και προσωπικό)
προβήκαμε σε καθαρισμούς αυλάκων,
φρεατίων, απομάκρυνση μπαζών καθώς
επίσης και αποψίλωση βλάστησης στις
οριογραμμές των οδών.
Οι εργασίες θα συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες στέλνοντας λοιπόν το μήνυμα ότι η καθημερινότητα του πολίτη, που
είναι και ο πρώτος στόχος μας κερδίζεται
με καθημερινή δουλειά στις γειτονιές
του χωριού μας και όχι με την ευκολία
του καναπέ και της κακόβουλης κριτικής
μέσω Facebook.
Σχετικά με τον καθαρισμό του ποταμού
ΖΑΠΑΝΤΗ, έχουν σταλεί τόσο από τον
Δήμο όσο και από την Κοινότητα Βραχατίου έγγραφα (τα οποία είναι στη διάθεσή
σας) στην Περιφέρεια που είναι και η καθ'
ύλην αρμόδια, προκειμένου να ξεκινήσει
άμεσα.
Τέλος θέλω να ευχαριστήσω προ-

σωπικά τα μέλη της Κοινότητας Βασίλη
Μπουγά, Αλέξανδρο Κολοκοντέ, Δημήτρη (Μάκο) Νικολάου, Γρήγορη Παπούλια
τους εθελοντές και όλο το προσωπικό της
καθαριότητας του Δήμου για την άμεση
ανταπόκρισή τους.
Καθημερινά βρίσκομαι στο γραφείο της
Κοινότητας στο Βραχάτι και στο τηλέφωνο: 2741050301.
Γιώργος Βασιλείου, Πρόεδρος Κοιν.
Βραχατίου»

Απάντηση από το "Όραμα για το
Βραχάτι"
Οι αναφορές Βασιλείου περί "κακόβουλης κριτικής μέσω Facebook" δεν
ήταν δυνατόν να μείνουν αναπάντητες
από τον συνδυασμό της μειοψηφίας
"Όραμα για το Βραχάτι", που απάντησε
με το εξής κείμενο:
«Στο πρώτο συμβούλιο ο πρόεδρος
μας βεβαίωσε ότι του είναι αδύνατον να
κάνει το οτιδήποτε.
Mε την πρώτη μας δημόσια παρατήρηση είδαμε όμως με έκπληξη τους
δρόμους και τ΄αυλάκια να καθαρίζονται
με ζήλο.
Μόλις πριν λίγες ώρες ενημέρωσε από
την διαδυκτιακή του σελίδα με πολύ θάρρος και την κάμερα στο χέρι το …ανδραγάθημα του!
Μας εγκαλεί κιόλας επειδή του κάναμε
‘’κακόπιστη κριτική από τον καναπέ και…
το διαδύκτιο’’ μα σε αντίθεση με εμάς που
είμαστε ''κακόπιστοι'', έκανε καμαρώνοντας ακριβώς αυτό που του είπαμε […]
-Να του θυμίσουμε τις δηλώσεις του
ότι συμφωνεί απολύτως με τις θέσεις μας
πάνω στην ενεργή συμμετοχή των πολιτών.
-Να του θυμίσουμε ότι του διαθέσαμε
όλον τον συνδυασμό μας σε οποιαδήποτε
δράση και συμφώνησε ενθουσιασμένος
ότι μας ευχαριστεί, είναι τιμή του και δεν
θα λησμονήσει να μας καλέσει.

-Να του θυμίσουμε ότι περιμένουμε ακόμη να μας ενημερώσει πάνω στα
θέματα του Τ.Σ στις 27 Σεπτεμβρίου όταν
τον εγκαλέσαμε που προσήλθε εντελώς
απροετοίμαστος.
-Να του θυμίσουμε προς επίρρωση
πως έχουμε όλο το οπτικοακουστικό υλικό από το πρώτο Τ.Σ και πως από εδώ και
στο εξής κάθε Τ.Σ θα καλύπτεται εξίσου
για να μην αναγκαστούμε να χρειαστεί
στο μέλλον ν’ αποδείξουμε οτιδήποτε ή
να βγάλουμε οποιαδήποτε παρόμοια ανακοίνωση.
Το οξύ ατόπημα του σήμερα αποδεικνύει ότι ο δημόσιος λόγος του είναι
κενός περιεχομένου μιάς και ο ενεργός

ρόλος των πολιτών γι αυτόν εννοείται
μόνο στον στενό κύκλο πέντε ατόμων με
παραταξιακό πρόσημο και όχι θεσμικό ως
όφειλε[…]
Δεν θα σχολιάσουμε τίποτε άλλο, μα
τον διαβεβαιώνουμε ότι θέλοντας και μη
θα κάνει αυτά που πρέπει. Αν θα τα κάνει
όπως ο θεσμικός του ρόλος επιβάλει ή αν
θα συνεχίσει εν κρυπτώ να αποφασίζει
και με την κάμερα στο χέρι να κάνει αυτά
που θα του υποδεικνύουμε εξαρτάται
αποκλειστικά από τον ίδιο.
Σε κάθε περίπτωση θα μας αρκεί μετά
από κάθε δημόσια κριτική μας να είναι
χρήσιμος για το χωριό μας., καταλήγει η
ανακοίνωση.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ

ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ 35η ΠΕΛΑΤΕΙΑ,
ΤΟ ΓΝΩΣΤΟ ΣΕ ΟΛΟΥΣ

ΑΝΘΟΠΩΛΕΙΟ "ΖΕΜΠΡΙΝΑ"
ΣΤΟ ΒΡΑΧΑΤΙ
ΤΗΛ. ΕΠΙΚ.: 6977 504616
9:00 π.μ.-2:00 μ.μ.
& 5:00-9:00 μ.μ.
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Μικρά & διάφορα
Κορινθία:
Μαθήματα
πανελλαδικών
διδάσκονται
δύο ημέρες την
εβδομάδα

Ανακοίνωση της Α' ΕΛΜΕ
Κορινθίας
Οι αλλαγές στα προγράμματα
σπουδών στη Γ΄ τάξη των ΓΕΛ
δημιούργησαν αυξημένες
ανάγκες για εκπαιδευτικό
προσωπικό. Μετά την
ανακοίνωση και της Β΄ φάσης
πρόσληψης των αναπληρωτών
συναδέλφων, η εικόνα είναι
απογοητευτική για τη στελέχωση
σε εκπαιδευτικό προσωπικό των
σχολικών μονάδων στο Νομό
Κορινθίας.
Με τις προσλήψεις να καλύπτουν
μόλις το 40% των κενών – από
τα 95 κενά στην Γενική Παιδεία
καλύφθηκαν τα 42- κάποια
σχολεία εξακολουθούν
να μην έχουν όλους τους
εκπαιδευτικούς που απαιτούνται
για την ομαλή λειτουργία τους.
Παρατηρείται, παράλληλα, το
φαινόμενο σε σχολεία του νομού
μας, λόγω έλλειψης καθηγητών
και αναγκαστικής τοποθέτησης
αναπληρωτών σε δύο σχολεία,
να συρρικνώνεται η διδασκαλία
μαθημάτων Πανελλαδικώς
Εξεταζόμενων σε δύο ημέρες την
εβδομάδα(!) προκαλώντας την
εύλογη αγανάκτηση καθηγητών
και μαθητών. Το μάθηματετράωρο τη μία μέρα και τρίωρο
την άλλη- γίνεται κουραστικό
και μονότονο και οι μαθητές
δυσκολεύονται να αφομοιώσουν
την ύλη με αυτούς τους ρυθμούς.

Στα 68 το όριο
συνταξιοδότησης την
επόμενη δεκαετία

Τα ταμειακά
διαθέσιμα
των δήμων ζητά
η κυβέρνηση

Τα Δημοτικά Συμβούλια θα αποφασίζουν
με τους πραγματικά παρόντες
Σημαντική μεταβολή στον τρόπο λήψης των Αποφάσεων.
Πλειοψηφία η ....ελάχιστη παρουσία χωρίς όρια!
Με την περ.β’ της παρ.1 του αρ.178 του πολυνομοσχεδίου αντικαθίσταται η παρ.10 του
αρ.67 του Καλλικράτη (ν.3852/2010) που είχε
αντικατασταθεί με το αρ.74 του Κλεισθένη
(ν.4555/2018).
Εκεί μέχρι σήμερα ορίζεται πως τα μέλη του
Συμβουλίου που ήταν παρόντα κατά την έναρξη της συνεδρίασης και με την παρουσία τους
υπήρξε απαρτία, ακόμα και αν αποχωρήσουν,
λογίζονται ως παρόντα μέχρι το τέλος της συνεδρίασης, ως προς την ύπαρξη απαρτίας. Η
απαρτία αυτή θεωρείται ότι συντρέχει για όλα
τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης. Στην περίπτωση
αυτή, «για τη λήψη απόφασης για κάθε συγκεκριμένο θέμα, η απαιτούμενη πλειοψηφία
ΔΕΝ υπολογίζεται επί των πραγματικά παρόντων μελών κατά τη ψηφοφορία, αλλά βάσει
του αριθμού των μελών που απαιτούνται για
την απαρτία».

Αλλάζουν όλα!
Το Ν/Σ αλλάζει την ανωτέρω πρόβλεψη όχι
ως προς το πως υπολογίζεται η απαρτία (αυτό
μένει ακριβώς ως ισχύει) αλλά για το πως θα
υπολογίζεται η απαιτούμενη πλειοψηφία ώστε

να ληφθεί κάθε Απόφαση.
Ορίζει, λοιπόν, επί λέξει πως « για τη λήψη
απόφασης για κάθε συγκεκριμένο θέμα, η
απαιτούμενη πλειοψηφία υπολογίζεται επί
των πραγματικά παρόντων μελών κατά τη
ψηφοφορία».

Πρακτικά τι σημαίνει
Ας χρησιμοποιήσουμε ένα παράδειγμα. Σε
Δημ. Συμβούλιο με 27 μέλη. Για την απαρτία
χρειάζεται η παρουσία 14 μελών. Σύμφωνα με
τον παλιό νόμο, με 14+ μέλη στην αρχή της συνεδρίασης εξασφαλίζεται η απαρτία. Κατόπιν
στη διάρκεια της συνεδρίασης, εάν αποχωρούσαν μέλη του ΔΣ για να περάσει ένα θέμα
θα χρειαζόταν 8 τουλάχιστον θετικές ψήφους
(πλειοψηφία επί της ελάχιστης απαρτίας) ή 7
με την ψήφο του προέδρου (διπλή).
Με την αλλαγή του νόμου, εάν κατά τη διάρκεια
της συνεδρίασης αποχωρήσουν μέλη του ΔΣ,
η πλειοψηφία δεν λογίζεται επί της ελάχιστης
απαρτίας αλλά επί των πραγματικά παρόντων.
Δηλαδή, αν στην πορεία της συνεδρίασης μείνουν 7 μέλη, η πλειοψηφία είναι το 4. Επομένως οι 4 θετικές ή αρνητικές ψήφοι συμβούλων αρκούν για να παρθεί μια απόφαση!!!

ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ
Την αύξηση των ορίων
συνταξιοδότησης στα 68 έτη
και αντίστοιχα στα 63 χρόνια
για μειωμένη μέσα στην
επόμενη δεκαετία, θα φέρουν
οι υφιστάμενες διατέξεις των
ασφαλιστικών μνημονιακών
νόμων, εάν η κυβέρνηση
δεν τις ακυρώσει μέσα από
το επικείμενο νέο σχέδιο
νόμου για το δημόσιο σύστημα
ασφάλισης.

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

Σημαντικές εξελίξεις στο
ζήτημα των ταμειακών
διαθεσίμων των ΟΤΑ, καθώς
ο Υπουργός Εσωτερικών, Π.
Θεοδωρικάκος, απέστειλε
σε όλους τους Δήμους και
τις Περιφέρειες έγγραφο του
Υπουργείου Οικονομικών, που
ουσιαστικά ενεργοποιεί την
περιβόητη ΥΑ Χουλιαράκη
, καθιστώντας σαφές ότι
η νέα Κυβέρνηση είναι
αποφασισμένη να την
εφαρμόσει και στην Τοπική
Αυτοδιοίκηση.
Να εφαρμόσει δηλαδή μια
Απόφαση που η ΚΕΔΕ έχει
ρητά χαρακτηρίσει «θεσμικό
ατόπημα με στόχο την
απαξίωση της Τ.Α.», ζητώντας
την κατάργηση τόσο αυτής
όσο και του σχετικού νόμου.

Παράταση μέχρι
έξι μήνες για την
νομιμοποίηση
αυθαιρέτων

Σε παράταση έως έξι μηνών
για την υπαγωγή αυθαιρέτων
κτισμάτων και κατασκευών
στο νόμο «τακτοποίησης»
προσανατολίζεται το υπουργείο
Περιβάλλοντος προκειμένου
να προλάβουν και οι αμελείς
να ενταχθούν στις διατάξεις
του, δεδομένου ότι δε θα
υπάρξει νέος νόμος για τη
νομιμοποίηση τους.
Υπενθυμίζεται ότι έχουμε
εισέλθει ήδη στον τελευταίο
μήνα ισχύος του νόμου
4495/17, καθώς από τις 9
Νοεμβρίου οι ιδιοκτήτες
αυθαιρέτων θα κινδυνεύουν
να βρεθούν ανά πάσα
στιγμή αντιμέτωποι με τις
μπουλντόζες, οι οποίες θα
μπορούν να κινηθούν με
συνοπτικές διαδικασίες.

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν
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Στην Κόρινθο έρχεται το 46ο Ετήσιο Συνέδριο
της Πανελλήνιας Ένωσης Φιλολόγων
7 έως 9 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο "Θωμάς Θωμαΐδης"
Η πόλη της Κορίνθου θα έχει φέτος τη
χαρά και την τιμή να φιλοξενήσει το 46ο
Ετήσιο Συνέδριο της Πανελλήνιας Ένωσης
Φιλολόγων, χάρη στις άοκνες προσπάθειες
της πρόεδρου Αντιγόνης Βογιατζή-Ζακούρα και του Διοικητικού Συμβουλίου του
Συνδέσμου Φιλολόγων Κορινθίας.
Το Συνέδριο έχει θέμα «Βυζάντιο: Ιστορία
και Πολιτισμός» και θα πραγματοποιηθεί
στο Δημοτικό Θέατρο “Θωμάς Θωμαΐδης”
[Παν/μιο Πελοποννήσου], Δαμασκηνού 57,
Κόρινθος το διάστημα 7 – 9 Νοεμβρίου
2019 (Πέμπτη-Σάββατο).
Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου αναμένεται να συρρεύσουν στην Κόρινθο, φιλόλογοι και εκπαιδευτικοί από όλα τα μέρη
της Ελλάδας, αφού οι εισηγήσεις ξεπερνούν
τις 100(!), διαιρεμένες σε 10 συνεδρίες μέσα
στις 3 μέρες που θα διαρκέσει το συνέδριο.
Την Πέμπτη 7 Νοεμβρίου τις εργασίες θα
ανοίξει η Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Φιλολόγων κυρία Τασούλα Καραγεωργίου με την εισαγωγική ομιλία «Ο ένδοξός
μας βυζαντινισμός». Θα ακολουθήσουν
σύντομοι χαιρετισμοί από: τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Κορίνθου κ.κ. Διονύσιο,
την Πρόεδρο του Συνδέσμου Φιλολόγων
Κορινθίας κυρία Αντιγόνη Γ. Βογιατζή, τον
Πρόεδρο του Συνδέσμου Ελλήνων Κυπρίων Φιλολόγων κ. Δημήτρη Ταλιαδώρο,
τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ. Παναγιώτη Νίκα, τον Δήμαρχο Κορινθίων κ.
Βασίλειο Νανόπουλο, τον Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας κ.
Αναστάσιο Γκιολή, τον Περφερειακό Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Πελοποννήσου κ. Δημήτριο

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡ.

ΚΟΡΑΝΤΑΝΗΣ

ΙΑΤΡΟΣ - ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
Υπ. ∆ιδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Παν/µίου Αθηνών
Συνεργάτης Γ΄ Παθολογικής Κλινικής Νοσοκοµείου
“ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ”
τ. ιατρός Κλινικής Παθολογικής Φυσιολογίας ΓΝΑ Λαϊκό

εξέταση µε εξειδικευµένα διαγνωστικά µέσα
(Ηλεκτροκαρδιογράφηµα, υπέρηχος)
ΩΡΑΡΙΟ ΙΑΤΡΕΙΟΥ:

∆ΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΡΩΙ 09:00 - 13:00 [ΒΡΑΧΑΤΙ] – ΑΠΟΓΕΥΜΑ 17:00 - 20:30 [ΛΕΧΑΙΟ]
ΣΑΒΒΑΤΟ 09:00 - 12:00 [ΒΡΑΧΑΤΙ]

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

ΙΑΤΡΕΙΟ:

e-mail: korantaniskonstantinos26@gmail.com

Οικονομόπουλο, τον Διευθυντή Δ/βάθμιας
Εκπαίδευσης Κορινθίας κ. Ιωάννη Φειδά,
τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών
Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας κ. Μιχάλη Κουρουτό, την Πρόεδρο της Α΄ ΕΛΜΕ
Κορινθίας κυρία Σοφία Κανέλλου, τον Πρόεδρο της Β΄ ΕΛΜΕ Κορινθίας κ. Αλ. Τρίμη.
Η εκδήλωση της έναρξης θα ολοκληρωθεί με τη «ΣΙΚΥΩΝΙΑ ΣΚΗΝΗ» και τη δραματοποιημένη παρουσίαση αποσπάσματος
από το Γ΄ ποίημα του Πτωχοπρόδρομου.
(Ερμηνεία: Δημήτρης Αθανασίου, Λίζα
Αναγνωστοπούλου, Μάρθα Γιανκοπούλου.
Τραγούδι: Ναταλία Ηλία – Πενταρά. Κιθάρα:
Αλέξανδρος Πενταράς. Σκηνοθεσία Γιώργος Καρβουντζής).
Οι εργασίες θα ολοκληρωθούν το βράδυ
του Σαββάτου 9 Νοεμβρίου, με τη Σύνοψη
των Εργασιών που θα κάνει η πρόεδρος
του Συνδέσμου Φιλολόγων Κορινθίας κ.
Αντιγόνη Βογιατζή αλλά και με μία όμορφη
εκδήλωση με παραδοσιακούς χορούς από
τον Σύνδεσμο Γυναικών Ηπείρου νομού
Κορινθίας, την Ένωση Κρητών Κορινθίας
«Ο Ψηλορείτης», τη Μικρασιατική Στέγη
Κορίνθου, το Λύκειο των Ελληνίδων (παράρτημα Κιάτου) και τον Σύλλογο Ρουμελιωτών Ξυλοκάστρου «Κοσμάς ο Αιτωλός».
Το συνέδριο που είναι αφιερωμένο στη
μνήμη του Φάνη Ι. Κακριδή συνδιοργανώνεται από την Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων, το Σύνδεσμο Φιλολόγων Κορινθίας,
το Δήμο Κορινθίων και την Περιφερειακή
Ενότητα Κορινθίας.
Η εφημερίδα μας στηρίζει τη διοργάνωση
ως περήφανος χορηγός επικοινωνίας!
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Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

10 Οκτωβρίου 1944: η Κορινθία
Για την απελευθέρωση της Κορινθίας δεν υπάρχουν σαφής χρονολογικές
ενδείξεις. Κάποιοι ισχυρίζονται ότι συνέβη στις 7 Οκτωβρίου 1944, ωστόσο ο Terry Southwell-Keely πολεμικός ανταποκριτής της αυστραλέζικης
εφημερίδας Sydney Morning
ΣΤΟΝ ΞΕΝΟ ΤΥΠΟ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ Herald στην ανταπόκρισή του
της 15ης Οκτωβρίου 1944 από την Ελλάδα (μέσω Λονδίνου) τοποθετεί την
απελευθέρωση της Κορινθίας στις 10 Οκτωβρίου 1944. Το ρεπορτάζ του
περιγράφει την καταστροφή και την απομόνωση που άφησαν οι Γερμανοί
στο πέρασμά τους, αλλά και την ευφορία του πληθυσμού για την πτώση
των Ναζί και την απελευθέρωση. Η περιγραφή του ταιριάζει απόλυτα με το
διαδεδομένο βίντεο του Βρετανικού στρατού (από όπου και οι φωτογραφίες
του άρθρου) το οποίο δείχνει την θριαμβευτική πομπή των βρετανικών και
ελληνικών αντάρτικων στρατευμάτων στην παραλιακή ζώνη της Κορινθίας
από το Δερβένι έως και την Κόρινθο.

Η άγνωστη επέτειος
απελευθέρωσης
από τους ΝΑΖΙ

Α

ς απολαύσουμε την περιγραφή
του Southwell-Keely (σε μετάφραση) από το αρχείο της εφημερίδας
Sydney Morning Herald:

Όλοι οι Κορίνθιοι
γιορτάζουν την Ελευθερία
ΠΟΡΕΙΑ ΘΡΙΑΜΒΟΥ

Από τον T. SOUTHWELL KEELY, με τους
Έλληνες αντάρτες στην Κόρινθο.
ΛΟΝΔΙΝΟ, Oκτ. 15,— Οι καμπάνες στις
Εκκλησίες χτυπούν αδιάκοπα καθ 'όλο το
μήκος του Κόλπου της Κορίνθου, γιορτάζοντας την απελευθέρωση της Πελοποννήσου.
Σε κάθε χωριό και οικισμό ο πληθυσμός
παρατάσσεται δεξιά και αριστερά από τους

δρόμους, περιμένοντας να περάσουν τα
βρετανικά και τα ελληνικά στρατεύματα.
Οι Έλληνες αντάρτες, που είχαν αγωνιστεί
για τόσο πολύ καιρό στα βουνά, ξεχύνονται
στο γραφικό κόλπο και όλοι έρχονται στην
Κορινθία με πρόθεση να κυνηγήσουν τον
υποχωρούντα εχθρό.
Κατά τη διάρκεια των πρώτων ημερών
της βρετανικής επέλασης εμφανίστηκαν λίγες σημαίες, αλλά σήμερα κάθε σπίτι έχει
κάποια μορφή αυτοσχέδιου λαβάρου. Ορισμένες είναι λωρίδες από βαμμένο χαρτόνι, καρφωμένες σε σανίδες. Κάθε σπίτι έχει
τώρα ένα πολιτικό σλόγκαν ζωγραφισμένο
στους τοίχους του.
Η διαδρομή μεταξύ Πάτρας και Κορίνθου
είναι ένα εφιαλτικό ταξίδι.

BOX CENTER
Γ. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ - Ν. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΟΕ

ΠΩΛΗΣΗ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ
& ΕΙ∆ΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Ζευγολατιό Κορινθίας
τηλ: 27410 55151

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν
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ανασαίνει ελεύθερη και πάλι
Οι Γερμανοί είχαν ανατινάξει κάθε γέφυρα και οι παρακάμψεις γίνονται μέσα από επικίνδυνες διαβάσεις ποταμών, ακολουθώντας μονοπάτια κτηνοτρόφων και παραθαλάσσιες αμμουδιές. Η μεταφορά είναι
το πιο δύσκολο πρόβλημα εδώ, αφού οι Γερμανοί πήραν μαζί τους όλα
τα τροχοφόρα.
Τρεις Βρετανοί ανταποκριτές επιβιβάστηκαν σε ένα ερειπωμένο
αυτοκίνητο, το οποίο είχε χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν από τη Γκεστάπο και εγκαταλείφθηκε από τους Γερμανούς ως ακατάλληλο για
περαιτέρω χρήση, για το ταξίδι από την Πάτρα προς την Κόρινθο.

Ζεστό καλωσόρισμα
Ο τρελός Έλληνας οδηγός, που ήταν «πακέτο» με το αυτοκίνητο,
τόνισε τους κινδύνους του ταξιδιού. Το όχημα «έσπασε» σε πολλές
περιπτώσεις και αρκετές φορές έπρεπε να ανυψωθεί με τα χέρια από
πολλούς αγρότες για να αποφύγει τα χαντάκια στα οποία το οδηγούσε συχνά ο οδηγός. Το σύστημα επικοινωνίας των ανταρτών προειδοποιούσε κάθε χωριό για την άφιξή μας και
τα πλήθη μάς περίμεναν, φράσσοντας την
n
πορεία μας και επιμένοντας να γεμίζουν το
Καθώς
αυτοκίνητό μας με φρούτα και φαγητό, παρά
περπατούσαν,
το ότι δεν είχαν την πολυτέλεια να τα προτραγουδούσαν με
σφέρουν.
στεντόρειες φωνές
Γιρλάντες λουλουδιών κάλυπταν το όχημα
των ύμνο των
και τα πέταλα και τα κομφετί έπεφταν πάνω
Ανταρτών...
στους επιβάτες του έως ότου σχεδόν θάφτηκαν. Μπουκάλια με αρώματα ψεκάζονταν
μέσα από τα παράθυρα, λούζοντας όλους μας με ισχυρά αρώματα.
Η άφιξή μας σε κάθε χωριό προκαλούσε ομιλίες. Σε ορισμένα μέρη,
προφανώς παρασυρόμενοι από την ισχυρή ρητορική των ομιλητών,
πολλοί ντόπιοι άνδρες μαζί σήκωναν το αυτοκίνητο και τους επιβάτες
του και προσπαθούσαν να μας κουβαλήσουν στο δρόμο! Ένας ταχυδρομικός οδηγός που ακολουθούσε σηκώθηκε όρθιος πάνω στη μοτοσυκλέτα του και συνέχισε να οδηγεί με αυτόν τον τρόπο διασχίζοντας μια πόλη, ενώ το πλήθος ζητωκραύγαζε διαρκώς «Ζήτω».
Σε καθένα από αυτά τα χωριά ήταν εμφανής η στέρηση και ο υποσιτισμός, όμως φρούτα και σταφίδες μάς χαρίζονταν σχεδόν με το ζόρι
και οι δωρητές δεν δέχονταν καμία άρνηση.
Όταν το Τάγμα της Ελληνικής Ασφάλειας, που κρατούσε την Κόρινθο από τότε που οι Γερμανοί αποσύρθηκαν, πριν από πέντε μέρες,
οδηγήθηκε σε ομαδική φυλάκιση, τα βρετανικά στρατεύματα και το
αυτοκίνητο των ανταποκριτών – το οποίο συνεχώς έμενε και έπρεπε
να το σπρώξουμε για να ξαναξεκινήσει καθυστερώντας επανειλημμένα την πομπή – υπερήφανα οδήγησαν την πομπή χιλιάδων ανθρώπων μέσα στην πόλη.
Δύο τάγματα Αντάρτων, με μουλάρια, άλογα, καροτσάκια και φορτηγά και οπλισμένα με κάθε μορφή τουφέκι και παλαιό κυνηγετικό
όπλο, ακολουθούσαν.
Αυτοί οι άγριοι, δασύτριχοι, γενειοφόροι άντρες, ντυμένοι με κουρέλια στολών και άλλων ενδυμάτων, είχαν γερμανικές χειροβομβίδες περασμένες στις ζώνες τους, εκτός μικρές αρμαθιές γερμανικών

ΩΡΑΡΙΟ ΙΑΤΡΕΙΟΥ:

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

όπλων που κρέμονταν κατά μήκος του σώματός τους. Τα καροτσάκια και ο “αιχμαλωτισμένος” ελκυστήρας έσερναν γερμανικά και ιταλικά όπλα πεδίου.
Μετά από τους Αντάρτες έρχονταν χιλιάδες χωρικοί, οργανωμένοι σε ομάδες
μερικών εκατοντάδων, που συγκέντρωναν τους πιο τραχείς άντρες, γυναίκες και
παιδιά που έχω δει ποτέ. Οι παπάδες των χωριών βάδιζαν επικεφαλής. Κανένας
από αυτούς τους ανθρώπους δεν είχε γερό ζευγάρι μπότες και πάνω από τους
μισούς ήταν είτε ξυπόλητοι είτε φορούσαν τσόκαρα.

Τραγουδούσαν καθώς προέλαυναν
Όλοι κουβαλούσαν πλακάτ, κυρίως εικόνες που είχαν αφαιρέσει από τους τοίχους τους και στο πίσω μέρος των οποίων είτε είχαν ζωγραφίσει τις συμμαχικές
σημαίες είτε είχαν γράψει συνθήματα του E.A.M. συνθήματα.
Καθώς περπατούσαν τραγουδούσαν, με στεντόρειες φωνές, τον ύμνο των
Ανταρτών, μια έντονη και κατά καιρούς λυπητερή μελωδία. Όλοι εντάχθηκαν και
όλη η πόλη φαινόταν να τραγουδάει ταυτόχρονα.
Καθ 'όλη τη διάρκεια της ημέρας το πρωί και το απόγευμα η πομπή ξεχύθηκε
μέσα στην πόλη μέχρις ότου όλοι οι δρόμοι ήταν ασφυκτικά γεμάτοι.
Πραγματοποιήθηκαν πολιτικές συναντήσεις σε κάθε γωνιά. Ήταν η πρώτη φορά
από τον Απρίλιο του 1941, που τέτοιες συναντήσεις επιτρέπονταν και οι ομιλητές
εκμεταλλεύτηκαν πλήρως την ευκαιρία τους.
Οι παρελάσεις συνεχίστηκαν μέχρι τη νύχτα. Πολλοί άνδρες και γυναίκες κατέρρευσαν από την απόλυτη κόπωση και τον υποσιτισμό και έπρεπε να μεταφερθούν
στα χέρια».
Έρευνα, Επιμέλεια: Γιώτα Αθανασούλη
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“Άθληση για όλους” για έκτη
χρονιά στο δήμο Σικυωνίων
Ο Δήμος Σικυωνίων εγκρίθηκε και για τη χρονιά 2019-2020 μεταξύ των
Δήμων της χώρας που θα υλοποιήσουν το πρόγραμμα «Άθληση για
Όλους». Είναι η έκτη συνεχής χρονιά που ο Δήμος Σικυωνίων εξασφάλισε όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για την πραγματοποίηση των προγραμμάτων, που στόχο έχουν τη
δια βίου άθληση στο πλαίσιο της ουσιαστικής αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου του πολίτη. Τα προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί είναι
«Άθληση και Παιδί» και «Άθληση και Γυναίκα» και οι δημότες του
Δήμου Σικυωνίων θα έχουν και φέτος τη δυνατότητα άθλησης με πολύ
χαμηλό κόστος. Τις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθούν όλες οι λεπτο-

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΒΟΧΑΪΚΟ
Μονοκατοικία 253 τ.μ.,

μέρειες για τις εγγραφές. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Κοιν. Προστασίας,
Παιδείας & Πολιτισμού του Δήμου, τηλ. 27423 60117 (κα Γκαβάγια).

εντός οικοπέδου 4,2 στρεμμάτων
Αποτελείται από 2 σαλόνια, 2 τραπεζαρίες,
2 κουζίνες, 4 κρεββατοκάμαρες και 3 λουτρά.
Διαθέτει καλοριφέρ και τζάκι.
Περιλαμβάνει οικοσκευή αποτελούμενη από:
2 ψυγεία, πλυντήριο ρούχων και πιάτων,
2 ηλεκτρικές κουζίνες.
Στο κτήμα υπάρχουν 60 ελαιόδεντρα, πορτοκαλιές,
μανταρινιές, λεμονιές, κληματαριά και άλλα πολλά
δέντρα. Επίσης, 1,5 στρέμμα γκαζόν. Πρόσθετα 2
γεωτρήσεις
και σύστημα συναγερμού.
Διατίθεται εάν επιθυμεί ο ενδιαφερόμενος μετά των επίπλων.

Πληροφορίες: Ε. Μάργαρης,
τηλ. 210-6521035, κιν.: 6977 321 444

ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΓΗΡΟΚΟΜΟΙ, ΟΙΚΙΑΚΕΣ
ΒΟΗΘΟΙ, ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ, BABYSITTER
ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ

Τηλ. 6940 699559

Παρέχουμε για φροντίδα ηλικιωμένων γηροκόμους,
οικιακές βοηθούς, Ελληνίδες-αλλοδαπές
για Ν. Κορινθίας.
ΑΜΕΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ

ΖΗΤΩ ΕΡΓΑΣΙΑ
ως Νοσοκόμος - Νοσηλευτής
για ηλικιωμένους
Τηλ. 6989 564 024

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

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ

Καθρέπτης 2 μέτρα σαλονιού, Καναπές τριθέσιος
που γίνεται κρεβάτι, Κρεβάτι σιδερένιο
με στρώμα, Τραπέζι κουζίνας με 4 καρέκλες,
Τραπέζι τηλεόρασης, 2 τραπέζια στρογγυλά
σαλονιού, ένας καθρέπτης δωματίου, ένα πλυντήριο
ρούχων Morris 2 ετών. Τηλ. 69 89 56 40 24
gnomipoliton@gmail.com
gnomipoliton.wordpress.com
Έδρα: Άνω Διμηνιό Κορινθίας // Δ/νση: Οδ. Ανδρούτσου 17, Ζευγολατιό, 20001
Τηλ. επικ.: 6972-322441 [Χρήστος Βαλασόπουλος]
Τα ενυπόγραφα άρθρα δεν
εκφράζουν θέσεις της εφημερίδας

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

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν
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Βαγγ. Μπάρτζης, πρόεδρος Παμβοχαϊκού:
«Όλοι μαζί θα κάνουμε την υπέρβαση μας»

Τ

ο ξεκίνημα μίας νέας μεγάλης προσπάθειας με σκοπό
να μείνει ο Γ.Α.Σ.Παμβοχαϊκός σε τροχιά πρωταθλητισμού στην Volley League 2019-20
επιβεβαίωσε ο πρόεδρος του Ερασιτέχνη Γ.Α.Σ.Παμβοχαϊκός Βαγγέλης Μπάρτζης με δηλώσεις του στο
volleynews.gr.
Παρότι αρχικά είχε εκφράσει τις
αντιρρήσεις του για την βιωσιμότητα
του τμήματος αποκαλύπτει το πλάνο
της νέας προσπάθειας και επιβεβαιώνει την πρόταση του προέδρου της
Ερασιτεχνικής ΑΕΚ Αλέξη Αλεξίου για
συγχώνευση σε συνάντηση που είχε
γίνει αρχές Ιουνίου επιβεβαιώνοντας
σχετικό ρεπορτάζ του volleynews.gr
«Όλες οι δυνάμεις του συλλόγου,
του Βραχατίου και της Κορινθίας θα
ξεκινήσουν μία μεγάλη προσπάθεια
για τον Γ.Α.Σ.Παμβοχαϊκός.
Η ομάδα μας θα μπει κανονικά στο
πρωτάθλημα και όλοι θα είμαστε κοντά στη νέα πρωτοβουλία. Προσωπικά είχα εκφράσει τις αντιρρήσεις
μου εφόσον μέσα στο καλοκαίρι δεν
είχαμε βρει την απαιτούμενη στήριξη.
Με μεγάλο στόχο και θυσίες και
πάντα με την βοήθεια των φιλάθλων
και των κατοίκων του Βραχατίου
καταφέραμε να νοικοκυρέψουμε
τον σύλλογο. Βοήθησαν τα μέγιστα
σε αυτό ο Γιάννης Σταμπεδάκης και
ο Βασίλης Πρεδάρης και ο Κώστας
Γκουμότσιος.
Ο Σταμπεδάκης και ο Πρεδάρης
δήλωσαν πως δεν θα είναι μέσα στο
νέο ΤΑΑ, αλλά θα παραμείνουν μέλη
του Δ.Σ. του Ερασιτέχνη. Θα είναι

όμως κοντά στην ομάδα και στην όλη
προσπάθεια και θα βοηθήσουν όπως
μπορούν».

«Πρόεδρος ο Γκουμότσιος»
Σχετικά με τον άνθρωπο που θα
βγει μπροστά ο πρόεδρος του Παμβοχαϊκού είπε: «Ο Κώστας Γκομότσιος θα είναι πρόεδρος του ΤΑΑ. Θα
είμαστε πολλοί που θα βοηθήσουμε
και πιστεύω πως θα κάνουμε μία
καλή και ανταγωνιστική ομάδα. Κυρίως πιστεύουμε πως θα βοηθήσει η
τοπική κοινωνία αναγνωρίζοντας την
προσπάθεια μας».

«Εγινε η πρόταση
της ΑΕΚ από τον Αλεξίου»
Όσο για την πρόταση του Αλέξη
Αλεξίου είπε: «Αυτή η πρόταση της
ΑΕΚ για συγχώνευση με τον Παμβοχαϊκό έγινε τις πρώτες ημέρες του

Ιουνίου, πριν από τις εκλογές που
είχαμε στον σύλλογο στις 5 Ιουνίου.
Έγιναν συναντήσεις στον Ναυτικό
όμιλο και ήμασταν πολλοί παρόντες.
Απορρίψαμε ομόφωνα αυτή την
πρόταση γιατί δε μας εξέφραζε. Δεν
δώσαμε δημοσιότητα γιατί δεν προχώρησε κάτι ουσιαστικό.
Σημασία έχει πως είμαστε και πάλι
σε θέση να οργανώσουμε τη νέα
ομάδα που θα δώσει ώθηση και στις
ακαδημίες μας που και εφέτος έχουν
γεμίσει από παιδιά. Κάνουμε μεγάλη
προσπάθεια σε όλα τα αθλήματα και
ειδικά στο ανδρικό βόλεϊ που αντιμετωπίζει δυσκολίες».

Με το δεξί ξεκίνησαν οι Νεάνιδες, σκόνταψαν στην Καλαμάτα οι
Έφηβοι
Στο πρωτάθλημα νεανίδων της ΕΣΠΕΠ και η ομάδα του Παμβοχαικου

ΕΡΡΙΚΟΣ Α.
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ
ΒΟΧΑΣ

ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ
• Παροχή Υπηρεσιών • Χειρουργικές Επεµβάσεις
• Φάρµακα • Είδη Pet Shop •
∆ευτέρα έως Σάββατο 9.00 -13.30
Τρίτη, Πέµπτη, Παρασκευή 18.00 - 20.30

28ης Οκτωβρίου 28 Κιάτο, 20200
τηλ.: 27420.22456 κιν.: 6971.618.925
e-mail: errisof@hotmail.com

μπήκε με το δεξί καθοδηγούμενη
από τη νέα προπονήτρια της ομάδας
μας Κατερίνα Θεοδώρου, επικρατώντας με 3-0 σετ έναντι της ομάδας
Νέας Ιωνίας Κορίνθου.
Και στη δεύτερη αγωνιστική στο
κλειστό του Ξυλοκάστρου οι Νεανίδες συνέχισαν τις επιτυχίες απέναντι
στην ομάδα του Απόλλων Ξυλοκάστρου αυτή τη φορά με 3-0 σετ.
Στην πρεμιέρα για το πρωτάθλημα εφήβων της ΕΣΠΕΠ η ομάδα
του Παμβοχαϊκού αντιμετώπισε την
ομάδα της Καλαμάτας 80 όπου αν
και προηγήθηκε στο σκορ στην συνέχεια δεν είχε την απαιτούμενη συγκέντρωση και γνώρισε την ήττα με
1-3 . Γνωρίζοντας τις δυσκολίες της
φετινής χρονιάς τα παιδιά αξίζουν
συγχαρητήρια για την προσπάθεια
όπως επίσης και ο προπονητής μας
Χρήστος Βαρδής.

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

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

ΩΡΑΡΙΟ ΙΑΤΡΕΙΟΥ:

∆ΕΥΤΕΡΑ:
ΤΡΙΤΗ:
ΤΕΤΑΡΤΗ:
ΠΕΜΠΤΗ:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:

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

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

Ζευγολατιό Κορινθίας

