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ΣΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ
Ο ΚΟΜΒΟΣ ΛΥΚΟΠΟΡΙΑΣ

ΔΕΥΑ Σικυωνίων: Υγιής αναπτυξιακή ΔΕΥΑ Σικυωνίων: Υγιής αναπτυξιακή 
πορεία με κοινωνικό πρόσημοπορεία με κοινωνικό πρόσημο ■ σελ. 3

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

1.250.000€ για το 
οδικό δίκτυο της 
ορεινής Κορινθίας

Νέα σύμβαση 
υπέγραψε ο δήμαρχος 
Σικυωνίων Σπύρος 
Σταματόπουλος για τα 
έργα υδροδότησης των 
χωριών Σούλι, Κρυονέρι, 
Παραδείσι, Γονούσα, 
Τιτάνη και Μποζικά 
με χρηματοδότηση 
από το Πρόγραμμα 
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ.

■ σελ. 5

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Βασ. Δομετίου: 
Στηρίζω 

Σταματόπουλο

ΜΙΑ ΜΕΡΑ, ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ
Κιάτο 1908: Οι ακρίδες 
θερίζουν την παραγωγή

Ένα ευχαριστώ και ένα μπράβο 
από τους Κορίνθιους για τον Χρίστο Δήμα

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ

Πληθώρα 
Έργων 

σε εξέλιξη

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
Γερά θεμέλια  
για την ανάπτυξη
βάζει ο Νανόπουλος

Σειρά σημαντικών έργων βρίσκεται 
σε εξέλιξη στο δήμο Βέλου-Βόχας. 
Αντιδιαβρωτικά στο Κοκκώνι, 
οδοποιίες δημοτικές και αγροτικές, 
αναπλάσεις, αντικατάσταση 
κυβόλιθων στο Βέλο και σε τελική 
φάση διάστρωσης η Αγίας Μαρίνας.  
Ικανοποιημένος ο δήμαρχος Αννίβας 
Παπακυριάκος  ■ σελ. 15

Ο αντιδήμαρχος 
Σικυωνίων 

μιλά για έργα 
που βρίσκονται 
σε εξέλιξη και 
τα σχέδιά του 
για το μέλλον 

■ σελ. 6-7

Γόοι και οδυρμοί σε όλα τα χωριά –  
Φτωχός ο θερισμός – Όλες οι ελπίδες 
των ντόπιων στη σταφίδα  
Ακόμη: συμπλοκή στο Μούλκι!

 ■ σελ. 21

Με πρωτοβουλία του συλλέχθηκε 
φωτογραφικό υλικό από όλο 
το νομό και έγινε ένα υπέροχο 
βιντεάκι προβολής και 
διαφήμισης της Κορινθίας

■ σελ. 14

Εξαιρετικής ποιότητας νερά σε  
8 παραλίες του δήμου Κορινθίων. 
Στροφή προς τον θαλάσσιο 
τουρισμό για την Κόρινθο.

 ■ σελ. 9

Ένα σημαντικό έργο για τη δυτική Κορινθία
Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του ο Υφυπουργός 
Ανάπτυξης Χρίστος Δήμας, αλλά και οι βουλευτές του Νομού 
Γιώργος Ψυχογιός, Μαριλένα Σούκουλη και Νίκος Ταγαράς

Τι είπε ο δήμαρχος Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης Βλ. Τσιώτος 
στον Γ.Γ. Υπ. Υποδομών   ■ σελ. 9-11

ΑΚΟΜΑ: Πρωταθλητής ο δήμος Σικυωνίων στις χρηματοδοτήσεις. 
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Η σελίδα του Λέωντος...

Ε γκαταστάθηκαν οι πρώτες ανεμογεννήτριες στις Κυκλάδες, μετά το ελεύ-
θερο που τους έδωσε ο νέος νόμος για το περιβάλλον. Φημολογείται 

ότι τα επίσημα εγκαίνια θα τα τιμήσει και ο αξιαγάπητος υπουργός μας της 
ανάπτυξης().  Οι αρχικές αντιδράσεις των κατοίκων υποχώρησαν μπροστά 
στην αισθητική που προσφέρουν οι νέες κατασκευές.
Τα τοπικά ξενοδοχεία είναι πλέον υπερπλήρη από χιλιάδες τουρίστες που 
έρχονται να θαυμάσουν το νέο Παρθενώνα. Επιτέλους η ανάπτυξη μας 
χτυπά την πόρτα.   Χειροκροτήστε!!!

Π άνω που ασφαλτόστρωσε το δρόμο ο δήμαρχος και έφτιαξε και τα αυλάκια 
στα πλαϊνά, ήρθε μια συνηθισμένη βροχούλα και τα έκανε όλα ‘καλοκαιρι-

νά’. Δήμαρχε με ασπιρίνες δε νικάς τις πλημμύρες και έχε υπόψιν σου ότι ο θεός 
της βροχής μπορεί να μην ψηφίζει, ψηφίζουν όμως οι βρεγμένοι!!!

Σ πουδαία η συμφωνία με την Ιταλία 
για την οριοθέτηση των θαλασσί-

ων συνόρων και πρόσβαρη. Ιδιαίτερα 
δε στο σημείο που λέει ότι αυτοί θα 
ψαρεύουν ανεμπόδιστα στις δικές μας 
θάλασσες και μείς θα αγοράζουμε με 
προτεραιότητα κονσέρβες Rio-Mare.
Κανένα παράπονο!!!
 

Ο μολόγησε η NOVARTIS τις λα-
μογιές της με κυβερνητικούς 

αξιωματούχους στην Ελλάδα και σε 
άλλες δύο χώρες και πλήρωσε υπέ-
ρογκο πρόστιμο (με τα δικά μας μέ-
τρα) στην αμερικάνικη δικαιοσύνη.
Αποτέλεσμα, 
οι μεν Αμερικάνοι έβαλαν στο ταμείο 
κάμποσα εκατομμύρια από τις δικές 
μας ‘παλληκαριές’ και εμείς ακόμη 
φωνάζουμε για σκευωρία, για να μη 
θιγούν τα ιερά μας τέρατα.
Αλλά έτσι είμαστε εμείς ‘large’, η 
‘τιμή’ κάποιων πολιτικών μας είναι 
ακριβή, δεν θα την υποβαθμίσουμε 
για μερικά ψωρο-δισεκατομμύρια 
από λαδιές και υπερτιμολογήσεις!!!
** Υ.Γ.: από το συνολικό πρόστιμο που 
επιβλήθηκε, 310 εκ αντιστοιχούν στις 
δικές μας λαμογιές και μόνο 30 εκ 
στις Κορεάτικες. Σχιστομάτιδες σας 
σκίσαμε. Υπερήφανος!!!

Τ α κανάλια είναι υποχρεωμένα 
να προβάλουν όλες τις πολι-

τικές απόψεις με σχετική ισοτιμία, 
γιατί μόνο έτσι ενημερώνεται ο λαός 
και μπορεί να λειτουργεί το Δημο-
κρατικό Πολίτευμα. Για τον έλεγχο 
δε των καναλιών έχει θεσμοθετηθεί 
και λειτουργεί το Εθνικό Συμβού-
λιο Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ). Το ΕΣΡ 
όμως αποφάσισε ότι δε χρειάζεται να 
ελέγχει τα κανάλια γιατί προφανώς 
τους έχει εμπιστοσύνη. Εγώ λέω ότι, 
κατ΄ αναλογίαν, ούτε το ΕΣΡ χρεια-
ζόμαστε. Αφού υπάρχει εμπιστοσύνη 
γιατί να πληρώνουμε για συμβούλια 
και ανεξάρτητες αρχές!!! 
 

Η κοινωνιολογία κάνει τα παιδιά 
αριστερούς. Η τέχνη μαλθα-

κούς (ή κάτι τέτοιο). Ορθώς λοιπόν 
η προβλεπτική κυβέρνησή μας έκο-
ψε αυτά τα εξόχως φθοροποιά, για 
τη νεολαία, μαθήματα  από τα σχο-
λεία. Λελέδες και θολο-κουλτουριά-
ρηδες δε μας χρειάζονται. Εμείς θέ-
λουμε νέους γερούς σαν κούτσουρα 
και σταθερούς σαν τούβλα. Εύγε κα 
Κεραμέως, συνεχίστε!!!
 

Κ άποτε σε μια μακρινή χώρα, που 
τη λέγανε Λιβύη, κυβερνούσε 

ένας περίεργος ηγέτης ονόματι Κα-
ντάφι. Με την Ελλάδα τα πήγαινε πολύ 
καλά και δεν μας είχε ενοχλήσει ποτέ.  
Κάτι προβληματάκια είχε με τους Αγ-
γλο-Αμερικάνους μόνο.
Κάποια στιγμή αποφάσισε να βελτιώ-
σει τις σχέσεις του και με τους Αγγλο-

Αμερικάνους.
Για κάποιο περίεργο λόγο οι Αγγλο-
Αμερικάνοι, που μέχρι τότε δεν τον εί-
χαν ενοχλήσει ιδιαίτερα, όταν αποφά-
σισε να γίνει φιλικότερος φρόντισαν 
να εκτελεστεί δημόσια και θεαματικά.
Για τη Δημοκρατία (τη δυτική εννοεί-
ται) είπαν με κομπασμό και έπαρση.
Από τότε που εγκαθιδρύθηκε το νέο 
και γυαλιστερό, καθεστώς, η μεν Λι-
βύη καταστρέφεται καθημερινά, η δε 
Ελλάδα μας ετοιμάζεται για θερμό 
σφιχταγκάλιασμα με τη γείτονα, φίλη 
και σύμμαχο Τουρκία. Κάτι μου λέει 
ότι θα λέμε Καντάφι και θα κλαίμε!!!
 

Δ όθηκαν στη δημοσιότητα τα 
στοιχεία της 33χρονης που 

απήγαγε τη μικρή Μαρκέλλα. Μητέ-
ρα ενός παιδιού και αυτή. Να τιμω-
ρηθεί παραδειγματικά για την απο-
τρόπαια πράξη της, συμφωνούμε 
όλοι. Η δημοσιότητα όμως θα τιμω-
ρήσει και το δικό της παιδί που θα 
στιγματιστεί για όλη του τη ζωή. Η 
33χρονη κατέστρεψε ένα παιδί και η 
δικαιοσύνη ένα ακόμη.  Άριστα!!!
 

Τ ο νομικό μας σύστημα δεν κάνει 
δεκτές τις παράνομες υποκλο-

πές συνομιλιών, εδώ και δεκαετίες.
Και σωστά πράττει γιατί μπορεί με 
κατάλληλη τεχνική και ολίγη κο-
πτοραπτική, να δείξεις το Άσπρο για 
Μαύρο και το Μαύρο για Άσπρο.
Θυμίζω ότι οι ελεγκτικές αρχές δε 
δέχτηκαν να παραλάβουν τις λίστες 
φοροφυγάδων (π.χ. Λαγκάρντ) πα-
λαιότερα, η δε Βουλή πρόσφατα, τις 
ηχογραφήσεις Βαρουφάκη από το 
κλαμπ των Βρυξελλών. Ήταν παράνο-
μες υποκλοπές δικαιολογήθηκαν και 
καλώς. Το απόκομμα της συνομιλίας 
Παππά – Μιωνή όμως και τη δέχτηκαν 
και την πρόβαλαν επαρκέστατα.
Δε θα πάρω θέση για το δίκιο του 
ενός ή του άλλου (αν και έχω άπο-
ψη), ας το κρίνει η δικαιοσύνη.
Η επιλεκτική όμως χρήση των νόμων 
νομίζω ότι δεν τιμά την κυβέρνηση 
και δε θέλω να πιστέψω ότι προσπα-
θούν με διάφορες παράνομες μεθο-
δεύσεις να ξεπλύνουν το σκάνδαλο 
NOVARTIS. Να μη χαρακτηριστώ και 
καχύποπτος!!! 

Η καλή μας κυβέρνηση αποφάσισε 
να επιδοτήσει με 200.000.000€ 

την αγορά ηλεκτρικών αυτοκινήτων, 
για να δουλέψουν τα εργοστάσια της 
Γερμανίας και της Ιαπωνίας και μόνο με 
20.000.000€ τον κοινωνικό τουρισμό, 
που θα έδινε δουλειά στα δικά μας 
ξενοδοχεία και τις τοπικές αγορές, 
που θα γονατίσουν φέτος.
Αλλά έτσι είναι οι καλοί σύμμαχοι και 
φίλοι, στερούνται και τη μπουκιά για 
να σου προσφέρουν. Είμαι σίγουρος 
ότι και οι Γερμανοί και οι Γιαπωνέζοι 
θα το εκτιμήσουν!!! 

Γράφει και επιμελείται ο ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ  • LeoStergiopoulos@Gmail.com
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Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Διαγραμμίσεις 
στο οδικό δίκτυο

Ξεκίνησαν οι εργασίες διαγράμ-
μισης στην παλαιά Εθνική Οδό 
Αθηνών – Κορίνθου σε σημεία 
όπου υπέδειξε η Δ/νση Τεχνικών 
Έργων της Π.Ε και θα συνεχι-
σθούν προκειμένου στη βελτίωση 
του οδικού δικτύου. Ο Αντιπε-
ριφερειάρχης ΠΕ Κορινθίας κ. 
Αναστάσιος Γκιολής σε συνεργα-
σία με κλιμάκιο της Διεύθυνσης 
Τεχνικών Έργων παρευρέθηκε 
στις εργασίες διαγράμμισης 
παρακολουθώντας την πορεία 
εξέλιξης των εργασιών. Στα πλαί-
σια της οδικής ασφάλειας των 
πολιτών χαρακτηριστικά τόνισε 
πως «συστήνουμε προσοχή στον 
κόσμο ύστερα από την αύξηση  
που παρατηρείται στους δρόμους 
κατά τους καλοκαιρινούς μήνες 
και ζητάμε την κατανόηση τους 
λόγω των έργων προκειμένου 
στο σωστότερο για την ασφάλεια 
όλων μας αποτέλεσμα».

Δρόμοι
1.250.000 ευρώ για το οδικό 
δίκτυο της ορεινής Κορινθίας

Υπεγράφη σύμβαση παρουσία του περιφερειάρχη Π. Νίκα

Σύμβαση προϋπολογισμού 1.250.000 ευρώ για παρεμ-
βάσεις με σκοπό την αναβάθμιση του οδικού δικτύου της 
ορεινής Κορινθίας του έργου «Συντήρηση – Βελτίωση 
επαρχιακής οδού Νο 10 Κιάτο – Διμηνιό – Μάν-
να και Νο32 Δερβένι – Φενεός», υπέγραψε ο 
περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης 
Νίκας τη Δευτέρα 29 Ιουνίου, στο διοικητήριο 
της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας.
Στη σύσκεψη με τη συμμετοχή του Αντιπεριφε-
ρειάρχη ΠΕ Κορινθίας κ. Αναστάσιου Γκιολή, 
του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και υπη-
ρεσιακών παραγόντων συζητήθηκαν τα έργα 
αναπλάσεων, τα ήδη εκτελούμενα έργα και τα 
προγραμματισμένα να γίνουν στην περιοχή του Ισθμού.
Επίσης, έγινε συζήτηση για το μάστερ πλαν του παραχω-
ρημένου από τη ΓΑΙΑΟΣΕ στην Περιφέρεια χώρου της με-
τρικής σιδηροδρομικής γραμμής από την Κόρινθο μέχρι 

το Δερβένι, ενώ προγραμματίστηκε ο καθαρισμός του εν 
λόγω χώρου. Εξετάστηκε ακόμα και η πορεία της μελέτης 
για παρεμβάσεις στο δάσος του Πευκιά, που κινδυνεύει 

από την διάβρωση η οποία εξελίσσεται στα πα-
ράλια του Κορινθιακού Κόλπου.
Εξ άλλου, προγραμματισμός υπήρξε και για τον 
καθαρισμό του χώρου στην Ποσειδωνία, στον 
οποίο σχεδιάζεται να κατασκευαστεί το νέο δι-
οικητήριο της Π.Ε. Κορινθίας, καθώς και προσ-
διορίστηκε η διαδικασία για την εκπόνηση της 
σχετικής προμελέτης.
Τέλος, έγινε γνωστό ότι την ερχόμενη εβδομά-

δα θα υπάρξει συνάντηση με το Δ.Σ. της εταιρείας της Δι-
ώρυγας της Κορίνθου, με αντικείμενο συζήτησης την πα-
ραχώρηση στην Περιφέρεια, προκειμένου να αξιοποιηθεί, 
της έκτασης που ανήκει στην εν λόγω εταιρεία.

n

Στην Ποσειδωνία, 
σχεδιάζεται  

να κατασκευαστεί  
το νέο διοικητήριο 
της Π.Ε. Κορινθίας

Εργασίες καθαρισμού στην Παλαιά Εθνική Οδό
Στις εργασίες καθαρισμού της 

περιοχής του Ισθμού παρευρέθηκε 
στις 25 Ιουνίου, ο Αντιπεριφερει-
άρχης ΠΕ Κορινθίας κ. Αναστάσιος 
Γκιολής.

Τις τελευταίες 15 ημέρες και για 
τον επόμενο μήνα συνεργείο της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της 
Π.Ε. Κορινθίας συνεχίζει τις επεμ-
βάσεις καθαρισμού επί της Π.Ε.Ο 
Αθηνών – Κορίνθου, στο κέντρο 
της οδού (στηθαία) και στα δύο 

ρεύματα με μέγιστο μήκος χώρου 
επεμβάσεων 50 μέτρων τη φορά. 

Παρευρέθηκε επίσης κλιμάκιο 
της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων 
όπου ο κ. Γκιολής ευχαρίστησε για 
άλλη μία φορά, τονίζοντας τη σπου-
δαιότητα των καθαρών οδικών 
αξόνων προκειμένου να εξασφα-
λιστεί η ασφαλής διέλευση των αυ-
τοκινήτων καθώς και η ανάγκη της 
αλλαγής της εικόνας του Ισθμού με 
πραγματικά έργα.
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Αυτοψία στα κατολισθητικά φαινόμενα

Στα συνολικά δέκα σημεία που γίνο-
νται γεωτρήσεις, στο πλαίσιο της εκ-
πόνησης μελέτης για την αντιμετώπι-
σης των κατολισθητικών φαινομένων 
στον επαρχιακό δρόμο Ξυλόκαστρο 
– Τρίκαλα – Καρυά, έκανε αυτοψία 
ο Aντιπεριφερειάρχης Κορινθίας κ. 
Αναστάσιος Γκιολής, συνοδευόμενος 
από τον Διευθυντή Τεχνικών Έργων 
της Π.Ε Κορινθίας, κ. Νίκο Λούτα.

Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σημαντι-
κό έργο, στο πλαίσιο του οποίου εξει-
δικευμένοι επιστήμονες -με μεγάλη 
εμπειρία σε αντίστοιχα ζητήματα- δι-
ενεργούν γεωτρήσεις σε μεγάλα βάθη 
(35 μέτρων), διερευνώντας τα χαρα-

κτηριστικά του υπεδάφους.
Στόχος είναι να υποδειχθούν τα 

ενδεικνυόμενα μέτρα αντιμετώπισης 
των κατολισθητικών φαινομένων και 
να δοθεί οριστική λύση στο πρόβλημα 
που έχει προκύψει στον εν λόγω δρό-
μο -πολύ σημαντικό και ιδιαίτερου 
φυσικού κάλλους και τουριστικού εν-
διαφέροντος για την Κορινθία.

Τα αποτελέσματα από τις διενερ-
γούμενες γεωτρήσεις θα έχουν γίνει 
γνωστά έως τον ερχόμενο Σεπτέμβριο 
και στόχο της Περιφέρειας -όπως δή-
λωσε ο κ. Γκιολής- είναι «άμεσα να 
υλοποιηθούν εκτεταμένα έργα οδο-
ποιίας».

Σ
την Τρίπολη βρέθηκε στις 
17 Ιουνίου, ο δήμαρχος 
Σικυωνίων Σπύρος Στα-
ματόπουλος, όπου συνα-

ντήθηκε με τον Περιφερειάρχη Πε-
λοποννήσου Παναγιώτη Νίκα και τον 
δήμαρχο Νεμέας Κώστα Φρούσιο. 

Οι τρεις άνδρες συζήτησαν σε κλίμα 
συνεννόησης και συνεργασίας για το 
δρόμο Νεμέα – Κιάτο και διαπίστωσαν 
το κοινό ενδιαφέρον για έναν οδικό 
άξονα μεγάλης οικονομικής, τουριστι-
κής και αναπτυξιακής σημασίας.

Στο πλαίσιο αυτής της συνεργα-
σίας αποφασίστηκε η σύναψη Προ-
γραμματικής σύμβασης μεταξύ των 
δύο δήμων και της Περιφέρειας Πε-
λοποννήσου με σκοπό το έργο να 
προχωρήσει στο πρώτο στάδιο υλο-
ποίησής του, δηλαδή αυτό της Προ-
μελέτης.

Με την ολοκλήρωση της προμελέ-
της θα οριστικοποιηθεί η νέα χάραξη 
και θα γίνει δυνατή η δημοπράτηση 
οριστικής μελέτης, έτσι ώστε το έργο 
να ενταχθεί και να χρηματοδοτηθεί 
από πρόγραμμα ΕΣΠΑ.

Οι δύο δήμαρχοι Σικυωνίων Σπύ-
ρος Σταματόπουλος  και Νεμέας  
Κώστας Φρούσιος εξέφρασαν την 
ικανοποίησή τους, γιατί ένα πάγιο 
αίτημα ετών της τοπικής κοινωνίας, 

βρίσκει επιτέλους το δρόμο προς την 
υλοποίηση.

Ευχαρίστησαν από κοινού τον 

Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Πα-
ναγιώτη Νίκα για την άψογη συνερ-
γασία στη δρομολόγηση του νέου 

οδικού άξονα Νεμέας – Κιάτου όσο 
και σε όλα τα θέματα που άπτονται 
του κοινού ενδιαφέροντος. 

Δρομολογείται η κατασκευή 
του δρόμου Νεμέα - Κιάτο



Την πορεία της ΔΕΥΑ Σικυωνίων καθόλα 
τα χρόνια της λει-
τουργίας της από 
το 1998 μέχρι και 

σήμερα παρουσίασε ο δήμαρχος Σικυω-
νίων Σπύρος Σταματόπουλος στο τελευ-

ταίο δημοτικό συμβούλιο. Η παρουσίαση 
περιελάμβανε πλήρη οικονομικά στοιχεία 
ανεπτυγμένα σε μια οικονομικοτεχνική 
μελέτη που είχε όλους τους αριθμοδεί-
κτες της επιχείρησης από τη δημιουργία 
της έως τώρα.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
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ΔΕΥΑ Σικυωνίων: Σε υγιή αναπτυξιακή 
πορεία και με κοινωνικό πρόσημο

Η
μελέτη κατέληγε σε ιδιαίτε-
ρα χρήσιμα συμπεράσματα 
σχετικά με το μέλλον και 
τη βιωσιμότητα της επι-

χείρησης, αλλά και προσδιόριζε 
με ακρίβεια τα μειονεκτήματα και 
πλεονεκτήματα που έχει, τι πρέπει 
να αποφευχθεί και ποιες παράμε-
τροι της λειτουργίας της οφείλουν 
να ενισχυθούν στο άμεσο μέλλον 
προκειμένου να συνεχιστεί η υγιής 
οικονομική βιωσιμότητά της.

Διαπιστώθηκε ότι μέχρι το 2013 η 
ΔΕΥΑ Σικυωνίων παρουσίαζε έλλειμ-
μα και τα λειτουργικά της έξοδα ήταν 
σημαντικά περισσότερα από τα έσοδά 
της. Από το 2013 και μετά με δραστι-
κές μειώσεις των εξόδων διοικητικής 
λειτουργίας, τα έσοδα κατά μέσο όρο 
είναι 25% περισσότερα, γεγονός που 
εξασφαλίζει την ύπαρξη πλεονασμά-
των στην Επιχείρηση.

Παράλληλα το διάστημα, από το 2011 
και μετά, υπήρξε αύξηση των επιχορη-
γήσεων της Επιχείρησης μέσω ευρω-
παϊκών, κυρίως, προγραμμάτων χρη-
ματοδότησης σχεδόν 400% αφού από 
τα 4 εκατομμύρια που είχε εξασφαλίσει 
έως το 2010, οι χρηματοδοτήσεις εκτι-
νάχθηκαν στα 16 εκατομμύρια ευρώ το 
διάστημα 2011-2018.

Όλα τα παραπάνω δημιουργούν αί-
σθημα αισιοδοξίας για την εξέλιξη της 
επιχείρησης αφού αυτή τη στιγμή δεν 

διατρέχει κίνδυνο χρεωκοπίας, κα-
λύπτει σε μεγάλο ποσοστό το σύνολο 
των υποχρεώσεών της, παρουσιάζει 
συγκρατημένη αύξηση της αποδοτι-
κότητάς της, αλλά και ενθαρρυντικά 
σημάδια αύξησης του περιθωρίου 
κέρδους της.

Την ίδια στιγμή μέσω κοινωφελών 
πολιτικών σταμάτησε την αλματώδη 
αύξηση των τελών ύδρευσης που 
μέσα στην 12ετία 1998-2010 είχαν 
αυξηθεί έως και 90%!. Από το 2010 
έως σήμερα, αρχικά δεν τα αύξησε 
καθόλου και στη συνέχεια μείωσε τα 
τιμολόγιά της έως και 40% αφού κα-
τάφερε να μηδενίσει το δυσβάσταχτο 
κόστος προμήθειας νερού.

Παρόλα αυτά η σημαντικότερη επι-
σφάλεια της επιχείρησης για το μέλλον 
είναι η χρονοκαθυστέρηση είσπραξης 
των οφειλών, η οποία μπορεί να δη-
μιουργήσει σοβαρά προβλήματα στην 
λειτουργία της, δεδομένου ότι πρόκει-
ται για μία επιχείρησης ανταποδοτικού 
χαρακτήρα.

Η βελτίωση της εισπραξιμότητας 
είναι καθοριστική για το μέλλον της 
επιχείρησης αλλά και για τη διασφά-
λιση των κοινωνικών αγαθών που 
προσφέρει δηλαδή της εξασφάλισης 
πόσιμου νερού, της διαχείρισης των 
οικιακών λυμάτων και της αποτελε-
σματικής λειτουργίας του δικτύου 
απορροής των όμβριων υδάτων.

Ο δήμαρχος Σικυωνίων και πρό-
εδρος της ΔΕΥΑΣ, Σπύρος Σταμα-
τόπουλος έκλεισε την παρουσίασή 
του με μια σειρά προτάσεων για τη 
λειτουργία της επιχείρησης που πε-
ριελάμβαναν: Την οργάνωση τμή-
ματος εισπράξεων-απαιτήσεων, Την 
εκτέλεση προϋπολογισμών με θετικό 
αποτέλεσμα και αποφυγή νέων υπο-
χρεώσεων, την αξιοποίηση περιου-
σίας για την αύξηση των εσόδων, την 
εφαρμογή νέων τεχνολογιών για τη 
μείωση του ενεργειακού κόστους, την 
υλοποίηση επενδύσεων μέσω χρημα-
τοδοτούμενων προγραμμάτων και την 
απόκτηση τεχνογνωσίας που θα επι-
φέρει την αύξηση της αποδοτικότητας.

ΛΑΓΚΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ - 

ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ

Στρατιωτικός Ιατρός
Ψυχιατρική Κλινική 251 ΓΝΑ

Καλογεροπούλου 1 & Μαυρούλια,
Κιάτο Κορινθίας 20200

τηλ.: 2742400072 κιν.: 6983520020
glagonas@gmail.com

Υπογραφή σύμβασης για τα έργα υδροδότησης των χωριών ΣΟΥΛΙ, ΚΡΥΟΝΕΡΙ , ΠΑΡΑΔΕΙΣΙ, 
ΓΟΝΟΥΣΑ, ΤΙΤΑΝΗ, ΜΠΟΖΙΚΑ με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ.
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-	 Ακοολογικός	έλεγχος	παίδων	&	ενηλίκων	
-	 Εκτίμηση	εμβοών	(βουητά) 
και	ροχαλητού

-	 Έλεγχος	λαβυρινθικής	λειτουργίας 
(Ίλιγγος/Ζάλη)

-	 Ενδοσκοπικός	έλεγχος 
ρινός,	φάρυγγα,	λάρυγγα	και	ώτων	

Ποσειδώνος 19 - ΚΙΑΤΟ

food • coffee • drink & more...

Δήμος Σικυωνίων

‣	 Κύριε	 Δομετίου,	 στη	Φιλύρα	 εδώ	
και	 λίγο	 καιρό	 κατασκευάζονται	
πεζοδρόμια	και	υπάρχει	μια	παρα-
τεταμένη	 ημιτελής	 κατάσταση,	 για	
την	οποία	διαμαρτύρονται	αρκετοί	
συμπολίτες	μας.	Ποιος	είναι	ο	λό-
γος	που	δεν	έχει	τελειώσει	το	έργο;	

Το έργο ξεκίνησε τον Φλεβάρη και 
αφορά την ανακατασκευή των πε-
ζοδρομίων και την ανάπλασή τους, 
ώστε η διέλευση των πεζών να γί-
νεται με μεγαλύτερη ασφάλεια και 
να αποφεύγεται το κυκλοφοριακό 
κουμφούζιο με τα παρκαρισμένα 
αυτοκίνητα. Μας πρόλαβε όμως η 
καραντίνα και όλες οι υπηρεσίες 
είτε έκλεισαν προσωρινά, είτε υπο-
λειτουργούσαν και το έργο εγκλω-
βίστηκε στη γραφειοκρατία. Όπως 
γνωρίζετε επανήλθαν στην κανονική 
λειτουργία, πριν λίγες μέρες και σύ-
ντομα θα δούμε να ξεκινά το έργο και 
πάλι, ώστε πολύ σύντομα να έχουμε 
ένα ωραίο αποτέλεσμα που αναβαθ-

μίζει την είσοδο της πόλης. 

‣	 Πριν	 λίγες	μέρες	ο	δήμαρχος	συ-
ναντήθηκε	 με	 φορείς	 του	 Πανε-
πιστημίου	 Πελοποννήσου	 για	 τις	
αποθήκες	ΑΣΟ.	Τι	γίνεται	εκεί;	

Στις αποθήκες ΑΣΟ τα έργα προ-
χωρούν κανονικά και το ένα μέρος 
βρίσκεται στο στάδιο της ολοκλήρω-
σης. Παράλληλα είχαμε την ευχάρι-
στη ανακοίνωση από τον ίδιον τον 
δήμαρχο, στο δημοτικό συμβούλιο, 
ότι θα έρθει το Πανεπιστήμιο Πελο-
ποννήσου στο Κιάτο θα εγκαταστήσει 
κάποιες αίθουσές του στις αποθήκες 

ΑΣΟ. Θεωρώ ότι η εξέλιξη αυτή είναι 
πολύ ευχάριστη για όλο το Κιάτο και 
νομίζω ότι είναι ένα βήμα προς την 
ανάπτυξη και αναβάθμιση της περιο-
χής. Πιστεύω ότι με την ολοκλήρωση 
και της άλλης πλευράς των αποθη-
κών που θα ξεκινήσει άμεσα, όταν 
ολοκληρωθεί, θα έχουμε πραγματι-
κά, ένα στολίδι για το Κιάτο και την 
ευρύτερη περιοχή μας. 

‣	 Είδαμε	πρόσφατα	ότι	εγκαταστάθη-
καν	συστήματα	πρόσβασης	ατόμων	
Αμεα	στις	παραλίες	του	Κιάτου.	Τι	
ισχύει	και	πώς	λειτουργούν;	

Πράγματι έχουν φτιαχτεί δύο θέ-
σεις για ΑμεΑ, ώστε να μπορούν 
να έχουν εύκολη πρόσβαση στην 
παραλιακή ζώνη, να παρκάρουν το 
αυτοκίνητό τους και αυτόνομα να 
μπορούν να μπαίνουν στη θάλασ-
σα. Και αυτό έργο ολοκληρώθηκε 
με μικρή καθυστέρηση επίσης λόγω 
της καραντίνας. Έγινε έγκαιρα όμως 
για τη θερινή σεζόν και είναι κάτι 
απολύτως πρωτοποριακό για την 
Κορινθία. 

Να πούμε όμως και πώς λειτουρ-
γεί: 

Ο κάθε ενδιαφερόμενος θα μπορεί 
να παίρνει στο πλησιέστερο κατά-
στημα ένα κοντρόλ ή θα παίρνει τη-
λέφωνο εδώ στο δημαρχείο και να 
του δίνουμε ένα κοντρόλ για όλη τη 
θερινή περίοδο από Μάιο έως τέλη 
Σεπτεμβρίου. Το κοντρόλ αυτό θα το 
χρησιμοποιεί αφού φτάσει στο ση-
μείο που υπάρχουν οι εγκαταστάσεις 
πρόσβασης, για να χρησιμοποιεί τα 

ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΟΜΕΤΙΟΥ,
Αντιδήμαρχος Σικυωνίων:

“Στηρίζω 
Σταματόπουλο�”

Ποια είναι η εξέλιξη σε σημαντικά έργα του 
δήμου Σικυωνίων – Τι λέει ο αντιδήμαρχος 
Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής στη 
συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα μας

Στην οδό Φιλύρα πολύ σύντομα 
θα έχουμε ένα ωραίο αποτέλεσμα που 

αναβαθμίζει την είσοδο της πόλης
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Τζένη Μαυραγάνη

Ποικιλία υλικών & 

χάντρες για να φτιάξετε 

το δικό σας κόσµηµα 

Μοναδικά χειροποίητα 

κοσµήµατα & αξεσουάρ 

Ελλήνων σχεδιαστών 

Περιάνδρου 1Α Κιάτο
Τ: 2742 400 948

Ε: jennysartshop1@gmail.com

Στο κατάστηµα Jenny’s Artshop στο Κιάτο

αποδυτήρια και μέσω της ειδικής 
ράμπας να οδηγείται στη θάλασσα 
και να κάνει με ασφάλεια και αυτό-
νομα το μπάνιο του. 

Οι εγκαταστάσεις αυτές είναι πραγ-
ματικά σημαντικές γι’ αυτή την κα-
τηγορία των συνανθρώπων μας και 
βλέπω ότι ο κόσμος το έχει δει πολύ 
θετικά. Ας μου επιτραπεί να σημειώ-
σω επί τη ευκαιρία ότι πρέπει να σε-
βόμαστε όλους τους συνανθρώπους 
μας που έχουν κινητικά προβλήματα, 
να είμαστε δίπλα τους, να τους προ-
σφέρουμε όσο το δυνατόν αυτονομία 
και δυνατότητες που έχουμε όλοι μας 
και να τους βοηθάμε. 

‣	 Με την επανέναρξη της λειτουρ-
γίας των αθλητικών χώρων εί-
δαμε στο γήπεδο του Πέλοπα ένα 
νέο κουλουάρ. Τι γίνεται με τα 
έργα των αθλητικών εγκαταστά-
σεων τι εξελίξεις έχουμε εκεί; 

Το πλάνο της σημερινής δημοτικής 
αρχής και του δημάρχου μας είναι 
αυτή την τετραετία να προχωρήσουν 
μεγάλα έργα στον αθλητικό τομέα. 
Παραδόθηκε ήδη το ένα κομμά-
τι που είναι το παλιό στάδιο όπου 
φτιάχτηκε ειδικό ταρτάν για στίβο 
και ήδη έχει παραχωρηθεί στους 
συμπολίτες μας. Από κει και πέρα 
προχωράει το καινούργιο στάδιο 
Ολυμπιακών Προδιαγραφών που θα 
φτιαχτεί…

‣	 Το οποίο είναι άλλο, να το ξεκα-
θαρίσουμε. 

Το οποίο είναι άλλο, διαφορετική 
εγκατάσταση και θα βρίσκεται στην 
Ανατολική Τραγάνα, εκεί που βρί-
σκεται ήδη το γήπεδο με τον πλα-
στικό τάπητα. Προχωρούμε επίσης 
σε ανακατασκευές και συντηρήσεις 
των υπαρχόντων γηπέδων μπάσκετ 
και καινούργια γήπεδα τένις. Είναι 
πολύ σημαντικό να δώσουμε μεγάλη 

βάση στην Παιδεία και στον Αθλη-
τισμό. Θα το πετύχουμε και θα δείτε 
στο τέλος της τετραετίας ο δήμος μας 
να έχει πάει καλά και να μιλάει όλος ο 
κόσμος γι’ αυτές τις κατασκευές που 
θα είναι πραγματικά σημαντικές για 
τη σημερινή νεολαία. 

Όπως πράξαμε μέσα από το πρό-
γραμμα «Φιλόδημος», που ολοκλη-
ρώσαμε την κατασκευή νέων παι-
δικών χαρών σε πολλά χωριά του 
δήμου μας και είδαμε από τη μία 
μέρα στην άλλη να γεμίζουν τις παι-
δικές χαρές και να δίνουν ζωή στον 
τόπο τους. 

‣	 Είστε αντιδήμαρχος Προγραμμα-
τισμού, Οργάνωσης και Πληρο-
φορικής του δήμου Σικυωνίων, 
ωστόσο η αγάπη σας για τα ζώα, 
σας έχει εμπλέξει ενεργά και σε 

αυτόν τον τομέα. Ποιες είναι οι 
δράσεις που υλοποιούνται στο 
δήμο; 

Τα αδέσποτα και η διαχείρισή τους 
είναι ένα μεγάλο ζήτημα, πάνω στο 
οποίο, αυτό που προσπαθούμε να 
κάνουμε είναι να τηρούμε με συνέ-
πεια αυτό που λέει ο νόμος. Προ-
σπαθούμε όσο το δυνατόν να εφαρ-
μόζουμε δράσεις που αποτρέπουν 
την επιθετικότητα των αδέσποτων 
απέναντι στους συμπολίτες μας γιατί 
τον τελευταίο καιρό υπάρχει έντονο 
πρόβλημα και κάποια στιγμή αυτό θα 
πρέπει να λυθεί μια για πάντα. 

Έτσι προσπαθούμε να τα διατη-
ρούμε ταϊσμένα ώστε να μειώνεται η 
επιθετικότητά τους. Ήδη στον προϋ-
πολογισμό έχουμε προβλέψει κω-
δικό για την αγορά τροφών, τόσο 
για σκύλους όσο και για γάτες. Σύμ-
φωνα με τις αιτήσεις που δεχόμαστε 
από τους εθελοντές ανάλογα με τα 
ζώα που φροντίζουν, διανέμουμε τις 
ποσότητες τροφών για τη σίτιση των 
ζώων.

Επίσης εφαρμόζουμε πρόγραμμα 
σύμφωνα με το οποίο σε πρώτη φάση 
στειρώνουμε, τσιπάρουμε και εμβο-
λιάζουμε τα αδέσποτα. Σε δεύτερη 

φάση επιχειρούμε με τη συνεργασία 
των εθελοντών να βρίσκουμε σπίτια 
και οικογένειες που θα τα υιοθε-
τήσουν έτσι ώστε να μειωθούν από 
τους δρόμους. 

‣	 Αφήσαμε για το τέλος το χωριό 
σας. Ένα από τα ομορφότερα 
χωριά της Κορινθίας με πλούσια 
αρχαιολογική ιστορία. Τι γίνεται 
με το αρχαίο θέατρο;  

Πολλά χρόνια γίνονται προσπά-
θειες από τον Σπύρο Σταματόπουλο, 
να χρηματοδοτηθούν έργα που θα 
μπορέσουν να αναδείξουν το θέα-
τρο και να επιτρέψουν τη λειτουργία 
του. Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στη 
φάση της αποκάλυψης των καθισμά-
των και στόχος είναι όπως είπε και ο 
δήμαρχός μας μέχρι το τέλος της τε-
τραετίας να υποδεχτεί την οικουμένη. 
Θεωρώ ότι θα το πετύχουμε και αυτό!

Εξάλλου, ότι έχει δηλώσει ο κ. 
Σταματόπουλος για τα μεγάλα έργα 
δεν έχει πέσει έξω σε χρονοδια-
γράμματα και ολοκληρώνονται πά-
ντα στην ώρα τους. 

Ένα άλλο σημαντικό έργο για την 
αρχαία Σικυώνα, το οποίο δημοπρα-
τήθηκε πριν λίγες μέρες, είναι η κα-
τασκευή αναψυκτήριου στο Εξοχικό, 
που είναι ένας χώρος χαρακτηρισμέ-
νος από πολλούς ως το μπαλκόνι της 
Κορινθίας.  Εκεί παλιά γίνονταν με-
γάλα γλέντια και με την ολοκλήρωσή 
του ελπίζουμε ότι θα ενισχυθεί η ανά-
πτυξη στην περιοχή, που τη χρειάζε-
ται, γιατί είναι ένας τόπος με ιστορία. 

Τέλος, να πω ότι ήδη προχωράει 
ένα μεγάλο έργο που το περιμένα-
με χρόνια και αφορά στην αγροτική 
οδοποιία. Γίνεται με χρηματοδότηση 
ΕΣΠΑ και ανακατασκευάζεται ένα 
μεγάλο κομμάτι δρόμου που οδη-
γεί προς τη Σοφρονιά, ένα ιστορικό 
εκκλησάκι το οποίο το επισκέπτεται 
αρκετός κόσμος της Ζωοδόχου Πη-
γής. Είναι ένα σημαντικό έργο διότι 
από το 1992 παλεύαμε να γίνει η 
κατασκευή του. 

Ευχαριστώ πολύ το δήμαρχο που 
το ενέταξε μόλις άνοιξε πρόγραμμα. 

‣	 Ποια είναι τα σχέδιά σας για το 
μέλλον; 

Στηρίζω Σταματόπουλο!  

Η ειδική ράμπα βοηθά τα άτομα με Αναπηρία 
να προσεγγίζουν τη θάλασσα και να κάνουν 
με ασφάλεια και αυτόνομα το μπάνιο τους
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18 εκατ. ευρώ έργα μετακομίζουν από τον 
«Φιλόδημο Ι» στον «Αντώνη Τρίτση» στην Κορινθία

Αφορούν σε 11 έργα κατανεμημένα σε πέντε από τους έξι δήμους της Κορινθίας – Πρωταθλητής ο δήμος 
Σικυωνίων στις χρηματοδοτήσεις – Πάνω από 10 εκατ. ευρώ τα κονδύλια για έργα ύδρευσης 

Α νακοινώθηκαν από το 
υπουργείο Εσωτερικών τα 
11 έργα του νομού Κοριν-

θίας που «μετακομίζουν» από τον 
«Φιλόδημο Ι» στο νέο χρηματοδοτικό 
πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης». Πρό-
κειται για εγκεκριμένα και ενταγμένα 
έργα στον «Φιλόδημο Ι», τα οποία με 
την κατάργησή του μεταφέρονται αυ-
τόματα στο νέο χρηματοδοτικό εργα-
λείο του κράτους, ώστε να συνεχιστεί 
απρόσκοπτα η πορεία προς την υλο-
ποίησή τους.

Τη μερίδα του λέοντος κατέχουν τα 
έργα ύδρευσης, που ξεπερνούν τα 
10 εκατ. ευρώ κατανεμημένα σε τέσ-
σερις από τους έξι δήμους.

Εντύπωση προκαλεί επίσης, ο δή-
μος Σικυωνίων που με τις χρηματο-
δοτήσεις που έχει επιτύχει σε τρία 
μεγάλα έργα, έχει εξασφαλίσει σχε-
δόν διπλάσια ποσά από τον, αμέσως 
επόμενο, δήμο Λουτρακίου-Περαχώ-
ρας-Αγίων Θεοδώρων!

Αναλυτικά οι χρηματοδοτήσεις 
ανά δήμο είναι οι εξής:
• ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ   6.828.000,00 €
• ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧ.-ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΩΝ 

3.842.000,00 €
• ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ  3.680.000,00 €
• ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ–ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ 

2.345.086,34 €
• ΝΕΜΕΑΣ  1.600.000,00 €

Και ανά πρόσκληση:
• ΥΔΡΕΥΣΗ    10.287.500,00 €
• ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ   3.770.000,00 €
• ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ   3.220.000,34 €
• ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ  1.017.586,00 €

Ενημέρωση στον "Αντώνη Τρίτση"
Στην αίθουσα «Μέγας Αλέξανδρος» του Άργους 

τον συνέλαβε ο φωτογραφικός φακός, με το μπλο-
κάκι του έτοιμο να κρατήσει σημειώσεις. Πρόκειται 
φυσικά για τον δήμαρχο Σικυωνίων Σπύρο Σταμα-
τόπουλο ο οποίος την Δευτέρα 29 Ιουνίου μετέβη 
στο Άργος στην ειδική εκδήλωση που οργάνωσε 
η ΠΕΔ Πελοποννήσου με προσκεκλημένο τον 
υπουργό Εσωτερικών Τάκη Θεοδωρικάκο.

Ο σκοπός της εκδήλωσης ήταν η ενημέρωση 
των δημάρχων και γενικά των αιρετών πάνω στο 
νέο χρηματοδοτικό εργαλείο της αυτοδιοίκησης με 
την ονομασία «Αντώνης Τρίτσης», το οποίο διαδέ-
χεται τον «Φιλόδημο 1».

Ο Σπύρος Σταματόπουλος πρωταθλητής στις 
χρηματοδοτήσεις τόσο σε επίπεδο νομού όσο και 
σε επίπεδο Περιφέρειας, άκουσε προσεκτικά τα 
όσα είπε ο Υπουργός και είναι παραπάνω από βέ-
βαιο ότι έχει ήδη κάνει τα πλάνα του για νέα έργα 
και νέες προτάσεις χρηματοδότησης που θα ανα-
δείξουν τον δήμο Σικυωνίων πρωταθλητή και στο 
πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης»!

Παραχωρήθηκε το πρ. Δημοτικό Σχολείο Φενεού  
για εποχικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο

Η καλοκαιρινή περίοδος ξε-
κίνησε και οι ανάγκες για την 
πυροπροστασία πολλαπλασιά-
ζονται. Τα δάση της ορεινής Κο-
ρινθίας χρειάζονται αυξημένη 
επιφυλακή ώστε να προστατευ-
τούν από τον κίνδυνο ενδεχό-
μενης πυρκαγιάς. Στο πλαίσιο 
αυτό ο δήμος Σικυωνίων προέ-
βη σε μια σημαντική κίνηση για 
την ενίσχυση και υποστήριξη 
του έργου της πυροσβεστικής.

Παραχώρησε το πρώην Δη-

μοτικό Σχολείο της Κοινότη-
τας Φενεού στη Πυροσβεστική 
Υπηρεσία Νομού Κορινθίας 
ώστε να ιδρυθεί και να στεγα-
στεί εκεί πυροσβεστικό κλιμά-
κιο κατά την παρούσα αντιπυ-
ρική περίοδο.

Το ιδιωτικό συμφωνητικό της 
παραχώρησης υπογράφτηκε 
σήμερα 30 Ιουνίου μεταξύ του 
δημάρχου Σικυωνίων Σπύρου 
Σταματόπουλου και του Διοι-
κητή ΔΙ.Π.Υ. Ν. Κορινθίας Πύ-

ραρχου Χρήστου Πλατά και η εν 
λόγω παραχώρηση θα επεκτεί-
νεται μέχρι και το έτος 2025.

Κατά την υπογραφή, ο πύ-
ραρχος Χρήστος Πλατάς εξέ-
φρασε τις ευχαριστίες του προς 
το δήμο Σικυωνίων για την 
ουσιαστική αυτή κίνηση υπο-
στήριξης ενώ ο δήμαρχος Σικυ-
ωνίων Σπύρος Σταματόπουλος 
υπογράμμισε τη μεγάλη σημα-
σία ύπαρξης πυροσβεστικού 
κλιμακίου στο Φενεό.



Επανεκκίνηση σε κρίσιμους τομείς μετά από χρόνια αδράνειας – Πολεοδομικά και Χρήσεις 
γης θέτει ως προτεραιότητες ο δήμαρχος Κορινθίων Βασ. Νανόπουλος – Προγραμματική με 

το Δίκτυο ÓΒιώσιμη ΠόληÒ με στόχο την υλοποίηση μελετών για αναπτυξιακά έργα

ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟ

ΑΣΣΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΗΛ. 27410 87149

Ι. Π. ΔΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΓΡΑΕΡΙΟ

Σ την εισήγησή του ο Δήμαρχος 
τόνισε πως η προγραμματική 
σύμβαση θα επιτρέψει στο 

δήμο να υλοποιήσει τα χωροταξικά 
των συγκεκριμένων περιοχών τα 
οποία παρέμεναν για χρόνια στάσι-
μα. «Πρόκειται για χωροταξικά που 
έχουν καθυστερήσει για πολλά χρό-
νια και θα ολοκληρωθούν εντός 12 
μηνών από την υπογραφή της σύμ-
βασης. Στόχος μου μέσα σε αυτήν 
την θητεία ο δήμος σε όλη του την 
έκταση να έχει χωροταξικά σχέδια 
και χρήσεις γης», σημείωσε χαρα-
κτηριστικά.

Αλλά γιατί είναι σημαντικό να υπάρ-
χουν χωροταξικά σχέδια και χρήσεις 
γης σε έναν δήμο; 

Τι είναι τα ΣΧΟΟΑΠ
Τα «Σχέδια Χωρικής και Οικιστι-

κής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης» 
αποτελούν τον άξονα ανάπτυξης – 
τον «μπούσουλα», θα λέγαμε επί το 
λαϊκότερον – πάνω στον οποίο βασί-
ζονται οι παρεμβάσεις και τα αναπτυ-
ξιακά έργα ενός δήμου. Στόχος της 
κατάρτισής τους είναι να εντοπιστούν 
οι αδυναμίες και οι υστερήσεις ώστε 
μέσω στοχευμένων πολιτικών και 
έργων να επιτευχθεί η βελτίωση 
των υποδομών και των κοινωνικών 
εξυπηρετήσεων, η αξιοποίηση νέων 
τεχνολογιών, η άρση των αποκλει-
σμών, η αντιμετώπιση της ανεργίας. 

Γενικά θα λέγαμε ότι τα ΣΧΟΟΑΠ 
είναι απαραίτητο εργαλείο για την 
κοινωνική, οικονομική, περιβαλλο-
ντική και πολιτισμική αναζωογόνη-
ση των δήμων. Επιπλέον, αποτελεί 
σημαντικό κριτήριο και μηχανισμό 
άντλησης χρηματοδοτήσεων για την 
περιοχή, για την οποία έχει καταρτι-
στεί.

Αυτό λοιπόν, το «πολυεργαλείο» 
ανάπτυξης και χρηματοδοτήσεων, επί 
12 χρόνια στο δήμο Κορινθίων δεν 

είχε καν καταρτιστεί για τις περιοχές 
Άσσου-Λεχαίου και Τενέας! Και μι-
λάμε για δύο περιοχές με μεγάλο του-
ριστικό ενδιαφέρον η μία και διεθνές 
αρχαιολογικό ενδιαφέρον η άλλη! 

Ο Βασίλης Νανόπουλος ο οποίος 
από την πρώτη μέρα της θητείας του 
εμφανίστηκε έτοιμος και οργανωμέ-
νος να οδηγήσει το δήμο Κορινθίων 
σε νέα αναπτυξιακή εποχή, έχοντας 
ήδη στο πρόγραμμά του την υλοποίη-
ση των ΣΧΟΟΑΠ προχώρησε όπως εί-
παμε, πριν λίγες μέρες στην υπογρα-
φή των σχετικών προγραμματικών 
συμβάσεων με το Δίκτυο «Βιώσιμη 
Πόλη». 

Σε δηλώσεις του τόνισε την αξία 
ύπαρξής του λέγοντας ότι: «Πρόκει-
ται για χωροταξικά που έχουν κα-
θυστερήσει για πολλά χρόνια και θα 
ολοκληρωθούν εντός 12 μηνών από 
την υπογραφή της σύμβασης. Στό-
χος μου μέσα σε αυτήν την θητεία ο 
δήμος σε όλη του την έκταση να έχει 
χωροταξικά σχέδια και χρήσεις γης». 

Τι είναι το Δίκτυο Πόλεων 
«Βιώσιμη Πόλη» 

Το Δίκτυο Πόλεων «Βιώσιμη 
Πόλη» είναι μία μη κερδοσκοπική 

εταιρεία που στόχο έχει την παροχή  
ουσιαστικής τεχνικής υποστήριξης 
στη δικτύωση και οργάνωση των 
Δήμων που συμμετέχουν σε αυτό, 
ώστε να υποβάλλουν και να υλο-
ποιούν προτάσεις σε Ευρωπαϊκά 
Προγράμματα και να εκμεταλλευ-
τούν τις πρόσθετες παρεχόμενες 
χρηματοδοτήσεις.

Με απλά λόγια είναι μια συνεργα-
σία δήμων με στόχο την εξασφάλιση 

καλύτερων και περισσότερων χρη-
ματοδοτήσεων για την υλοποίηση 
αναπτυξιακών έργων στους δήμους 
- μέλη του.

Θυμίζουμε ότι ο δήμος Κορινθίων 
έγινε μέλος του εν λόγω Δικτύου, 
μόλις το περασμένο φθινόπωρο και 
ήταν μία από τις πρώτες ενέργειες 
του Βασίλη Νανόπουλου, ως δημάρ-
χου Κορινθίων. 

Ήδη στο πλαίσιο αυτής συνεργασίας 
ο δήμαρχος Κορινθίων συνυπέγραψε 
με τον πρόεδρο του Δικτύου και Γε-
νικό Γραμματέα της ΚΕΔΕ, Δημήτρη 
Καφαντάρη σημαντικές συμφωνίες 
για: 
• Τη μελέτη για την ανέγερση νέου 

σχολικού συγκροτήματος για το 
Μουσικό Σχολείο Κορίνθου

• Την καταχώρηση στο εθνικό κτη-
ματολόγιο της πράξης εφαρμογής 
του σχεδίου πόλεως «Αγία Άννα-
Συνοικισμός»

• Τη σύνταξη πράξης αναλογισμού 
αποζημιώσεων ένθεν και ένθεν 
του ρέματος Ξηριά της κοινότητας 
Κορίνθου από την οδό Γεωργίου 
Παπανδρέου έως την οδό Πατρών.
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Γερά θεμέλια για την ανάπτυξη στο 
δήμο Κορινθίων βάζει ο Νανόπουλος

Στην πρίζα βάζει και πάλι ο δήμαρχος 
Κορινθίων Βασίλης 
Νανόπουλος, τα θέ-
ματα πολεοδομίας 

και χρήσεων γης του δήμου Κορινθίων. 
Μάλιστα στο τελευταίο συμβούλιο εγκρί-

θηκε με αυξημένη πλειοψηφία η υπο-
γραφή προγραμματικής σύμβασης με το 
Δίκτυο Πόλεων «Βιώσιμη Πόλη» για την 
υλοποίηση των πράξεων “Ολοκλήρωση 
ΣΧΟΟΑΠ Τενέας” & “Ολοκλήρωση ΣΧΟΟ-
ΑΠ Άσσου-Λεχαίου”.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ



ΤΕΤΑΡΤΗ  01  ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 ΠΟΛΙΤΏΝ
Γνώμη10 Δήμος Κορινθίων

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΜΑΡΜΑΡΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ
ΘΑΝΑΣΕΝΑΡΗΣ

Μουσών 14,
Βέλο Κορινθίας

Mάρµαρα • γρανίτες
φυσικά πετρώµατα

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

Εξαιρετικής Ποιότητας τα νερά κολύμβησης σε 8 παραλίες
Η Οδηγία 2006/7/ΕΚ «σχετι-

κά με τη διαχείριση της ποιότη-
τας των υδάτων κολύμβησης»,  
εναρμονίστηκε στην Ελλη-
νική νομοθεσία με την  ΚΥΑ 
8600/416/Ε103/2009 (ΦΕΚ 
356/Β/26-2-2009).

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
της ανωτέρω οδηγίας η Παρα-
κολούθηση της ποιότητας των 
υδάτων κολύμβησης γίνεται 
κατά τη διάρκεια της κολυμ-
βητικής περιόδου κάθε έτους 
σε καθορισμένες ακτές κολύμ-
βησης και σε σημεία δειγματο-
ληψίας ανάλογα κωδικοποιη-
μένα, με σκοπό τη προστασία 
των υδάτων και της δημόσιας 
υγείας.

 Από το 2016 οι ακτές παρα-
κολουθούνται από τις Διευθύν-
σεις Υδάτων της Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης ΠΔΕ&Ι, με 
χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ 
2014-2020. 

Οι δειγματοληψίες και οι ανα-
λύσεις  διενεργούνται από τη Δ/
νση Υδάτων της  Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης Πελοποννήσου, 
Δυτικής  Ελλάδας και Ιονίου  
και τα αποτελέσματα αναρτώ-
νται στην ιστοσελίδα της Γενι-
κής Γραμματείας Φυσικού Πε-
ριβάλλοντος & Υδάτων http://
www.bathingwaterprofiles.gr 
είτε στις  κατά τόπους Διευθύν-
σεις Υδάτων των Αποκεντρω-
μένων Διοικήσεων.

Ο δήμος Κορινθίων στρέφεται και πάλι στη θάλασσά του

Η Κόρινθος είχε από την αρ-
χαιότητα το προνόμιο να 
είναι εγκατεστημένη σε ένα 

σημείο μεγάλης γεωστρατηγικής σημα-
σίας, με δύο θάλασσες στα πόδια της. Ο 
έλεγχος δύο λιμανιών, του Κορινθιακού 
και του Σαρωνικού, της Δύσης και της 
Ανατολής δηλαδή, της προσέδιδε κύ-
ρος, υπεροχή αλλά και μεγάλο πλούτο. 
Σήμερα, ο δήμος Κορινθίων κυριαρχεί 
ακόμη περισσότερο μεταξύ των δύο 
κόλπων, αφού η ακτογραμμή του έχει 
επεκταθεί από τα στενά όρια της αρχαί-
ας πόλης. Οι γραφικοί όρμοι του Σαρω-
νικού και οι παραλίες του Κορινθιακού 
αποτελούν πόλους έλξης χιλιάδων επι-
σκεπτών κάθε έτος. Η τοπική οικονομία 
στηρίζεται εν πολλοίς σε δραστηριότη-
τες που έχουν κάνουν με την επισκεψι-
μότητα των περιοχών και την παροχή 
υπηρεσιών τουριστικού ενδιαφέροντος. 
Ο Βασίλης Νανόπουλος πιστός στις προ-
γραμματικές δεσμεύσεις του και αξιο-
ποιώντας τη χρόνια εμπειρία του στην 
οργάνωση και υλοποίηση αναπτυξιακών 
σχεδιασμών, έδωσε αμέσως προτεραι-
ότητα στην ανάδειξη των συγκριτικών 
πλεονεκτημάτων του δήμου του. 

Εργασίες που επί χρόνια ολόκληρα 
δεν είχαν γίνει ούτε μια φορά, από τις 
πιο απλές που ήταν ο καθαρισμός των 
ακτών και η συντήρηση των υποδομών 
για τους λουόμενους, έως τη διαφημι-
στική προβολή των παραλιών και την 
εκβάθυνση του λιμανιού στον Άσσο. 
Ο δήμαρχος Κορινθίων αποφασισμένος 
να αξιοποιήσει την φυσική υπεροχή της 
Κορίνθου προς όφελος των δημοτών 

της και της τοπικής οικονομίας επέβλε-
ψε ο ίδιος τόσο τις εργασίες σε όλο το 
παραλιακό μέτωπο όσο και τις εργασίες 
στο λιμάνι του Κάτω Άσσου. 
Μάλιστα στον Κάτω Άσσο είχε την ευ-
καιρία να συνομιλήσει με ψαράδες της 
περιοχής, οι οποίοι επί χρόνια ζητούσαν 
την εκβάθυνση προκειμένου να ελλιμε-
νίζουν με ασφάλεια τις βάρκες τους. Ο 
Βασίλης Νανόπουλος διαβεβαίωσε ότι 

η Δημοτική Αρχή έχοντας καταγράψει 
τις ανάγκες των περιοχών, προχωρά 
με οργάνωση, σχέδιο και συνέπεια στην 
κάλυψή τους.  

Ξεκινά ο θαλάσσιος τουρισμός 
στο λιμάνι της Κορίνθου
Εν τω μεταξύ το σύνολο των ενεργειών 
και παρεμβάσεων για την αναβάθμιση 
του παραλιακού μετώπου του δήμου, 
προσέλκυσε το ενδιαφέρον μιας ιδιωτι-
κής εταιρείας θαλάσσιου τουρισμού. Η 
Seafarer Cruises είναι μια εταιρεία διε-
θνούς τουρισμού με μικρά σκάφη, γιώτ 
ή ιστιοφόρα. 
Με συντονισμένες ενέργειες ο δήμαρ-
χος Κορινθίων Βασίλης Νανόπουλος 
κατάφερε να πετύχει την ένταξη της 
Κορίνθου στο πρόγραμμα των κρου-
αζιέρων και έτσι 8-10 ιστιοφόρα της 
εταιρείας θα δένουν και θα μένουν στην 
Κόρινθο ώστε οι επιβάτες τους να ανα-
καλύψουν τις ομορφιές της περιοχής. 
Στις δηλώσεις του ο δήμαρχος Κορινθί-
ων τόνισε ότι η φετινή χρονιά θα αποτε-
λέσει τις βάσεις για να «δένουν» από του 
χρόνου πολύ περισσότερα σκάφη στο 
λιμάνι της Κορίνθου.
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Η εικόνα της κυτταρίτιδας είναι γνώριμη στο 
85% περίπου των γυναικών. Τα τελευταία χρόνια 
έχουμε κατανοήσει πλήρως τον μηχανισμό εμ-
φάνισης της εικόνας αυτής και μπορούμε πλέον 
αποτελεσματικά να την αντιμετωπίσουμε.
Η αντιμετώπιση της κυτταρίτιδας, αλλά και του 
τοπικού πάχους, δεν αφορά σε μια θεραπεία, 
αλλά σ’ ένα σύστημα θεραπείας, το οποίο στο-
χεύει στη βελτίωση τόσο της εικόνας όσο και 
της υφής της περιοχής που πάσχει.
Στο σύστημα θεραπείας το οποίο προτείνουμε 
για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της 
κυτταρίτιδας και του τοπικού πάχους μείζονα 
ρόλο διαδραματίζει η μέθοδος της ενέσιμης 
λιπόλυσης.
Στοχευμένα, με τη μέθοδο της μεσοθεραπείας 
χορηγούμε στην προβληματική περιοχή φαρ-

μακευτικές, αλλά και φυσικής προέλευσης ου-
σίες οι οποίες έχουν ισχυρή λιπολυτική και συ-
σφικτική δράση. Αποδομούμε τα λιποκύτταρα 
και επαναφέρουμε την υφή και τον τόνο του 
δέρματος.  
Επομένως, με την ολοκλήρωση του θεραπευτι-
κού πρωτοκόλλου απολαμβάνετε το σώμα σας 
απαλλαγμένο από την κυτταρίτιδα και το τοπι-
κό πάχος.
Το σύστημα θεραπείας για την αντιμετώπιση 
της κυτταρίτιδας και του τοπικού πάχους το 
οποίο προτείνουμε είναι γρήγορο, ανώδυνο, 
αξιόπιστο και ιδιαίτερα αποτελεσματικό.

Για περισσότερες πληροφορίες
Beauting Plastic & Derma Clinic

Καλογεροπούλου & Μαυρούλια, Κιάτο
27420 21011

Γράφει ο  
Δρ. Ιωάννης Πατσουλάς
Πλαστικός Χειρουργός

Αντιμετωπίστε την κυτταρίτιδα 
και το τοπικό πάχος οριστικά!
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ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΠΙΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
Οι περισσότεροι  που απευθύνο-
νται στον Πλαστικό Χειρουργό σή-
μερα  ζητούν ένα φυσικό πιο ανα-
νεωμένο ξεκούραστο πρόσωπο. 
Μια καλύτερη εικόνα του εαυτού 
τους χωρίς να αλλοιώνονται τα χα-
ρακτηριστικά. Και σε αυτό έχουμε 
εστιάσει !
Υαλουρονικά σε διαφορετικές πυ-
κνότητες που εγχύονται στο περιό-
στεο ή πιο επιφανειακά με βελόνα 
ή με κάνουλα,  microbotox, πεπτί-
δια και αυξητικοί παράγοντες είναι 
μερικά από τα όπλα που έχουμε 
σήμερα για να την αντιγήρανση.
Αυτό γίνεται με την χρήση καινο-
τόμων υλικών που προσφέρουν 
ασφάλεια πρώτα από όλα, φυσικό 
αποτέλεσμα και διάρκεια.
  Τα νέα υλικά είναι ασφαλή , νέας 

τεχνολογίας ώστε να δίνουν ένα πιο φυσικό αποτέλεσμα με πιο 
απαλά σβησμένες ρυτίδες, τονίζοντας τα κατάλληλα σημεία 
που αδειάζουν με την πάροδο του χρόνου κάνοντας το πρό-
σωπο να φαίνεται πιο αρμονικό και πιο όμορφο χωρίς όμως να 
μπορεί κάποιος να καταλάβει τι παρέμβαση έχει γίνει.
Εκτός όμως από τα υλικά ρόλο παίζει και η τεχνική που χρησι-
μοποιείται.
Μπορούμε να διορθώσουμε το περίγραμμα του προσώπου να 
το κάνουμε να φαίνεται πιο αρμονικό, αδύνατο και πιο όμορφο 
(V shaped).
Αυτό μπορούμε να το πετύχουμε ενέσεις Botox στον μασητήρα 
μυ  σε συγκεκριμένα σημεία και δόσεις . Αυτή η τεχνική κάνει 
το πρόσωπο να φαίνεται πιο αδύνατο και πιο νεανικό αφού 
επαναπροσδιορίζει το σχήμα του.
Επίσης μπορεί να γίνει έγχυση Botox στο μυώδης πλάτυσμα του 
λαιμού  και στο πηγούνι διορθώνοντας όλο το κάτω μέρος του 
προσώπου.
Έπειτα με την  τεχνική του Microbotox μπορεί να βελτιωθεί η 
υφή του δέρματος ώστε  να φαίνεται πιο λείο μειώνοντας τις 
λεπτές ρυτίδες δίνοντας μια πιο φρέσκια νεανική και ξεκούρα-
στη όψη.

 Λόγω της επιφανειακής έγχυσης το Microbotox στοχεύει στους 
ιδρωτοποιούς και σμηγματογόνους αδένες της επιδερμίδας 
αλλά και στους ανελκτύρες μύες των τριχών που υπάρχουν 
επιφανειακά. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το δέρμα να γίνεται 
λιγότερο λιπαρό, με συρρίκνωση των πόρων και να φαίνεται 
πιο λείο, καθαρό και λαμπερό.  Κατά την θεραπεία γίνονται 
πολύ μικρές εγχύσεις με πολύ λεπτή βελόνα επιφανειακά κάτω 
από το δέρμα βελτιώνοντας την ποιότητα του δέρματος και 
διατηρώντας την φυσική κινητικότητα στην περιοχή χωρίς να 
είναι η έκφραση  παγωμένη . Η θεραπεία μπορεί να εφαρμο-
στεί εκτός από το μέτωπο και την περιοχή γύρω από τα μάτια 
στο κάτω μέρος του προσώπου και στο λαιμό διορθώνοντας το 
περίγραμμα και τις γωνίες του προσώπου.
Σε αυτό μπορούν να συμβάλλουν οι νέες τεχνικές έγχυσης υα-
λουρονικού (Delta Lifting)  όπου μικρές πλέον ποσότητες σε 
διαφορετικά επίπεδα σχηματίζοντας τρίγωνα σε σχήμα Δέλτα,  
μπορούν να ανορθώσουν και να διορθώσουν το σχήμα του 
προσώπου ώστε να είναι πιο αρμονικό  καθώς προάγουν την 
παραγωγή κολλαγόνου αλλά και την πρόσληψη νερού λόγω της 
υδρόφιλης ιδιότητας του υαλουρονικού .
Φυσικά σε περιπτώσεις έντονης χαλάρωσης σε καμία περίπτω-
ση οι παραπάνω θεραπείες δεν μπορούν να αντικαταστήσουν 
το χειρουργικό facelift. 
To υαλουρονικό είναι ένα εξαιρετικό υλικό που δίνει όγκο αλλά 
χρειάζεται συγκεκριμένες ποσότητες και τεχνική για να μην 
βλέπουμε αυτά τα πρησμένα και παραμορφωμένα πρόσωπα! 
Σε ένα πρόσωπο με έντονη χαλάρωση είναι λάθος να το «γεμί-
σουμε» με υαλουρονικό ενώ αυτό που χρειάζεται για να διορ-
θωθεί είναι ένα facelift.
Βλέπουμε λοιπόν ότι τα τελευταία χρόνια οι περισσότεροι  που 
απευθύνονται στον Πλαστικό Χειρουργό  ζητούν ένα φυσικό 
πιο ανανεωμένο ξεκούραστο πρόσωπο. Μια καλύτερη εικόνα 
του εαυτού τους χωρίς να αλλοιώνονται τα χαρακτηριστικά. 
Και σε αυτό έχουμε εστιάσει με τις νέες τεχνικές και τα νέα 
υλικά.
Σήμερα οι περισσότεροι που έρχονται στο Ιατρείο δείχνουν μια 
selfie από το κινητό τους που έχουν περάσει κάποιο φίλτρο και 
όχι την φωτογραφία κάποιου celebrity όπως γινόταν παλαιό-
τερα. Και αυτό ζητούν! Μια καλύτερη εικόνα του εαυτού τους! 
Άλλωστε δεν πρέπει να ξεχνάμε πως η  ανάγκη για την βελ-
τίωση της εξωτερικής εμφάνισης πηγάζει από την εσωτερική 
ανάγκη του ατόμου να βελτιώσει την ποιότητα της ζωής του 
ομορφαίνοντας την ,προκαλώντας έτσι  θετικά συναισθή-
ματα στον ίδιο αλλά και στους γύρω του. ■

Γράφει η 
Πέγκυ Σαρόγλου
Πλαστικός Χειρουργός



ΤΕΤΑΡΤΗ  01  ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 ΠΟΛΙΤΏΝ
Γνώμη14

Με μια απλή κίνηση, χω-
ρίς φοβερές δαπάνες και 
...πολλά μηδενικά, ο υφυ-

πουργός Ανάπτυξης και βουλευτής 
Κορινθίας Χρίστος Δήμας, έπιασε 
μια απλή ιδέα και την έφερε εις πέ-
ρας με τον καλύτερο τρόπο προβάλ-
λοντας τον τόπο μας. 

Πριν από λίγο καιρό, μεσούσης της 
καραντίνας, μέσω του λογαριασμού 
στο Facebook κάλεσε όλους όσους 
αγαπούν την Κορινθία κι έχουν φωτο-
γραφίες από τις ομορφιές της, να τις 
στείλουν στο email του προκειμένου 
να παραχθεί διαφημιστικό βίντεο. 

Η ανταπόκριση του κόσμου υπήρ-
ξε πολύ μεγάλη και σε πολύ σύντομο 
χρονικό διάστημα συγκεντρώθηκαν 
πάνω χίλιες φωτογραφίες και εστά-
λησαν περισσότερα από 500 emails!

Την Κυριακή, λοιπόν,  28 Ιουνί-
ου, το βίντεο προβολής του Νομού 
Κορινθίας ήταν έτοιμο και ο τηλεο-
πτικός σταθμός ΣΚΑΙ το φιλοξένησε 
στην εκπομπή «Ακραία Φαινόμενα» 
όπου όλοι θαυμάσαμε πώς με πολύ 
κέφι, καλή διάθεση, έμπνευση και 
φαντασία μπορεί να φτιαχτεί ένα 
καλαίσθητο και επικοινωνιακό βί-
ντεο που προβάλει τα φυσικά πλεο-
νεκτήματα της Κορινθίας και την κα-
θιστά ελκυστικό προορισμό. 

Ο Χρίστος Δήμας συνέλαβε και 

υλοποίησε μια ιδέα απλή και οικο-
νομική δίνοντας ένα αποτέλεσμα 
υπέροχο. Η αγάπη του για τον τόπο 
μας και χωρίς να είναι στο πλαίσιο 
των ευθυνών ή των αρμοδιοτήτων 
του, τον οδήγησε σ’ αυτή την παρα-
γωγή, καλύπτοντας έτσι ένα κενό 
που επί χρόνια είχε δημιουργηθεί 
από τους πραγματικά ιθύνοντες. 

Από σήμερα το hashtag #enjoy_
korinthia - όπου θα δημοσιευτούν 
σταδιακά όλες οι φωτογραφίες που 

εστάλησαν για το βίντεο - ας κατα-
κλύσει τα social media και μαζί μ’ 
αυτό ας πούμε όλοι στον υφυπουργό 
Ανάπτυξης ένα μεγάλο “μπράβο” και 
ζεστό “ευχαριστώ”!

Το σχόλιο της huffingtonpost.gr
Καινοτομία… με άρωμα Καλο-

καιρινών διακοπών προσέφερε η 
ιδέα του Χρίστου Δήμα, υφυπουρ-
γού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 
σημειώνει η ηλεκτρονική εφημερίδα 

huffingtonpost.gr. Και συνεχίζει γρά-
φοντας πως οι κάτοικοι του Νομού 
Κορινθίας άδραξαν την ευκαιρία να 
διαφημίσουν τον τόπο τους μέσα από 
τη δική τους ματιά, τις δικές τους 
εμπειρίες και καθημερινότητα.

Το φωτογραφικό υλικό που συγκε-
ντρώθηκε δημιούργησε ένα ξεχω-
ριστό βιντεάκι το οποίο απευθύνει 
κάλεσμα σε Έλληνες και ξένους του-
ρίστες να επισκεφθούν την περιοχή 
καταλήγει το ρεπορτάζ!

Πολιτική

 ∆ευτέρα έως Σάββατο 9.00 -13.30
Τρίτη, Πέµπτη, Παρασκευή 18.00 - 20.30

28ης Οκτωβρίου 28 Κιάτο, 20200

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

ΕΡΡΙΚΟΣ Α. 
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ

• Παροχή Υπηρεσιών • Χειρουργικές Επεµβάσεις  

• Φάρµακα • Είδη Pet Shop • 

Ένα Μπράβο κι ένα Ευχαριστώ από 
τους Κορίνθιους στον Χρίστο Δήμα!
Ο υφυπουργός Ανάπτυξης έδειξε με τον καλύτερο τρόπο το ενδιαφέρον του για το νομό 

και την υποστήριξή του στον χειμαζόμενο, φέτος, τομέα του Τουρισμού
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Αμαξίδια για Αμεα και αντιδιαβρωτικά 
έργα στην παραλία Κοκκωνίου

Σ ειρά έργων πραγματοποιούνται αυτόν τον 
καιρό στο δήμο Βέλου-Βόχας. Όπως ση-
μειώνει ο δήμαρχος Αννίβας Παπακυ-

ριάκος στο προφίλ του στο Facebook: «Συνεχίζο-
νται τα έργα στο δήμο Βέλου-Βόχας:  1. Αγροτικής 
οδοποιίας στο Ζευγολατιό (Θέση Πανόραμα)  2. 
Συντήρησης ΠΕΟ Κορίνθου-Πατρών (πεζοδρόμια 
Βέλο)  3. Αποκατάστασης στην οδό Αγίας Μαρίνας 
Βέλο (διορθωτικές παρεμβάσεις στους κυβόλι-
θους)  4. Διαμόρφωσης περιβάλλοντα χώρου Ι.Ν. 
Παναγίας Γιουρούτσι (Βέλο)  5.Αντιμετώπισης διά-
βρωσης ακτής Κοκκωνίου (με την παρέμβαση της 
Π.Ε. Κορινθίας)».
Εκτός από τις οδοποιίες και ασφαλτοστρώσεις 
που είναι σε εξέλιξη, ολοκληρώθηκε η αντικα-
τάσταση των κυβόλιθων στο Βέλο. Οι κυβόλιθοι 
τεχνικά είχαν διάφορα προβλήματα που οδήγησαν 
στην αντικατάστασή τους από τον ανάδοχο. 
Το ίδιο φαινόμενο, θυμίζουμε έχει παρατηρηθεί 
και στην αγορά του Ζευγολατιού, όπου θα πρέ-
πει ο δήμος να επιληφθεί με την ίδια λογική για 
την αποκατάσταση ή αντικατάσταση ώστε να είναι 
ασφαλής η διέλευση οχημάτων και πεζών στο κέ-
ντρο της έδρας του δήμου Βέλου-Βόχας.

Στρώνεται με τον τελικό τάπητα η οδός 
Αγίας Μαρίνας
Από τη Δευτέρα 22 Ιουνίου 2020 γίνονται οι τελι-
κές εργασίες οδοστρωσίας στην οδό Αγίας Μαρί-
νας στο Βέλο. Σημειώνονται διακοπές κυκλοφο-
ρίας από το Δημαρχείο έως το πρώην κατάστημα 
της Εθνικής Τράπεζας, αλλά το αποτέλεσμα ανα-
μένεται να ανταμείψει  τους κατοίκους για την 
υπομονή τους!

Αντιδιαβρωτικά έργα στο Κοκκώνι
Το μεγάλο πρόβλημα της διάβρωσης επιχειρεί να 
αντιμετωπίσει με στοχευμένες παρεμβάσεις η ΠΕ 

Κορινθίας στην παραλία Βραχατίου. Τοποθετήθη-
καν μεγάλα μπλοκ με πέτρες για την προστασία 
ανάσχεση του φαινομένου το οποίο πλήττει τα 
τελευταία χρόνια την παραλιακή ζώνη Κοκκωνίου 
και Νεράντζας.

Αμαξίδια για Αμεα στο Κοκκώνι
Εδώ και τρία χρόνια ο Δήμος Βέλου Βόχας διαθέ-
τει αμαξίδια θαλάσσης ΑΜΕΑ στις παραλίες Βρα-
χατίου και Κοκωνίου.
Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος η δημοτική αρχή 
προσπαθεί για την διευκόλυνση και βελτίωση της 
καθημερινότητας των συνανθρώπων μας που 
αντιμετωπίζουν κινητικά προβλήματα και στο 
πλαίσιο αυτό τα αμαξίδια αλλά και η κατασκευή 
διαδρόμων με πρόσβαση προς τη θάλασσα και τα 
ντουζ, τους διασφαλίζουν τη δυνατότητα να χα-
ρούν το κολύμπι και τις παραλίες του δήμου.

Τα αμαξίδια διατίθενται καθημερινά από τις 10.00 
π.μ. – 13.00 και από τις 17.30 – 20.00 και κατόπιν 
επικοινωνίας στα τηλέφωνα:
2741360520 & 521 Γραφείο Δημάρχου
6946236303 Γιώργος Δαληβίγκας - Πρόεδρος Λι-
μενικού Ταμείου Βόχας.

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες στην οδό 
Αλεξανδρουπόλεως στο Βραχάτι
Μετά την κατασκευή αποστραγγιστικού αύλα-
κος, την τοποθέτηση οπτικής ίνας στο μήκος του 
δρόμου 820 μ. (από την υπεύθυνη εταιρεία), τις 
απαραίτητες χωματουργικές εργασίες μαζί με δι-
άνοιξη της οδού και το φρεζάρισμα, ακολούθησε 
η κατασκευή βάσης και οι εργασίες ολοκληρώ-
θηκαν με την τοποθέτηση ασφαλτικού τάπητα.
Η Αλεξανδρουπόλεως παραδόθηκε ολοκαίνουρ-
για, πια, στους κατοίκους της περιοχής!

Συνεχίζονται οι οδοποιίες - Ολοκληρώθηκε η αντικατάσταση των κυβόλιθων στο Βέλο
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Παναγία Γιουρούτσι: Δημιουργείται μια 
όαση ομορφιάς στο ιστορικό εκκλησάκι�

Μ
ια ευχάριστη είδηση έρχεται 
από το δήμο Βέλου-Βόχας, 
καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη 
εκτεταμένη ανάπλαση στο 

ιστορικό εκκλησάκι της Παναγίας Γιουρού-
τσι. Στο χώρο γίνονται χωματουργικές εργα-
σίες, εξομάλυνσης του εδάφους και τοποθε-
τήθηκε ήδη σταμπωτό δάπεδο.

Οι εργασίες ανάπλασης θα συνεχιστούν και 
τις επόμενες μέρες έτσι ώστε να δημιουργη-
θεί στο χώρο ένα ασφαλές αλλά και όμορφο 
περιβάλλον, για τους κατοίκους που επιθυ-
μούν να το επισκεφθούν συνεχίζοντας και 
διατηρώντας παραδόσεις ετών.

Παράλληλα γίνεται και αποκατάσταση του 
δρόμου που οδηγεί στον Ιερό Ναό. Τις ερ-
γασίες επιβλέπει ο Βελιώτης αντιδήμαρχος 
Θεόδ. Ράπτης σε καθημερινή βάση και πάντα 
σε συνεννόηση με τον δήμαρχο Αννίβα Παπα-
κυριάκο.

Το ιστορικό εκκλησάκι της Παναγίας Γιου-
ρούτσι στο Βέλο επί πολλές δεκαετίες απο-
τελούσε χώρο αναψυχής και διασκέδασης 
των κατοίκων που συνέρρεαν στην περιοχή, 
μέσα στη δροσιά της ρεματιάς και διασκεδά-
ζοντας είτε επ’ ευκαιρία μεγάλων χριστιανι-
κών εορτών είτε χάριν της ανθρώπινης ανά-
γκης για παρέα, κέφι και γλέντι!

Της Ζωοδόχου Πηγής, την Πρωτομαγιά, 
την Καθαρά Δευτέρα, ακόμη και μια Κυριακή 
οι Βελιώτες έβρισκαν καταφύγιο στην ηρεμία 
και τη δροσιά της Παναγίας Γιουρούτσι γεμί-
ζοντας γενιές και γενιές με όμορφες αναμνή-
σεις.

Μετά τον κυκλώνα Ζορμπά, το σημείο είχε 
υποστεί εκτεταμένες καταστροφές, τις οποί-
ες όμως ο δήμος Βέλου-Βόχας απεκατέστη-
σε και τώρα με την ανάπλαση του χώρου το 
ιστορικό εκκλησάκι αναμένεται να ξαναζήσει 
όμορφες στιγμές γεμάτες γέλιο, κέφι και συ-
ναδελφικότητα.



ΤΕΤΑΡΤΗ  01  ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 17ΠΟΛΙΤΏΝ
Γνώμη Δήμος Βέλου-Βόχας

& 2741 055850

Cafe_cocktail_resto

Always the sun
Παραλία Βραχατίου

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

Διασκέδαση και 
μάθηση για τα παιδιά

Εντεταλμένος άρδευσης 
ο  Ά. Μαστοράκος

Αγορά απορριμματοφόρουΚ αι φέτος θα λειτουργήσει το 
ΝΠΔΔ “Ανέλιξη” του Δήμου Βέ-
λου Βόχας θα λειτουργήσει το 

πρόγραμμα “Καλοκαιρινή Απασχόληση” 
για παιδιά ηλικίας 5-12 ετών στα κλειστά 
γυμναστήρια του Δήμου Βέλου Βόχας σε 
Βραχάτι και Βέλο. Η φετινή δημιουργική 
απασχόληση θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 29 
Ιουνίου 2020 και θα διαρκέσει έως την 
Παρασκευή 7 Αυγούστου 2020. Θα λει-
τουργεί καθημερινά από Δευτέρα έως 
Παρασκευή εκτός Σαββάτου και Κυρια-
κής από τις 8.30 π.μ έως τις 13.30.
Οι εγγραφές ξεκίνησαν ήδη από την 
Πέμπτη 18 Ιουνίου και οι αιτήσεις κα-
τατίθενται στο κοινοτικό κατάστημα 
στο Βραχάτι, όπου στεγάζεται το ΝΠΔΔ 
“Ανέλιξη” (1ος όροφος) και στο Δημαρ-
χείο Ζευγολατιού στο Γραφείο Δημάρ-
χου (Σπ. Κοκκώνη 2-1ος όροφος) από 
τις 10.30 -13.30. Πληροφορίες στα τηλέ-
φωνα 2741050423, 2741360520 & 521.
Η πρόεδρος της «Ανέλιξης» Μαρία Καλ-
λίρη σε δηλώσεις της σημείωσε πως: 
«Κατά τη διάρκεια του προγράμματος 
τα παιδιά απασχολούνται δημιουργικά 
σε διάφορες δραστηριότητες (θεατρικά 
δρώμενα, μουσική, χορός, ζωγραφική, 
γυμναστική κλπ).

Σκοπό μας αποτελεί και φέτος να δώ-
σουμε στα παιδιά του δήμου μας μία 
διέξοδο απασχόλησης δίνοντας τους την 
ευκαιρία να διασκεδάσουν και να εκ-
φραστούν δημιουργικά με την καθοδή-
γηση πάντα έμπειρων και ειδικευμένων 
επαγγελματιών στο χώρο της εκπαίδευ-
σης».
Σημειώνουμε ότι σύμφωνα με τη σχε-
τική ανακοίνωση, λόγω των συνθηκών 
για την αντιμετώπιση της πανδημίας του 
κορονοϊού COVID-19 και λόγω των αυ-
στηρών μέτρων προστασίας βάσει οδη-
γιών τόσο από τον ΕΟΔΥ όσο και από 
την εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας 
για την επαναλειτουργία των Κέντρων 
Δημιουργικής Απασχόλησης, ο αριθμός 
των παιδιών που θα συμμετέχουν θα εί-
ναι περιορισμένος.
Γι αυτό το λόγο θα τηρηθεί αυστηρά σει-
ρά προτεραιότητας από την κατάθεση 
των αιτήσεων με μέγιστο αριθμό 50 παι-
διών σε κάθε κλειστό γυμναστήριο.
Τέλος, θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα 
από τους γονείς ώστε να μην προσέρ-
χονται στο πρόγραμμα παιδιά που ανή-
κουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου ή 
νοσούν ή συγκατοικούν με άτομα που 
ανήκουν σε αυτές τις κατηγορίες.

Καλοκαιρινή 
δημιουργική 

απασχόληση για 
παιδιά ηλικίας 

5-12 ετών 
λειτουργεί από την 
«Ανέλιξη» – Τι λέει 
η πρόεδρος Μαρία 

Καλλίρη

Ο Δημοτικός Σύμβουλος 
κ. Άγγελος Μαστοράκος 
με Απόφαση Δημάρχου 

ορίστηκε ως Εντεταλμένος 
Σύμβουλος με καθήκοντα την 

εποπτεία και το συντονισμό 
του γραφείου άρδευσης του 

Δήμου Βέλου Βόχας.
Του ευχόμαστε κάθε επιτυχία 

στο έργο του.

Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό σχετικά με την Προμήθεια ενός (1) 
απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας χωρητικότητας 14m3 με 
σύστημα πλύσης κάδων, συνολικής δαπάνης 206.000,00€ με ΦΠΑ 

προκηρύσσει ο δήμος Βέλου-Βόχας. Μοναδικό κριτήριο κατακύρωσης είναι 
η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, με βάση την 

βέλτιστη σχέση κόστους – ποιότητας.
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«Αλήθειες»,  έχουν αξία ή η κοινωνία μας 
πλέον δεν τις αντέχει;

• Όταν σου βάζουν φωτιά στην περιουσία σου 
γιατί δεν υπέκυψες και κάποιοι ως έτοιμοι και 
προετοιμασμένοι!!!!αρχίζουν τα πανηγύρια, 
“θέλει η πουτάνα να κρυφτεί και η χαρά δεν 
την αφήνει” λένε κάποιοι.

• Όταν τη στιγμή που είσαι μέσα στις φλόγες και 
στις λάσπες να προλάβεις να σώσεις ότι μπο-
ρέσεις, έρχονται και σε φωνάζουν να τους συ-
ναντήσεις λίγο πιο πάνω για να σου πουν για τα 
δικά τους οικονομικά προβλήματα……, να σου 
πουν για κάποιους άλλους που ίσως υπάρχει ο 
τρόπος να τους αποτρέψουμε……. και να μην 
πουν ότι φταις κι’ όλας για την καταστροφή 
των εγκαταστάσεων σου!!!!

• Όταν κάποιοι,  εκεί στο Μπολάτι βρίσκουν την 
ευκαιρία να δείξουν την αχαριστία τους, παρ’ό-
λο που τους έχεις προσφέρει τόσα πολλά.

• Όταν κάποιοι έρχονται να βγουν στις φωτο-
γραφίες και μετά εξαφανίζονται.

• Όταν διαβάζεις Δελτία Τύπου για Δήμους που 
πρόσφεραν βοήθεια, αλλά εσύ δεν τους έχεις 
δει.

• Όταν τα μηχανήματα παρά τις δηλώσεις και τα 
Δελτία Τύπου δεν έφτασαν ποτέ.

• Όταν για το χώμα που χρειαζόταν για την κατά-
σβεση της φωτιάς, σε στέλνουν να καθαρίζεις 
τους δρόμους και να φορτώσεις, αυτά που εί-
χαν καθαρίσει τα αυλάκια, σκόρπια σε διάφορα 
σημεία.

• Όταν αναγκάζεσαι να πας μόνος σου στην Ει-
σαγγελέα να σου δώσει εισαγγελική εντολή  να 
πάρεις χώμα και ενώ είχαν ήδη χαθεί  2 μέρες 
για την κατάσβεση και μόνο έτσι η κατάσβεση 
έγινε πολύ γρήγορα και μόνο από τον δικό σου 
εξοπλισμό και εργαζόμενους, τους οποίους 
και ευχαριστούμε ιδιαίτερα.

• Όταν το νερό του πυροσβεστικού κρουνού του 
Δήμου σταμάτησε να έχει νερό γιατί κάποιος 
το έκλεισε.

• Όταν ο Διοικητής της πυροσβεστικής, ψύχραι-
μος και έμπειρος, βρισκόταν εκεί συνέχεια 
κατευθύνοντας την κατάσβεση και όταν τη-
λεφωνούσε για υποστήριξη και δεν έβρισκε 

ανταπόκριση. 
•  Όταν κάποιοι για να καλύψουν τα λάθη και τις 

παραλήψεις τους τρέχουν να προλάβουν να 
ενημερώσουν ψευδώς, και με σύγχυση για να 
περάσει η εικόνα της απόλυτης παραβατικότη-
τας, άραγε γιατί;;;

• Όταν διάφοροι «ευαίσθητοι», γράφουν και 
αναπαράγουν την αρνητική εικόνα και χωρίς 
αιδώ, ντροπή ηθική και κοινωνική, τολμούν 
και να σε κοιτούν και στα μάτια.

• Όταν εμφανίζονται «ειδήμονες», ακόμα και  
από τη Βόρεια Ελλάδα που δηλώνουν για την 
καταστροφή στην Κορινθία, και όλος τυχαίος 
γίνεται viral από τα τοπικά μέσα και τους «ευ-
αίσθητους» επιλεκτικά της περιοχής μας.

• Όταν η διασπορά του φόβου έχει γίνει επάγ-
γελμα, για ίδιο όφελος.

• Όταν κάποιοι κάνουν κατ’ επάγγελμα και για 
να σε εκβιάσουν καταγγελίες και οι υπεύθυνοι 
για τον έλεγχο δέχονται να τους καθοδηγούν 
οι εκβιαστές.

• Όταν τους έχεις στείλει έγγραφο για τις ευθύ-
νες τους και δεν σε έχουν πάρει καν τηλέφω-
νο ή και κάποιοι έχουν εξαφανίσει το έγγραφο 
χωρίς να το στείλουν στους αποδέκτες του.

• Όταν κάποιοι αποτυχημένοι επιχειρηματίες 
και νεοφώτιστοι πολιτικοί, που δεν ξέρουν να 
μιλήσουν καν, κάνουν δηλώσεις σε επιτροπές, 
λέγοντας ψέματα και αναπαράγουν «καταδι-
καστικές αποφάσεις» που έχουν βγει και ανα-
παραχθεί κατ’ επανάληψη από συγκεκριμένες 
τηλεοράσεις, και όχι από επίσημους φορείς 
και υπηρεσίες.

• Όταν κάποιοι σε αναγκάζουν με την υπογραφή 
τους να τους εξυπηρετήσεις αλλά μετά σε ξε-
χνάνε ή αδιαφορούν.

• Όταν η διπλοπροσωπία για κάποιους θεωρεί-
ται προτέρημα και ο μόνος τρόπος επιβίωσης 
τους.

• Και όταν τελικά η ζημιά σου είναι σε εκατοντά-
δες χιλιάδες ευρώ και όταν η πυροσβεστική 
γράφει στο βιβλίο συμβάντων της, «Εμπρη-
σμός από πρόθεση με χρήση εύφλεκτου 
υγρού και καταστροφή εκτός από απορρίμ-
ματα και μηχανημάτων ιδιαίτερης μεγάλης 
αξίας, ανασφάλιστα»

• Ακόμα και όταν ο Δημόκριτος και άλλα 
τοπικά εργαστήρια που έκαναν τους ελέγ-
χους και τις μετρήσεις κατ’ εντολή της 
Περιφέρειας μετά από πολλές μέρες απα-
ντούν ότι, δεν υπήρχε μόλυνση του περι-
βάλλοντος,
τι θα πρέπει να κάνεις;
 

• Λες να υπάρξουν κάποιοι που θα δηλώσουν 
δημόσια συγγνώμη;

• Λες να επαναλάβουν όσες φορές, με τον ίδιο 
τρόπο, χρόνο και ένταση, τα πραγματικά γεγο-
νότα για την αποκατάσταση της αλήθειας;

• Λες να αναγκαστούμε να τους το επιβάλλουμε 
με νομικά μέτρα;

• Λες να αξίζει τον κόπο;
• Λες να υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να 

ακούσουν αλήθειες και να βγουν μπροστά να 
τις πουν ή εύκολα δεχόμαστε τον φόβο και τον 
πανικό και για την αλήθεια αδιαφορούμε;

• Αξίζει;
• πόσοι θα το δημοσιεύσουν;
• πόσοι θα το κοινοποιήσουν;

πόσοι θα αντιδράσουν;
Ραψωματιώτης Δημήτρης

Ραψωματιώτης Δημήτρης: 
Ήταν εμπρησμός,

δεν ήταν πυρκαγιά
Συνεχίζοντας και συμπερασματικά

• Ήταν εμπρησμός, δεν ήταν πυρκαγιά
• Παρά την αδιαφορία και την παρεμπόδιση της κατάσβεσης δεν υπήρξε μό-

λυνση περιβάλλοντος
• Μετά και την  πάνω από 10 χρόνια λειτουργίας και μετά από τον εμπρησμό, 

το εργαστήριο Δημόκριτος και τοπικό εργαστήριο, με εντολή της Περιφέρει-
ας, έκαναν ελέγχους σε ατμόσφαιρα, νερό και έδαφος της περιοχής, αλλά και 
ευρύτερα στα γύρω χωριά, και έδωσαν τα διαπιστευτήρια για την σωστή 
λειτουργία των μονάδων ανακύκλωσης της οικογένειας Ραψωματιώ-
τη, αφού δεν βρέθηκαν μετρήσεις που να υπερβαίνουν τα επιτρεπτά όρια.

•  Ακόμη και μετά τον εμπρησμό, ακόμη και με την αδιαφορία των υπευθύνων 
( εκτός της πυροσβεστικής που έκανε υπεράνθρωπες προσπάθειες), ακόμη 
και με την παρεμπόδιση της κατάσβεσης, δεν κατάφεραν να ολοκληρώ-
σουν το έργο της καταστροφής μας, παρά και την σαφή καθοδήγηση από 
τηλεοράσεως, το τι θα πουν στις δηλώσεις τους και το τι θα κάνουν για συνέ-
χεια, για να μας αναγκάσουν να περάσουμε από το ταμείο τους.

•  Και όλα αυτά έγιναν σε μια από τις τρεις μονάδες διαχείρισης απορριμμάτων 
του Ομίλου Π. & Δ. Ραψωματιώτη, στο πράσινο σημείο της ECOSPOT P.C.
 Η προσπάθεια παραπληροφόρησης και δημιουργίας σύγχυσης, κατά σύστη-

μα, και η εμπλοκή και των άλλων μονάδων μας, αλλά και η λογική “για όλα 
φταίει ο Ραψωματιώτης” προφανώς μας ανάγκασε και έχουμε μπει στη νομική 
διαδικασία κατά πάντων, αλλά και ειδικά, επώνυμων, Μ.Μ.Ε, και υπαλλήλων 
υπηρεσιών.  Τώρα όσοι νόμισαν ότι βρήκαν την ευκαιρία να αναδειχθούν ή να 
εκμεταλλευτούν, ο χρόνος και η κοινωνία θα τους καταδικάσει.
•  Για εμάς, ήδη έχει ανατείλει η επόμενη μέρα και με την νέα γενιά, μπρο-

στάρηδες πλέον, συνεχίζουμε.
 Ραψωματιώτης Δημήτρης



Ένα σημαντικό έργο για τη δυτική Κορινθία εγκαινιάστηκε – Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία 
του ο Υφυπ. Ανάπτυξης Χρ. Δήμας, ο αντιπερ/ρχης Αν. Γκιολής, αλλά και οι βουλευτές του Νομού

Μ
ε στόχο την αναβάθμιση 
της ασφάλειας και την κα-
λύτερη προσβασιμότητα 
των κατοίκων της δυτι-

κής Κορινθίας στα κέντρα του νομού 
κατασκευάστηκε και εγκαινιάστηκε 
την Παρασκευή 19 Ιουνίου, ο κόμβος 
της Λυκοποριάς. 
Στα εγκαίνια παρών ήταν ο Γ. Γ. του Υπ. 
Υποδομών Γ. Καραγιάννης, ο Υφυπ. 
Ανάπτυξης και βουλευτής Κορινθί-
ας Χρίστος Δήμας, οι βουλευτές του 
νομού Γιώργος Ψυχογιός, Μαριλένα 
Σούκουλη και Νίκος Ταγαράς, ο αντι-
περιφερειάρχης Κορινθίας Τάσος Γκιο-
λής και φυσικά ο δήμαρχος Ξυλοκά-
στρου-Ευρωστίνης Βλάσης Τσιώτος.
Την κορδέλα των εγκαινίων έκοψε ο 
Γ.Γ. του Υπ. Υποδομών, συνεπικουρού-
μενος από τους επίσημους προσκε-
κλημένους, ενώ μετά ακολούθησαν 
δηλώσεις από τους παριστάμενους.

Ο δήμαρχος Ξυλοκάστρου-Ευρωστί-
νης Βλάσης Τσιώτος στο περιθώριο 
της σύντομης εκδήλωσης είχε την ευ-
καιρία να μιλήσει με τον Γενικό Γραμ-
ματέα του Υπουργείου Υποδομών για 
τα επιπλέον αντιπλημμυρικά έργα που 
χρειάζεται η περιοχή. 
Ο Γιώργος Καραγιάννης τόνισε ότι το 
υπουργείο δίνει ιδιαίτερη προσοχή 
στην περιοχή γιατί γνωρίζει ότι έχει 
πληγεί σοβαρά από πλημμυρικά φαι-
νόμενα.
Η ολοκλήρωση του κόμβου της Λυκο-
ποριάς σε συνδυασμό με την έλευση 
του προαστιακού σιδηροδρόμου, που 
ξεκίνησε τα δρομολόγια την Δευτέρα 
22 Ιουνίου,  αναβαθμίζει σημαντικά τη 
δυτική Κορινθία τόσο στον τομέα των 
μεταφορών, όσο και της επικοινωνί-
ας και συγκοινωνίας της περιοχής με 
τα μεγάλα αστικά κέντρα της Αθήνας 
αλλά και της Πάτρας.

ΤΕΤΑΡΤΗ  01  ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

19ΠΟΛΙΤΏΝ
Γνώμη δήμος Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Στην κυκλοφορία δόθηκε 
ο κόμβος της Λυκοποριάς

Πρόσκληση σε συλλογή Τσαγιού
Ο πολιτιστικός σύλλογος "Η ΑΡΧΑΙΑ ΠΕΛΛΗΝΗ’’ σας προσκαλεί στην ετή-

σια συλλογή τσαγιού που θα γίνει στη Ζήρεια την Κυριακή 12 Ιουλίου 2020. 
Αφετηρία στη θέση Τυροκομείο (πριν το Αθλητικό Κέντρο Ζήρειας). Συνά-
ντηση ώρα 06:15 πμ και αναχώρηση 06:30 πμ. Μετά το τέλος της συλλογής 
θα δοθεί κέρασμα (περίπου ώρα 11:00) στο χώρο του Αθλητικού Κέντρου 
Ζήρειας. Προτείνουμε να έχετε μαζί σας ελαφρύ ρουχισμό, καπέλο, νερό και 
γάντια. Πληροφορίες στο τηλ.6946 36 33 67 (κατά την διάρκεια της συλλο-
γής ενδέχεται να μην είναι δυνατή η επικοινωνία λόγω θέσης). Η παρουσία 
όλων - μελών και φίλων - θα μας δώσει ιδιαίτερη χαρά.



ΤΕΤΑΡΤΗ  01  ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 ΠΟΛΙΤΏΝ
Γνώμη20 Δήμος Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης

Μαζικές στειρώσεις στο Ξυλόκαστρο

Κατεδαφίστηκε η γέφυρα του Σύθα

Ο Δήμος Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης σε συνεργασία με τους εθελοντές 
κτηνιάτρους ΕΔΚΕ και εθελοντές του Δήμου μας στείρωσε με επι-
τυχία 65 αδέσποτα ζώα 40 σκύλους 25 γατάκια από Ξυλόκαστρο και 

ορεινές περιοχές. Η Εθελοντική Δράση Κτηνιάτρων Ελλάδος (Ε.Δ.Κ.Ε) είναι ένα 
ανεξάρτητο, μη κερδοσκοπικό σωματείο.

Η ίδρυση του σωματείου αυτού αποτελεί καρπό ώριμης σκέψης μιας ομά-
δας φιλόζωων Ελλήνων κτηνιάτρων οι οποίοι, έχοντας ευαισθητοποιηθεί από 
την κατάσταση που επικρατεί στην Ελλάδα, αποσκοπούν στο να συνεισφέρουν 
άμεσα στην εξομάλυνσή της, παρέχοντας αφιλοκερδή κτηνιατρική βοήθεια σε 
αδέσποτα ή άγρια ζώα που έχουν ανάγκη περίθαλψης ή/και είναι αποκλεισμένα 
από κτηνιατρική μέριμνα.

Επιπροσθέτως, το σωματείο στοχεύει και στην ενίσχυση του φιλοζωικού αι-
σθήματος, ευελπιστώντας ότι θα πάψουν τα αδέσποτα ζώα να θεωρούνται  “πλη-
γή” και θα αποκτήσουν τη θέση που τους αξίζει στην καρδιά όλων των Ελλήνων.

ΓΓλλ

ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ
& ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΟΥΒΙΤΑΚΗΣ

Ζευγολατιό
Κορινθίας

ΤΗΛ.: 
27410 56566

Άσσος
Κορινθίας

ΤΗΛ.: 
27410 89117

Κιν.: 6944 243418
& 6937 114763

∆ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΕΙ

Γ. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ - Ν. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΟΕ

ΠΩΛΗΣΗ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ

& ΕΙ∆ΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

BOX CENTER

Ζευγολατιό Κορινθίας
τηλ: 27410 55151

Το πρωί της Δευτέρας 29 Ιουνίου ξεκίνησαν οι εργασίες κατεδάφισης 
της γέφυρας του ποταμού Σύθα στο Ξυλόκαστρο. Κατά την διάρκεια των 
εργασιών κατασκευής της νέας γέφυρας, η κυκλοφορία θα διεξάγεται από 
την διπλανή πρόχειρη γέφυρα αλλά και ακολουθώντας δύο εναλλακτικές 
διαδρομές οι οποίες θα ανακοινωθούν άμεσα.

Η χρονική περίοδος έναρξης των εργασιών είναι βέβαιο ότι θα προκαλέ-
σει καθυστερήσεις και ταλαιπωρία στους διερχόμενους οδηγούς. Δυστυ-
χώς η πανδημία οδήγησε σε αναπόφευκτη καθυστέρηση το έργο και τώρα 
όλοι οι διερχόμενοι θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα υπομονετικοί και προσε-
κτικοί, ώστε το απαραίτητο αυτό για τον τόπο μας έργο να ολοκληρωθεί 
χωρίς περαιτέρω προβλήματα.



Τ
α θαλερά εκείνα τοπία, άτι-
να προσέδιδον τόσην χά-
ριν εις τα χωρία μας, απε-
γυμνώθησαν της καλλονής 

των» σημειώνει η εφημερίδα και κα-
τόπιν αναφέρεται στους κατοίκους οι 
οποίοι «εστερήθησαν των μόνων 
υλικών, δι’ ών παρασκευάζουσι το 
ημερήσιον μαγειρευτόν φαγητόν 
των καθ’ όλον το θέρος και το φθι-
νόπωρον». 

Η εφημερίδα υπολογίζει σε χιλιά-
δες δραχμές τις ζημιές που έχουν 
προκαλέσει οι ακρίδες στο δήμο ενώ 
σε όλη την ελληνική επικράτεια 
εκτιμώνται σε εκατομμύρια. Εκ-
φράζει την πεποίθηση ότι εάν δεν 
ψάξουν την αιτία της επιδρομής 
των ακρίδων το πρόβλημα δεν θα 
μπορέσει να λυθεί ποτέ και αναζη-
τά τις ευθύνες του κράτους έναντι 
των περιοχών που υποφέρουν. 

Η αμάθεια των χωρικών είναι δε-
δομένη τονίζει, αλλιώς θα είχαν μόνοι 
τους συστήσει νομικά πρόσωπα και 

θα είχαν επιληφθεί του ζητήματος. 
«Τι έπραξεν όμως το Κράτος το πε-
φωτισμένον;» αναρωτιέται ο αντα-

ποκριτής της εφημερίδας «Σκριπ». 
«Εξαπέλυσεν εγκυκλίους προς τους 
Νομάρχας, ούτοι τας διεβίβασαν προς 

ΩΡΑΡΙΟ ΙΑΤΡΕΙΟΥ: 

∆ΕΥΤΕΡΑ 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. ∆ιδάκτωρ 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)

21ΠΟΛΙΤΏΝ
Γνώμη Ιστορικά-βιβλίο

ΤΕΤΑΡΤΗ  01  ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

Κιάτο, 30 Ιουνίου 1908: Οι ακρίδες 
θερίζουν την παραγωγή!

Γόοι και οδυρμοί σε όλα τα χωριά – Τεράστια καταστροφή από τις ακρίδες – Φτωχός 
ο θερισμός – Όλες οι ελπίδες των ντόπιων στη σταφίδα – Ακόμη: συμπλοκή στο Μούλκι!

Ο Ιούνιος του 1908 ήταν για την περι-
οχή του Κιάτου φοβερός με τραγικές 
συνέπειες  για την παραγωγή. Η μά-
στιγα των ακρίδων έχει πέσει πάνω 
στις καλλιέργειες και δεν έχει αφήσει 

τίποτα πράσινο, καταστρέφοντας την 
αγροτική παραγωγή. Η εφημερίδα των 
Αθηνών «Σκριπ» σε εκτενές ρεπορ-
τάζ της 30ης Ιουνίου 1908 παρουσιά-
ζει την μεγάλη καταστροφή: «Γόοι και 

οδυρμοί ακούονται εις τα διάφορα χω-
ρία του δήμου διά τας υπό της ακρίδος 
προξενηθείσας καταστροφάς», γράφει 
και εξηγεί ότι το αδηφάγο έντομο έχει 
καταφάει κάθε τρυφερό χόρτο!

ΓΥΡΙΣΤΕ ΣΕΛΙΔΑ

Μια ιστορία, μια μέρα

Εργασίες στους 
σταφιδαμπελώνες  

της Κορινθίας, 1905.
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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

τους Δημάρχους και ούτοι προς τους 
ειδικούς παρέδρους. Και πλέον ου. Το 
θαυμάσιον τούτο είδος της ενεργεί-
ας υπενθυμίζει την κοινήν παροιμί-
αν “αφέντης λέει του σκύλου μας, κι 
ο σκύλος της ουράς του”», σημειώ-
νει ειρωνικά!

Και βέβαια καταλογίζει το σύνολο 
των ευθυνών στις κρατικές υπηρεσί-
ες οι οποίες δεν καθοδήγησαν τους 
χωρικούς στις ενέργειες που πρέ-
πει να κάνουν για την καταπολέμηση 
του φαινομένου. Κι έτσι ο αγράμματος, 
φτωχός και απελπισμένος από την κα-
ταστροφή πληθυσμός τι κάνει; Αντί 
να πάρει σοβαρά κατά της εξόντωσης 
από όταν οι ακρίδες είναι μικρές και 
άρα ευάλωτες στα μέσα καταστροφής 
τους, απευθύνεται στο θείο, «μη χει-
ραγωγούμενοι υπό της Πολιτείας, μη 
διαπαιδαγωγούμενοι υπό του αναξίου 
της αποστολής του κλήρου, περιορίζο-
ντο τελούντες λιτανείες και εσταύ-
ρωνον τας χείρας, χωρίς να λαμβά-
νωσιν ουδέν καταδιωκτικόν μέτρον 

κατά της ακρίδος»!
«Η δε ακρίς», λέει ο δημοσιογράφος 

ανταποκριτής «εν τω μεταξύ επλη-
θύνετο και εμεγαλύνετο και κατε-
κυρίευε πάσαν την γην των μοιρο-
λατρών»!!! Ο αρθρογράφος τα βάζει 
κυρίως με τους Δημάρχους οι οποίοι 
δεν υπηρετούν το αξίωμά τους με την 
υπευθυνότητα που θα έπρεπε και πα-
ραβλέπουν το καθήκον τους…

Ο θερισμός και η σταφίδα
Αναφερόμενος ο ανταποκριτής της 

εφημερίδας στο θερισμό των σιτηρών 
γράφει ότι σχεδόν τελείωσε και λόγω 
της ανομβρίας η παραγωγή είναι 
περιορισμένη, σκορπίζοντας πλήρη 
απογοήτευση στους γεωργούς. «Πα-
ρετηρήθη», σημειώνει ότι «οι καλλιερ-
γήσαντες δι’ ευρωπαϊκών αρότρων 
είχον σχετικήν επιτυχίαν, όπερ θα συ-
ντελέση εις τη γενίκευσιν της χρήσεως 
αυτών». 

Από την άλλη όμως τα νέα που 
μεταφέρει για την παραγωγή της 

σταφίδας είναι θετικά διότι «η εσο-
δείας της προμηνύεται αρίστη κατά τε 
ποσότητα και ποιότητα. Η αρξαμένη 
ωρίμανσις υποβοηθούμενη υπό του 
πνέοντος ελαφρώς βορείου ανέμου 
προχωρεί κανονικότητα»!

Τα κοινωνικά συμβάντα
Ο ανταποκριτής της εφημερίδας 

«Σκριπ» στην Κορινθία δεν παραλείπει 
να αναφερθεί και στα σημαντικότερα 
συμβάντα της 30 Ιουνίου 1908. 

«Διήλθεν εντεύθεν» γράφει «ο δια-
κεκριμένος εν Αθήναις Πρωτοδίκης 
κ. Ιω. Αγγελίδης μετά της αξιοτίμου 
συζύγου του και της δεσποινίδος γυναι-
καδελφής του μεταβαίνων ειςτην ιδιαι-
τέραν πατρίδα του το Κλημέντι προς 
παραθερισμόν. 

- Ο εκ Βασιλικού Βλάσιος Σωτη-

ρόπουλος, ενώ μετέβαινεν επ’ όνου 
νύκτωρ εις το χωρίον Σούλιον, κα-
ταληφθείς υπό του ύπνου κατέπε-
σε καθ’ οδόν και έπαθε θραύσιν της 
σπονδυλικής στήλης, εξ ου και απεβί-
ωσε την επομένην». 

Και κλείνει με μία συμπλοκή: «εν τω 
χωρίω Μουλκίω ετραυματίσθησαν δια 
μαχαίρας επικινδύνως μεν ο Παν. 
Διαμαντόπουλος ελαφρότερον δε ο 
Ιωαν. Ζερκωτός, αμφότεροι εκ Βασι-
λικού»!

Επιμέλεια - Έρευνα - Κείμενα: 
Γιώτα Χρ. Αθανασούλη

Πηγές:
• Αρχείο Εφημερίδων Ελληνικής 

βουλής
• Αρχείο Εφημερίδων Εθνικής 

Βιβλιοθήκης

15νθήμερη εφημερίδα 

gnomipoliton@gmail.com
gnomipoliton.com

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

Δ/νση: Οδ. Ανδρούτσου 17, Ζευγολατιό, 20001

Τηλ. επικ.: 6972-322441 [Χρήστος Βαλασόπουλος]
Τα ενυπόγραφα άρθρα δεν 

εκφράζουν θέσεις της εφημερίδας

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

Θερισμός στη Νεμέα.  
Φωτογράφος Fred Boissonnas, 1911
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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
Κόρινθος   27410 51177 Κόρινθος   27410 51177 
κιν. 6974 446115κιν. 6974 446115

Γράφει η  ΛΙΤΣΑ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΤΖΗ
ΟΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΕΣ
Η ζωή στη Νειλοχώρα  
Εκδόσεις: ΜΙΝΩΑΣ
Κατηγορία :  Ελληνική Λογοτεχνία
ISBN: 9786180212167
Αριθμός σελίδων: 648

Λίγα λόγια για το βιβλίο
Αλεξάνδρεια 1905.  Ο Αγαμέμνονας 

και η Ουρανία Βρανά ζουν υπό την κη-
δεμονία του θείου τους και της Γαλλίδας 
συζύγου του. Λίγο πριν ξεσπάσει ο Α Πα-
γκόσμιος, ο ευφυής Αγαμέμνονας υψώ-
νει το ανάστημά του στην αλεξανδρινή 
εμπορική κοινότητα, ενώ ο γάμος του με 
τη γοητευτική Σμυρνιά Αναστασία Γιάσο-
γλου επισφραγίζει την πολυπόθητη ευ-
τυχία. Η αδελφή του Αγαμέμνονα, Ουρα-
νία, μετά τον αδιέξοδο έρωτά της μ’ έναν 

νεαρό Αιγύπτιο και τον άτυχο γάμο της, 
γίνεται ένθερμη υποστηρίκτρια της Huda 
Shaarawi, στέλνοντας ένα μήνυμα εθνι-
κής και φεμινιστικής αφύπνισης σε μια 
πανσπερμία γυναικών. Η επαναστατική 
της φύση την οδηγεί στην Ελλάδα του 
Μεταξά, αφήνοντας στην Αλεξάνδρεια, 
στα έμπιστα χέρια του αδελφού της, τη 
μεγάλη της κόρη Αικατερίνη. Ένας νέος 
κύκλος ζωής ξεκινά για την Αικατερίνη 
με φόντο τα οδυνηρά γεγονότα του Β 
Παγκοσμίου.

Μισόν αιώνα μετά, η αρχαιολό-
γος Κλειώ Αντύπα, κόρη της Αικατερίνης, 
καλείται να εργαστεί στο Κάιρο προσκε-
κλημένη του Ιταλού αρχαιολόγου Φάμπιο 
Σορεντίνο. Η επίσκεψη «στις γειτονιές τις 
ίδιες» της καβαφικής Αλεξάνδρειας φέρ-
νει στο φως ένα γεγονός που έλαβε χώρα 
στη μάχη του Ελ Αλαμέιν το 1942, ικανό 
να λυτρώσει τρεις γενιές γυναικών. Μέσα 

από μια μυθιστορηματική αναδρομή σε 
δύο διαδοχικούς παγκόσμιους πολέ-
μους σκιαγραφείται η ζωή των Ελλήνων 
στη χώρα του Νείλου και την εμβληματι-
κή Αλεξάνδρεια. Την πόλη της Μπελ Επόκ, 
των αντιθέσεων, των εστέτ, των μποέμ, 
των εμπόρων, των διανοούμενων, της 
φτώχειας και των χαμαιτυπείων.

Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΜΑΣ 
Ένα υπέροχο οδοιπορικό στην πολυ-

πολιτιστική κοινωνία της Αλεξάνδρειας 
του Καβάφη, μια ακόμα από τις χαμένες 
πλέον πατρίδες του Ελληνισμού, που 
χρονικά ξεκινά το 1905 και μας οδηγεί 
μέχρι το Κάιρο του σήμερα. Παρακολου-
θούμε την μαγική αυτή πόλη, την «άλλη 
Ελλάδα», που βρίσκεται στην εύφορη 
Χώρα του Νείλου και βρίσκεται στην 
υπέρτατη ακμή της, γεμάτη από χρώ-
ματα και αρώματα και φτάνει μέχρι τη 
σημερινή παρακμή της.

Η ώριμη γραφή της κυρίας Χατζή μας 
δίνει ένα εξαιρετικό μυθιστόρημα, απί-
στευτα καλογραμμένο, ένα αδιαμφισβή-
τητο νοσταλγικό ταξίδι μέσα στο χρόνο 
γεμάτο ιστορικά γεγονότα.

Τρεις γενιές γυναικών, πιο συγκε-
κριμένα τρεις γυναίκες είναι οι κεντρι-
κές ηρωίδες αυτής της ιστορίας, που 
διαγράφουν τη πορεία τους μέσα από 
πολλές αντιξοότητες και ανισότητες. Τα 
ιστορικά και πολιτικά γεγονότα της επο-
χής αφήνουν το στίγμα πάνω τους και 
πολλές φορές αναγκάζονται να αλλά-
ξουν στη πορεία τις απόψεις τους.

Όλοι οι χαρακτήρες είναι πέρα για 
πέρα ανθρώπινοι. Δεν είναι τέλειοι, κά-
νουν τα λάθη τους, εισπράττουν τις εκά-
στοτε συνέπειες, και μερικές φορές σε 
ακριβό νόμισμα.

Αυτό που σίγουρα ξεχωρίζει σε αυτό 

το βιβλίο, είναι πως η μοναδική πένα 
της συγγραφέα μας καταφέρνει και 
αναπαριστά έντονα μια ολόκληρη επο-
χή και μας συμπαρασύρει κι εμάς και 
συμβιώνουμε μαζί με τους ήρωες της 
ιστορίας όλα τα γεγονότα, αισθανόμαστε 
κι εμείς οι ίδιοι όλη της ατμόσφαιρα που 
κυριαρχεί, ακόμα και την ζεστή αύρα 
της ερήμου, μυρίζουμε τα αρώματα που 
κυριαρχούν και βιώνουμε τις γεύσεις. 
Πονάμε κι εμείς μαζί τους, όταν είναι 
αναγκασμένοι να διαφύγουν στην Ελ-
λάδα για να μπορέσουν να συνεχίσουν 
τη ζωή τους. Είναι κατά τη γνώμη μου 
μεγάλο κατόρθωμα, που μας κάνει κοι-
νωνούς της ιστορίας του Ελληνισμού της 
Αιγύπτου.

«Οι Αλεξανδρινές» της κυρίας Χατζή 
κερδίζουν μια ξεχωριστή θέση στην 
καρδιά του αναγνώστη, μιας και μιλάνε 
για έναν τόπο όπου μεγαλούργησε το 
Ελληνικό στοιχείο από κάθε άποψη και 
έχει αγγίξει τα όρια του μύθου. Και όσα 
χρόνια και να περάσουν, η ιστορία του 
θα συνεχίσει να συγκινεί και να μαγεύει 
ακόμα και όσους δεν την γνώρισαν.

Η ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ
Η  Δέσποινα Χατζή  γεννήθηκε και ζει 

στην Αθήνα. Σπούδασε Τεχνολόγος Ια-
τρικών Εργαστηρίων. Εκπαιδεύτηκε στα 
κέντρα Αιμοδοσίας των Νοσοκομείων: 
Γ.Ν.Α «Λαϊκό» και Ν. Παίδων «Αγία Σο-
φία» και εξειδικεύτηκε στον ιολογικό 
έλεγχο. Εργάστηκε στην Αιμοδοσία του 
Νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία» και 
στην Αιμοδοσία του Γ.Α.Ο.Ν.Α «Άγιος 
Σάββας».  Συμμετείχε σε ιατρικά συνέ-
δρια, επιμορφωτικά προγράμματα ια-
τρικών εργαστηρίων και εκπαιδευτικές 
ημερίδες. Το 2012 συνταξιοδοτήθηκε.

Παράλληλα, ασχολήθηκε με τις εναλλα-
κτικές θεραπείες: ρεφλεξολογία και ρέικι 
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Σήμερα 
εργάζεται εθελοντικά στους Γιατρούς του 
Κόσμου. Μιλάει αγγλικά και ιταλικά. Είναι 
παντρεμένη και μητέρα δύο παιδιών. Έχει 
γράψει τα βιβλία:
(2019) Οι Αλεξανδρινές, Μίνωας
(2017) Σμαρώ, Μίνωας
(2014) Έρωτας μαΐστρος, Μίνωας
(2011) Ο Λαέρτης και το μολύβι του σε 
ρυθμούς τανγκό, Εκδοτικός Οίκος Α. Α. 
Λιβάνη
(2009)  Ζωή σαν κρύσταλλο, Εκδοτικός 
Οίκος Α. Α. Λιβάνη

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
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ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ
για το δικό σας

εξατομικευμένο 
πρόγραμμα

και για εκπτώσεις 

27410
55405

ΟΔΥΣΣΕΩΣ 
ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ 
2, ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ 
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Τα 3 Ευεργετικά Μήκη
Φωτός του Dermalux®
Dermalux®: Μπλε φως

• Έχει φυσική αντιμικροβιακή 
και αντί-ακνεϊκή δράση 
χωρίς να μπορούν τα 
μικρόβια να αναπτύξουν 
αντοχή, σε αντίθεση με τη χρήση αντιβιοτικών 
σε κρέμες ή χάπια

• Βελτιώνει την υφή και εξομαλύνει τις μελαγχρω-
ματικές ατέλειες (μέλασμα, μεταφλεγμονώδεις 
κηλίδες ακμής κ.λπ.)

• Κάνει σμηγματορύθμιση
• Βελτιώνει την καθαρότητα του δέρματος
• Εχει αντιφλεγμονώδη δράση

Dermalux®: Κόκκινο φως
• Ενισχύει την παραγωγή κολλαγόνου και ελαστίνης
• Μειώνει τις λεπτές γραμμές και τις ρυτίδες
• Αυξάνει τη ζωτική ενυδάτωση
• Απαλύνει την υφή του δέρματος ομοιόμορφα
• Αναζωογονεί και αποκαθιστά την Λάμψη

Dermalux®: Near Infrared Light
• Προηγμένη αναζωογόνηση δέρματος
• Καταπραΰνει την ερυθρότητα και τον ερεθισμό
• Μειώνει την χρωματισμό του δέρματος
• Ενισχύει την υγεία του δέρματος
• Ιδανικό για τα πιο ευαίσθητα δέρματα, 

για ροδόχρους ακμή, για σμηγματορροϊκή 
δερματίτιδα, για εκζέματα, για ατοπική 
δερματίτιδα.

Summer hydro therapy
for body 30’

Προστασία και ανάπλαση από ηλιακά 
εγκαύµατα, ιδανική για τους λάτρεις 

του ήλιου ή του solarium που θέλουν
να µένει το δέρµα τους ενυδατωµένο
και να κρατάει περισσότερο χρόνο 

το µαύρισµά τους! 

Χαλάρωση και αναζωογόνηση

ΜΟΝΟ µε 20€!

Φωτοθεραπεία 
by Dermalux 
σε 3 συνδυασμούς
με έκπτωση 30%! 
Μαζί θα βρούμε τον δικό σου!!!


