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ΕΠΙΔΗΜΙΑ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ - ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΝΑ...

ΜΕΝΟΥΜΕ  ΣΠΙΤΙ!

Δεν πανικοβαλλόμαστε,  
δεν  υποτιμούμε  
την κατάσταση.
Ψυχραιμία και 
υπευθυνότητα και όλα 
θα πάνε καλά.
ΘΑ ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΟΥΜΕ

Αναλυτικά τα μέτρα που έχουν πάρει οι δήμοι και η Περιφέρεια
■ σελ.  4, 6, 11, 12-13, 16, 20

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

■ σελ. 5

Νυχθημερόν αγώνας 
για την αποκατάσταση 

της ζημιάς στην 
Ποσειδωνία

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ

■ σελ. 7

Έγκριση 
προϋπολογισμού με 
απόρριψη κωδικών 
της αντιπολίτευσης

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

■ σελ. 15

Νέα χρηματοδότηση: 
1 εκατ. ευρώ για 

πεζοδρόμια στο Κιάτο

ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ:  ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΡΩΓΑΔΗΣ

■ σελ. 3

■ σελ. 19■ σελ. 8

Νέα έργα για  
την Κορινθία από  
την Περιφέρεια
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Ο δήμαρχος Βλάσης Τσιώτος ξεκαθαρίζει την 
αλήθεια για την ύπαρξη κρούσματος κορωνοϊού

Ο αντιδήμαρχος Οικονομικών Βέλου-Βόχας τοποθετείται για 
τον προϋπολογισμό και την αντιπολίτευση

Το μόνο πράγμα που 
πρέπει να φοβόμαστε 
είναι ο ίδιος ο φόβος

“Στόχος της αντιπολίτευσης 
ήταν μια πολιτική «νίκη» και 

ένα social μιντιακό πάρτυ”
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Η σελίδα του Λέωντος...

Εμείς οι άνθρωποι έχουμε δύο 
ψυχές.  Μια Λευκή, φτιαγ-

μένη από φως και μία 
Μαύρη φτιαγμένη από 
σκοτάδι. Οι δυο τους 
παλεύουν συνεχώς 
πιά θα υπερισχύσει.
Στην προηγούμενη 
προσφυγική κρίση το 
2015-16 υπερίσχυσε η 
Λευκή, με σύμβολο τις 
γιαγιάδες της Λέσβου. 

Η μαύρη ψυχή όμως βυσσοδο-
μούσε υπόγεια και πήρε τελικά 

την εκδίκηση της, στην τρέ-
χουσα αντίστοιχη κρίση. 

Σύμβολό της οι ‘Ελλη-
ναράδες’, στη Λέσβο 
πάλι.
Η μάχη όμως συνεχί-

ζεται και καλό είναι να 
βάλουμε λίγο πλάτη και 

μείς, πριν μας καλύψει 
όλους το σκοτάδι….!!!

Θα ακριβύνουν τα δημοτικά τέλη λόγω υψηλού κόστους αποκομιδής των 
απορριμμάτων, με τη νέα διαδικασία που ξεκινά οσονούπω, μας προειδο-

ποίησε ο δήμαρχος.
Μην ανησυχείς δήμαρχε εμείς είμαστε κιμπάριδες.
Άλλωστε 30 τόσα χρόνια προσπαθείτε όλοι οι δήμαρχοι στη σειρά να βρείτε την 
ακριβότερη λύση, δε θα σα το χαλάσουμε τώρα εμείς για μικροποσά!!!

Ηανακύκλωση θα μας σώσει ισχυρίστηκε ο δήμαρχος μας στην ίδια συνέ-
ντευξη τύπου.

Με όλο το σεβασμό δήμαρχε, αλλά μήπως να ελέγξεις τις αρμόδιες υπηρεσίες 
του δήμου που διαφεντεύεις, γιατί στέλνουν αρνητικά μηνύματα.
Αν θέλεις και λεπτομέρειες στη διάθεσή σου!!!

Οι τούρκοι μας έχουν στριμώξει, 
όπου νάνε μπαίνουν στην πόλη 

Μεγαλειότατε, ξεφώνισε ασθμαίνο-
ντας ο αρμόδιος για τη φύλαξη της 
πόλης στρατηγός.
- Τι μας διατάζεται να κάνουμε Εκλα-
μπρότατε, ρώτησε με την αγωνία ζω-
γραφισμένη στο πρόσωπό του.
- Ψυχραιμία παιδί μου, ψυχραιμία, 
απάντησε ο τελευταίος αυτοκράτο-
ρας του Βυζαντίου από το ύψος της 
μεγαλειότητάς του.
Και ο μεν αυτοκράτωρ κατάντησε 
‘Μαρμαρωμένος Βασιλιάς’, η δε 
‘Ψυχραιμία’ το επίσημο δόγμα της 
εξωτερικής μας πολιτικής έκτοτε!!!

Ουδέν κακόν αμιγές καλού.
Τα ‘φανταχτερά’ γεγονότα του 

Έβρου βοήθησαν τον μεν Ερντογάν 
να καλύψει τη σφαλιάρα στη Συρία, 
το δε Μητσοτάκη το μπάχαλο στη 
Λέσβο. Ο θεός είναι μεγάλος τελικά 
και ο Αλλάχ επίσης!!!

Μπορεί να μην έχουμε δει ακόμη 
τις μπουλντόζες στο ελληνικό 

αλλά είδαμε κάμποσες στα επιταγμέ-
να νησιά μας.
Οι νησιώτες μάλιστα τις υποδέχτη-
καν με  εκδηλώσεις ενθουσιασμού 
και άφθονα πυροτεχνήματα.
Δεν πειράζει Άδωνη, υπουργέ της 
καρδιάς μας, που σε έφαγε ο Μητα-
ράκης, ανάπτυξη να έχουμε και ας 
είναι και επιταγμένη!!!

Την τιμητική του έχει ο Άδωνις 
από τη στήλη σήμερα. Δε φταίω 

εγώ όμως αυτός δίνει αφορμές. 
Για να είμαι ειλικρινής τον έβλεπα 
που ίδρωνε και ξεΐδρωνε στην τηλε-
όραση και υπέθεσα ότι η ανάπτυξη , 
της οποίας είναι υπεύθυνος, έχει έρ-
θει και πλημυρίσει τη χώρα. Μετά 
διάβασα τα επίσημα στοιχεία της 
ανεργίας, ότι τους τελευταίους δύο 
μήνες έχουμε αύξηση των ανέργων 
και θορυβήθηκα.
κε υπουργέ, με όλο το σεβασμό, 
μήπως να μιλάτε λιγότερο και να 
δουλεύετε περισσότερο. Και με την 
ευκαιρία, εκείνες οι μπουλντόζες στο 
ελληνικό τι έγιναν, έχασαν το δρό-
μο???

Δε μεταδίδεται ο τρισκατάρατος 
ιός με τη Θεία Κοινωνία απε-

φάνθη η εκκλησία και συμφώνησε 
και ο αρμόδιος κρατικός οργανι-
σμός(!), με τη επιστημονική αυτή 
τοποθέτηση. Επειδή όμως οι βουλές 
του Θεού είναι άγνωστες, καλό είναι 
να πάρουμε και μια γάτα.
Προτείνω επισήμως στη εκκλησία :
Η μετάληψη να δίδεται στους πι-
στούς με ατομικό καλαμάκι μιας 
χρήσεως, που θα φέρνει κάθε πιστός 
από το σπίτι του και μετά θα το ενα-
ποθέτει στο ειδικό χωνευτήριο για 
εξαύλωση.
Εννοείται ότι θα είναι διαβασμένα 
καταλλήλως, για να είμαστε και 
εντάξει με τις ιερές παραδόσεις.
Πατέντα εεεε!!! 

Ηπολεμική αρετή ημών των Ελ-
λήνων ουδόλως αμφισβητείται, 

αντιθέτως από την εποχή του Τρωι-
κού πολέμου μέχρι και το έπος του 
’40, συνεχώς διαπρέπουμε στα πεδία 
των μαχών.
Το ομολόγησε άλλωστε και ο Τσώρ-
τσιλ, λίγο πριν μας παραδώσει στο 
νέο ηγεμόνα.
Και ενώ στις πολεμικές περιόδους εί-
μαστε μια γροθιά, στον καιρό της ει-
ρήνης τα πάμε χάλια. Από πτώχευση 
σε πτώχευση και από κακομοιριά σε 
κακομοιριά.
Ας το πάρουμε απόφαση λοιπόν ότι 
είμαστε λαός πολεμιστών και μόνο 
έτσι μπορούμε να λειτουργήσουμε.
Καλώ την κυβέρνηση τώρα που 
έχουμε προπονηθεί στον Έβρο με 
τους αμάχους και είμαστε σε φόρμα, 
να κηρύξει αμέσως πόλεμο στη γεί-
τονα και φίλη Τουρκία για να μη χα-
θεί το momentum. Αν δε Η Τουρκία 
είναι απασχολημένη και δεν αδειάζει 
να συμμετάσχει, ας τα βάλουμε με 
την Ιταλία, που έχουμε παλιά χρέη, ή 
και με την Αίγυπτο, που και για αυ-
τούς έχουμε ράμματα.
Όσο είναι καιρός, γιατί άμα  το κα-
θυστερήσουμε πιάνει καλοκαίρι και 
έχουμε τα μπάνια του λαού σε προ-
τεραιότητα!!! 

Γράφει και επιμελείται ο ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ  • LeoStergiopoulos@Gmail.com
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Ψηφίσματα για τον 
κορωνοϊό και τους 
δασικούς χάρτες

Δύο ψηφίσματα ενέκρινε το Πε-
ριφερειακό Συμβούλιο Πελοπον-
νήσου στη συνεδρίασή του, την 
Τετάρτη 11 Μαρτίου.
Το ένα ψήφισμα αφορά το θέμα 
του κορωνοϊού και με αυτό 
ζητείται από την πολιτεία η λήψη 
μέτρων και η στελέχωση των 
υποδομών υγείας για την αντιμε-
τώπιση της διάδοσης της νόσου.
Το δεύτερο ψήφισμα αφορά το 
θέμα των δασικών χαρτών και με 
αυτό το σώμα καλεί την πολιτεία 
να προβεί σε διορθωτικές κινή-
σεις προκειμένου να λυθούν τα 
προβλήματα που έχουν προκύψει 
και να στελεχώσει επαρκώς τις 
αρμόδιες υπηρεσίες.

συνεδρίαση

Σειρά έργων για την Κορινθία 
ενέκρινε το Περιφερειακό

Ικανοποιημένος δηλώνει ο αντιπεριφερειάρχης κ. Γκιολής

Έργα και σύναψη προγραμματι-
κών συμβάσεων που αφορούν 
την Π.Ε. Κορινθίας ενέκρινε το 

Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννή-
σου, στη συνεδρίασή του την Τετάρτη 
11 Μαρτίου, στην Τρίπολη.

Ειδικότερα, ύστερα από εισήγηση 
της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων για 
την τροποποίηση του Τεχνικού Προ-
γράμματος ΚΑΠ και ίδιων πόρων ΠΕ 
Κορινθίας έτους 2020, έχουν ως εξής:

α. Αλλαγή τίτλου του έργου «Συντή-
ρηση αντιπλημμυρικών υποδομών, 
καθαρισμός και αντιμετώπιση εκτά-
κτων αναγκών σε ρέματα των περι-
οχών Σικυωνίων και Ξυλοκάστρου 
– Ευρωστίνης» σε έργο «Εργασίες 
καθαρισμού σε ρέματα των περι-
οχών Βέλου - Βόχας, Σικυωνίων 
και Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης» με 
ταυτόχρονη αύξηση προϋπολογισμού 
και πίστωσης με τελικό ποσό 400.000 
ευρώ και

β. Αλλαγή τίτλου έργου «Συντήρη-
ση αντιπλημμυρικών υποδομών, κα-
θαρισμός και αντιμετώπιση εκτάκτων 
αναγκών σε ρέματα των περιοχών 
Κορίνθου, Λουτρακίου - Αγίων Θεο-
δώρων - Περαχώρας και Νεμέας» σε 
έργο «Εργασίες καθαρισμού σε ρέ-
ματα των περιοχών Κορίνθου, Λου-
τρακίου - Αγίων Θεοδώρων - Περα-

χώρας και Νεμέας» με ταυτόχρονη 
αύξηση του προϋπολογισμού και της 
πίστωσης με τελικό ποσό των 300.000 
ευρώ.

Παράλληλα από το Περιφερειακό 
Συμβούλιο εγκρίθηκε η σύναψη προ-
γραμματικής σύμβασης μεταξύ του 
Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου και 
της Περιφέρειας Πελοποννήσου – 
όπως έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει σήμερα - για την 
υλοποίηση του έργου με 
τίτλο «Ανακαίνιση – Ανα-
κατασκευή των μαγειρεί-
ων του Γ.Ν. Κορίνθου» 
προϋπολογισμού περί των 
532.000 ευρώ και

Ο Αντιπεριφεριάρχης ΠΕ 
Κορινθίας Τάσος Γκιολής, 
ως πρώην ιατρός του Νοσοκομείου 
Κορίνθου ήξερε το πρόβλημα «εκ των 

έσω» εφόσον οι κτιριακές εγκαταστά-
σεις είναι κατασκευασμένες προ 40ετί-
ας με μηχανολογικό εξοπλισμό που δε 
λειτουργεί, ηλεκτρολογικές εγκατα-
στάσεις που δεν τηρούν τις προβλε-
πόμενες προδιαγραφές ενώ έως και 
το σύστημα πυρανίχνευσης και αυτό-
ματης κατάσβεσης δε λειτουργεί. Την 
προσπάθειά του για την σύναψη της 
προγραμματικής όπως και ο ίδιος έχει 
χαρακτηριστικά δηλώσει «την οφείλω 
στους συναδέλφους μου, στους νοση-
λευομένους, προγραμματική που και 
ο Περιφερειάρχης Παναγιώτης Νίκας 
στήριξε από την πρώτη στιγμή αναφο-
ράς μας σε αυτό το θέμα».

Επίσης, εγκρίθηκε η σύναψη προ-
γραμματικής σύμβασης μεταξύ του 
υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητι-
σμού και της Περιφέρειας Πελοποννή-

σου για την υλοποίηση  του 
έργου «Κατασκευή τουα-
λετών στον Αρχαιολογικό 
Χώρο Σταδίου Αρχαίας 
Νεμέας», με προϋπολογι-
σμό 45.000 ευρώ, δεδο-
μένης της διεξαγωγής της 
έβδομης Νεμεάδας που 
θα διεξαχθεί στον αρχαιο-
λογικό χώρο του σταδίου 

της Αρχαίας Νεμέας 26 με 28 Ιουνίου 
2020.

n
Το έργο των 

μαγειρείων στο 
Νοσοκομείο 

Κορίνθου ήταν 
πάγιο αίτημα επί 

σειρά ετών

ΑΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ W.C.

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ 
ΕΝΤΟΜΩΝ

ΓΡΑΦΕΊΑ 
W.C.  

ΚΑΦΕΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΊΑ 
ΕΣΤΊΑΤΟΡΊΑ 

ΠΑΊΔΟΤΟΠΟΊ 
ΓΥΜΝΑΣΤΉΡΊΑ 
ΚΟΜΜΩΤΉΡΊΑ 

ΠΑΊΔΊΚΑ ΡΟΥΧΑ 
ΥΠΟΔΉΜΑΤΑ 

ΑΝΔΡΊΚΑ-ΓΥΝΑΊΚΕΊΑ ΡΟΥΧΑ 
ΕΣΩΡΟΥΧΑ 

ΔΕΡΜΑΤΊΝΑ ΕΊΔΉ 

Τώρα η επιλογή είναι δική σας!

25ης Μαρτίου 5, Κιάτο 20200, τ.&f. 27420 27744, κιν. 6937 046857

www.earthcontrol.gr   e-mail: info@earthcontrol.gr

ΣΤΕΛΙΟΣ  ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ
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Π ρογραμματισμένη σύσκεψη 
πραγματοποίησε ο Αντιπερι-
φερειάρχης ΠΕ Κορινθίας κ 

Αναστάσιος Γκιολής την Παρασκευή 6 
Μαρτίου 2020, με θέμα την πρόληψη 
και την αντιμετώπιση της λοιμώδης 
νόσου COVID-19 του νέου Κορωνο-
ϊού που εμφανίστηκε στη χώρα μας. 

Στην σύσκεψη συμμετείχαν: Η Αντι-
περιφερειάρχης Παιδείας και Πολιτι-
σμού κα Αθηνά Κόρκα, ο Διοικητής 
του Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου 
κ. Γρηγόρης Καρπούζης, ο πρόεδρος 
του Ιατρικού Συλλόγου Κορινθίας κ. 
Χρυσοβαλάντης Μέλλος, η πρόεδρος 
φαρμακευτικού συλλόγου Κορινθίας 
κα Σοφία Κοκλώνη, οι Δήμαρχοι και 
Αντιδήμαρχοι του Νομού, οι Δ/ντες 
Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης 
Κορινθίας, ο Δ/ντης Δημόσιας Υγείας 
και Κοινωνικής Μέριμνας κ. Μιχάλης 
Πέρρος, η Υπεύθυνη Πολιτικής Προ-
στασίας κα Ρούλα Χαρίτου και κλιμά-

ωμένο κρούσμα στο Νομό Κορινθίας 
και αυτό που έχουμε να συστήσουμε 
είναι όχι πανικός και αυστηρή τήρη-
ση των οδηγιών ατομικής και συλ-
λογικής υγιεινής (σε οικίες, σχολεία, 
επαγγελματικούς χώρους, κ.α.)».

κιο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού 
Κορινθίας.

Ο κ. Γκιολής χαρακτηριστικά ανέφε-
ρε πως «εμείς και όλες οι τοπικές αρ-
χές είμαστε σε εγρήγορση και πάντα σε 
επικοινωνία με τους αρμόδιους φορείς 

Δημόσιας Υγείας. Είναι ξεκάθαρο πως 
ακολουθούμε αυστηρά την οποια-
δήποτε καθοδήγηση και μέτρο του 
Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας 
(ΕΟΔΥ) που θα μας υποδείξει. Αυτή τη 
στιγμή δεν υπάρχει κανένα επιβεβαι-

Ευρεία σύσκεψη στην Π.Ε. Κορινθίας 
για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού

Εγκύκλιος για έκτακτα μέτρα στις υπηρεσίες

Πρόληψη-Προστασία και γνώση από επιστήμονες, λέει ο αντιπεριφερειάρχης Τάσος Γκιολής

Την εφαρμογή έκτακτων μέτρων και προσωρινών μέτρων για την αντιμετώπι-
ση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 στις υπηρεσίες της 
Περιφέρειας Πελοποννήσου γνωστοποιεί ο περιφερειάρχης Παναγιώτης Νίκας, με 
κατεπείγουσα εγκύκλιο που εξέδωσε την Παρασκευή 13 Μαρτίου.

Η εγκύκλιος, απευθύνεται ειδικότερα προς τον αναπληρωτή περιφερειάρχη, 
τους χωρικούς και θεματικούς αντιπεριφερειάρχες, τον Εκτελεστικό Γραμματέα της 
Περιφέρειας, καθώς επίσης και προς τους προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσε-
ων, των Διευθύνσεων της έδρας αλλά και των Περιφερειακών Ενοτήτων (οι οποίοι 
θα πρέπει να ενημερώσουν ενυπόγραφα τους οικείους υφισταμένους), καθώς και 

των Αυτοτελών Διευθύνσεων και Τμημάτων, 
όπως επίσης στους προϊσταμένους της ΕΥ-
ΔΕΠ Πελοποννήσου 2014-2020 και του Περι-
φερειακού Ταμείου Ανάπτυξης, όπως επίσης 
προς τους προέδρους και τους διευθύνοντες 
συμβούλους των νομικών προσώπων της 
Περιφέρειας κι ακόμα προς τους προέδρους 
των Συλλόγων υπαλλήλων ανά Περιφερεια-
κή Ενότητα. Στο μεταξύ πραγματοποιήθηκε 
σήμερα στις 9 το πρωί, στην Τρίπολη, υπό 
τον περιφερειάρχη Π. Νίκα, η σύσκεψη της 
επιτελικής ομάδας που συστάθηκε στην Πε-
ριφέρεια Πελοποννήσου για την καταγρα-
φή της κατάστασης στις υπηρεσίες της -της 
έδρας και των Περιφερειακών Ενοτήτων-, 
στις οποίες δεν διαπιστώθηκε κάποιο πρό-
βλημα σήμερα Παρασκευή. Υπενθυμίζεται ότι 
η σύσκεψη αυτή θα συγκαλείται σε καθημε-
ρινή βάση και την ίδια ώρα, μέχρι να λήξει η 

κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην οποία βρί-
σκεται ολόκληρη η χώρα λόγω της διάδοσης 
του κορωνοϊού.

Την εν λόγω ομάδα αποτελούν ο αναπλη-
ρωτής περιφερειάρχης Χρήστος Λαμπρό-
πουλος, ο Εκτελεστικός Γραμματέας της 
Περιφέρειας Παναγιώτης Κολιόπουλος, η 
προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτε-
ρικής Λειτουργίας Αγγελική Πουλοπούλου, ο 
προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Δημό-
σιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Βασί-
λης Διαμαντόπουλος και ο προϊστάμενος της 
Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Θεόδωρος 
Αγγελόπουλος. Σημειώνεται ότι στην ομάδα 
μπορεί να συμμετέχει και χωρικός ή  θεματι-
κός αντιπεριφερειάρχης, καθώς και προϊστά-
μενος Διεύθυνσης ή Τμήματος όπου παρατη-
ρείται οποιαδήποτε δυσλειτουργία, από την 
έδρα ή την Περιφερειακή Ενότητα.



ΔΕΥΤΕΡΑ  16  ΜΑΡΤΙΟΥ 2020

5ΠΟΛΙΤΏΝ
Γνώμη δήμος Κορινθίων

Η διάβρωση στην Ποσειδωνία
έκοψε το νερό στην Κόρινθο

Το πρόβλημα ανέκυψε την Τετάρτη 11 
Μαρτίου όταν διαπιστώθηκε 
εκτεταμένη και πολύ σοβαρή 
ζημιά στον κεντρικό αποχε-

τευτικό αγωγό της Κορίνθου στην περιοχή 
της Ποσειδωνίας. Αμέσως η ΔΕΥΑ Κοριν-

θίων έβγαλε ανακοίνωση στην οποία ενη-
μέρωνε το κοινό ότι θα πραγματοποιηθεί 
διακοπή νερού στην πόλη, λόγω των ερ-
γασιών αποκατάστασης της βλάβης, που 
απαιτούσαν στεγνό περιβάλλον. 
Η ζημιά βέβαια αποδείχθηκε μεγαλύτερη 

της αναμενόμενης και η αποκατάστασης 
της βλάβης έγινε τελικά το απόγευμα της 
Πέμπτης 12 Μαρτίου μετά από υπεράν-
θρωπες προσπάθειες των εργαζομένων 
υπό τη διαρκή παρουσία και εποπτεία του 
δημάρχου Κορινθίων Βασ. Νανόπουλου.

ΑΓΩΝΑΣ

Δημιουργήθηκε μεγάλη ζημιά στον αγωγό αποχέτευσης - Νυχθημερόν δούλεψαν τα 
συνεργεία του δήμου - Επί ποδός ο δήμαρχος Βασίλης Νανόπουλος συντόνιζε τις ενέργειες

Η
βλάβη στον κεντρικό απο-
χετευτικό αγωγό της Κο-
ρίνθου έγινε αντιληπτή την 
Τετάρτη το απόγευμα και 
αμέσως προγραμματίστηκε 

η αποκατάστασή της για την Πέμπτη 
12 Μαρτίου. Η Δημοτική επιχείρηση 
Ύδρευσης Αποχέτευσης Κορινθίων 
έβγαλε ανακοίνωση στην οποία ενη-
μέρωνε το κοινό πως: 

«Η ΔΕΥΑ Κορίνθου σας ενημερώνει 
ότι την Πέμπτη 12-3-2020 θα γίνει δια-
κοπή υδροδότησης στην πόλη της Κο-
ρίνθου λόγω εργασιών αποκατάστασης 
κεντρικού αποχετευτικού αγωγού.

Η διακοπή θα γίνει από 01.00 π.μ. 
μέχρι 11.00 π.μ.

Σας ενημερώνουμε ότι μετά την 
αποκατάσταση της υδροδότησης μπο-
ρεί να παρατηρηθεί μικρή θολότητα του 
νερού για λίγες ώρες.

Παρακαλούμε να φροντίσετε για 
την κάλυψη των αναγκών σας κατά τις 
ώρες της διακοπής κι ευχαριστούμε για 
την κατανόησή σας».

Η βλάβη είχε προκληθεί όπως 
φάνηκε από την εκτεταμένη διά-
βρωση, στην οποία υπόκειται το 
παραλιακό μέτωπο της Ποσειδω-
νίας. Τα συνεργεία της ΔΕΥΑΚ που 
έπιασαν αμέσως δουλειά, δουλεύ-
οντας από τις νυχτερινές ακόμη 
ώρες, βρέθηκαν αντιμέτωπα με 
σοβαρές δυσκολίες στην αποκα-
τάσταση, διότι είχε γίνει καθίζηση 
του αγωγού σε μήκος 4 μέτρων.

Τελικά προς το μεσημέρι της 
Πέμπτης φάνηκε ότι η βλάβη 
ήταν αδύνατον να αποκαταστα-
θεί πριν τις απογευματινές ώρες, 
οπότε και η ΔΕΥΑΚ εξέδωσε νέα 
ανακοίνωση στην οποία αναφερό-
ταν: «Η ΔΕΥΑ Κορίνθου σας ενη-
μερώνει ότι λόγω του ότι η ζημιά 
στον κεντρικό αποχετευτικό αγωγό 
στην Ποσειδωνία είναι μεγαλύτερη 
της αναμενόμενης, η διακοπή της 
υδροδότησης στην πόλη της Κορίν-

θου θα διαρκέσει έως τις απογευματι-
νές ώρες της Πέμπτης 12-3-2020.

Τα συνεργεία της ΔΕΥΑ εργάζονται 
πυρετωδώς για την όσο το δυνατόν συ-
ντομότερη αποκατάσταση της ζημιάς».

Οι δηλώσεις του δημάρχου 
Βασίλη Νανόπουλου

Ο δήμαρχος Κορινθίων, επί ποδός 
από την πρώτη στιγμή παρακολου-
θούσε και συντόνιζε το έργο των συ-
νεργείων της ΔΕΥΑΚ για την αποκα-
τάσταση της βλάβης. Το μεσημέρι της 
Πέμπτης, παρών στο σημείο της ζημιάς 

έκανε δηλώσεις στο ekorinthos.gr και 
στον Θύμιο Τσαρμπό εξηγώντας πως: 
«από χθες το μεσημέρι (σ.σ. Τετάρτη 
11 Μαρτίου), στην Ποσειδωνία έχουμε 
μια μεγάλη έκτασης ζημιά στο δίκτυο 
αποχέτευσης. Δεν είναι προγραμματι-
σμένες οι εργασίες, είναι αποτέλεσμα 
μιας μεγάλης ζημιάς που προκλήθηκε 
από τη διάβρωση των ακτών, η οποία 
απομάκρυνε από τον κεντρικό αγωγό 
της αποχέτευσης το υποστήριγμα με 
αποτέλεσμα να σπάσει». 

Ο Βασίλης Νανόπουλος αναφέρθη-

κε στις προσπάθειες των συνεργείων 
να αποκαταστήσουν τη βλάβη, η οποία 
όμως όπως είπαμε αποδείχθηκε πολύ 
μεγαλύτερη. Εξήγησε επίσης ότι ήταν 
επιβεβλημένο να διακοπεί το νερό, 
γιατί η αποχέτευση θα έπρεπε να είναι 
στεγνή για να επισκευασθεί. Σημείω-
σε ότι με βάση το εύρος της ζημιάς η 
αποκατάσταση θα γίνει περί τις 7:00 το 
απόγευμα, όπως και συνέβη τελικά. 

Ο δήμαρχος δεν παρέλειψε να απα-
ντήσει σε δύο καίρια ερωτήματα σχετι-
κά με το θέμα: 

1. Το πρόβλημα λύθηκε; Δεν 
είμαστε σίγουροι, είπε ο Βασίλης 
Νανόπουλος, διότι η διάβρωση της 
ακτής έχει υποσκάψει το έδαφος 
κάτω από τον αγωγό και στο επό-
μενο τμήμα και είναι πιθανό κάποια 
στιγμή είτε τώρα είτε αργότερα, να 
ξανασπάσει ο αγωγός. 

2. Υπήρξε μόλυνση της θάλασ-
σας; Όχι φυσικά, τόνισε ο δήμαρχος, 
διότι από την πρώτη στιγμή η ΔΕΥ-
ΑΚ φρόντισε να γίνει εγκατάσταση 
δύο αντλιών οι οποίες παράκαμψαν 
το κατεστραμμένο δίκτυο και πήγαν 
τα λύματα στο επόμενο φρεάτιο. 

Θεωρώ είπε ο Βασίλης Νανό-
πουλος ότι οι εργαζόμενοι στην 
ΔΕΥΑΚ και οι συνεργάτες μας 
έκαναν ότι ήταν ανθρωπίνως δυ-
νατό και με το παραπάνω να απο-
καταστήσουν σωστά και έγκαιρα 
την βλάβη. Διανομή κατ’ οίκον

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟ

ΑΣΣΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΗΛ. 27410 87149

Ι. Π. ΔΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΓΡΑΕΡΙΟ
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Με ψυχραιμία και ένα-ένα 
τα βήματα του δήμου Κορινθίων 

κατά του κορωνοϊού
Χωρίς κινήσεις εντυπωσιασμού με αποφάσεις ουσίας κινείται ο Βασ. Νανόπουλος 

5 Μαρτίου 2020
Ακύρωση εκδήλωσης

Την Πέμπτη 5 Μαρτίου ανακοινώθηκε η ακύρωση 
προγραμματισμένης εκδήλωσης του Δήμου Κοριν-
θίων και της Ελληνικής Εταιρείας Μαστολογίας στο 
Δημοτικό Θέατρο Κορίνθου με θέμα «Ενημέρωση 
για την προστασία από τον καρκίνο του μαστού που 
απειλεί τη ζωή και την υγεία ανδρών και γυναικών».

9 Μαρτίου 2020
Κλείνουν τα ΚΑΠΗ - Αναστολή εκδηλώσεων

Στο πλαίσιο των προληπτικών ενεργειών «Ο δήμος 
Κορινθίων ανακοινώνει την αναστολή λειτουργίας των 
ΚΑΠΗ από αύριο Δευτέρα 09.03.20 και για διάστημα 
τεσσάρων (4) εβδομάδων.  Η αναστολή έρχεται σε συ-
νέχεια της ανακοίνωσης του Υπουργείου Υγείας περί 
«Νέων προληπτικών Μέτρων για την Προστασία της 
Δημόσιας Υγείας». Επιπλέον εφαρμόζονται τα εξής μέ-
τρα που αποφάσισε το υπουργείο Υγείας.
• Αναστολή οιασδήποτε συνεδριακής εκδήλωσης  για 

τις επόμενες 4 εβδομάδες.
• Αναστολή όλων των σχολικών εκδρομών στο εσω-

τερικό της χώρας για 2 εβδομάδες.
• Διεξαγωγή όλων των αθλητικών εκδηλώσεων κε-

κλεισμένων των θυρών, για τις επόμενες 2 εβδομά-
δες.
Τα μέτρα έχουν ως επίκεντρο την προστασία των ευ-

παθών ομάδων του πληθυσμού από πιθανή εξάπλωση 
της νόσου που σχετίζεται με τον κορονοΐό.

Ο δήμος με αίσθημα ευθύνης εφαρμόζει τις απο-
φάσεις και ακολουθεί τις υποδείξεις του Υπουργείου 
Υγείας, ενημερώνει τους δημότες του και έχει προετοι-
μαστεί κατάλληλα για να προχωρήσει σε απολυμάνσεις 
και κάθε άλλου είδους ενέργειες όταν και εάν αυτό κρι-
θεί αναγκαίο.

Υπενθυμίζουμε ότι δεν έχει διαπιστωθεί στο δήμο 
Κορινθίων κρούσμα ασθένειας από τον κορονοΐό και 
ευχόμαστε να μην υπάρξει  ποτέ».

10 Μαρτίου 2020
Αναστολή λειτουργίας σχολείων και όλων των 
δημοτικών χώρων 

Την Τρίτη 10 Μαρτίου τα μέτρα κλιμακώνονται και 
ο δήμος ανακοινώνει ότι «ο δήμος Κορινθίων προ-
χωρά στην αναστολή λειτουργίας όλων των δημοτι-
κών χώρων που φιλοξενούν κάθε είδους εκδηλώ-
σεις οι οποίες και ακυρώνονται για τις επόμενες 14 
ημέρες.Αναλυτικά θα παραμείνουν κλειστά:
• Οι σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων, βρεφο-

νηπιακοί σταθμοί και νηπιαγωγεία .
• To Δημοτικό Θέατρο «Θωμάς Θωμαΐδης»
• To Θέατρο στο ισόγειο του Δημαρχείου
• Το Δημοτικό Κολυμβητήριο
• Οι αίθουσες εκδηλώσεων του ΚΕΠΑΠ και της πι-

νακοθήκης 
• Στο κλειστό Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Κορίνθου 

οι προπονήσεις και οι αγώνες θα γίνονται χωρίς 
την παρουσία θεατών.
Καλούνται και παρακαλούνται οι πολίτες, οι φο-

ρείς, οι σύλλογοι και τα σωματεία σε πλήρη εφαρμο-
γή και τήρηση των αποφάσεων της πολιτείας και του 
δήμου , των μέτρων και των κανόνων υγιεινής προς 
αποφυγή πιθανής εξάπλωσης του κορωνοϊού», κα-
ταλήγει η ανακοίνωση.

12 Μαρτίου 2020
Περιορίζονται οι συναλλαγές με φυσική 
παρουσία - Κλείνουν οι δομές του ΚΕΠΑΠ

Την Πέμπτη 12 Μαρτίου ο δήμος Κορινθίων 
προχωρά σε δραστικά μέτρα. Ο δήμαρχος Βασίλης 
Νανόπουλος  στην ανακοίνωσή του σημειώνει πώς 
«Από εχθές ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κήρυξε 
"πανδημία" σε όλον τον πλανήτη, εξαιτίας του νέου κο-
ρωνοϊού. Σύμφωνα με αρκετές επιστημονικές προβλέ-
ψεις, οι περισσότεροι  από εμάς θα νοσήσουν από τη 
μεταδοτική αυτή νόσο.

Όπως αντιλαμβάνεστε, η κατάσταση είναι σοβαρή 
και απαιτεί απόλυτη ψυχραιμία και μεγάλη προσοχή 
ατομικά από τον καθένα μας, ώστε να αποφύγουμε να 
ασθενήσουμε οι ίδιοι ή οι οικείοι μας. 

Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος Κορινθίων  κλιμακώνει τα 
μέτρα πρόληψης που έχει ήδη πάρει και για τα οποία σας 
έχουμε ήδη ενημερώσει και, δεδομένης της σημαντικής 
μείωσης προσωπικού που έχει επέλθει λόγω της υπο-
χρεωτικής χορήγησης αδειών φύλαξης τέκνων (ειδικού 
σκοπού), λαμβάνει επιπλέον και τα ακόλουθα μέτρα:
- ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ από την Δευτέρα 

16 Μαρτίου 2020 ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΤΩΝ 
ΠΟΛΙΤΩΝ ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ έως και τις 24 
Μαρτίου 2020.
 Οι πολίτες δύνανται να εξυπηρετούνται ηλεκτρονικά 

ή τηλεφωνικά και να λαμβάνουν ηλεκτρονικώς τα αι-
τούμενα έγγραφα και πληροφορίες.Με φυσική παρου-
σία θα εξυπηρετούνται μόνο όσες περιπτώσεις κρίνο-
νται ως έκτακτες και επείγουσες κατόπιν τηλεφωνικής 
επικοινωνίας και εφόσον δεν υπάρχει άλλος τρόπος 
εξυπηρέτησης.
- Κλείνουν όλες οι ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ και τα ΥΠΑΙ-

ΘΡΙΑ ΠΑΡΚΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ και απαγορεύεται η 
χρήση τους.

- Οι ΧΩΡΟΙ ΑΘΛΗΣΗΣ (γήπεδα κ.λπ.) θα είναι πλέον 
κλειστοί ΚΑΙ για όλα τα τμήματα υποδομών όλων 
των αθλητικών σωματείων (έχουν ήδη ανασταλεί 
και τα αντίστοιχα πρωταθλήματα σχεδόν στο σύ-
νολό τους), δηλαδή δεν θα λειτουργούν καθόλου.

- Δήλωση από πολίτες προς την Οικονομική Υπηρεσία 
του Δήμου για επιπλέον τετραγωνικά ακινήτων, θα 
υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά μέσω internet στην 
ειδική πλατφόρμα ( https://tetragonika.govapp.gr/ 
). Σημειώνεται ότι η προθεσμία για δήλωση επιπλέον 
τετραγωνικών έχει ούτως ή άλλως παραταθεί μέχρι 
τις 30 Ιουνίου 2020.

- Για Πιστοποιητικά και βεβαιώσεις δημοτολογίου 
(ληξιαρχικές πράξεις, οικογενειακής κατάστασης 
κ.λπ.) θα πραγματοποιείται τηλεφωνικά η αίτηση 
στο τηλέφωνο του Δημαρχείου Ταυτόχρονα με την 
αίτησή του, ο πολίτης θα ενημερώνεται πότε θα είναι 
έτοιμο το πιστοποιητικό του για να προσέλθει στο Δη-
μαρχείο και να το παραλάβει.

- Για κάθε άλλη υπηρεσία ή συναλλαγή με τον Δήμο ή 
τα ΚΕΠ, οι πολίτες θα πρέπει προηγουμένως να επι-
κοινωνούν τηλεφωνικά στα ακόλουθα τηλέφωνα, 
προκειμένου να εξυπηρετούνται:

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών: 27413 61080 / Email: c.xidi@
korinthos.gr 
ΔΕΥΑ Κορίνθου: 27410 24444 / Email: info@deyakor.gr 
Δημοτολόγιο: 27413-61029, 27413 61035, 27413 61059 / Email: 
p.sourtzidi@korinthos.gr 

Τεχνικές Υπηρεσίες και Πολεοδομία: 27413-62800, 27413-62819, 
27413-62821 / Fax: 27413-62820 / Email: i.karaiskos@korinthos.gr 
Τμήμα Εσόδων: 27413-61057, 27413 61076 / Email: p.legga@
korinthos.gr 
Ταμειακή Υπηρεσία: 27413 61010, 61014 / c.stathopouloy@korinthos.gr 
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών : 2741361008 / m.pitsa@korinthos.gr 
Πρωτόκολλο: 27413 61074, 27413 61039, 27413 61043 /Email: 
protokollo@korinthos.gr , a.soukouli@korinthos.gr 
Διεύθυνση Προσωπικού: 27413 61031 / m.barbarousi@korinthos.gr 
Διεύθυνση Τοπικής Ανάπτυξης: 27413 62806 / carychrist@gmail.com 
Τμήμα Εμπορίου: 27413 62805 / Email: d.lygakis@korinthos.gr 
Διεύθυνση καθαριότητας και Ανακύκλωσης: 27410 27004, 27410 
74100 / 27413 62833 / Email: i.tsolakis@korinthos.gr 
Τμήμα Κοινωνικής προστασίας: 27413 62114 / Fax: 27413 62118 / 
Email: a.spiropoulou@korinthos.gr 
Τμήμα Πρασίνου: 27413 62843 / Email: up.dimopoulos@korinthos.gr 
ΚΕΠ: 27413 63503, 27413 63500 / e.papathanasiou@korinthos.gr 
ΚΕΠΑΠ: 27410 20109 / Email: kepapkor@gmail.com 
Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής: 27410 25717 / kkpdimkor@gmail.com 
Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο: 27410 22639 / Email: limtkor@otenet.gr 
ΔΑΕΚ: 27410 20338 / Email: daek@korinthos.gr 
Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου: 27413 61003 & 27413 61068 / 
Email: e.deli@korinthos.gr
Γραμματεία Οικονομικής Επιτροπής: 27413 61021 / Fax: 27413 61038 
/ Email: u.choursala@korinthos.gr 
Γραφείο Δημάρχου: 27413 61001, 27413 61041 / Fax: 27413 61044 / 
Email: info@korinthos.gr 
Γενικός Γραμματέας: 2741361069, n.spiliopoulos@korinthos.gr 
Γραφείο Τύπου: 27413-61045 Email: grafeiotypou@korinthos.gr 

Σε περίπτωση που κατά την τηλεφωνική επικοινω-
νία δεν είναι δυνατή η πλήρης εξυπηρέτηση του πολί-
τη, αυτός θα συνεννοείται με τον αρμόδιο υπάλληλο για 
την εξυπηρέτησή του με προσέλευση στο Δημαρχείο . 
Κατά την είσοδο στο Δημαρχείο θα υπάρχουν βασικά 
μέτρα πρόληψης, για τα οποία αρμόδιος υπάλληλος 
θα ευρίσκεται στην είσοδο και θα δίνει οδηγίες. Ση-
μειώνουμε ότι κανένα από τα προληπτικά μέτρα που 
παίρνει το Κράτος και η Αυτοδιοίκηση δεν μπορεί να 
αποδώσει, αν οι πολίτες δεν προσέχουν οι ίδιοι τον 
εαυτό τους και τους οικείους τους και αν οι πολίτες δεν 
τηρούν τα μέτρα που λαμβάνονται.

Γι΄ αυτό και σας παρακαλώ προσωπικά να τηρείτε 
όλες τις οδηγίες για την προστασία σας από την ασθέ-
νεια, ώστε να περάσει η πανδημία χωρίς να νοσήσετε. 
Ιδιαίτερα σας παρακαλώ να:
- Αποφεύγετε τις άσκοπες εξόδους από το σπίτι, τις 

άσκοπες μετακινήσεις και τον συγχρωτισμό με άλλους 
ανθρώπους, είτε σε ανοιχτό, είτε σε κλειστό χώρο.

- Αν δεν έχετε αντισηπτικό τζελ, να απολυμαίνετε τα 
χέρια σας με οινόπνευμα (καθαρό, μπλε, αλκοολού-
χο λοσιόν) 70 βαθμών και άνω. Είναι το ίδιο ακρι-
βώς με το αντισηπτικό τζελ.

- Διεκπεραιώνετε τις υποθέσεις σας με το Δημόσιο, 
τις Τράπεζες και τα καταστήματα (π.χ. super market) 
μέσω του διαδικτύου και του τηλεφώνου, χωρίς να 
μεταβαίνετε οι ίδιοι σε χώρους συνάθροισης κοινού.
Ο Δήμος μας θα συνεχίσει να σας ενημερώνει για ό,τι 

προκύπτει και εν γένει να λαμβάνει κάθε απαραίτητο 
μέτρο, προκειμένου να αποφύγουμε όσο το δυνατόν 
περισσότερο την εξάπλωση του κορωνοϊού στην πε-
ριοχή μας.Στην προσπάθεια αυτή, η ατομική προσοχή, 
η αυτο-προστασία, η πρόληψη και η υπεύθυνη στάση 
του κάθε ενός από εμάς, θα έχει καταλυτική σημασία».
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Εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός 
αλλά απορρίφθηκαν οι επίμαχοι  

κωδικοί της αντιπολίτευσης

Ε γκρίθηκε τελικά ο προϋπολο-
γισμός του δήμου Βέλου-Βό-
χας από την Αποκεντρωμένη 

Διοίκηση Πελοποννήσου, ωστόσο 
απορρίπτονται σύμφωνα με τις παρατη-
ρήσεις  δύο επίμαχοι κωδικοί που είχε 
θέσει η αντιπολίτευση και τίθεται σε 
αναμονή και η τακτοποίηση ενός τρίτου. 
Πρόκειται για κωδικούς τους οποί-
ους είχε επισημάνει και η Οικονομική 
Επιτροπή του δήμου Βέλου-Βόχας 
κατά τη συζήτηση του θέματος στο 
Δημοτικό Συμβούλιο και αναλυτικά 
αφορούν: 
1. Τον Κωδικό 35.6279.01 με τίτλο 
«Επιχορήγηση τοπικών συμβουλίων 
για εργασίες καθαρισμού, φωτισμού 
και εξωραϊσμού και των 15 Κοινο-
τήτων με πληθυσμιακά κριτήρια» 
ποσού 136.600€. Για τη συγκεκριμένη 
εγγραφή η Αποκεντρωμένη καλεί το 
Δήμο στην πρώτη αναμόρφωση να τη 
ΔΙΑΓΡΑΨΕΙ από τον προϋπολογισμό 
αφού δεν προβλέπεται από διάταξη 
νόμου. 
Θυμίζουμε ότι το συγκεκριμένο θέμα 
της Επιχορήγησης των Κοινοτήτων 
είχε αποτελέσει σημείο ισχυρής τρι-
βής και διαμάχης μεταξύ της μείζονος 
αντιπολίτευσης, του δημάρχου και 
των αντιδημάρχων εντός και εκτός 
Δημοτικού Συμβουλίου αφού γρά-
φτηκαν και ειπώθηκαν πολλά και από 
τις δύο πλευρές.
2. Τον Κωδικό 30.7326.02 που αφορά 
στην «Κατασκευή δικτύου ύδρευσης 
Βέλο-Στιμάγκα» για τον οποίον επί-
σης η Αποκεντρωμένη ζητά από το 
Δήμο Βέλου-Βόχας στην πρώτη ανα-

μόρφωση να τον ΔΙΑΓΡΑΨΕΙ αφού 
όπως είναι γνωστό, δεν μπορεί στον 
Προϋπολογισμό να υπάρχει εγγραφή 
για έργο που δεν έχει συμπεριληφθεί 
στο Τεχνικό Πρόγραμμα. 
3. Τέλος και σύμφωνα με πληροφορί-
ες, υπό αίρεση τίθεται και η μηδενική 
εγγραφή στον Κωδικό 02.00.6715.02, 
που αφορά στην Τακτική Επιχορή-
γηση του Λιμενικού Ταμείου Βόχας, 
αφού έχει ψηφισθεί από το Δημοτικό 
Συμβούλιο και αναμένεται να γίνει 
ΦΕΚ η αλλαγή της Συστατικής Πράξης 
του. Αυτό συνεπάγεται ότι όταν δημο-
σιευθεί το ΦΕΚ ο δήμος Βέλου-Βόχας 
θα είναι υποχρεωμένος με αναμόρ-
φωση του προϋπολογισμού του, να 
καταβάλει την Τακτική Επιχορήγηση 
των 50.000€ προς το Λιμενικό Ταμείο.

Ανάρτηση του Αννίβα
Με ανάρτηση στον προσωπικό λογα-
ριασμό του στο Facebook ο δήμαρχος 
Βέλου-Βόχας, Αννίβας Παπακυριά-

κος σημειώνει: 
«Προϋπολογισμός: Και ξανά άνθρακες 
ο θησαυρός!
Δικαίωση 100% της στάσης της δημο-
τικής αρχής στο θέμα του προϋπολογι-
σμού… Όλη η –το λιγότερο– περίεργη 
στάση του συνόλου της αντιπολίτευσης, 
με την ψήφιση του “δικού της προϋ-
πολογισμού” κατέρρευσε σαν χάρτινος 
πύργος, από το επίσημο ελεγκτικό όρ-
γανο της αποκεντρωμένης διοίκησης.
1. Έκρινε ΜΗ ΝΟΜΙΜΟ τον βασικό κω-
δικό …. των 136.000€, που σε κλίμα 
λαϊκισμού έταζε ο αρχηγός της μείζο-
νος αντιπολίτευσης, για να «σώσει» 
τους προέδρους των κοινοτήτων και 
γυρίζει το ποσό στο αποθεματικό.
2. Έκρινε ως ΜΗ ΝΟΜΙΜΟ το βασικό 
έργο …. της ύδρευσης που κάποιοι 
έταζαν στα λόγια…. και γυρίζει το ποσό 
στο αποθεματικό.
3. Τα ποσά αυτά μεταφέρονται στο απο-
θεματικό, απ’ όπου στην πρώτη ανα-
μόρφωση θα μεταφερθούν εκεί όπου 
πράγματι υπάρχει τεράστια ανάγκη. 
Εκεί δηλαδή που κόπηκαν τα μικρότε-
ρα ποσά, από την αντιπολίτευση χάρη 
υπεύθυνης στάσης... σύννομα μεν 
ανεύθυνα δε.
4. Χαμένοι από όλη αυτήν την τόσο 
αυτοδιοικητικά «ώριμη» στάση οι δη-

μότες.
5. Κερδισμένοι; Ας κρίνει ο καθείς.
6. Εκεί που στο σύνολό τους, σε άλλους 
δήμους, πρώην δήμαρχοι που βρίσκο-
νται στην αντιπολίτευση —οι οποίοι 
γνωρίζουν– δεν τόλμησαν να βάλουν 
χέρι, άνθρωποι που δεν γνωρίζουν 
τίποτα από αυτοδιοίκηση, επιχείρησαν 
να μετατρέψουν σε γήπεδο την ψήφιση 
του προϋπολογισμού και να πανηγυρί-
ζουν το 14-13…. για να υλοποιήσουν 
αυτά που υποσχέθηκαν προεκλογικά 
και για τα οποία καταψηφίστηκαν !!!!!!
Αν κάποιο όφελος είχε αυτή η ιστορία για 
τον δήμο και τους πολίτες του, είναι πως 
«Η αλήθεια και το δίκαιο πάντα νικούν!» 
Σε οποιαδήποτε πτυχή της ζωής μας.
ΥΣ. Γνωστή και καλή, η κομματική -αυ-
τοδιοικητική- πειθαρχία αλλά απαιτεί 
ηγέτες με γνώση. Αυτοί έχουν χρέος 
να καθοδηγούν σωστά τις παρατάξεις 
τους. Αλλιώς τις οδηγούν στο γκρεμό. 
Επειδή ο κάθε Δημ. Σύμβουλος είναι 
ξεχωριστή, αξιόλογη, πετυχημένη, 
υπεύθυνη κοινωνική μονάδα ας κρίνει 
τι ακριβώς του λένε να ψηφίζει γιατί 
η ιστορία γράφει και ο καθένας είναι 
υπεύθυνος των πράξεων του. Υπεύθυ-
νος απέναντι στον κόσμο που τον επέ-
λεξε στην θέση του και προσδοκά να 
δουλέψει για το καλό του», καταλήγει.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΜΑΡΜΑΡΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ
ΘΑΝΑΣΕΝΑΡΗΣ

Μουσών 14,
Βέλο Κορινθίας

Mάρµαρα • γρανίτες
φυσικά πετρώµατα

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

Αννίβας Παπακυριάκος, δήμαρχος Βέλου-Βόχας: Και ξανά άνθρακες ο θησαυρός!

Θανάσης Μανάβης: «Το γαρ πολύ 
της θλίψεως γεννά παραφροσύνη�»

Α νακοίνωση εξέδωσε η "Νέα Πνοή" και ο Θανάσης Μανάβης 
μετά τις δηλώσεις του δημάρχου Αννίβα Παπακυριάκου σχε-
τικά με τον προϋπολογισμό. Η ανακοίνωση που ανέβηκε στο 

Facebook γράφει: 
«Ενώ ο πλανήτης φλέγεται απο την πανδημία που απειλεί την ανθρω-

πότητα, ο δήμαρχος Βέλου-Βόχας,βρήκε την ευκαιρία, να πανηγυρίσει 
γιατί δεν θα πάρουν λεφτά τα χωριά μας να λύσουν τα μικρά προβλήματα 
που χρόνια τα βασανίζουν.

Τον παραδίδουμε στην κρίση των προέδρων και των κατοίκων των 
χωριών.! Προεξοφλεί ότι κέρδισε την 14η ψήφο που χρειάζεται για να 
κάνει πάλι τα ίδια.

Ο καιρός θα κρίνει.
Εμείς μέχρι να ηρεμήσει ο κόσμος απο την πανδημία που απειλεί τους 

πάντες και να ξεπεραστεί ο κίνδυνος, αφήνουμε τον δήμαρχο να χαίρετε 
και να περνά καλά...

Ούτως ή άλλως για αυτόν ο μήνας έχει..9..!
Σεβόμενοι την αγωνία όλων μας βάζουμε σε δεύτερη μοίρα τα δημο-

τικά θέματα.
Ευχόμαστε στον δήμο Βέλου-Βόχας να μην υπάρξει κανένα κρούσμα 

μόλυνσης απο τον κορωνοϊό,πολύ περισσότερο δε να μην υπάρξει κανέ-
να θύμα.! Στο τέλος πάντα ξυρίζουν τον γαμπρό...!!!!»
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Μετά την έγκριση του προϋπολογισμού του δήμου Βέλου-Βόχας από την Αποκε-
ντρωμένη με την επισήμανση όμως της κατάργησης επίμαχων κωδικών της Αντι-
πολίτευσης, ο αντιδήμαρχος Βέλου-Βόχας, Βασίλης Τρωγάδης, παραχώρησε στην 
εφημερίδα μας αποκλειστική συνέντευξη σχετικά με το θέμα.

‣ Κύριε αντιδήμαρχε, πριν λίγες μέρες 
ο δήμαρχος Αννίβας Παπακυριάκος 
σε συνέντευξή του σχετικά με τον 
προϋπολογισμό που ψηφίστηκε από 
την αντιπολίτευση στο δήμο, σημεί-
ωσε ότι θα προκαλέσει προβλήματα 
στο δήμο. Ο προϋπολογισμός εγκρί-
θηκε εν τω μεταξύ με τις επιση-
μάνσεις που όλοι ξέρουμε. Η δική 
σας άποψη ποια είναι; Θεωρείτε ότι 
θα μπορέσουν να ξεπεραστούν οι 
όποιες δυσλειτουργίες υπάρξουν;

Πριν απαντήσω επί της ουσίας της 
ερώτησης θα ήθελα να κάνω μια μικρή 
αναφορά όσων προηγήθηκαν αυτής της 
ψήφισης... Για πρώτη φορά και με δε-
δομένο τη δυνατότητα κατάθεσης εναλ-
λακτικής πρότασης που δίνει ο νόμος 
«Κλεισθένης», από οποιονδήποτε δημο-
τικό σύμβουλο, δυο παρατάξεις και ένας 
«ανεξάρτητος» δημοτικός σύμβουλος 
αποφάσισαν από κοινού να καταθέσουν 
κάποιες προτάσεις, οι οποίες αφορούσαν 
στο σύνολο τους, ασύμμετρες περικοπές 

δαπανών, που στερούνταν ουσίας και 
πλάνου, αλλά με συγκεκριμένο στόχο. 
Στόχος υπήρχε και δεν ήταν αυτός του 
δήθεν τέλους των απευθείας αναθέσε-
ων, στόχος δεν ήταν να δοθούν επιπλέον 
χρήματα στα τοπικά συμβούλια, αφού και 
ένα μικρό παιδί θα μπορούσε να καταλά-
βει ότι αυτό δεν ευσταθεί, ειδικά από τη 
στιγμή που τέτοια δαπάνη προβλεπόταν, 
εκτός κι αν κάποιοι όντως δεν το καταλά-
βαιναν, πράγμα που εύχομαι να μη συμ-
βαίνει. Στόχος ήταν μια πολιτική «νίκη» 
της αντιπολίτευσης και ένα social μιντια-
κό πάρτυ όσο κι αν αυτό κρατούσε. 
Επί της ουσίας τώρα, δυσκολίες θα 
υπάρξουν σε βασικές προμήθειες και 
δράσεις, χρέος όμως δικό μου, ως αντι-

δημάρχου των Οικονομικών υπηρεσιών 
είναι να βρεθεί η λύση, ώστε η όποια 
δυσκολία να μη μετακυλήσει στην καθη-
μερινότητα του δημότη.

‣ Θέλω να σας ρωτήσω συγκεκριμέ-
να για τις επεμβάσεις που έγιναν 
στον προϋπολογισμό από την Αντι-
πολίτευση. Όπως είπατε και στο 
συμβούλιο, οι αλλαγές αφορούσαν 
ένα μικρό ποσοστό, κρίσιμο όπως 
ισχυρίζεται η αντιπολίτευση. Κατά 
την επιχειρηματολογία της αντιπολί-
τευσης οι παρεμβάσεις αφορούσαν 
στη δραστική περικοπή των απευ-
θείας αναθέσεων, για τις οποίες η 
αντιπολίτευση ισχυρίζεται ότι γίνο-
νταν χωρίς μέτρο. Ποια είναι η θέση 
σας; Τι απαντάται σε αυτό; Πράγματι 
ο προϋπολογισμός που ψηφίστηκε 
δεν αφήνει περιθώρια απευθείας 
αναθέσεων; 

Ανέφερα και προηγουμένως ότι δεν 
έγινε αυτή η περιβόητη περικοπή των 
απευθείας αναθέσεων ή τουλάχιστον 
δεν έγινε στο βαθμό που παρουσιάζεται. 
Η αντιπολίτευση συνεχίζει την προεκλο-
γική της ρητορική, περί απευθείας ανα-
θέσεων, ενώ το αστείο είναι πως δεν ψη-
φίζει τις παρατάσεις έργων που γίνονται 
με διαγωνισμούς, όπως οι ίδιοι προτεί-
νουν. Αντιλαμβάνομαι ότι κάποιος μπο-
ρεί να νιώθει καλύτερα ως υποψήφιος 
δημαρχος απ’ ότι ως δημοτικός σύμβου-
λος, πρέπει όμως να κατανοήσουμε πως 
ως δημοτικό συμβούλιο, έχουμε ένα 
συγκεκριμένο ρόλο και συγκεκριμένες 
υποχρεώσεις απέναντι στους συνδημό-
τες μας, ρόλο και υποχρεώσεις που βρί-
σκονται πάνω από οποιαδήποτε πολιτική 
αντιπαράθεση. Σε ό,τι με αφορά προσω-
πικά δεν έχω τίποτα και καμία κόντρα με 
κανέναν σύμβουλο της αντιπολίτευσης. 
Ακόμα και στη συνεδρίαση που αφο-
ρούσε την ψήφιση του προϋπολογισμού, 

ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΡΩΓΑΔΗΣ,
Αντιδήμαρχος Οικονομικών και 
Διοικητικών Βέλου-Βόχας:

“Στόχος της αντιπολίτευσης 
ήταν μια πολιτική «νίκη» και 
ένα social μιντιακό πάρτυ”

«Ξεκάθαρα λέω πως, αν εμένα ο αρχηγός μου  
μου επέβαλλε να μη πάω σ' ένα συμβούλιο, ή να ψηφίσω 
κάτι που δεν πίστευα ή δεν είχα ξεκάθαρη άποψη και γνώση, 
δεν θα το έκανα. Φυσικά, δεν θα το 'κανε ούτε ο αρχηγός της 
παράταξής μου. Γι' αυτό και είμαι στην παράταξη του Αννίβα».
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ΓΓλλ

ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ
& ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΟΥΒΙΤΑΚΗΣ

Ζευγολατιό
Κορινθίας

ΤΗΛ.: 
27410 56566

Άσσος
Κορινθίας

ΤΗΛ.: 
27410 89117

Κιν.: 6944 243418
& 6937 114763

∆ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΕΙ

ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ
ΒΟΧΑΣ

∆ρ Χρήστος Γκιλίτσης
ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΟΣ

Υπ. ∆Ι∆ΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

Έγχρωµο υπερηχοκαρδιογράφηµα (triplex)
ενηλίκων και παίδων

ΤΕΣΤ ΚΟΠΩΣΕΩΣ σε κυλιόµενο τάπητα
24ωρη µελέτη ΗΚΓφήµατος -  Πίεσης

ΩΡΑΡΙΟ ΙΑΤΡΕΙΟΥ: 
∆ΕΥΤΕΡΑ: 09:00 - 12:00
ΤΡΙΤΗ: 09:00 - 12:00
ΤΕΤΑΡΤΗ: 17:00 - 21:00 ΑΠΟΓΕΥΜΑ

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

ΤΗΛ.:  27410-53500

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

Ζευγολατιό Κορινθίας

προσπαθούσα να εξηγήσω τα λάθη της εναλλακτικής 
πρότασης αλλά μάταια. Τελικά επιβεβαιώθηκα αλλά 
αυτό δεν έχει καμία σημασία. Τώρα θα πρέπει να δού-
με όλοι μαζί, πως θα μπορέσει ο προϋπολογισμός να 
υπηρετήσει τις ανάγκες του δημότη και όχι τις ανάγκες 
μιας λάθος τακτικής που ακολουθήθηκε.

‣ Επίσης, μια άλλη σημαντική παρέμβαση της αντι-
πολίτευσης στον προϋπολογισμό αφορούσε την 
περικοπή των δαπανών για πολιτιστικές εκδηλώ-
σεις στο δήμο. Μάλιστα στη συνάντηση με τους 
πολιτιστικούς συλλόγους που έγινε, η αντιπολί-
τευση ζήτησε να υπάρχει έλεγχος στις δαπάνες 
και αφού καταθέσουν οι σύλλογοι τους προϋπολο-
γισμούς τους, να γίνουν αναμορφώσεις στον προ-
ϋπολογισμό του δήμου για τη χρηματοδότηση των 
εκδηλώσεων. Ποια είναι η γνώμη σας γι' αυτό; 

Σε ότι αφορά τώρα δαπάνες για πολιτιστικές εκδηλώσεις 
συλλόγων ή σχολείων ή και γενικότερα εκδηλώσεων.
Προσπαθήσαμε όλα αυτά τα χρόνια να ενισχύσουμε 
ακόμα και τον πιο ολιγομελή σύλλογο που ήθελε να 
κάνει μια εκδήλωση ή οτιδήποτε που θα αναβάθμιζε 
το πολιτιστικό επίπεδο μιας κοινότητας ή μιας περιοχής 
και φυσικά του δήμου γενικότερα.. Αποκλεισμοί δεν 
υπήρξαν σχεδόν ποτέ και οι αρμόδιοι αντιδήμαρχοι ή 
πρόεδροι νομικών προσώπων, θεωρώ ότι έκαναν το 
καλύτερο που μπορούσαν. Διοικούμε ένα δήμο και σ’ 
ένα δήμο δεν παράγεται πολιτική υψηλού επιπέδου λες 
και είμαστε αρχηγοί κρατών. Θα ασχοληθούμε με τη 
λακκούβα, το σπασμένο πεζοδρόμιο, την παιδική χαρά, 
τον χαλασμένο κάδο και φυσικά με τις εκδηλώσεις με 
τους παραδοσιακούς χορούς, με τη μικροφωνική που 
θα χρειαστεί με μια θεατρική παράσταση και με άλλα 
παρόμοια. Τι μπορεί λοιπόν να κρύβεται πίσω από 
τέτοιες δαπάνες που έπρεπε η αντιπολίτευση σχεδόν 
να τις μηδενίσει;! και στη συνέχεια να λέει πως με μια 
αναμόρφωση αν χρειαστεί θα τις επαναφέρουμε!! Τα 
συμπεράσματα δικά σας. Αξίζει βέβαια να σημειώσω το 
γεγονός, ότι παλαιότερα, σε προϋπολογισμούς μόνο του 
πρώην δήμου Βόχας, τέτοιου είδους δαπάνες σε αντί-
στοιχους κωδικούς ήταν τουλάχιστον υπερδιπλάσιες.

‣ Η αντιπολίτευση στον προϋπολογισμό της, σε κω-
δικό που καταργείται από την Αποκεντρωμένη, 
είχε προβλέψει έναν κωδικό για χρηματοδότηση 
των Κοινοτήτων με ποσό ύψους 136.000€. Ακού-
γεται ως μια γενναία χρηματοδότηση για την υπο-
στήριξη του έργου των Προέδρων και την αντιμε-
τώπιση της καθημερινότητας. Εσάς, ποια είναι η 

γνώμη σας επ' αυτού; 
Η πολιτική ακόμα και σ’ αυτή τη μικρή κλίμακα της δι-
οίκησης ενός δήμου είναι η τέχνη του εφικτού.
Προσπάθησα να εξηγήσω στη συγκεκριμένη συνεδρί-
αση, έστω και την τελευταία στιγμή, πως ο προϋπολο-
γισμός που καταθέσαμε ως δημοτική αρχή, προέβλεπε 
μέσω της πάγιας προκαταβολής οικονομική ενίσχυση 
των κοινοτήτων, που ενδεχομένως σε τελική ανάλυση, 
να κατέληγε να είναι και πολύ μεγαλύτερη από αυτή 
που υπήρχε στην εναλλακτική πρόταση της αντιπολί-
τευσης. Μάταια όμως, ενώ εξηγούσα, δημοτικός σύμ-
βουλος έλεγε στον επικεφαλής του συνδυασμού του 
«Άστον μωρέ να λέει».
Θέλω να πω ότι ένας δημότης, ο οποίος μπορεί να μην 
έχει ασχοληθεί με την αυτοδιοίκηση, θα μπορούσε να 
πει ότι η πρόταση της αντιπολίτευσης είναι πραγματικά 
σωστή και μάλιστα να έχει στο συγκεκριμένο κωδικό 
ακόμα περισσότερα χρήματα 200- 300.000€, γιατί όχι. 
Όμως ένας δημοτικός σύμβουλος όταν -ενώ υπήρχε 
και η έγγραφη εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας 
ότι κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται από το νόμο - ισχυρί-
ζεται κάτι τέτοιο, αγγίζει τα όρια, ας μη πω του λαϊκιστή, 
ας πω απλά του λάθους.

‣ Ένα άλλο σημείο παρέμβασης στον προϋπολογισμό 
το οποίο καταργείται αφορά το έργο ύδρευσης Στι-
μάγκας-Βέλου. Μάλιστα, η επιχειρηματολογία που 
αναπτύχθηκε εξηγούσε ότι είναι προτιμότερο να 
κατασκευαστεί έστω και σταδιακά το έργο, από το 
να δαπανώνται κάθε χρόνο σημαντικά ποσά για την 
ενοικίαση δικτύου. Ποια είναι η γνώμη σας γι' αυτό; 

Τώρα σε ό,τι αφορά στο έργο ύδρευσης για τη Στιμά-
γκα, απλά θα αρκεστώ να πω δυο πράγματα, τα οποία 
και αυτά, κάποιοι έκαναν πως δεν τα γνωρίζουν. 
Το έργο δεν υπήρχε στο τεχνικό πρόγραμμα, άρα δεν 
μπορούσε να ενταχθεί στον προϋπολογισμό, τυπικός 
και ουσιαστικός λόγος. Δεύτερον, η Κοινότητα Στιμά-
γκας κάνει χρήση ιδιωτικού αγωγού, αλλά και νερού, 

λόγος ουσιαστικός. Άρα ακόμα κι αν σταδιακά κατα-
σκευαζόταν ένας τέτοιος αγωγός, το πρόβλημα δεν θα 
το έλυνε. Φαντάζομαι γίνομαι αντιληπτός. Για να μη 
μακρηγορούμε θα ‘θελα να πω για μια τελευταία φορά 
–μιας και το θέμα προϋπολογισμός έκλεισε και τυπι-
κά τις προηγούμενες μέρες– πως όλοι κάνουμε λάθη 
και η δημοτική αρχή κάνει λάθη και στη συγκεκριμένη 
περίπτωση έκανε λάθος και η αντιπολίτευση στο σύ-
νολο της χωρίς καμία εξαίρεση, όμως τα λάθη είναι 
για να διορθώνονται. Την όποια διοίκηση πρέπει να τη 
χαρακτηρίζει η σοβαρότητα και η υπευθυνότητα. Αυτά 
πιστεύω ότι πρέπει να χαρακτηρίζουν και την αντιπολί-
τευση, γιατί αν όχι, θα παραμένει αντιπολίτευση. 
Άρα λοιπόν υπάρχει χρόνος αρκεί να υπάρχει και διά-
θεση να διορθώσουμε λάθη και δεν νομίζω ότι χρειά-
ζεται να πω κάτι παραπάνω.

‣ Είπατε κύριε αντιδήμαρχε σε ένα από τα τελευταία 
δημοτικά συμβούλια, ότι η απλή αναλογική είναι 
ένα απολίθωμα του παρελθόντος που δημιουργεί 
πλείστα προβλήματα στο δήμο. Θέλετε να μας εξη-
γήσετε το σκεπτικό σας; 

Είναι ξεκάθαρο πως είμαι κατά της απλής αναλογικής. 
Θεωρώ πως άλλο πράγμα η συζήτηση και η διαβού-
λευση με όσο το δυνατόν ευρύτερο φάσμα απόψεων 
και άλλο πράγμα η διοίκηση.
Οι διοικήσεις πιστεύω πως πρέπει να είναι ισχυρές 
και να αναλαμβάνουν και το κόστος των αποφάσεών 
τους. Εξάλλου, χωρίς να φανεί ότι είμαι απόλυτος, η 
εφαρμογή της απλής αναλογικής στην αυτοδιοίκηση 
είναι ένα «πείραμα του εργαστηρίου», η θεωρία γίνεται 
απόλυτα πράξη μόνο στα μαθηματικά.

‣ Τελικά ποια η γνώμη σας για την αντιπολίτευση;
Δεν έχω κανένα θέμα με την αντιπολίτευση, οι οποίες 
αντιθέσεις είναι καθαρά στο επίπεδο διαχείρισης κα-
ταστάσεων, θα ήταν τραγικό να συμφωνούσαμε όλοι, 
όπως επίσης και στο τρόπο αντίδρασης. Παράδειγμα 
δεν μπορούσα να μείνω απαθής ή να μη σχολιάσω 
όπως εγώ πίστευα, την αποχή σύσσωμης της αντιπο-
λίτευσης στο πρώτο συμβούλιο του προϋπολογισμού. 
Τι να πιστέψω δηλαδή ότι αρρώστησαν όλοι ξαφνικά; 
Αντιλαμβάνομαι τι έγινε, αλλά ξεκάθαρα λέω πως, 
αν εμένα ο αρχηγός μου, μου επέβαλλε να μη πάω σ 
ένα συμβούλιο ή να ψηφίσω κάτι που δεν πίστευα ή 
δεν είχα ξεκάθαρη άποψη και γνώση δεν θα το ‘κανα. 
Φυσικά δεν θα το ‘κανε ούτε ο αρχηγός της παράταξής 
μου. Γι’ αυτό και είμαι στην παράταξη του Αννίβα.

η σοβαρότητα και η 
υπευθυνότητα πρέπει 

να χαρακτηρίζουν και την 
αντιπολίτευση
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Νέα δημοτική σύμβουλος από την παράταξη 
“Το Μέλλον Σήμερα” η Σούλα Μπιτσάκου

Ορκίστηκε πριν λίγες μέρες μετά την παραίτηση του Γ. Βουδούρη

Δήμος Βέλου-Βόχας

M ία νέα παραίτηση από τα 
έδρανα του δημοτικού 
συμβουλίου Βέλου-Βό-

χας, είχαμε πριν λίγες μέρες, από την 
αντιπολίτευση όμως αυτή τη φορά. 
Ο Γιώργος Βουδούρης υπέβαλε την 
παραίτησή του από Δημοτικός Σύμ-
βουλος.

Την έδρα του  καταλαμβάνει η πρώ-
τη επιλαχούσα του συνδυασμού "Το 
Μέλλον Σήμερα" κ. Σούλα Μπιτσάκου. 
Η κ. Μπιτσάκου ιδιαίτερα γνωστή και 
αγαπητή στην τοπική κοινωνία του 
Βραχατίου αλλά και της ευρύτερης 
Βόχας, αναμένεται να δώσει ένα διά-
σταση και νέα δυναμική στο δημοτικό 
συμβούλιο.

Πολυσχιδής ως προσωπικότητα, 
γνωστή για τις απόψεις  της αλλά και 
τις δράσεις της στον τομέα του Εθελο-
ντισμού, του Πολιτισμού, αλλά και των 
Γραμμάτων η Σούλα, είναι όπως όλοι 
ξέρουν, η ιδιοκτήτρια του βιβλιοπω-
λείου Μπιτσάκου, στο Βραχάτι.

Το βιβλιοπωλείο αυτό, όπως πολλές 
φορές έχουμε γράψει από τις στήλες 
της εφημερίδας μας, είναι ένα μονα-
δικό κόσμημα για τον πολιτισμό και τα 
γράμματα στην περιοχή μας, αλλά και 
γενικότερα σε όλη την Κορινθία και 
έχει πολλές φορές φιλοξενήσει μονα-
δικές εκδηλώσεις στους χώρους του.

Η εφημερίδα μας εύχεται ολόψυχα 
στη Σούλα, καλή επιτυχία και στο νέο 
ρόλο της!

Η ανακοίνωση της παράταξης
Το γεγονός της ανάληψης της θέσης 

της δημοτικής συμβούλου χαιρέτισε η 

παράταξη "Το Μέλλον Σήμερα" μέσω 
ανακοίνωσης, στην οποία, υπό τον τίτ-
λο "Νέα Εποχή για την παράταξή μας" 
ανέφερε:

«Η Σούλα Μπιτσάκου υπέγραψε το 
πρωτόκολλο ορκωμοσίας της ενώ-
πιον του δημάρχου Βέλου-Βόχας, 
συγκινημένη αφενός για το βάρος και 
την ευθύνη που αναλαμβάνει έναντι 
των δημοτών που εμπιστεύτηκαν την 
παράταξή μας, αφετέρου για τη στιγμή 
της δικαίωσης και της αποκάστασης 
της δικαιοσύνης και της νομιμότητας. 

Η παράταξή μας θα συνεχίσει με νέα 
ορμή και νέο κουράγιο να εκπροσω-
πεί στο δημοτικό συμβούλιο τις φωνές 
όλων αυτών που ενστερνίζονται τις 
αρχές και τις αξίες μας, τη συνεργασία, 

τη συνέργεια, τη συναδελφικότητα, τις 
καινοτόμες ιδέες, την προστασία του 
περιβάλλοντος, των ευπαθών και αδύ-
ναμων κοινωνικά ομάδων και όλων 
των αρχών και διακηρύξεων που 7 
χρόνια τώρα η παράταξή μας υπηρετεί 
αταλάντευτα».

Δηλώσεις και καλωσορίσματα
Η νέα δημοτική σύμβουλος στις 

πρώτες δηλώσεις της ανέφερε πως: 
«Θα υπηρετήσω το δημοτικό συμβού-
λιο και τους πολίτες με απόλυτη συνέ-
πεια και επίγνωση των ευθυνών μου 
σύμφωνα με τις διακηρυγμένες αξίες 
της παράταξης μου».

Ο δήμαρχος Βέλου-Βόχας Αννίβας 

Παπακυριάκος με ανάρτηση στον προ-
σωπικό του λογαριασμό σημείωσε «To 
Δημοτικό Συμβούλιο είναι ο χώρος 
στον οποίο πρέπει να συντίθενται οι 
απόψεις όλων μας με διάλογο, συνερ-
γασία και γνώμονα το συμφέρον του 
τόπου μας.

Σ' αυτό το πλαίσιο καλωσορίζουμε 
τη νέα δημοτική σύμβουλο κα. Σούλα 
Μπιτσάκου και της ευχόμαστε καλή 
επιτυχία στα νέα της καθήκοντα».

Τέλος, εντύπωση προκάλεσε το 
γεγονός ότι από την πλευρά της υπό-
λοιπης αντιπολίτευσης τηρήθηκε σι-
ωπή και δεν υπήρξε καμία αναφορά 
ή καλωσόρισμα προς τη νέα δημοτική 
σύμβουλο!

ΒΡΑΧΑΤΙ, έναντι γηπέδου

ΤΗΛ.: 27410 51690, 27410 56000

ποτά - αναψυκτικά
μπύρες - νερά

διανομή κατ’ οίκον

Φ Α Σ Ι Λ Η
Κ Α Τ Σ Α ΡΟ Υ
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Άμεση και ουσιαστική 
η αντίδραση του δήμου! 
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ΝΟΪΟΥΨύχραιμες και μεθοδευμένες ενέργειες 
9 Μαρτίου 2020
Αναστολή λειτουργίας των ΚΑΠΗ
Τη Δευτέρα 9 Μαρτίου ανακοινώθηκε από την πρόεδρο 
της ΑΝΕΛΙΞΗΣ κ. Μαρία Καλλίρη, η αναστολή λειτουργίας 
των τριών ΚΑΠΗ του δήμου για προλητπικούς λόγους  και 
για διάστημα τεσσάρων εβδομάδων. «Προέχει η προστασία 
των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού από πιθανή εξά-
πλωση της νόσου και η προληπτική διαφύλαξη της υγείας 
των συνδημοτών-μελών μας», σημειώνει η ανακοίνωση.

10 Μαρτίου 2020
Κλείνουν τα Σχολεία - Απολυμάνσεις παντού 
Σε συνέχεια της απόφασης του Υπουργού Υγείας σχετικά με 
την αναστολή λειτουργίας όλων των εκπαιδευτικών ιδρυ-
μάτων όλων των βαθμίδων για 15 μέρες, σας γνωρίζουμε 
ότι θα δεν θα λειτουργήσουν κατά το ανωτέρω διάστημα:
-Βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί – Νηπιαγωγεία, Δη-
μοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια – Τα τμήματα πολιτιστικών 
δραστηριοτήτων του ΝΠΔΔ «Ανέλιξη».
Επίσης, καλούμε τους Συλλόγους και ιδιωτικούς φορείς 
να σεβαστούν την απόφαση του υπουργείου Υγείας και να 
αναστείλουν τη λειτουργία των τμημάτων τους για τις επό-
μενες 14 ημέρες.
Η υγεία όλων μας είναι πάνω από όλα και η τήρηση των 
οδηγιών του υπουργείου και των αρμοδίων φορέων διευ-
κολύνει την προστασία της.
H αναμενόμενη απόφαση μας βρίσκει απολύτως σύμφω-
νους. Όλα τα μέτρα που έχουν να κάνουν με την πρόλη-
ψη, την υπεύθυνη και σοβαρή προστασία του πληθυσμού, 
οφείλουμε να τα στηρίξουμε με τον καλύτερο δυνατό τρό-
πο, αναφέρει η σχετική ανακοίνωση του δήμου Βέλου-Βό-
χας.

12 Μαρτίου
Αναστέλλονται οι συναλλαγές με το κοινό σε 
όλες τις υπηρεσίες του δήμου 
Η ανακοίνωση που υπογράφει ο δήμαρχος Αννίβας Παπα-
κυριάκος αναφέρει πως «Από αύριο Παρασκευή 13 Μαρτί-
ου 2020 και για 15 ημέρες αναστέλλονται όλες οι συναλλα-
γές των πολιτών με φυσική παρουσία τους στο Δήμο Βέλου 
Βόχας, στο πλαίσιο των συνεχών προληπτικών μέτρων για 
λόγους δημόσιας υγείας και για την αποφυγή διασποράς 
του κορονοϊού.
Ο Δήμος Βέλου Βόχας με πλήρες αίσθημα ευθύνης επι-
σημαίνει την ανάγκη να σεβαστούμε όλοι τις οδηγίες του 
Υπουργείου Υγείας και να τηρήσουμε αυστηρά τα μέτρα 
προφύλαξης.
Θα εξυπηρετούνται μόνο έκτακτες και κατεπείγουσες ανά-
γκες για τις επόμενες 15 ημέρες. Παράλληλα αρκετές υπο-
θέσεις μπορούν να διεκπεραιωθούν είτε μέσω τηλεφω-
νικής επικοινωνίας με την αντίστοιχη υπηρεσία είτε μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Οι υπηρεσίες του Δήμου παραμένουν σε ετοιμότητα και 
εγρήγορση και έτοιμες να συνδράμουν με όποιο τρόπο ζη-
τηθεί από τους αρμόδιους φορείς. Ταυτόχρονα καλεί τους 
δημότες να λειτουργούν με σύνεση και ψυχραιμία
Καθημερινά θα υπάρχει ενημέρωση των δημοτών, σύμ-
φωνα με τις αποφάσεις της κυβέρνησης και των αρμόδιων 
επιστημονικών φορέων.
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ:
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ: 2741360520 & 521
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ:2741460518
ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ: 2741360516 & 2742360317
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: 2741360535
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ: 2741360531
TMHMA KOINONΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ: 2742360333 & 308
TMHMA ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ: 272360324 & 334
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ: 2742034366

ΚΕΠ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ: 2741050255
KEΠ ΒΕΛΟ: 2742030128 & 129
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: 2741360537 & 539
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: 2741360504
ΝΠΔΔ ΑΝΕΛΙΞΗ: 2741050420 & 423».

13 Μαρτίου 2020
Συνεχίζονται οι απολυμάνσεις παντού 
Ο Δήμος Βέλου Βόχας με πλήρες αίσθημα ευθύνης ενημε-
ρώνει ότι ακολουθεί πιστά τις οδηγίες του Εθνικού Οργα-
νισμού Δημόσιας Υγείας καθώς επίσης και τις Υπουργικές 
Αποφάσεις που εκδίδονται στο πλαίσιο μέτρων για την 
προστασία από τον κορονοϊό, προχωρώντας σε μία σειρά 
προληπτικών μέτρων για την προστασία της υγείας των πο-
λιτών στους χώρους ευθύνης του.
Στο πλαίσιο αυτό, από σήμερα Παρασκευή 13 Μαρτίου 
2020 μέχρι και αύριο Σάββατο 14 Μαρτίου 2020, θα ακο-
λουθήσουν επαναληπτικές απολυμάνσεις στα δημοτικά 
κτίρια ως εξής: Δημοτικά καταστήματα Ζευγολατιού, ΚΕΠ 
Ζευγολατιού, εργοτάξιο Ζευγολατιού, Κοινοτικό Κατάστη-
μα Βραχατίου, Δημοτικό κατάστημα Βέλου, ΚΕΠ Βέλου και 
εργοτάξιο Βέλου.
Οι απολυμάνσεις θα πραγματοποιούνται κάθε Παρασκευή 
μετά το πέρας του ωραρίου των δημοτικών υπαλλήλων.
Επίσης σε όλες τις υπηρεσίες του Δήμου τοποθετήθηκαν 

προς χρήση αντισηπτικά υγρά.
Οι υπηρεσίες του Δήμου παραμένουν σε ετοιμό-
τητα και εγρήγορση και έτοιμες να συνδράμουν με 
όποιο τρόπο ζητηθεί από τους αρμόδιους φορείς.
Ταυτόχρονα καλούμε τους δημότες να λειτουρ-
γούν με σύνεση και ψυχραιμία, σημειώνει η σχε-
τική ανακοίνωση.
Παράλληλα αναστέλλεται η λειτουργία σε όλες τις 
αθλητικές εγκαταστάσεις του δήμου. Η ανακοίνω-
ση σημειώνει πως: «Αναστέλλεται προσωρινά η 
λειτουργία όλων των κλειστών και ανοικτών χώ-
ρων των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου 
Βέλου Βόχας μέχρι και 24 Μαρτίου 2020.
Παρακαλούνται όλα τα αθλητικά σωματεία του 

Δήμου Βέλου Βόχας που κάνουν χρήση στα κλειστά γή-
πεδα (Βραχάτι, Βέλο και Στιμάγκα) καθώς επίσης και στα 
δημοτικά γήπεδα (Ζευγολατιό και Βέλο) να τηρήσουν τον 
ενδεδειγμένους κανόνες πρόληψης και να αναστείλουν 
κάθε αθλητική δραστηριότητα, για ατομικά και ομαδικά 
αθλήματα, σύμφωνα με τα μέτρα του Υπουργείου Υγείας, 
του ΕΟΔΥ και του Υπουργείου Πολιτισμού-Αθλητισμού, για 
την προστασία της δημόσιας υγείας έναντι του κοροναϊού 
COVID – 19».

Τέλος ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό κάνει ο 
δήμαρχος Αννίβας Παπακυριάκος και επικαλούμενος την 
επιστημονική του ιδιότητα (φαρμακοποιός) σημειώνει πώς: 
«Αυτό που ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ από όλους μας είναι ψυχραιμία, 
ενημέρωση, πιστή εφαρμογή των μέτρων που ανακοινώ-
νουν οι καθ' ύλην αρμόδιοι. 
Αυτό που ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ είναι πανικός, άγνοια, υποτί-
μηση της κατάστασης και ανυπακοή.
Το βασικό και κύριο όμως μέτρο: καθόμαστε όλοι σπίτι και 
διακόπτουμε την αλυσίδα μετάδοσης.  Δίνουμε χρόνο στην 
επιστήμη να βρει τη λύση. Η λύση θα βρεθεί.
Είναι στο χέρι μας η επιστροφή στην κανονικότητα.
Είναι στο χέρι μας η προστασία όλων μας.
Προστατευόμαστε και Νικάμε.
Το μόνο σύνθημα: ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ.»
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 ■ Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου, νοσοκομείο αναφοράς για τον κορωνοϊό, γιατροί και νοσηλευτές που μάχονται κατά 
του κορωνοϊού, χαιρετούν οι μεν τους δε με το σήμα της νίκης από μακριά αλλάζοντας βάρδια, θυμίζοντας αντίστοιχες εικόνες 
από την Ιταλία αλλά και την Κίνα.

Γιατί είναι σημαντικό να εφαρμοστεί αυστηρά η κατ'οίκον διαμονή
Ο Κωνσταντίνος (Κωστής) Δασκαλάκης είναι Καθηγητής του Τμή-

ματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Επιστήμης Υπολογιστών του 
ΜΙΤ και μέλος του Εργαστηρίου Πληροφορικής και Τεχνητής Νοημο-
σύνης του MIT. Το 2018 διακρίθηκε με το περίβλητο Βραβείο Νεβάν-
λινα από την διεθνή ένωση μαθηματικών. 

Έχει συμβάλει στη λύση αρκετών ανοικτών προβλημάτων, που 
αφορούν στην υπολογιστική πολυπλοκότητα της ισορροπίας Νας, 

της μαθηματικής δομής και υπολογιστικής 
περιγραφής των βέλτιστων δημοπρασιών, και 

της ανάλυσης γνωστών μεθόδων μηχανικής μάθησης όπως ο αλ-
γόριθμος expectation-maximization (EM). Το 2018 βραβεύτηκε με 
το Βραβείο Νεβάνλινα για «τη συνεισφορά του στην κατανόηση της 
υπολογιστικής πολυπλοκότητας θεμελιωδών προβλημάτων σχετικά 
με αγορές, δημοπρασίες, ισορροπίες και άλλες οικονομικές δομές» 
και με το βραβείο Simons Foundation Investigator award που δίνεται 
σε «κορυφαίους επιστήμονες στα πιο παραγωγικά τους χρόνια». 

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Η ύπουλη 
εκθετική 
αύξηση
Ο Κωνσταντίνος Δασκαλάκης, ο 

Κρητικός-ιδιοφυΐα, που στα 27 του 
έλυσε άλυτο επί 60 χρόνια μαθη-
ματικό γρίφο και αποτελεί διεθνώς 

ένα από τα πιο λαμπρά μυαλά στον χώρο τον 
θετικών επιστημών, εξηγεί με ανάρτησή του 
στο Facebook τη θεαματική εξάπλωση του 
κορονοϊού, χρησιμοποιώντας έναν μύθο της 
Ινδίας. Τονίζει, δε, ξεκάθαρα, με κεφαλαία 
γράμματα, πως «ΕΙΝΑΙ ΚΡΙΣΙΜΟ ΝΑ ΜΕΙ-
ΝΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΣΠΙΤΙΑ ΜΑΣ»!

Η ανάρτηση
«Ο μύθος», γράφει ο Κων/νος Δασκαλά-

κης, «μιλάει για ένα βασιλιά στην μακρινή 
Ινδία που ήταν καλός στο σκάκι και είχε τη 
συνήθεια να καλεί τους περαστικούς να παί-
ξουνε παρτίδες. Μια μέρα προσκάλεσε ένα 
σοφό περαστικό, λέγοντας του ότι αν χάσει 
θα του χάριζε ό,τι ζητούσε. Ο σοφός του ζή-
τησε να πληρωθεί σε ρύζι με τον εξής τρόπο: 
δύο κόκκους ρύζι για το πρώτο τετράγω-
νο της σκακιέρας, τέσσερις για το δεύτερο, 
οχτώ για το τρίτο, και ούτω καθεξής, βάζο-
ντας σε κάθε τετράγωνο της σκακιέρας δύο 
φορές τον αριθμό από κόκκους του γειτο-
νικού τετραγώνου. Ο βασιλιάς δέχτηκε και 
έπαιξαν.

Ο περαστικός ήταν βιρτουόζος στο σκάκι, 
και προς έκπληξη όλων κέρδισε τον βασι-
λιά. Ο βασιλιάς ζήτησε να φέρουν ένα σακί 
με ρύζι για να πληρώσει τον περαστικό. 

Και άρχισε να βάζει τους κόκκους στη σκα-
κιέρα. Όμως σύντομα κατάλαβε ότι ακόμα και 
η αμύθητη περιουσία του δεν αρκούσε για να 
πληρώσει τον περαστικό. Συνειδητοποίησε ότι 
όταν έφτανε στο εικοστό τετράγωνο θα χρεια-
ζόταν περίπου 1 εκατομμύριο κόκκους ρυζιού, 
σ το τριακοστό 1 δισεκατομμύριο κόκκους, στο 
τεσσαρακοστό 1 τρισεκατομμύριο, και πάει 
λέγοντας. Για να πληρώσει τον περαστικό θα 
χρειαζόταν περίπου 1 τρισεκατομμύριο τόνους 
ρυζιού, δηλαδή περισσότερους τόνους από 
όσο ρύζι παράγει η Κίνα σε 7000 χρόνια, με 
βάση την περσινή της παραγωγή!

Ποιο είναι το ηθικό  
δίδαγμα της ιστορίας;

Ότι η εκθετική αύξηση είναι ύπουλο πράγμα. 
Το σκέφτεσαι λίγο και τα νούμερα φαίνονται 
μικρά. Αλλά τελικά θα σου τη φέρει. Όσο μεγά-
λος και να είσαι θα σου τη φέρει. Μετά από λίγα 
μόλις βήματα έχει γίνει τόσο μεγάλη που δεν 

το χωράει ο νους σου. Ο αριθμός γίνεται τόσο 
εξωφρενικά μεγάλος που είναι μεγαλύτερος 
από τα μόρια του σύμπαντος.

Δεν είμαι γιατρός, βιολόγος ή επιδημιολό-
γος, αλλά η δουλειά μου στην επιστήμη των 
υπολογιστών είναι να δαμάζω τις εκθετικές 
αυξήσεις.

Η εξάπλωση του κοροναϊού είναι μια ύπου-
λη εκθετική αύξηση. Αρχίζει με 1 κρούσμα. 
Μετά από δύο-τρεις μέρες τα κρούσματα γίνο-
νται 2. Μετά από άλλες δύο-τρεις μέρες γίνο-
νται 4. Έχει περάσει μια βδομάδα και φαίνεται 
υπό έλεγχο. Έλα όμως που αν περάσουν άλλες 
δύο βδομάδες τα κρούσματα θα γίνουν περί-
που 1000, και αν περάσουν άλλες δύο-τρεις 
βδομάδες θα γίνουν πάνω από εκατό χιλιάδες!

Και το ακόμα πιο ύπουλο είναι το εξής. Όταν 
τα επιβεβαιωμένα κρούσματα είναι 1000, ακό-
μα και εκείνη την μέρα να καθόμαστε όλοι σπίτι 
μας για 10 μέρες χωρίς καμιά ανθρώπινη επα-
φή, παρόλα αυτά τα κρούσματα θα γίνονταν 

Τι δεν πρέπει να ξεχνάμε στην Ελλάδα
Ο Καθηγητής Δημόσιας υγεί-

ας, Ηλίας Μόσιαλος με ανάρτησή 
του μεταξύ άλλων σημειώνει: 
«Η καθημερινότητα όλων μας 
διακόπτεται και καλούμαστε να 
αυτοπεριορίσουμε τις ελευθερί-
ες και τις κινήσεις μας. Το στρες 
θα είναι μεγάλο, για αυτό το λόγο 
χρειάζεται κοινωνική αλληλεγγύη, 
τουλάχιστον σε εθνικό επίπεδο. 
Να μην ξεχάσουμε όταν περάσει 
η κρίση, τη στάση της Γαλλίας 
και της Γερμανίας και την έλλει-
ψη αλληλεγγύης στην Ευρώπη. 
Όλο αυτό ήρθε στην Ελλάδα μετά 
από δέκα χρόνια σκληρής οικονο-

μικής κρίσης και ψυχολογικά θα εί-
ναι ακόμα πιο δύσκολο για όλους. 
Το στρες είναι ίσως λίγο διαφο-
ρετικό, για τις οικογένειες που 
κάποια μέλη τους είναι στο εξω-
τερικό, όπως οι φοιτητές στην 
Αγγλία αλλά και όλοι οι φοιτητές 

ΗΛΙΑΣ ΜΟΣΙΑΛΟΣ, ΚΑΘΗΓ. ΔΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ

ΠΟΤΕ ΘΑ ΜΕΙΩΘΟΥΝ 
ΤΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ

ΑΝ ΜΕΙΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ; 

Αν μείνουμε όλοι σπίτι και πειθαρχήσουμε 
για πρώτη φορά στις οδηγίες των επιστημό-
νων τότε θα δούμε τον ιό να αναχαιτίζεται. 
Πώς θα γίνει αυτό;
Αυτή τη στιγμή στη χώρα μας τα κρούσματα 
είναι περίπου 200. Σε μια περίπου εβδομά-
δα η εκθετική τους αύξηση υπολογίζεται 
ότι θα οδηγήσει σε 1000 κρούσματα. Και 
αυτή θα είναι η κορύφωση της επιδημίας 
στη χώρα μας ΑΝ πειθαρχήσουμε και ΜΕΙ-
ΝΟΥΜΕ ΜΕΣΑ.
Αν το κάνουμε σε δυο εβδομάδες τα νέα 
κρούσματα θα αρχίσουν να μειώνονται, 
σε 3 εβδομάδες η μείωση θα είναι της τά-
ξης του 80-85% και σε έναν περίπου μήνα 
θα έχουν μηδενιστεί.
Γι’ αυτό είναι τόσο σημαντικό να μείνουμε 
μέσα και να μην γίνουμε και οι ίδιοι φο-
ρείς της εξάπλωσης του ιού. Στο χέρι μας 
είναι να νικήσουμε τον κορωνοϊό. Αρκεί για 
πρώτη φορά στη ζωή μας να μην κάνουμε 
του κεφαλιού μας…

ΣΤΗ
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ΝΟΪΟΥ
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 ■ Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου, νοσοκομείο αναφοράς για τον κορωνοϊό, γιατροί και νοσηλευτές που μάχονται κατά 
του κορωνοϊού, χαιρετούν οι μεν τους δε με το σήμα της νίκης από μακριά αλλάζοντας βάρδια, θυμίζοντας αντίστοιχες εικόνες 
από την Ιταλία αλλά και την Κίνα.

Τι είναι η “ανοσία της αγέλης” που 
σκοπεύει να εφαρμόσει η Μ. Βρετανία;

Όταν μιλάμε για ομαδική ανοσία ή 
«ανοσία της αγέλης» όπως αποκα-
λείται πιο συχνά, συνήθως αναφε-
ρόμαστε σε ένα μεγάλο αριθμό παι-
διών, τα οποία έχουν εμβολιαστεί 
για ασθένειες όπως η ιλαρά, προκει-
μένου να μειωθούν οι πιθανότητες 
να κολλήσουν κι άλλους γύρω τους.

Δεν έχει χρησιμοποιηθεί ξανά 
όμως, για μια πανδημία, που το εμ-
βόλιο δεν έχει ακόμα ανακαλυφθεί 
και αυτό είναι ανησυχητικό.

Η προσέγγιση λέει πως, αν ένας 
μεγάλος αριθμός του πληθυσμού 
νοσήσει, τότε όταν αναρρώσουν 
θα έχουν ανοσία, με αποτέλεσμα 
να μην μεταδίδεται ο ιός το ίδιο ρα-
γδαία.

Σύμφωνα με βρετανικά μέσα, 
φαίνεται πως αυτή είναι η τακτική 
που θα ακολουθήσει η κυβέρνηση 
της Αγγλίας, προκειμένου να κατα-
πολεμήσει τον Covid-19. 

Το ίδιο ρεπορτάζ αναφέρει ότι θέ-
λει να διασφαλίσει ότι ο κορονοϊός 

θα περάσει μέσα από το πληθυσμό 
με πολύ αργούς ρυθμούς, έτσι ώστε 
εκείνοι που υποφέρουν από τα πιο 
οξέα συμπτώματα του να μπορούν 
να λάβουν την ιατρική υποστήριξη 
που χρειάζονται, αλλά και για να 
μπορέσει να εξασφαλίσει ότι τα νο-
σοκομεία θα μπορούν να ανταπο-
κριθούν στις ανάγκες των ασθενών.

Κάτι τέτοιο όμως, απαιτεί να νο-
σήσει τουλάχιστον το 60% του γενι-
κού πληθυσμού, αν όχι περισσότε-
ροι και φυσικά, αυτό θα πρέπει να 
γίνει με σχετικά αργούς ρυθμούς, 
αφού αν η μετάδοση είναι ταχεία, 
δεν θα μπορεί να ανταποκριθεί το 
Εθνικό Σύστημα Υγείας της χώρας, 
γεγονός που ανησυχεί πολλούς ει-
δικούς.

Επίσης, με τον τρόπο αυτό μπαί-
νουν σε μεγάλο κίνδυνο όλες οι ευ-
παθείς ομάδες, όπως είναι οι ηλικι-
ωμένοι, εκείνοι που αντιμετωπίζουν 
χρόνια προβλήματα υγείας και όσοι 
βρίσκονται σε ανοσοκαταστολή.

Γιατί είναι σημαντικό να εφαρμοστεί αυστηρά η κατ'οίκον διαμονή

το χωράει ο νους σου. Ο αριθμός γίνεται τόσο 
εξωφρενικά μεγάλος που είναι μεγαλύτερος 
από τα μόρια του σύμπαντος.

Δεν είμαι γιατρός, βιολόγος ή επιδημιολό-
γος, αλλά η δουλειά μου στην επιστήμη των 
υπολογιστών είναι να δαμάζω τις εκθετικές 
αυξήσεις.

Η εξάπλωση του κοροναϊού είναι μια ύπου-
λη εκθετική αύξηση. Αρχίζει με 1 κρούσμα. 
Μετά από δύο-τρεις μέρες τα κρούσματα γίνο-
νται 2. Μετά από άλλες δύο-τρεις μέρες γίνο-
νται 4. Έχει περάσει μια βδομάδα και φαίνεται 
υπό έλεγχο. Έλα όμως που αν περάσουν άλλες 
δύο βδομάδες τα κρούσματα θα γίνουν περί-
που 1000, και αν περάσουν άλλες δύο-τρεις 
βδομάδες θα γίνουν πάνω από εκατό χιλιάδες!

Και το ακόμα πιο ύπουλο είναι το εξής. Όταν 
τα επιβεβαιωμένα κρούσματα είναι 1000, ακό-
μα και εκείνη την μέρα να καθόμαστε όλοι σπίτι 
μας για 10 μέρες χωρίς καμιά ανθρώπινη επα-
φή, παρόλα αυτά τα κρούσματα θα γίνονταν 

αρκετές χιλιάδες. Μα πώς; Ο λόγος είναι ότι 
όταν τα 1000 έδειξαν συμπτώματα, είχαν ήδη 
μεταδώσει τον ιό σε άλλους.

Στην Ελλάδα τα κρούσματα είναι τώρα πε-
ρίπου 200. Αν καθόμαστε όλοι κλεισμένοι 
σπίτια μας, τότε σε ένα καλό σενάριο μετά από 
πέντε-έξι-εφτά μέρες τα κρούσματα θα έφτα-
ναν περίπου τα 1000 μεγαλώνοντας εκθετικά 
μέχρι τότε, ΑΛΛΑ μετά θα βλέπαμε τον αριθμό 
νέων κρουσμάτων να πέφτει, αν ΣΥΝΕΧΙΖΑΜΕ 
ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΜΕ στα σπίτια μας. Μετά από 
ακόμα δύο-τρεις βδομάδες, δηλαδή σε ένα 
μήνα από τώρα ίσως και να είχαμε 0 καινούρια 
κρούσματα.

Γι’αυτό προτρέπω όλον τον κόσμο να μεί-
νει μέσα, εκτός αν η φύση της δουλειάς του ή 
ανωτέρα βία δεν το επιτρέπει. Προτρέπω τους 
εργοδότες να δώσουν ευελιξία στους εργαζο-
μένους. Και προτρέπω το κράτος να τους βοη-
θήσει με τη σειρά του.

Αν είσαι νέος και ωραίος, χωρίς συμπτώμα-
τα, πρέπει να μείνεις και εσύ σπίτι σου. Και να 
τη γλιτώσεις, με το να μην μείνεις μέσα συνει-
σφέρεις στην εξάπλωση του ιού, συνεισφέρεις 
να φτάσει και να σκοτώσει άλλους, ίσως τους 
γονείς σου, ίσως τους παππούδες σου. Αλλά 
και η πιθανότητα να πεθάνεις είναι μη τετριμ-
μένη, και η πιθανότητα να ταλαιπωρηθείς πολύ 
ακόμα μεγαλύτερη.

Στέλνω πολλούς χαιρετισμούς από τον κα-
ναπέ μου σε εσάς στον καναπέ σας (ελπίζω!) 
και απέραντη ευγνωμοσύνη στους γιατρούς 
και τις νοσοκόμες που παλεύουν και μέχρι να 
παρέλθει αυτή η λαίλαπα θα συνεχίσουν να πα-
λεύουν για τη ζωή όλων μας!

ΥΓ: Οι υπολογισμοί και οι προβλέψεις πα-
ραπάνω βασίζονται σε εκτιμήσεις ρυθμών για 
το πως εξαπλώνεται ο ιός και ποια είναι η επί-
δραση δρακόντειων μέτρων από άλλες χώρες. 
Είναι οι καλύτερες όμως εκτιμήσεις που διαθέ-
τουμε αυτή τη στιγμή».

Τι δεν πρέπει να ξεχνάμε στην Ελλάδα

μικής κρίσης και ψυχολογικά θα εί-
ναι ακόμα πιο δύσκολο για όλους. 
Το στρες είναι ίσως λίγο διαφο-
ρετικό, για τις οικογένειες που 
κάποια μέλη τους είναι στο εξω-
τερικό, όπως οι φοιτητές στην 
Αγγλία αλλά και όλοι οι φοιτητές 

που σπουδάζουν σε χώρες που 
πάσχουν περισσότερο από τον 
ιό σε σχέση με την Ελλάδα. Να 
τους σκεφτούμε και να δείξου-
με λίγη περισσότερη κατανόη-
ση σε αυτούς αυτές τις μέρες. 
Πρέπει ο καθένας μας να βρει 
τρόπους να προσαρμοστεί στη 
ρουτίνα, να βρούμε όλοι μαζί μη-
χανισμούς για να επιβιώσουμε, να 
βρούμε αποθέματα ευγένειας και 
δημιουργικότητας και να βγούμε 
ψυχολογικά όσο το δυνατόν αλώ-
βητοι.

Αλλά θα αντέξουμε,
Και θα τα καταφέρουμε.

ΗΛΙΑΣ ΜΟΣΙΑΛΟΣ, ΚΑΘΗΓ. ΔΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ
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«Πρόληψη στο 
Σπίτι» για ορεινές 
και μειονεκτικές 
περιοχές

Νέο πρόγραμμα προληπτικής 
ιατρικής για την υποστήριξη 
κατοίκων δυσπρόσιτων ή 
ορεινών δήμων, πληθυσμού 
κάτω των 20.000, τμήμα της 
δημοτικής δομής "Βοήθεια 
στο Σπίτι" θεσπίζεται με το νέο 
Πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου 
Εσωτερικών. 
Συγκεκριμένα με το πρόγραμμα 
αυτό θα είναι δυνατή αφενός η 
κατ' οίκον διεξαγωγή ιατρικών 
εξετάσεων των κατοίκων που 
ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες 
του πληθυσμού και αφετέρου 
η αυτοματοποιημένη αποστολή 
των αποτελεσμάτων τους σε 
συμβεβλημένους γιατρούς μέσω 
email.
Για κάθε δήμο που εντάσσεται 
στο πρόγραμμα προβλέπεται 
επιχορήγηση κατ' έτος έως 
και 50.000€ για κάθε 5.000 
κατοίκους. Με το ποσό αυτό θα 
καλύπτεται το κόστος προμήθειας 
του απαιτούμενου τεχνολογικού 
εξοπλισμού και οι υπηρεσίες 
τηλεπικοινωνιακής διασύνδεσης. 

Διαγράφονται 
οι οφειλές μη 
ηλεκτροδοτούμενων 
μέχρι 30 Ιουνίου
Οφειλές από τέλη καθαριότητας 
και φωτισμού για ακίνητο, του 
οποίου η ηλεκτροδότηση έχει 
διακοπεί, σύμφωνα με βεβαίωση 
του αρμόδιου διαχειριστή δικτύου 
και το οποίο, σύμφωνα με 
υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη 
ή του νομίμου εκπροσώπου 
αυτού, δεν χρησιμοποιούνταν 
κατά το διάστημα αναφοράς, 
διαγράφονται ή παραλείπεται 
η βεβαίωσή τους. Η υπεύθυνη 
δήλωση του προηγούμενου 
εδαφίου μπορεί να υποβληθεί 
μέχρι τις 30.6.2020.
Αυτό ορίζει το πολυνομοσχέδιο για 
την Αυτοδιοίκηση που ψηφίστηκε 
πριν λίγες μέρες. Προσοχή στην 
ημερομηνία μέχρι 30 Ιουνίου.

Νέοι ειδικοί 
συνεργάτες
στους δήμους
Σε κάθε δήμο συστήνονται τόσες 
θέσεις Ειδικών συνεργατών όσοι 
είναι οι αντιδήμαρχοι του δήμου. 
Μία από αυτές τις θέσεις 
είναι δυνατόν να πληρωθεί 
από πρώην δήμαρχο ή 
απόφοιτο της δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης με εμπειρία στην 
Τοπική Αυτοδιοίκηση, που 
αποδεικνύεται. 
Επίσης, μία από αυτές τις 
θέσεις μπορεί να καλυφθεί με 
δημοσιογράφο.

μικρά & αυτοδιοικητικά

Ενισχύεται η παντοδυναμία 
της Οικονομικής Επιτροπής

Με 2η Πολυτροπολογία που ψηφίστηκε από 
τη Βουλή στο Νομοσχέδιο για τις αλλαγές στην 
αυτοδιοίκηση, η Οικονομική Επιτροπή των 
δήμων αναλαμβάνει και νέες αρμοδιότητες τις 
οποίες "χάνει" το δημοτικό Συμβούλιο. 
Συγκεκριμένα προβλέπεται ότι η Οικονομική 
Επιτροπή μπορεί κατά την κρίση της να αποφα-
σίζει για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης, για 
την εκτέλεση υπηρεσιών συλλογής και μετα-
φοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώ-
σιμων υλικών, καθαριότητας κοινόχρηστων 
χώρων και δημοτικών κτιρίων, καθώς και 
συντήρησης χώρων πρασίνου και ηλεκτρο-
φωτισμού. Με την απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής θα καθορίζεται το αντικείμενο των 
παρεχόμενων υπηρεσιών, η διάρκεια και η 
περιοχή, εντός της οποίας αυτές παρέχονται.
Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι μπορεί να ανα-
τεθούν σε ιδιώτες οι εργασίες αποκομιδής 
απορριμμάτων, καθαριότητας, ηλεκτροφω-
τισμού χωρίς να χρειάζεται η απόφαση του 
δημοτικού συμβουλίου. 
Με δεδομένη δε, την προηγούμενη νομοθε-
τική πράξη που προβλέπει την απόλυτη πλει-

οψηφία του Δημάρχου στην Οικονομική Επι-
τροπή είναι ηλίου φαεινότερον ότι η ενίσχυση 
της Οικονομικής Επιτροπής, συνεπάγεται την 
άμεση ενίσχυση του δημάρχου διασφαλίζο-
ντας παράλληλα την παράκαμψη του "σκόπε-
λου" της απλής αναλογικής που ελλοχεύει στο 
δημοτικό συμβούλιο. 
Μην ξεχνάμε ότι σε πολλούς δήμους ανά την 
Ελλάδα, ο δήμαρχος στο δημοτικό συμβούλιο, 
δεν έχει την πλειοψηφία, γεγονός που σημαί-
νει ότι πρέπει να επιδοθεί σε κινήσεις συμβι-
βασμού και συνεργασίας με την αντιπολίτευση 
για να "περάσει" τις προτάσεις τους. 
Το νομοθετικό έργο όμως της κυβέρνησης 
σταδιακά ενισχύει μέσω της μεταφοράς αρ-
μοδιοτήτων στην Οικονομική Επιτροπή, τη 
δυνατότητα του δημάρχου να εφαρμόζει τις 
αποφάσεις του χωρίς συμβιβασμούς. 
Θυμίζουμε ότι ήδη στους περισσότερους δή-
μους σημαντικές αποφάσεις όπως οι αναμορ-
φώσεις προϋπολογισμού και οι παρατάσεις 
έργων διεκπεραιώνονται από την Οικονομική 
Επιτροπή περιορίζοντας μ'αυτόν τον τρόπο τη 
δυναμική της αντιπολίτευσης. 

Κατά παρέκκλιση των 
πολεοδομικών διατάξεων, τα 
τεχνικά έργα που εξυπηρετούν 
την ύδρευση και αποχέτευση, 
την άρδευση, την κατασκευή 
και λειτουργία ΧΥΤΑ, την 
κατασκευή Σταθμών 
Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων 
και την τηλεθέρμανση δήμων δεν 
απαιτούν έκδοση άδειας δόμησης. 
Σε μια προσπάθεια να μειωθεί 
η γραφειοκρατία και να 
διευκολυνθούν οι γρήγορες 
και αποτελεσματικές ενέργειες 
κατασκευής σημαντικών 
για τη λειτουργία των 
δήμων εγκαταστάσεων, το 
Πολυνομοσχέδιο προβλέπει 
την παράβλεψη των όρων και 
περιορισμών διατάξεων για τη 
δόμησή τους. 
Μάλιστα στην εν λόγω διάταξη 
υπάγονται και οι Πράσινες Γωνιές 
Ανακύκλωσης, τα Ολοκληρωμένα 
Κέντρα Ανακύκλωσης και τα 
Πολυκέντρα Ανακύκλωσης 
αλλά και οι συνοδοί χώροι 
αποθήκευσης ανακυκλώσιμου 
υλικού. 

Δεν χρειάζονται 
άδεια δόμησης 
οι Σταθμοί 
Μεταφόρτωσης 
Απορριμμάτων 
(ΣΜΑ)

Γράφει και επιμελείται η ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ  • giotaathanasouli@yahoo.com
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ΖΗΡΕΙΑ

Στη μάχη κατά του 
Αιολικού Πάρκου

Ομόφωνα ψηφίστηκε στο δημοτικό 
συμβούλιο Σικυωνίων ψήφισμα 
κατά της εγκατάστασης ανεμογεν-
νητριών στη Ζήρεια. Με την κίνηση 
αυτή ο δήμος Σικυωνίων συντάσ-
σεται και αυτός μαζί με το δήμο 
Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης στη μάχη 
κατά του Αιολικού Πάρκου. 
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανάρ-
τηση του Δικτύου Προστασίας της 
Ζήρειας: 
«Ομόφωνο ψήφισμα κατά της εγκα-
τάστασης Ανεμογεννητριών στην 
Ζήρεια στο Δημοτικό Συμβούλιο στο 
Κιάτο!
Στην κατάμεστη αίθουσα του 
Δημαρχείου, όλες ανεξαιρέτως οι 
παρατάξεις του Δήμου, έπραξαν το 
αυτονόητο και τοποθετήθηκαν αρ-
νητικά στην επικείμενη καταστροφή.
Επιπλέον, ο Δήμος Σικυωνίων και ο 
Δήμος Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης 
δήλωσαν ότι θα συνεχίσουν την 
στενή και μακροχρόνια συνεργασία 
τους για να αποτρέψουν την συγκε-
κριμένη βιομηχανική εγκατάσταση.
Η ισχύς εν τη ενώσει!»

ψήφισμα Κιάτο: 1 εκατ. ευρώ από 
το ΕΣΠΑ για πεζοδρόμια

Σ ε συνέχεια αντίστοιχων έρ-
γων ανάπλασης στην πλα-
τεία Φιλλύρα και στην πα-

ραλιακή ζώνη, τα οποία βρίσκονται 
σε εξέλιξη, ο Δήμος Σικυωνίων εξα-
σφάλισε νέα χρηματοδότηση από το 
ΠΕΠ Πελοποννήσου.

Ο προϋπολογισμός του νέου χρη-
ματοδοτούμενου έργου που αγγίζει 
το 1 εκατομμύριο ευρώ, αφορά στην 
ανάπλαση των πεζοδρομίων στις 
οδούς: Αστέρη Κοββατζή, Λυκούρ-
γου, οδού Ελ. Βενιζέλου από την οδό 
Πετμεζά έως τη γέφυρα του ποταμού 
Κυρίλλου και των καθέτων οδών Πε-
τιμεζά και Παπαφλέσσα.

Τα νέα πεζοδρόμια θα γίνουν με 

όλες τις σύγχρονες βιοκλιματικά και 
ενεργειακά ορθές προδιαγραφές. Θα 
χρησιμοποιηθούν υλικά που ανα-
κλούν το ηλιακό φως και έτσι προ-
στατεύουν τον αστικό ιστό από το 
φαινόμενο της θερμικής νησίδας, 
αναβαθμίζοντας την ποιότητα ζωής 
των κατοίκων, σε μια περιοχή που 
αποτελεί την καρδιά του Κιάτου και η 
οποία αποτελεί ζωτικό χώρο κίνησης 
των πεζών.

Επιπλέον στην ανάπλαση προβλέ-
πεται η κατασκευή όδευσης τυφλών 
και ραμπών για την κίνηση ΑμεΑ, η 
εγκατάσταση φωτιστικών τύπου LED, 
αλλά και διακοσμητικών κολωνακί-
ων, πρακτική που έχει ακολουθηθεί 

και σε άλλα σημεία της πόλης και λει-
τουργεί αποτρεπτικά στη στάθμευση 
αυτοκινήτων πάνω στα πεζοδρόμια. 
Τέλος, θα γίνει υπογειοποίηση των 
καλωδίων και απομάκρυνση των 
στύλων ηλεκτροδότησης έτσι ώστε 
να ενισχυθεί η καλαισθησία  της πε-
ριοχής.

Ο δήμαρχος Σικυωνίων Σπύρος 
Σταματόπουλος δήλωσε ικανοποιη-
μένος και από τη νέα χρηματοδότη-
ση που στοχεύει στην ανάπλαση του 
αστικού ιστού και εντάσσεται στο γε-
νικότερο σχεδιασμό για αναβάθμιση 
της ποιότητας ζωής των κατοίκων 
τόσο στην πόλη όσο και στα χωριά 
όλου του δήμου.

Νέα χρηματοδότηση για έργα που εντάσσονται  
στο γενικότερο πλαίσιο ανάπλασης του αστικού ιστού
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Βλάσιος Ιωαν. Μπάρτζης
Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος
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Κλεισθένους 43 
e-mail: bartzisv@gmail.com
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Μικροωτοσκόπηση.  Ακοοµετρία (τονική - οµιλητική), 
τυµπανοµετρία, ακουστικό αντανακλαστικό, 
έλεγχος ευσταχιανής σάλπιγγας
 Λειτουργική εξέταση οπισθίου λαβυρίνθου 

- Αντιµετώπιση ιλίγγου θέσεως
Ενδοσκοπικός έλεγχος ώτων, ρινός, 

φάρυγγα, λάρυγγα µε εύκαµπτα & άκαµπτα 
ενδοσκόπια - Video καταγραφή δεδοµένων

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

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

-	 Έλεγχος	λαβυρινθικής	λειτουργίας 
(Ίλιγγος/Ζάλη)

-	 Ενδοσκοπικός	έλεγχος 
ρινός,	φάρυγγα,	λάρυγγα	και	ώτων	

Οικονομικά κίνητρα δίνει ο δήμος Σικυωνίων 
για να κλείσουν τα καταστήματα 

υγειονομικού ενδιαφέροντος

13 ΜΑΡΤΙΟΥ

Έ να βήμα πιο μπροστά από όλους ο δήμαρ-
χος Σικυωνίων Σπύρος Σταματόπουλος 
αντιλήφθηκε άμεσα την «κραυγή» των 
επιστημόνων για τον περιορισμό του συ-

νωστισμού και των δημόσιων συναλλαγών. Με αλλε-
πάλληλες ανακοινώσεις ο δήμος Σικυωνίων έδωσε 
τον τόνο για τη λήψη μέτρων έναντι της εξάπλωσης 
του κορωνοϊού.
Πρώτος λοιπόν από όλους, ανακοίνωσε την αναβο-
λή όλων των προγραμματισμένων εκδηλώσεών του, 
ενώ κάλεσε όλους τους συλλόγους και πολιτιστικούς 
φορείς να αναβάλουν και αυτοί τις όποιες εκδηλώσεις 
έχουν προγραμματίσει σε ιδιωτικούς χώρους. Επί-
σης, ανακοίνωσε το κλείσιμο των ΚΑΠΗ από το Σάβ-
βατο 07/03/2020 έως και την Κυριακή 15/03/2020 με 
γνώμονα την προστασία των μελών των ΚΑΠΗ, αφού 
σύμφωνα με τα επιστημονικά δεδομένα οι ηλικιωμέ-
νοι είναι πιο ευάλωτοι στη νόσο.
Την ίδια στιγμή πραγματοποίησε εκτεταμένες απο-
λυμάνσεις σε όλα τα δημοτικά κτήρια (Δημαρχείο, 
Κέντρο Υγείας, Κλειστά Γυμναστήρια, Πολιτιστικό 
Κέντρο, κ.ά.), αλλά και τα σχολεία, τα οποία έκλεισαν 
τη Δευτέρα 9 Μαρτίου, μία μέρα πριν την αναστολή 
λειτουργία τους από το Υπουργείο Παιδείας. 
Την Πέμπτη 12 Μαρτίου, ο δήμαρχος Σικυωνίων 
προχώρησε και σε άλλα δραστικά μέτρα. Αφού κάλε-
σε τους πολίτες να δείξουν την απαιτούμενη ευαισθη-
σία, να μην πανικοβάλλονται αλλά και να μην υποτι-
μούν την κατάσταση, ανέστειλε όλες οι συναλλαγές 
των πολιτών με φυσική παρουσία τους, σε όλες τις 
υπηρεσίες του Δήμου Σικυωνίων και της Δ.Ε.Υ.Α για 
διάστημα 15 ημερών.
«Οι πολίτες δύνανται να εξυπηρετούνται ηλεκτρονικά ή τη-
λεφωνικά και να λαμβάνουν ηλεκτρονικώς τα αιτούμενα 
έγγραφα. Με φυσική παρουσία θα εξυπηρετούνται μόνο 
όσες περιπτώσεις κρίνονται ως έκτακτες και επείγουσες.
Σε περίπτωση παράτασης των μέτρων με έκδοσης νέας 
πράξης νομοθετικού περιεχομένου η ισχύς της παρού-
σης θα παρατηθεί εκ νέου...

Τηλ. εξυπηρέτησης πολιτών:
Γραφείο Πρωτ.: 2742360147,
Γραφείο έκδοσης πιστ/κων: 2742360148-149, 
Γραφείο Οικονομικού: 2742360137-138,
Γραφείο περιβ/ντος : 2742360151,
Δημοτική Ενότητα Στυμφαλίας: 2747360222,
Δημοτική Ενότητα Φενεού:2747360115,
Email: d-sikyon@otenet.gr», σημειώνει η σχετική 
ανακοίνωση. 
Τέλος, την Παρασκευή 13 Μαρτίου αναγνωρίζοντας το 
πρόβλημα του συνωστισμού σε καταστήματα υγειονο-
μικού ενδιαφέροντος και με αποκλειστικό γνώμονα την 
προστασία του πληθυσμού και τον περιορισμό της εξά-
πλωσης του κορωνοϊού, ο δήμος Σικυωνίων προέβη 
σε νέα ανακοίνωση δίνοντας κίνητρα στους καταστημα-
τάρχες να κλείσουν, οικειοθελώς, τα καταστήματά τους. 

Η ανακοίνωση
Ο Δήμος Σικυωνίων με αίσθημα ευθύνης προς τους 
πολίτες του και σε συνέχεια των μέτρων που ανακοί-
νωσε η κυβέρνηση και με αποκλειστικό γνώμονα

τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, και την αποτροπή 
εξάπλωσης του κορωνοϊού,
σας ενημερώνουμε ότι προτρέπουμε τα καταστήματα 
υγειονομικού ενδιαφέροντος του δήμου μας να ανα-
στείλουν την λειτουργία τους για διάστημα 15 ημερών 
ή όσο το απαιτήσουν οι συνθήκες ακλουθώντας πιστά 
της οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας 
(Ε.Ο.Δ.Υ).
Τα καταστήματα που θα ανταποκριθούν στην προτρο-
πή του Δήμου εξαιρούνται με ομόφωνη απόφαση της 
ΔΕΥΑΣ  από τα τέλη ύδρευσης (1) ενός τρίμηνου λογα-
ριασμού κατανάλωσης  εντός του έτους 2020.
Επίσης το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα 
να γίνουν ρυθμίσεις οικονομικού περιεχομένου (π.χ. 
τέλη κοινόχρηστων χώρων, δημοτικά τέλη κ.λ.π) στο 
πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, εφόσον αυτό μας επι-
τραπεί από τις νομοθετικές ρυθμίσεις που εξετάζονται 
αυτήν την στιγμή από το υπουργείο Εσωτερικών.
Τα καταστήματα τα οποία θα αναστείλουν την λειτουρ-
γία τους να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με την υπη-
ρεσία της ΔΕΥΑΣ στο τηλέφωνο 2742026490.

ΣΤΗ
 Μ

Α
ΧΗ

  Κ
ΑΤΑ  ΤΟΥ  ΚΟ

ΡΩ

ΝΟΪΟΥ

ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ. Δεν πανικοβαλλόμαστε ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ. Δεν πανικοβαλλόμαστε 
αλλά και δεν υποτιμούμε την κατάσταση αλλά και δεν υποτιμούμε την κατάσταση 

στην οποία έχει περιέλθει η χώρα μας, στην οποία έχει περιέλθει η χώρα μας, 
αλλά και ολόκληρος ο κόσμος.αλλά και ολόκληρος ο κόσμος.

ΣΠΥΡΟΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ,  ΣΠΥΡΟΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ,  
δήμαρχος Σικυωνίωνδήμαρχος Σικυωνίων



ΔΕΥΤΕΡΑ  16  ΜΑΡΤΙΟΥ 2020 17ΠΟΛΙΤΏΝ
Γνώμη Δήμος Σικυωνίων

ωστόσο μέχρι τότε θα πρέπει να έχουν 
εκδοθεί τα πιστοποιητικά για 6 τούνελ και 
κυρίως για το μεγαλύτερο της Τράπεζας 
(2.650 μέτρων) και το επίσης ξεχωριστό 
του Πλατάνου (2.300 μ.). 
Αυτές τις ημέρες θα γίνει η σηματοδότηση, 
με προσοχή σε πολλά σημεία επίφοβα για 
πλημμυρικά φαινόμενα, ενώ και μετά τη 

έναρξη των δρομολογίων έργα αναγκαία 
θα συνεχίσουν να εκτελούνται, μέχρι τις 
αρχές του καλοκαιριού. 
Στο Αίγιο ο νέος τερματικός σταθμός θα εί-
ναι κοντά στο Δικαστικό Μέγαρο, όπου γί-
νονται εργασίες ασφαλτόστρωσης από την 
οδό Κορίνθου μέχρι εκεί, ενώ ενδιάμεσοι 
σταθμοί θα είναι νωρίτερα το Ξυλόκαστρο 

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ: ΚΙΑΤΟ-ΑΙΓΙΟ
Έρχεται η μεγάλη στιγμή!Α ντίστροφα μετρά ο χρόνος 

για την επανέναρξη των 
δρομολογίων του τρένου 

στο Αίγιο, μετά από 12 χρόνια οπότε 
και καταργήθηκε η παλιά σιδηρο-
δρομική γραμμή.
Αν και ημιτελές το έργο επέκτασης 
της νέας γραμμής από το Κιάτο 
μέχρι τη Ροδοδάφνη, το δοκιμα-
στικό δρομολόγιο στις σήραγγες 
(παρουσία, μηχανικών, τεχνικών, 
πυροσβεστών και αστυνομικών) 
άναψε το «πράσινο φως» στην αμα-
ξοστοιχία του Προαστιακού, για τα-
ξίδι εντός του Απριλίου.
Πηγές του ΟΣΕ, ανέφεραν στην «Π», 
ότι εκτός πολύ μεγάλου απροόπτου, 
η πρώτη ντιζελάμαξα 3 βαγονιών θα 
κάνει το πρώτο επίσημο δρομολόγιο 
πριν από το Πάσχα και μάλλον την 
Μεγάλη Παρασκευή 17 Απριλίου.
Η νέα διπλή γραμμή είναι 71 χι-
λιομέτρων και κρίνεται ασφαλής, 

και η Ακράτα και Στάσεις το Διμηνιό, 
η Λυκοποριά, η Λυγιά, ο Πλάτανος, 
το Διακοπτό και η Ελίκη. 
Αργότερα, με την ηλεκτροκίνηση 
(τέλη 2021), η ταχύτητα της αμαξο-
στοιχίας θα είναι 200χλμ/ώρα από 
Κιάτο μέχρι Λυκοποριά και 150χλμ/
ώρα από εκεί μέχρι το Αίγιο. 

ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ
ΠΡΟΣΩΠΟ & ΣΩΜΑ
SUPER ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ



ΔΕΥΤΕΡΑ  16  ΜΑΡΤΙΟΥ 2020 ΠΟΛΙΤΏΝ
Γνώμη18

Ερωτήματα – αλήθειες και ψέματα 
Του υπουργού κ. Βορίδη κατά τη συζήτηση της επίκαιρης ερώτησης του βουλευτή Γ. Ψυχογιού

ΑΛΗΘΕΙΑ 1η.  Ναι,  τα de minimis είναι ενισχύσεις 
ήσσονος σημασίας που δίνονται για απώλειες ει-
σοδήματος από αίτια που δεν καλύπτονται ασφα-
λιστικά. Είναι ευρωπαικό πρόγραμμα με χρήμα-
τα από τον κρατικό προυπολογισμό. Σε αυτό το 
πλαίσιο, το 2019 δόθηκαν από την κυβέρνηση του 
ΣΥΡΙΖΑ 2,4 εκ. Ευρώ μέσα από τις ενισχύσεις de 
minimis στους παραγωγούς επιτραπέζιων στα-
φυλιών της Κορινθίας.

ΑΛΗΘΕΙΑ 2η. Η 2η πρόσκληση του μέτρου 5.1 του 
ΠΑΑ (αντιχαλαζικά δίχτυα) είχε δρομολογηθεί 
από τον Αύγουστο του 2019. Το συνολικό ποσό 
είχε οριστεί από την προηγούμενη κυβέρνηση στα 
40 εκατ. Ευρώ. Η 1η πρόσκληση είχε υλοποιηθεί 
από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ με μεγάλη επιτυ-
χία και συμμετοχή στο Νομό Κορινθίας .

ΑΛΗΘΕΙΑ 3η. Δεν έχουμε λόγο να αμφιβάλλουμε 
ότι οι αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ για τις ζημιές 
του 2019 θα δοθούν μέχρι τον Ιούλιο του 2020. Το 
65% του ποσού. 

ΑΛΗΘΕΙΑ 4η.  Ασφαλώς δεν μπορούν να εντα-
χθούν σε καθεστώς ασφάλισης εχθροί και ασθέ-
νειες των καλλιεργειών. Επίσης δεν μπορεί με 
το ίδιο ασφάλιστρο να υπάρξουν περισσότερες 
καλύψεις.

ΑΛΗΘΕΙΑ 5η. Επιβεβαιώθηκε για άλλη μια φορά 
ότι θα έχουμε συμμετοχή ιδιωτικών εταιρειών 
στην αγροτική ασφάλιση. Μάλιστα με τη λογική ότι 
θα λύσουν πολλά προβλήματα. Το γεγονός ότι θα 
παραμείνει ο ΕΛΓΑ, μάλλον προκύπει ως απαίτη-
ση των ιδιωτών γιατί δεν μπορούν να χειριστούν 
το πρόβλημα μόνοι τους.

ΕΡΩΤΗΜΑ 1ο. Η ερώτηση αναφερόταν σε ζη-
μιές του 2019. Γιατί ο υπουργός μεταθέτει τα de 
minimis και τις ΚΟΕ (ΠΣΕΑ) του 2019 στο τέλος 

του 2020; Μήπως για να δει εάν υπάρχουν δια-
θέσιμα κρατικά χρήματα για την πληρωμή τους; 
Δυστυχώς με την πορεία εκτέλεσης του προυπο-
λογισμού από τον πρώτο κιόλας μήνα του έτους 
αλλά και τις προβλέψεις για την οικονομία, μάλ-
λον στις καλένδες πάνε και τα δύο προγράμματα.

ΕΡΩΤΗΜΑ 2ο. Αφού η πρόσκληση του μέτρου 5.1 
(αντιχαλαζικά) είχε δρομολογηθεί από τον ΕΛΓΑ 
από τον Αύγουστο του 2019 γιατί φτάσαμε στο 
Μάρτιο του 2020 χωρίς να έχει ανακοινωθεί; Πότε 
προβλέπεται να προχωρήσει τελικά;

ΕΡΩΤΗΜΑ 3ο. Για πότε προβλέπεται η αναθεώρη-
ση του προυπολογισμού του ΕΛΓΑ ώστε να δοθεί 
το υπόλοιπο 35%;

ΕΡΩΤΗΜΑ 4ο. Καμμία συγκεκριμένη απάντηση δεν 
δόθηκε, εάν σχεδιάζονται μέτρα για την τόνωση 
του εισοδήματος των κορίνθιων αγροτών μέσω 
της προώθησης των αγροτικών προιόντων τους. 

Προιόντα που επί σειρά ετών είχαν σημαντική 
θέση στις ευρωπαικές αγορές, όπως τα επιτραπέ-
ζια σταφύλια, το κρασί, το ελαιόλαδο.

ΕΡΩΤΗΜΑ 5ο.  Η προηγούμενη κυβέρνηση, μετά 
την έξοδο από τα μνημόνια τον Αύγουστο του 
2018, εξέταζε την συμμετοχή του κράτους στα 
λειτουργικά έξοδα του ΕΛΓΑ, όπως προβλέπει ο 
νόμος 3877/2010. Τι ακριβώς σκέφτεται η κυβέρ-
νηση της ΝΔ, μας το κράτησε κρυφό ο υπουργός;

ΕΡΩΤΗΜΑ 6ο. Αφού οι ιδιωτικές ασφαλιστικές, 
χρειάζονται το δημόσιο σύστημα για να δουλέ-
ψουν, αυτές τι ακριβώς θα κάνουν; Μήπως απλά 
κάποιοι θα παθαίνουν ζημιές και κάποιοι άλλοι θα 
μετράνε κέρδη;

ΨΕΜΑ 1. Η διαδικασία για την εκπόνηση αναλογι-
στικής μελέτης είχε ήδη ξεκινήσει. Ο Υπουργός το 
γνωρίζει, αλλά επιμένει  να το κρύβει. Μάλιστα 
στα πρακτικά της Βουλής έχουν κατατεθεί και η 
προκήρυξη του διαγωνισμού και οι όροι και η  δέ-
σμευση πίστωσης όπως δημοσιεύτηκε στη διαύ-
γεια. Ο διαγωνισμός προχώρησε και κατέληξε σε 
μειοδότη. Απέμενε εδώ και 3 μήνες ένα Δ.Σ. του 
ΕΛΓΑ όπου θα γινόταν η κατακύρωση σύμφωνα 
με την εισήγηση των υπηρεσιών. Γιατί καθυστε-
ρεί; Τι θα ενοχλούσε, παράλληλα με την επιτροπή 
του κου Βορίδη, να κάνει ο ΕΛΓΑ τις δικές του με-
λέτες; Μήπως θα δυσκόλευε την είσοδο ιδιωτών 
το αποτέλεσμα της αναλογιστικής; 

Δυστυχώς για άλλη μια φορά ο υπουργός Αγρο-
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, δεν έδωσε καμία 
απάντηση που να δίνει πραγματική ελπίδα και προ-
οπτική,  πως το εισόδημα των κορίνθιων αγροτών 
δεν θα συνεχίσει την κατρακύλα.
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Βλ. Τσιώτος: «Το μόνο πράγμα που πρέπει 
να φοβόμαστε είναι ο ίδιος ο φόβος»

Αναταραχή προκάλεσε στην τοπική 
κοινωνία του Ξυλοκά-
στρου η μη διασταυ-
ρωμένη είδηση που 

κυκλοφόρησε ότι οικογένεια της πό-
λης βρέθηκε θετική στον κορωνοϊό. 

Οι φήμες και οι υπερβολικές περιγρα-
φές ανάγκασαν τον δήμαρχο Ξυλοκά-
στρου-Ευρωστίνης Βλάση Τσιώτο να 
βάλει τα πράγματα στη θέση τους με 
μια μακροσκελή ανακοίνωσή του στο 
Facebook. 

Ο δήμαρχος μεταξύ των άλλων συνιστά 
στους πολίτες: «Ψυχραιμία, πρόληψη, 
ατομικά μέτρα υγιεινής και προστασία 
των ομάδων υψηλού κινδύνου αποτε-
λούν μονόδρομο για την επιτυχημένη 
αντιμετώπιση τέτοιων κρίσεων».

ΑΝΑΣΤΑΤΩΣΗ

Ο ι ανυπόστατες φήμες», γρά-
φει ο δήμαρχος, «οι οποίες 
δημιούργησαν σήμερα μια 

αδικαιολόγητη κατάσταση αναστάτω-
σης στην πόλη μας, με υποχρεώνουν 
να επικοινωνήσω μαζί σας ώστε να 
τοποθετηθεί το θέμα στη σωστή του 
βάση και να αποφύγουμε όλοι σπα-
σμωδικές και ανώφελες κινήσεις.

Μία οικογένεια από την πόλη μας 
βρέθηκε σε συνεστίαση άλλου Νομού 
με άτομο το οποίο είχε ταξιδεύσει στο 
εξωτερικό και το οποίο ήταν τη συγκε-
κριμένη στιγμή υγιές. Μετά από λίγες 
μέρες, η εν λόγω οικογένεια ανακά-
λυψε ότι το άτομο αυτό νόσησε από 
τον ιό COVID-19. Αμέσως αν και δεν 
παρουσίασε κανείς από την οικογένεια 
σημάδια αδιαθεσίας, επικοινώνησε με 
τον αρμόδιο κρατικό φορέα (ΕΟΔΥ) και 
ανέφερε τις ανησυχίες της. Δόθηκε η 
σύσταση να παραμείνει για προληπτι-
κούς λόγους η οικογένεια στο σπίτι για 
10 ακόμη μέρες, ώστε να παρέλθει το 
διάστημα πιθανής εμφάνισης του ιού 
και να επικοινωνήσει με τον αρμόδιο 
φορέα μόνο αν παρουσιαστούν συ-
μπτώματα, ώστε μόνο τότε να παρθεί 
δείγμα για εξέταση. Αυτά είναι τα αλη-
θινά γεγονότα. 

Δεν υπάρχει λοιπόν κάποιο επιβε-

βαιωμένο κρούσμα, ούτε καν ύποπτο 
κρούσμα παρά μόνο η δικαιολογημένη 
ανησυχία μιας οικογένειας. Μιας οικο-
γένειας, η οποία αποτελεί παράδειγμα 
υπευθυνότητας, αφού ενώ θα μπο-
ρούσε να αποκρύψει την ανησυχία της, 
προτίμησε να προστατέψει το κοινωνι-
κό σύνολο, χωρίς να έχει καν νοσήσει. 
Αυτό σημαίνει κοινωνική ευθύνη και 
είμαστε περήφανοι που αποτελούν 
μέλη του Δήμου μας.

Όσον αφορά τη λειτουργία των 
σχολείων του Δήμου, θα πρέπει όλοι 
να γνωρίζουν ότι δεν προβλέπεται 
αλλά και δεν είναι λογικό να κλείνουν 
σχολεία από την ανησυχία μιας ασυ-
μπτωματικής οικογένειας. Δεν πρέπει 
να κινούμαστε με σκοπό και μόνο τις 
εντυπώσεις αλλά την ουσία και το απο-
τέλεσμα. Τα σχολεία διακόπτουν τη λει-
τουργία τους μόνο εάν υπάρχει επιβε-
βαιωμένο κρούσμα COVID-19 και μόνο 
με εντολή της Γενικής Γραμματείας του 
Υπουργείου Παιδείας και του ΕΟΔΥ. Ο 
Δήμος δεν έχει το δικαίωμα να αποφα-
σίσει τη διακοπή λειτουργίας τους. 

Ο Δήμος μας σε συνεχή επικοινω-
νία και συνεργασία με τους αρμόδιους 
φορείς, παρακολουθεί με προσοχή 
την εξέλιξη της κατάστασης και έχει 
προετοιμαστεί να παρέμβει όπου και 

όταν χρειαστεί. Έτσι το Σάββατο και την 
Κυριακή θα πραγματοποιηθούν απο-
λυμάνσεις σε σχολικά συγκροτήματα 
του Δήμου μας για πρόληψη ιογενών 
λοιμώξεων, ώστε να μη γίνεται συσχε-
τισμός τους με τον COVID-19 δημιουρ-
γώντας ανεπιθύμητες συγχύσεις. Όλα 
τα σχολεία θα λειτουργήσουν κανονικά 
από Δευτέρα. Τα δύο μου παιδιά θα 
είναι τα πρώτα που θα βρίσκονται στο 
πρωινό κουδούνι.

Γενικότερα τώρα, παρά τον καταιγι-
σμό της κινδυνολογίας που δεχόμαστε 
καθημερινά, ο φόβος και ο πανικός 

μπορούν μόνο να δυσκολέψουν τα 
πράγματα. Μην ξεχνάμε ότι αυτό που 
γνωρίζουμε μέχρι στιγμής για τον 
COVID-19 είναι ότι έχει μεγάλη ευκολία 
μετάδοσης, όχι όμως ιδιαίτερο ποσο-
στό σοβαρών επιπλοκών. Ψυχραιμία, 
πρόληψη, ατομικά μέτρα υγιεινής και 
προστασία των ομάδων υψηλού κιν-
δύνου αποτελούν μονόδρομο για την 
επιτυχημένη αντιμετώπιση τέτοιων 
κρίσεων.

Δεν έχουμε να φοβόμαστε τίποτε 
άλλο παρά τον ίδιο μας τον φόβο…», 
καταλήγει ο Βλάσης Τσιώτος.

Ο δήμαρχος Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης βάζει τα πράγματα στη θέση τους 
σχετικά με την ύπαρξη κρούσματος κορωνοϊού στο Ξυλόκαστρο
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Γ. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ - Ν. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΟΕ

ΠΩΛΗΣΗ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ

& ΕΙ∆ΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

BOX CENTER

Ζευγολατιό Κορινθίας
τηλ: 27410 55151

Αναστολή λειτουργίας 
σε όλες τις δομές

Το χρονικό των αποφάσεων 
9 Μαρτίου 2020
Αναστολή λειτουργίας των ΚΑΠΗ

Τη Δευτέρα 9 Μαρτίου ανακοινώθηκε αναστολή 
λειτουργίας των ΚΑΠΗ Ξυλοκάστρου και Δερβενίου 
για προλητπικούς λόγους  και για διάστημα τεσσάρων 
εβδομάδων, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση 
του Υπουργείου Υγείας αναφορικά με τα προληπτικά 
μέτρα για την προστασία της δημόσιας υγείας και την 
προστασία των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, 
όπως ανέφερε η σχετική απόφαση του δήμου.

11 Μαρτίου 2020
Αναστολή λειτουργίας σχολείων και λοιπών 
δημοτικών δομών 

Την Τετάρτη 11 Μαρτίου τα μέτρα κλιμακώνονται 
και ο δήμος μετά την ανακοίνωση του Υπουργείου 
Παιδείας σχετικά με τα μέτρα πρόληψης της εξά-
πλωσης του κοροναϊού, ανακοινώνει ότι αναστέλ-
λεται η λειτουργία για δύο εβδομάδες:
• Όλων των εκπαιδευτικών μονάδων όλων των 

βαθμίδων, δημόσιων και ιδιωτικών.
• Του ΚΔΑΠ Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης.
• Των παιδικών σταθμών και νηπιαγωγείων.
• Του θεάτρου «Άγγελος Σικελιανός».
• Των Δημοτικών Φιλαρμονικών Ξυλοκάστρου και 

Ευρωστίνης.
• Της Δημοτικής Βιβλιοθήκης.

Με αυτόν τον τρόπο προστατεύουμε τον εαυτό 
μας και το κοινωνικό σύνολο.

Τέλος επισημαίνουμε, αναφέρει η ανακοίνω-
ση, για μία ακόμη φορά ότι η σωστή ενημέρωση, 
η ψύχραιμη αντιμετώπιση, η υπευθυνότητα και η 
πιστή εφαρμογή των οδηγιών των αρμόδιων φορέ-
ων αποτελούν μονόδρομο για την αποτελεσματική 
αντιμετώπιση της κατάστασης.

Ταυτόχρονα το ΝΠΔΔ "Ηλίας Κατσούλης" ανα-
στέλλει τη λειτουργία των παρακάτω δομών από 
11.3.2020 έως και 24.3.2020 : 
• Παιδικοί Σταθμοί Δερβενίου και Ξυλοκάστρου

• Δημοτική Βιβλιοθήκη Ξυλοκάστρου.
• Δημοτικό Ωδείο Ευρωστίνης. 
• Φιλαρμονική Δερβενίου και Ξυλοκάστρου.

13 Μαρτίου
Αναστέλλεται η λειτουργία της Ογκολογικής 
Μονάδας 

Την Παρασκευή 13 Μαρτίου αποφασίζεται από την 
Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας, το Δήμο Ξυλοκά-
στρου- Ευρωστίνης και το Ελληνικό Ίδρυμα Ογκο-
λογίας, η αναστολή λειτουργίας της Ογκολογικης 
Μονάδας για εύλογο διάστημα με σκοπό τη διασφά-
λιση της υγείας των πολιτών από τον Κορωνοϊό. 

Η Μονάδα θα επανέλθει στο Ξυλόκαστρο μετά το 
πέρας της πανδημίας.

Περιορίζεται η πρόσβαση στο δημαρχείο
Την ίδια μέρα, Παρασκευή 13 Μαρτίου, ανακοινώ-

νεται από το δήμο Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης πώς 
«είμαστε υποχρεωμένοι να σταθμίζουμε με νηφα-
λιότητα τις συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες και 
να λαμβάνουμε με υπευθυνότητα τις απαιτούμενες 
αποφάσεις.

Ακολουθώντας τις κατευθύνσεις των αρμόδιων φο-
ρέων έχουμε την υποχρέωση να διασφαλίσουμε την 
προστασία της υγείας του προσωπικού του Δήμου μας 
απέναντι στον νέο ιό και ιδιαίτερα όσων είναι τοποθε-
τημένοι σε υπηρεσίες εξυπηρέτησης κοινού. 

Αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα η ασφάλεια 
των εργαζομένων, αλλά και η απρόσκοπτη λειτουρ-
γία του Δήμου, η οποία είναι απαραίτητη στο κρίσι-
μο στάδιο στο οποίο βρισκόμαστε. Οι εργαζόμενοι 
πρέπει να παραμείνουν υγιείς και ο Δήμος πρέπει να 
συνεχίσει να λειτουργεί συνδράμοντας αυτούς που 
έχουν ανάγκη και οργανώνοντας τις δράσεις που 
απαιτούνται. 

Για τον λόγο αυτό από σήμερα η πρόσβαση στο 
Δημαρχείο θα γίνεται μόνο από μία ελεγχόμενη εί-
σοδο για όσους πολίτες έχουν απόλυτη ανάγκη τις 
υπηρεσίες ώστε να αποφύγουμε τον συνωστισμό, 
προστατεύοντας έτσι την υγεία τόσο των υπαλλήλων 
όσο και των επισκεπτών. Στις υπόλοιπες υπηρεσί-
ες του Δήμου παρακαλούνται οι πολίτες που έχουν 
απόλυτη ανάγκη να προσέρχονται μεμονωμένα και 
να μειώνουν τον χρόνο παραμονής στον χώρο.

Οι υπόλοιποι πολίτες θα μπορούν να εξυπηρετού-
νται τηλεφωνικά και ηλεκτρονικά από τις υπηρεσίες 
και τους αρμόδιους αιρετούς. 

Είμαστε εδώ σε λειτουργία και θα παραμείνουμε 
δίπλα σας σε αυτή την δύσκολη περίοδο, προσπαθώ-
ντας με όλες μας τις δυνάμεις να λύσουμε τα επείγο-
ντα προβλήματα ξεπερνώντας όλες τις αντιξοότητες. 
Αποτελεί πεποίθησή μας ότι συντεταγμένα μπορούμε 
να αντιμετωπίσουμε με επιτυχία την δύσκολη αυτή 
κατάσταση».

ΣΤΗ
 Μ

Α
ΧΗ

  Κ
ΑΤΑ  ΤΟΥ  ΚΟ

ΡΩ

ΝΟΪΟΥ Στην ίδια λογική με τους άλλους δήμους και ο δήμος Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Η κινητή μονάδα του Ελληνικού Ιδρύματος Ογκο-
λογίας θα διενεργούσε δωρεάν εξετάσεις γυναικών, 
(Τεστ Παπανικολάου και Ψηφιακή Μαστογραφία) 
στο πλαίσιο του προγράμματος "Η Ελλάδα κατά του 
Καρκίνου", σε γυναίκες ηλικίας άνω των 25 χρό-
νων, χωρίς κανένα κοινωνικό κριτήριο από κλιμά-
κιο γιατρών.
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Γνώμη Πολιτισμός-Εκδηλώσεις

ΩΡΑΡΙΟ ΙΑΤΡΕΙΟΥ: 

ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΡΩΙ  09:00 - 13:00 [ΒΡΑΧΑΤΙ]  – ΑΠΟΓΕΥΜΑ  17:00 - 20:30 [ΛΕΧΑΙΟ]

ΣΑΒΒΑΤΟ    09:00 - 12:00 [ΒΡΑΧΑΤΙ]

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

e-mail: korantaniskonstantinos26@gmail.com

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡ. 
ΚΟΡΑΝΤΑΝΗΣ

Υπ. Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών
Συνεργάτης Γ́  Παθολογικής Κλινικής Νοσοκομείου 

“ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ”
τ. ιατρός Κλινικής Παθολογικής Φυσιολογίας ΓΝΑ Λαϊκό

ΙΑΤΡΟΣ - ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ

εξέταση με εξειδικευμένα διαγνωστικά μέσα 
  (Ηλεκτροκαρδιογράφημα,   υπέρηχος)

Πλήγμα στον πολιτισμό και 
στις εκδηλώσεις λόγω κορωνοϊού 

Ένα νέο μήνυμα περνάει ο κόσμος της τέχνης και 
του πολιτισμού, εξαιτίας της έξαρσης του κορω-
νοϊού, δεδομένου ότι Πολιτιστικοί Σύλλογοι που 
αντλούν την οικονομική τους ύπαρξη από τμή-
ματα χορού ή άλλων δραστηριοτήτων, που λει-
τουργούν, βρίσκονται αντιμέτωποι με ενδεχόμενο 
οικονομικό κραχ. Μετά το κλείσιμο των σχολείων 
ακολούθησε η αναστολή λειτουργίας των Τμημά-
των όλων των  Συλλόγων. 

Ηαπόφαση ήταν απολύτως αναγκαία αλλά μπορεί 
να αποβεί καταστροφική για τη λειτουργία μη κερ-

δοσκοπικών συλλόγων που η οικονομική τους ύπαρξη 
στηρίζεται αποκλειστικά στις συνδρομές των μελών και 
των μαθητών. 
 Το πρόβλημα είναι οξύ και πρέπει να θεωρήσουμε δε-
δομένο ότι οι δομές πολιτισμού απειλούνται. Οι τοπικοί 
πολιτιστικοί και αθλητικοί σύλλογοι, αφού η κρίση του 
κορωνοϊού περάσει, πρέπει να υποστηριχθούν και να ενι-
σχυθούν για να μπορέσουν να συνεχίσουν να υπάρχουν.  
Ο ιός μπορεί να σκοτώσει τον πολιτισμό, την τέχνη και 
τους φορείς τους και οι δημοτικές αρχές θα κληθούν να 
δώσουν οδηγίες και  απαντήσεις για τα μέτρα στήριξης 
στον χώρο του πολιτισμού. Και ίσως μέσα από αυτή τη 
διαδικασία να αξιολογηθεί και να καταγραφεί στον πολι-
τιστικό χάρτη ο κάθε ένας σύλλογος, η προσφορά του 
στην τοπική πολιτιστική δημιουργία και αναλόγως να 
υποστηριχθεί. 
Γιατί δεν μπορεί σύλλογοι-σφραγίδες να απολαμβάνουν 
την ίδια υποστήριξη και ενίσχυση με συλλόγους που 
αγκαλιάζουν και υποστηρίζουν εκατοντάδες παιδιά. 
Επ'αυτού θα επανέλθουμε. 

ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ ΓΙΩΤΑ

Οι δημοτικές αρχές θα κληθούν να υποστηρίξουν τους πολιτιστικούς συλλόγους αλλά με ποια κριτήρια;
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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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΣΤΗΝ ΠΟΥΛΙΤΣΑ 75 τ.μ.

2 κρεββατοκάμαρες, 1 μπάνιο, 1 ενιαίος 
χώρος.  τηλ. 6948104163

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 
6 στρεμμάτων στη περιοχή 

Σαμουτανη Κάτω Άσσου. Τηλέφωνο 
επικοινωνίας 6974340553

Βιβλίο

gnomipoliton@gmail.com
gnomipoliton.com

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επαγγελματική στέγη 
70 τ.μ.  ή 140 τ.μ. στην Πουλίτσα

 Τηλ. 69 48 10 41 63

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.

ΕΥΤΥΧΙΑ ΘΑ ΠΕΙ - ΝΟΥΡΙΝ 
της Μαρίας Τζιρίτα 

7 Μαρτίου 2020 στις 8 μ.μ.  
Συναυλιακός χώρος «Μαρία Δημητριάδη», Κόρινθος

Το Σάββατο 7 Μαρτίου 2020, στις 8 μ.μ. υπο-
δεχτήκαμε με μεγάλη μας χαρά την κυρία 
Μαρία Τζιρίτα στο ζεστό χώρο του συναυ-
λιακού κέντρου «Μαρία Δημητριάδη» στη 
Κόρινθο, όπου η συγγραφέας μας παρου-
σίασε με μεγάλη επιτυχία τα δύο τελευταία 
της βιβλία «Ευτυχία θα πει …» και «Νουρίν» 
εκδόσεων Ψυχογιός. 
Την εκδήλωση προλόγισε η κυρία Πηνελόπη 
Μπισμπίκη του βιβλιοπωλείου «Κιβωτός» 

και για την συγγραφέα και τα δύο βιβλία της 
μίλησε η κυρία Σόνια Μέξη υποθηκοφύλα-
κα. Ακολούθησε εξαιρετική ανάλυση αυτών 
των βιβλίων από τη συγγραφέα.
Ευχόμαστε καλή επιτυχία και καλοτάξιδα να 
είναι αυτά τα δύο βιβλία της κυρίας Τζιρίτα 
και συγχαρητήρια και πολλές ευχαριστίες 
σε όλους για αυτή την εκπληκτική παρου-
σίαση..

ΛΙΤΣΑ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ

«Νουρίν» και «Ευτυχία θα πει» 
στην Κόρινθο
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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

Βιβλίο

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

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 όροφοςΝοταρά 79, 2ος όροφος
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ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ
Είναι κάποια περιστατικά του παρελθόντος 

που κρατάς έντονα τα χαρακτηριστικά τους. 
Δημιουργούν αίσθημα νοσταλγίας.

Σα να φεύγει η ομίχλη και να ξεσκεπάζεται 
μια άλλη παραμυθένια ζωή. Σε απόσταση ανα-
πνοής νομίζεις πως την αγγίζεις μέσα από τις 
παιδικές αναμνήσεις που σε συντροφεύουν σε 
όλη τη διάρκεια της ζωής σου, σαν άσβηστη 
ζωγραφιά…

Οι σκέψεις, η μία μετά την άλλη, ξεπετάγονται 
σαν αντανακλάσεις καλειδοσκοπίου, συνδυάζο-
ντας την αύρα μιας άλλης εποχής. Σα να περνάει 
μια άλλη πραγματικότητα ξανά από το πνεύμα 
σου. Σα να βρίσκεσαι ξανά εκεί στην έρημη εξοχή 
κι ανασαίνεις τον καθαρό αέρα. Σαν να ανάβει 
μέσα σου ένα φως διαφορετικό, σταματά με 
ανέμελο βήμα εκεί που θέλεις, σ’ ένα ανάδρομο 
ταξίδι στο χρόνο. Είναι σαν να ξυπνάς από ένα 
βαθύ ύπνο της μνήμης που κάνει πολύχρωμους 
κυματισμούς!

Αναζωογονούνται εντυπωσιακές θύμισες 
που φέρνουν ένα αυθόρμητο χαμόγελο! Περ-
νάνε σαν κύμα οι χάρες οι παιδικές. Είναι ένα 
αναπόσπαστο κομμάτι μουσικότητας, που κρύ-
βεται μέσα σου, εναρμονισμένο με τις ομορφιές 
του χωριού που σε τραβάνε. Τα θυμάσαι...

Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΜΑΣ
Ξεκινώντας να το διαβάζω δεν σας κρύβω 

πως με εντυπωσίασε ο λυρικός τρόπος γραφής 
της συγγραφέα. Μια αφήγηση σε τρίτο πρόσω-
πο, αλλά απόλυτα αληθινή.

Μπορεί να αριθμεί 
μόλις 210 σελίδες, είναι 
όμως απόλυτα χορταστι-
κές και από τις πρώτες 
κιόλας γραμμές μας βου-
τάει στην αλήθεια των 
παιδικών της χρόνων και της τότε ελληνικής 
επαρχίας.

Πρωταγωνίστρια είναι η Μαριγώ, και όχι 
απλώς μας περιγράφει, αλλά καταφέρνει να 
μας κάνει να συμβιώσουμε μαζί της ακόμα και 
τα πολύ πρώτα και πρώιμα βιώματά της. Γινό-
μαστε αναπόσπαστο μέρος της ζωής της. Γινό-
μαστε κι εμείς μαζί της παιδιά. Γιατί συνεχίζουμε 
να το έχουμε μέσα μας, ας το έχουμε θάψει ή 
εξορίσει. Αυτό μας αποκαλύπτει το κομμάτι του 
εαυτού μας που συνεχίζει να ενθουσιάζεται, 
μαθαίνει να δημιουργεί.

Η ηρωίδα μας, μας αποδεικνύει με την παι-
δική της αφέλεια και αθωότητα, πως ο τότε 
κόσμος ήταν καλύτερος, πιο απλός, πιο ευτυ-
χισμένος. Οι άνθρωποι ζούσαν πιο αυθεντικές 
στιγμές. Γίνεται αθέλητα η σύγκριση με τη ση-
μερινή εποχή: τονίζει πως έχει χαθεί το μεγα-
λείο της απλότητας, δεν μπορούμε να απολαύ-
σουμε την γοητεία των πραγμάτων όπως τότε. 
Μήπως έχουμε χάσει τελικά τον δρόμο μας;

Αναμφίβολα πρόκειται για ένα συναρπαστι-
κό ταξίδι μνήμης με ζωηρά χρώματα μέσα από 
τα όνειρα ενός παιδιού που χαμογελά.

Δηλώνει απερίφραστα «Είναι υπέροχο να 
ονειρεύεσαι … Να βλέπεις πράγματα, να έχεις 
ζήσει γεγονότα και καταστάσεις που αξίζει να 
θυμάσαι.» Μια και μόνο λέξη μπορεί να περι-
γράψει το τι αισθάνεται μέσα της: ΑΓΑΠΗ

Το όλο βιβλίο είναι μια αφηγηματική γέφυρα 
που στήνεται και ενώνει το σήμερα με το χθες. 

Ευγνωμονούμε τη συγγραφέα που 
κατάφερε να μας ξανακάνει παιδιά και 
μας επέτρεψε να συν-ταξιδέψουμε 
μαζί της.

Λίγα λόγια για την συγγραφέα
Η Μαίρη Σουρλή γεννήθηκε μες στην 

άνοιξη, που ξεφυτρώνουν λουλούδια, 
ψυχές, χαμόγελα και λόγια! Μεγάλωσε 
στο γραφικό χωριό Βαμβακού Λακωνί-

ας. Μετά τις σπουδές της και τα χρόνια παραμο-
νής της στο Σύδνεϋ της Αυστραλίας σήμερα κα-
τοικεί μόνιμα στο Μούλκι του Κιάτου Κορινθίας.

Η παρουσίαση της στα ελληνικά και ειδικότερα 
στα κορινθιακά γράμματα δεν ξεκίνησε πρόσφα-
τα, έχει ήδη διανύσει μια αξιοσέβαστη πορεία.

Άλλα πεζά εκτός από αυτό που θα παρουσιά-
σουμε σήμερα και έχουν εκδοθεί είναι:

- Ο περιπλανώμενος νους ανιχνεύει το νόημα 
της ζωής

- Το εσωτερικό μας μάτι
- Περπατώντας την ελληνική ψυχή με αφορμή 

την κρίση
Και τις ποιητικές συλλογές 
- Μονοπάτια αφύπνισης
- Καθρεφτίζοντας την ψυχή
- Ρίγη προσμονής
- Φτερά στον ορίζοντα

- Μέθη του έρωτα, και
- Αναζητώντας τον εαυτό μου
Είναι μέλος της Εταιρίας Ελλήνων Λογοτε-

χνών, της Εταιρίας Κορίνθιων Συγγραφέων, του 
Συλλόγου Λόγου, Μουσικής και Τέχνης «Λινός»  
κι άλλων λογοτεχνικών και πολιτιστικών συλλό-
γων. Επίσης συνεργάζεται με το περιοδικό «ΚΟ-
ΡΙΝΘΙΑΚΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ» και της έχει απονεμηθεί 
τιμητική διάκριση από τον όμιλο για την UNESCO 
Πειραιώς και Νήσων.

Το αγαπημένο της σύνθημα είναι, αντιστεκόμα-
στε, χαμογελάμε!

Το χαμόγελο και η θέλησή μας για ζωή είναι η 
δύναμή μας!

Μη ξεχνάμε τις αισθήσεις μας, να ακούμε να 
βλέπουμε, να μυρίζουμε, να γευόμαστε, να ακου-
μπάμε…

Ευγνωμονεί τον Πανάγαθο που μπορεί να 
αντικρίζει κάθε μέρα τη γιορτινή ματιά του ήλιου!

Λατρεύει τη ζωή, τη φύση, το πορτοκαλί της 
ζωντάνιας και της έκπληξης κι όσους την κρατούν 
χαμογελαστή.

Ονειρεύεται έναν αλλαγμένο κόσμο.
Αν δεν της αρέσει αυτό που την περιβάλλει, 

δημιουργεί τον δικό της αντισυμβατικό κόσμο.
Νιώθει πως δοκίμασε να φυτέψει ακόμη ένα 

και πως υπάρχουν ακόμη χιλιάδες ανείπωτα λό-
για, που σχηματίζουν τη τέχνη της ζωής!

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
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ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ
για το δικό σας

εξατομικευμένο 
πρόγραμμα

και για εκπτώσεις 

27410
55405

ΟΔΥΣΣΕΩΣ 
ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ 
2, ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ 
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Προσφορά Μαρτίου

• Laser πόδια 
ΑΠΟ 95€ ΜΟΝΟ 65€ +φπα 

• Laser extra bikini 
ΑΠΟ 60€ MONO 45€ +φπα

• Laser μασχάλες 
ΑΠΟ 45€ ΜΟΝΟ 30€+φπα

ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ LASER ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗΣ
Λόγω των έκτακτων μέτρων 

για τον κορωνοϊό 
η προσφορά παρατείνεται 
μέχρι 11 Απριλίου 2020. 

Προτεραιότητα θα δοθεί –λόγω των 
περιορισμένων πακέτων– σε όσους 

επικοινωνήσουν μέσω email στο 
info@agathouspa.gr για να κάνουν κράτηση

της προσφοράς και στείλουν
τα στοιχεία τους για να επικοινωνήσουμε

μαζί τους όταν το κέντρο
λειτουργήσει ξανά...


