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ΤΑΣΟΣ ΓΚΙΟΛΗΣ

Επί ποδός για τον
καθαρισμό του εθνικού
οδικού δικτύου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

20+20 ΓΙΑ ΤΟ 2020
Ο δήμαρχος Σικυωνίων
Σπύρος Σταματόπουλος
άνοιξε τα χαρτιά του και
τους άφησε όλους με το
στόμα ανοιχτό!

Απόλυτη προτεραιότητα για τον
αντιπεριφερειάρχη Κορινθίας η
ασφάλεια των διερχομένων
■ σελ. 3

■ σελ. 8-9

Εορτάστηκε με
μεγαλοπρέπεια ο Άγιος
Βλάσιος στο Ξυλόκαστρο
Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και παρουσία επισήμων
■ σελ. 19

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ

“Οι τεράστιες ευθύνες σας κ. Πνευματικέ
δεν σας επιτρέπουν να διαμαρτύρεστε!”,
σημειώνει ο δήμαρχος Κορινθίων

Αρχής γενομένης από τις Κρήνες και μετά από πολυετείς προσπάθειες του
δήμου έγινε ΦΕΚ η κύρωση κοινοχρήστων χώρων που αποκαθιστά τα
οικόπεδα που είχαν χάσει αξία με την εφαρμογή του νόμου "Μπιρμπίλη".
Την ικανοποίησή του δήλωσε ο δήμαρχος Αν. Παπακυριάκος.
■ σελ. 13

Σηκώνει το γάντι ο Βασ.
Αποκαταστάθηκε η αξία και η
Νανόπουλος και απαντά οικοδομησιμότητα των οικοπέδων
για το Γενικό Πολεοδομικό
του νόμου "Μπιρμπίλη"

■ σελ.5
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Η σελίδα του Λέωντος...

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Γράφει και επιμελείται ο ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ

Λ

ίγα παραπάνω μποφόρ και
παραλίγο να έχουμε Ελληνοτουρκικό επεισόδιο, επειδή μπήκε,
παρασυρόμενο από τον άνεμο, το
τουρκικό ερευνητικό σκάφος ‘ORUC
REIS’ στην υφαλοκρηπίδα μας.
Ευτυχώς επικράτησε ψυχραιμία και
έτσι η φίλη και σύμμαχος (μην το ξεχνάμε) Τουρκία απέσυρε το σκάφος
χωρίς να συμβεί ατύχημα.
Τώρα βέβαια κάποιοι κακεντρεχείς,
που παντού βλέπουν σκοπιμότητες,
ισχυρίζονται ότι οι Τούρκοι δοκίμαζαν τις αντοχές μας.
Εγώ πάλι δεν το πιστεύω, γιατί τους
θεωρώ και φίλους και συμμάχους,
άλλωστε αποδείξαμε διεθνώς με την
ψύχραιμη στάση μας (όπως ο Πάκης
στο επεισόδιο με την Λιάνα), ότι δεν
πτοούμαστε με κάτι τέτοια.
Για καλό και για κακό όμως δε θα
ήταν άσχημα να βάζαμε μαζί με τα
εξόχως επιτυχημένα φράγματα για
τους ‘λαθρομετανάστες’ και μερικούς επιπλέοντες ανεμοφράκτες
(σαν αυτούς που βάζουν οι καφετέριες για τους χειμερινούς καπνιστές).
Με τον τρόπο αυτό δε θα παρασύρει
πλέον ο άνεμος και τα αθώα πλοία.
Μπορούμε φυσικά να τα αγοράσουμε από την ίδια εταιρία για να πετύχουμε καμιά καλή έκπτωση.
Πάλι τους βρήκα λύση!!!

Μ

εγάλη συγκίνηση προκάλεσε
στο διεθνές κοινό και ουχί μόνον, η αστόχαστη ενέργεια του Δούκα του Σάσσεξ και της επίσης Δουκίσσης, συμβίας του. Δεν εξηγείται
αλλιώς η επιμονή των καναλιών να
μας γνωστοποιούν καθημερινά τα
καμώματά τους και τις αντιδράσεις
της εξοχοτάτης γιαγιάς τους.
Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες από απόλυτα αξιόπιστη πηγή του
παλατιού διεμειφθεί ο ακόλουθος
διάλογος μεταξύ του Δούκα Χάρι και
της γιαγιάς Ελισάβετ (για τους φίλους Σέβι).
- Σε έχει βάλει στο βρακί της η
@#$%^& παλιόπαιδο. Έτσι σε μεγαλώσαμε εμείς.
- Ποιο βρακί ρε γιαγιά, μην ανησυχείς, η Δούκισσα δε φοράει τέτοιο
πράμα.
Μετά ακούστηκε ένας γδούπος και
μια φωνή, «το γιατρό, το γιατρό» και
η πηγή μας έχασε τη συνέχεια.

Η

κλιματική αλλαγή θα έχει σαν αποτέλεσμα 2,4 δις άνθρωποι στον
πλανήτη να ζουν σε περιοχές χωρίς πρόσβαση στο πόσιμο νερό μέχρι
το 2025 (ΟΗΕ).
Αστειότητες, εμείς στο δήμο Βέλου-Βόχας έχουμε πιάσει το στόχο 50 χρόνια νωρίτερα. Πάντα πρωτοπόροι!!!!

Κ

ατόπιν ενεργειών μου, θα σας
φτιάξουμε γεφύρια, θα σας κάνουμε και ποτάμια!!!. Υπογραφή : ο
βουλευτής σας….
Βλέπω συχνότατα τον τελευταίο καιρό δελτία τύπου,
όπου όλες σχεδόν οι
χρηματοδοτήσεις έργων στους δήμους
της Κορινθίας έγιναν με την ενεργό
και καίρια φυσικά,
συμπαράσταση του
βουλευτή (το όνομα
μου διαφεύγει). Ακολουθούν
ευχαριστίες
από τους ευτυχείς δημάρχους.
Αν κατάλαβα καλά,
• ή ο δήμος δεν εδικαιούτο τη χρημα-

τοδότηση, αλλά επειδή διαθέτουμε
έξυπνο και καταφερτζή βουλευτή,
την εξασφαλίσαμε, κόβοντας φυσικά
από άλλο δήμο, που ενδεχομένως
είχε μεγαλύτερη ανάγκη (όχι
ότι μας νοιάζει βέβαια).
•
ή ο δήμος εδικαιούτο τη χρηματοδότηση οπότε η σύμπραξη του βουλευτή δεν
ήταν απαραίτητη.
• ή… τι σημασία
έχει τι και πόσα δικαιούται ο δήμος,
σημασία έχει να φανεί
ο βουλευτής ότι παράγει
έργο.
Κυρίες και Κύριοι, ο Μαυρογιαλούρος απέθανε, ο ‘Μαυρογιαλουρισμός’ όμως ζει και βασιλεύει.

Η

‘Υγεία’ είναι δικαίωμα του κάθε
πολίτη και υποχρέωση της πολιτείας.
Που σημαίνει ότι όποιος έχει ανάγκη,
θα πρέπει να απολαμβάνει τις κατάλληλες υπηρεσίες, είτε έχει χρήματα να
πληρώσει είτε όχι.
Χωρίς δεύτερη κουβέντα….

Ν

όμπελ οικονομικών διεκδικεί η
αντιπολίτευση (ενωμένη παρακαλώ) του δήμου μας. Βρήκε τρόπο
να σταματήσει τις απευθείας αναθέσεις στις οποίες ειδικεύεται ο δήμαρχός μας. Και όλο αυτό με μια απλή
τροποποίηση μερικών αριθμών στον
πρόσφατα ψηφισθέντα προϋπολογισμό.
Δε θα σχολιάσω το δίκαιο ή άδικο
της κάθε πλευράς (το αφήνω σε σας),
αλλά το γεγονός ότι στους προϋπολογισμούς, σε όλο τον πλανήτη, δεν
υπάρχει τέτοια ένδειξη ούτε βέβαια
τέτοια δυνατότητα.
Προφανώς έχουν βρει κάποιο μαγικό
κόλπο και θα κάνουν την έκπληξη.
Δε μπορώ να φανταστώ ότι πρόκειται
για άγνοια ή κακόβουλη σκοπιμότητα…..

Ο

φείλω να πω ότι είδα με ικανοποίηση την ανακοίνωση-καταγγελία του δημάρχου σχετικά με τις
καταστροφές των πινακίδων της τροχαίας από διάφορους ανεγκέφαλους
που κολλάμε αυτοκόλλητα ή βάφουν
με σπρέι, για να μας ενημερώσουν για
τα ποδοσφαιρικά τους γούστα. Όχι
πως λείπουν και οι διαφημίσεις παντός είδους.
Αυτή η κακή συνήθεια, των ανεγκέφαλων επαναλαμβάνω, που έχει
εξαπλωθεί σε όλη τη χώρα, πρέπει
κάποτε να σταματήσει. Η πρόκληση
ατυχημάτων, από αδυναμία κατανόησης της ‘διακοσμημένης’ πινακίδας,
είναι αυξημένη και μιλώ από προσωπική πείρα.
Όμως δήμαρχε καταγγελίες κάνουν
οι θιγόμενοι δημότες, οι αρχές, στις
οποίες συμπεριλαμβάνεσαι, παίρνουν μέτρα. Και αν δεν έγινα κατανοητός… ξεκίνα να κάνεις καμιά μήνυση
μήπως και πάρουν το μήνυμα!!!

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Περιφέρεια Πελοποννήσου
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ασφάλεια
Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Συνεχίζονται οι εργασίες συντήρησης και καθαρισμού επί των οδικών
αξόνων Κορίνθου – Πατρών και Κορίνθου – Άργους

Καθαρισμοί δρόμων για την
ασφάλεια των διερχομένων

Διαγραμμίσεις στην
Παλαιά Εθνική Οδό

Ξεκίνησαν οι εργασίες διαγράμμισης στην παλαιά Εθνική
Οδό Αθηνών – Κορίνθου και
εν συνεχεία θα ακολουθήσει το
τμήμα Κόρινθος – Χιλιομόδι –
Δερβενάκια της Εθνικής οδού 7
«Κόρινθος – Άργος».
Ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ
Κορινθίας κ. Αναστάσιος Γκιολής,
στα πλαίσια της οδικής ασφάλειας
των πολιτών και σε συνεργασία
με κλιμάκιο της Διεύθυνσης
Τεχνικών Έργων ΠΕ Κορινθίας
παρευρέθηκε στις εργασίας διαγράμμισης παρακολουθώντας την
πορεία εξέλιξης των εργασιών.

Ε

Ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Κορινθίας κ. Αναργασίες καθαρισμού πρανών, τάφρων,
n
νησίδων του οδικού δικτύου επί των
στάσιος
Γκιολής παρευρέθηκε στις εργασίες
Ύψιστης
οδικών αξόνων Κορίνθου – Πατρών και
καθαρισμού
επί των ανωτέρω οδικών αξόνων
προτεραιότητας για
Κορίνθου – Άργους γίνονται εντατικά τις τελευτον Τάσο Γκιολή η παρακολουθώντας την πορεία εξέλιξής τους
ταίες μέρες από τα συνεργεία της Π.Ε. Κορινθίασφαλής διέλευση τονίζοντας χαρακτηριστικά πως «οι εργασίες
ας Οι παραπάνω εργασίες καθώς και το κλάδετων οχημάτων στο καθαρισμού των αρμοδιοτήτων μας στο Νομό
μα, ο καθαρισμός των δέντρων, το κόψιμο των
οδικό δίκτυο της
Κορινθίας θα συνεχιστούν έτσι ώστε να αποχορταριών και το μάζεμα των σκουπιδιών όπου
Π.Ε. Κορινθίας
κτήσει το οδικό δίκτυο την εικόνα που του αρυπάρχουν κατά μήκος του δικτύου αρμοδιότητας της ΠΕ Κορινθίας προχωρούν με γρήγορους ρυθμούς.
μόζει και πάλι».

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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Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Στην πρώτη γραμμή η Αθηνά
για τον πολιτισμό και την κοινωνία
Στην κοπή πίτας των Κοινωνικών Φροντιστηρίων Κορινθίων βρέθηκε η αντιπερ/ρχη κ. Κόρκα

Σ

την κοπή της πρωτοχρονιάτικης
πίτας του κοινωνικού φροντιστηρίου του δήμου Κορινθίων
παραβρέθηκε η αρμόδια αντιπεριφερειάρχης Πελοποννήσου για την Παιδεία και τον Πολιτισμό Αθηνά Κόρκα.
Η κα. Κόρκα στο χαιρετισμό της μετέφερε τις ευχές του περιφερειάρχη
Πελοποννήσου Παναγιώτη Νίκα και
ανέφερε τα ακόλουθα:
"Είναι πραγματικά εξαιρετικό να
βρίσκομαι μεταξύ δασκάλων και καθηγητών που εθελοντικά αφιερώνουν το χρόνο και την επιστήμη τους
σε αυτά τα φροντιστήρια με κοινωνικό πρόσημο.
Είμαι βέβαια και εξαιρετικά περιφανή για τα παιδιά αυτά, που δεν χρησιμοποιούν την αδυναμία των γονιών
τους να τους παρέχουν φροντιστηριακή εκπαίδευση ως πρόφαση για
να μην ασχοληθούν με τις σχολικές
σπουδές, αλλά περνούν τα απογεύματα τους στο πλάι αυτών των εκπαιδευτικών με στόχους για το μέλλον
τους.
Εκ μέρους της περιφέρειας Πελοποννήσου μπορώ να τους διαβεβαιώσω ότι θα είμαστε δίπλα τους, γιατί
τέτοιες προσπάθειες πρέπει να συνεπικουρούνται."

Συνάντηση με την Δ/ντρια
του Κέντρου Ελληνικής
και Διεθνούς Ιστορίας
Στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Κορινθίας κ Αναστάσιου Γκιολή
συναντήθηκαν πριν λίγες μέρες και
η Αντιπεριφερειάρχης Παιδείας και
Πολιτισμού κα Αθηνά Κόρκα, με την
Διευθύντρια του Κέντρου Ελληνικής
και Διεθνούς Ιστορίας κα Κωνσταντίνα Μπότσιου.
Συζήτησαν εκτενώς θέματα της
πολιτιστικής ανάπτυξης του νομού
Κορινθίας. Αναφέρθηκαν στην εκπό-

νηση ιστορικών μελετών προκειμένου
να προγραμματιστούν τρόποι και δράσεις ώστε μέσα από την ιστορική αναδρομική έρευνα να επιτευχθεί η συνεισφορά στη γεφύρωση του χάσματος

μεταξύ δημόσιας και επιστημονικής
ιστορίας. Ακόμα να αναδειχθεί ο ρόλος που διαδραμάτισε η Ελλάδα στις
διεθνείς εξελίξεις ενισχύοντας μνήμες,
ταυτότητες, καμπές της ευρωπαϊκής

και παγκόσμιας ιστορίας.
Χαρακτηριστικά αναφέρθηκαν στη
μελέτη και ανάδειξη προσωπικοτήτων της Κορινθίας, στη στοιχειοθέτηση ιστορικών αναφορών, στη
δημιουργία δικτύου ιστορικών διαδρομών έως και την ανάπτυξη ψηφιακών μουσείων με σκοπό την ανάδειξη της ιστορίας του Νομού, ακόμα και
ως μοχλό τουριστικής ανάπτυξης.

Δήλωση για την Πρόσκληση
για έργα πολιτισμού
Πρόσκληση έργων πολιτισμού
ύψους 9.000.000 ευρώ απηύθυνε η
περιφέρεια Πελοποννήσου, μετά από
εισήγηση της επιτροπής ΕΣΠΑ της
περιφέρειας. Η πρώτη από τις νέες
προσκλήσεις, με προϋπολογιζόμενη δημόσια δαπάνη 7.900.000 ευρώ
αφορά αρχαιολογικούς χώρους και
μνημεία και η δεύτερη με δαπάνη
1.100.000 ευρώ αφορά μουσειακές
και πολιτιστικές υποδομές.
Μετά από την έκδοση της πρόσκλησης η αρμόδια αντιπεριφερειάρχης Πελοποννήσου για την Παιδεία
και τον Πολιτισμό Αθηνά Kόρκα έκανε την ακόλουθη δήλωση:
"Η επιτροπή ΕΣΠΑ της περιφέρειας
Πελοποννήσου αποφασίσαμε την έκδοση δυο προσκλήσεων, συνολικού
προϋπολογισμού 9.000.000 ευρώ, οι
οποίες αφορούν την ενίσχυση της ελκυστικότητας των χώρων πολιτιστικής
κληρονομιάς στην περιφέρεια Πελοποννήσου.
Είναι μια εξαιρετικά σημαντική πρωτοβουλία της διοίκησης της περιφέρειας για την ανάδειξη ιστορικών χωρών
και ένα βήμα πιο μπροστά στο να κάνουμε την περιφέρεια μας ακόμα πιο
ελκυστική, με ένα βιώσιμα αναπτυσσόμενο τουριστικό μοντέλο, με βάση
τον πολιτισμό. Συνεχίζουμε δυναμικά!"

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

δήμος Κορινθίων
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Οξεία αντιπαράθεση ξέσπασε στο δήμο
Κορινθίων
μεταξύ
του νυν δημάρχου
ΕΝΤΑΣΗ
Βασίλη Νανόπουλου
και του πρώην Αλέξανδρου Πνευματικού, για το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο.

Το θέμα ήρθε προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο και προκάλεσε μεγάλη
ένταση όταν ο πρώην δήμαρχος Αλέξανδρος Πνευματικός στην τοποθέτησή
του επιτέθηκε με απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς στον πρόεδρο του Δημοτι-

κού Συμβουλίου Αντώνη Κυριαζή , ενώ
αργότερα εξέδωσε δελτίο τύπου όπου
εξέθετε τις απόψεις του και πρότεινε την
αναθεώρηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Κορίνθου για τη χωροθέτηση βιοτεχνικής και βιομηχανικής ζώνης.

ÇΟι τεράστιες ευθύνες σας κ. Πνευματικέ δεν σας επιτρέπουν να διαμαρτύρεστε!È

Σηκώνει το γάντι ο Νανόπουλος
και απαντά για το Γ.Π.Σ.
Τις δικές του τεράστιες ευθύνες
και παραλείψεις στο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο προσπαθεί να καλύψει
διαμαρτυρόμενος ο κ.Πνευματικός,
γράφει ο Βασίλης Νανόπουλος στην
πρώτη παράγραφο του δελτίου τύπου που εξέδωσε. Και συνεχίζει:
«Ξεχνά» πως φέρει ακέραια την
ευθύνη της απουσίας Στρατηγικής
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων η απουσία της οποίας έχει
οδηγήσει στα σημερινά σοβαρά προβλήματα που εντοπίζονται είτε στην
ανανέωση αδειών επιχειρήσεων είτε
στην έκδοση νέων!
Αποκρύπτει ο κ.Πνευματικός πως
εξαιτίας δικών του ελλειμματικών
ενεργειών, είμαστε ο μοναδικός δήμος στην χώρα που δεν εκπόνησε
Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων παρ ότι αποτελεί βάσει
νομοθεσίας προϋπόθεση για να μην
εκπέσει το ΓΠΣ, όπως και έγινε!
Προσπερνά τις δικές μας παρατηρήσεις από τα έδρανα της μείζονος
μειοψηφίας τότε, γι αυτήν την παράλειψη και μας εγκαλεί (!) ως νέα δημοτική αρχή όταν είναι εκείνος που
οδήγησε το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο σε αδιέξοδο!

ρίας άξιον πως κατάφερε ο Δήμος
Κορινθίων να πάρει Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο χωρίς στρατηγική μελέτη
περιβαλλοντικών επιπτώσεων!
Είναι ο μοναδικός δήμος σε όλη τη
χώρα που δεν το έπραξε.
Αντιμετωπίζουμε την πολύ σοβαρή
αυτή παράλειψη της προηγούμενης
δημοτικής αρχής υπεύθυνα. Σύντομα, σε συνεργασία με τα Υπουργεία
και εταιρείες που ειδικεύονται στο
θέμα αυτό θα δώσουμε την λύση που
πρέπει» ανέφερε ο Δήμαρχος Κορινθίων για το θέμα στην χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ολιγώρησε ο κ.Πνευματικός!
Παρέλειψε ο κ.Πνευματικός!
Κώφευσε ο κ.Πνευματικός !
Και όμως…. Διαμαρτύρεται σήμερα ο κ.Πνευματικός δίχως αιδώ!
Δυστυχώς για εκείνον, τα «έργα»
του είναι πιο ηχηρά από τα λόγια του!
Αυτά τα «έργα», τις παραλείψεις και
τις ολιγωρίες που οδήγησαν στο σημερινό πραγματικά σοβαρό πρόβλημα που καταγράφεται, ο Δήμαρχος

από την πρώτη στιγμή εργάζεται με
υπευθυνότητα και σύνεση προκειμένου να κατορθώσει να διορθώσει
τη ζημιά που έχει καταγραφεί και να
μειώσει αν όχι να απαλείψει τις συνέπειες της.
«Το θέμα του ΓΠΣ και της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων είναι πολύ σοβαρό .
Έχω συναντηθεί με πολλούς
υπουργούς και είναι πραγματικά απο-

Προφανώς, ο κ.Πνευματικός δεν
κατανόησε την απάντηση του κ.Δημάρχου!
Η έκδοση του σημερινού δελτίου
τύπου με την αποσιώπηση των δικών
του τεράστιων ευθυνών στην σημερινή εμπλοκή του ΓΠΣ τον εκθέτει και
τον καθιστά υπόλογο στους επενδυτές και επιχειρηματίες τους οποίους
ετεροχρονισμένα και μόνο λεκτικά –
αφού οι ενέργειες του ήταν αντίθετεςθέλει να προασπίσει.
Η προσπάθεια του πέφτει στο κενό.
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Ο Δήμος Κορινθίων αποκτά Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Β.Νανόπουλος: Ζητώ ταχύτητα και αποτελεσματικότητα στην σύνταξή του
Ξεκίνησε η σύνταξη του
Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Κορινθίων.
Είναι μια «τομή» στον τομέα
της οργάνωσης και λειτουργίας του Δήμου, μια «αλλαγή»
που ο Δήμαρχος Βασίλης Νανόπουλος δρομολογεί ώστε
να καταστεί εφικτή η εφαρμογή του αναπτυξιακού πλάνου των επόμενων ετών. «Το
Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα
αποτυπώνει τους Άξονες της
Στρατηγικής μας. Η συμμετοχή σας στην κατάρτιση του
λόγω θέσεως, γνώσεως και
εμπειρίας είναι καθοριστική»
σημείωσε ο Δήμαρχος απευθυνόμενος στα στελέχη του

Δήμου, Προϊσταμένους, Αναπληρωτές και Τμηματάρχες,
τονίζοντας την αξία του Σχεδίου αλλά και την αναγκαιότητα
της άμεσης ολοκλήρωσης
και εφαρμογής του. «Ζητώ
από εσάς ταχύτητα και αποτελεσματικότητα. Η διαδικασία σύνταξης του Επιχειρη-

σιακού Προγράμματος είναι
θεμελιώδης και κομβική για
την εφαρμογή του αναπτυξιακού μας πλάνου, το ίδιο το
Πρόγραμμα αποτελεί βασικό
εργαλείο προγραμματισμού,
δράσεων και ανάπτυξης».
Η ομάδα εργασίας, υπηρεσιακοί παράγοντες και Αυτο-

τελές γραφείο προγραμματισμού, με τον συντονισμό του
Αντιδημάρχου Μελετών και
Ανάπτυξης κ. Γιάννη Γκεζερλή
και την συνεργασία του Γενικού
Γραμματέα κ.Νεκτάριου Σπηλιόπουλου προχωρά άμεσα
• Στην καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης

• Την αξιολόγηση
• Την σύνταξη του Προγράμματος με την αποτύπωση
του στρατηγικού σχεδίου,
του οράματος και των αξόνων υλοποίησης
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα είναι το σημαντικότερο
εργαλείο για την καθημερινή
λειτουργία του δήμου αλλά
και την ανάπτυξη του σε βασικούς τομείς όπως:
• Περιβάλλον και Ποιότητα
Ζωής
• Κοινωνική Πολιτική
• Υγεία και Παιδεία
• Πολιτισμός και Αθλητισμός
• Τοπική Οικονομία
• Υποδομές – Έργα

Θα ανακυκλώνουν ρούχα και παπούτσια στην Κόρινθο
Υπογράφτηκε από το δήμαρχο Κορινθίων Βασ. Νανόπουλο σχετική σύμβαση

Η

ανακύκλωση ενδυμάτων
και υποδημάτων μπαίνει
πολύ σύντομα στην καθημερινότητα των Κορινθίων.
Η σύμβαση μεταξύ του Δημάρχου Κορινθίων κ.Βασίλη Νανόπουλου και του
εκπροσώπου της εταιρίας RECYCOM
κ.Αράπη υπεγράφη το απόγευμα της
Τετάρτης δίνοντας το «πράσινο φως»
στην διαδικασία τοποθέτησης 20
κάδων κόκκινου χρώματος που, σε
πρώτη φάση, προβλέπονται για την
πόλη της Κορίνθου και σε σημεία που
ο Δήμος θα υποδείξει.
Η ολοκληρωμένη διαχείριση μεταχειρισμένων ενδυμάτων και υποδημάτων μειώνει τα υλικά που καταλή-

γουν στα σκουπίδια στο μόλις 2% και
δίνει την δυνατότητα της επανάχρησης

με την δημιουργία στολών εργασίας,
ηχομονωτικών και θερμονωτικών

υλικών, υλικών γέμισης καθισμάτων
αυτοκινήτων κτλ.
Ήδη 35 δήμοι σε ολόκληρη τη χώρα
εφαρμόζουν την δράση, ο Δήμος Κορινθίων είναι ο 36ος.
Η σύμβαση που υπεγράφη περιλαμβάνει πέραν της τοποθέτησης των
κάδων,
• Συντήρηση, αντικατάσταση (σε περίπτωση φθορών) και συλλογή –
μεταφορά από την εταιρία, καθώς
και
• Ανταποδοτικά οφέλη για τις κοινωνικές υπηρεσίες του δήμου (μέρος
ρουχισμού και 100 ευρώ ανά μήνα
για αγορά τροφίμων από το κοινωνικό παντοπωλείο).

ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ
& ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΟΥΒΙΤΑΚΗΣ

Γλ

Ζευγολατιό
Κορινθίας

Άσσος
Κορινθίας

ΤΗΛ.:

ΤΗΛ.:

27410 56566

27410 89117

∆ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΕΙ

Κιν.: 6944 243418
& 6937 114763

Γνώμη
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έργα
ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΑΣΟ

Δημοπρατήθηκε και το
έργο των ΝΑ ΑΣΟ

Ομόφωνα Πρόεδρος της
Επιτροπής Νεολαίας & Παιδείας
της ΚΕΔΕ ο Σταματόπουλος
2η Πανελλήνια αναγνώριση για τον δήμαρχο Σικυωνίων

Π
Συνεχίζονται τα έργα αποκατάστασης στις αποθήκες ΑΣΟ. Οι βορειοδυτικές αποθήκες βρίσκονται ήδη σε
προχωρημένες εργασίες ενώ πριν
λίγες μέρες δημοπρατήθηκε και το
έργο αποκατάστασης των νοτιοανατολικών .

ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ
ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ

Σειρά έχουν
τα πεζοδρόμια
της οδού Φιλλύρα

Συνεχίζονται οι αναπλάσεις πεζοδρομίων στο Κιάτο και η υπογειοποίηση
των δικτύων ηλεκτροφωτισμού με
χρηματοδότηση από το Πράσινο
Ταμείο.

ρόεδρος της Επιτροπής
Νεολαίας, Παιδείας και
Θρησκευμάτων της ΚΕΔΕ
εκλέχθηκε ο δήμαρχος Σικυωνίων
Σπύρος Σταματόπουλος μετά από
αρχαιρεσίες στο Διοικητικό της
Ένωσης. Η πρόταση του προέδρου
της ΚΕΔΕ και δημάρχου Τρικκαίων,
κ. Δημήτρη Παπαστεργίου, έγινε
ομόφωνα δεκτή και ο Σπύρος Σταματόπουλος θα είναι ο νέος πρόεδρος της παραπάνω Επιτροπής για
την τρέχουσα δημοτική θητεία.
Στην Επιτροπή, η οποία διατυπώνει γνώμη και εισήγηση προς το ΔΣ
και Γενική Συνέλευση της ΚΕΔΕ συμμετέχουν εκτός του προέδρου και
του αντιπροέδρου, 19 ακόμη μέλη,
αιρετοί από διάφορους δήμους της
χώρας. Κοινός στόχος όλων είναι η
διαμόρφωση θέσεων και πλαισίων διαχείρισης σημαντικών θεμάτων Παιδείας, Νεολαίας και Θρησκευμάτων.
Η εκλογή του είναι ιδιαίτερα σημαντική όχι μόνο για το δήμο Σικυωνίων και το νομό Κορινθίας, αλλά
για το σύνολο της Περιφέρειας Πελοποννήσου, αφού είναι ο μοναδικός εκπρόσωπός της στις επιτροπές της ΚΕΔΕ! Η ξεχωριστή αυτή
επιτυχία αποτελεί αναμφισβήτητα
επιβράβευση της ανεξάρτητης, αυτοδιοικητικής πορείας του Σπύρου
Σταματόπουλου και αναγνώριση
του σημαντικού έργου του το οποίο
προκαλεί θετικά σχόλια και αντιδράσεις πέραν των ορίων του νομού
Κορινθίας.

Μην ξεχνάμε ότι έρχεται σε συνέχεια της εκλογής του στο ΔΣ της
Πανελλήνιας Ένωσης Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης, πάντα ως ανεξάρτητος, και δίνει πρωταγωνιστικό
χαρακτήρα στην παρουσία του στην
αυτοδιοίκηση σε πανελλήνιο επίπεδο.
Μετά την απόφαση του ΔΣ της
ΚΕΔΕ και την ανάληψη των καθηκόντων του ο Δήμαρχος Σικυωνίων
έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Με
τιμά ιδιαίτερα η εκλογή μου από το ΔΣ
της ΚΕΔΕ σ’ αυτήν την τόσο σημαντική
θέση. Ευχαριστώ πολύ τον πρόεδρο
της ΚΕΔΕ κ. Παπαστεργίου που εμπι-

στεύτηκε τις θέσεις και τις αξίες μου
και με πρότεινε για ένα τόσο σημαντικό πόστο. Η Παιδεία και η Νεολαία
είναι ό,τι μπορεί να μας οδηγήσει με
ασφάλεια σε ένα καλύτερο μέλλον για
τον τόπο μας.
Είναι χρέος μας να προσφέρουμε
στα παιδιά μας τα εφόδια που χρειάζονται αλλά και τις αναπτυξιακές ευκαιρίες που είναι απαραίτητες για να
τα βοηθήσουν να μείνουν και να δημιουργήσουν στον τόπο μας. Ευχαριστώ
πολύ όλους τους συναδέλφους που
μαζί θα δουλέψουμε πάνω σ’ αυτό τον
νευραλγικό τομέα».

ΛΑΓΚΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ
Στρατιωτικός Ιατρός
Ψυχιατρική Κλινική 251 ΓΝΑ
Καλογεροπούλου 1 & Μαυρούλια,
Κιάτο Κορινθίας 20200
τηλ.: 2742400072 κιν.: 6983520020
glagonas@gmail.com
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Συνέντευξη Τύπου για τις δράσεις
ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

9.4
5
. 49
€2

29

6.
.17

42,1%

€1

ΥΔΡΕΥΣΗ

13,1%

5

6,2%

4
€8.009.375

12,6%

0

0
0.0
.40

€2
€3.370.000

€4.759.309

29,5%

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ, ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

€5.576.987

17,7%

14,7%

€2.885.011

00
.0
20
€9
€650.000

ΛΙΜΕΝΙΚΑ &
ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΕΡΓΑ

6,1%

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ

3,4%

24,4%

ΥΔΡΕΥΣΗ

4,8%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: €19.025.124

€1.293.964

ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ, ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ
ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΕ ΚΙΑΤΟΥ

8,3%

€3.210.000

ΟΔΟΠΟΙΙΕΣ
(Δημοτική & Αγροτική)

€1.694.302

17,0%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: €19.419.573

20+20 για το 2020
Ο

Ο δήμαρχος Σικυωνίων Σπ. Σταματόπουλος άνοιξε τα χαρτιά του
και τους άφησε όλους με το στόμα ανοιχτό!

Σπύρος Σταματόπουλος ξεκίνησε την συνέντευξή του παρουσιάζοντας συνοπτικά
στοιχεία για την οικονομική θέση στην
οποία βρίσκεται ο δήμος Σικυωνίων αλλά
και τα έργα τα οποία εκτελούνται ή προγραμματίζονται. Όπως εξήγησε στη διάρκεια της συνέντευξής του
μέσα στο 2020 βρίσκονται σε διαδικασία εκτέλεσης ή
ολοκλήρωσης έργα που ο συνολικός προϋπολογισμός
τους αγγίζει τα 20 εκατομμύρια ευρώ και αφορούν:
• Έργα Ύδρευσης ύψους €5.576.987
• Αντιπλημμυρικά έργα ύψους €4.759.309
• Οδοποιίες (δημοτική και αγροτική) ύψους €3.210.000
• Πολιτιστικές, αθλητικές και σχολικές υποδομές
ύψους €2.885.011
• Αναπλάσεις, παιδικές χαρές, υποδομές Π.Ε. Κιάτου

ύψους €1.694.302
• Λιμενικά και θαλάσσια έργα ύψους €1.293.964
ΕΠΙΠΛΈΟΝ μέσα στο 2020 πρόκειται να συμβασιοποιηθούν έργα, συνολικού προϋπολογισμού περίπου
20 εκατομμύρια ευρώ τα οποία είναι ενταγμένα σε
χρηματοδοτικά προγράμματα και αναλύονται ως εξής:
• Έργα Ύδρευσης ύψους €8.009.375
• Αντιπλημμυρικά έργα €3.370.000
• Έργα Αθλητικών Υποδομών €2.499.455
• Έργα πολιτιστικών Υποδομών €2.400.000
• Ανάπλαση Πεζοδρομίων €1.176.294
• Έργα αγροτικής οδοποιίας €920.000
• Έργα για τη βελτίωση της καθημερινότητας €650.000
ΠΑΡΆΛΛΗΛΑ ο δήμαρχος Σικυωνίων ενημέρωσε

τους συντάκτες που παρακολούθησαν τη συνέντευξη
τύπου, ότι μέσα στο 2020 πρόκειται να ενταχθούν σε
χρηματοδοτικά προγράμματα έργα 12, περίπου, εκατομμυρίων ευρώ τα οποία αφορούν:
• Αρδευτικά Δίκτυα Κεφαλαρίου, Πηγών ΣΙΕ, Καλλιάνων, Ψαρίου και Κυλλήνης συνολικού ύψους
€6.600.000
• Το μεγάλο έργο ύδρευσης, την κατασκευή των
εξωτερικών υδραγωγείων που θα καλύψει όλες τις
Κοινότητες της Δημοτικής ενότητας Φενεού, ύψους
€4.000.000
• Δύο έργα σε αντίστοιχες προσκλήσεις του Πράσινου
Ταμείου, για την αστική αναζωογόνηση και την απόκτηση κοινοχρήστων χώρων στο Κιάτο συνολικού
ύψους €720.000.

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

Γνώμη
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και τον προγραμματισμό του 2020
Αύξηση 400% και 1100% των έργων για το Δ.Σικυωνίων
και τη ΔΕΥΑΣ αντίστοιχα την τελευταία δεκαετία!

Ο

Σπύρος Σταματόπουλος σημείωσε ότι σε σχέση με τις αρχές του 2011 όταν παρέλαβε το δήμο έχουν επιτευχθεί: Αύξηση πάνω από 400% στο Τεχνικό πρόγραμμα
(από €3.047.125 σε €16.207.693) και πάνω από 50% αύξηση στον προϋπολογισμό
του δήμου (από €20.855.700 σε €31.283.297).
Αντίστοιχα για τη ΔΕΥΑ Σικυωνίων έχει καταγραφεί ιλιγγιώδης αύξηση του Τεχνικού προγράμματος κατά 1100% (από το €901.813 σε €10.959.375) και πάνω από 430% αύξηση του
Προϋπολογισμού της (από €2.579.913 σε €13.738.225).
Σήμερα ο δήμος Σικυωνίων έχει Τεχνικό Πρόγραμμα που υπερβαίνει τα 16 εκατ. ευρώ και
αναμένεται με τις νέες εντάξεις έργων και τις τροποποιήσεις που θα γίνουν μέσα στο έτος
να εκτιναχθεί στα 24 εκατ. ευρώ. Η ΔΕΥΑΣ έχει προγραμματίσει για το 2020 έργα ύψους 11
εκατ. ευρώ, τα οποία θα φτάσουν τα 17 εκατ. ευρώ με την ένταξη νέων έργων μέσα στο
έτος. Όσον αφορά τον προϋπολογισμό για το δήμο υπερβαίνει τα 31 εκατ. ευρώ με προοπτική να αγγίξει τα 40 εκατ. ευρώ μέσα στη χρονιά και στην ΔΕΥΑΣ αντίστοιχα ο προϋπολογισμός που σήμερα προσεγγίζει τα 14 εκατ. ευρώ θα περάσει τα 20 εκατ ευρώ λόγω εντάξεως
νέων έργων σε χρηματοδοτικά προγράμματα.

ατά τη διάρκεια της συνέντευξης έκανε ιδιαίτερη αναφορά
στη λειτουργία του δήμου σημειώνοντας, αυτό που πολλές φορές
έχει αναφέρει και στο παρελθόν, ότι ο
δήμος δεν είναι κερδοσκοπικός οργανισμός αλλά πρέπει να λειτουργεί με
ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια και οργανωμένες υπηρεσίες. Φαίνεται ότι εκεί
κρύβεται το μυστικό της επιτυχίας και
των πολλών χρηματοδοτήσεων που πετυχαίνει έτσι ώστε την παρούσα στιγμή
να κατατάσσεται στους πρώτους δήμους
σε όλη την Ελλάδα σε απορρόφηση ευρωπαϊκών κονδυλίων, Φιλόδημου και
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.
Ο δήμαρχος στην αναφορά του στον
μεσοπρόθεσμο προγραμματισμό του
δήμου Σικυωνίων που περιλαμβάνει
έργα Τουριστικής, Πολιτιστικής και
Αγροτικής ανάπτυξης.
Ανέπτυξε τους άξονες με τα αντίστοιχα
μεγάλα έργα που τους χαρακτηρίζουν
και αφορούν:
1. Στο λιμάνι του Κιάτου που διαμορφώνεται σε τουριστικό καταφύγιο
χωρίς όμως να χάνει τον εμπορικό
χαρακτήρα του.
2. Στο έργο της αποκάλυψης του
Αρχαίου Θεάτρου Σικυώνος, στο
οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί

το 1ο Διάζωμα μέσα στο 2020 ενώ
η προοπτική είναι στο άμεσο μέλλον
να λειτουργήσει και να υποδεχθεί

την Οικουμένη. Πρόκειται, για ένα
οπωσδήποτε, μακρόπνοο έργο αλλά
με τεράστια σημασία για την τοπική

ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΚΟ

ΙΑΤΡΕΙΟ

Βλάσιος Ιωαν. Μπάρτζης
Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος
Ενηλίκων και Παίδων

| 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

Κ

Ενίσχυση του τοπικού εισοδήματος με μεγάλα αναπτυξιακά έργα

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

και ευρύτερη κορινθιακή κοινωνία.
Στις Αποθήκες ΑΣΟ οι οποίες διαμορφώνονται σε Πολυχώρο και
προβλέπεται να γίνουν κέντρο Πολιτισμού, ενώ η προγραμματιζόμενη
εγκατάσταση Μουσείου του Λυσίππου αλλά και η λειτουργία παραρτήματος του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου θα καταστήσουν την πόλη του
Κιάτου σημαντικό πόλο των Γραμμάτων και των Τεχνών.
4. Στην αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του δήμου μέσω της Αναπτυξιακής Εταιρείας του δήμου που
είναι υπό σύσταση.
5. Τέλος, όσον αφορά στον Πρωτογενή Τομέα ο δήμαρχος ανέπτυξε την
τετραπλέτα των έργων και δράσεων
για την επίτευξη της Αγροτικής Ανάπτυξης: Αρδευτικά έργα, Ενίσχυση
και βοήθεια των Δικτύων Πωλήσεων
των Ομάδων Παραγωγών, καθιέρωση προϊόντων ΠΟΠ ή ΠΓΕ, επίσπευση των έργων Αναδασμού με πιέσεις
προς την Περιφέρεια.
Ο Δήμαρχος Σικυωνίων έκλεισε την
παρουσίασή του ευχαριστώντας τις
υπηρεσίες του δήμου, τους υπαλλήλους, αλλά και τους αιρετούς για την
εργασία τους και υποστήριξη του έργου
και του οράματος της δημοτικής αρχής.

3.
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Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν
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o

Καρναβάλι
στο Κιάτο
Η πιο χαρούμενη γιορτή
της πόλης πλησιάζει!

Η

γιορτή που έγινε θεσμός! Το ραντεβού
με το κέφι, την ανεμελιά, τη διασκέδαση και την φαντασία που κάθε χρόνο
μας καλεί να ανεβάσουμε τους παλμούς της
καρναβαλικής καρδιάς μας, στέλνοντας ένα
ζωντανό και χαρμόσυνο μήνυμα ελπίδας και
αισιοδοξίας. Σας περιμένουμε όλους στη γιορτή της πόλης μας!
ΝΠΔΔ Η ΜΗΚΩΝΗ Δ. Σικυωνίων
Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2020 | 19:00 |
Πεζ. Κλεισθένους
Βράβευση Καλύτερης Αποκριάτικης Εμφάνισης
Θα ακολουθήσειDJParty
Σάββατο 29 Φεβρουαρίου 2020
Προγράμματα χορού από τις σχολές χορού |
17:30 | Πεζ. Μιαούλη
Βραδυνή Παρέλαση στην πόλη | 18:30 | Αφετηρία: Πεζ. Μιαούλη
VEGAS Live | Πλατεία Ελευθερίας
Κυριακή 1 Μαρτίου 2020 | 16:00
Μεγάλη Καρναβαλική Παρέλαση
Αφετηρία: Δημ. Πάρκινγκ, Καλογεροπούλου
JOSEPHINE & OGE Live | Πλ. Ελευθερίας
Δηλώσεις Συμμετοχής:
ΝΠΔΔ ΜΗΚΩΝΗ Δ. Σικυωνίων
Κλεισθένους 57, Κιάτο
Τ: 2742021921 | Email: mikoni.ds@gmail.com

ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ
ΒΟΧΑΣ
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

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

διανομή κατ’ οίκον
ΒΡΑΧΑΤΙ, έναντι γηπέδου
ΤΗΛ.: 27410 51690, 27410 56000

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Γ
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ια 5η συνεχόμενη χρονιά ο
«Θεατρικός Χειμώνας» συνεχίζεται με επιτυχία, φιλοξενώντας θεατρικές ομάδες από την Κορινθία και από την Ελλάδα. Ένας θεσμός
που προωθεί τη θεατρική παιδεία και
προβάλλει την καλλιτεχνική δημιουργία. Μια θεατρική γιορτή που δεν έχει
διαγωνιστικό χαρακτήρα και που στόχος της είναι να φέρει κοντά τις θεατρικές ομάδες και να μας ψυχαγωγήσει.
ΝΠΔΔ Η ΜΗΚΩΝΗ Δ. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Επιμέλεια/Παραγωγή: Σμ. Νούτσου
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Κυριακή 16 Φεβρουαρίου 2020 | 20:30
“Dionysian Cabaret”
Μουσικοθεατρική παράσταση με τους
Opera Chaotique
Κυριακή 23 Φεβρουαρίου 2020 | 12:00
"Η Αλεξάνδρα, ο Παύλος και το μυστήριο της λίμνης Στυμφαλίας"
Από τη Θεατρική Ομάδα Ομίλου Πειραιώς, σε σκηνοθεσία Ζωής Ξανθοπούλου

ΘΕΑΤΡΙΚΟΣ ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΚΙΑΤΟ 2020

...γιατί θέατρο σημαίνει Πολιτισμός!

Για παιδιά ηλικίας 6 έως 12 ετών
Ελεύθερη είσοδος
Κυριακή 15 Μαρτίου 2020 | 20:30
«Το Πορτοφόλι»
Κείμενο/ Σκηνοθεσία: Κατερίνα Λιαποπούλου
Κυριακή 29 Μαρτίου 2020 | 12:00
«Καλλιστώ, η μάγισσα της καλοσύνης»
Παράσταση με ηθοποιούς, κούκλες και θέατρο
σκιών από το Ηλιοσκαλοπάτι και Αθέατο θέατρο
Δευτέρα 30 Μαρτίου 2020 | 20:30
Ένας ήρωας με παντούφλες | Αλ. Σακελλάριος

Πολιτιστικός Σύλλογος ‘’Απόλλων’’ | Θέατρο
Περιγιαλίου / Λαϊκή σκηνή
Σκηνοθεσία: Πολυξένη Ορκοπούλου-Ξανθάκη
Κυριακή 5 Απριλίου 2020 | 12:00
Ο Μάγος του Οζ | Φρανκ Μπάουμ
Από τη θεατρική σκηνή Σ. Σπούλου και τα παιδικά τμήματα του Συλλόγου Πολιτισμού «Σαν
Παραμύθι» | Σκηνοθεσία: Τερέζα Λουίζου
Κυριακή 26 Απριλίου 2020 | 20:30
«Τα πρώτα μας τραγούδια»
Η Πέννυ Μπερμπατιώτου παρουσιάζει τους

ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ

ΠΡΟΣΩΠΟ & ΣΩΜΑ
SUPER ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

μαθητές της και τραγουδάει μαζί τους
Τους συνοδεύει στο πιάνο η Ελεάννα
Ζεγκίνογλου
Από το τμήμα τραγουδιού του Συλλόγου Πολιτισμού «Σαν Παραμύθι»
Κυριακή 3 & Δευτέρα 4 Μαΐου 2020 |
20:30
Το αταίριαστο ζευγάρι | Νιλ Σάιμον
Από τη θεατρική σκηνή Σ. Σπούλου
του Συλλόγου Πολιτισμού «Σαν Παραμύθι»
Σκηνοθεσία: Τερέζα Λουίζου
Κυριακή 10 Μαΐου 2020 | 12:00
«Φρουτοπία»
Από το παιδικό τμήμα του Συλλόγου
Πολιτισμού «Σαν Παραμύθι»
Διασκευή-Σκηνοθεσία: Μαριαλένα Γεραλή
Δημοτικό Θέατρο Κιάτου, Πλατεία
Ελευθερίας
Έναρξη παραστάσεων: 20:30 | Παιδικές 12:00
Γενική είσοδος 5 € | Συνεισφορά για
την ενίσχυση των θεατρικών ομάδων
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Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Μικρά & διάφορα
Νοσοκομείο
Κορίνθου:
Απάντηση για το
χρόνο αναμονής

«Απασχόλησε πρόσφατα τον
ηλεκτρονικό και ημερήσιο τύπο
το θέμα του χρόνου αναμονής
εξέτασης στα Νοσοκομεία της
χώρας», αναφέρει χαρακτηριστικά
δελτίο τύπου της Διοίκησης του
Νοσκομείου. Και συνεχίζει. «Ο
χρόνος αυτός στο Νοσοκομείο
Κορίνθου, παρά την μεγάλη
έλλειψη Ιατρονοσηλευτικού
κυρίως προσωπικού, δεν ξεπερνά
τον μέσο όρο των νοσηλευτικών
μονάδων της χώρας με εξαίρεση
την Οφθαλμολογική κλινική.
Μετά από παρέμβαση του
Διοικητή του Νοσοκομείου
Κορίνθου και σύμφωνη γνώμη
των Ιατρών της Οφθαλμολογικής
κλινικής , το έργο των οποίων
είναι γνωστό και για την
αποτελεσματικότητα τους
αποφασίστηκε η αύξηση του
αριθμού των εξεταζόμενων
ασθενών κατά 30% , γεγονός που
μετά βεβαιότητας θα μειώσει τον
χρόνο αναμονής στην κλινική».

Ενίσχυση του
φιλανθρωπικού
έργου της μητρόπολης
Κορίνθου από την
Περιφέρεια

Το φιλανθρωπικό έργο που
επιτελείται από την Ενορία του
Απ. Παύλου, στην περιοχή
της Κορίνθου, αποτέλεσε το
θέμα της συνάντησης που ο
περιφερειάρχης Πελοποννήσου
Παν. Νίκας είχε την Τετάρτη 5
Φεβρουαρίου, στην Κόρινθο,
με τον πατέρα Παν. Μαυραγάνη,
υπεύθυνο συσσιτίου του
ναού του Απ. Παύλου. Οπως
διαβεβαίωσε ο περιφερειάρχης
τον ιερωμένο και τους
εκπροσώπους του Εκκλ.
Συμβουλίου, η Περιφέρεια θα
εντάξει προς χρηματοδότηση
το έργο κατασκευής ενός
οικήματος στο οποίο -σε
συνεργασία με την μητρόπολη
Κορίνθου- θα προσφέρεται
φαγητό και γενικότερα
υποστήριξη σε ανθρώπους που
βρίσκονται σε ανάγκη.

Καλεσμένη
της Μαριλένας
Σούκουλη η Ντόρα
έρχεται στην Κόρινθο

Γ. Ψυχογιός: Να δοθούν άμεσα
οι επιχορηγήσεις στις Αθλητικές
Ομοσπονδίες και τους φορείς
Την καθυστέρηση στην κατανομή των πιστώσεων οικονομικού έτους 2020 για Εθνικές
Αθλητικές Ομοσπονδίες και εποπτευόμενους
φορείς φέρνουν με ερώτησή τους στη Βουλή
30 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, μεταξύ των οποίων
και ο βουλευτής Κορινθίας Γ. Ψυχογιός.
Στο πλαίσιο ενίσχυσης και ανάπτυξης του ερασιτεχνικού αθλητισμού, η Πολιτεία επιχορηγεί
σε ετήσια βάση τις Εθνικές Αθλητικές Ομοσπονδίες και τους εποπτευόμενους, από την
Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, φορείς, μέσω
του Κρατικού Προϋπολογισμού. Η οικονομική
αυτή ενίσχυση επιτρέπει τον έγκαιρο προγραμματισμό και την υλοποίηση του αναπτυξιακού και αγωνιστικού πλάνου των Ομοσπονδιών ενώ, παράλληλα, επιτρέπει στα εθνικά
στάδια και γυμναστήρια να παρέχουν τις υπηρεσίες τους απρόσκοπτα και με ασφάλεια.
Περαιτέρω, εν όψει των Ολυμπιακών Αγώνων
του Τόκυο το 2020, όλες οι Ομοσπονδίες που
καλλιεργούν Ολυμπιακά Αθλήματα εργάζονται
πυρετωδώς για την σωστή προετοιμασία των
Αθλητών με σκοπό την πληρέστερη και την
καλύτερη εκπροσώπηση της χώρας μας.
«Δυστυχώς, όπως και στην περίπτωση της
μεγάλης καθυστέρησης στην καταβολή της
3ης δόσης του 2019, ακόμα δεν έχει εκδοθεί η

κατανομή των πιστώσεων οικονομικού έτους
2020 για τις Εθνικές Αθλητικές Ομοσπονδίες
και τους εποπτευόμενους φορείς. Σημειώνουμε ότι το προηγούμενο έτος, η κατανομή των
πιστώσεων, που περιείχε μεσοσταθμική αύξηση 10%, είχε εκδοθεί εγκαίρως τον Ιανουάριο ενώ η πρώτη δόση προς τους δικαιούχους
είχε εκταμιευτεί μέχρι τα μέσα Φεβρουαρίου»
αναφέρεται στην Ερώτηση.
Σε αυτό το πλαίσιο ερωτάται η υπουργός
Πολιτισμού και Αθλητισμού πού οφείλεται η
σημαντικότατη καθυστέρηση στην κατανομή
των πιστώσεων οικονομικού έτους 2020 για
τις Εθνικές Αθλητικές Ομοσπονδίες και τους
εποπτευόμενους, από την Γενική Γραμματεία
Αθλητισμού, φορείς.
Επίσης τι προτίθεται να πράξει για τη μη περαιτέρω καθυστέρηση και την άμεση καταβολή
της α’ δόσης των επιχορηγήσεων, προκειμένου να διαφυλαχθεί η προσπάθεια και το έργο
των αθλητικών ομοσπονδιών καθώς και η εύρυθμη λειτουργία των εποπτευόμενων αθλητικών εγκαταστάσεων.
Τελος, αν υπάρχει πρόβλεψη για αύξηση στα
ποσά που θα κατανεμηθούν, με δεδομένες τις
αυξημένες ανάγκες των φορέων εν όψει Ολυμπιακών Αγώνων.

Η βουλευτής Κορινθίας ΝΔ
κα Μαριλένα ΣούκουληΒιλιάλη σας προσκαλεί στην
εκδήλωση με θέμα «Γυναίκα
και πολιτική, μια διαφορετική
ματιά» στα πλαίσια του
κύκλου θεματικού διαλόγου
Η Γυναίκα Σήμερα. Στο
πάνελ της εκδήλωσης θα
συμμετάσχει η βουλευτής
Χανίων και πρώην Υπουργός
Εξωτερικών κα Ντόρα
Μπακογιάννη, η Υφυπουργός
Παιδείας και Θρησκευμάτων
κα Σοφία Ζαχαράκη, η
Υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων
κα Δόμνα Μιχαηλίδου και
η βουλευτής Κορινθίας κα
Μαριλένα Σούκουλη-Βιλιάλη.
Ο συντονισμός του πάνελ
θα πραγματοποιηθεί από τη
δημοσιογράφο κα Αλεξία
Κουλούρη. H εκδήλωση θα
πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό
Θέατρο Κορίνθου «Θωμάς
Θωμαΐδης» στην Κόρινθο, την
Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου 2020
και ώρα 18:30.

Με τον Μητσοτάκη
θα συναντηθούν
οι Περιφερειάρχες

Την Τετάρτη 11 Μαρτίου είναι
προγραμματισμένη η επόμενη
τριμηνιαία συνάντηση του
περιφερειάρχη Πελοποννήσου
Παναγιώτη Νίκα -και των
υπόλοιπων 12 ομολόγων
του, από όλη τη χώρα- με
τον πρωθυπουργό Κυράκο
Μητσοτάκη.
Στη συνάντηση αυτή θα γίνει
απολογισμός της πορείας του
ΕΣΠΑ αλλά και του ΠΔΕ, ανά
Περιφέρεια.

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν
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θέμα
ΛΙΜΕΝΙΚΑ
ΤΑΜΕΙΑ

Αντίθετη η ΚΕΔΕ με
τη μεταφορά τους στο
υπουργείο Ναυτιλίας
Στη συνεδρίαση του ΔΣ της
ΚΕΔΕ παραβρέθηκε ο γενικός
γραμματέας Ναυτιλίας και
Λιμενικών Υποδομών Ευάγγελος Κυριαζόπουλος, ο οποίος
ενημέρωσε το σώμα για το
θέμα των Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων, μετά τη συζήτηση
που άνοιξε η τοποθέτηση του
υπουργού Ναυτιλίας και Λιμενικής Πολιτικής Γιάννη Πλακιωτάκη, σχετικά με την εφεξής
διαχείριση των Δημοτικών
Λιμενικών Ταμείων.
Όπως είπε ο κ. Κυριαζόπουλος,
πρόθεση της κυβέρνησης,
που αποτελεί και προγραμματική της δέσμευση, είναι
να φέρει μέσα στο επόμενο
τρίμηνο κείμενο για την εθνική
στρατηγική λιμένων, στο οποίο
θα υπάρξουν προβλέψεις για
τα δημοτικά λιμενικά ταμεία.
Διαβεβαίωσε ωστόσο, ότι στο
νέο σχεδιασμό ο ρόλος της Αυτοδιοίκησης θα είναι ενεργός,
καθώς και ότι όλα θα γίνουν σε
συνεννόηση με την ΚΕΔΕ. Στο
Δ.Σ. εκφράστηκαν επιφυλάξεις
ως προς τη σημασία του «ενεργού ρόλου της Αυτοδιοίκησης»
και διατυπώθηκε η ρητή θέση
της ότι δεν μπορεί να αφαιρεθεί
η αρμοδιότητα αυτή από τους
δήμους, που, εκτός των άλλων,
πρόκειται και για αντισυνταγματική επιλογή. Αντίθετα ζήτησαν
να υπάρξει συνεργασία υπ.
Ναυτιλίας και ΚΕΔΕ προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα
υπαρκτά προβλήματα στελέχωσης, εκσυγχρονισμού εγκαταστάσεων, κατασκευής έργων.

Αποκαταστάθηκαν τα οικόπεδα
του νόμου Μπιρμπίλη
Αρχής γενομένης από τις Κρήνες, οικόπεδα που είχαν χάσει την
οικοδομησιμότητά τους και την αξία τους τις απέκτησαν πάλι

Κ

ύρωση κοινοχρήστων χώρων σε δρόμους που έχουν
παραχωρηθεί με συμβολαιογραφική πράξη μετά το 1985.
Άλλη μία επίπονη και μακρά διαδικασία εξασφάλισης των δικαιωμάτων και
των περιουσιών των δημοτών του Δήμου Βέλου Βόχας στέφθηκε με επιτυχία
πριν λίγες μέρες.
Πρόκειται για την κύρωση κοινοχρήστων χώρων, η οποία, αρχής γενομένης από την Κοινότητα Κρηνών,
εγκρίθηκε από την αποκεντρωμένη και
δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ.
Πρακτικά η διαδικασία που ήδη
ολοκληρώθηκε για τις Κρήνες και θα
ακολουθήσει το Κοκκώνι και άλλες
κοινότητες του Δήμου μας, επιτρέπει

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΜΑΡΜΑΡΩΝ

Mάρµαρα • γρανίτες
φυσικά πετρώµατα

Μουσών 14,
Βέλο Κορινθίας
replayctt@gmail.com

ΧΡΗΣΤΟΣ
ΘΑΝΑΣΕΝΑΡΗΣ
% 2742 033260
6945 435411
6947 099281

στα οικόπεδα που λόγω του νόμου
“Μπιρμπίλη” είχαν χάσει την οικοδομησιμότητά τους και την αξία τους να την
αποκτήσουν εκ νέου.
Είναι άλλη μία δικαίωση για το Δήμαρχο και την Τεχνική Υπηρεσία του
Δήμου που επί σειρά ετών (από το
2014) ξεκίνησαν από τους πρώτους στη
χώρα μας τις διαδικασίες για τη λύση
αυτού του τόσο σοβαρού προβλήματος.
Ο δήμαρχος Βέλου-Βόχας Αννίβας
Παπακυριάκος δεν έκρυβε την ικανοποίηση του για το αποτέλεσμα το οποίο
δικαιώνει προσπάθειες ετών και αποδίδει την αξία της περιουσίας και των
οικοπέδων εκ νέου στους ιδιοκτήτες
τους.
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Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Ήρθε η ώρα να συζητήσουμε σοβαρά για
το νερό στο δήμο Βέλου-Βόχας!
Της Γιώτας Αθανασούλη*

Μ

εγάλη φασαρία ξέσπασε
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του δήμου Βέλου-Βόχας για την αναφορά του δημάρχου Αννίβα Παπακυριάκου στον
σχεδιασμό λειτουργίας μιας μονάδας
αφαλάτωσης στο Βραχάτι. Ακόμα δεν
την είδαμε, που λέει και η παροιμία, κι
άρχισαν οι διαφωνίες, οι αντιρρήσεις
και οι εξακοντισμοί.
Η διαχείριση του νερού στον διψασμένο δήμο μας είναι ένα τεράστιο ζήτημα, το οποίο δεν αμφιβάλλει κανείς
ότι είναι πολυπλόκαμο και περιλαμβάνει δράσεις πολύ απλές και εύκολες
στην εφαρμογή τους, όπως ο εμπλουτισμός του υδροφόρου ορίζοντα
μέσω μικρών φραγμάτων ανάσχεσης στον ποταμοχείμαρρο Ζαπάντη, η
ορθή χρήση του νερού του ΑΟΣΑΚ, ο
επιστάμενος και συνεχής έλεγχος για
την αποφυγή διαρροών, κ.ά.

ΈΝΑΣ ΜΑΚΡΌΠΝΟΟΣ σχεδιασμός
όμως είναι οπωσδήποτε απαραίτητος, αφού κάποια στιγμή πρέπει να
μπουν οι βάσεις για τη δημιουργία
ενός πραγματικού σχεδίου για την
εξασφάλιση των υδάτινων πόρων
που χρειάζεται ο δήμος Βέλου-Βόχας. Αυτό βέβαια προϋποθέτει την
καλή γνώση των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Βορείας
Πελοποννήσου, των οποίων τα παραρτήματα περιλαμβάνουν και τις
προτεινόμενες λύσεις.
Τα Σχέδια αυτά συντάχθηκαν από το
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και αποτελούν τη βάση πάνω
στην οποία πρέπει να στηριχθεί ο

τών των σχεδίων και ένας μακρόπνοος σχεδιασμός για την αξιοποίηση του φράγματος του Ασωπού, δεν
μπορούν να αποκλείσουν την ταυτόχρονη εξέταση και άλλων εναλλακτικών λύσεων που λίγο έως πολύ θα
βοηθήσουν στην αντιμετώπιση του
προβλήματος της λειψυδρίας.

όποιος προγραμματισμός έργων και
παρεμβάσεων. Όποιος κάνει τον κόπο
να τα μελετήσει θα διαπιστώσει ότι το
σύνολο της βόρειας
παραλιακής ζώνης
της Κορινθίας και
κυρίως της πεδιάδας της Βόχας, είναι
αυστηρά
απαγορευτικό για τη χρήση γεωτρήσεων για
νερό ανθρώπινης
κατανάλωσης, λόγω
της
επιβάρυνσης
της οποίας υφίσταται από νιτρικά, λιπάσματα και άλλα,
απότοκα όλα της
εντατικής καλλιέργειας ετών.

προβλέπουν παρεμβάσεις ήπιες που
δεν θα επιβαρύνουν τον υδροφόρο
ορίζοντα, δεν θα διαταράξουν την
οικολογική ισορροπία και προκρίνουν
λύσεις και έργα
που διαχειρίζονται
και εκμεταλλεύονται τα επιφανειακά αναβλύζοντα
ή ρέοντα ύδατα. Η
λύση των γεωτρήσεων ακόμη κι εκεί
απορρίπτεται. Μάλιστα, στα Σχέδια
θεωρείται πολύ σημαντική η ύπαρξη
του φράγματος του
Ασωπού και η διαχείρισή του, τόσο
για ύδρευση όσο και για άρδευση.
Ωραία, βέβαια όλα αυτά, μοιάζουν
με ευκαιρίες για τις οποίες επιβάλλεται να ληφθεί μια πολιτική απόφαση
που θα προσανατολίζει με σαφήνεια
τις μελλοντικές κινήσεις του δήμου
Βέλου-Βόχας. Όμως, η ύπαρξη αυ-

H συζήτηση πρέπει
να ανοίξει σοβαρά

και επίμονα

η ατζέντα πρέπει
να διαμορφωθεί και
να περιέχει όλες
τις πιθανές λύσεις

ΤΑ ΣΧΈΔΙΑ σαφώς προσανατολίζουν όλες τις παραλιακές κοινότητες στις τρεις υδρολογικές λεκάνες
της Αλέας, της Στυμφαλίας και του
Φενεού, προκειμένου να εξασφαλίσουν νερό. Ακόμη και εκεί όμως

ΕΠΟΜΈΝΩΣ σ’ αυτό το πλαίσιο η
συζήτηση και για μια μικρή μονάδα
αφαλάτωσης στο Βραχάτι, κατά την
άποψή μου πάντα, είναι τόσο διαχρονική και επίκαιρη όσο αναγκαία
και επιτακτική όσο είναι η συζήτηση για τη δημιουργία των κλειστών
αγωγών του φράγματος Ασωπού, ή
η μελέτη μεταφοράς νερού από τη
Στυμφαλία.
Εξάλλου, αν ερμήνευσα σωστά
τα λεγόμενα του δημάρχου ΒέλουΒόχας Αννίβα Παπακυριάκου στη
συνέντευξη που παραχώρησε στο
vrachati.gr, αυτό που αναφέρεται είναι ότι η δημοτική αρχή εξετάζει όλες
τις πιθανές λύσεις και μεταξύ αυτών
είναι και η αφαλάτωση.
Αυτό, κατά τη γνώμη μου, αποτελεί
ένα βήμα προόδου, γιατί επιτέλους
στο τραπέζι μπαίνει το ζήτημα του
νερού σοβαρά και εξετάζονται όλες
οι πιθανές λύσεις για την αντιμετώπισή του. Παράλληλα, το επισημαίνω
και το υπογραμμίζω διπλά, πρέπει να
δρομολογηθούν οι μικρές και ανέξοδες λύσεις που αποσκοπούν στη διαχείριση των υδάτων στην περιοχή.
Δεν έχουμε άλλο την πολυτέλεια να
αφήνουμε πολύτιμο νερό να καταλήγει στη θάλασσα.
Η ΣΥΖΉΤΗΣΗ πρέπει να ανοίξει
σοβαρά και επίμονα, η ατζέντα πρέπει να διαμορφωθεί και να περιέχει
όλες τις πιθανές λύσεις: Αφαλάτωση,
φράγμα Ασωπού, νερό Στυμφαλίας, διαχείριση υδάτων των μικρών
ρεμάτων της περιοχής σε χρονιές
πολυομβρίας, καθημερινή επισταμένη διαχείριση για τον περιορισμό
των απωλειών (υπερχειλίσεις δεξαμενών και διαρροές δικτύων που
πλημμυρίζουν τους δρόμους είναι
ανεπίτρεπτα).
Ο δήμαρχος Βέλου-Βόχας, πολύ
ορθά έβαλε τα ζητήματα στο τραπέζι.
Τώρα είναι η ώρα να ανταποκριθούν
όλοι οι φορείς, οι ενεργοί δημότες,
αλλά και οι δημοτικές παρατάξεις
στο Δημοτικό Συμβούλιο, σ’ αυτό το
άνοιγμα και να διευρυνθεί η διαβούλευση ώστε να προκύψουν συμπεράσματα, να παρθούν αποφάσεις και
να δρομολογηθούν λύσεις.
ΙΔΟΎ πεδίον δόξης λαμπρόν…
* Η Γιώτα Αθανασούλη είναι εκδότρια
της εφημερίδας μας

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν
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Παραιτήθηκε ο Γιώργος Πρεδάρης

Ποιοι οι λόγοι που οδήγησαν τον δημοτικό σύμβουλο Βέλου-Βόχας στην παραίτηση

Π

αραιτήθηκε την Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου από τη θέση του δημοτικού συμβούλου Βέλου-Βόχας ο
Γιώργος Πρεδάρης, ο οποίος είχε εκλεγεί
με το συνδυασμό του δημάρχου Αννίβα
Παπακυριάκου. Η παραίτηση έγινε γνωστή μέσω ανάρτησης που έκανε ο δήμαρχος στον προσωπικό του λογαριασμό στο
Facebook, όπου έγραφε:
«Έκανα σήμερα δεκτή την παραίτηση του
φίλου και επί 10 χρόνια συνεργάτη μου και
συνοδοιπόρου Γιώργου Πρεδάρη. Σεβόμενος
απολύτως, τους προσωπικούς λόγους που τον
οδήγησαν σε μια τέτοια απόφαση, θέλω να τον
ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου για
την αμέριστη στήριξή του στο πρόσωπό μου
και για τη γόνιμη συνεργασία που είχαμε.
Ειδικά τα δύσκολα, πρώτα χρόνια στο Δήμο
Βέλου-Βόχας, τα πέτρινα χρόνια από το 20112014, ο Γιώργος στάθηκε δίπλα μου πάντα,
πολύτιμος συνεργάτης, ακλόνητος φίλος σε
όλες τις αγωνίες που ζήσαμε και τις μάχες που
δώσαμε.
Τον ευχαριστώ για όλα όσα προσέφερε στον
τόπο μας, αλλά και για τα όσα θα προσφέρει
στο μέλλον.
Η φιλία μας έδεσε τις ζωές μας, πολύ πριν
ασχοληθούμε με την αυτοδιοίκηση.
Στην ενασχόλησή μας με τα κοινά οι ιδέες
και οι αγώνες μας για ένα καλύτερο αύριο δημιούργησαν ισχυρότερους δεσμούς ανάμεσά
μας, που είναι βέβαιο πως μας έχουν μετατρέψει συνοδοιπόρους μιας ολόκληρης ζωής.
Φίλε Γιώργο σου εύχομαι κάθε καλό!»

Ο ΓΙΏΡΓΟΣ ΠΡΕΔΆΡΗΣ εξελέγη δημοτικός σύμβουλος του νεοσύστατου δήμου
Βέλου-Βόχας το 2010 με το συνδυασμό του
Αννίβα Παπακυριάκου. Διετέλεσε πρόεδρος
Δημοτικού Συμβουλίου Βέλου-Βόχας επί
σειρά ετών και στην πρώτη (2011-2014) και
στη δεύτερη (2014-2019) θητεία Παπακυριάκου. Στις εκλογές του περασμένου Μαΐου
εξελέγη για τρίτη συνεχή θητεία δημοτικός
σύμβουλος στην Δ.Ε. Βέλου.
ΣΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΈΣ ΔΗΛΏΣΕΙΣ ΤΟΥ στην
εφημερίδα μας, μετά την παραίτησή του,
ο Γιώργος Πρεδάρης ήταν ολιγόλογος και

σαφής: «Υπέβαλα σήμερα την παραίτησή
μου από τη θέση του δημοτικού συμβούλου
Βέλου-Βόχας. Όπως εξήγησα και στην έγγραφη αίτησή μου προς το δήμαρχο Αννίβα
Παπακυριάκο οι λόγοι που με αναγκάζουν
να παραιτηθώ είναι καθαρά επαγγελματικοί.
Δεν υπάρχουν δεύτερες σκέψεις δεν υπάρχουν σκοτεινά σημεία. Ήμουν, είμαι και θα
είμαι στο πλάι του Αννίβα Παπακυριάκου
γιατί οι φιλικοί δεσμοί που μας ενώνουν ξεκινούν πολλά χρόνια πριν ασχοληθούμε με
τα κοινά και διαρκούν μια ολόκληρη ζωή».
Τη θέση του Γιώργου Πρεδάρη στο δημοτικό συμβούλιο καταλαμβάνει ο Άγγελος
Μαστοράκος, ο οποίος έχει ανακηρυχθεί
πρώτος επιλαχών με 460 ψήφους.

Ορκίζεται
ο Άγγελος Μαστοράκος

Ο

πρώην πρόεδρος της Κοινότητας
Πουλίτσας είναι – όπως είπαμε – ο
πρώτος επιλαχών δημοτικός σύμβουλος στο συνδυασμό του δημάρχου Αννίβα Παπακυριάκου. Επομένως εντός των
επόμενων ημερών αναμένεται να ορκιστεί
στη θέση του παραιτηθέντος Γ. Πρεδάρη.
Ο Άγγελος Μαστοράκος γέννημα θρέμμα της Πουλίτσας είναι απόφοιτος του ΙΕΚ
ΞΥΝΗ/Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και
από το 1998 εργάζεται επαγγελματικά ως
νέος αγρότης. Είναι παντρεμένος με τη Γιώτα
Καραμπή, αισθητικό και είναι πατέρας 2 κοριτσιών.
Από νεαρή ηλικία είχε το μεράκι να ασχοληθεί με τα κοινά και να προσφέρει στους

ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟ

Ι. Π. ΔΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΓΡΑΕΡΙΟ
ΑΣΣΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΗΛ. 27410 87149

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Διανομή κατ’ οίκον

συμπολίτες του. Έτσι, έως σήμερα έχει διατελέσει:
• Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Πουλίτσας για 9 έτη (20102019)
• Πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Πουλίτσας (20152019)
• Γραμματέας του Αγροτικού Συνεταιρισμού Πουλίτσας (19982015)
• Μέλος στο Αγροτικό Συνδικάτο ΣΥ.ΔΑ.ΣΕ. (2003-2004)
Στις δημοτικές εκλογές του Μαΐου 2019, συμμετείχε στο κεντρικό ψηφοδέλτιο του Αννίβα Παπακυριάκου στην Δ.Ε. Βέλου
και έλαβε 460 ψήφους, που τον κατέταξαν ως πρώτο επιλαχόντα.
Μετά τη διαρροή της είδησης ότι ο Γιώργος Πρεδάρης παραιτήθηκε, μιλήσαμε μαζί του και παραχώρησε στην εφημερίδα μας τις
παρακάτω αποκλειστικές δηλώσεις:
«Είναι μεγάλη τιμή και ευθύνη για μένα η ανάληψη της θέσης
του δημοτικού συμβούλου Βέλου-Βόχας. Πόσω μάλλον όταν διαδέχομαι έναν αυτοδιοικητικό όπως ο Γιώργος Πρεδάρης. Κρατώντας την μακρά εμπειρία από τη θητεία μου ως πρόεδρος της
Πουλίτσας, αναλαμβάνω άλλη μία θέση ευθύνης με τον ίδιο ζήλο
και την ίδια διάθεση για προσφορά και δημιουργία. Με απόλυτη
πίστη στο δήμαρχό μας Αννίβα Παπακυριάκο και το έργο του,
υπόσχομαι να σταθώ αντάξιος της εμπιστοσύνης που μου έδειξαν οι δημότες και με έφεραν σε αυτή τη θέση».
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Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Άμεση η ανταπόκριση του δήμου Βέλου-Βόχας
στην πρόσκληση για τα πολιτιστικά
Ραντεβού Αννίβα – Αθηνάς στο δημαρχείο για το συντονισμό των ενεργειών

Η

συνάντηση κανονίστηκε αμέσως μετά την δημοσιοποίηση
των σχετικών προσκλήσεων
της περιφέρειας για την ενίσχυση της
ελκυστικότητας των χώρων πολιτιστικής κληρονομιάς και πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου
2020 στο Δημαρχείο Ζευγολατιού.
Παρόντες εκτός από τον δήμαρχο Βέλου-Βόχας κ. Αννίβα Παπακυριάκο και
την θεματική Αντιπεριφερειάρχη Παιδείας και Πολιτισμού κα. Αθηνά Κόρκα,
ήταν ο ο Αντιδήμαρχος κ. Σιάχος Ανδρέας, η Πρόεδρος του ΝΠΔΔ “ΑΝΕΛΙΞΗ”
κα. Μαρία Καλλίρη καθώς επίσης και ο
Αντιπρόεδρος ΝΠΔΔ “ΑΝΕΛΙΞΗ“ κ. Κώστας Σχοινοχωρίτης.
ΣΥΖΗΤΉΘΗΚΑΝ θέματα του δήμου
που άπτονται στον προγραμματισμό
δράσεων και πρωτοβουλιών στους τομείς του Αθλητισμού και του Πολιτισμού.
Επιπλέον, συζητήθηκαν δράσεις που
πρόκειται να λάβουν χώρα το επόμενο
χρονικό διάστημα στο δήμο Βέλου-Βόχας και οι οποίες αφορούν πολιτιστικές-

αθλητικές εκδηλώσεις.
Η κα. ΚΌΡΚΑ ενημέρωσε διεξοδικά,
από πλευράς Περιφέρειας Πελοποννήσου, για τα προγράμματα χρηματοδότησης, που είναι ήδη σε εξέλιξη και αυτά
που έπονται.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης διαπιστώθηκε ότι αποτελεί κοινό τόπο,
δήμου και Περιφέρειας η ανάδειξη και η

προβολή του ιδιαίτερου πολιτιστικού
πλούτου της περιοχής Βέλου-Βόχας.
Επίσης, Αννίβας Παπακυριάκος και Αθηνά Κόρκα συμφώνησαν οι υπηρεσίες του
δήμου και της περιφέρειας να βρίσκονται
σε διαρκή επαφή και γόνιμη συνεργασία
με στόχο την προώθηση όλων των ζητημάτων που απασχολούν το δήμο στους
προαναφερόμενους τομείς.

νομιάς και ενίσχυση της λειτουργικότητάς τους
• δημιουργία χώρων προβολής πολιτιστικού αποθέματος
• δράσεις δικτύωσης και σύνδεσής τους
με τον τουρισμό
• δράσεις προβολής των πόρων, δράσεις δικτύωσης πολιτιστικών φορέων
στο πλαίσιο ενιαίας προβολής του πολιτιστικού πλούτου, κ.α.

Το μνημειακό/αρχαιολογικό συγκρότημα του Φωκά αξίζει να προσεχθεί και
να αξιοποιηθεί από το δήμο Βέλου-Βόχας.

9 εκατ. ευρώ από το ΠΕΠ για την
Πολιτιστική Κληρονομιά
Δύο προσκλήσεις, συνολικού προϋπολογισμού 9.000.000 ευρώ, οι οποίες
αφορούν την ενίσχυση της ελκυστικότητας των χώρων πολιτιστικής κληρονομιάς στην Περιφέρεια Πελοποννήσου,
δημοσιοποιήθηκαν στο πλαίσιο του
Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΠΕΠ)
Πελοποννήσου. Η πίστωση των δράσεων συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
(ΕΤΠΑ).
Η ΠΡΏΤΗ από τις νέες προσκλήσεις,
με προϋπολογιζόμενη δημόσια δαπάνη
7.900.000 ευρώ αφορά αρχαιολογικούς
χώρους και μνημεία και ειδικότερα:
• παρεμβάσεις αναβάθμισης και αποκατάστασης χώρων πολιτιστικής κληρο-

• δημιουργία δικτύων επισκέψιμων
μνημείων, αρχαιολογικών χώρων και
εν γένει πολιτιστικών διαδρομών
Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια
δαπάνη μπορεί να φτάσει έως το 130%
αυτής και η προθεσμία υποβολής προτάσεων λήγει στις 10 Απριλίου 2020.
Η ΔΕΎΤΕΡΗ πρόσκληση με δαπάνη
1.100.000 ευρώ αφορά μουσειακές και
πολιτιστικές υποδομές, δηλαδή στη λειτουργική αναβάθμισή τους, την αποκατάσταση κτηρίων μεγάλης ιστορικής και
πολιτιστικής αξίας, τη διασύνδεση και
συνέργεια της ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς για δημιουργία υψηλού
τουριστικού προϊόντος, κ.ά. Και η δεύτερη πρόσκληση λήγει στις 10 Απριλίου
2020.

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν
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Παιδικές
χαρές παντού!

Στον Γκιολή η παράταξη του
Νίκου Βουδούρη-Τσίτουρα

Σε όλες σχεδόν
τις κοινότητες γίνονται
έργα Παιδικών Χαρών

«Ολοκληρώθηκε η κατασκευή της παιδικής
χαράς στην κοινότητα Σουληναρίου», αναφέρει η
ανακοίνωση του δήμου Βέλου-Βόχας. Και συνεχίζει: «Στη διάθεση των μικρών μας φίλων είναι ήδη
η καινούργια και ασφαλή παιδική χαρά στο Σουληνάρι. Τίς επόμενες ημέρες ολοκληρώνονται και
παραδίδονται και οι υπόλοιπες παιδικές χαρές στις
κοινότητες του Δήμου Βέλου Βόχας».

Ο

ι δημοτικοί σύμβουλοι Βέλου-Βόχας
της δημοτικής παράταξης "Ανεξάρτητη
Ενωτική Κίνηση Δήμου Βέλου-Βόχας"
επισκέφτηκαν τον αντιπεριφερειάρχη Κορινθίας
κ. Τάσο Γκιολή στο γραφείο του στην Κόρινθο.
Παρόντες οι: Γιώργος Καραφωτιάς, Νίκος Περρής, Γιώργος Καμπίτης και φυσικά ο επικεφαλής
τους Νίκος Βουδούρης-Τσίτουρας.
Σύμφωνα με όσα διέρρευσαν από τη συνάντηση
έγινε ένας γόνιμος διάλογος με επίκεντρο την αντιμετώπιση επιτακτικών ζητημάτων που άπτονται του

Ξεκίνησε η κατασκευή παιδικής χαράς στην Κοινότητα Χαλκείου.

Ξεκίνησε η κατασκευή παιδικής χαράς στην Κοινότητα Πουλίτσας.

δήμου Βέλου-Βόχας.
Μάλιστα ο δημοτικός σύμβουλος κ. Νίκος
Περρής στον προσωπικο του λογαριασμό στο
Facebook, έκανε σχετική ανάρτηση, από όπου και
η φωτογραφία, στην οποία σημειώνει:
«Πιστοί στην πρόθεση μας να συμβάλλουμε με
κάθε τρόπο στην επίλυση των σοβαρών προβλημάτων του Δήμου μας, επισκεφθήκαμε το Αντιπεριφερειάρχη Κορινθίας Αναστάσιο Γκιολή. Συζητήσαμε
εφ´όλης της ύλης, βρήκαμε ευήκοα ώτα και θετική
ανταπόκριση».
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ΕΛ.Γ.Ο «ΔΗΜΗΤΡΑ»
ΠΓΣ ΒΕΛΟΥ
ΑΧΕΠΑΝΣ
Ταχ. Κώδικας: 20002
Πληροφορίες: Α. Παναγιώτου
Τηλέφωνο: 2742032205
Fax: 2742032205
E-mail: pgsvelou@hotmail.com

Ημερ.: 04/02/2020
Αρ. Πρωτ: 67

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

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Ημερ.: 04/02/2020
Αρ. Πρωτ: 66

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ και το ΠΓΣ Βέλου θα ξεκινήσουν στις 25/02/20 την
υλοποίηση προγράμματος κατάρτισης Φυτικής Παραγωγής – Δενδροκομίας 150 ωρών στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης
της Ελλάδας 2014-2020, Μέτρο 01: Δράσεις Μετάδοσης Γνώσεων και
Ενημέρωσης, Δράση: 1.1.1: «Δράσεις Κατάρτισης και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων για Νέους Γεωργούς και Μικρές Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις».
Η χρηματοδότηση των ανωτέρων προγραμμάτων κατάρτισης θα γίνει
σύμφωνα με τη 8245/25-9-2018 Απόφαση Ένταξης Πράξης του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων
(ΑΔΑ Ω2Ι34653ΠΓ-ΔΝΦ), με κωδικό ΟΠΣΑΑ: 0010933862
Η υλοποίηση των δράσεων κατάρτισης απευθύνεται στους δικαιούχους της 1ης Προκήρυξης του Υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας
2014 – 2020, έτους 2016 και για τις Περιφέρειες Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου και Δυτικής Μακεδονίας».
Τα προγράμματα θα πραγματοποιηθούν στο Δήμο Βέλου- Βόχας στο
ΠΓΣ Βέλου – ΑΧΕΠΑ
Παρακαλούνται οι υπόχρεοι εκπαίδευσης να επικοινωνήσουν άμεσα
με το ΠΓΣ ΒΈΛΟΥ.

Ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ και το ΠΓΣ Βέλου θα ξεκινήσουν στις 24/02/20 την υλοποίηση προγράμματος κατάρτισης Μελισσοκομίας 150 ωρών στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020,
Μέτρο 01: Δράσεις Μετάδοσης Γνώσεων και Ενημέρωσης, Δράση: 1.1.1:
«Δράσεις Κατάρτισης και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων για Νέους Γεωργούς και Μικρές Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις».
Η χρηματοδότηση των ανωτέρων προγραμμάτων κατάρτισης θα γίνει
σύμφωνα με τη 8245/25-9-2018 Απόφαση Ένταξης Πράξης του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων
(ΑΔΑ Ω2Ι34653ΠΓ-ΔΝΦ), με κωδικό ΟΠΣΑΑ: 0010933862
Η υλοποίηση των δράσεων κατάρτισης απευθύνεται στους δικαιούχους της 1ης Προκήρυξης του Υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας
2014 – 2020, έτους 2016 και για τις Περιφέρειες Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου και Δυτικής Μακεδονίας».
Τα προγράμματα θα πραγματοποιηθούν στο Δήμο Βέλου- Βόχας στο
ΠΓΣ Βέλου – ΑΧΕΠΑ
Παρακαλούνται οι υπόχρεοι εκπαίδευσης να επικοινωνήσουν άμεσα
με το ΠΓΣ ΒΈΛΟΥ.

Η υπεύθυνη κατάρτισης
Παναγιώτου Αλεξία

Η υπεύθυνη κατάρτισης
Παναγιώτου Αλεξία

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν δήμος Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης
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Από αυτό το φύλλο και στο εξής, η εφημερίδα μας ανοίγει
τους ορίζοντές της
ΝΕΑ ΑΡΧΗ
προς τα δυτικά, προς
το δήμο Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης.
Η αγάπη, η στήριξη και η εμπιστοσύνη

του κόσμου, που μας ζητά να επεκτείνουμε την κυκλοφορία μας σε όλη την
Κορινθία είναι ένα σημαντικό κίνητρο.
Θα συνεχίζουμε λοιπόν, στον ίδιο ρυθμό,
με τις ίδιες αξίες και την ίδια επιμονή πιστοί στο ρόλο που επιλέξαμε.

Η εφημερίδα μας, λοιπόν, θα κυκλοφορεί στο εξής, κάθε 1η και 15η κάθε μήνα,
δωρεάν και θα μπορείτε να τη βρείτε στα
κεντρικά σημεία του Ξυλοκάστρου, της
Συκιάς, του Δερβενίου και σιγά-σιγά και
στις άλλες Κοινότητες του δήμου.

Χοροστατούντος του Μητροπολίτη Κορινθίας κ. Διονυσίου

Με λαμπρότητα γιόρτασε
το Ξυλόκαστρο τον Άγιο Βλάσιο

Μ

ε ιδιαίτερη λαμπρότητα και
παρουσία πλήθους επισήμων εορτάστηκε στην
πόλη του Ξυλοκάστρου ο πολιούχος
Άγιος Βλάσιος. Η κεντρική πετρόκτιστη εκκλησία της πόλης στολισμένη
και δαφνοστεφανωμένη υποδέχτηκε
πλήθος επισήμων που παρέστησαν
στην πανηγυρική δοξολογία.
Της Δοξολογίας χοροστάτησε ο
Μητροπολίτης Κορινθίας Διονύσιος,
ενώ παρόντες ήταν ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης
Νίκας, οι αντιπεριφερειάρχες Αναστ.
Γκιολής, Αθηνά Κόρκα και Χάρης Βυτινιώτης, ο δήμαρχος Ξυλοκάστρου
Βλάσης Τσιώτος, ο οποίος δέχτηκε
και πλήθος ευχών για την ονομαστική του εορτή, οι βουλευτές του νο-

μού Κορινθίας, Γιώργος Ψυχογιός,
Μαριλένα Σούκουλη, ο υφυπουργός
Ανάπτυξης και βουλευτής Κορινθίας
Χρίστος Δήμας, ο δήμαρχος Σικυωνίων Σπύρος Σταματόπουλος, αντιδήμαρχοι του δήμου ΞυλοκάστρουΕυρωστίνης και γειτονικών δήμων,
δημοτικοί και κοινοτικοί σύμβουλοι
και πλήθος κόσμου.
Μετά το τέλος της Θ. Λειτουργίας,
η θαυματουργός εικόνα του Αγίου
Βλασίου μεταφέρθηκε εν πομπή
στους πέριξ της εκκλησίας δρόμους
συνοδευόμενη από τη Φιλαρμονική
του δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης. Ο Μητροπολίτης Κορινθίας κ.
Διονύσιος ευχαρίστησε για την παρουσία τους και ευλόγησε Ιερό Κλήρο, Άρχοντες και πιστό Λαό.
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Τον Απρίλιο στο Ξυλόκαστρο ο Προαστιακός
Τον πρόεδρο του Οργανισμού
Σιδηροδρόμων
Ελλάδας κ.
Κωνσταντίνο
Σπηλιόπουλο
υποδέχτηκε
στο γραφείο
του

ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και
Επενδύσεων κ. Χρίστος Δήμας.
Η συζήτηση επικεντρώθηκε σε
ζητήματα που απασχολούν άμεσα τα τελευταία χρόνια το σύνολο του Νομού Κορινθίας, όπως
η ολοκλήρωση της γραμμής του
Προαστιακού
Σιδηροδρόμου
που θα συνδέει το Κιάτο με το
Αίγιο και η αξιοποίηση των παλιών γραμμών και δικτύων του
ΟΣΕ που είναι ανενεργά εδώ και
πολλά χρόνια.
Από την συνάντηση προέκυψαν πολύ καλά νέα για ολό-

κληρη την Κορινθία καθώς ανακοινώθηκε πως ο Προαστιακός
φτάνει τον Απρίλιο στον Δήμο
Ξυλοκάστρου- Ευρωστίνης. Επίσης θα πραγματοποιηθεί πλήρης
καταγραφή όλων των βαγονιών
στον παλιό σταθμό Κορίνθου
και θα αποσυρθούν όλα όσα δεν
χρησιμοποιούνται. Τέλος πολύ
σημαντική εξέλιξη αποτελεί η
προοπτική για την αξιοποίηση
όλων των δομών του ΟΣΕ που
είναι ανενεργές, δημιουργώντας
με αυτόν τον τρόπο πολύ μεγάλες Αναπτυξιακές προσδοκίες.

Μετά το τέλος της συνάντησης ο
κ. Δήμας έκανε την εξής δήλωση:
«Σήμερα έχουμε πολύ καλά νέα
για την Κορινθία!
Υποδέχτηκα στο γραφείο μου τον
πρόεδρο του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδας κ. Κωνσταντίνο
Σπηλιόπουλο. Συζητήσαμε κυρίως τρία θέματα που απασχολούν
τον Νομό μας:
-Τον Απρίλιο ο Προαστιακός
φτάνει στον Δήμο ΞυλοκάστρουΕυρωστίνης ολοκληρώνοντας τη
γραμμή Κιάτο-Αίγιο.

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

-Ξεκινά η πλήρης καταγραφή
όλων των βαγονιών σε όλη την
Ελλάδα. Η καταγραφή θα πραγματοποιηθεί και στον παλιό σταθμό
της Κορίνθου και τα βαγόνια που
δεν χρησιμοποιούνται θα αποσυρθούν.
-Αξιοποίηση της ανενεργής πλέον γραμμής αλλά και όλων των
δικτύων του Ο.Σ.Ε που δεν χρησιμοποιούνται. Πρόκειται για μια
πολύ μεγάλη Αναπτυξιακή προοπτική που θα αναβαθμίσει σημαντικά, ολόκληρο το παραλιακό
μέτωπο της Κορινθίας».

Έκοψε την πίτα του ο “Σύθας”
Σε εξαιρετικό κλίμα και με την παρουσία όλων των αθλητών, μικρών &
μεγάλων, καθώς και μελών της Δημοτικής Αρχής της πόλης, κόπηκε η Πρωτοχρονιάτικη Πίτα του Ομίλου μας, την
Κυριακή 02 Φεβρουαρίου στο MARE.
Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν η Ολυμπιονίκης Πηγή Δεβετζη και ο πρώην πρωταθλητής Ελλάδας και πρώην
ομοσπονδιακός προπονητής του Τέννις
Πατσουρακης Δημήτρης όπου βραβεύτηκε για την προσφορά της στον
αθλητισμό η ολυμπιονίκης μας και αντίστοιχα για την προσφορά του στο τένις
ο πρώην Ομοσπονδιακός προπονητής.
Την εκδήλωση την παρουσίασε η
Πρόεδρος Τζίνα Δημόπουλου όπου παρουσίασε το νέο Δ.Σ και τους στόχους
του νέου συμβουλίου.
Ο ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Ξυλοκάστρου “Ο ΣΥΘΑΣ” για το 2020 φιλοξενεί
2 Ενωσιακά τουρνουά. Τον Μάρτιο (0708) Junior 12άρια. Τον Μάιο (30-31)
Junior 10άρια. Μεγάλη επιτυχία για το
Ξυλόκαστρο καθώς το καινούργιο Δ.Σ.
και η Πρόεδρος Τζίνα Δημόπουλου
έχουν θέσει υψηλούς στόχους!

BOX CENTER
Γ. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ - Ν. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΟΕ

ΠΩΛΗΣΗ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ
& ΕΙ∆ΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Ζευγολατιό Κορινθίας
τηλ: 27410 55151

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Πολιτισμός-Εκδηλώσεις
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Σεμινάριο θεατρικής Παιδείας: «Ο μονόλογος στο Θέατρο»
Το Κορινθιακό Θέατρο «Βασίλης
Ρώτας» οργανώνει και φέτος
Σεμινάριο Θεατρικής Παιδείας
με θέμα: «O ΜΟΝΟΛΟΓΟΣ ΣΤΟ
ΘΕΑΤΡΟ». Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στο «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ στις 23 & 24 Φεβρουαρίου.
ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ:
ΚΥΡΙΑΚΉ 23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΊΟΥ:
• 4 - 6: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ

“Κατασκευή Θεατρικής Μάσκας”
από τη Βούλα Παρασκευά - Εικαστικό.
6:15 - Εισηγήσεις 15’
• Εισηγητής: Μαρία Μαρή, Θεατρολόγος - Εκπαιδευτικός. Θέμα:
“Μονόλογος: Είδη και Λειτουργικότητα”.
• Εισηγητής: Αριστείδης Ν. Δουλαβέρας, τ. Αν. Καθηγητής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Θέμα:

“Με αφορμή τη ΓΕΡΜΑ του Λόρκα: Η σημασία της τεκνογονίας
στην παραδοσιακή κοινωνία”.
• Θεατρική Παρουσίαση Μονολόγων από τις “Δούλες” του Ζαν
Ζενέ. Σκηνοθεσία: Λίλιαν Φωκά,
Ηθοποιός
• Θεατρική Παρουσίαση Μονολόγου Θεατρική Ομάδα “ΠΑΡΑΒΑΣΗ” Λυμπιών Κύπρου απόσπασμα από το μονόπρακτο της

Μαρίας Παπανδρέου
“Η αγάπη έσιει σταυρόν”.
Διασκευή - Σκηνοθεσία: Σοφοκλής Σοφοκλέους
ΔΕΥΤΈΡΑ 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΊΟΥ:
• 5 - 7: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ
“Θεατρικές Ασκήσεις Ετοιμότητας και Τεχνικές Μονολόγου”
από τη Μαρβίνα Πιτυχούτη, Ηθοποιό - Εκπαιδευτικό Θεάτρου.
7:15 - Εισηγήσεις 15’

• Εισηγητής: Ισίδωρος Σταμούλης, Ηθοποιός - Σκηνοθέτης.
Θέμα: “Ανάλυση μονολόγων του
θεατρικού έργου “ΓΕΡΜΑ” του
Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα”.
• Εισηγητής: Παύλος Καράγιωργας, Συγγραφέας, Σκηνοθέτης,
Ιδρυτής “Κ.Θ.Β.Ρ.”. Θέμα: “Οι μονόλογοι του Ιάκ. Καμπανέλλη”.
• Θεατρική Παρουσίαση Μονολόγου Διασκευή Παύλου Καράγιωργα στο διήγημα του Νίκου
Βαζά “Τα κόκκινα γοβάκια”.

“Ψυχοσάββατο” του Γρηγόρη Ξενόπουλου
από τη Νέα Διάπλαση Μπολατίου
Η «Νέα Διάπλαση» Μπολατίου με τη Θεατρική της Ομάδα «Θάνος Καλαντζής» επέλεξε, από το νεοελληνικό ρεπερτόριο, – το όχι πολύ γνωστό στο θεατρικό κοινό- έργο του Ακαδημαϊκού Γρηγορίου Ξενόπουλου
«Ψυχοσάββατο», το οποίο ανέβηκε για πρώτη φορά τη Δευτέρα 13 Ιουνίου 1911, από τον θίασο της Κυβέλης. Μια τραγωδία με Ιντερμέτζο, που
διαδραματίζεται στην εξοχή της Ζακύνθου, στις αρχές του 1900.

Ο

Ξενόπουλος επηρεασμένος από
τον Ίψεν, τον οποίο αποκάλυψε στο ελληνικό κοινό με μια διάλεξή
του – οξυδέρκεια η οποία διαφάνηκε
και στο ότι αυτός πρώτος εξετίμησε
και διέδωσε την ποίηση του Γρυπάρη και του Καβάφη- προσγείωσε το
νεοελληνικό θέατρο. Ο Ξενόπουλος
γοητεύει γιατί μας δίνει μια ζωηρή, με
πολύ χρώμα, άρτια αναπαράσταση μιας
κοινωνίας που εξακολουθεί να κεντά
την περιέργεια και το ενδιαφέρον μας,
μια κοινωνίας απ’ όπου καταγόμαστε
σχεδόν κατευθείαν...» απόσπασμα από

το πρόγραμμα του Εθνικού Θεάτρου
-1968- και της κριτικού Άλκης Θρύλος.
Η τραγωδία αυτή πραγματεύεται το θάνατο, τις ψυχές των κεκοιμημένων, τις
δοξασίες και τις προλήψεις του λαού
μας, τις σχέσεις στη δομή της ελληνικής οικογένειας των αρχών του 20ου
αιώνα, τη ματαίωση του έρωτα λόγω
του σεβασμού στις γονεϊκές επιλογές…
Το Μονόπρακτο θα ανέβει το Μαρτίου
2020 στο Πολιτιστικό Κέντρο Μπολατίου.
Σκηνοθεσία: Ειρήνη Χατζηκιρλή
Παίζουν: Πάνος Παπαδιάς, Πόπη Πα-

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

κουλη, Ναταλία Σκούρτη, Ήλια Χατζηκιρλή

παδοπούλου, Μάριος Στεφανιδέλης,
Ειρήνη Χατζηκιρλή
Κορυφαία: Σόφη Ανδρικοπούλου
Χορός: Γεωργία Καρυώτη, Μαριξένια
Λυκούρα, Χριστίνα Μελή, Χάρις Μπά-

«Καλότυχοι οι νεκροί, που λησμονάνε
την πίκρια της ζωής. Όντας βυθίσει
ο ήλιος και το σούρουπο ακλουθήσει,
μην τους κλαις, ο καημός σου όσος και
να 'ναι!
Τέτοιαν ώρα οι ψυχές διψούν και πάνε
στης Λησμονιάς την κρουσταλλένια
βρύση·
μα βούρκος το νεράκι θα μαυρίσει,
α στάξει γι' αυτές δάκρυ, όθε αγαπάνε.
Κι αν πιουν θολό νερό, ξαναθυμούνται,
διαβαίνοντας λιβάδι' απ' ασφοδίλι,
πόνους παλιούς, που μέσα τους κοιμούνται.
Α δεν μπορείς παρά να κλαις το δείλι,
τους ζωντανούς τα μάτια σου ας θρηνήσουν·
θέλουν – μα δε βολεί να λησμονήσουν.»
Λ. Μαβίλης

22 Άποψη
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«Η εικόνα ισόρροπος των έργων φανήναι»

Περικλέους Επιτάφιος

Η

Ελλάδα μεταβάλλεται μέσω των πολιτικών των κυβερνήσεων σε μια χώρα
με περιορισμένα κυριαρχικά δικαιώματα, των οποίων η εφαρμογή τους εξαρτάται από τη θέληση και τις αντιδράσεις τρίτων
χωρών και κυρίως από την Τουρκία. Η στάση
της έναντι της Τουρκίας γίνεται συνεχώς παθητική και αντιφατική.
Παθητική μέσω της πολιτικής «κατευνασμού» που ακολουθείται από τον «κόσμιο»
Πρωθυπουργό, με συμπεριφορές καλής θελήσεως και συνεχείς υποχωρήσεις.
Αντιφατική λόγω ελλείψεως σταθεράς
Στρατηγικής η οποία πρέπει να έχει συνεχή
στόχο να κερδίσει η πατρίδα μας γεωπολιτικό δυναμικό, το οποίο όπως διαμορφώνεται
απέχει πολύ από αυτό το υψηλό της Τουρκίας.
Έτσι η σημερινή πολιτική είναι αποτέλεσμα σπασμωδικών και φοβικών κινήσεων,
χωρίς συγκροτημένη αντίληψη και ενιαία
συμπεριφορά, με κύριο χαρακτηριστικό την
αδυναμία του πολιτικού προσωπικού και της
κρατούσας εξουσίας των μετρίων και υπομετρίων να διατηρούν αλώβητη την πατρίδα
και χαρακτηρίζεται από συνεχείς εκκλήσεις
για τη μεσολάβηση τρίτων.
Εάν κρίνουμε τα πράγματα που έχουν
πλέον διαμορφωθεί όπως είναι και όχι όπως
φαίνονται από τα φιλικά μιντιακά συγκροτήματα και εμφανίζονται από την Κυβέρνηση
και τη προπαγάνδα της, παρέχονται σοβαρές
ενδείξεις ότι, χωρίς καμία ενεργητική αυτοσυντήρηση και αντίσταση, οδηγούμασθε σε
αναζήτηση ιστορικής ευθανασίας και αποδοχής των απαιτήσεων της Τουρκίας.

Και γίνεται προσπάθεια να δημιουργηθούν
συνθήκες ώστε να μην υπάρχει άμεση ευθύνη του πολιτικού συστήματος και επιζητούνται εκλογικεύσεις για τις διαμορφωμένες
καταστάσεις, έχοντας εργαλεία την πολιτική,
ψυχολογική, οικονομική παράλυση και κόπωση του λαού, χωρίς ενημέρωση και γνώση, η οποία καλλιεργείται επί τούτου.
Οι εορτασμοί για τα 200 χρόνια από την
έναρξη της Επαναστάσεως μπορούν να αποκαλύψουν τα προτερήματα και τα ελαττώματα του λαού μας, τις δυνατότητες του, να
προβάλουν τους αγώνες του και όλοι μαζί να
εμπνευστούμε και να βαπτισθούμε ξανά στα
ιστορικά νάματα.
Στο πλαίσιο αυτό της τεχνικής και πολιτικής εντάσσεται δυστυχώς και το σήμα για
τα 200 χρόνια από την έναρξη της Ελληνικής
Επαναστάσεως του 1821, που παρουσιάστηκε από την αρμόδια Επιτροπή.
Σίγουρα αν δεν υπήρχε ο ελλιπής υπότιτλος που συμπληρώνει το σήμα, κάποιος θα
το θεωρούσε ότι αποτελεί διαφήμιση προϊόντων, σιγαρέτων και πρώτων αγαθών. Ένα
σήμα που στερείται της αναλογικής συσχετίσεως της εικόνας με τις Ιδέες της Ελευθερίας
της Επαναστάσεως, του πολέμου της Ανε-

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.
gnomipoliton@gmail.com
gnomipoliton.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]

ξαρτησίας της Χώρας, του «Υπέρ Πίστεως &
Πατρίδος» αγώνα.
Ούτε έχει καμία αισθητική, ούτε συμβολική σπουδαιότητα και σημασία, απεναντίας
πλεονάζει η ελαφρότητα και η απόκρυψη της
ιστορικής αλήθειας.
Όσον αφορά την αισθητική του παρουσία
και σημασία, χαρακτηρίζεται ως «άοσμο,
άγευστο, άχρωμο», ουδέτερο και ανεπαρκές. Ένα έργο ξεκομμένο από το ηρωικό
παρελθόν του, χωρίς αυτό να συνδέεται με
το παρόν και να δημιουργεί μέλλον στο παρελθόν μας.
Όσον αφορά τη συμβολική σημασία, δεν
είναι αυτό που θα έπρεπε να είναι. Δηλαδή,
να προκαλεί τους ανθρώπους, όχι μόνο τους
Έλληνες, αλλά και την παγκόσμια κοινότητα,
να οδηγεί εύκολα στην αντίληψη του περιεχομένου του, που είναι η Ελευθερία των
λαών, να τους προσκαλεί στη γνώση και στη
σημασία των Συμβόλων.
Γενικά ο κόσμος των Συμβόλων είναι συνεκτικός, ανάγεται σ’ένα κοινό τρόπο οράσεως και αισθήσεως των πραγμάτων, σε
μια συνολική νοοτροπία. Ειδικά το σήμα της
Εθνικής Παλιγγενεσίας έπρεπε να ήταν προσανατολισμένο σ’ένα ενιαίο τρόπο αποκαλύψεως των Ιδεών του Αγώνα της Ανεξαρτησίας της Ελλάδος που ήταν η «Αγία ημών
Πίστις», με το Σταυρό και τα ηρωικά όπλα, το
καρυοφύλλι και το γιαταγάνι.
Και φαίνεται ότι απευθύνεται σε ανθρώπους αδιάφορους, απολιτικοποιημένους, όχι
στους διαδόχους και συνεχιστές των ηρώων,
αλλά σε πολίτες ανυποψίαστους, που δεν
έχουν συνειδητοποιήσει ότι σήμερα έχουμε

ως χώρα «Προ των Πυλών μας» τους ίδιους
κινδύνους.
Τελικά δεν ενσαρκώνει, ούτε μεταφέρει
αυτό που ο Εθνικός μας Ποιητής Διονύσιος
Σολωμός έγραψε: «Σκέψου βαθιά και σταθερά (μία φορά για πάντα) τη φύση της Ιδέας,
πριν πραγματοποιήσεις το ποίημα. Εις αυτό
θα ενσαρκωθεί το ουσιαστικότερο και υψηλότερο περιεχόμενο της αληθινής ανθρώπινης φύσης, η Πατρίδα και η Πίστις».
Η έλλειψη προσανατολισμού του σήματος,
δηλαδή που απευθύνεται πέρα από εμάς,
ποιοι είναι οι αποδέκτες, τι πρέπει να διδάσκει, εύκολα μπορεί να πει κανείς ότι είναι
ένα σήμα που έχει και την αποδοχή και τα
μειδιάματα των Τούρκων.
Ακόμα δεν γίνεται κατανοητό, επειδή το
σήμα δεν κάνει καμία αναφορά στους Τούρκους, στα έργα τους, στα 400 χρόνια σκλαβιάς, στους διωγμούς και στην καταπίεση
των Ελλήνων, εάν η επανάσταση έγινε εναντίον τους ή εναντίον άλλου.
Και διερωτάται κάποιος εάν είναι και αυτό
στο πλαίσιο της πολιτικής του «κατευνασμού» και της «φοβικής συμπεριφοράς» της
Ελληνικής κυβέρνησης, στη συνέχεια αντιστοίχων συμπεριφορών, όπως η απουσία
αεροπλάνων από την παρέλαση στην Λευκωσία και η μη κατάθεση στεφάνων στους
Έλληνες Ήρωες των Ιμίων.
Υ.Γ. Ο τίτλος είναι προσαρμογή από τον
«Επιτάφιο του Περικλέους», Κεφ.XLVII, Έκδοση Βουλής των Ελλήνων.
Δρ. Απόστολος Ε. Παπαφωτίου
Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π.
Οικονομολόγος Ε.Κ.Π.Α.

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

ΠΩΛΕΊΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΆΧΙΟ
6 στρεμμάτων στη περιοχή
Σαμουτανη Κάτω Άσσου. Τηλέφωνο
επικοινωνίας 6974340553
ΕΝΟΙΚΙΆΖΕΤΑΙ επαγγελματική στέγη
70 τ.μ. ή 140 τ.μ. στην Πουλίτσα
Τηλ. 69 48 10 41 63
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΣΤΗΝ ΠΟΥΛΙΤΣΑ 75 τ.μ.
2 κρεββατοκάμαρες, 1 μπάνιο, 1 ενιαίος
χώρος. τηλ. 6948104163

Γνώμη
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ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΊΑΣΗ
Γράφει η ΛΙΤΣΑ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ

ΣΠΥΡΟΣ ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ

Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΜΑΣ

ΣΑΣΜΌΣ
Εκδόσεις: ΜΙΝΩΑΣ
Κατηγορία : Ελληνική Λογοτεχνία
ISBN: 9786180212730
Αριθμός σελίδων: 504

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

Ο άντρας σηκώνει το χέρι
του και σημαδεύει. Οι επτά
πυροβολισμοί που ακούγονται ωχριούν μπροστά στην
κραυγή του παιδιού: «Πατέρα…». Αλήθεια ή πλάνη;
Τυχαίο γεγονός ή βεντέτα; Οι
καταστάσεις περιπλέκονται
και παίρνουν ανεξέλεγκτη
τροπή. Ακολουθεί δεύτερος
θάνατος – αυτήν τη φορά μια
γυναίκα. «Τις γυναίκες και τα
κοπέλια δεν τα σκοτώνουν.
Αλλού να ψάξετε για τον φονιά. Όχι στη βεντέτα…» Τα λόγια των μυστών ακούγονται
ουτοπικά. «Πάρε την κοπελιά
μας και αλαργέψετε αμέσως
από την Κρήτη. Δεν θα αργήσει να γίνει κι άλλο κακό.
Φύγετε…» Μια μάνα μαζί με
την κόρη της, εν μία νυκτί,
εξαφανίζονται από προσώπου γης.
Ένα κλειδί μένει κρεμασμένο στην πρόκα του τοίχου
και μια μαντινάδα στέκει ατε-

λείωτη. Όρη και θάλασσες,
τραγούδια και κατάρες, οργή
και χάδι. Μέσα στις αντιθέσεις
της φωτιάς, οι άνθρωποι χτίζουν τα όνειρά τους. Ωστόσο,
η θέληση και το πάθος δεν
αρκούν. Τα πάντα μπορούν
να ανατραπούν ακαριαία.
Ένας ατέρμονος κύκλος αίματος συνεχίζεται και η παλιά βεντέτα, σαν εφιάλτης,
σκορπά τον τρόμο ανάμεσα
σε δυο χωριά της Κρήτης. Οι
λέξεις ποτέ δεν είχαν αρκετή
δύναμη για να περιγράψουν
τόσο ακραία συναισθήματα.
Τι θα μπορούσε να επιφέρει
τη συμφιλίωση, τον πολυπόθητο Σασμό;

Για να πω την αλήθεια, δεν είχα ιδέα
πως υπήρχε ο Σασμός
στη Κρήτη. Μόνο η
στυγνή και αιματηρή
βεντέτα. Και τι είναι τελικά αυτό; Ακριβώς το
αντίθετο της βεντέτας,
η άγνωστη παράδοση
των Κρητικών που επιβιώνει μέχρι τις ημέρες
μας και υπαγορεύει την
μεσολάβηση σε συμβιβασμούς για να μην κλιμακωθεί η βία στα χωριά
του Ψηλορείτη. Κάποια
επιφανή και αξιόπιστα
άτομα της κρητικής κοινωνίας αναλαμβάνουν εδώ και
μισό αιώνα περίπου τον ρόλο
του «ειρηνοποιού» και μεσολαβούν και συμφιλιώνουν, να
«σάσουν» δηλαδή τις αντιμαχόμενες πλευρές για να μη
μιλήσουν τα όπλα.
Θεωρείται ένας πολύ αποτελεσματικός τρόπος για να
σταματήσει αυτή η αιματηρή
γραμμή της αυτοδικίας.
Με αυτό το κοινωνικό
θέμα καταπιάνεται ο συγγραφέας μας αυτή τη φορά.
Και ό,τι και να πούμε για
αυτό το βιβλίο είναι πραγματικά λίγο.
Μια ολοζώντανη γραφή

που κυριολεκτικά τα «σπάει».
Τόσο η υπόθεση-που βασίζεται
σε πραγματικά γεγονότα-όσο και
η αφήγηση είναι συγκλονιστικά. Από τις πρώτες γραμμές του
βιβλίου συν-βιώνουμε όλες τις
καταστάσεις μαζί με τους ήρωες,
που πολλές φορές είναι γροθιές
στο στομάχι και μας κόβει την
ανάσα.
Ένα βιβλίο που τα έχει όλα, συναίσθημα, γρήγορη και δυναμική
πλοκή που ξεκινά από τις πρώτες
κιόλας γραμμές του, ανατροπές,
αγωνία, που χτυπάει κόκκινο,
παραστατική περιγραφή, με έντονες εικόνες και γεμάτες από το
άρωμα της Κρήτης και όχι μόνο,
ολοζώντανους διαλόγους και χαρακτήρες.
Είναι τόσο μεγάλη η ένταση
της γραφής του συγγραφέα που
κάποιες φορές ο αναγνώστης θα
βρεθεί σε σημείο να μην αντέχει
να διαβάσει αμέσως παρακάτω.
Η αιτία της βεντέτας αλλά και το
ποιος είναι ο δολοφόνος αποκα-

λύπτονται στο τέλος και η δύναμη
της συγχώρεσης καταφέρνει και
μετατρέπει αυτή την αιματηρή
αντιπαράθεση γεμάτη θάνατο σε
δρόμο που οδηγεί μόνο στη ζωή.
Τολμώ να πω πως θα μου άρεσε η ιδέα να το έβλεπα να παίρνει
σάρκα και οστά σαν εβδομαδιαία
μίνι-σειρά με ξένη συμπαραγωγή
φυσικά.

Λίγα λόγια για τον συγγραφέα
Ο Σπύρος Πετρουλάκης γεννήθηκε στην Αθήνα και έζησε στο Ρέθυμνο και στα Χανιά από όπου και κατάγεται. Είναι συνθέτης και στιχουργός
και έχει συμμετάσχει σε μουσικές
παραστάσεις και συναυλίες σε όλη
την Ελλάδα. Έχει διατελέσει διευθυντής στο διαφημιστικό τμήμα και ραδιοφωνικός παραγωγός στο Δίκτυο
fm 91,5 στα Χανιά. Ασχολείται επαγγελματικά με τη φωτογραφία, είναι
αφηγητής παραμυθιών, προπονητής
και Πανελληνιονίκης στο άθλημα του
Taekwondo και έχει ως χόμπι την
αναρρίχηση και τις καταδύσεις.

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

ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ
ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ - ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ
• ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ • ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ • ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ
• PARK PILOT • ΓΡΥΛΟΙ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ • ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ
ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ

κιν. 6948 104163-65, fax:211 7702882
ΠΟΥΛΙΤΣΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ - e-mail: drososservice@gmail.com

ΩΡΑΡΙΟ ΙΑΤΡΕΙΟΥ:

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

Προσφορά
Φεβρουαρίου

Μεσοθεραπεία
για βιοαναζωογόνηση

με βιταμίνες και υαλουρονικό!

Δέρμα λαμπερό
και ενυδατωμένο

που ακτινοβολεί υγεία!!!

Από 120€ ΜΟΝΟ 60€
Η εφαρμογή της Μεσοθεραπείας Προσώπου ενδείκνυται σε περιπτώσεις αφυδάτωσης και χαλάρωσης
του δέρματος, ρυτίδων, απώλειας σφριγηλότητας,
καθώς επίσης και παρατεταμένης έκθεσης στον
ήλιο – φωτογήρανση. Η Μεσοθεραπεία Προσώπου
είναι μία φυσική, ανώδυνη, απόλυτα ασφαλής μη
επεμβατική μέθοδος!
Το πλεονέκτημα τις Μεσοθεραπείας έναντι άλλων
θεραπειών, είναι πως αναζωογονεί το δέρμα με
τη χρήση φυσικών συστατικών, βιταμινών και αδιασταύρωτου υαλουρονικού οξέος, ενώ επιπλέον
υαλουρονικό οξύ παράγεται φυσικά από τον οργανισμό λόγω των μικροτραυματισμών στην επιδερμίδα! Χαρίζει ένα απόλυτα φυσικό αποτέλεσμα και
αναδεικνύει τα χαρακτηριστικά του προσώπου!

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

27410

55405

ΟΔΥΣΣΕΩΣ
ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ
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

