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ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΥΜΕ!
Καταργείται το sms - Υποχρεωτική η χρήση μάσκας

ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΕ:

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΕ:

3Μέσα Μαζικής
Μεταφοράς

3Μέσα Μαζικής
Μεταφοράς

3Σούπερ μάρκετ

3Nοσοκομεία

3Καταστήματα τροφίμων
που διαχειρίζονται μη
τυποποιημένα τρόφιμα

3Iατρικά διαγνωστικά
κέντρα
3Aσανσέρ

3Ιατρεία

3Tαξί

3Νοσοκομεία
3Διαγνωστικά κέντρα

Προαιρετική χρήση μάσκας σε:
• Κλειστούς χώρους
• Γραφεία
• Επισκέπτες κομμωτηρίων

3Κέντρα αισθητικής

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Τέλος στο βούρκο
του Ξηριά έβαλε
ο Νανόπουλος!

■ σελ. 5

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ

Απαλλαγή τελών για τις επιχειρήσεις
που πλήττονται από την πανδημία

“Φως” στα τυφλά
οικόπεδα
με τις κυρώσεις
κοινοχρήστων

■ σελ. 7

ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Υγειονομικό υλικό
στα Κέντρα Υγείας
μοίρασε ο Τ. Γκιολής
■ σελ. 4

■ σελ. 11

ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

700.000€ για την
ανακατασκευή του παλιού
γηπέδου Ξυλοκάστρου
Χρηματοδότηση από το πρόγραμμα
"ΦιλόΔημος 2" ■ σελ. 13
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Η σελίδα του Λέωντος...

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Γράφει και επιμελείται ο ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ • LeoStergiopoulos@Gmail.com

Π

Τ

άει και αυτό το Πάσχα. Μίζερο
και λιτοδίαιτο. Όλο και κάτι
προσπαθήσαμε ο καθένας για να μας
θυμίσει τη γιορτή που όλοι αγαπάμε
και που θεωρείται η σημαντικότερη
για μας τους Έλληνες. Κάποιοι γκρίνιαξαν γιατί δεν εκκλησιάστηκαν,
δεν μετάλαβαν ή δεν πήραν το Άγιο
Φως το αυθεντικό. Προσωπικά πιστεύω ότι όλα αυτά ήταν για την τιμή
των όπλων. Αν κάτι πραγματικά
στερηθήκαμε και μας ζόρισε, ήταν
η παρέα και η ανθρώπινη επαφή.
Πάσχα με τηλεόραση ούτε στα χειρότερα όνειρα μας, ούτε κατάρα στους
εχθρούς μας. Άντε και του χρόνου
συνωστισμένοι!!!

Μ

ας κόψαν και το ψάρεμα για
να μην κολλήσουμε στα ψάρια
τον τρισκατάρατο.
Και ενώ παλιά λέγαμε «Όποιος δεν
π@#$%α πάει για ψάρεμα’, τώρα θα
λέμε «Όποιος δεν ψαρεύει πάει για
π@#$%α».
Πως αλλάζουν οι καιροί!!!

Έ

χει γεμίσει το διαδίκτυο από
διαφημίσεις θαυματουργών
φαρμάκων και λοιπών σκευασμάτων, που υπόσχονται να μας λύσουν
όλα τα προβλήματα. Μάτια γερακίσια, στύση λιονταρίσια, αντοχή περίσσεια και με ευκολίες πληρωμής.
Φυσικά αγνώστου προελεύσεως και
αποτελεσματικότητας και χωρίς καμιά επίσημη έγκριση. Αν πρόκειται
για κατασκευές με αλεύρι και ζάχαρη απλώς θα χάσουμε τα λεφτά
μας, όποιοι μπούμε στον πειρασμό.
Κάλλιστα όμως θα μπορούσαν να
δημιουργήσουν σοβαρά προβλήματα στην υγεία μας εφόσον δεν
έχουν κλινική τεκμηρίωση. Μήπως
κάποιος αρμόδιος φορέας υγείας ή
εισαγγελέας, πρέπει να το ψάξει λίγο
το θέμα, γιατί αν πάθει κάποιος κάτι
αποκλείεται να βρει άκρη για να ζητήσει αποζημίωση. Ζητάω πολλά
….!!!

Έ

χω την αίσθηση ότι κάποιοι
βγάζουν πολύ χρήμα, την ώρα
που άλλοι ετοιμάζονται για φαλιμέντο. Δεν εννοώ βέβαια τα φαρμακεία
και τις συνδρομές σε πλατφόρμες
τύπου Netflix. Μιλάμε για δημόσιο
χρήμα που μοιράζεται από την κυβέρνηση, με συνοπτικές και αδιαφανείς διαδικασίες. Το νιώθετε και σεις
ή είναι ιδέα μου!!!

ελικά μόνο σαν φάρσα μπορούμε να λογίσουμε τα περίφημα
voucher των 600€ που δόθηκαν
στους επιστήμονες. Φαντάζεστε επιστήμονες ανθρώπους να κάνουν
μαθήματα με ύλη για μαθητές δημοτικού και εξωγήινους
Αλλά δεν πειράζει, το χρήμα να κυκλοφορεί και να κλείνουμε γραμμάτια σε ‘χορηγούς’!!!

Τ
Σ

αράντισε και πάει για τρίμηνα το ανάθεμα στο Βοχαϊκό.
Τι θα γίνει κε δήμαρχε, πόσους μήνες χρειάζεται για να σιτέψει μια γούβα.
Θα την κλείσετε καμιά φορά ή να φυτέψουμε και κανένα δένδρο!!!

Δ

ήμαρχε εκείνο το σχέδιο για αφαλάτωση αργεί πολύ, γιατί με τις βροχές
που (δεν) έπεσαν φέτος, μας βλέπω να πίνουμε το θαλασσόνερο από την
πηγή κατευθείαν!!!

ώρα που κλειστήκατε μέσα, τόσες μέρες, φαντάζομαι ότι έχετε
Ξεσκονίσει κάμποσα βιβλία και ότι
εκμεταλλευτήκατε τον χρόνο σας δημιουργικά.
Εκτός και αρκεστήκατε στη επιμόρφωση με τα περίφημα voucher,
οπότε σας βλέπω όχι απλά μορφωμένους, αλλά εντελώς παραμορφωμένους!!!

Κ

άθε μέρα , κάθε ώρα, που παρατείνεται ο εγκλεισμός μας,
κάποια μικροεπιχείρηση βάζει λουκέτο. Πόσοι μικροέμποροι και μικροεπαγγελματίες, έχουν αποθέματα να
αντέξουν με κλειστά τα καταστήματά
τους. Οι περισσότεροι δούλευαν για
μεροκάματο. Οι υποχρεώσεις τρέχουν και τα έσοδα μηδενίστηκαν.
Μόνο οι μεγάλες αλυσίδες και οι έχοντας καβάτζα στο σεντούκι θα αντέξουν και θα κυριεύσουν αύριο μια
ημιθανούσα αγορά.
«Ο θάνατο του εμποράκου», κατάντησε η κατάσταση!!!

Ή

ταν γραφτό να μας τύχει κι
αυτό. Φαίνεται ότι κάθε γενιά
θα έχει ένα ιστορικό σημείο να καθορίζεται. Έτσι στις μέρες μας αναδύεται η γενιά του κορονοϊού.
Όταν κάποτε θα περάσει με το καλό
και αυτή η μάστιγα, όσοι επιζήσουμε,
θα έχουμε να διηγούμαστε στους νεότερους…. «εμείς ζήσαμε εκείνες τις
σκοτεινές μέρες κλεισμένοι στα σπίτια μας».
Και οι νεότεροι θα μας κοιτάνε με
ανοιχτό το στόμα από θαυμασμό
(πάλι παραμιλάει ο παππούς)!!!

«…..Ότι ασχέτως της απόστασης
που χωρίζει τις πατρίδες μας ή
τις γλώσσες που μιλάμε, ή το χρώμα
του δέρματός μας, υποκύπτουμε στις
ίδιες ασθένειες, μοιραζόμαστε τους
ίδιους φόβους, πεθαίνουμε με τον
ίδιο θάνατο……..»
Όλγκα Τοκάρτσουκ (Νόμπελ Λογοτεχνίας 2018)!!!

H

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Περιφέρεια Πελοποννήσου
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Νίκας και Γκιολής “αλλάζουν τα φώτα” στο οδικό δίκτυο της Κορινθίας
Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου κ. Παναγιώτης Νίκας προχώρησε σε σύναψη
σύμβασης για τη συνέχιση του
έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (Β΄ΦΑΣΗ)», αναγνωρίζοντας τις ανάγκες και ελλείψεις του νομού ειδικά ύστερα
από τα έντονα καιρικά φαινό-

αυτοψία
ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ
ΜΑΝΝΑΣ

Επιτόπου έλεγχος
από τον Γκιολή

Αυτοψία στο έργο ανακατασκευής τμήματος του αρδευτικού
έργου στη Μάννα του Δήμου
Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης διενήργησε την Πέμπτη 30 Απριλίου
ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Κορινθίας κ. Αναστάσιοςς Γκιολής.
Το εν λόγω έργο είναι απαραίτητο, λόγω της διαπλάτυνσης του
παράπλευρου οδικού δικτύου.
Τον Αντιπεριφερειάρχη συνόδευαν, ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων κ. Νίκος
Λούτας και άλλα υπηρεσιακά στελέχη της Π.Ε. Κορινθίας, καθώς
και ο πρόεδρος του πιο πάνω
χωριού Δημήτρης Τζαβέλλας.

μενα του τελευταίου έτους.
Ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ
Κορινθίας κ. Αναστάσιος Γκιολής σε επιτόπιους και διαρκείς
ελέγχους με τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Κορινθίας προχώρησαν στη μελέτη
για τον έλεγχο, τις επισκευές,
την αποκατάσταση και την
βελτίωση στο δίκτυο ηλεκτροφωτισμού του οδικού δικτύου της ΠΕ Κορινθίας προ-

κειμένου στην υλοποίηση της
ανωτέρω σύμβασης, επαναφέροντας το νομό Κορινθίας
σε ένα καθεστώς ασφάλειας
των κινήσεων των πολιτών,
από πεζούς και ως διερχόμενους στο οδικό δίκτυο.
Τέλος είναι επιβεβλημένος
ο νυχτερινός φωτισμός να
είναι επαρκής έτσι ώστε η διέλευση των αυτοκινήτων να
είναι ασφαλής.

Τηλεδιάσκεψη με τον Καθηγητή Βλαστό

Στόχος η αξιοποίηση της παλαιάς
σιδηροδρομικής γραμμής

Η

θεματικοί Αντιπεριφερειάρχες κα Αθηνά Κόρκα και κ.
ανταλλαγή απόψεων και η διαμόρφωση προτάσεων για την αξιοποίηση και ανάΧάρης Βυτινιώτης, καθώς και στελέχη της Διπτυξη της παλαιάς, μετρικής, σιδηροεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής
n
δρομικής γραμμής από την Κόρινθο έως το
Εξετάστηκε επίσης Ενότητας Κορινθίας.
Δερβένι -που παραχωρήθηκε από τη ΓΑΙΟΣΕ
Στην ίδια σύσκεψη εξετάστηκε επίσης και η
και η διαμόρφωση
στην Περιφέρεια Πελοποννήσου- αποτέλεσε
βιώσιμη ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής της
δικτύου
το αντικείμενο τηλεδιάσκεψης που πραγματοπαλαιάς εθνικής οδού Κορίνθου – Πατρών, στο
ποιήθηκε την Τετάρτη 29 Απριλίου, στην Π.Ε.
ποδηλατόδρομων
πλαίσιο ενός “πράσινου” οικολογικού και αειφοΚορινθίας.
και πεζοδρόμων
ρικού σχεδιασμού, στον οποίον θα συμπεριλαμΣτην τηλεδιάσκεψη, με τον καθηγητή του
στην Παλιά Εθνική.
βάνεται η διαμόρφωση δικτύων ποδηλατόδροΠολυτεχνείου Θάνο Βλαστό, μετείχαν ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Κορινθίας κ. Αναστάσιος Γκιολής, οι
μων και πεζόδρομων.

4 Περιφερειακά Νέα
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Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Υγειονομικό Υλικό στα Κέντρα Υγείας
του Νομού από τον Τ. Γκιολή
Κιάτο, Λουτράκι και Ξυλόκαστρο επισκέφθηκε ο αντιπεριφερειάρχης Κορινθίας

Υ

γειονομικό υλικό παρέδωσε ο
Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Κορινθίας κ. Αναστάσιος Γκιολής σε
Κέντρα Υγείας της Κορινθίας.
Αρχής γενομένης από το Κέντρο
Υγείας Κιάτου, στις 15 Απριλίου παρέδωσε στον Διευθυντή κ. Χωρέμη, σε
ιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό
του ΚΥ Κιάτου, οικισμό τύπου isobox.
Ύστερα από προμήθεια στο πλαίσιο
αρωγής της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Περιφερειάρχη κ. Π.
Νίκα, προς τη δημόσια δομή υγείας
και στον αγώνα για την αποτροπή της
διάδοσης του κορωνοϊού.
Το isobox θα χρησιμοποιηθεί ως
χώρος πρώτης υποδοχής ασθενών
για την εξέταση πρωτίστως, ύπαρξης
ύποπτων κρουσμάτων του ιού.
Το προσωπικό του ΚΥ Κιάτου και
ο Διευθυντής ευχαρίστησαν τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ. Παναγιώτη Νίκα και τον κ. Γκιολή όπου
εκείνος με τη σειρά του συνέχισε να
τονίζει τη σημαντικότητα της προσφορά όλων αυτών των «συναδέλφων»
του στην πρώτη γραμμή αυτού του
αγώνα. Όπως χαρακτηριστικά είπε
«ότι περνάει από το χέρι μας, προκειμένου να μπορείτε να συνεχίσετε
να προσφέρετε με τη μεγαλύτερη
ασφάλεια προς όλους μας το μέγιστο
αγαθό, την υγεία μας, είναι προτεραιότητά μας, για την Περιφέρεια Πελοποννήσου και για εμένα τον ίδιο η
στήριξή του με οποιοδήποτε τρόπο».
Στη συνέχεια την Τρίτη του Πάσχα
21 Απριλίου ο Τάσος Γκιολής παρέ-

δωσε υγειονομικό υλικό στο Κέντρο
Υγείας Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης και
στο Διευθυντή κ. Θοδωρή Λυγερό.
Ο Αντιπεριφερειάρχης σε κλίμα αισιοδοξίας αλλά και με υπευθυνότητα
στην κατάσταση που συνεχίζουμε ν
αντιμετωπίζουμε, ευχαρίστησε άλλη
μια φορά το ιατρικό προσωπικό για
την τεράστια προσφορά του προς τους
συμπολίτες Κορίνθιους αναμένοντας ο
ίδιος και η ΠΕ Κορινθίας οποιοδήποτε
αίτημα ακόμα μπορεί να στηρίξει ώστε

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡ.

ΚΟΡΑΝΤΑΝΗΣ

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

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

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

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

ΙΑΤΡΕΙΟ:

e-mail: korantaniskonstantinos26@gmail.com

να εξυπηρετήσει την ασφάλεια και την
καλή υγεία των πολιτών του νομού.

Επέκταση στο ΚΥ Λουτρακίου
Τη Δευτέρα 27 Απριλίου, ο Τάσος
Γκιολής επισκέφθηκε το Κέντρο Υγείας
Λουτρακίου συνοδευόμενος από τον
Δήμαρχο κ. Γιώργο Γκιώνη. Παρούσα ήταν η διευθύντρια και ιατρός κα
Βούλα Σουκουλη καθώς και κλιμάκια
στελεχών της Διεύθυνσης Τεχνικών
Έργων της Περιφ. Εν. και της Τεχνικής

Υπηρεσίας του Δήμου.
Στην αυτοψία που πραγματοποιήθηκε, πέραν της μελέτης που έχει ήδη
εκπονηθεί και των σχεδίων, αναφέρθηκαν στην εκτεταμένη συντήρηση
της υποδομής του αλλά και την βελτίωση – επέκταση μίας υγειονομικής
μονάδας σαν το Κ.Υ. Λουτρακίου,
όπου εξυπηρετεί εκατοντάδες κόσμου, ειδικότερα τους καλοκαιρινούς
μήνες λόγω του παραθεριστικού χαρακτήρα της περιοχής.

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

δήμος Κορινθίων
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Τέλος στο βούρκο του Ξηριά
έβαλε ο Νανόπουλος�

Υ

Παράλληλα εκτελούνται εκτεταμένες εργασίες καθαριότητας και αποψίλωσης

πάλληλοι και μηχανήματα
του δήμου Κορινθίων προχώρησαν στον καθαρισμό
του τελευταίου τμήματος του Ξηριά
το οποίο είχε γίνει εστία ανάπτυξης
κουνουπιών από λιμνάζοντα νερά».
Με αυτή τη λιτή δήλωση στον προσωπικό λογαριασμό του στο Facebook ο
Βασίλης Νανόπουλος ενημερώνει για
το έργο που ανακούφισε μια ολόκληρη περιοχή στις εκβολές του Ξηριά.
Ο δήμαρχος Κορινθίων αποτελεσματικός και ουσιαστικός με γνώμονα

την προστασία της δημόσιας υγείας,
αλλά και την αναβάθμιση του αστικού
περιβάλλοντος, προχώρησε στον
καθαρισμό μιας περιοχής μέσα στην
πόλη που είχε εξελιχθεί όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες σε έλος.
Σειρά έχουν τώρα οι ψεκασμοί για
την καταπολέμηση των κουνουπιών
όπως συμπλήρωσε ο ίδιος στην
ανάρτησή του:
«Θ’ ακολουθήσουν ψεκασμοί για την
καταπολέμηση των κουνουπιών στο
δήμο, όπου χρειαστεί».

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

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

Οργανωμένο σχέδιο εξωραϊσμού
Παράλληλα, οι υπηρεσίες του δήμου
Κορινθίων επιδίδονται σε εκτεταμένες εργασίες κλαδέματος, φροντίδας
πρασίνου και αποψίλωσης. Η υπηρεσία Περιβάλλοντος έχοντας καταρτίσει πλάνο παρέμβασης για το σύνολο
του Καλλικρατικού δήμου εργάζεται
συστηματικά προκειμένου αφενός να
επιτευχθεί εξωραϊσμός και αφετέρου
ασφάλεια αφού σε πολλά σημεία η
μη υλοποίηση των ενεργειών αυξάνει τον κίνδυνο ατυχήματος αλλά και
πυρκαγιάς.
Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση:
«Το προσωπικό του Δήμου έχοντας
στην διάθεση του το σύνολο των μέσων που είναι απαραίτητα καταβάλει
κάθε δυνατή προσπάθεια για την άμε-

ση ολοκλήρωση των ενεργειών που
θα αποδώσουν στους δημότες ένα αισθητικά αναβαθμισμένο κυρίως όμως
ασφαλές περιβάλλον. Παρεμβάσεις
έχουν ήδη γίνει στην περιοχή «Δέλτα
Κορίνθου», στην περιοχή του Προαστιακού, στο κέντρο της Κορίνθου και
σε Δημοτικές Κοινότητες.
Οι δημότες, δεδομένης και της έναρξης της αντιπυρικής περιόδου από
την Παρασκευή 1η Μαΐου, καλούνται
από την πλευρά τους να συνδράμουν
περιφρουρώντας αφενός τα αποτελέσματα των εργασιών και αφετέρου
προχωρώντας σε εργασίες αποψίλωσης στους χώρους ευθύνης τους όπως
ορίζεται από την νομοθεσία και τον
Κανονισμό καθαριότητας
Ο όμορφος, περιποιημένος και ασφαλής δήμος είναι ευθύνη όλων μας».

ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟ

Ι. Π. ΔΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΓΡΑΕΡΙΟ
ΑΣΣΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΗΛ. 27410 87149

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
Διανομή κατ’ οίκον
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Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Πρωτοπορεί ο δήμος Κορινθίων
στη μέριμνα για τα αδέσποτα
Υποδομές παροχής τροφής και περισυλλογής
περιττωμάτων τοποθετήθηκαν στην πόλη

Μ

ε σοβαρότητα και υπευθυνότητα για τη δημόσια υγεία,
την προστασία των πολιτών
αλλά και τη φροντίδα και τη σίτιση των
αδέσποτων ζώων αντιμετωπίζει άλλο
ένα σημαντικό θέμα της καθημερινότητας ο δήμαρχος Κορινθίων Βασίλης Νανόπουλος.
Προχωρώντας σε καινοτόμες λύσεις
και πρωτοποριακές, για τα κορινθιακά
δεδομένα εφαρμογές, οι καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου Κορινθίων
συνεχίζουν τις δράσεις και παρεμβάσεις
για την φροντίδα και προστασία των αδέσποτων και όχι μόνο ζώων. Πρόκειται
για τοποθέτηση υποδομών που αφορούν
την παροχή τροφής αλλά και την συγκέντρωση περιττωμάτων, υποδομές που
βρίσκονται ήδη σε λειτουργία.
Συγκεκριμένα:
Α) Υποδομή παροχής τροφής (ταΐστρα)
για τα αδέσποτα ζώα έχει τοποθετηθεί
στην περιοχή του Αγίου Νικολάου. Ο εφοδιασμός της γίνεται σε καθημερινή βάση.
Η σίτιση των αδέσποτων πρέπει να
σημειωθεί δεν περιορίζεται στην υπο-

δομή του Αγίου Νικολάου. Καθημερινά
οι ανάγκες των ζώων καλύπτονται με
την διανομή τροφής από εθελοντές που
συνδράμουν το έργο του Δήμου και των
οποίων η συνεισφορά είναι πολύτιμη.
Β) Υποδομή περισυλλογής περιττωμάτων των κατοικίδιων έχει τοποθετηθεί
σε δυο σημεία της πόλης:
• Στην συμβολή των οδών Κύπρου και
Εθνικής Αντιστάσεως και
• Στην συμβολή των οδών Γ. Παπανδρέου και Περιάνδρου
Καλούνται οι πολίτες που κινούνται
με τα κατοικίδια τους να χρησιμοποιούν
σακούλες και γάντια και να συλλέγουν
πάντα τα περιττώματα των ζώων τους τα
οποία θα αποθέτουν στον ειδικό συλλέκτη.
Τέλος, ο δήμος καλεί όσους επιθυμούν, έχουν την διάθεση και την δυνατότητα να προχωρήσουν στην υιοθεσία
ενός αδέσποτου ζώου. Όπως δήλωσε
ο Δήμαρχος Κορινθίων κ.Βασίλης Νανόπουλος ο δήμος θα συνεισφέρει στην
σίτιση του αδέσποτου κατά το ήμισυ του
κόστους.

Προετοιμασίες για
την επόμενη μέρα

Σε παρέμβαση στους πεζοδρόμους της Κορίνθου προχώρησε ο
Δήμος Κορινθίων εν όψει της σταδιακής επαναφοράς της λειτουργίας των καταστημάτων η οποία ξεκινά από την Δευτέρα 4 Μαΐου
2020.
Συνεργεία από τα τμήματα Περιβάλλοντος και καθαριότητας
έπλυναν από την Τρίτη 28 Απριλίου τους κεντρικούς πεζόδρομους
της πόλης. Οι παρεμβάσεις συνεχίζονται.

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

δήμος Σικυωνίων
Απαλλαγή Τελών για τις
επιχειρήσεις που πλήττονται
7
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έργα
ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

Παιδική χαρά στην
Αρχαία Σικυώνα

Ένα βήμα μπροστά για άλλη μια φορά ο δήμος Σικυωνίων, αφού ο δήμαρχος Σπύρος
Σταματόπουλος, έφερε στο δημοτικό συμβούλιο και ψήφισε την απαλλαγή από
δημοτικά τέλη των επιχειρήσεων που πλήττονται από την πανδημία του κορωνοϊού

Το έργο έχει χρηματοδοτηθεί από το
πρόγραμμα "ΦιλόΔημος 2".

Αντιπλημμυρικά έργα
στον Ελισσώνα

Ε

Συνεχίζονται τα αντιπλημμυρικά
έργα στην παραλιακή ζώνη (γέφυρα
και τοιχεία αντιστήριξης στον Ελισσώνα) με χρηματοδότηση από το
πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

κατοντάδες
επιχειρήσεις
έχουν βάλει λουκέτο από την
μέρα που ενέσκηψε το θέμα
της πανδημίας και στο δήμο Σικυωνίων όπως σε όλη τη χώρα. Για τους
επιχειρηματίες και επαγγελματίες τα
πράγματα είναι δύσκολα, δεδομένου
ότι όσο οι μέρες περνάνε τόσο πιο
επικίνδυνο γίνεται για κάποιους από
αυτούς το λουκέτο να γίνει μόνιμο.
Στο πλαίσιο αυτό ο δήμαρχος Σικυωνίων Σπύρος Σταματόπουλος

κινήθηκε άμεσα και σε συνέχεια της
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, επιβεβαίωσε με απόφαση του
δημοτικού συμβουλίου Σικυωνίων
την απαλλαγή των επιχειρήσεων από
δημοτικά τέλη, ώστε να στηριχθούν
οι χειμαζόμενες επιχειρήσεις. Θυμίζουμε ότι στην αρχή ακόμη της κρίσης ο Σπύρος Σταματόπουλος έδωσε
κίνητρα και διευκολύνσεις προς τους
επιχειρηματίες με την εξαίρεση από
τα τέλη ύδρευσης ενός τρίμηνου λογαριασμού κατανάλωσης εντός του
έτους 2020.
Η σημερινή ανακοίνωση έρχεται σε
συνέχεια των ενεργειών υποστήριξης
και αναφέρει:
«Ο Δήμος Σικυωνίων αποφάσισε την απαλλαγή από τα αναλογούντα

τέλη κατάληψης κοινοχρήστων χώρων
των επιχειρήσεων που διακόπτουν τη
λειτουργία τους με κρατική εντολή ή
πλήττονται σοβαρά από την παρούσα
κρίση και κάνουν χρήση κοινοχρήστων
χώρων. Η απαλλαγή ισχύει για όσο χρονικό διάστημα ισχύσουν οι περιορισμοί.
Με την ίδια απόφαση απαλλάσσονται
από το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και φωτισμού οι επιχειρήσεις
που διακόπτουν τη λειτουργία τους για
το χρονικό διάστημα που ισχύουν οι περιορισμοί.
Σε περίπτωση που ήδη έχουν καταβληθεί ποσό από τα τέλη θα συμψηφιστεί με μελλοντικές απαιτήσεις.
Με νεότερη απόφαση του ΔΣ θα καθοριστούν οι λεπτομέρειες υλοποίησης
των συγκεκριμένων απαλλαγών».

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

ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ
Στρατιωτικός Ιατρός
Ψυχιατρική Κλινική 251 ΓΝΑ
Καλογεροπούλου 1 & Μαυρούλια,
Κιάτο Κορινθίας 20200
τηλ.: 2742400072 κιν.: 6983520020
glagonas@gmail.com
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Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Ο Δ. Σικυωνίων δίπλα στον Πολίτη με οικονομικές
ενισχύσεις, συσσίτιο και διανομή τροφίμων

Ε

νόψει των Άγιων Ημερών
του Πάσχα το Κοινωνικό
Παντοπωλείο Σικυωνίων
πραγματοποίησε διανομές
τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης
ώστε κανείς αδύναμος συμπολίτης μας
να μην μείνει χωρίς τα απαραίτητα.
Εκατοντάδες οικογένειες έλαβαν και
συνεχίζουν να λαμβάνουν σακούλες με

τρόφιμα και κρέας, ενώ δεκάδες είναι οι
οικογένειες που λαμβάνουν και οικονομική ενίσχυση. Επίσης, ο δήμος Σικυωνίων στηρίζει με κάθε τρόπο το Γεύμα
Αγάπης της Μητρόπολης Κορίνθου
παρέχοντας δωρεάν φαγητό στους ανθρώπους που χρειάζονται υποστήριξη.
Η διανομή των τροφίμων και των συσσιτίων γίνεται υπό αυστηρά μέτρα προ-

στασίας και με κανόνες ασφαλείας λόγω
της καραντίνας ώστε να μην δημιουργείται συνωστισμός.
Σε όποια περίπτωση δεν είναι δυνατόν να
προσέλθει ο ωφελούμενος οι υπηρεσίες
του δήμου μεταφέρουν τα τρόφιμα κατ'
οίκον. Σ' αυτές τις μέρες, μέρες ελπίδας
και ανάστασης, μέρες αγάπης και αλληλεγγύης ο δήμος Σικυωνίων είναι δίπλα
στους δημότες του υποστηρίζοντας ενεργά την αξιοπρεπή διαβίωσή τους.

Επιταγές ωφελούμενων ΤΕΒΑ
Παράλληλα ο δήμος Σικυωνίων σε συ-

νεργασία με την Περιφέρεια Πελοποννήσου στάθηκε ενεργά στο πλευρό των
ευάλωτων δημοτών του.
Πραγματοποιώντας τις προβλεπόμενες
ενέργειες οι υπηρεσίες του δήμου κατάφεραν να εξασφαλίσουν ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ δικαιούχων του
Δήμου από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (ΤΕΒΑ).
Οι κάρτες που υπερέβαιναν τις 400
παραδόθηκαν από τους Κορίνθιους
αντιπεριφερειάρχες Γκιολή, Κόρκα και
Βυτινιώτη και μοιράστηκαν διακριτικά
στους δικαιούχους.

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν
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Δ.Σικυωνίων: Μείνετε Σπίτι. Για ό,τι χρειαστεί Είμαστε Εδώ για Εσάς!

Ενισχυμένο και πάντα δίπλα στους δημότες το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι»

Τ

ο πρόγραμμα «Βοήθεια στο
Σπίτι» του δήμου Σικυωνίων
συνεχίζει κανονικά τις δράσεις
του και την παροχή υπηρεσιών σε
όλους τους δημότες που έχουν ανάγκη
υποστήριξης και βοήθειας. Μάλιστα το
ανθρώπινο δυναμικό του ενισχύθηκε
από εργαζομένους άλλων υπηρεσιών
του δήμου Σικυωνίων, των οποίων η
λειτουργία έχει ανασταλεί.
Καθημερινά οι εργαζόμενοι χρησιμοποιώντας αυστηρά μέτρα προστασίας,
βρίσκονται κοντά στους ανθρώπους
ανήκουν σε ευπαθείς και ευάλωτες
κοινωνικά ομάδες ή ηλικιωμένους παρέχοντας κάθε υπηρεσία κοινωνικής
φροντίδας και αλληλεγγύης.
Ο δήμος Σικυωνίων με υψηλό αίσθημα

ευθύνης υποστηρίζει με την παροχή
προστατευτικού υγειονομικού υλικού
τη θωράκιση της δημόσιας υγείας στο

μέγιστο βαθμό. Σ’ αυτό το πλαίσιο προσέφερε υγειονομικό υλικό στο Κέντρο
Υγείας Κιάτου, ενώ όλοι οι εργαζόμε-

νοι του «Βοήθεια στο Σπίτι» είναι εξοπλισμένοι με όλα τα απαραίτητα υλικά
υγειονομικής προστασίας.
Οι δημότες που έχουν ανάγκη το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» μπορούν
να καλούν στα παρακάτω τηλέφωνα:
ΚΟ.ΔΕ.ΔΗΣ : 2742025994
ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ :
2742020598
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ
:2747360229
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΕΝΕΟΥ :
2747360112
ΩΡΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : 8:30π.μ. -14:30
μ.μ., καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή

10 Δημοτικά Νέα

έργα/κοινωνία
ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

Έργα αθλητικών
εγκαταστάσεων Βραχατίου

Στα πλαίσια του έργου «Έργα αθλητικών
εγκαταστάσεων Δ.Κ. Βραχατίου» ολοκληρώθηκαν στον περιβάλλοντα χώρο του
κλειστού γυμναστηρίου Βραχατίου “ Γ.
Τριαντάφυλλος” οι εργασίες:
- Διάστρωση υλικού οδοστρωσίας
-Σταμπωτά πεζοδρόμια
-Υποδομή ηλεκτροφωτισμού

Παροχή συσσιτίων

Όπως αναφέρεται σε δελτίο τύπου της δημοτικής παράταξης "Το Μέλλον Σήμερα" στο
μαγειρείο του Παιδικού Σταθμού Ζευγολατιού προετοιμάζονται γεύματα που μοιράζονται σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.
«Παρέχονται», όπως χαρακτηριστικά αναφέρει «33 γεύματα με προοπτική να προστεθούν κι άλλα. Είναι σίγουρα όμως απαραίτητη μια ανανεωμένη πλήρης καταγραφή όλων
των κατοίκων του Δήμου μας που βρίσκονται σε κατάσταση απόλυτης φτώχειας και
η στελέχωση του αρμόδιου τμήματος με
ειδικευμένους υπαλλήλους και εθελοντές»,
σημειώνει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση.
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Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Προετοιμάζεται το
Βραχάτι για το καλοκαίρι
του κορωνοϊού

Συνάντηση πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 30
Απριλίου στο γραφείο Δημάρχου Βέλου-Βόχας με
τον Πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου Βόχας κ. Γιώργο Δαληβίγκα, τον Πρόεδρο της Κοινότητας Βραχατίου κ. Γιώργο Βασιλείου και τον Πρόεδρο του
Εμπορικού Συλλόγου Βραχατίου κ. Βαγγέλη Τσάκωνα, όπου συζητήθηκαν θέματα σχετικά με την λήψη
μέτρων στα πλαίσια πάντα της νομιμότητας, για την
ελάφρυνση των επιχειρήσεων λόγω των νέων συνθηκών λειτουργίας τους.
Μεταξύ άλλων έγιναν προτάσεις και εξετάζονται
τα κάτωθι:
-Μείωση τιμής σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους που παραχωρούνται στους επαγγελματίες
-Τρόποι λειτουργίας των οργανωμένων παραλιών
-Διαμόρφωση των κοινοχρήστων χώρων για την
ασφαλή μετάβαση των επισκεπτών και την εύρυθμη λειτουργία των καταστημάτων
- Απαλλαγή των πληττόμενων επιχειρήσεων από δημοτικούς φόρους, που ήδη ο Δήμος εξετάζει και θα

θέσει θέμα σε επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο
Ο Αννίβας Παπακυριάκος ενημέρωσε ότι όλα τα
αυτά τα θέματα ήδη εξετάζονται από τις υπηρεσίες για
τον νόμιμο τρόπο υλοποίησής τους για την ανακούφιση των επιχειρήσεων του Δήμου Βέλου Βόχας οι
οποίες πλήττονται από αυτή την πρωτόγνωρη κρίση.
Μετά από πρόταση του εμπορικού συλλόγου θα
ακολουθήσει άμεσα συνάντηση του Δημάρχου με
τους επαγγελματίες καταστηματάρχες προκειμένου
ο Δήμος Βέλου Βόχας να αποτελεί ασφαλή προορισμό για όλους τους δημότες αλλά και τους επισκέπτες.

Έργα εξωραϊσμού στην παραλία
Εν τω μεταξύ καθημερινές είναι οι παρεμβάσεις
στην Κοινότητα Βραχατίου με εργασίες καθαρισμού
πεζοδρομίων, οδοστρωμάτων, περιποίηση πρασίνου, παραλιακή ζώνη, αγορά Βραχατίου, κοινόχρηστοι χώροι καθώς επίσης και εργασίες συντήρησης
δημοτικού φωτισμού επί της Π.Ε.Ο στο Βραχάτι.

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

δήμος Βέλου-Βόχας
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“Φως” στα τυφλά οικόπεδα
από το δήμο Βέλου-Βόχας
Μετά τις Κρήνες και το Κοκκώνι σειρά πήρε η Νεράντζα το Μπολάτι και η Ευαγγελίστρια

Ά

λλη μια μακρά και επίπονη
διαδικασία για τις Κοινότητες Νεράντζας, Μπολατίου
και Ευαγγελίστριας αυτή τη φορά ευοδώθηκε μετά από ενέργειες πολλών
ετών, από τη δημοτική αρχή ΒέλουΒόχας. Πρόκειται για την κύρωση
κοινοχρήστων χώρων σε δρόμους
που έχουν παραχωρηθεί με συμβολαιογραφική πράξη μετά το 1985.
Η δημοσίευση σε ΦΕΚ των κυρώσεων στις ανωτέρω κοινότητες, μετά τη
σχετική έγκριση από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση αποδεσμεύει από την
ιδιότυπη ομηρία τους τα εντός σχεδίου ακίνητα, τα οποία έχουν προκύψει
από κατάτμηση μεγαλύτερων οικοπέδων και δεν έχουν πρόσοψη σε κοινόχρηστο δρόμο.
Το πρόβλημα προέκυψε από το μακρυνό 2008, με απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας που όριζε ότι οι
ιδιοκτήτες των «τυφλών» οικοπέδων
όφειλαν να παραχωρήσουν στο δήμο,
δωρεάν και με συμβολαιογραφική
πράξη, λωρίδα πλάτους τουλάχιστον
4 μέτρων που θα εξασφαλίζει τη σύνδεσή του με κοινόχρηστο χώρο, όπως
επιβάλλει η πολεοδομική νομοθεσία
για την έκδοση οικοδομικής άδειας.

Χτύπημα στην οικοδομή και απαξίωση της ακίνητης περιουσίας
Στις αρχές του 2010 το υπουργείο Περιβάλλοντος, έβγαλε από τα συρτάρια
την απόφαση του ΣτΕ του 2008 και
δόθηκαν εντολές στις πολεοδομίες να
μην εκδίδουν άδειες γι’ αυτή την κατηγορία ακινήτων, με αποτέλεσμα να
νεκρώσει η ήδη παγωμένη οικοδομική δραστηριότητα! Παράλληλα, το
υπουργείο κάλεσε τις δημοτικές αρ-

χές να εκπονήσουν τοπικά ρυμοτομικά μέσα, από τα οποία θα χαράσσονται
νέοι δρόμοι και τα «τυφλά» οικόπεδα
θα αποκτούν νόμιμη πρόσβαση σε
κοινόχρηστο χώρο.
Την ίδια στιγμή, το 2010 το Υπουργείο
Εσωτερικών είχε εκπονήσει το πρόγραμμα «Καλλικράτης» που προέβλεπε τη συνένωση των δήμων σε μεγαλύτερους ΟΤΑ, ενώ η ταυτόχρονη
οικονομική κρίση που μόλις είχε ξεκινήσει απαιτούσε από την αυτοδιοίκηση να λειτουργήσει με σημαντικούς
περιορισμούς στους πόρους της.
Έτσι λοιπόν, οι νέες δημοτικές αρχές –
και ως εκ τούτου και η δημοτική αρχή
Βέλου-Βόχας– μέσα σε ένα ούτως ή
άλλως δυσμενές οικονομικό περιβάλλον βρέθηκε και με μία “βόμβα” στα
χέρια της που η κεντρική διοίκηση

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΜΑΡΜΑΡΩΝ

Mάρµαρα • γρανίτες
φυσικά πετρώµατα

Μουσών 14,
Βέλο Κορινθίας
replayctt@gmail.com

ΧΡΗΣΤΟΣ
ΘΑΝΑΣΕΝΑΡΗΣ
% 2742 033260
6945 435411
6947 099281

απαιτούσε να την αφοπλίσει μέσα από
διαδικασίες χρονοβόρες και άκρως
γραφειοκρατικές!

Οι ενέργειες Παπακυριάκου
Οι ιδιοκτήτες των, εν λόγω, ακινήτων
περιήλθαν σε απόγνωση, η αξία της
γης έπεσε κατακόρυφα και η όποια
οικοδομική δραστηριότητα υπήρχε
δέχτηκε άλλο ένα ισχυρό πλήγμα. Ο
Αννίβας Παπακυριάκος, δήμαρχος
Βέλου-Βόχας, από την πρώτη στιγμή
έθεσε σε απόλυτη προτεραιότητα τις
ενέργειες για την ολοκλήρωση των
διαδικασιών που θα αποκαθιστούσαν
το πρόβλημα.
Μετά από 9 χρόνια και με αντιπάλους
το “τέρας της γραφειοκρατίας” και το
“αργοκίνητο καράβι” του δημοσίου
συστήματος πριν λίγο καιρό, τέλη Ια-

νουαρίου ήρθε η πρώτη δικαίωση για
τον Αννίβα Παπακυριάκο με την κύρωση των κοινοχρήστων χώρων των
Κρηνών.
Από κει και πέρα το νερό μπήκε στο
αυλάκι, ακολούθησε το Κοκκώνι και
η Νεράντζα ενώ όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η σημερινή ανακοίνωση
του δήμου Βέλου-Βόχας: «Θα ακολουθήσουν και άλλες κοινότητες του
Δήμου μας».
Με τις συνεχείς και επίμονες παρεμβάσεις και ενέργειες του δήμου Βέλου-Βόχας και του δημάρχου Αννίβα
Παπακυριάκου, προσωπικά, αποκαθίσταται σιγά-σιγά τόσο η αξία της γης
στις πληττόμενες περιοχές, όσο και
δίνονται κίνητρα ανάπτυξης εκ νέου
της οικοδομικής δραστηριότητας και
της αγοράς ακινήτων.

12

ΔΕΥΤΕΡΑ 04 ΜΑΪΟΥ 2020

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Συνεχίζονται δημοτικές και αγροτικές
οδοποιίες σε όλο το δήμο
Διαμαρτυρίες από την Κοινότητα Ζευγολατιού, ότι παραμελείται το χωριό

Σ

ε εξέλιξη βρίσκονται εκτεταμένα έργα οδοποιίας σε όλο το δήμο Βέλου Βόχας. Στην
Δ.Ε. Βέλου ολοκληρώνονται σημαντικές
εργασίες ασφαλτόστρωσης των οδών Αγίου Βασιλείου στο Κοκκώνι και Βάλτου στο Βέλο.
Αντίστοιχα στο Βραχάτι, στο πλαίσιο του έργου
“Έργα Δημοτικής Οδοποιίας Δ.Κ. Βραχατίου” ολοκληρώθηκαν οι εργασίες ασφαλτόστρωσης οδών
της Δ.Κ. Βραχατίου (Κάθετος Στυμφαλίας, Κολοκοτρώνη, Κωνσταντινουπόλεως, Λουλουδιών,
Πετρίδη, Αγίου Αντωνίου, Γαλήνης, Νίκου Γκάτσου, Χίου).
Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκονται και εργασίες
αγροτικής οδοποιίας στην εκτέλεση των οποίων
πραγματοποιούνται σημαντικές παρεμβάσεις σε
αγροτικούς δρόμους.
Δύο γκρέιτερ με τη συνεργασία και τις υποδείξεις
των Προέδρων των Κοινοτήτων, εκτελούν καθαρισμούς, διανοίξεις και ομαλοποιήσεις στους αγροτικούς δρόμους.
«Στόχος και σκοπός μας είναι», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση που υπογράφουν οι αντιδήμαρχοι

Έργων Ανδρέας Σιάχος και Θεοδ. Ράπτης, «σε όλες
τις κοινότητες να γίνουν οι απαραίτητες εργασίες έτσι
ώστε οι αγρότες του Δήμου μας να έχουν καλύτερη
πρόσβαση στις καλλιέργειές τους.
Ήδη έχουν εκτελεσθεί εργασίες στις κοινότητες
Χαλκείου, Σουληναρίου, Πουλίτσας, Κρηνών, Ταρσινών, Ελληνοχωρίου, Καλεντζίου (οικισμός).
Την Πέμπτη 30 Απριλίου ξεκίνησαν εργασίες στο
Ζευγολατιό και τη Δευτέρα 4 Μαϊου θα ξεκινήσουν
στην Στιμάγκα», καταλήγει η ανακοίνωση.

Αντιδράσεις και παράπονα από την Κοινότητα
Ζευγολατιού
Στον αντίποδα όλων αυτών, η Κοινότητα Ζευγολατιού διαμαρτύρεται για παραμέληση του μεγαλύτερου χωριού (και έδρας του δήμου). Συγκεκριμένα σε σχετική ανακοίνωση που συνοδεύεται από
αρκετές φωτογραφίες αναφέρεται:
«Τον τελευταίο καιρό δεχόμαστε πολλά τηλέφωνα
κατοίκων της Κοινότητας Ζευγολατιού που εκφράζουν το παράπονό τους για τα πολλά προβλήματα
που υπάρχουν και για τα οποία κανείς από το δήμο

Βέλου-Βόχας δεν φαίνεται να ενδιαφέρεται.
Οι συγχωριανοί μας αναφέρονται σε συγκεκριμένα
παραδείγματα, όπως ο δρόμος που έχει ξυστεί για
να πέσει άσφαλτος και έχει μείνει έτσι από την 1η
Απριλίου και μέχρι σήμερα, σχεδόν ένα μήνα δηλαδή. Η σκόνη που σηκώνεται από το παρατημένο οδόστρωμα κάνει την κατάσταση αποπνικτική και όταν
περάσει αυτοκίνητο από κει γίνεται ένα σύννεφο που
πνίγει όλα τα σπίτια. Ευτυχώς δηλαδή που έχουμε
καραντίνα και δεν κυκλοφορούν πολλά αυτοκίνητα
γιατί τότε τα πράγματα θα ήταν πολύ χειρότερα. Οι
κάτοικοι της περιοχής διαμαρτύρονται, αλλεργίες,
ανθυγιεινό περιβάλλον εδώ και ένα μήνα μια κατάσταση παρατημένη, ποιος ενδιαφέρεται;
Επίσης σε άλλες περιοχές του Ζευγολατιού, όπως
φαίνεται και στις φωτογραφίες που μας έχουν στείλει αγανακτισμένοι κάτοικοι, συναντάμε αγροτικούς
δρόμους απροσπέλαστους από τα σκουπίδια που
στοιβάζονται σε διάφορα σημεία, κάδοι απορριμμάτων σπασμένοι, αναποδογυρισμένοι, σε άλλες περιοχές καθόλου κάδοι απορριμμάτων λες και εκείνοι
οι δημότες δεν πληρώνουν ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας.
Δημοτικοί δρόμοι γεμάτοι λακκούβες, επικίνδυνοι
κυρίως τις νυχτερινές ώρες και ειδικά στις περιοχές
που ο φωτισμός είναι ελλιπής. Γιατί το Ζευγολατιό να
βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση; Ποιος το επιδιώκει; Ποιος το αφήνει να συμβαίνει;
Βλέπουμε άλλα χωριά να ασφαλτοστρώνονται
δρόμοι, να καθαρίζονται και να χαλικοστρώνονται
αγροτικοί δρόμοι, γούβες να κλείνουν και καινούργιοι κάδοι απορριμμάτων να τοποθετούνται στις γειτονιές τους.
Όλα αυτά τα γνωρίζουμε όλοι οι αναρτήσεις στο
Facebook είναι οι μάρτυρες για το τι συμβαίνει στις
άλλες κοινότητες και το τι ΔΕΝ συμβαίνει στο Ζευγολατιό. Φαίνεται λοιπόν ότι η δημοτική αρχή λειτουργεί με δύο μέτρα και σταθμά.
Όμως, πρέπει κάποια στιγμή να καταλάβουν όλοι
ότι το Ζευγολατιό είναι το μεγαλύτερο χωριό του
δήμου, η έδρα του δήμου Βέλου-Βόχας, δικαιούται
λοιπόν αναλογικά κι αυτό, μεγαλύτερη προσοχή. Δεν
ζητάμε κάτι παραπάνω από αυτό που μας αναλογεί,
η δημοτική αρχή να αντιμετωπίζει την Κοινότητά μας
με τα ίδια μέτρα και σταθμά που αντιμετωπίζονται
όλες οι Κοινότητες του δήμου.
Εκτός εάν, για λόγους που δεν μπορούμε να κατανοήσουμε, το Ζευγολατιό σκόπιμα παραμελείται ή
τιμωρείται από τη δημοτική αρχή», καταλήγει.

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν δήμος Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης
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700.000€ για την ανακατασκευή του παλαιού
γηπέδου ποδοσφαίρου Ξυλοκάστρου
Το έργο εντάχθηκε στο πρόγραμμα "ΦιλόΔημος ΙΙ"
Με ιδιαίτερη ικανοποίηση ανακοίνωσε ο δήμος Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης την ένταξη στο Πρόγραμμα
«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της
πρόσκλησης IV, την 15 Απριλίου

2020 του έργου «Ανακατασκευή παλαιού γηπέδου ποδοσφαίρου Ξυλοκάστρου», με φορέα υλοποίησης το
Δήμο Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης.

Το έργο της απαραίτητης αυτής
αθλητικής υποδομής έχει χρηματοδότηση 600.000 ευρώ η οποία έγινε
πραγματικότητα μετά το υπ”αριθμόν
5796/24-02-2020 αίτημα ένταξης
του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης, την κατανόηση της αναγκαιότητας της συγκεκριμένης ένταξης από
το Υπουργείο Εσωτερικών και «την
συμβολή του Υφυπουργού Έρευνας
και Τεχνολογίας κ. Χρίστου Δήμα,
ο οποίος στέκεται αρωγός σε κάθε
προσπάθεια απαραίτητης χρηματοδότησης του Δήμου μας», όπως
αναφέρεται χαρακτηριστικά στην

ανακοίνωση.
«Με τη χρηματοδότηση αυτή σύντομα θα πραγματοποιηθεί η κατασκευή ενός σύγχρονου ποδοσφαιρικού γηπέδου στον τόπο μας, το οποίο
αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση
ανάπτυξης του αθλητισμού στην περιοχή μας.
Επόμενος στόχος μας παραμένει
η εύρεση χώρου για την κατασκευή
ενός σύγχρονου κλειστού γυμναστηρίου και ενός στίβου ώστε η ανάπτυξη του κλασικού αθλητισμού στον
τόπο μας να γίνει πραγματικότητα»,
καταλήγει η ανακοίνωση.

BOX CENTER
Γ. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ - Ν. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΟΕ

ΠΩΛΗΣΗ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ
& ΕΙ∆ΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Ζευγολατιό Κορινθίας
τηλ: 27410 55151
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Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο
σε κεντρικά σημεία του δήμου
Eνεργοποίηση του Προγράμματος WiFi4EU

Η

δημοτική αρχή του Δήμου
Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης με υπευθυνότητα και
επιχειρησιακή ετοιμότητα
ανταποκρίνεται στη πρωτοφανή κρίση
που εχει πλήξει όλους μας. Παράλληλα, συνεχίζοντας και εντείνοντας τις
προσπάθειες αυτές, ο Δήμος Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης προετοιμάζεται
και για την επόμενη μέρα.
Στο παραπάνω πλαίσιο, ανακοινώνεται η ενεργοποίηση του Προγράμματος WiFi4EU που αφορά στη
δημιουργία έξι (6) σημείων δωρεάν
πρόσβασης σε διαδικτυακές υπηρεσίες υψηλών επιδόσεων. Αυτό το
διάστημα υλοποιήθηκαν όλες οι απαραίτητες ενέργειες προκειμένου ο
Δήμος Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης να
είναι έτοιμος - και με τη λήξη αυτής
της κατάστασης - να παρέχει σε όλους
τους δημότες και στους επισκέπτες
του δωρεάν ασύρματο δίκτυο εκμεταλλευόμενος την πρόσκληση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής "WiFi4EU".
Πρόκειται για μια πανευρωπαϊκή
πρωτοβουλία που θα αναβαθμίσει τις
δημοτικές ψηφιακές υποδομές δίνοντας τη δυνατότητα να αναπτυχθούν
σύγχρονα εργαλεία τουριστικής προβολής και εφαρμογών έξυπνων πόλεων (smart cities).
Τα σημεία που έχουν επιλεγεί, εξυπηρετούν πλήθος συνδημοτών αλλά
και επισκεπτών του Δήμου:
• στη κεντρική πλατεία "Αγ. Βλασί-

ου" στο Ξυλόκαστρο,
• στη κεντρική πλατεία Δερβενίου,
• στο Κλειστό Γυμναστήριο Ξυλοκάστρου και
• σε 3 σημεία σε όλη τη περιοχή με
ιδιαίτερο τουριστικό, πολιτιστικό και
αθλητικό ενδιαφέρον στη Μαρίνα
Ξυλοκάστρου (περιοχή «Σύθα» κάλυψη έκτασης σχεδόν 70 στρεμ.
ήτοι ανοικτό θέατρο «Βασ. Γεωργιάδης», κλειστό θέατρο «Αγγ. Σικελιανός» & αθλητικές εγκαταστάσεις
(ποδοσφαίρου, μπάσκετ & τένις)
Παράλληλα, έχουμε ενεργοποιήσει την εφαρμογή του HelpDesk
στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.
xylokastro-evrostini.gov.gr)
στην
οποία οι δημότες μπορούν πλέον να

ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ
& ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΟΥΒΙΤΑΚΗΣ

Γλ

Ζευγολατιό
Κορινθίας

Άσσος
Κορινθίας

ΤΗΛ.:

ΤΗΛ.:

27410 56566

27410 89117

αποστείλουν ηλεκτρονικά και άμεσα
τις ιδέες, τις προτάσεις και τις παρατηρήσεις τους και αυτές να προωθηθούν αυτόματα στην αρμόδια υπηρεσία. Μάλιστα, τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες υπάρχει η δυνατότητα άμεσης
απάντησης (live chat) από διαθέσιμο
υπάλληλο.
Επιπλέον, υπενθυμίζεται ότι έχει
ενεργοποιηθεί η νέα ψηφιακή πλατφόρμα του Υπουργείου Ψηφιακής
Διακυβέρνησης (www.gov.gr) όπου
όλοι οι πολίτες μπορούν να αναζητούν
πληροφορίες ή ακόμα και να διεκπεραιώσουν υποθέσεις όλων των ψηφιακών υπηρεσιών του δημοσίου όπως
και αυτές που αφορούν στις συναλλα-

γές με του Δήμους.
Η κρίση που βιώνουμε δυστυχώς
έχει επιφέρει ένα ισχυρό πλήγμα στην
ήδη πολύπαθη τοπική οικονομία και
στην ανάσχεση της ζοφερής κατάστασης αυτής εργαζόμαστε ήδη. Σύντομα, θα ακολουθήσουν και άλλες
πρωτοβουλίες σε αυτό το πεδίο - που
επεξεργαζόμαστε εδώ και καιρό – έτσι
ώστε όταν βγούμε από αυτή τη περιδίνηση, ο Δήμος μας να μπορεί να
σταθεί ανταγωνιστικά στις σύγχρονες
προκλήσεις.
Ως τότε,
ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ,
ΜΕΝΟΥΜΕ ΥΓΙΕΙΣ,
ΜΕΝΟΥΜΕ ΑΙΣΙΟΔΟΞΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ.

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

∆ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΕΙ

28ης Οκτωβρίου 28 Κιάτο, 20200

Κιν.: 6944 243418
& 6937 114763

τηλ.: 27420.22456 κιν.: 6971.618.925
e-mail: errisof@hotmail.com

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν
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Τίμησαν τους νεκρούς της
Σωληνουργείας Κορίνθου

ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ
ΒΟΧΑΣ

Ένα στεφάνι γαρύφαλα κατέθεσε
η ΝΕ ΣΥΡΙΖΑ Κορινθίας

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

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

ΩΡΑΡΙΟ ΙΑΤΡΕΙΟΥ:

∆ΕΥΤΕΡΑ:
ΤΡΙΤΗ:
ΤΕΤΑΡΤΗ:
ΠΕΜΠΤΗ:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:

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

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

Ζευγολατιό Κορινθίας

Νίκος Καραμαλίκης
Μαιευτήρας Γυναικολόγος
Μια διαφορετική διάσταση στον εορτασμό της Πρωτομαγιάς έδωσε η Νομαρχιακή
Επιτροπή ΣΥΡΙΖΑ Κορινθίας. Αντιπροσωπεία αποτελούμενη από τον συντονιστή της
Ν.Ε. Γιώργο Παπασταμόπουλο και τον πρ. βουλευτή και Πρόεδρο του ΕΛΓΑ Φάνη Κουρεμπέ κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο των θυμάτων του εργατικού δυστυχήματος της
"Σωληνουργείας" τιμώντας έτσι την Πρωτομαγιά.

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

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

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

ΩΡΑΡΙΟ ΙΑΤΡΕΙΟΥ:

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