Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν
15νθήμερη ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

www.gnomipoliton.com

gnomipoliton@gmail.com

Φ. 199 • ΔΕΥΤΕΡΑ

20 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ • ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΚΑΘΕ 1 & 15 του μήνα

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Η ΜΕΤΡΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ-ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ

Τι συζήτησαν ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Π. Νίκας και
ο Υπουργός Υποδομών Κ. Καραμανλής για τα μεγάλα έργα
υποδομής – Οι δηλώσεις και οι υπογραφές ■ σελ. 3

Νέα χρηματοδότηση από το Φιλόδημο
για το Λιμενικό Ταμείο Σικυωνίων
Την έγκριση νέας
χρηματοδότησης
ύψους 341.000€
πέτυχε το Λιμενικό
Ταμείο Σικυωνίων
στο πρόγραμμα
Φιλόδημος 2 για την
κατάρτιση μελετών των
λιμενικών υποδομών
και εγκαταστάσεων της
αρμοδιότητάς του.
■ σελ. 5

Ευθ. Κανελλόπουλος:
Ο γόνος του Κιάτου
με τη λαμπρή
διπλωματική καριέρα
Τα κρίσιμα εθνικά θέματα που διαχειρίστηκε.
Οι σχέσεις του με Βενιζέλο, Δραγούμη
και Καβάφη ■ σελ. 21

438.000€
χρηματοδότηση
για Πράσινο
Σημείο

Τι είναι το Πράσινο Σημείο – Με ποιο
τρόπο λειτουργεί – Tι προσφέρει
στην τοπική κοινωνία – Ποιος ο
ρόλος του στην κυκλική οικονομία
και την αειφορία ■ σελ. 15

Θα γίνει περιβαλλοντικό-πολιτιστικό πάρκο

ΜΙΑ ΜΕΡΑ, ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Πώς ο Νανόπουλος έφερε
το φυσικό αέριο στην Κόρινθο

■ σελ. 9

Το πρώτο τοπικό ψηφιακό εμπορικό κέντρο
ξεκινά στο δήμο Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης
Ένα πρωτοποριακό και καινοτόμο project,
που συνδέει απευθείας και ζωντανά όλες
τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες
που έχουν την έδρα τους στον δήμο,
με όλους τους δημότες αλλά και τους
επισκέπτες του δήμου. ■ σελ. 19
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Η σελίδα του Λέωντος...
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Γράφει και επιμελείται ο ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ • LeoStergiopoulos@Gmail.com

Κ

αι μες την αναμπουμπούλα το
Ισραήλ προσαρτά ένα ακόμη
κομμάτι παλαιστινιακών εδαφών,
με την ευχή του Τραμπ και την αδιαφορία των Ευρωπαίων. Έχουν
κληρονομικά δικαιώματα και συμβόλαια από την ‘Παλαιά Διαθήκη’
ισχυρίζονται. Έψαξα τις γραφές
μήπως αφήνει τίποτα και σε μάς ο
Γιαχβέ, αλλά τίποτα. Βλέπετε την
εποχή που οι θεοί μάζευαν περιουσία για να μοιράσουν στους
πιστούς τους, ο δικός μας τα έφαγε όλα στα ποτά και στα ξενύχτια.
Πάντως, για να είμαστε και δίκαιοι, μπορεί ο Δίας να μη μας άφησε
οικόπεδα και μετρητά, αλλά για τις
γυναικοδουλειές του μια περηφάνια
την έχουμε!!!

Γ

κρινιάζουν στην αντιπολίτευση
για τον τρόπο που η κυβέρνηση μοίρασε το δημόσιο χρήμα στα
ΜΜΕ. Τα έδωσε σε ‘συγγενείς’,
‘φίλους’, ακόμη δε και σε ‘πεθαμένες’ ιστοσελίδες. Για το συγγενείς
και φίλοι λογικό είναι, εσείς που
θα τα δίνατε σε ‘ξένους’ και ‘ά-φιλους’. Όσο για τους ‘πεθαμένους’
είναι απλά θέμα παράδοσης, παλιά
τους έδιναν μόνο ψήφο, τώρα που
οι ανάγκες μεγάλωσαν δίνουν και
κανένα φιλοδώρημα να τα φέρνουν
βόλτα. Συνεχίστε παιδιά, κανένα
πρόβλημα….!!!

Π

ολιτικό άσυλο δίνουν οι ΗΠΑ
στους προστατευόμενους μάρτυρες της υπόθεσης NOVARTIS. Είχαμε να ακούσουμε αυτή τη φράση
από την εποχή των συνταγματαρχέων. Αυτό σημαίνει ότι η χώρα μας
θεωρείται ‘επικίνδυνη’ και ‘ανυπόληπτη’. Αν η είδηση είναι αληθής
μόνο ντροπή μας αξίζει. Και πάνω
που είχα αρχίσει να πιστεύω ότι το
διεθνές κύρος της χώρας μας είχε
ανέβει, αφότου κυβερνάει ο Μωυσής!!!

Π

άντως κάποτε πρέπει να εκπολιτιστούμε. Μπορούμε κάλλιστα να υιοθετήσουμε το παράδειγμα
της Ιαπωνίας όπου, όταν οι εργαζόμενοι μιας εταιρείας απεργούν,
αντί για διαδηλώσεις και μπάχαλα,
φορούν ένα περιβραχιόνιο που γράφει ‘είμαι απεργός’ και συνεχίζουν
κανονικά τη δουλειά τους. Πολιτισμένα πράγματα δηλαδή. Βέβαια
υπάρχει μια μικρή λεπτομέρεια. Ο
εργοδότης που υφίσταται την απεργία κάνει συνήθως χαρακίρι από
ντροπή. Μην τα θέλουμε και όλα
δικά μας όμως!!!
Τελικά να φοράμε μάσκα τις διαδηλώσεις ή όχι.

Τ

ους τα πέταξε στη μούρη ο Μαρινάκης (και συγγενής και φίλος) τα, ουχί
και ολίγα, χρήματα της λίστας Πέτσα. Διαμαρτυρήθηκε με το τρόπο του
που η εφημερίδα μας (για τη ‘ΓΝΩΜΗ’ μιλάω) δεν πήρε φράγκο.
Τελικά είναι καλός και ευαίσθητος άνθρωπος ο Βαγγέλης και δεν του το είχαμε!!!

Αν φοράμε, παραβιάζουμε το νόμο
περί κουκουλοφόρων,
αν δε φοράμε, παραβιάζουμε το νόμο
περί καραντίνας.
Μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα!!!

ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ

Κανένα δικαίωμα, από αυτά
που σήμερα θεωρούμε
αυτονόητα σε μια δημοκρατική
κοινωνία, δε χαρίστηκε.
Όλα αποκτήθηκαν με
‘παράνομους’ και συχνά
βίαιους αγώνες!!!

Π
Κ

αταργούνται στην πράξη οι διαδηλώσεις με το νέο νόμο της κυβέρνησης. Για αντιδημοκρατική εκτροπή διαμαρτύρεται η αντιπολίτευση. Λάθος κύριοι, σύμφωνα με τη μυστική μου πηγή, που μου δίνει πληροφορίες
από τα ενδότερα της κυβέρνησης, όλα έγιναν για να μην ταλαιπωρηθούν τα
καινούργια παγκάκια και οι ζαρντινιέρες του Μπακογιάννη.
Τόσα λεφτά δώσαμε, δε θα τα αφήσουμε στα χέρια του κάθε πικραμένου!!!

ρώην υπουργός, γνωστού κόμματος, ενεπλάκη σε υπόθεση
παιδεραστίας, όπως κατέγραψε το
βαλιτσάκι της ΕΥΠ, καθιστώντας
ενδημικό φαινόμενο την παιδεραστία στο συγκεκριμένο γνωστό
κόμμα.
Ως πολίτης παρανόμησε, απεφάνθη
και τον δικαιολόγησε, νυν υπουργός,
πολυπράγμων, λαλίστατος, και δημοφιλέστατος.
Δηλαδή δε φόραγε το μπλε κοστούμι
και τη γραβάτα στο κρεβάτι. Νοικοκυρεμένα πράγματα δηλαδή. Αθώος , δε
το συζητάμε!!!

Β

ραβεύτηκε η εταιρεία ‘Ελληνικός Χρυσός» για τις άριστες
επιδόσεις της στην προστασία του
περιβάλλοντος. Για όσους δεν καταλάβατε είναι η εταιρεία που καταστρέφει τη Χαλκιδική για να εξορύξει χρυσό.
Και όπως όλοι οι χρυσοθήρες, όταν
τελειώσουν τα αποθέματα σε λίγα
χρόνια, θα κηρύξει πτώχευση και θα
μας αφήσει για αναμνηστικά μια τεράστια τρύπα στη θέση του δάσους,
μια λίμνη με απόβλητα και μερικά
σκουριασμένα μηχανήματα. Το βραβείο υποθέτω ότι θα το πάρει μαζί της
φεύγοντας!!!

6

,5 εκατομμύρια λίρες πούλησε
ο μεγαλειότατος (Κωνσταντίνος) το φτωχικό του στο Λονδίνο,
όπου διέμενε με την πολυπληθή του
οικογένεια. Όχι ότι είχε ανάγκη τα
χρήματα αλλά τον είχε φάει η μουρμούρα της μεγαλειοτάτης (ΆνναΜαρία).
Δε φτάνει που με κατάντησες πολιτικό πρόσφυγα σαν κάτι άπλυτους
Ασιάτες, αλλά έχω να σφουγγαρίζω
και 14 κρεβατοκάμαρες κάθε πρωί,
χώρια τα μπάνια και τα σαλόνια.
Τα μεγάλα σπίτια είναι πρόβλημα, είχε
τα δίκια της η μεγαλειοτάτη!!!

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Περιφέρεια Πελοποννήσου
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ΠΡΟΣΟΧΗ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

Επικίνδυνος ιός
εντοπίστηκε στην
Π.Ε. Κορινθίας
Με εξαιρετικά επείγουσα ανακοίνωσή της η Διεύθυνση Αγροτικής
Οικονομίας και Κτηνιατρικής
(ΔΑΟΚ) Κορινθίας, ενημερώνει
για την εμφάνιση τoυ ιού της
καστανής ρυτίδωσης των καρπών
τομάτας, σε δείγμα καλλιέργειας
τομάτας θερμοκηπίου.
Οπως σημειώνεται, ειδικότερα, ο
ιός διαπιστώθηκε πρόσφατα (Σεπτέμβριος 2019) για πρώτη φορά
στην Ελλάδα (Κρήτη) σε θερμοκηπιακή καλλιέργεια τομάτας και
από τότε έχει εντοπιστεί και σε
άλλες Περιφερειακές Ενότητες
της χώρας. Πρόκειται για νεοφανή
επιβλαβή οργανισμό καραντίνας
εξαιρετικής επικινδυνότητας
για τις καλλιέργειες της τομάτας
(Solanum lycopersicum) και της
πιπεριάς (Capsicum spp.).
Στην ανακοίνωση, την οποία
μπορείτε να δείτε αναλυτικά στον
σύνδεσμο, κάτω από το εν λόγω
κείμενο, αναφέρονται τα συμπτώματα, καθώς και οι μέθοδοι
προστασίας των καλλιεργειών.
Τονίζεται, τέλος, ότι οι παραγωγοί
θα πρέπει να ενημερώνουν άμεσα
την ΔΑΟΚ στην περίπτωση που
διαπιστωθούν ύποπτα συμπτώματα σε καλλιέργειες τομάτας ή
πιπεριάς που προσομοιάζουν με
αυτά που προκαλεί ο Ιός ToBRFV,
στα τηλέφωνα της υπηρεσίας (274
13 63332, 274 13 63330).

Παραχωρήθηκε στην Περιφέρεια
Πελοποννήσου με χρησιδάνειο
η μετρική γραμμή Κορίνθου-Δερβενίου
Τι συζήτησαν ο Περιφ. Πελοποννήσου Π. Νίκας και ο Υπουργός Υποδομών
Κ. Καραμανλής για τα μεγάλα έργα υποδομής – Οι δηλώσεις και οι υπογραφές

Τ

ον σχεδιασμό της Περιφέρειας Πελοποννήσου ως προς τα
μεγάλα έργα υποδομής, προκειμένου η περιοχή αυτή να βαδίσει
σύμφωνα με τις αναμφισβήτητες δυνατότητες που διαθέτει, παρουσίασε
ο περιφερειάρχης Παναγιώτης Νίκας
στον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Κώστα Καραμανλή, ο οποίος
επισκέφθηκε την Τρίπολη την Πέμπτη
16 Ιουλίου.
Ο περιφερειάρχης είχε στο γραφείο του συνεργασία με τον υπουργό, ο οποίος συνοδευόταν από τον
υφυπουργό Απόδημου Ελληνισμού

Κώστα Βλάση, τον γενικό γραμματέα
Μεταφορών Νίκο Σταθόπουλο, άλλα
στελέχη του υπουργείου, τον αναπληρωτή διευθύνοντα σύμβουλο του ΟΣΕ
Θανάση Κοτταρά και τον διευθύνοντα
σύμβουλο της ΓΑΙΑΟΣΕ Περικλή Νικολάου.
Μετά την συνεργασία των δύο
πλευρών, παρουσία αντιπεριφερειαρχών και υπηρεσιακών στελεχών της
Περιφέρειας Πελοποννήσου, έγιναν
δηλώσεις τόσο από τον υπουργό Κ.
Καραμανλή, όσο και από τον περιφερειάρχη Π. Νίκα, ενώ χαιρέτισε και ο
υφυπουργός Κ. Βλάσης.

Ακολούθησε η υπογραφή -από τον
περιφερειάρχη Πελοποννήσου Π.
Νίκα και τον διευθύνοντα σύμβουλο
της ΓΑΙΑΟΣΕ Περικλή Νικολάου- του
χρησιδανείου προς την Περιφέρεια
της ανενεργού μετρικής γραμμής από
την Κόρινθο μέχρι το Δερβένι, συνολικού μήκους περί τα 60 χιλιόμετρα,
ο χώρος της οποίας θα διαμορφωθεί
σε οικολογικό – περιβαλλοντικό – πολιτιστικό πάρκο, σε εφαρμογή του μάστερ πλαν που θα αρχίσει σύντομα να
εκπονείται.
Στον υπουργό, ο περιφερειάρχης
επέδωσε αντίγραφο του εμβλήματος
ΓΥΡΙΣΤΕ ΣΕΛΙΔΑ

ΓΡΑΦΕΊΑ
W.C.
ΚΑΦΕΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΊΑ
ΕΣΤΊΑΤΟΡΊΑ
ΠΑΊΔΟΤΟΠΟΊ
ΓΥΜΝΑΣΤΉΡΊΑ
ΚΟΜΜΩΤΉΡΊΑ
ΠΑΊΔΊΚΑ ΡΟΥΧΑ
ΥΠΟΔΉΜΑΤΑ
ΑΝΔΡΊΚΑ-ΓΥΝΑΊΚΕΊΑ ΡΟΥΧΑ
ΕΣΩΡΟΥΧΑ
ΔΕΡΜΑΤΊΝΑ ΕΊΔΉ

Τώρα η επιλογή είναι δική σας!
ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ

25ης Μαρτίου 5, Κιάτο 20200, τ.&f. 27420 27744, κιν. 6937 046857
www.earthcontrol.gr e-mail: info@earthcontrol.gr

ΑΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ W.C.
ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ
ΕΝΤΟΜΩΝ
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της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ενός
αναγλύφου με τον μυθικό ήρωα Πέλοπα, καθώς και εκδόσεις οδηγών και
βιβλίων σχετικά με τις Περιφε.Ενότητες, αλλά και τοπικά προϊόντα από διάφορες περιοχές της Περιφέρειας.

Οι δηλώσεις
Απευθυνόμενος ο περιφερειάρχης
στον υπουργό, κι αφού τον καλωσόρισε και τον ευχαρίστησε για την επίσκεψή του, αλλά και το έργο του στο
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υπουργείο -τόσο για την Περιφέρεια
Πελοποννήσου, όσο και εν γένει-,
σημείωσε: «Η Περιφέρεια Πελοποννήσου βρίσκεται κάτω από τις δυνατότητές της και καταβάλουμε μεγάλες και συνεχείς προσπάθειες ώστε
η ιστορική αυτή περιοχή να φθάσει
στο επίπεδο στο οποίο δικαιούται να
βρίσκεται. Εχουμε κάνει σχεδιασμό
για μεγάλα έργα σε κάθε μία από τις
Περιφερειακές Ενότητες.
Ο Περιφερειάρχης αναφερόμενος

συγκεκριμένα στην Κορινθία, είπε
κυρίαρχο είναι το θέμα της καταργημένης σιδηροδρομικής μετρικής
γραμμής των 60 χιλιομέτρων, από
την Κόρινθο ώς το Δερβένι.
Ευχαριστώ για τη συμβολή σας
κύριε υπουργέ στο να παραχωρηθεί
η εν λόγω γραμμή στην Περιφέρεια
προκειμένου ο χώρος που καταλαμβάνει να αποτελέσει ένα μεγάλο οικολογικό και περιβαλλοντικό πάρκο.
Το μεγάλο αυτό έργο θα μεταμορ-

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

φώσει την περιοχή, η οποία ταλαιπωρείται από περιβαλλοντικά ζητήματα.
Ευχαριστίες για το ίδιο θέμα απευθύνω και στα στελέχη της ΓΑΙΑΟΣΕ
και του ΟΣΕ γενικότερα, για την πολύτιμη βοήθειά τους, όπως επίσης
και προς τον γενικό γραμματέα Μεταφορών. Επίσης κορυφαίο ζήτημα για την Κορινθία αποτελεί και η
αναγκαιότητα άμεσης παράδοσης της
μελέτης για τα διαβρωτικά φαινόμενα
στον Κορινθιακό Κόλπο», κατέληξε.

Αυτοψία Γκιολή στις εργασίες
αποκατάστασης του εθνικού δρόμου
Κορίνθου – Άργους

“Η βελτίωση του οδικού δικτύου είναι μια από τις κύριες προτεραιότητες
της περιφερειακής Αρχής” δήλωσε ο
αντιπεριφερειάρχης Κορινθίας Τάσος
Γκιολής, στο πλαίσιο αυτοψίας που διενήργησε στις εργασίες αποκατάστασης του εθνικού δρόμου Κορίνθου

– Αργους.
Τον αντιπεριφερειάρχη συνόδευαν
στελέχη της Διεύθυνσης Τεχνικών
Εργων της Π.Ε. Κορινθίας, εκπρόσωποι της κατασκευαστικής εταιρείας
και ο πρόεδρος του Αγίου Βασιλείου
Κώστας Παπαχαραλάμπους.

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

δήμος Σικυωνίων
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Ασφαλτοστρώθηκε η είσοδος του Κιάτου
Αποκαταστάθηκε το οδόστρωμα στην
ανατολική είσοδο του Κιάτου και ειδικά
στην περιοχή Σφαγεία όπου οι διαδοχικές
στροφές σε συνδυασμό με τις λακκούβες
που υπήρχαν ενίσχυαν την πιθανότητα
ατυχήματος. Το έργο περιελάμβανε αρχικά ξύσιμο και απομάκρυνση του παλιού τάπητα και κατόπιν διάστρωση δύο
επιφανειών νέου τάπητα, έτσι ώστε να
αποκατασταθεί πλήρως η επιφάνεια του
οδοστρώματος.
Το τελικό αποτέλεσμα δικαιώνει και
αποζημιώνει όσους την προηγούμενη
εβδομάδα κινήθηκαν προς το Κιάτο και
στάθηκαν στην ουρά αρκετή ώρα, αφού
λόγω των έργων λειτουργούσε μόνο το
ένα ρεύμα κυκλοφορίας.

Το έργο που χρηματοδοτείται από το
Πρόγραμμα Δημοσίων επενδύσεων επέβλεψε ο ίδιος ο δήμαρχος Σπύρος Σταματόπουλος που φάνηκε ικανοποιημένος
από το αποτέλεσμα!
Την ίδια στιγμή υπογράφηκε η σύμβαση
και προχωρά η υλοποίηση του έργου Αποχέτευσης Ομβρίων της Πόλης του Κιάτου,
με χρηματοδότηση από το «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ». Το έργο προβλέπει την κατασκευή
9 αγωγών όμβριων κατά μήκος των οδών
Πούλου, 28ης Οκτωβρίου, Αράτου, Σικυώνος, Νικηταρά-Μεταμορφώσεως Σωτήρος, Ανδρούτσου, Ανδρούτσου Αστ. Κοββατζή, Αριστοτέλους-Κανάρη-Νικηταρά,
Απελλού-Δημοκρατίας με τα αντίστοιχα
φρεάτιά τους και τα στόμια υδροσυλλογής.

Νέα χρηματοδότηση από τον Φιλόδημο
για το Λιμενικό Ταμείο Σικυωνίων

Τ

ην έγκριση νέας χρηματοδότησης ύψους 341.000€ πέτυχε
το Λιμενικό Ταμείο Σικυωνίων
στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2
για την κατάρτιση μελετών των λιμενικών υποδομών και εγκαταστάσεων της αρμοδιότητάς του.
Άλλος ένας στόχος κατακτήθηκε και
μία νέα χρηματοδότηση επιτεύχθηκε
ενισχύοντας την αναπτυξιακή προοπτική του λιμένος Κιάτου.
Τα έργα που ήδη εκτελούνται αλλά
και αυτά που προγραμματίζονται
μέσω των μελετών που χρηματοδοτούνται από το Φιλόδημος 2, αποσκοπούν στη βελτίωση της ποιότητας
ζωής κατοίκων και επισκεπτών, αλλά
και στην ενίσχυση του διττού ρόλου,
εμπορικού και τουριστικού που έχει
το λιμάνι του Κιάτου.
«Οφείλουμε ευχαριστίες στο δήμαρχο Σικυωνίων Σπύρο Σταματόπουλο για
την άψογη συνεργασία μας και τον συ-

Η διοίκηση του Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων

ντονισμό των ενεργειών που είχαν ως
αποτέλεσμα τόσο αυτή την επιτυχία όσο
και τις προηγούμενες με την εξασφάλι-

ση αλλεπάλληλων χρηματοδοτήσεων,
βάσει των οποίων, εκτελούνται μέχρι
και σήμερα, σημαντικά έργα στο λιμάνι

του Κιάτου», καταλήγει στην ανακοίνωσή του ο Βασ. Αλεξόπουλος, πρόεδρος του Λιμ. Ταμείου Σικυωνίων.

ΛΑΓΚΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ
Στρατιωτικός Ιατρός
Ψυχιατρική Κλινική 251 ΓΝΑ
Καλογεροπούλου 1 & Μαυρούλια,
Κιάτο Κορινθίας 20200
τηλ.: 2742400072 κιν.: 6983520020
glagonas@gmail.com
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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Αρ. πρωτ.: 11/30.06.2020)
Ακαδημαϊκού έτους 2019-2020
«ΊΔΡΥΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΏΝ ΓΕΩΡΓΊΟΥ ΑΝΑΣΤ. ΜΑΥΡΟΎΛΙΑ»
Το Ίδρυμα Υποτροφιών Γεωργίου Αναστασίου Μαυρούλια, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Οργανισμού του (ΦΕΚ
187 Α΄/20.09.1966) και τις διατάξεις του άρθρου 56 του
Ν. 4182/2013 (ΦΕΚ 185 Α΄/ 10.09.2013),
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Την εφάπαξ χορήγηση τριάντα (30) υποτροφιών ύψους
χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00€) εκάστη σε εισαχθέντες σε σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
της χώρας μας κατά το έτος 2019 ως ακολούθως:
Α) Σε πρωτεύσαντες των (2) Γενικών Λυκείων Κιάτου,
ανεξαρτήτως ομάδας προσανατολισμού, καθώς και του
Επαγγελματικού Λυκείου Κιάτου, ανεξαρτήτως ειδικότητας. Συγκεκριμένα, θα δοθούν δέκα οκτώ (18) υποτροφίες στους μαθητές του 1ου & 2ου Γενικού Λυκείου Κιάτου
και δύο (2) υποτροφίες στους μαθητές του Επαγγελματικού Λυκείου Κιάτου, οι οποίοι εξασφάλισαν το μεγαλύτερο βαθμό πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση,
όπως ανωτέρω ειπώθηκε, ανεξαρτήτως ομάδας προσανατολισμού και ειδικότητας.
Β)Σε δέκα (10) μαθητές οι οποίοι, κατά την κρίση της Διοικητικής Επιτροπής πληρούν κοινωνικά κριτήρια (αναπηρίες, ζητήματα υγείας, μονογονεϊκές οικογένειες και
πολύτεκνες οικογένειες) καθώς και οικονομικά κριτήρια.
Τα ως άνω αξιολογούνται συνδυαστικά με το βαθμό επιτυχίας του μαθητή στις Πανελλήνιες Εξετάσεις.
Σημειώνεται πως:
1.Οι υποτροφίες θα χορηγηθούν κατ’ ισομοιρία σε κορίτσια και αγόρια.
2. Δύνανται να λάβουν υποτροφία οι επιτυχόντες κατά
το έτος 2019 σε σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με
τη χρήση του 10% υπό την προϋπόθεση να μην έχουν
λάβει πάλι υποτροφία από το Ίδρυμα.
3. Δε δύνανται να λάβουν υποτροφία οι εισαχθέντες σε
στρατιωτικές και αστυνομικές σχολές.
1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ
Να είναι Δημότες και μόνιμοι κάτοικοι της Κοινότητας
Σικυώνος – Κιάτου τουλάχιστον προ πενταετίας από
την αξιολόγηση της αίτησής τους από τη Διοικητική Επιτροπή του Ιδρύματος.
2. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ- ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι όπως εντός προθεσμίας σαράντα
πέντε (45) ημερολογιακών ημερών από την δημοσίευση
της παρούσας καλούνται να υποβάλλουν αίτηση με τα
κάτωθι δικαιολογητικά:
Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας στην Κοινότητα ΣικυώνοςΚιάτου του Δήμου Σικυωνίων κατά την τελευταία πενταετία

Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
Αντίγραφο Ηλεκτρονικής Αίτησης Εγγραφής στην Σχολή
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης όπου να αναφέρονται αναλυτικά: Έτος αποφοίτησης , ΑΕΙ-ΤΕΙ επιτυχίας, Τμήμα
επιτυχίας, Βαθμός επιτυχίας και σειρά επιτυχίας
Βεβαίωση/ Πιστοποιητικό εγγραφής στην Σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Ειδικότερα στην περίπτωση εισαγωγής στην Σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με το 10% απαραίτητη η προσκόμιση εγγράφου που να αποδεικνύει την εισαγωγή
του υποψηφίου με τον αναφερόμενο τρόπο εισαγωγής
Ειδικότερα στην περίπτωση εισαγωγής σε Σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης όπου απαιτείται η εξέταση σε
ειδικά μαθήματα απαραίτητη η προσκόμιση εγγράφου
που να αποδεικνύει το σύνολο των μορίων όπως αυτό
διαμορφώνεται μετά και την εξέταση των ειδικών μαθημάτων. Στην περίπτωση αυτή θα γίνει αναγωγή στην
20βάθμια κλίμακα
Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ότι (α) Έλαβα γνώση των όρων και προϋποθέσεων της προκήρυξης και
δηλώνω ότι τους αποδέχομαι ανεπιφύλακτα, (β) αποδέχομαι ότι το Ίδρυμα για την εκτέλεση του κοινωφελούς
σκοπού του τηρεί αρχείο προσωπικών δεδομένων των
υποψηφίων υποτρόφων. Το αρχείο τηρείται και προορίζεται για την εκτέλεση του άνω σκοπού και ανακοινώνεται – πέραν των Αρμοδίων Αρχών - όπως οι νόμοι
ορίζουν, (γ) όλα τα δηλωθέντα στοιχεία που προσκομίζονται είναι ακριβή και αληθή και (δ) δεν έχω λάβει πάλι
υποτροφία από το συγκεκριμένο Ίδρυμα.
Αντίγραφο εκκαθαριστικού (οικογενειακό εισόδημα
έτους 2019) και το Ε9
Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
Εξουσιοδότηση φέρουσα το γνήσιο της υπογραφής του
εξουσιοδοτούντος για την υποβολή της αίτησης μετά
των δικαιολογητικών σε περίπτωση μη υποβολής τους
από τον ίδιο υποψήφιο
Συμπληρωματικά κι εφόσον συντρέχει περίπτωση συνυποβάλλονται:
Αποδεικτικό Μονογονεϊκής οικογένειας
Γνωμάτευση ΚΕΠΑ
Πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ)
3. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Η προθεσμία υποβολής των ενστάσεων είναι δέκα (10)
ημερολογιακές ημέρες από την ανάρτηση των τελικών
πινάκων κατάταξης στην ιστοσελίδα του Δήμου Σικυωνίων. Οι ενστάσεις κατατίθενται στο πρωτόκολλο του
Ιδρύματος κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τους
έχοντες έννομο συμφέρον.

Ποσειδώνος 19 - ΚΙΑΤΟ

4. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
Η παρούσα προκήρυξη δημοσιεύεται κατ’ εφαρμογή
των διατάξεων του άρθρου 56 του ν. 4182/2013 σε
μια εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας. Επιπλέον,
αναρτάται στην ιστοσελίδα της αρμόδιας αρχής, στην
ιστοσελίδα του Δήμου Σικυωνίων, στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Σικυωνίων, στον πίνακα ανακοινώσεων του ΚΕΠ και σε τουλάχιστον μια τοπική εφημερίδα.
5. ΚΑΤΑ ΤΑ ΛΟΙΠΆ
5.1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν και όσοι πέτυχαν την
εισαγωγή τους κατά το έτος 2019 σε σχολή τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης με την χρήση του 10% με την προϋπόθεση
να μην έχουν λάβει υποτροφία πάλι από το Ίδρυμα.
5.2. Το Ίδρυμα Υποτροφιών Γεωργίου Αναστασίου
Μαυρούλια προτίθεται να χορηγήσει εκ νέου υποτροφία ύψους χιλίων ευρώ (1.000,00€) στους εισαχθέντες
στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση κατά το έτος 2019, για
την κάλυψη μέρους των εξόδων του δευτέρου, τρίτου και
τέταρτου έτους φοίτησης τους, εφόσον οι προαναφερθέντες περάσουν επιτυχώς σε όλα τα μαθήματα του εκάστοτε έτους σπουδών με βαθμό τουλάχιστον 7,00. Για
τις υποτροφίες αυτές θα εκδοθούν εκ νέου προκηρύξεις.
5.3 Κατόπιν της λήξης προθεσμίας των αιτήσεων θα
διεξαχθεί έλεγχος ως προς την δημοτικότητα των υποψηφίων από το Δημοτολόγιο του Δήμου Σικυωνίων.
5.4 Η αξιολόγηση των αιτήσεων με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα διεξαχθεί από τη Διοικητική Επιτροπή του
Ιδρύματος για τον έλεγχο των αιτήσεων, η οποία και θα
εγκρίνει τους τελικούς διαμορφωθέντες Πίνακες κατάταξης των υποψηφίων υποτρόφων.
5.5 Προϋπόθεση για την καταβολή της υποτροφίας είναι
η επάρκεια των εσόδων του Ιδρύματος
5.6 Υπογράφεται σύμβαση μεταξύ υποτρόφου και Προέδρου του Ιδρύματος
5.7 Για ότι δεν έχει προβλεφθεί με την παρούσα, η Διοικητική Επιτροπή του Ιδρύματος είναι το αρμόδιο όργανο
που αποφασίζει σχετικά καθώς επίσης δύναται να ζητήσει οποιοδήποτε επιπλέον δικαιολογητικό
5.8 Για τους επιτυχόντες θα ζητηθεί αυτεπάγγελτα Ποινικό Μητρώο
5.9 Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
απευθύνονται στην αρμόδια υπάλληλο του Δήμου κατά
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. επικ. 27423 60163).
(Λήξη προθεσμίας των αιτήσεων: 21-08-2020 ημέρα
Παρασκευή)
Ο Πρόεδρος της Διοικητικής Επιτροπής
του Ιδρύματος
Σταματόπουλος Π. Σπυρίδων

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

food • coffee • drink & more...

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν
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Τα λαμπερά εγκαίνια του Jenny's Artshop

Ένας χώρος γεμάτος δημιουργίες από κοσμήματα χάντρες, καλοκαιρινά
υποδήματα που με μεράκι και γούστο έφτιαξε η Τζένη Μαυραγάνη εγκαινιάστηκε στο Κιάτο.
Οι φίλοι της Τζένης και όχι μόνο είδαν από κοντά τις δημιουργίες της και
απόλαυσαν δροσερά ποντς και εδέσματα από τον μπουφέ ταξιδεύοντας με τις
όμορφες μουσικές του Χρ. Πανούση.
Όλα ήταν υπέροχα!
Καλές δουλειές Τζένη!

Ποικιλία υλικών &
χάντρες για να φτιάξετε
το δικό σας κόσµηµα
Μοναδικά χειροποίητα
κοσµήµατα & αξεσουάρ
Ελλήνων σχεδιαστών
Στο κατάστηµα Jenny’s Artshop στο Κιάτο

Τζένη Μαυραγάνη
Περιάνδρου 1Α Κιάτο
Τ: 2742 400 948
Ε: jennysartshop1@gmail.com
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Παρέμβαση του δήμου Σικυωνίων “σώζει”
τα δρομολόγια ΚΤΕΛ στα χωριά του
Ξεκινούν και πάλι οι γραμμές που εξυπηρετούν την ημιορεινή και ορεινή ζώνη του δήμου
και διευκολύνουν τις μετακινήσεις χιλιάδων κατοίκων

Μ

ε μια άμεση, ουσιαστική
και καθοριστική παρέμβαση ο δήμος Σικυωνίων
κατάφερε να διατηρήσει τα δρομολόγια του ΚΤΕΛ προς τα χωριά της
ημιορεινής και ορεινής ζώνης του.
Το ΚΤΕΛ Κορινθίας είχε προβεί πριν
λίγο καιρό στη διακοπή συγκεκριμένων δρομολογίων για οικονομικούς
λόγους.
Το γεγονός έπεσε στην αντίληψη
του δημάρχου Σικυωνίων Σπύρου
Σταματόπουλου ο οποίος παρενέβη
άμεσα στην ηγεσία του ΚΤΕΛ Κορινθίας. Εκεί μετά από σχετική συμφωνία
και ουσιαστική οικονομική συνεισφορά του δήμου, η οποία φτάνει το 60%
του κόστους των δρομολογίων, επετεύχθη η επανέναρξή τους.
Όπως δήλωσε σχετικά ο κ. Σταματόπουλος δεν είναι δυνατόν να μείνουν τα χωριά της ενδοχώρας του
δήμου Σικυωνίων χωρίς συγκοινωνία
όταν χιλιάδες κάτοικοι που ζουν και
εργάζονται εκεί εξυπηρετούνται από
το ΚΤΕΛ. Το θέμα είναι πρωτίστως
κοινωνικό, τόνισε ο δήμαρχος Σικυωνίων, επισημαίνοντας ότι αντιμετωπίστηκε από τη δημοτική αρχή ως
απόλυτη προτεραιότητα.
Τα δρομολόγια που επανέρχονται
είναι τα εξής:
01. Κιάτο – Σούλι – Κρυονέρι – Παραδείσι – Γονούσα – Τιτάνη – Μποζικάς – Κιάτο : Κάθε Τρίτη και Πέμπτη
02. Κιάτο – Άνω Διμηνιό – Λαλιώτη
– Μεγάλος Βάλτος – Μικρός Βάλτος – Κιάτο: Κάθε Τρίτη και Πέμπτη
03. Κιάτο – Μούλκι – Βασιλικό – Κιάτο: Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή
04. Κιάτο – Καλιάνοι – Λαύκα – Γκούρα – Σιβίστα – Κιάτο: Κάθε Δευτέρα
και Παρασκευή

Με ένα ευχαριστώ από τον δήμαρχο Σικυωνίων έκλεισε
η χρονιά για το Κοινωνικό Φροντιστήριο
Με μια όμορφη συνεστίαση έκλεισε η φετινή σχολική χρονιά για το
Κοινωνικό Φροντιστήριο του δήμου Σικυωνίων. Ο δήμαρχος Σικυωνίων Σπύρος Σταματόπουλος υποδέχτηκε τους εθελοντές εκπαιδευτικούς σε κατάστημα της παραλιακής Κιάτου όπου σε φιλικό κλίμα με
κέφι και καλή διάθεση εξέφρασε τις ευχαριστίες του σε όλους αυτούς
που προσφέρουν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους στο Κοινωνικό Φροντιστήριο.
Η λειτουργία του Κοινωνικού Φροντιστηρίου Σικυωνίων έχει ξεκινήσει από το 2013 και από τις τάξεις του έχουν περάσει πολλοί μαθητές, οι οποίοι χωρίς την ύπαρξή του δεν θα είχαν τη δυνατότητα να
υποστηριχθούν στην πορεία τους στην εκπαίδευση.
Οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στο Κοινωνικό Φροντιστήριο κάθε
χρονιά ανήκουν στο Σώμα Εθελοντών του δήμου Σικυωνίων, ενώ η
δομή στεγάζεται στο 1ο Γυμνάσιο Κιάτου. Οι εθελοντές εκπαιδευτικοί
προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε μαθητές Λυκειακών Τάξεων ή μαθητές που προετοιμάζονται για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις. Τα εφτά
χρόνια της λειτουργίας του έχει καταγράψει πολλές και μεγάλες επιτυχίες στις Πανελλαδικές Εξετάσεις με ποσοστά που ξεπερνούν το 75%.

Η μεγαλύτερη επιτυχία όμως του Κοινωνικού Φροντιστηρίου είναι
η υποστήριξη και εμφύτευση του αισθήματος της κοινωνικής αλληλεγγύης και του εθελοντισμού στους δημότες, πόσω μάλλον δε, στους
μαθητές που περνούν από τις τάξεις του. Είναι μεγάλη η συγκίνηση για
όσους συμμετέχουν, εργαζόμενοι εθελοντικά τόσα χρόνια, σ’ αυτό το
έργο, όταν παιδιά που φοίτησαν ως μαθητές στις τάξεις του Κοινωνικού Φροντιστηρίου επιστρέφουν ως εκπαιδευτές, αποδεικνύοντας με
τον καλύτερο τρόπο ότι η εθελοντική προσφορά δεν πάει ποτέ χαμένη
αλλά επιστρέφεται πολλαπλάσια!
Πολλές ευχαριστίες οφείλονται στην κ. Ζέτα Μπιτσάκου-Λεβιδιώτη,
ψυχή του Κοινωνικού Φροντιστηρίου που όλα τα χρόνια λειτουργίας
του, αποτελεί σταθερό σημείο αναφοράς για όλους, παιδιά και εκπαιδευτικούς.
Ο δήμαρχος Σικυωνίων Σπύρος Σταματόπουλος εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του και τις ευχαριστίες της τοπικής κοινωνίας προς όλους
τους Εθελοντές που με το έργο τους στηρίζουν και προσφέρουν ίσες
ευκαιρίες σε όλα τα παιδιά του δήμου!

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν
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Μια ευχάριστη είδηση για τους Κορίνθιους επεφύλασσε
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ η συνάντηση Δήμα
– Καλλίρη και Νανόπουλου την Πέμπτη 16 Ιουλίου στο
γραφείο του υφυπουργού Ανάπτυξης.

Όπως φαίνεται η Κόρινθος θα είναι η
πρώτη πόλη της Πελοποννήσου που θα
έρθει το φυσικό αέριο παρότι ο σχεδιασμός της εταιρείας του δημοσίου, την
περασμένη άνοιξη “πέταξε έξω” όλη την
Πελοπόννησο.

Πώς ο Νανόπουλος φέρνει
το φυσικό αέριο στην Κόρινθο
Οι άμεσες ενέργειες του δημάρχου Κορινθίων μετά την απόφαση που άφησε
την Πελοπόννησο έξω από τον δημόσιο σχεδιασμό – Πώς θα γίνει η μεταφορά
του αερίου – Πότε προβλέπεται να έρθει στην Κόρινθο

Α

ς πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Ήταν αρχές
Μαΐου όταν η έγκριση του
πενταετούς σχεδιασμού της ΔΕΔΑ
έριξε τη βόμβα στην Πελοπόννησο.
Οκτώ συνολικά πόλεις, για τις οποίες
το αρχικό πρόγραμμα ανάπτυξης της
ΔΕΔΑ προέβλεπε ότι θα τροφοδοτηθούν με φυσικό αέριο, εξαιρούνταν
αιφνιδιαστικά, από το νέο 5ετές 20202024. Μεταξύ αυτών η Κόρινθος, το
Άργος, το Ναύπλιο, η Τρίπολη, η Καλαμάτα και η Σπάρτη, δηλαδή όλη η
Περιφέρεια Πελοποννήσου!
Η βόμβα δημιούργησε σύγχυση
στους δήμους και την Περιφέρεια
Πελοποννήσου, ωστόσο ένας δήμαρχος δεν έχασε λεπτό. Ο Βασίλης Νανόπουλος, την επομένη κιόλας των
δημοσιευμάτων, στις 7 Μαΐου ξεκίνησε μια σειρά ενεργειών, ώστε η Κόρινθος να μην μείνει εκτός του χάρτη
επέκτασης του φυσικού αερίου στην
πατρίδα μας.

Το χρονολόγιο των ενεργειών
Όπως ο ίδιος ο δήμαρχος Κορινθίων εξήγησε στην συνέντευξη τύπου
που παραχώρησε την Παρασκευή 17
Ιουλίου και αφού ανακοίνωσε την ευχάριστη είδηση της έλευσης του φυσικού αερίου, αναφέρθηκε διεξοδικά
στο ιστορικό αυτής «της πολύ ευχάριστης εξέλιξης» όπως χαρακτηριστικά
είπε.
Η εξέλιξη αυτή όπως εξήγησε «θα
επιτρέψει στην πόλη της Κορίνθου
να έχει φτηνή ενέργεια όπως είναι το
φυσικό αέριο, καθαρή ενέργεια για
το περιβάλλον, και να αποκτήσει συγκριτικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα
και για τις επιχειρήσεις και για τα νοικοκυριά».
«Θα ήθελα να κάνω μια μικρή αναδρομή στο πώς φτάσαμε ως εδώ. Στις
7/5/2020 έστειλα μια επιστολή προς
τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας υπό-

Η συνάντηση
και οι δηλώσεις Δήμα

ψη του κ. Νικόλαου Μπουλαξή», είπε
στη συνέχεια ο δήμαρχος Κορινθίων
και διάβασε το πλήρες περιεχόμενο
της επιστολής στην οποία συνοπτικά
αναφερόταν στην είδηση ότι το φυσικό αέριο δεν θα έρθει στην Πελοπόννησο και φυσικά και στο δήμο Κορινθίων και ζητούσε άμεση ενημέρωση
από τη ΡΑΕ για τα εξής θέματα:
1. Τυχόν νέους επενδυτές που έχουν
καταθέσει μελέτη για άδεια διανομής και διαχείρισης για την πόλη
της Κορίνθου
2. Χρονοδιάγραμμα κατασκευής του
δικτύου διανομής
3. Ενέργειες της ΡΑΕ προκειμένου να
φθάσει το Φυσικό Αέριο στην Κόρινθο.
Στην κατακλείδα της επιστολής
αναφερόταν η μεγάλη σπουδαιότητα
και αναγκαιότητα διείσδυσης του φυσικού αερίου στην πόλη της Κορίνθου
για ποικίλους κοινωνικούς και οικονομικούς λόγους.
Ακολούθησαν, όπως ενημέρωσε
ο δήμαρχος Βασίλης Νανόπουλος,
πυκνές επικοινωνίες έτσι ώστε στις
9/7/2020 να εκδοθεί ΦΕΚ που περιελάμβανε την έγκριση της αιτούσας
εταιρείας για άδεια διανομής φυσικού
αερίου στις πόλεις της Τρίπολης, της
Μεγαλόπολης και της Κορίνθου!

Τέλος πραγματοποιήθηκε, όπως
είπαμε και στην αρχή του ρεπορτάζ
μας, την Πέμπτη 16 Ιουλίου 2020
συνάντηση στο γραφείο του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Χρίστου Δήμα, στην οποία συμμετείχαν, εκτός του δημάρχου Κορινθίων
Βασίλη Νανόπουλου, ο Γενικός Γραμματέας Βιομηχανίας Πελοπίδας Καλλίρης και ο Μιχάλης Λαμπρόπουλος
CEO της EDIL, της εταιρείας που θα
διανείμει το φυσικό αέριο στον Δήμο
Κορινθίων.

Η συνάντηση διεξήχθη σε εξαιρετικό κλίμα, ενώ όπως δήλωσαν από
κοινού μετά τη λήξη της συνάντησης,
αναλύθηκαν διεξοδικά τα επόμενα
βήματα που πρέπει να γίνουν ώστε να
ξεκινήσουν εντός του 2021 εντατικά
οι εργασίες για την έλευση του φυσικού αερίου.
Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, Βουλευτής Κορινθίας,
Χρίστος Δήμας προέβη στην ακόλουθη δήλωση σχετικά με την επικείμενη έλευση του φυσικού αερίου στην
Κορινθία:
«Σήμερα έχουμε καλά νέα για την
Κορινθία!! Η Κόρινθος ενδεχομένως θα είναι η πρώτη πόλη της Πελοποννήσου στην οποία θα φτάσει
το φυσικό αέριο και ελπίζουμε πως
θα επεκταθεί σύντομα και πέραν της
Κορίνθου. Συζητήσαμε διεξοδικά τα
επόμενα βήματα που πρέπει να γίνουν, προκειμένου να ξεκινήσουν
εντατικά οι εργασίες εντός του 2021
για την έλευση του φυσικού αερίου.»

ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟ

Ι. Π. ΔΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΓΡΑΕΡΙΟ
ΑΣΣΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΗΛ. 27410 87149

10 Δήμος Κορινθίων

ΔΕΥΤΕΡΑ 20 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Έλεγχοι και αποκαταστάσεις από τον Νανόπουλο
στο δίκτυο ύδρευσης Σαρωνικού και Σολυγείας
Ξεκίνησε ο έλεγχος στο δίκτυο
ύδρευσης Σαρωνικού και Σολυγείας
από τον εργολάβο κ.Σωτηρόπουλο
προκειμένου, όπου διαπιστωθούν κακοτεχνίες στις σωληνώσεις να αποκατασταθούν επιτρέποντας την απρόσκοπτη
υδροδότηση των περιοχών. «Κάνουμε
αυτό που είναι σωστό σήμερα» είπε ο
Δήμαρχος Βασίλης Νανόπουλος.
«Μετά την καταγραφή των εκτεταμένων βλαβών στο δίκτυο ύδρευσης
της περιοχής ήρθα σε συνεννόηση με
τον εργολάβο που έχει κατασκευάσει
το έργο της δικτύωσης και παρ ότι έχει
περάσει η προθεσμία που ο δήμος θα
μπορούσε να διεκδικήσει αποζημιώσεις για κακοτεχνίες, δέχτηκε ο κ.Σωτηρόπουλος με δικά του έξοδα και
συνεργεία να ελέγξουμε τις σωλήνες
μια προς μια σε όλη τη διαδρομή και να
αντικατασταθούν όσες χρειάζεται.
Αυτή είναι η σωστή αντιμετώπιση
από το δήμο και από την πλευρά του
εργολάβου» σημείωσε ο Δήμαρχος
από το σημείο έναρξης των ελέγχων
στα Λουτρά διαβεβαιώνοντας τους
πολίτες πως ο έλεγχος θα φτάσει έως
και το Σοφικό, όλο το ορεινό κομμάτι

που παρουσιάζει προβλήματα, ώστε
να επέλθει οριστική λύση.
«Είναι αρκετά τα χιλιόμετρα και μεγάλο το κόστος όμως είναι απαραίτητο
να γίνει.Έχουμε μειώσει την πίεση του
νερού για να αποφύγουμε το σπάσιμο

των σωληνώσεων και η παροχή ύδατος να είναι απρόσκοπτη. Σε κάποια
υψηλά σημεία λόγω της χαμηλής πίεσης υπάρχει πρόβλημα, προσπαθούμε
όμως για την λιγότερη δυνατή ταλαιπωρία των πολιτών.»

Στην περιοχή έχουν εκτελέσει εργασίες και άλλοι εργολάβο, ο Δήμος
θα πράξει ανάλογα και σε αυτές τις
περιπτώσεις. Οι παρεμβάσεις που ξεκίνησαν σήμερα θα οδηγήσουν στην
οριστική λύση.

50 νέοι μεταλλικοί κάδοι στο κέντρο της Κορίνθου
50 νέοι μεταλλικοί κάδοι απορριμμάτων, χωρητικότητας 75 lt τοποθετήθηκαν στο πεζοδρομημένο κομμάτι
του κέντρου της Κορίνθου. Οι κάδοι
κάλυψαν το σύνολο των πεζοδρόμων
και όχι μέρος αυτών όπως είχε συμβεί
με τα μικρά καλαθάκια.
Η τοποθέτηση τους έρχεται να καλύψει τις ανάγκες των πολιτών που
διέρχονται τους πεζοδρόμους και
όχι τα οικιακά απορρίμματα τα οποία
οι κάτοικοι παρακαλούνται να αποθέτουν στους πράσινους και μπλε
κάδους που βρίσκονται περιμετρικά
του πεζοδρομημένου τμήματος.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΜΑΡΜΑΡΩΝ

Mάρµαρα • γρανίτες
φυσικά πετρώµατα

Μουσών 14,
Βέλο Κορινθίας
replayctt@gmail.com

ΧΡΗΣΤΟΣ
ΘΑΝΑΣΕΝΑΡΗΣ
% 2742 033260
6945 435411
6947 099281
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Ιατρικό Κέντρο Πλαστικής Χειρουργ

RF + CAVITATION + VACUUM

Καταπολέμηση Κυτταρίτιδας – Τοπικό πάχος – Σύσφιξη
Πλέον, η σύγχρονη Αισθητική Ιατρική έχει στα χέρια της το
όπλο για την καταπολέμηση της κυτταρίτιδας και του επίμονου
τοπικού πάχους σε συνδυασμό με την επιδερμική σύσφιξη.
Το CAVITATION + RF + VACUUM είναι μια συσκευή εστιασμένων υπερήχων, ραδιοσυχνοτήτων και ενδοδερμικού μασάζ.
Είναι μία μη επεμβατική θεραπεία, η οποία συνδυάζει τρεις τεχνολογίες αιχμής σε ένα μηχάνημα. Χάρη σε αυτόν τον μοναδικό
και πρωτοποριακό συνδυασμό επιτυγχάνεται ταυτόχρονα γλυπτική του σώματος, εξάλειψη της κυτταρίτιδας, αποκατάσταση
της χαλάρωσης του δέρματος και λιποδιάλυση.
Θεωρείται σήμερα το πλέον εξελιγμένο μηχάνημα στο είδος
του, λόγω του ότι εφαρμόζει ταυτόχρονα την τεχνολογία των
ραδιοσυχνοτήτων πολλαπλής πολικότητας σε συνδυασμό με
τα παλμικά μαγνητικά πεδία και την παλμική αναρρόφηση. Δεν
απαιτείται ιατρική ή χειρουργική επέμβαση, έχει μηδενικό χρόνο αποθεραπείας, είναι ανώδυνο και συχνά διαρκεί λιγότερο
από 1ώρα ανά περιοχή.
Τεχνολογία RF - Cavitation
Ο όρος ” RF ” αναφέρεται στην “ραδιοσυχνότητα”. Η επιστημονικά αναπτυγμένη υπερηχητική τεχνολογία RF βασίζεται σε μια
καινοτομία που χρησιμοποιεί κύματα υπερήχων και ενέργεια
ραδιοσυχνότητας. Παράγει θερμότητα η οποία καταστρέφει και

διασπά επιλεκτικά τα λιπώδη κύτταρα και την κυτταρίτιδα χωρίς
να επηρεάσει τα γειτονικά όργανα και κύτταρα. Χρησιμοποιεί
ενέργεια για τη θέρμανση των βαθύτερων ιστών, μειώνοντας το
μέγεθος του λίπους, προάγοντας την παραγωγή κολλαγόνου και
ελαστίνης. Η παραγωγή κολλαγόνου και ελαστίνης αυξάνει την
ελαστικότητα και τη σφριγηλότητα του δέρματος με αποτέλεσμα τη σύσφιξη και την τόνωση του δέρματος.
Αμέσως μετά τη θεραπεία, το λεμφικό σύστημα του σώματος
συλλέγει αυτό το άχρηστο υλικό και το αποβάλει μέσω της λέμφου. Τα αποτελέσματα είναι άμεσα ορατά και η διαδικασία αποβολής των λιποκυττάρων διαρκεί αρκετές ημέρες.
Ενδοδερμικό μασάζ (VACUUM)
Το Ενδοδερμικό μασάζ (VACUUM) σε συνδυασμό με τις Ραδιοσυχνότητες RF βοηθούν, μέσω του μασάζ αναρρόφησης, την
αποβολή των λιποκυττάρων και την λείανση του δέρματος από
την κυτταρίτιδα.
Είναι μία από τις πιο αξιόπιστες και αποτελεσματικές θεραπείες κατά της κυτταρίτιδας. Εξουδετερώνει το υποδερμικό στρώμα λίπους και το δέρμα γίνεται πιο ελαστικό.
Η φροντίδα μετά την θεραπεία περιλαμβάνει πολύ νερό, σωστή διατροφή, άσκηση και τη χρήση προϊόντων σώματος.

Καλογεροπούλου & Μαυρούλια, Κιάτο |

γικής, Δερματολογίας & Αισθητικής

Laser αποτρίχωσης και το καλοκαίρι με -50%
Το Beauting Plastic & Derma Clinic διαθέτει στον χώρο του το πιο εξελιγμένο μηχάνημα αποτρίχωσης , με την νέα γενιάς τεχνολογία τριπλού
μήκους κύματος Alexandrite ∙ Diode ∙ NdYag.
Πιστοποιημένο απο τον FDA.
Το μηχάνημα λόγω της προηγμένης τεχνολογίας του, δεν προκαλεί αίσθημα καψίματος κατά την αποτρίχωση αλλά και μετά λόγω της παγωμένης κεφαλής που διαθέτει.
Επιτρέπει ταχύτερα περάσματα της περιοχής που αποτριχώνουμε, με
αποτέλεσμα να μειώνεται ο χρόνος των συνεδριών κατά πολύ. Επίσης
είναι ένα μηχάνημα Laser το οποίο μπορεί να εφαρμοστεί σε κάθε σημείο του σώματος, ακόμη και σε μαυρισμένα από τον ήλιο δέρματα.
Αυτά τα χαρακτηριστικά κάνουν το Laser την πιο κατάλληλη τεχνολογία αποτρίχωσης, προσφέροντας ασφαλή και αποτελεσματική θεραπεία για όλους τους τύπους δέρματος και όλα τα είδη τριχών, 12 μήνες
το χρόνο.
Η ανεπιθύμητη τριχοφυΐα είναι σύνηθες αισθητικό πρόβλημα που αφορά και τα δύο φύλα, κυρίως όμως αποτελεί παραδοσιακά μείζον κοσμητικό πρόβλημα στις γυναίκες όλων των ηλικιών.
Οι παραδοσιακοί τρόποι αποτρίχωσης (ξύρισμα, κερί, τσιμπιδάκι,
λεύκανση, αποτριχωτικές κρέμες, χαλάουα, κλωστή, αποτριχωτικές μηχανές) αποδείχθηκαν προσωρινές, χρονοβόρες, επώδυνες και τελικά
αθροιστικά ακριβές λόγω της συχνής και για πολλά έτη επανάληψής
τους.
Τι είναι η αποτρίχωση με Laser
Είναι η μοναδικά, επιστημονικά τεκμηριωμένη μέθοδος αποτρίχωσης
εγκεκριμένη από τον FDA (Αμερικανικό Οργανισμό τροφίμων και φαρμάκων) ως ασφαλής και αποτελεσματική για μόνιμη μείωση της τριχοφυΐας.
Είναι γρήγορη, ανώδυνη, ασφαλέστερη και οικονομικότερη, σε βάθος
χρόνου, από όλες τις μεθόδους.
Πως λειτουργεί η αποτρίχωση με Laser
Η αποτρίχωση με laser είναι η διαδικασία αφαίρεσης της ανεπιθύμητης
τριχοφυΐας μέσω της έκθεσης σε παλμούς φωτός λέιζερ που καταστρέφουν το θύλακα της τρίχας. Το λέιζερ αποτρίχωσης στέλνει μία ακτίνα
υψηλής συγκέντρωσης φωτός στους θύλακες των τριχών.
Το χρώμα στα θυλάκια απορροφά το φως καταστρέφοντας την τρίχα. Το λέιζερ μπορεί να στοχεύσει επιλεκτικά σκούρες, χονδρές τρίχες
αφήνοντας το γύρω δέρμα άθικτο. Κάθε παλμός του λέιζερ παίρνει
ένα κλάσμα του δευτερολέπτου και μπορεί να στοχεύσει πολλές τρίχες
ταυτόχρονα.

email: info@beauting.gr |

Τηλ.: 274 20 21 0 11

Πόσο ασφαλής είναι η laser αποτρίχωση
Η αποτρίχωση με λέιζερ έχει γίνει ιδιαίτερα δημοφιλής τα τελευταία
χρόνια. Όμως πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι δεν είναι το λέιζερ που
κάνει την δουλειά. Απαιτείται φυσικά ένα αξιόπιστο και σύγχρονο μηχάνημα που συντηρείται σωστά και είναι νέας τεχνολογίας καθώς και
ένας έμπειρος πιστοποιημένος χειριστής που γνωρίζει τις ιδιαιτερότητες αυτής της δημοφιλούς θεραπείας. Στο Beauting Plastic & Derma
Clinic ο/η χειριστής έχει εξειδίκευση και είναι αρμόδιος-α να κάνει τη
σωστή εκτίμηση λαμβάνοντας υπόψη τον τύπο του δέρματος, το χρώμα
και την υφή της τρίχας, πριν ορίσει το χρονοδιάγραμμα των συνεδριών.
Ποια είναι η κατάλληλη εποχή για να ξεκινήσω αποτρίχωση με Laser
Το μηχάνημα που διαθέτουμε ενδείκνυνται και για μαυρισμένα δέρματα!
Όλες οι εποχές ενδείκνυνται για laser αποτρίχωση, ωστόσο επειδή η
χώρα μας είναι χώρα με αρκετή ηλιοφάνεια και θέλουμε να κάνουμε
μπάνια και ηλιοθεραπεία, φροντίζουμε να απέχουμε για μία εβδομάδα
από αυτές τις δραστηριότητες, ή αν εκτεθούμε πρέπει να είμαστε πολύ
τυπικοί με την αντηλιακή προστασία.
Τα αποτελέσματα
Τα αποτελέσματα από τη χρήση του laser για την αποτρίχωση ποικίλουν ανάλογα με τον μεταβολισμό, τις ορμονικές μεταβολές, την
ποιότητα της τρίχας και το συνολικό αριθμό των θυλάκων κάθε
ατόμου. Ένας άλλος παράγοντας που επηρεάζει το αποτέλεσμα
της θεραπείας είναι το στάδιο του κύκλου ζωής της τρίχας όταν
ξεκινά η θεραπεία. Η αποτρίχωση με λέιζερ είναι αποτελεσματικότερη όταν πραγματοποιείται στο αναγενές στάδιο λόγω μεγαλύτερης συγκέντρωσης χρωστικής (μελανίνης) στο στέλεχος
της τρίχας. Η σωστά προγραμματισμένη επανάληψη των συνεδριών οδηγούν στο συγχρονισμό των τριχοθυλάκιων στην
αναγενή φάση.
Καλό να γνωρίζουμε ότι στις αρχικές συνεδρίες τα κατεστραμμένα στελέχη των τριχών αποβάλλονται σταδιακά
τις επόμενες 15-20 ημέρες έως και μερικές εβδομάδες
μετά τη συνεδρία. ■
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Γ.Ψυχογιός: Στη Βουλή το αίτημα για περισσότερα
δρομολόγια και καλύτερη λειτουργία του
Προαστιακού από Κιάτο – Αίγιο

Μ

ε πρωτοβουλία του βουλευτή Κορινθίας Γ. Ψυχογιού και τις συνυπογραφές των βουλευτών Αχαΐας
και των αρμόδιων τομεαρχών, κατατέθηκε
Ερώτηση προς το Υπουργείο Υποδομών
και Μεταφορών με την οποία ζητήθηκαν
άμεσες ενέργειες, ώστε να λειτουργήσει
επαρκώς η γραμμή του Προαστιακού Σιδηρόδρομου Κιάτο – Αίγιο, με πλήρες πρόγραμμα δρομολογίων για να καλύψει ουσιαστικά τις ανάγκες εργαζομένων, πολιτών και
επισκεπτών της περιοχής.
Η λειτουργία και η χρήση ενός νευραλγικού έργου που επανεκκίνησε και ολοκλήρωσε στην ουσία η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ,
είναι κατώτερη των περιστάσεων και της
σημασίας του για την περιοχή και πρέπει να
αναβαθμιστεί.

Ακολουθεί αναλυτικά η ερώτηση:
Προς τον κ. Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών
ΘΕΜΑ: «Περισσότερα δρομολόγια με
πλήρη και ολοκληρωμένη λειτουργία της
γραμμής του Προαστιακού Σιδηρόδρομου
Κιάτο - Αίγιο»
Στις 22/06/2020 ξεκίνησε η επέκταση λειτουργίας του Προαστιακού από Κιάτο μέχρι
Αίγιο που προβλέπει τρείς νέους βασικούς
Σταθμούς (Ξυλόκαστρο, Ακράτα, Αίγιο) και
έξι Στάσεις (Διμηνιό, Λυκοποριά, Λυγιά, Παραλία Πλατάνου, Διακοπτό και Ελίκη).
Πρόκειται για ένα νευραλγικό έργο που
επανεκκίνησε, δρομολογήθηκε και στην
ουσία ολοκληρώθηκε από την κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ και παραδόθηκε μόλις πρόσφατα,
ενώ μπορούσε να δοθεί πολύ νωρίτερα και
μάλιστα σε πλήρη λειτουργία και όχι ανεπαρκώς και χωρίς την απαιτούμενη οργάνωση, όπως έγινε.

Η πυκνότητα των δρομολογίων είναι
πολύ περιορισμένη με μόλις 6 δρομολόγια
ημερησίως, ενώ παρατηρούνται προβλήματα και στη συχνότητα με σοβαρές καθυστερήσεις. Επιπλέον, το πρόγραμμα των
δρομολογίων έχει διαμορφωθεί κατά τέτοιο
τρόπο που δεν ανταποκρίνεται στα ωράρια
των εργαζόμενων προκειμένου να βρίσκονται στη δουλειά τους και να επιστρέφουν
εγκαίρως, καθώς και των πολιτών που μετακινούνται για συναλλαγές σε υπηρεσίες.
Με αυτό τον τρόπο, συρρικνώνεται ο
ρόλος ενός σύγχρονου έργου με τεράστιο
κοινωνικό, περιβαλλοντικό και αναπτυξιακό
όφελος για την περιοχή που αναμενόταν επί
χρόνια με ανυπομονησία από κατοίκους και
επισκέπτες της Κορινθίας και της Αχαΐας,
για να συμβάλει στην ποιότητα ζωής, την

ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΚΟ

ΙΑΤΡΕΙΟ

Βλάσιος Ιωαν. Μπάρτζης
| Μικροωτοσκόπηση. | Ακοοµετρία (τονική - οµιλητική),
τυµπανοµετρία, ακουστικό αντανακλαστικό,
έλεγχος ευσταχιανής σάλπιγγας
| Λειτουργική εξέταση οπισθίου λαβυρίνθου
- Αντιµετώπιση ιλίγγου θέσεως
| Ενδοσκοπικός έλεγχος ώτων, ρινός,
φάρυγγα, λάρυγγα µε εύκαµπτα & άκαµπτα
ενδοσκόπια - Video καταγραφή δεδοµένων
Κλεισθένους 43 Κιάτο, τηλ.: 27420 26486, κιν.: 6932 391104
e-mail: bartzisv@gmail.com

GRAPHIC DESIGN STUDIO

Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος
Ενηλίκων και Παίδων

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

ασφάλεια και την αποκέντρωση από τα μεγάλα αστικά κέντρα.
Δυστυχώς, η μέχρι τώρα λειτουργία και
χρήση του από το κοινό είναι κατώτερη
των περιστάσεων και δεν ανταποκρίνεται
στις πολύ σημαντικές και αυξημένες ανάγκες της ευρύτερης περιοχής. Αυτό προκύπτει από τις πρώτες αντιδράσεις των
τοπικών κοινωνιών και φορέων, δημοσιογραφικά ρεπορτάζ κεντρικών ΜΜΕ (Alpha
TV, 7/7/2020, Σταθμός Ξυλοκάστρου)και
άλλες πηγές.
Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ, ως Οργανισμός που έχει
υποχρέωση να στοχεύει στην εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος και του
κοινωνικού δικαιώματος της ασφαλούς και
γρήγορης συγκοινωνίας, οφείλει να προσαρμόσει και να πληθύνει τα δρομολόγια

του Προαστιακού λαμβάνοντας υπόψη τα
ωράρια των πολιτών που μετακινούνται
προς την εργασία και τις άλλες υποχρεώσεις τους.
Με βάση τα παραπάνω ερωτάται ο κ.
Υπουργός:
Σε ποιες άμεσες ενέργειες θα προβεί
ώστε να λειτουργήσει πλήρως και ολοκληρωμένα η γραμμή του Προαστιακού
Σιδηροδρόμου Κιάτο – Αίγιο πυκνώνοντας
τα δρομολόγια και διαμορφώνοντας κατάλληλα το ημερήσιο πρόγραμμα, ώστε να εξυπηρετούνται ουσιαστικά όσοι μετακινούνται
για λόγους εργασίας και άλλους και που
αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να αξιοποιήσουν ένα αξιόπιστο, ασφαλές και προσιτό
για την καθημερινότητά τους Μέσο Μεταφοράς;

Γνώμη
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δήμος Βέλου-Βόχας
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438.000€ για τη δημιουργία σύγχρονου
και λειτουργικού Πράσινου Σημείου
Τι είναι το Πράσινο Σημείο – Με ποιο τρόπο λειτουργεί – Tι προσφέρει στην τοπική
κοινωνία – Ποιος ο ρόλος του στην κυκλική οικονομία και την αειφορία

H

διαχείριση του περιβάλλοντος στις εποχές που διανύουμε και κυρίως σε αυτές
που έρχονται απαιτεί σύγχρονες λύσεις
οι οποίες βασίζονται στην αειφορία και την κυκλική
οικονομία. Μια σημαντική παράμετρος, αν όχι η σημαντικότερη, στη διαχείριση του περιβάλλοντος είναι η διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων.
Θυμόμαστε όλοι ότι το διάστημα μεταξύ 2015-2017
έγινε μεγάλη κουβέντα από την κυβέρνηση για το
πώς τελικά θα γίνει η διαχείριση των απορριμμάτων
στην Πελοπόννησο. Οι δήμοι κλήθηκαν να καταθέσουν δικά τους σχέδια, συζητήθηκε και προωθήθηκε η λύση, τη διαχείριση να την πάρει στα χέρια του
ο ΦΟΔΣΑ, τελικά, επιλέχθηκε η λύση της ΣΔΙΤ, για
λόγους πολιτικούς, νομικούς και κυρίως οικονομικούς.
Ωστόσο, το κρίσιμο εκείνο διάστημα άνοιξαν προσκλήσεις στο ΕΣΠΑ για τη διαχείριση των στερεών
αποβλήτων από τους δήμους. Στο πλαίσιο αυτών
των προσκλήσεων θυμόμαστε όλοι ότι είχε υποβάλει πρόταση 3,5 εκατ. ευρώ και ο δήμος Βέλου-Βόχας, όπως και άλλοι δήμοι της Κορινθίας.
Με δεδομένο ότι υλοποιείται, τελικά, η διαχείριση
με τη ΣΔΙΤ, αυτές οι προτάσεις έπεσαν στο κενό και
έγινε μια ευρεία προσπάθεια από την προηγούμενη
κυβέρνηση να μην χαθούν οι χρηματοδοτήσεις. Ο
δήμος Βέλου-Βόχας τροποποίησε την πρόταση του
και το αίτημα αφορούσε πλέον μόνο τη δημιουργία
μικρού Πράσινου Σημείου, στην έδρα του δήμου
στο Ζευγολατιό.
Η προσπάθεια ευοδώθηκε και χθες στο δήμο Βέλου-Βόχας έφτασαν τα ευχάριστα νέα για την ένταξη της πράξης «Διαχείριση στερεών αποβλήτων
Δήμου Βέλου Βόχας με κωδικό ΟΠΣ 5001356 στο
επιχειρηματικό πρόγραμμα Υποδομής Μεταφορών,
Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»,
προϋπολογισμού 438.155,52 €.

Ποιο είναι το έργο που θα υλοποιηθεί
Τα 438.155€ διατίθενται από το ΕΣΠΑ 2014-2020
για την υλοποίηση έργου που θα αφορά στη δημιουργία Μικρού Πράσινου Σημείου, στην έδρα του
δήμου Βέλου-Βόχας, στο Ζευγολατιό. Ο χώρος
ο οποίος θα αξιοποιηθεί για τη δημιουργία του
Πράσινου Σημείου είναι ο εναπομείναν – μετά την
απαλλοτρίωση της ΕΡΓΟΣΕ – από το παλιό γήπεδο
Ζευγολατιού.
Πρόκειται για έναν χώρο περίπου 3 στρεμμάτων
στον οποίον σύμφωνα με τη ενταγμένη πράξη θα
χρηματοδοτηθούν:
1: Μελέτες Δημιουργίας Πράσινου Σημείου. Περιλαμβάνονται οι μελέτες που απαιτούνται για την
κατασκευή του Πράσινου Σημείου (Αρχιτεκτονική
Μελέτη, Στατική Μελέτη, Ηλεκτρομηχανολογική
Μελέτη, Περιβαλλοντική Μελέτη).

2: Δημιουργία εγκαταστάσεων Πράσινου Σημείου. Περιλαμβάνονται όλες οι κατασκευαστικές εργασίες οι οποίες αφορούν στην εσωτερική διάταξη
του Πράσινου Σημείου (π.χ. χωματουργικά, διαστρώσεις, κράσπεδα κλπ). Επιπλέον, περιλαμβάνεται η κατασκευή των κτιριακών υποδομών.
3: Προμήθεια κάδων για την εφαρμογή προγράμματος οικιακής κομποστοποίησης και χωριστής
συλλογής έντυπου χαρτιού. Περιλαμβάνεται η προμήθεια κάδων οικιακής κομποστοποίησης και κίτρινων κάδων χωριστής συλλογής έντυπου χαρτιού.
4: Προμήθειες εξοπλισμού Πράσινου Σημείου.
Περιλαμβάνονται οι προμήθειες κινητού εξοπλισμού για τη λειτουργία του Πράσινου Σημείου (κοντέινερς ανοικτά, κοντείνερς συμπίεσης, κλάρκ,
θρυμματιστής κλαδιών, ζυγιστικό)
5: Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου. Περιλαμβάνεται η υποστήριξη του Δήμου στην εφαρμογή
ΓΥΡΙΣΤΕ ΣΕΛΙΔΑ

16 Δήμος Βέλου-Βόχας
του προτεινόμενου προγράμματος
(οικιακή κομποστοποίηση, χωριστή
συλλογή εντύπου χαρτιού, οργάνωση
Πράσινου Σημείου) καθώς και στην παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης
του φυσικού αντικειμένου και του χρονοδιαγράμματος της πράξης.
6: Δράσεις ευαισθητοποίησης και δημοσιότητας. Περιλαμβάνουν τη δημιουργία ενημερωτικών φυλλαδίων και
αφισών, καμπάνιες ενημέρωσης μέσω
έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου και τη
δημιουργία και προβολή οπτικοακουστικού υλικού.
Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην
απόφαση ένταξης του έργου, θα αγοραστούν 300 κάδοι οικιακής κομποστοποίησης 200 λίτρων έκαστος οι οποίοι θα
διανεμηθούν σε σπίτια δημοτών, αλλά
και 250 κίτρινοι κάδοι ανακύκλωσης
αποκλειστικά για έντυπο χαρτί. Επίσης,
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δήμου και θα περιλαμβάνει στις εγκαταστάσεις του ηλεκτρομηχανολογικό
εξοπλισμό και σημαντικές κτηριακές
υποδομές. Παράλληλα, θα απασχολεί
προσωπικό και υπάρχει πρόβλεψη για
τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

7 Skip Κοντέινερ 10m3, 2 Κοντέινερ Συμπίεσης 10m3, Κλαρκ, Σύστημα ζύγισης
και Θρυμματιστής Κλαδιών.
Η λειτουργία του Μικρού Πράσινου
Σημείου θα αφορά στην συλλογή αποβλήτων έντυπου χαρτιού (265 τόνους/
έτος) και τη συγκέντρωση ανακυκλώσιμων υλικών με σκοπό την προώθησή
τους προς προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση ή και ανακύκλωση. Επειδή
προϋπόθεση για να επιτευχθούν οι στόχοι του σχεδίου είναι η συνεργασία και
η συμμετοχή των πολιτών, ο δήμος θα
πρέπει να καταρτίσει πρόγραμμα ενημέρωσης με στοχευμένες δράσεις, με
σχολικές δραστηριότητες σε συνεργασία
με τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, με επιστολές στους πολίτες, με έκδοση έντυπου οδηγιών και ενημερωτικού φυλλαδίου, με δελτία τύπου, με εκδηλώσεις,

Γνώμη
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Οι δηλώσεις Αννίβα

ημερίδες κ.α.
Τέλος, ο χώρος θα είναι φυλασσόμενος,
περιφραγμένος και προστατευμένος δεδομένου ότι θα αποτελεί ιδιοκτησία του

Μετά από αυτή την εξέλιξη, ο Δήμαρχος Βέλου Βόχας Αννίβας Παπακυριάκος έκανε την ακόλουθη δήλωση:
«Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι που
ο Δήμος Βέλου Βόχας αποκτά το πρώτο του πράσινο σημείο. Ως γεγονός είναι πολύ σημαντικό, ως προς τον τρόπο
της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων της περιοχής με τρόπο τέτοιο που
να σέβεται το περιβάλλον. Με αυτό το
έργο, αλλά και με άλλα που θα ακολουθήσουν, θέτουμε τα υποστυλώματα για
έναν σύγχρονο Δήμο».

Επίσκεψη κλιμακίου του ΣΥΡΙΖΑ στον Ασωπό

Ε

να από τα πιο σημαντικά έργα που εξελίσσονται αυτή την περίοδο στην Κορινθία, το Φράγμα Ασωπού, επισκέφτηκε
κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ με επικεφαλής
τον βουλευτή Κορινθίας Γιώργο Ψυχογιό, την πρ.
βουλεύτρια Μαρία Θελερίτη, τον πρ. γ.γ. του ΥΠΑΑΤ Χαράλαμπο Κασίμη, τον υποψ. βουλευτή Γιάννη Γκούτση, τον συντονιστή Αλέξη Καλλίρη και
μέλη Οργάνωσης Μελών ΣΥΡΙΖΑ Βέλου-Βόχας,
καθώς και τον πρόεδρο της Κοινότητας Βραχατίου Γιώργο Βασιλείου.
Αυτό αναφέρεται σε σχετικό δελτίο τύπου της
ΝΕ ΣΥΡΙΖΑ Κορινθίας το οποίο μεταξύ άλλων σημειώνει τα εξής:
Το εμβληματικό, αυτό, έργο σήμερα θα βρισκόταν στα… αζήτητα, αν δεν είχε μεσολαβήσει η διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Θυμίζουμε ότι πρόκειται για

ένα έργο που ξεκίνησε το 2008, αλλά «βάλτωσε»
επί οκτώ χρόνια.

Το 2014, μάλιστα, βρέθηκε ένα βήμα πριν απενταχθεί και χρειάστηκαν οι επίμονες πιέσεις και
οι εργώδεις προσπάθειες τόσο του τότε γ.γ. του
Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης Χαράλαμπου Κασίμη,
όσο και των βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ Κορινθίας, αλλά
και τοπικών στελεχών, για να εξασφαλιστεί η μεταφορά του στη νέα Προγραμματική Περίοδο και
εν τέλει η συνέχιση της χρηματοδότησής του με
πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Επιπλέον με ενέργειες του πρ. γ.γ. του Υπ. Υποδομών, Γιώργου Δέδε, έχουν δεσμευτεί πόροι
από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για
τη μελέτη των κλειστών δικτύων άρδευσης του
φράγματος και εναπόκειται στο υπουργείο να
προχωρήσει το διαγωνισμό για την ανάθεση της
Μελέτης, αλλά και στους τοπικούς θεσμικούς παράγοντες να ασκήσουν τις κατάλληλες πιέσεις.
Με την ολοκλήρωση του φράγματος Ασωπού
και την κατασκευή των κλειστών δικτύων άρδευσης πρόκειται να εξασφαλιστεί η τροφοδοσία των
αγροτικών καλλιεργειών της ευρύτερης περιοχής, με νερό άρδευσης, άριστης ποιότητας, παρέχοντας οικονομικά οφέλη και νέα δυναμική στην
ανάπτυξη της γεωργίας.
Ακόμη, το περιβαλλοντικό όφελος θα είναι μεγάλο, διότι με τη χρήση των υδάτων του φράγματος, θα περιοριστεί η χρήση γεωτρήσεων, κυρίως
στις πεδινές περιοχές, προστατεύοντας έτσι τον
υδροφόρο ορίζοντα από τον άμεσο και ορατό κίνδυνο της υφαλμύρωσης.

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Ολοκληρώθηκαν τα έργα σε Βραχάτι Βέλο. Έρχεται η σειρά του Ζευγολατιού;

Δ
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ύο μεγάλα έργα οδοποιίας ολοκληρώθηκαν αυτές τις μέρες
σε Βέλο και Βραχάτι. Πρόκειται
για το έργο της αποκατάστασης οδοστρώματος και ασφαλτόστρωσης της
Αγίας Μαρίνας και το μεγάλο έργο δημοτικής οδοποιίας της Κοινότητας Βραχατίου, προϋπολογισμών 500.000€ και
600.000€ αντίστοιχα.
Βέβαια και στο Ζευγολατιό: Ασφαλτοστρώθηκαν κεντρικές οδοί όπως η
Ελευθερίου Βενιζέλου αλλά και η Καζαντζάκη και Σακελλαρίδη, όμως το Ζευγολατιό έχει κι άλλα ανοιχτά θέματα.
Η οδός Ασημούλας Βουδούρη, η οποία
αποτελεί τον κεντρικό οδικό άξονα που
συνδέει την περιοχή με τα διόδια και τον
κόμβο εξόδου στη νέα εθνική οδό, δυστυχώς παρουσιάζει χείριστη εικόνα από
τις λακκούβες και τα σπασίματα στο οδόστρωμα. Η οδός αυτή χρειάζεται άμεση
αποκατάσταση και νέο ασφαλτοτάπητα
γιατί εκτός ότι αποτελεί την εικόνα του
δήμου όταν εισέρχεται ένας επισκέπτης από τη νέα εθνική οδό, είναι και ο
δρόμος που εξυπηρετεί πολλά οχήματα
καθημερινά και αρκετά βαρέως τύπου,
φορτηγά κλπ. Είναι κρίσιμο, λοιπόν, να
παρέχει την απαραίτητη παθητική οδική ασφάλεια ως οδόστρωμα, κυρίως
δε επειδή βρίσκεται εντός κατοικημένης
περιοχής και μάλιστα διέρχεται μπροστά
από το Γυμνάσιο και το Λύκειο της Κοινότητας.
Επίσης, σημαντικό θέμα για το Ζευγολατιό είναι η κατάσταση των κυβόλιθων
στο κέντρο του χωριού. Υπάρχουν αρκετά παράπονα από κατοίκους της περιοχής για το πρόβλημα συνοχής των κυβόλιθων και τους ενδεχόμενους κινδύνους
που υπάρχουν όσον αφορά την οδική
ασφάλεια. Ίσως θα έπρεπε να εξεταστεί η

λύση του να αντικατασταθούν όπως έγινε και στην οδό Αγίας Μαρίνας στο Βέλο.
Ένα άλλο μεγάλο θέμα για την έδρα του
δήμου Βέλου-Βόχας είναι τα πεζοδρόμια που σε ορισμένα σημεία είναι ακόμη
και επικίνδυνα για τους πεζούς.
Τέλος, κατά τη γνώμη μας, ένα έργο έχει
τη δυνατότητα να αλλάξει την όψη του
Ζευγολατιού: Η μεγάλη ανάπλαση της
πλατείας Ηρώων (ή Παπακωνσταντίνου). Η πλατεία που βρίσκεται μπροστά
στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Ζευγολατιού,
στην καρδιά της Κοινότητας, παρουσιάζει μια «απολιθωμένη» οπτική, απωθητική σε κατοίκους και επισκέπτες. Είναι
απαραίτητο εκεί να γίνουν ουσιαστικές
παρεμβάσεις, εκ θεμελίων θα έλεγε κανείς, ανασχεδίαση και ανάπλαση, ώστε ο
σημαντικός αυτός χώρος να αποτελέσει
ένα σημείο αναφοράς για το Ζευγολατιό με σύγχρονη αρχιτεκτονική και οικιστική προσέγγιση.
Η αλήθεια είναι ότι οι απαιτήσεις ενός
τόπου δεν τελειώνουν ποτέ και το καλύτερο είναι εχθρός του καλού. Ωστόσο, ο
δήμαρχος Βέλου-Βόχας Αννίβας Παπακυριάκος έχει αποδείξει με πολλούς τρόπους όλα αυτά τα χρόνια της θητείας του
ότι ξέρει και προτεραιότητες να βάζει και
έργα να εκτελεί τηρουμένων των αναλογιών και δεδομένων των δυνατοτήτων
που έχει!
Τέλος να σημειώσουμε ότι το άρθρο δεν
έχει σκοπό να παραβλέψει ή να υποβαθμίσει τα ζητήματα των υπολοίπων
κοινοτήτων του δήμου Βέλου-Βόχας, τα
οποία είναι πολλά και σημαντικά, αλλά
επικεντρώθηκε αποκλειστικά στις τρεις
μεγάλες κοινότητες που συνολικά αποτελούν το 80% του πληθυσμού του δήμου Βέλου-Βόχας.
Γιώτα Χρ. Αθανασούλη

Δυο βανάκια με οικολογικό
προφίλ για τις υπηρεσίες
του δήμου Βέλου-Βόχας

Δ

ύο μεταχειρισμένα βανάκια που θα καλύψουν τις
ανάγκες των υπηρεσιών
ύδρευσης και ηλεκτροφωτισμού
αγόρασε πριν λίγες μέρες ο δήμος
Βέλου-Βόχας. Τα δύο οχήματα παραδόθηκαν στο δήμο με αυτοκόλλητα
οικολογικών μηνυμάτων σε όλες τις
όψεις τους, έτσι ώστε εκτός από αυτήν καθεαυτήν τη δουλειά τους να γίνουν και φορείς της καλόπιστης προπαγάνδας υπέρ της ανακύκλωσης,
της ορθής διαχείρισης του νερού κ.ά.
Ο δήμαρχος Βέλου-Βόχας Αννίβας
Παπακυριάκος δήλωσε ικανοποιημένος από την αγορά αυτή, η οποία
προέκυψε μετά από εισήγηση της
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και
σημείωσε: «Η δημοτική αρχή λειτουργεί πάντα με γνώμονα την εξυ-

πηρέτηση του πολίτη. Με την αγορά
των αυτοκινήτων η διεκπεραίωση
των εργασιών γίνεται γρηγορότερα.
Ταυτόχρονα διασφαλίζονται καλύτερες συνθήκες εργασίας και ασφάλειας των εργαζομένων του δήμου».
Θα πρέπει να σημειωθεί πως τα van
του δήμου προβάλλουν και προωθούν οικολογικά μηνύματα στους
δημότες, γεγονός που δείχνει την
διάθεση του δήμου Βέλου Βόχας να
σκιαγραφήσει ένα άλλο προφίλ για το
μέλλον, σύμφωνα με τις σύγχρονες
απαιτήσεις.
Τα μηνύματα έχουν να κάνουν με την
ανακύκλωση που θα πρέπει να γίνει
τρόπος ζωής, τις ακτές και τις θάλασσες που θα πρέπει να διατηρούμε καθαρές και το νερό που δεν θα πρέπει
να σπαταλάμε άσκοπα!

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

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

Cafe_cocktail_resto
Παραλία Βραχατίου

Always the sun
& 2741 055850
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Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Φέτος το καλοκαίρι
#Μένουμε_Βραχάτι!

Ανοιχτή επιστολή του τ. δήμαρχου
Βόχας Σπύρου Χριστοδούλου
Ο τέως δήμαρχος απευθύνεται στον νυν δήμαρχο Βέλου-Βόχας Αννίβα
Παπακυριάκο σχετικά με το όχημα – πλυντήριο κάδων του 2006
Ανοιχτή επιστολή σχετικά με το όχημα – πλυντήριο κάδων του 2006 έστειλε στην εφημερίδα μας
ο τέως δήμαρχος Βόχας
Σπύρος
Χριστοδούλου.
Στην επιστολή απευθύνεται στον νυν δήμαρχο και
το δημοτικό συμβούλιο
Βέλου-Βόχας σχετικά με
την τύχη του οχήματος. Ας
δούμε αναλυτικά τι γράφει:
“Αγαπητοί συνδημότες,
Έχουν περάσει 13 χρόνια, από όταν οι καποδιστριακοί δήμοι Άσσου-Λεχαίου και Βόχας αποφάσισαν και
προχώρησαν στην αγορά ενός καινούργιου πλυντηρίου κάδων για την καθαριότητα των δήμων τους.
Αυτό έγινε το 2006 (τέλος), αλλά από τότε μέχρι και
σήμερα ούτε ο καποδιστριακός δήμος Βόχας, αλλά

ούτε και μετά ο καλλικρατικός δεν έχουν καταφέρει να
χρησιμοποιήσουν για την καθαριότητα των δήμων το
πλυντήριο, το οποίο σημειωτέον στοίχισε 170.000€.
Δεν θέλω να επεκταθώ περισσότερο, διότι έχουν
ακουσθεί διάφορα, αλλά παρ’ όλες τις υπενθυμίσεις
και πιέσεις που ασκήσαμε στα Δ.Σ. των μετέπειτα
χρόνων από το 2007 μέχρι σήμερα, δεν καταφέραμε
τίποτα και η κατάληξη είναι μία:
Πληρώσαμε σαν δήμος Βόχας 85.000€ το μερίδιό
μας, χωρίς όμως να το χρησιμοποιήσουμε ούτε μία
φορά.
Από πληροφορίες το πλυντήριο το έχει στείλει ο δήμος Κορινθίων σε ένα συνεργείο να το επισκευάσει.
Απευθύνομαι στον δήμαρχο Βέλου-Βόχας και στο
δημοτικό συμβούλιο και τους καλώ να κάνουν όλες τις
απαραίτητες ενέργειες, ώστε το πλυντήριο να χρησιμοποιείται εξίσου και από τον δήμο μας, αλλά και από
τον δήμο Κορινθίων.
Ζευγολατιό 12/7/2020
Φιλικά, Σπ. Χριστοδούλου, πρ. δήμαρχος Βόχας”

Ασφαλής και κοντινός προορισμός, η μεγαλύτερη και πιο όμορφα οργανωμένη παραλία του Κορινθιακού, το Βραχάτι φέτος
είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί ξανά! Οι επιχειρηματίες και έμποροι του Βραχατίου μαζί
με τον Εμπορικό και Επιχειρηματικό Σύλλογο
της πόλης ενώνουν τις δυνάμεις τους και παρουσιάζουν την πρωτοβουλία «#Μένουμε_
Βραχάτι», με στόχο να στηρίξουν κάθε μικρή
και μεγάλη επιχείρηση της πόλης.
Στο πλαίσιο αυτό δόθηκε στη δημοσιότητα
ένα καλαίσθητο βίντεο που παρουσιάζει το
Βραχάτι και την όμορφη παραλία του.
«Η πρόσφατη κρίση έχει αφήσει βαθιές
πληγές στην αγορά και οι περιορισμένες
τουριστικές ροές δημιουργούν αβεβαιότητα
για την επόμενη ημέρα, στην επιχειρηματική
κοινότητα της πόλης», αναφέρει ο πρόεδρος
του Εμπορικού συλλόγου Βραχατίου Βαγγέλης Τσάκωνας στο Vrachati.gr.
«Ο Εμπορικός και Επιχειρηματικός Σύλλογος Βραχατίου από την πρώτη στιγμή τόνισε
πόσο σημαντικό είναι να σταλεί το μήνυμα
ότι ο τόπος μας είναι ανοικτός και έτοιμος να
υποδεχτεί φίλους και επισκέπτες.
Η καμπάνια «#Μένουμε_Βραχάτι» αποτελεί την πρώτη από μία σειρά πρωτοβουλιών
που αναλαμβάνουμε σε συνεργασία με τους
επιχειρηματίες της περιοχής μας, με στόχο
να ενημερώσουμε το κοινό για τις υπηρεσίες
και τις μοναδικές προσφορές που θα βρει ο
καταναλωτής που επισκέπτεται το πιο όμορφο και ασφαλές κομμάτι του Κορινθιακού»,
καταλήγει ο κ. Τσάκωνας.
Φωτογραφίες από το vrachati.gr

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν δήμος Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης
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Το πρώτο Τοπικό Ψηφιακό Εμπορικό
Κέντρο αρχίζει στο Ξυλόκαστρο
Την Τετάρτη 22 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί ημερίδα για τη λειτουργία των Ψηφιακών Εμπορικών
Κέντρων και την ανάπτυξη των τοπικών αγορών

Ο

Δήμος Ξυλόκαστρου Ευρωστίνης ανακοινώνει την
έναρξη και λειτουργία του
Τοπικού Ψηφιακού Εμπορικού Κέντρου του (Digital Open Mall).
Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό και καινοτόμο project, που συνδέει απευθείας
και ζωντανά όλες τις επιχειρήσεις και
τους επαγγελματίες που έχουν την έδρα
τους στον δήμο, με όλους τους δημότες
αλλά και τους επισκέπτες του δήμου.
Με το Τοπικό Ψηφιακό Εμπορικό Κέντρο
δήμου Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης, όλοι
όσοι βρίσκονται και κινούνται στον δήμο
μπορούν να βλέπουν στο κινητό τους
τηλέφωνο, τις ευκαιρίες, τα προϊόντα,
τις εκδηλώσεις κτλ. από τα “ψηφιακά καταστήματα” όλων των επιχειρήσεων και
των επαγγελματιών του δήμου.
Θα μαθαίνουν τα νέα, τις δράσεις, των
υπηρεσιών αλλά και των φορέων του
δήμου (επαγγελματικοί, πολιτιστικοί σύλλογοι κτλ.) ζωντανά και συγκεντρωμένα
στο κινητό τους τηλέφωνο.
Τέλος θα μαθαίνουν πρώτοι τα τελευταία

νέα και ειδήσεις από όλα τα τοπικά μέσα
ενημέρωσης και θα γνωρίζουν άμεσα για
τις θέσεις εργασίας που υπάρχουν διαθέσιμες στον νομό τους.
Όλα αυτά θα συμβούν με την έναρξη και
στην πρώτη φάση ανάπτυξης του Τοπικού Ψηφιακού Εμπορικού Κέντρου
(Digital Open Mall) Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης, όπου οι δημότες αλλά και όλοι οι
επισκέπτες του δήμου, θα βλέπουν όλες
αυτές τις πληροφορίες, αφού επισκεφτούν με το κινητό τους τηλέφωνο και
για μια φορά την ιστοσελίδα
https://
local-market.gr
Στην συνέχεια και στην δεύτερη φάση της
ανάπτυξης του project, θα τοποθετηθούν
σε κεντρικά σημεία του δήμου οθόνες
που θα ενημερώνουν τους πολίτες για τα
νέα και τις προσφορές των επιχειρήσεων
και με πολλές άλλες ζωντανές πληροφορίες!
Τέλος, στην τρίτη φάση της ανάπτυξης,
θα δοθεί η δυνατότητα σε όλες τις επιχειρήσεις να μπορούν με τα δικά τους “Ψηφιακά Καταστήματα” να συμμετέχουν σε

ένα κεντρικό “e-shop” του Τοπικού τους
Εμπορικού Κέντρου, ώστε να μπορούν
εύκολα και χωρίς έξοδα να ενισχύσουν
τις τοπικές πωλήσεις τους, αλλά και να
κάνουν πωλήσεις και έκτος του δήμου
τους.
Ο δήμος Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης χρηματοδοτεί τους πρώτους 3 μήνες λει-

τουργίας του Τοπικού Ψηφιακού Εμπορικού Κέντρου (Digital Open Mall), ώστε
όλες οι επιχειρήσεις – επαγγελματίες να
συνδεθούν και να ξεκινήσουν την λειτουργία των Ψηφιακών καταστημάτων
τους, αλλά και οι δημότες να “κατεβάσουν” την εφαρμογή του στο κινητό τους
τηλέφωνο και να την εντάξουν στην καθημερινότητά τους.
Την Τετάρτη 22 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί στο θέατρο Άγγελος Σικελιανός σημαντική εκδήλωση για τη λειτουργία των
Ψηφιακών Εμπορικών Κέντρων.
Σκοπός της εκδήλωσης είναι να βοηθήσει
τους τοπικούς επαγγελματίες να μπουν
στον ψηφιακό κόσμο, προσφέροντάς
τους πρακτικές συμβουλές καθώς και
την παρουσίαση των δυνατοτήτων που
θα έχουν όλες οι επιχειρήσεις στο Δήμο
Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης με την συμμετοχή τους στο Τοπικό Ψηφιακό εμπορικό
Κέντρο Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης.
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Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Πρόγραμμα Κουνουποκτονίας στο Ξυλόκαστρο

Ο

Δήμος Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης λαμβάνοντας
υπόψη τον κίνδυνο εξάπλωσης ασθενειών από
την αύξηση του πληθυσμού των κουνουπιών την
θερινή περίοδο, εκτελεί ήδη εκτεταμένο πρόγραμμα κουνουποκτονίας από τον Μάιο έως τον προσεχή Οκτώβριο.
Το πρόγραμμα εκτελείται με δημοτικούς πόρους σε συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων, εντός οικισμών σε φρεάτια και υδατοσυλλέκτες, συμπληρώνοντας
και ολοκληρώνοντας το αντίστοιχο πρόγραμμα της Περιφέρειας το οποίο την ίδια χρονική περίοδο εκτελείται εκτός οικισμών. Οι ψεκασμοί γίνονται με εγκεκριμένα σκευάσματα,
τηρώντας τα απαιτούμενα πρωτόκολλα ασφαλείας με στόχο την προστασία της Δημόσιας υγείας και της ποιότητας
ζωής του πληθυσμού.

Ημερίδα Σεναρίου στο Δήμο Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης
Η Ένωση Σεναριογράφων Ελλάδος σε μια προσπάθεια να διαδώσει
τη σημασία του σεναρίου, κινηματογραφικού και τηλεοπτικού, και
γενικότερα της ευεργετικής συγγραφικής ενασχόλησης, στην Ελληνική
επαρχία, αναλαμβάνει δοκιμαστικά
την πρωτοβουλία να επισκεφθεί κάποιους δήμους που επέδειξαν ενδιαφέρον και ευαισθητοποιούνται περί
τον πολιτισμό και να προβεί σε μια
ευσύνοπτη παρουσίαση σε όσους
προσέλθουν στην ημερίδα, της σημασίας του σεναρίου, να επιχειρήσει
δηλαδή μια μύηση στην τέχνη του
σεναρίου.
Η εκστρατεία στην Πελοπόννησο
θα αρχίσει από τον τον υπέροχο δήμο
του Ξυλοκάστρου χάρις στο θερμό
ενδιαφέρον που επιδείχθηκε από την
αντιδήμαρχο πολιτισμού κυρία Ελίνα
Μενούνου.
Έτσι οι μόνιμοι κάτοικοι, αλλά και

όσοι παραθερίζουν στο Ξυλόκαστρο,
θα έχουν την ευκαιρία να πληροφορηθούν για αυτό το εξαιρετικό είδος
τέχνης που τόσο επηρεάζει την ίδια
τη ζωή μας, καθώς αυτές αποτελούν
πρώτη ύλη για σενάρια.

Όσοι λοιπόν ενδιαφέρονται ας δηλώσουν συμμετοχή επικοινωνόντας
με τη Γραμματεία Δημάρχου στο
2743360201 και ας προσέλθουν την
25η Ιουλίου και ώραν 11.00 με 14.00,
με σύντομο διάλειμμα στις 12.30,

στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου όπου θα τους
υποδεχθούν η αντιδήμαρχος κυρία
Ελίνα Μενούνου, η οποία θα απευθύνει χαιρετισμό, και ο πρόεδρος της
Ε.Σ.Ε. Αλέξανδρος Κακαβάς.

ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ
& ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ

BOX CENTER
Γ. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ - Ν. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΟΕ

ΠΩΛΗΣΗ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ
& ΕΙ∆ΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Ζευγολατιό Κορινθίας
τηλ: 27410 55151

ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΟΥΒΙΤΑΚΗΣ

Γλ
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Κορινθίας

Άσσος
Κορινθίας

ΤΗΛ.:

ΤΗΛ.:

27410 56566

27410 89117
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Κιν.: 6944 243418
& 6937 114763
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Ο Ευθύμιος, γιος του Χαράλαμπου Κανελλόπουλου και της Σοφίας Λάνδερερ, γεννήθηκε στις
15 Ιουλίου 1872. Ήταν απόγονος
της μεγάλης οικογένειας των Κα-

νελλοπουλέων, ο παππούς του
ήταν ο Ευθύμιος Κανελλόπουλος μεγαλοκτηματίας του Κιάτου, γνωστός σταφιδέμπορος και
βουλευτής Κορινθίας.

Από την πλευρά της μητέρας του
παππούς του ήταν ο Ξαβέριος
Λάνδερερ, αρχιφαρμακοποιός
του Όθωνα και ο πρώτος καθηγητής Χημείας στην Ελλάδα.

Ευθύμιος Κανελλόπουλος: Ο γόνος του
Κιάτου με τη λαμπρή διπλωματική καριέρα
Ο τελευταίος απόγονος της μεγάλης οικογένειας του Κιάτου – Οι σχέσεις με Φιλύρα,
Βενιζέλο, Δραγούμη, Καβάφη – Η διπλωματική καριέρα και η δωρεά στη γενέτειρα

Ο

πατέρας του Χαράλαμπος Κανελλόπουλος ήταν ένας ευπατρίδης που ζούσε και
διέπρεπε στο Κιάτο σε όλους τους πολιτικούς και κοινωνικούς τομείς. Τον βρίσκουμε να αρθρογραφεί τακτικά στην εφημερίδα
Εμπρός, αφού ο εκδότης Καλαποθάκης ήταν προσωπικός του φίλος.
Εκείνο που είναι σχετικά άγνωστο για τον Χαράλαμπο Κανελλόπουλο είναι ότι υπήρξε ο μέντορας κατά
κάποιον τρόπο του Ρώμου Φιλύρα. Όπως ο ίδιος ο
αείμνηστος ποιητής γράφει για τα παιδικά του χρόνια
και την κλίση του στα γράμματα, στην «παράδοξη αυτοβιογραφία» του: «Επήρα μια χρηστομάθεια κι άρχισα να
διαβάζω, οδηγούμενος από τον αλησμόνητον εκείνον
ευπατρίδη, τον ευγενή Χαράλαμπο Κανελλόπουλο,
κτηματία του Κιάτου μορφωμένον κύριο, άνθρωπο των
γραμμάτων που έγραφε και στίχους, πατέρα του ήδη πρεσβευτού της Ελλάδος στο Βερολίνο».
Ο Ευθύμιος Κανελλόπουλος είχε και μία αδελφή την
Ξαβερία, μια σπουδαία γυναίκα που άφησε το στίγμα
της στο καλλιτεχνικό γίγνεσθαι της πατρίδας μας και για
την οποία ο Ρώμος Φιλύρας γράφει «γνωστή και εκλεκτή ερασιτέχνιδα του θεάτρου».

Η διπλωματική καριέρα
Ο Ευθύμιος, σπούδασε νομικά, πρώτα στην Αθήνα
και κατόπιν στο Παρίσι. Το 1901 εντάχθηκε στο διπλωματικό σώμα. Το 1906 διορίστηκε Α΄ γραμματέας
στο Γενικό Προξενείο της Θεσσαλονίκης, όταν η
πόλη βρισκόταν ακόμα υπό τουρκική κατοχή. Την εποχή εκείνη είχε συνδεθεί με βαθιά φιλία με τον Ίωνα Δραγούμη στον οποίον έγραφε συχνά από το Spledid Palace
όπου διέμενε.
Σε ένα από αυτά τα γράμματα με ημερομηνία 17
Οκτωβρίου 1907 αναπολεί το ταξίδι του στην Κωνσταντινούπολη με τον Δραγούμη και σημειώνει για την
ομορφιά της Πόλης:
«Τόσον είναι ωραία τα τοπία της Κωνσταντινουπόλεως που όσο κανείς τα βλέπει τόσο περισσότερο θέλει να τα δει. Έχουν όμως, μου φαίνεται, την
ομορφιά αγάλματος χωρίς ψυχή, γιατί δεν έρχεται
να τα εμψυχώσει αδέσμευτη και ξένοιαστη η λαϊκή
ψυχή, που μένει σιωπηλή εν’ όσω είναι σκλάβα».
Ο Ίωνας Δραγούμης την εποχή εκείνη υπηρετούσε
στην ελληνική πρεσβεία στην Κωνσταντινούπολη και
φαίνεται ότι ο Κανελλόπουλος τον είχε επισκεφθεί και
ΓΥΡΙΣΤΕ ΣΕΛΙΔΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡ.

ΚΟΡΑΝΤΑΝΗΣ
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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
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e-mail: korantaniskonstantinos26@gmail.com

22 Διαβάστε κάθε μέρα μια νέα ιστορία: gnomipoliton.com/category/μια-μερα-μια-ιστορια/
ότι μοιράζονταν κοινούς πόθους για τη
ελευθερία των ελληνικών πληθυσμών.
Και σε άλλο γράμμα του με ημερομηνία 7 Σεπτεμβρίου 1908 γράφει:
«Φίλτατε Ίων,
Έλαβα τα γράμματά σου. Εμίλησα με
τους Σακτούρην και Δημαράν. Πολλά
θα είχα να σου πω και πολλά πρέπει να
πούμε. Δεν μπορώ όμως να φύγω πριν
τελειώσουν οι προς εδώ συνεννοήσεις,
γιατί εγώ τις είχα αρχίσει και πριν ορισθούν
οι υποψήφιοι. Πιστεύω ότι αυτά δε θα αργήσουν. Και τότε θα έλθω. Θα μου είναι
από πάσαν άποψιν ευχάριστον. (...).
Σε φιλώ -Δικός σου -Θύμιος»
Ο Κανελλόπουλος αναφέρεται στον
Αντώνη Σακτούρη πρόξενο στις Σέρρες
την εποχή εκείνη με τον οποίον βρισκόταν σε συνεννοήσεις για την ενίσχυση
του ελληνικού μακεδονικού αγώνα.
Εξάλλου το Γενικό Προξενείο στη
Θεσσαλονίκη είχε γίνει το κέντρο του
αγώνα στη Μακεδονία.
Μετά την Θεσσαλονίκη ο Κανελλόπουλος υπηρέτησε στα προξενεία της Κωνσταντινούπολης, του Βουκουρεστίου
και της Βιέννης. Το 1917 διορίστηκε
γενικός πρόξενος στην Αλεξάνδρεια
της Αιγύπτου. Εκεί γνωρίστηκε με τον
Κωνσταντίνο Καβάφη και διατήρησαν
φιλική σχέση.
Ο Καβάφης τον μνημονεύει σε ένα
γράμμα του το 1918, όπου σημειώνει «Ο
κ. Κανελλόπουλος διορίσθη σε μεγάλη
θέση στο Υπουργείο των Εξωτερικών
και δεν θα αργήσει η αναχώρησίς του.
Έτσι μου έλεγε χθες ο Βικέλας».
Πράγματι ο Ευθύμιος Κανελλόπουλος
το 1918 διορίστηκε σύμβουλος στην
Πρεσβεία του Λονδίνου και αναχώρησε από την Αίγυπτο και την Αλεξάνδρεια.

Στην Κωνσταντινούπολη
Αμέσως μετά το Λονδίνο ο Ευθύμιος
Κανελλόπουλος διορίστηκε ως ύπατος
αρμοστής στην Κωνσταντινούπολη. Τα
γεγονότα που ακολούθησαν τη συνθήκη του Μούδρου το 1918 έδωσαν
τη δυνατότητα στους στρατιώτες της
Αγγλίας, Γαλλίας και Ιταλίας να καταλάβουν την Κωνσταντινούπολη. Σ’ αυτή
την κρίσιμη περίοδο που ονομάστηκε
από μερικούς ως «η ανακατάληψη της
Κωνσταντινούπολης», Ευθύμιος Κανελλόπουλος διορίστηκε ως Ύπατος Αρμοστής του Ελληνικού Βασιλείου στην
Κωνσταντινούπολη!
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Ύπατος Αρμοστής του Ελληνικού Βασιλείου στην Κωνσταντινούπολη.
Εορτασμοί με φίλους για την λεγόμενη "ανακατάληψη της Πόλης"

Στο αρχείο του Ελευθέριου Βενιζέλου
βρίσκουμε εκατοντάδες επιστολές του
Ευθύμιου Κανελλόπουλου προς τον
ίδιο το Βενιζέλο και τον υπουργό Εξωτερικών Ν. Πολίτη. Την εποχή εκείνη
απαρχή της Μικρασιατικής Εκστρατείας,
χιλιάδες καθημερινά και κρίσιμα γεγονότα περνούν από τα χέρια του Κανελλόπουλου.
Έτσι τον βρίσκουμε να συνεννοείται
με τους Μητροπολίτες Θεσσαλονίκης και
Θράκης σχετικά με την έκκληση των
Θρακών προς τον Αμερικανικό λαό, να
μεταφέρει σημαντικές πληροφορίες στην
ελληνική κυβέρνηση για τις κινήσεις, τις
σκέψεις και τις προθέσεις των Μωαμεθανών στη Θράκη, να φροντίζει για
την αποκατάσταση των προσφύγων, τη
γεωργική εγκατάστασή τους και τη στήριξή τους από την ελληνική κυβέρνηση
και τους Άγγλους. Μεταφέρει τα ψηφίσματα των Ποντίων για ένωση με την
Ελλάδα, ενημερώνει ανελλιπώς για τις
κινήσεις του Μουσταφά Κεμάλ.
Μάλιστα στις 7 Αυγούστου 1920 σε
τηλεγράφημά του αναφέρει πληροφορίες ότι οπαδοί του Μουσταφά Κεμάλ
ετοιμάζουν σχέδιο εξόντωσης των Χριστιανών της Μικράς Ασίας, το οποίο
προβλέπει εκτόπιση στο εσωτερικό και
σφαγιασμό από Τούρκους χωρικούς.
Το τηλεγράφημα σύντομο και σαφές
μιλά για «πρόσωπο εμπιστοσύνης» το
οποίο τον πληροφόρησε ότι «ΜουσταφαΚεμαλικοί εν τη απογνώσει αυτών μελετώσιν εξολόθρευσιν εις μέρη ένθα εισέτι
επικρατούσιν όλον χριστιανικά στοιχεία.
Προφασιζόμενοι ότι λαμβάνουσι στρατιωτικά μέτρα θα προβώσιν εις εκτόπισιν

εις το εσωτερικόν των χριστιανών κατοίκων της Μ. Ασίας, οι Οθωμανοί χωρικοί
κατά δοθείσης αυτών οδηγίας θα φονεύσωσι μόλις πλησιάσωσι εις χωρία των».
Μάλιστα κλείνοντας το τηλεγράφημα
συμπεριλαμβάνει και μία αδιασταύρωτη
την εποχή εκείνη πληροφορία, η οποία
επιβεβαιώθηκε με τραγικό τρόπο από τα
γεγονότα που επακολούθησαν:
«ότι Μουσταφά εκήρυξεν, ότι ουδείς δύναται να λογισθή γνήσιος Μωαμεθανός, εάν δεν προβή εις σφαγάς
χριστιανών»!
Τα τηλεγραφήματά του είναι πάντα
κρυπτογραφημένα όπως σημειώνεται
στην κεφαλίδα και τα υπογράφει λιτά
«Κανελλόπουλος». Αυτό μόνον.
Η δολοφονία του αγαπητού φίλου του
Ίωνα Δραγούμη, τον κλονίζει αλλά συνεχίζει με αυταπάρνηση και ευσυνειδησία
το καθήκον του. Το 1922 βρίσκεται σε
μυστική αποστολή στο Ικόνιο της Μικράς Ασίας και μετά τη Μικρασιατική
Καταστροφή φτάνει στην Αθήνα.
Τα γεγονότα στην Ελλάδα είναι
πυκνά: Η παραίτηση της κυβέρνησης
Πρωτοπαπαδάκη, το Κίνημα της 11ης Σεπτεμβρίου, οι συλλήψεις από την «προσωρινή Επαναστατική Επιτροπή» των
πρωτεργατών της Μικρασιατικής καταστροφής, καταλήγουν στη συγκρότηση
της κυβέρνησης του, του επίσης Κιατανιώτη, Σωτηρίου Κροκιδά.
Ο Ευθύμιος Κανελλόπουλος, ορκίζεται υπουργός Εξωτερικών και
υπουργός Εθνικής Οικονομίας.
Εξ’ ονόματος της Επαναστατικής Επιτροπής απευθύνεται στον πάλαι ποτέ
υπουργό Εξωτερικών του Ελ. Βενιζέ-
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λου, στον Νικόλαο Πολίτη και τον παρακαλεί να έρθει από τη Γαλλία το συντομότερο και να αναλάβει το θώκο του
υπουργείου και πάλι.
«εν τη πεποιθήσει τη ακραδάντω
υμετέρας φιλοπατρίας θέλετε προσφέρει συνδρομήν πολύτιμον παρακαλεί εν
ονόματι του Έθνους όπως αποδεχόμενος
επισπεύσητε έλευσιν υμών», γράφει.
Και κατόπιν «Ανακοινούμεν προσέτι»,
καταλήγει «ότι επιτροπή εκφράσασα
απολύτου εμπιστοσύνη δια διεξαγωγήν εθνικού ζητήματος εν εξωτερικώ
προς κύριον Βενιζέλον εζήτησεν άμεσον αρωγήν αυτού».
Συνεχίζει να υπογράφει λιτά: «Κανελλόπουλος. Υπουργός Εξωτερικών», έτσι
όπως πάντα υπέγραφε στο διπλωματικό
του βίο.
Τελικά, στις 3 Οκτωβρίου 1922 ο Νικόλαος Πολίτης υποκύπτει στις πιέσεις του
Ευθύμιου Κανελλόπουλου και ορκίζεται
υπουργός Εξωτερικών στην κυβέρνηση
Κροκιδά. Στις 14 Νοεμβρίου τον Κροκιδά διαδέχεται ο Στυλιανός Γονατάς, ο
οποίος σχηματίζει νέα κυβέρνηση και ο
Ευθύμιος Κανελλόπουλος επιστρέφει
στα διπλωματικά του καθήκοντα.
Αρχές του 1923 βρίσκεται στο Βερολίνο ως πρεσβευτής. Οι έντονες περιπέτειες της Ανατολής δεν συγκρίνονται
με το βαρύ αυστηρό κλίμα της Γερμανικής πρωτεύουσας. Ο Κανελλόπουλος
προσαρμόζεται ευέλικτος όπως πάντα.
Μια αλλαγή που πιθανόν την αποζητούσε μετά τις περιπέτειες του Μακεδονικού Αγώνα, της Μεγάλης Ιδέας και της
Μικρασιατικής Καταστροφής.
Στο Βερολίνο έζησε 7 χρόνια και το
1930 μετατέθηκε στη Βέρνη. Εκεί στη
Βέρνη, υπηρέτησε μέχρι τελευταία στιγμή την πατρίδα και άφησε την τελευταία
του πνοή στις 30 Μαΐου 1933 σε ηλικία
61 ετών.

•
•
•
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Λόγια του συγγραφέα
Αφιερώνω αυτή τη μικρή
αλλά εύθυμη ιστοριούλα,
πρώτα απ’ όλα
στην οικογένειά μου.
Στην Όλγα Μπαρμάζη,
που, με καλλιτεχνική δεξιοτεχνία
και με τι όμορφες ζωγραφιές της,
έβαλε τη σφραγίδα της
σε τούτο το παραμύθι.
Επίσης αφιερώνεται σε όσους

έχουν τη ψυχική δύναμη και την
αγάπη
στο να στηρίζουν τον συνάνθρωπό
τους,
ακόμα κι αν γίνουν μούσκεμα απ’
τη βροχή,
όπως ο Ταχυδρόμος τούτης της
περιπέτειας.

ξία να ρέει τόσο όμορφα! Καταφέρνει
πολύ πετυχημένα να μας εξάπτει την
φαντασία και να μας γεμίζει με θετικά
συναισθήματα και να ταυτιζόμαστε. Βέβαια έχουμε την αγωνία, θα προλάβει
η χελώνα να πάει στο χορό ή όχι; Μα
το έχει μόνο αυτή το πρόβλημα, δεν το
έχει κανένας άλλος καλεσμένος; Όλα
βαίνουν καλώς για όλους άραγε;
Στο τέλος μοιράζεται μαζί μας η χελώνα ένα μυστικό, ποιο είναι αυτό; Μένει σε σας να το ανακαλύψετε.

Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΜΑΣ
Όταν ήρθε το βιβλίο αυτό στα χέρια
μου, κέρδισε τις εντυπώσεις. Δεν είναι
πολύ απλά, άλλο ένα παραμύθι. Διαφέρει κατά πολύ από αυτή την κατηγορία.
Πιστέψτε με, πρόκειται για μια αξιοζήλευτη δουλειά.
Αν το πάρετε στα χέρια σας και το
ξεφυλλίσετε, θα διαπιστώστε πως είναι
φτιαγμένο από την αρχή μέχρι το τέλος,
αλλά και στη παραμικρή του λεπτομέρεια με περίσσια αγάπη και μεράκι, και

προδιαθέτει ευχάριστα αυτόν που το
έχει στα χέρια του, να ασχοληθεί λίγο
περισσότερο μαζί του, να του ρίξει μια
ματιά, ίσως και να το διαβάσει. Κι αυτό
δεν αφορά αμιγώς τους μικρούς μας
φίλους, αλλά και εμάς τα κάπως μεγαλύτερα παιδιά. Σίγουρα όσα βρίσκονται
στη προσχολική ηλικία θα θέλουν διακαώς να μάθουν τι λέει η ιστορία αυτής
της χελώνας και θα ζητούν εντατικά από
τους γονείς τους να τους τη διαβάσουν.
Η εικονογράφηση δε, είναι άψογη.
Απόλυτα εναρμοσμένη με την όλη ιστορία.
Αυτό που με κέρδισε είναι ο τρόπος
και το πνεύμα γραφής και η αφήγηση.
Είναι απόλυτα ευχάριστος και διασκεδαστικός. Και αυτή η ομοιοκαταλη-

Όποιος ενδιαφέρεται να αποκτήσει
αυτό το όμορφο παραμύθι, ας επικοινωνήσει στο 6949865874 με τον συγγραφέα.

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ
«Μια φορά κι έναν καιρό,
σ’ ένα κοντινό χωριό,
Άσσος Κορινθίας το όνομά του,
γεννήθηκα κι εγώ».
Ονομάζομαι Δημήτρης Κοϊνης.
Είμαι παντρεμένος και πατέρας τριών παιδιών.
Ζω στα Ταρσινά Κορινθίας, είμαι
ξυλουργός και όταν βρίσκω λίγο ελεύθερο χρόνο, μου αρέσει να γράφω.
Εύχομαι, αυτός ο χρόνος να μην
πήγε χαμένος…

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 όροφος
Κόρινθος 27410 51177
κιν. 6974 446115

gnomipoliton@gmail.com
15νθήμερη εφημερίδα

gnomipoliton.com

Δ/νση: Οδ. Ανδρούτσου 17, Ζευγολατιό, 20001
Τηλ. επικ.: 6972-322441 [Χρήστος Βαλασόπουλος]
Εκδότρια - Ιδιοκτήτρια - Υπεύθυνη σύμφωνα με το νόμο:
Τα ενυπόγραφα άρθρα δεν
Γιώτα Αθανασούλη-Βαλασοπούλου [τηλ. 6974 583005] εκφράζουν θέσεις της εφημερίδας

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΣ
ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ!

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!

ΜΟΝΟ

20€

Χαλάρωση και αναζωογόνηση

Luxurius hydro therapy 60’:
Αντιγήρανση, σύσφιξη, βαθιά ενυδάτωση και λάμψη σε μία
πολυτελή & απολαυστική θεραπεία by Medik8 & Dermalux MD!!!

ΑΠΟ 80€ ΜΟΝΟ

50€

Vitamin C face therapy 40’:
Υπέροχη αντιοξειδωτική θεραπεία προσώπου
για βαθιά ενυδάτωση και λάμψη! Ακριβώς ό,τι
χρειάζεται το δέρμα μας το καλοκαίρι!!!

ΑΠΟ 50€
ΜΟΝΟ

30€

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

27410

55405

ΟΔΥΣΣΕΩΣ
ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ
2, ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ
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