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ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ

ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΝΝΙΒΑ
ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ
ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ
Δυστυχώς σε κάθε πρόγνωση
κακοκαιρίας η ανησυχία χτυπάει
κόκκινο... Το συνολικό έργο
αντιπλημμυρικής θωράκισης του Δήμου
Βέλου Βόχας πρέπει να τρέξει άμεσα
όπως και όλα τα σχέδια των Δήμων
όπου υπάρχουν-και αν δεν υπάρχουν
οφείλουν να σχεδιαστούν, γράφει
ο δήμαρχος Βέλου-Βόχας ζητώντας
να γίνουν άμεσα τα απαραίτητα έργα.

ΧΡΙΣΤΟΣ ΔΗΜΑΣ

■ σελ.

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Σημαντικά δώρα
Σε λειτουργία το
εξοπλισμού σε
έργο της άρδευσης
σχολεία & συλλόγους από τον Βιολογικό
Κίνηση υποστήριξης
από τον υφυπουργό
Ανάπτυξης και βουλευτή
Κορινθίας

■ σελ. 3

ΑΛΕΞ. ΚΑΛΛΙΡΗΣ:

Αλλάζουμε την παραγωγή
και την οικονομία του
δήμου, τονίζει ο δήμαρχος
Βασίλης Νανόπουλος

■ σελ. 15

Θα κληθούμε σύντομα να
αναλάβουμε και πάλι τη
διακυβέρνηση της χώρας
Συνέντευξη του συντονιστή της Οργάνωσης
Μελών ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Βέλου-Βόχας

■ σελ. 15

12-13

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Δόθηκαν και φέτος
οι υποτροφίες
Μαυρούλια

Έπεσαν οι υπογραφές
για τα απορρίμματα
ΣΜΑ στο Σπαθοβούνι

Υπογράφηκε η πράξη παραχώρησης
του οικοπέδου για τη δημιουργία
Σταθμού Μεταφόρτωσης
Απορριμμάτων στην ΤΕΡΝΑ από τον
Περιφερειάρχη Παναγιώτη Νίκα
Βραβεύθηκαν 16 αριστούχοι
■ σελ. 17
■ σελ. 5

Περιορισμένη και λιτή η
φετινή εκδήλωση λόγων
των ειδικών συνθηκών

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Αυτοψία στα
ρέματα από τον
Τάσο Γκιολή

■ σελ. 6

2
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Η σελίδα του Λέωντος...
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Γράφει και επιμελείται ο ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ • LeoStergiopoulos@Gmail.com

Μ

ια ιστορική βιομηχανία της
χώρας μας η ΠΙΤΣΟΣ μετακομίζει στην Τουρκία. Η κυβέρνηση
δεν ανησυχεί γιατί μόλις υπέγραψε
για το νέο καζίνο στο Ελληνικό. Άλλωστε ψυγεία και ηλεκτρικές κουζίνες όλοι έχουμε, τα αναδρομικά
των συντάξεων τι άλλο θα τα κάναμε. Όλα στο 13 παρακαλώ που είναι
γούρικος αριθμός ως γνωστόν!!!

Σ

τέλνουμε την κα Διαμαντοπούλου στον ΟΟΣΑ. Μόλις το
πληροφορήθηκαν, στα κεντρικά στο
Παρίσι, αγόρασαν αμέσως καινούργια φωτοτυπικά προς τιμήν της.(θυμάστε υποθέτω το λόγο)!!!

Έ

να (1) ολόκληρο μηνά χρειάστηκε η επιτροπή σοφών (και
αρίστων) του αρμοδίου υπουργείου
για να αποφασίσει το σωστό μέγεθος των μαθητικών μασκών, μετά
το γνωστό φιάσκο. Φαντάσου να
τους αναθέταμε να βγάλουν προδιαγραφές για κοστούμι. Τον επόμενο
αιώνα και βάλε!!!

Μ

έχρι τέλους έτους έδωσαν
προθεσμία οι ευρωπαίοι, μετά
από σκληρή μάχη του πρωθυπουργού μας, στην Τουρκία για να ολοκληρώσει την κατάληψη της υφαλοκρηπίδας μας. Αν δεν τα καταφέρουν μέχρι τότε θα έχουν σοβαρές
συνέπειες. Μαθαίνω ότι έντρομοι οι
φίλοι και σύμμαχοι Τούρκοι έστειλαν και δεύτερο γεωτρύπανο για να
προλάβουν τις προθεσμίες, αλλιώς
θα φάνε μια καταγγελία που θα είναι όλη δική της. Δεν παίζουμε στα
εθνικά μας θέματα!!!.

Ε

λαφρυντικά αναγνώρισε το δικαστήριο στους καταδικασθέντες του NOOR-1 (το θυμάστε φαντάζομαι), λόγω καλής διαγωγής.
Προφανώς οι μάρτυρες που τους
έφαγε το σκοτάδι και οι δικαστικοί
που ξενιτεύτηκαν, δεν είχαν σχέση
με την υπόθεση. Περνούσαν απ’ έξω
τυχαία!!!

Ε

πίτηδες αφήνουμε ανενόχλητους
τους τούρκους να αλωνίζουν τη
μεσόγειο. Στο τέλος θα τους τελειώσουν τα καύσιμα στα αεροπλάνα και τα
βαπόρια τους, θα τους τελειώσουν και
τα πυρομαχικά με τις συνεχείς ασκήσεις
που κάνουν και τότε θα τους επιτεθούμε
και φυσικά θα τους νικήσουμε. Μέχρι
τότε ψυχραιμία παιδιά!!!

«Μή θησαυρίζετε ὑμῖν

θησαυρούς
ἐπί τῆς γῆς»
(Ματθ. στ΄ 19-21)

Εκτακτο Δελτιο

Οι τράπεζες, εφαρμόζοντας το νέο πτωχευτικό κώδικα, κατάσχεσαν το
σύνολο των περιουσιακών στοιχείων πολίτικού κόμματος που χρωστά
320 εκ Ευρώ (320.000.000€) και δε φαίνεται διατεθειμένο να τα πληρώσει.
Παράλληλα παρακράτησε και τη κρατική επιδότηση. Στο εξής το κόμμα
θα λειτουργεί μόνο με τις συνδρομές των μελών του.
Φήμες ότι θα γίνει κατάσχεση και σε ένα από τα σπίτια του αρχηγού του,
που επίσης χρωστά κάτι ψιλά, κρίνονται υπερβολικές.
Προσπάθεια να εκτελεστούν κατασχέσεις και σε έτερο κόμμα, που χρωστά ανάλογα ποσά, προσκρούουν στις αλλαγές ΑΦΜ που έχει προνοήσει
να κάνει, για να χαθούν τα ίχνη του!!!

«Κ

άθε κατεργάρης στον πάγκο του, κάθε ‘ζαβολιάρης’ στο υπουργείο του» (παλιά
κινεζική παροιμία).
Τον έδιωξε κακήν κακώς η ΕΛ.ΑΣ
λόγω σωρείας ποινικών αδικημάτων, τον δέχτηκαν στο υπουργείο
εσωτερικών ως ειδικό σύμβουλο.
Κανείς δεν πάει χαμένος στη χώρα
των ‘Αρίστων’!!!

Τ

εράστια ποσά χάρισαν οι τράπεζες σε επώνυμους μεγαλοεπιχειρηματίες πρόσφατα. Μάλλον
έκαναν χώρο στα ταμεία για να χωρέσουν τις κατασχέσεις από τους
ανώνυμους
μικροεπιχειρηματίες
και ιδιώτες που αναμένονται!!!

«Κ

άτι σάπιο υπάρχει στο βασίλειο της Δανιμαρκίας»,
έλεγε ο Άμλετ βλέποντας να φυλακίζονται ανήλικοι μαθητές για
κακούργημα που δεν έκαναν και
να κυκλοφορούν ελεύθερα μέλη
εγκληματικής οργάνωσης επειδή
φτιάχνουν καλό πεϊνιρλί!!!

«Μή θησαυρίζετε ὑμῖν θησαυρούς
ἐπί τῆς γῆς, …»(Ματθ. στ΄ 19-21).

Η

καλή μας κυβέρνηση, φρόντισε, με το νέο πτωχευτικό
κώδικα που ψήφισε, να εφαρμόσει
κατά γράμμα τις διδαχές του Κυρίου. Έτσι από τη μια οι τράπεζες θα
μας παίρνουν τα σπίτια και ότι άλλο
έχουμε, αλλά από την άλλη θα σώζεται γη ψυχή μας και θα εξασφαλίζουμε θέση στον παράδεισο. Αλληλούια, αλληλούια!!!

Μ

ε το Μωάμεθ δεν έχω ιδιαίτερες σχέσεις ούτε προβλέπεται να αποκτήσω. Από την άλλη η
ελευθερία του λόγου είναι μια από
τις σοβαρότερές κατακτήσεις του
δυτικού πολιτισμού. Η κριτική στις
‘ακρότητες’ της οποιασδήποτε θρησκείας είναι δικαίωμα μας, η προσβολή όμως όχι. Η αντιπαράθεση με
τους ίδιους όρους είναι δικαίωμα
επίσης των θιγμένων, οι αποκεφαλισμοί όμως όχι. Ας φροντίσουν
λοιπόν οι ηγέτες πιστών τε και
απίστων, να ηρεμήσουν τους ‘ζωηρούς’ και ας πάψουν να ρίχνουν
λάδι στη φωτιά!!!
Λ.Σ. (30/10/2020)
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Με το καλημέρα�
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Ηλεκτρονικός εξοπλισμός σε σχολεία και
συλλόγους από τον Χρίστο Δήμα
Παραδόθηκαν ηλεκτρονικοί υπολογιστές, προβολικά και φωτοτυπικό σε μικρές σχολικές μονάδες

Σ

ε μια σημαντική κίνηση για την
υποστήριξη των σχολείων αλλά
και συλλόγων της Κορινθίας προχώρησε ο υφυπουργός Ανάπτυξης και
βουλευτής Κορινθίας, Χρίστος Δήμας.
Με ενέργειές του εξασφάλισε και παρέδωσε ηλεκτρονικό εξοπλισμό σε
μικρές σχολικές μονάδες στηρίζοντας
ουσιαστικά το έργο της εκπαίδευσης
στο νομό, ειδικά δε, την εποχή του κορωνοϊού, όπου η τηλεκπαίδευση είναι
αναγκαία για τους μαθητές.
Όπως ο ίδιος σημειώνει στην ανάρτησή του στο Facebook: «Σε αυτή τη

δύσκολη συγκυρία που βιώνουμε σήμερα, είναι χρέος μας να προσπαθήσουμε
με όλες μας τις δυνάμεις να βοηθήσουμε
τα νέα παιδιά, κυρίως στον τομέα της εκπαίδευσης και της γνώσης, αλλά και αυτούς που έχουν πραγματική ανάγκη την
στήριξη μας!
Είχα την χαρά να παραδώσω ηλεκτρονικό εξοπλισμό σε μικρές σχολικές
μονάδες της Κορινθίας αλλά και εξοπλισμό γραφείων σε δυο συλλόγους με αξιοθαύμαστο κοινωνικό έργο.
Ξεκινώντας από το κέντρο της Κορίνθου με πρώτη στάση το Σωματείο

Ατόμων με Αναπηρία, και το Σωματείο
Γονέων και Παιδιών με Αυτισμό και
Asperger «ΦΑΣΜΑ», παραδώσαμε
ενισχυμένο εξοπλισμό γραφείων προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες τους.
Στη συνέχεια, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, προβολικά και φωτοτυπικό σε σχολικές μονάδες, που το έχουν πραγματική
ανάγκη, για τους μαθητές τους.
Το οδοιπορικό μας ξεκίνησε από το
Δημοτικό Σχολείο στην Κλένια και περνώντας έπειτα από Σοφικό (Δημοτικό &
Γυμνάσιο), Αγίους Θεοδώρους (Δημοτικό, Γυμνάσιο & Λύκειο), Πάσιο (Στο

κοινοτικό κατάστημα), Καμάρι (Δημοτικό) και Δερβένι (Δημοτικό) καταλήξαμε στο σχολείο της Γκούρας (Λύκειο).
Ήταν πραγματικά μια πολύ σημαντική
ημέρα για εμένα! Θα συνεχίσω με όλες
μου τις δυνάμεις να προσπαθώ να φανώ
χρήσιμος για την Κορινθία και τους συμπολίτες μου με όποιον τρόπο μπορώ.
Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Alpha Bank
για την σημαντική της συμβολή στην εκπλήρωση του εγχειρήματος».
Με τη σειρά μας συγχαίρουμε τον
υφυπουργό Ανάπτυξης και γι’αυτή τη
δράση υποστήριξης της Κορινθίας!

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΜΑΡΜΑΡΩΝ

Mάρµαρα • γρανίτες
φυσικά πετρώµατα

Μουσών 14,
Βέλο Κορινθίας
replayctt@gmail.com

ΧΡΗΣΤΟΣ
ΘΑΝΑΣΕΝΑΡΗΣ
% 2742 033260
6945 435411
6947 099281

4 Πολιτική
ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ
ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΣΟΥΚΟΥΛΗ:

Συζητήσεις με τους
πολίτες και συναντήσεις
γνωριμίας σε φορείς
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Γ. Ψυχογιός: Η κυβέρνηση αφήνει την πρώτη
κατοικία και τα εισοδήματα των πολιτών χωρίς
καμία προστασία απέναντι στις τράπεζες
Σημεία από την τοποθέτηση στη Βουλή του βουλευτή Κορινθίας και Tομεάρχη
Μετανάστευσης και Ασύλου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για τον νέο Πτωχευτικό Κώδικα

Ο
Συνάντηση γνωριμίας είχε η βουλευτής Κορινθίας Μαριλένα Σούκουλη με
τον νέο Διευθύνοντα Σύμβουλο της
ΑΕΔΙΚ κ. Βασίλη Ανδρικόπουλο. Όπως
σημειώνει η ίδια σε σχετική ανάρτησή
της: «Συζητήσαμε για τις προτεραιότητες
της νέας Διοίκησης αναφορικά με την
Διώρυγα της Κορίνθου.Είναι γνωστό ότι
η διώρυγα της Κορίνθου είναι ένα από
τα σημαντικότερα σημεία τουριστικής και
όχι μόνο αναφοράς στην Ελλάδα και θα
πρέπει όλοι οι φορείς να συνεργαστούμε
προκειμένου να αναδειχθεί σε πόλο
οικονομικής ανάπτυξης για την Κορινθία
μας, την Πελοπόννησο και την χώρα».
Λίγες μέρες αργότερα η κ. Σούκουλη
πραγματοποίησε ανάλογη συνάντηση
με τον Πρόεδρο της Αναπτυξιακής
Βορείου Πελοποννήσου(ΑΝΒΟΠΕ) κο
Ευστάθιο Κούλη, δήμαρχο Γορτυνίας.
Στο επίκεντρο της συζήτησης τους
τέθηκε η προώθηση επενδυτικών
προτάσεων για την ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής.
Παράλληλα, η βουλευτής Κορινθίας
βρέθηκε σε καφενεία στον Άσσο,
το Περιγιάλι, τον Κάτω Άσσο και το
Θαλερό όπου άκουσε προσεχτικά τις
απόψεις και τις αγωνίες των πολιτών.
Όπως δήλωσε η ίδια μετά τη συνάντηση: «Δεσμεύτηκα ότι θα στηρίξω με
πράξεις τα όνειρα τους για ένα καλύτερο
αύριο στον Τόπο μας. Γιατί η Κορινθία
ειναι το Σπίτι μας και μπορούμε να
ζήσουμε καλύτερα».

κ. Ψυχογιός επιτέθηκε στην Κυβέρνηση αναφέροντας ότι το νομοσχέδιο του πτωχευτικού κώδικα,
λειτουργεί ως λαιμητόμος και αποτελεί μια οριζόντια τομή που διαλύει την κοινωνική συνοχή, ενώ
την ίδια ώρα τα περισσότερα ΜΜΕ σιωπούν, όπως
κάνουν για τις περισσότερες πτυχές της πολιτικής της Ν.Δ.
Συνέχισε καταδεικνύοντας το γεγονός ότι στα νοσοκομεία
έχουν γίνει ελάχιστες προσλήψεις και υπάρχουν 5.000 εργαζόμενοι λιγότεροι από το 2019, ότι το ένα τρίτο των πολιτών
πληρώνουν για το τεστ κορωνοϊού και ότι τα σχολεία δεν
θωρακίστηκαν και δεν ενισχύθηκαν με εκπαιδευτικούς, με
υπηρεσίες καθαριότητας, με λιγότερα παιδιά στην τάξη. Αντίθετα έχουμε μια επιχείρηση τρομοκράτησης της νεολαίας
που διεκδικεί το αυτονόητο.
Ο βουλευτής σχολίασε ότι στα εθνικά ζητήματα υπάρχουν παλινωδίες, αντιφάσεις και διπλωματικές κινήσεις που
έχουν ξεπεραστεί από τα γεγονότα, αλλά και στην οικονομική
πολιτική, τα μέτρα στήριξης λόγω πανδημίας ήταν ανεπαρκή
για όλες σχεδόν τις κοινωνικές ομάδες.
Ο κ. Ψυχογιός αναφερόμενος στα λεγόμενα βουλευτών
της Ν.Δ. θύμισε ότι ο κ. Ψυχάρης στην εξεταστική επιτροπή
της Bουλής είχε μιλήσει ευθέως για χορήγηση δανείων με
«αέρα» και χωρίς εγγυήσεις στο πλαίσιο του τριγώνου τράπεζες, ΜΜΕ, κόμματα. Απαντώντας στις μομφές της ΝΔ ότι
δεν πληρώνουν τις δόσεις τους οι δανειολήπτες του Νόμου
Κατσέλη, τις χαρακτήρισε ντροπιαστικές τονίζοντας ότι η τεράστια πλειοψηφία τους πληρώνουν κανονικά και με συνέπεια, προκειμένου να προστατεύσουν την α’ κατοικία τους.
Σε ό,τι αφορά την πραγματικότητα που θα αντιμετωπίσουν οι περισσότεροι δανειολήπτες με τον νέο πτωχευτικό
κώδικα, ανέφερε ότι η Κυβέρνηση αφήνει 611 ευρώ για τη
διαβίωση των ανθρώπων και αναρωτήθηκε αν τόσο εκτιμάται η ανθρώπινη ζωή. Τα ευάλωτα νοικοκυριά που γίνονται
ενοικιαστές στο σπίτι τους χωρίς να έχει σημασία αν έχουν
πληρώσει και πόσα, θα ξεκινούν από το μηδέν και θα χάσουν
τα σπίτια τους, όπως έγινε και στην Ισπανία του ’13.
Ο βουλευτής ξεκαθάρισε πως στην πραγματικότητα ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ προστάτευσε την πρώτη λαϊκή κατοικία με το νόμο
Κατσέλη-Σταθάκη για το σύνολο των οφειλών μέχρι το Φλεβάρη του ‘19 και από εκεί και πέρα ψήφισε με τον 4605/2019

ΩΡΑΡΙΟ ΙΑΤΡΕΙΟΥ:

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

ένα ακόμα πλαίσιο προστασίας του οποίου η ΝΔ ζήτησε παράταση, αλλά μόνο μέχρι τον Ιούλιο του 2020, ενώ η λεγόμενη
«γέφυρα» καμία σχέση δεν έχει με προστασία καθώς είναι
πρόγραμμα επιδότησης.
Σε ό,τι αφορά του πλειστηριασμούς που έγιναν επί ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ο κος Ψυχογιός τόνισε ότι μετράει σε ποιους και από
ποιους έγιναν αυτοί. Είναι άλλο πράγμα ο εργαζόμενος που
έχει αξιώσεις από τον εργοδότη, ο αγρότης που διεκδικεί
από τον έμπορο που δεν του πλήρωσε την παραγωγή και
άλλο τα κατώτερα και μεσαία στρώματα που κινδυνεύουν να
χάσουν την πρώτη κατοικία τους και για τα οποία υπήρχαν
πάντοτε όπλα και εργαλεία προστασίας όσο ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ
κυβέρνηση.
Κλείνοντας την τοποθέτησή του ο βουλευτής είπε χαρακτηριστικά: «Τα 5 δις που πήγαν από τις τράπεζες, μέχρι τώρα, σε
5 επιχειρήσεις, δείχνουν το δρόμο και για το Ταμείο Ανάκαμψης. Είναι η θέση σας, η νεοφιλελεύθερη στρατηγική σας και
για τα πιο δύσκολα. Ο νέος πτωχευτικός κώδικας όμως θα
είναι η δική σας πολιτική πτώχευση. Παρά την αλαζονεία σας
και παρά τα κοινωνικά στρώματα που υπηρετείτε θα το βρείτε μπροστά σας και αν αυτό δεν αποκαλυφθεί θα έρθει η ίδια
η κοινωνία, η οποία έχει γνώση, εμπειρία και αγωνιστικότητα
και ξέρει πολύ καλά ποιοι προσπάθησαν και στήριξαν τα μεσαία
και λαϊκά στρώματα τα τελευταία χρόνια, να σας το δείξει. Εμείς
λέμε ότι προφανώς και καταψηφίζουμε το σχετικό νομοσχέδιο
και θα αγωνιστούμε σφοδρά εντός και εκτός Βουλής για την
ανατροπή του».

Γνώμη
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Επιτέλους! Ξεκινάει η κατασκευή
του Σταθμού Μεταφόρτωσης
Απορριμμάτων στο Σπαθοβούνι

ΚΟΡΙΝΘΙΑ
ΤΑΣΟΣ ΓΚΙΟΛΗΣ:

Συνάντηση για τα
αρδευτικά έργα

Υπογράφηκε η πράξη παραχώρησης του οικοπέδου στην ΤΕΡΝΑ από τον
Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Παναγιώτη Νίκα

Ο κ. Αναστάσιος Γκιολής υποδέχθηκε στο γραφείο του στην Κόρινθο
τον Αντιπεριφερειάρχη Εγγείων
Βελτιώσεων κ. Νίκωνα Τζινιέρη, ο
οποίος του παρείχε πλήρη ενημέρωση για την πορεία των έργων
Στο γραφείο του υποδέχθηκε ο
Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Κορινθίας κ.
Αναστάσιος Γκιολής την Πέμπτη 22
Οκτωβρίου τον Αντιπεριφερειάρχη
Εγγείων Βελτιώσεων κ. Νίκωνα
Τζινιέρη. Παρών στη συνάντηση
ήταν και ο Αντιπεριφερειάρχης
Υποδομών Κορινθίας - Αργολίδας κ.
Χάρης Βυτινιώτης.
Μεταξύ άλλων αναφέρθηκαν στα
αρδευτικά έργα της Στυμφαλίας, στο
συντονισμό και την αποπεράτωση
του φράγματος Ασωπού, στη λιμνοδεξαμενή του Ξυλοκάστρου καθώς
και στη δημιουργία μικρότερων
φραγμάτων – λιμνοδεξαμενών,
όπως και σε λοιπά αρδευτικά
δίκτυα.
Σε κλίμα ευχάριστο, όπως τόνισε ο
κ. Γκιολής «είναι ξεκάθαρο πως με
τέτοια σημαντικά έργα στο νομό, ο
αγροτικός τομέας ενισχύεται πολύ
παραγωγικά».

Ο

περιφερειάρχης Πελοποννήσου
Παναγιώτης Νίκας και ο διευθυντής της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή Γιώργος Αγραφιώτης υπέγραψαν
το πρωί της Παρασκευής 23 Οκτωβρίου, στην Τρίπολη -παρουσία συμβολαιογράφου- την παραχώρηση των
οικοπεδικών εκτάσεων, στις οποίες
προγραμματίζεται η οικοδόμηση των
εργοστασίων απορριμμάτων και των
δύο σταθμών μεταφόρτωσης στην Αργολίδα και την Κορινθία.
“Μετά από αυτή τη συμβολαιογραφική πράξη –και μετά και τις απαλλοτριώσεις- δεν υπάρχει πλέον κανένα
ζήτημα και μπορεί να ξεκινήσει η οικοδόμηση των εργοστασίων” δήλωσε
ο περιφερειάρχης Π. Νίκας.
Tο έργο της διαχείρισης απορριμμάτων εφόσον δρομολογηθεί αναμένεται
να δώσει μεγάλη ανάσα στους δήμους
της Κορινθίας και κυρίως στο δήμο Βέλου-Βόχας ο οποίος μαστίζεται την τελευταία δεκαετία από το πρόβλημα των
απορριμμάτων, της διαχείρισης, αποκομιδής και απόθεσής τους.
Επιπλέον, λίγες μέρες αργότερα και
συγκεκριμένα την Παρασκευή 30 Οκτω-

βρίου, πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη με αντικείμενο την όσο το δυνατόν
πιο άμεση έναρξη της διαδικασίας της
ΣΔΙΤ για την διαχείριση των απορριμμάτων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.
Στην τηλεδιάσκεψη μετείχαν στελέχη

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

του υπουργείου Περιβάλλοντος, εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρείας και
εκ μέρους της Περιφέρειας οι αντιπεριφερειάρχες Περιβάλλοντος Ανδρέας
Τσουκαλάς και Αρκαδίας Χρήστος Λαμπρόπουλος.

ΑΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ W.C.
ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ
ΕΝΤΟΜΩΝ
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Αυτοψία στα ρέματα των
πυρόπληκτων περιοχών
έκανε ο Τάσος Γκιολής
Εξετάστηκαν οι παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν και τα
απαραίτητα τεχνικά έργα για την αποφυγή των πλημμυρών

Επίσκεψη Κόρκα
στην Επίδαυρο

Συνοδευόμενη από την Μ. Σπυριδάκου
και τον Χάρη Βυτινιώτη επισκέφθηκε
το χώρο που πραγματοποιήθηκε
η Εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου

Τ

Σ

ην Επίδαυρο επισκέφθηκε η αντιπεριφερειάρχης Πελοποννήσου για τον Πολιτισμό και την Παιδεία Αθηνά Κόρκα όπου έγινε δεκτή από τον δήμαρχο Επιδαύρου, Τάσο
Χρόνη. Μετά το τέλος της επίσκεψης η κα Κόρκα δήλωσε:
«Επισκέφτηκα την Επίδαυρο με τους συναδέλφους Μαργαρίτα Σπυριδάκου και Χάρη Βυτινιώτη, όπου μας υποδέχθηκε ο
Δήμαρχος Επιδαύρου Τάσος Χρόνης και ο αντιδήμαρχος Χ.Γιαννακήπος στο κάστρο Πιάδα.
Το κάστρο αποτελεί έργο πολιτισμού ενταγμένο στο ΕΣΠΑ. Ξεναγηθήκαμε απο τον επικεφαλής αρχαιολόγο στις εργασίες που λαμβάνουν χώρα και ενημερωθήκαμε για την ολοκλήρωση του διαγωνισμού ικριωμάτων.
Έπειτα βρεθήκαμε στο χώρο της Εθνοσυνέλευσης Επιδαύρου
όπου στεγάζεται μόνιμη έκθεση της Βουλής των Ελλήνων. Συζητήσαμε με το δήμαρχο για τις προτάσεις του δήμου για τους εορτασμούς
2021 καθώς και την ανάπλαση του χώρου της Εθνοσυνέλευσης.
Τέλος, βρεθήκαμε στο πνευματικό κέντρο Λυγουρίου που αποτελεί
έργο ΠΔΕ, με τις εργασίες να προχωρούν, καθώς και στο ιστορικό και
παγκοσμίου φήμης χώρο του μικρού και μεγάλου Θεάτρου Επιδαύρου όπου βάσει προγραμματικής σύμβασης με το υπουργείο Πολιτισμού πραγματοποιείται έργο νέας διαδρομής προς τα προπύλαια.»

ε προγραμματισμένη αυτοψία βρέθηκε
ο Αντιπεριφερειάρχης Κορινθίας κ. Αν.
Γκιολής την Δευτέρα 19 Οκτωβρίου στα
ρέματα των Γαλατακίου, Κεχριών και
Λουτρών Ωραίας Ελένης.
Η αυτοψία πραγματοποιήθηκε με τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Κορινθίας, τις
Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου Κορίνθου, τον
πρόεδρο της ΤΚ Γαλατακίου κ. Κ. Μποζίκη και
εκπρόσωπο εργαλαβικής εταιρείας. Εξέτασαν

τυχόν επιπλέον παρεμβάσεις πλέον των καθιερωμένο καθαρισμό των ρεμάτων, τα τεχνικά
έργα καθώς και τις αποφράξεις προκειμένου
στην αποφυγή πλημυρικών φαινομένων στο
μέλλον.
Ο κ. Γκιολής ανέφερε πως ήδη ξεκινούν
άμεσα τα έργα στις πληγείσες περιοχές από τις
φωτιές του Ιουλίου αλλά και τον Ιανό στις παραπάνω ΤΚ καθώς και στην Ξυλοκέριζα, στον
Άγιο Ιωάννη και στα Αθίκια.

gnomipoliton@gmail.com
gnomipoliton.com
Δ/νση: Οδ. Ανδρούτσου 17, Ζευγολατιό, 20001
Τηλ. επικ.: 6972-322441 [Χρήστος Βαλασόπουλος]
Εκδότρια - Ιδιοκτήτρια - Υπεύθυνη σύμφωνα με το νόμο:
Γιώτα Αθανασούλη-Βαλασοπούλου [τηλ. 6974 583005]

Τα ενυπόγραφα άρθρα δεν εκφράζουν θέσεις της εφημερίδας

Γνώμη
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Β.Νανόπουλος: To έργο της άρδευσης με νερά
του βιολογικού προχωρά με εντατικούς ρυθμούς
Αλλάζουμε την παραγωγή και την οικονομία του δήμου, τονίζει ο δήμαρχος Κορινθίων

Σ

την διάθεση των παραγωγών της ευρύτερης
περιοχής των Εξαμιλίων,
Ξυλοκέριζας, Κυρά Βρύσης θα είναι σύντομα το
νερό του Βιολογικού καθαρισμού
της Κορίνθου. Ο Δήμαρχος Κορινθίων Βασίλης Νανόπουλος, ο εργολάβος και υπεργολάβος του έργου,
ο Διευθυντής αλλά και στελέχη της
ΔΕΥΑΚ βρέθηκαν σήμερα στον έναν
από τους τρείς κλάδους που θα αρδεύσουν την περιοχή δίνοντας της
ουσιαστικά παραγωγική αλλά και οικονομική ώθηση!
«Βρίσκομαι σήμερα στην πολύ
ευχάριστη θέση να διαπιστώσω μαζί
σας την μεγάλη πρόοδο που έχει γίνει
στο έργο της άρδευσης της ευρύτερης περιοχής Ξυλοκέριζας και Εξαμιλίων από το νερό του Βιολογικού
καθαρισμού. Το έργο έχει ολοκληρωθεί σε ποσοστό 70% και αναμένεται να τελειώσει τους επόμενους 3-4
μήνες. Είναι μια σημαντική πρόοδος
αυτή που έχει γίνει γιατί το έργο που
είχε ξεκινήσει από την προηγούμενη
δημοτική αρχή το παραλάβαμε σταματημένο.
Κάναμε πολλές προσπάθειες για
να επιλύσουμε τα προβλήματα, την
συνεννόηση με τον εργολάβο, τους
υπεργολάβους και τις υπηρεσίες και
σήμερα βρισκόμαστε σε πολύ καλό
σημείο. Είναι μια μεγάλη επένδυση

στην οποίαν έχει βοηθήσει σημαντικά
ως Γ.Γ του Υπουργείου Υποδομών ο
Γιώργος Δέδες.
Ένα μεγάλο έργο για την ευρύτερη
περιοχή και θέλω να ευχαριστήσω κα
την ΔΕΥΑΚ και τα στελέχη της, τους
εργολάβους και όσους συνετέλεσαν
ως σήμερα για να ξεπεραστούν τα
προβλήματα και σήμερα να λέμε με
χαρά ότι το έργο προχωρά και θα
ολοκληρωθεί δίνοντας ώθηση στην
παραγωγή και στην οικονομία της
περιοχής. Υπάρχει σε εκκρεμότητα
η αναβάθμιση του βιολογικού με την
τριτοβάθμια επεξεργασία του νε-

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡ.

ΚΟΡΑΝΤΑΝΗΣ

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

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

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

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

ΙΑΤΡΕΙΟ:

e-mail: korantaniskonstantinos26@gmail.com

ρού όμως έχουμε την μελέτη έτοιμη
και την δέσμευση από τον αρμόδιο
Υπουργό τον κ.Ταγαρά για την ένταξη
του έργου και την ολοκλήρωση του
σε σύντομο διάστημα»
Για έργο ανυπολόγιστης αξίας
έκανε λόγο ο υπεργολάβος δίνοντας τεχνικά στοιχεία της παρέμβασης. «Το έργο αυτό είναι ανυπολογίστου αξίας για το δήμο Κορινθίων.
Θα αρδεύσει μια τεράστια περιοχή,
Ξυλοκέριζα, Εξαμίλια, Αθίκια και θα
φτάσει έως και τον Άγιο Γεώργιο στην
Κόρινθο. Έχει μήκος 20 χιλιομέτρων, η

παροχή του είναι 400 κυβικά ανά ώρα
και ταυτόχρονα υπάρχει δυνατότητα να
αρδεύονται από πολλές υδροληψίες
πολλές ιδιοκτησίες. Η κατασκευή του
είναι βαρέως τύπου με σωλήνες άνω
των 16 ατμοσφαιρών και θα λύσει πολλά προβλήματα ειδικά τους θερινούς
μήνες.»
Τεχνικά στοιχεία δόθηκα και από
τον διευθυντή της ΔΕΥΑΚ Αντώνη
Καραμανλή. «Το έργο ξεκίνησε πριν
από 2,5 χρόνια και έχει 3 κλάδους. Ο
αγωγός που βλέπετε στο σημείο είναι
Φ400 και φτάνει ως τα όρια της ΚυράΒρύσης .
ΓΥΡΙΣΤΕ ΣΕΛΙΔΑ

8 Δήμος Κορινθίων

ΔΕΥΤΕΡΑ 02 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Βασ. Νανόπουλος: Υπουργικές
αποφάσεις και ΟΧΙ το Λιμενικό Ταμείο
καθορίζουν τα τέλη ελλιμενισμού

Τ

Το νερό του Βιολογικού είναι 6.0000 κυβικά την ημέρα. Το καλοκαίρι όπου καταγράφονται μεγαλύτερες ανάγκες, το νερό είναι
κατάλληλο για άρδευση, ήδη ανεπίσημα σας λέω ότι ποτίζονται χιλιάδες στρέμματα γύρω από το βιολογικό και έχουν γίνει σήμερα
πολύ ωραία περιβόλια.
Στο σημείο, εκπροσωπώντας τους παραγωγούς της περιοχής βρέθηκε και ο κ.Τσώτος ο οποίος έκανε λόγο για «θαύμα».
«Είμαι από τους πρώτους που πήραν νερό. Μιλώ όμως εκ μέρους
όλων των παραγωγών και ευχαριστώ όλους όσους εργάστηκαν για
να γίνει αυτό το θαύμα. Το νερό αυτό θα το αξιοποιούμε και τον
χειμώνα, θα κάνουμε εμπλουτισμό χωρίς δεξαμενές και θα δείτε
σε 10 χρόνια από σήμερα, όλα σε αυτήν την περιοχή θα είναι πράσινα!» Για το έργο μίλησε και ο πρώην Δήμαρχος Αλέξανδρος
Πνευματικός ο οποίος επίσης βρέθηκε στο σημείο. «Το έργο που
ολοκληρώνεται θα είναι το μοναδικό στη χώρα με αποκλειστική
χρήση νερών βιολογικού για άρδευση. Ευχαριστώ τα στελέχη της
ΔΕΥΑΚ και όσους συνέβαλαν για να σχεδιαστεί και να υλοποιηθεί.»

ην δημόσια παρέμβαση του Δημάρχου Κορινθίων προκάλεσαν ψευδείς αναφορές και δημοσιεύματα
τα οποία επιχείρησαν να δημιουργήσουν για ακόμα μια φορά εντυπώσεις
αναφορικά με το κρουαζιερόπλοιο και
τα τέλη ελλιμενισμού του . «Τα τέλη ελλιμενισμού δεν ορίζονται από το ΔΣ του
λιμενικού ταμείου αλλά από υπουργικές
αποφάσεις» διεμήνυσε ο Δήμαρχος Βασίλης Νανόπουλος σε υψηλούς τόνους εκθέτοντας ουσιαστικά όσους βιάστηκαν να
κάνουν λόγο για «παζάρι» και για φθηνά,
σε σύγκριση με τα τέλη ελλιμενισμού στο
Αίγιο, τέλη του λιμανιού της Κορίνθου.
«Στην Κόρινθο δεν παζαρέψαμε και
δεν δώσαμε καλύτερη τιμή. Τα τέλη
τα καθορίζει υπουργική απόφαση (αρ.
8122.1/03/04 ΚΥΑ, ΦΕΚ 310 11.02.04)
ανάλογα με το είδος, το μέγεθος του πλοίου ,τις υπηρεσίες που παρέχονται και δεν
τα εισπράττει το δημοτικό ταμείο.
Τα εισπράττει το λιμεναρχείο και τα
αποδίδει στο λιμενικό ταμείο. Η υπάλληλος πήρε την υπουργική απόφαση και
έβγαλε το ποσό που πρέπει να πληρώσει
το πλοίο. Δεν υπάρχει παζάρι, δεν υπάρχει άλλη διαπραγμάτευση.»
Ο Δήμαρχος κατέστησε σαφές πως ο
ελλιμενισμός είναι η αρχή της έλευσης

των κρουαζιερόπλοιων στο λιμάνι της
Κορίνθου αφού ήδη γίνονται και οι απαραίτητες εργασίες στο βυθό για την φιλοξενία τους και υπάρχει δέσμευση από την
πλοιοκτήτρια εταιρία περί ένταξης της Κορίνθου στα δρομολόγια της κρουαζιέρας
όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν!
«Το πλοίο θα μείνει ελλιμενισμένο όσο
διαρκεί ο κορωνοιός και κατόπιν η Κόρινθος θα ενταχθεί στο πρόγραμμα της
κρουαζιέρας της πλοιοκτήτριας εταιρίας,
έχω ήδη λάβει μια τέτοια δέσμευση» ανέφερε ο Δήμαρχος σημειώνοντας πως έχει
πραγματοποιηθεί έλεγχος και καταγραφή
του βυθού ώστε να γίνουν οι ενέργειες
που πρέπει αλλά και ξεκαθαρίζοντας πως
η παρουσία των κρουαζιερόπλοιων δεν
θα επηρεάσει τον εμπορικό χαρακτήρα
του λιμανιού.
« Τα πλοία δεν θα επηρεάσουν την μεταφορά φορτίων και την εμπορική δραστηριότητα του λιμανιού. Υπάρχει πρόβλεψη και τρόπος να συνυπάρξουν και οι δυο
δραστηριότητες. Η αλήθεια και η ορθή διαχείριση των υποθέσεων του δήμου από
πλευράς μου θα εκθέτουν πάντα εκείνους
που επιχειρούν είτε έχοντας έλλειψη
γνώσης είτε αποκρύπτοντας τα δεδομένα,
να παραπλανήσουν τους πολίτες» κατέληξε ο Δήμαρχος Κορινθίων.

Γνώμη
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Ο Δήμαρχος Κορινθίων στο 5ο Συνέδριο των “Sm@rt Cities”
«Η πανδημία είναι η ευκαιρία που έχουμε για να μετασχηματίσουμε τους δήμους ψηφιακά»

Τ

ην στρατηγική του δήμου Κορινθίων για τον εκσυγχρονισμό, την
ηλεκτρονική διακυβέρνηση, τις
καλές πρακτικές, τις καινοτομίες
και τεχνολογίες που εξασφαλίζουν την
αστική, τουριστική, οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη του δήμου αλλά και την
βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, παρουσίασε ο Δήμαρχος Κορινθίων
Βασίλης Νανόπουλος στο 5ο Ετήσιο Συνέδριο «Sm@rt Cities – Digit@l Citizens»
το οποίο ξεκίνησε την Τρίτη 20 Οκτωβρίου και ολοκληρώνεται σήμερα.
Ο Δήμαρχος έκανε λόγο για την πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι δήμοι,
μέσα από την πανδημία να βρουν νέες
– έξυπνες λύσεις εξυπηρέτησης οριοθετώντας και ξεκινώντας μια ευρύτατη
αλλαγή στον ψηφιακό μετασχηματισμό
τους. «Οι απαιτούμενες ενέργειες πρέπει να γίνουν σε τοπικό επίπεδο και κάθε
Πόλη να αναλογιστεί την ευθύνη που έχει
στην ψηφιακή της ανάπτυξη, βασίζοντας

την όλη διαδικασία στο πλαίσιο της κοινωνικής και συλλογικής οικονομίας.
Ένας τέτοιος μηχανισμός έχει τη δύναμη
να βελτιστοποιήσει τη δομή και να επι-

φέρει σημαντικές ποιοτικές αλλαγές σε
μια πόλη, εξασφαλίζοντας το παρόν και
παρέχοντας ευοίωνο μέλλον τους πολίτες» σημείωσε ο Δήμαρχος αναπτύσ-

σοντας τις δυνατότητες των ψηφιακών
τεχνολογιών, παρουσιάζοντας εργαλεία
όπως τα 5G, το Internet Of Things, τις
υπηρεσίες Mobile Services.
«Πρέπει να οραματιστούμε έναν πιο
έξυπνο, πράσινο, κατοικήσιμο και βιώσιμο τρόπο ζωής! Η πανδημία ανέδειξε την
αναγκαιότητα αυτή με τον πλέον ηχηρό
τρόπο αφού οι λεγόμενοι «παλιοί τρόποι»
δεν μπορούν πλέον να αποδώσουν. Ως
δήμος Κορινθίων έχουμε ήδη ανταποκριθεί σε μεγάλο βαθμό διευρύνοντας
την ηλεκτρονική εξυπηρέτηση, συμμετέχοντας σε προγράμματα όπως αυτό των
Smart Cities, συνάπτοντας δεσμούς με
πόλεις που έχουν εμπειρία και ανάλογους στόχους, αποκτώντας πρόσβαση σε
χρηματοδοτικά εργαλεία που επιτρέπουν
την εφαρμογή των νέων τεχνολογιών.
Συνεχίζουμε με συμμάχους τις υπηρεσίες, κυρίως όμως με συμμάχους τους
πολίτες μας» κατέληξε ο Δήμαρχος.
Το Συνέδριο διεξήχθη διαδικτυακά.

«Θωρακίζει» τα προσωπικά δεδομένα των δημοτών του ο δ. Κορινθίων
-Στους 55 δήμους της χώρας με «Υπηρεσία Αυθεντικοποίησης χρηστών Oauth2.0.»Απόλυτα προστατευμένα είναι τα διαπιστευτήρια (στοιχεία) των δημοτών – χρηστών που εισέρχονται στην ιστοσελίδα του δήμου Κορινθίων www.korinthos.gr
και χρησιμοποιούν τις ηλεκτρονικές του υπηρεσίες. Στα πλαίσια της συνεχούς
αναβάθμισης των παρεχόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών του με σκοπό την
καλύτερη, γρηγορότερη και ασφαλέστερη εξυπηρέτηση Δημοτών & Επαγγελματιών, ο Δήμος Κορινθίων είναι μεταξύ των 55 Δήμων στους οποίους διατέθηκε κατόπιν σχετικής αίτησης και επιτυχούς διαδικασίας λήψης, η «Υπηρεσία
Αυθεντικοποίησης χρηστών Oauth2.0.» της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας
(ΚΕ.Δ), για την αυθεντικοποίηση των χρηστών του κατά την είσοδο τους στις ψηφιακές υπηρεσίες που παρέχει στην επίσημη ιστοσελίδα του. Η διάθεση διενεργείται σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων
του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και τις διατάξεις περί προστασίας
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα διαπιστευτήρια του χρήστη είναι απόλυτα προστατευμένα και δεν γίνονται γνωστά στους Φορείς που αξιοποιούν την
«Υπηρεσία Αυθεντικοποίησης χρηστών Oauth2.0».

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

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

ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟ

Ι. Π. ΔΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΓΡΑΕΡΙΟ
ΑΣΣΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΗΛ. 27410 87149

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Διανομή κατ’ οίκον

ηεπόμενημέρα
τουελαιόλαδου

Μεγαέλαιον
ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΗΛ. 27420 32391
- ΥΨΗΛΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
- ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ
- ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ

ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ

ΕΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥ
ΕΝΑΡΞΗ: 17•10•2020

ΜΟΝΑ∆Α
ΕΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥ
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ΕΠΙΤΈΛΟΥΣ καθαρίστηκε σε όλο

το μήκος του ο Ζαπάντης�
Με την απόφαση και εποπτεία του αντιπεριφερειάρχη Κορινθίας Τάσου Γκιολή
πραγματοποιείται ένα έργο που αποτελούσε πάγιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας –
Ευχαριστίες από το δήμο Βέλου-Βόχας και την Κοινότητα Ζευγολατιού

Γ

ια πολλά χρόνια αποτελούσε ζητούμενο
της τοπικής κοινωνίας του Σουληναρίου,
του Ζευγολατιού και του Βραχατίου ο καθαρισμός της κοίτης του Ζαπάντη σε όλο
το μήκος του, από το Σουληνάρι έως και τις εκβολές του, στο Βραχάτι.
Τελευταία φορά που είχε πραγματοποιηθεί τέτοιου είδους καθαρισμός ήταν το 2013. Εδώ και
7 χρόνια ακόμη και μετά τον «Ζορμπά» ο καθαρισμός του Ζαπάντη ποτέ δεν έγινε στο κομμάτι που διασχίζει το Ζευγολατιό, τουλάχιστον, το
οποίο παρέμενε μια ζούγκλα καλαμιών και άλλης
υδροχαρούς βλάστησης. Αυτό το κομμάτι που ήταν
εντελώς ακαθάριστο, θυμίζουμε, αποτέλεσε την αιτία της πλημμύρας το 2018 τόσο στο Ζευγολατιό,
όσο και στο Βραχάτι, σε μεγάλο βαθμό.
Φέτος, ο αντιπεριφερειάρχης Κορινθίας Τάσος
Γκιολής αφού μελέτησε σωστά τις παρεμβάσεις που
πρέπει να γίνουν σε όλα τα ρέματα, σε όλα τα μήκη
και τα πλάτη του νομού, εντόπισε την ανάγκη καθαρισμού της κοίτης του Ζαπάντη σε όλο το μήκος της
και από χθες στο πλαίσιο των προγραμματισμένων
εργασιών καθαρισμού των ρεμάτων του Νομού,
συνεργεία της ΠΕ Κορινθίας πραγματοποιούν τον
καθαρισμό του ποταμιού στο ύψος του Ζευγολατιού
και έως την εκβολή του στην παραλία Βραχατίου.
«Εργασίες που απαιτούνταν εδώ και χρόνια»,
όπως χαρακτηριστικά ανέφερε στην αυτοψία του
ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Κορινθίας κ. Αναστάσιος
Γκιολής «και η ολοκλήρωσή τους είναι στις άμεσες
προτεραιότητες, προκειμένου στην αποφυγή κατα-

στροφών από ακραία καιρικά φαινόμενα στην περιοχή όπως ο κυκλώνας Ζορμπάς το 2018».
Θυμίζουμε ότι εδώ και δύο χρόνια από τον Ιούλιο του 2018 έχει αλλάξει ο νόμος και η ευθύνη
καθαριότητας των ρεμάτων δεν ανήκει στους δήμους αλλά στην περιφέρεια.

Ευχαριστίες
Τις ευχαριστίες τους για το έργο εξέφρασαν τόσο
ο δήμος Βέλου-Βόχας όσο και η Κοινότητα Ζευγολατιού μέσω αναρτήσεων στα social media.

Ο δήμαρχος Αννίβας Παπακυριάκος ευχαρίστησε «τον Αντιπεριφερειάρχη κ. Αναστάσιο Γκιολή καθώς επίσης και τις τεχνικές υπηρεσίες της Π.Ε
Κορινθίας για την άριστη συνεργασία τους με σκοπό
πάντα το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα».
Από την άλλη ο πρόεδρος της Κοινότητας Ζευγολατιού Γιάννης Παπαδημητρίου ευχαρίστησε τον
αντιπεφερειάρχη «γιατί τήρησε την υπόσχεση που
μας έδωσε όταν τον επισκεφθήκαμε ως Κοινοτικό
συμβούλιο Ζευγολατιού και του ζητήσαμε να κάνει
αυτό το τόσο σημαντικό έργο για τον τόπο μας».
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Αννίβας Παπακυριάκος: Επειγόντως
και να ολοκληρωθούν τα αντιπλη

Ο δήμαρχος Βέλου-Βόχας απευθύνεται με επιστολή στον Πρωθυπουργό της χώρας, Κυρι
Να εφαρμοστούν τα αντιπλημμυρικά σχέδια και να υλοποιηθούν – επιτέλου

Σ

τα συρτάρια του Υπουργείου Περιβάλλοντος εδώ και
μερικά χρόνια βρίσκονται
«τακτοποιημένα» μα ίσως
και ξεχασμένα, τα εγκεκριμένα Σχέδια
Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας τα
οποία, παρουσιάζουν τα προβλήματα και
τις ενδεικνυόμενες λύσεις για όλες τις περιοχές της Ελλάδας.
Τα σχέδια αυτά, τα οποία ειρήσθω εν
παρόδω, μπορεί ο καθένας να τα αναζητήσει στο σχετικό ΦΕΚ και να τα διαβάσει,
ειδικά για την περιοχή της Κορινθίας
εντοπίζουν σωρεία προβλημάτων, τα
οποία έλκουν στη συντριπτική πλειοψηφία τους, την «γέννησή» τους στα μεγάλα
οδικά έργα, της ΕΡΓΟΣΕ και της Ολυμπίας Οδού τα τελευταία 20 χρόνια.
Στην περιοχή της Βόχας – υπό την
ευρεία γεωγραφική έννοια του χώρου –
εντοπίζονται αναμφισβήτητα τα περισσότερα από αυτά τα προβλήματα. Σωρεία
ρεμάτων, των οποίων οι κοίτες εξαφανίζονται βόρεια της Νέας Εθνικής
Οδού (προς τη θάλασσα, δηλαδή), κοίτες
ρεμάτων που έχουν ενωθεί με άλλες, μικρής διατομής, οι οποίες δεν μπορούν
να εξυπηρετήσουν τον όγκο των νερών,
πλημμύρες, καταστροφές περιουσιών.
Όλα αυτά έχουν εντοπιστεί και έχουν
αναλυθεί και έχουν υπάρξει προτεινόμενες λύσεις, πολλές και διάφορες, μεταξύ των οποίων και αυτές που προκρίνει
η πολιτεία και ακόμα και λύσεις τις οποίες
έχει ήδη χρηματοδοτήσει.
Ο δήμαρχος Βέλου-Βόχας, Αννίβας

Παπακυριάκος, βρέθηκε να απολογείται πολλές φορές για το περίφημο
έργο του Χεκάλι, για το οποίο υπάρχει
ήδη μια μικρή αλλά ανεπαρκής χρηματοδότηση, ενώ βρίσκεται υπόλογος απέναντι στους πολίτες κάθε φορά που μια
βροχή μετατρέπει τους δρόμους σε Πουλίτσα, Κρήνες, Κοκκώνι και Ευαγγελίστρια σε ποτάμια.
Η θέση του είναι εξαιρετικά δύσκολη αφού εδώ και δέκα χρόνια προσπαθεί να διατηρήσει ισορροπίες, ανάμεσα
στην απολύτως δικαιολογημένη πίεση
που ασκούν οι πολίτες που αισθάνονται
έρμαια της φύσης και την κάθε είδους
καθυστέρηση στην υλοποίηση των αντιπλημμυρικών έργων που παρουσιάζει ο
κρατικός μηχανισμός.
Φαίνεται όμως ότι το ποτήρι ξεχείλισε
και ο δήμαρχος Βέλου-Βόχας αποφάσισε

να απευθυνθεί στον ίδιον τον πρωθυπουργό με μια αγωνιώδη επιστολή με
δραματικές αναφορές στις φυσικές καταστροφές και τις πλημμύρες, ζητώντας
του να επιληφθεί ο ίδιος και να δώσει
μια λύση με πολιτική βούληση και
απόφαση.

Το πλήρες κείμενο της επιστολής
του Αννίβα Παπακυριάκου προς τον
πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη
Αξιότιμε κε. Πρωθυπουργέ
Τα τελευταία χρόνια δυστυχώς, γινόμαστε σχεδόν καθημερινά, μάρτυρες τεράστιων φυσικών καταστροφών, σε ολόκληρη
την επικράτεια της χώρας μας. Πλημμύρες, φωτιές, διαβρώσεις σε γενικευμένες
εκτάσεις προκαλούν τεράστιες οικολογικές
και όχι μόνο καταστροφές. Καταστροφές
οικοσυστημάτων, καταστροφές πόλεων,

καταστροφές σπιτιών-επιχειρήσεων περιουσιών, απώλεια πλέον βασικού αισθήματος ασφάλειας πολιτών, αλλά πάνω απ’ όλα
απώλεια ανθρώπινων ζωών...
Το τελευταίο δεν περιγράφεται με νούμερα. Ας νοιώσουμε πως είναι κάποιος να
πνίγεται στη λάσπη, να καίγεται εγκλωβισμένος, να βλέπει τους δικούς του
να πεθαίνουν πλάι του αβοήθητοι. Άνθρωποι δικοί μας που γελούσαν το πρωί
και πνίγονται γιατί κάπου έβρεξε, καίγονται
γιατί κάπου έπιασε φωτιά... Είμαι βέβαιος
ότι όλοι αναλογιζόμαστε την τραγικότητα που κρύβεται πίσω από καθημερινές
πλέον αλήθειες.
Από την άλλη το κράτος καλείται να
πληρώσει τεράστια ποσά αποζημιώσεων, οικιακών επιχειρηματικών καταστροφών, ποσά για αποκαταστάσεις ζημιών, ποσά για πρόσκαιρες διορθώσεις
των κακώς κειμένων.
Όλοι γνωρίζουμε ότι το πρόβλημα έχει
δημιουργηθεί από τεράστιες παθογένειες
δεκαετιών στην χώρα μας. Ελλείψεις βασικών υποδομών σε μία χώρα που εθελοτυφλούσε, παράνομες εκχερσώσεις,
παράνομες οικοδομήσεις, κλεισίματα ρεμάτων, βασικά έργα χωρίς αντίστοιχα συνοδά προστατευτικά, σε συνδυασμό με την
τεράστια κλιματική αλλαγή, μας βρίσκουν
ανέτοιμους, ανήμπορους να αντιδράσουμε
και συνθέτους ένα τραγικό καταστροφικό
παζλ...
Κανείς δεν θέλει αυτή την Ελλάδα
πλέον το 2020.
Ναι, με την φύση δεν μπορεί να τα βάλει

ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΚ

ΙΑΤΡΕΙΟ

Βλάσιος Ιωαν. Μπάρτζης
Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος
Ενηλίκων και Παίδων

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

Καθηµερινά: 9.00-13.30 / 18.00-21.00 (πλην απογεύµατος Τετάρτης), Σάββατο: 9.

Γνώμη
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ς να προωθηθούν
Ο
ημμυρικά έργα

ιάκο Μητσοτάκη και ζητά το αυτονόητο:
υς – τα απαραίτητα έργα
κανείς. Κάνουμε όμως το καλύτερο δυνατό;
Και αν δεν το κάνουμε, ας ξεκινήσουμε. Κανένας δεν θα μπορέσει να λύσει το
πρόβλημα αν δεν υλοποιήσουμε βασικές
υποδομές που λείπουν.
Κανένας Πρωθυπουργός, Υπουργός,
Δήμαρχος, καμία πολιτική προστασία,
κανένας υπεύθυνος δεν θα μπορεί να
κάνει τίποτα. Όλοι θα κατηγορούν αλλήλους για πράγματα που δεν μπορούν να
κάνουν.
Μόνη λύση είναι η επιτάχυνση και υλοποίηση των μεγάλων προστατευτικών έργων. Πρέπει να ξεπεράσουμε και τις τεράστιες αγκυλώσεις που δημιουργεί το
υδροκέφαλο κράτος, το οποίο αντί να
προστατεύει όπως όλοι θέλουμε, καταδικάζει τους πολίτες του.
Συγκεκριμένα για τον Δήμο μου, αλλά
εκτιμώ ότι η ίδια προσέγγιση πρέπει να
υπάρξει για όλους τους Δήμους της χώρας
που κινδυνεύουν.
Ο Δήμος μου έχει υποστεί τα τελευταία χρόνια με τραγικές συνέπειες τεράστια πλημμυρικά φαινόμενα. Τα όσα
προανέφερα, σε συνδυασμό με έργα της
νέας σιδηροδρομικής γραμμής και τα έργα
της Ολυμπίας Οδού έχουν οδηγήσει σε
απίστευτης έντασης καταστροφές.
Μόνο από τύχη δεν έχουμε θρηνήσει
θύματα και αυτό δεν είναι προς τιμή μας
ούτε καν να λέγεται.
Κύριε Πρωθυπουργέ, ήσασταν παρών το 2018 και είχατε προσωπική
άποψη.

GRAPHIC DESIGN STUDIO

ΚΟ

4

.30-13.00

Σαν Δήμαρχος σας βεβαιώνω ότι Δημοτική Αρχή, Περιφέρεια, Πολιτική Προστασία, Πυροσβεστική, Αστυνομία, κάνουμε
το καλύτερο δυνατό, αλλά αυτό είναι πολύ
μικρό, είναι ανεπαρκές.
Αισθανόμαστε πραγματικά ανήμποροι να βοηθήσουμε τους δημότες μας.
Μόνη λύση η υλοποίηση του έργου της
συνολικής αντιπλημμυρικής προστασίας.
Ο Δήμος μου έχει καταθέσει προτάσειςμελέτες για αυτήν. Επικαιροποιούνται από
μελετητές της Γενικής Γραμματείας Υποδομών και εδώ και 4 χρόνια περιμένουμε
τις πρώτες αναθέσεις-δημοπρατήσεις των
έργων.
Δυστυχώς οι καθυστερήσεις είναι μεγάλες...
Δυστυχώς σε κάθε πρόγνωση κακοκαιρίας η ανησυχία χτυπάει κόκκινο. Μακάρι να είναι μόνο αυτή και μακάρι
οι δυνάμεις να αρκέσουν για να αποτρέψουμε τα χειρότερα. Το συνολικό έργο
αντιπλημμυρικής θωράκισης του Δήμου Βέλου Βόχας πρέπει να τρέξει άμεσα όπως και όλα τα σχέδια των Δήμων
όπου υπάρχουν-και αν δεν υπάρχουν
οφείλουν να σχεδιαστούν
Για τον Δήμο μου, όπως και για όλους
τους Δήμους της Κορινθίας, όσο μου είναι
δυνατόν να γνωρίζω, οι οικονομικοί πόροι
υπάρχουν μέσω ΠΔΕ από τα συνοδά αντιπλημμυρικά έργα της Ολυμπία Οδού. Επίσης το κόστος είναι ελάχιστο σε σχέση με
τις ζημιές που θα αποτρέψουμε.

Δωρεάν υπηρεσίες ψυχολογικής
υποστήριξης σε δημότες

Δήμος Βέλου Βόχας φιλοξένησε την Παρασκευή 23
Οκτωβρίου και τη Δευτέρα
26 Οκτωβρίου κλιμάκιο του ΕΟΔΥ
που διηνήργησε προληπτικά τέστ για
covid-19 σε όλους τους υπαλλήλους
του Δήμου.
Ενημερώνουμε τους Δημότες του
Δήμου Βέλου Βόχας, αναφέρει ανακοίνωση του ΝΠΔΔ "Ανέλιξη" που η υπογράφει η πρόεδρος Μαρία Καλλίρη, ότι

κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και
από ώρα 9:00π.μ. έως και 13:00μ.μ.
στο Κ.Α.Π.Η. Βέλου θα παρέχονται
υπηρεσίες ψυχολογικής υποστήριξης
σε όσους το επιθυμούν. Υπεύθυνος θα
είναι ο κ. Πατρινόπουλος - Μπουγιούκας Άγγελος, ψυχολόγος.
Τηλέφωνο επικοινωνίας για πληροφορίες και ραντεβού 2742035310.
Ημερομηνία έναρξης της δράσης
ορίζεται η Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2020.

Τεστ στους υπαλλήλους του δήμου
για το κορωνοϊό από κλιμάκιο του ΕΟΔΥ

Ο

Δήμος Βέλου Βόχας φιλοξένησε την Παρασκευή 23
Οκτωβρίου και τη Δευτέρα
26 Οκτωβρίου κλιμάκιο του ΕΟΔΥ
που διηνήργησε προληπτικά τέστ για
covid-19 σε όλους τους υπαλλήλους
του Δήμου.
Τα τέστ διενεργήθηκαν την Παρασκευή στην αίθουσα ΚΑΠΗ του Βέλου
και την Δευτέρα στην αίθουσα ΚΑΠΗ
στο Ζευγολατιό από το πρωί μέχρι το
μεσημέρι.
"Από την πρώτη στιγμή η δημοτική
αρχή βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της
μάχης κατά της πανδημίας επιχειρώντας
όσο μπορεί να θωρακίσει την ποιότητα

ζωής των δημοτών. Στο πλαίσιο αυτό
είναι και η διασφάλιση της καλής υγείας των εργαζομένων του δήμου μας. Σε
συνεννόηση με τον ΕΟΔΥ κλιμάκια θα
προβούν από αύριο σε δειγματοληψίες
μέχρι και την Δευτέρα.
Είναι η δεύτερη φορά που έρχεται
στον Δήμο μας ο ΕΟΔΥ και θα πρέπει να
εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες.
Η ατομική ευθύνη του καθενός μας
διασφαλίζει την υγεία όλων μας.
Και ο Δήμος είναι αρωγός σε κάθε
προσπάθεια προς την κατεύθυνση αυτή"
δήλωσε ο δήμαρχος Αννίβας Παπακυριάκος πριν την έναρξη των τεστ.
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Ειδικό Βοήθημα για την επανασύνδεση στο δίκτυο παροχής
ηλεκτρικής ενέργειας σε ευπαθείς ομάδες καταναλωτών
Οι διαδικασίες βήμα-βήμα για την ένταξη ευάλωτων καταναλωτών στο πρόγραμμα στήριξης
Ειδικό Βοήθημα για την επανασύνδεση στο δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας σε ευπαθείς ομάδες καταναλωτών
προβλέπεται εφόσον οι ενδιαφερόμενοι
υποβάλλουν τις αιτήσεις τους:
Α) Μέσω email, στην ηλεκτρονική διεύθυνση masouri@vochas.gov.gr
B) Καταθέτοντας τον φάκελο με τα
σχετικά δικαιολογητικά στο τμήμα πρωτοκόλλου του Δήμου Βέλου Βόχας με
την ένδειξη ΄΄υπόψιν επιτροπής για την
επανασύνδεση ηλεκτρικού ρεύματος΄΄
(8.00 -14.00)
Γ) Καταθέτοντας τον φάκελο στην
γραμματεία του γραφείου Δημάρχου στο
Ζευγολατιό (9.00-13.00)
Τηλέφωνα επικοινωνίας 2741360520
& 521
Οι προς εξέταση δικαιούχοι του ειδικού βοηθήματος πρέπει να πληρούν τα
παρακάτω κριτήρια:
1.Να έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας,
λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών, μέχρι
και τις 30/4/2020.
2. Η αποσύνδεση να έχει γίνει στην παροχή ρεύματος της κύριας κατοικίας
τους.
3. Εισοδηματικά κριτήρια:
• Μονοπρόσωπο νοικοκυριό 9.000 ευρώ
• Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο
ενήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με ένα ανήλικο μέλος 13.500
ευρώ
• Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο
ενήλικα και ένα ανήλικο μέλος ή μονογονεϊκή οικογένεια με δύο ανήλικα
μέλη 15.750 ευρώ
• Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία
ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και δύο
ανήλικα ή μονογονεϊκή οικογένεια με

τρία ανήλικα μέλη 18.000 ευρώ
• Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία
ενήλικα και ένα ανήλικο μέλος ή δύο
ενήλικα και τρία ενήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με τέσσερα ανήλικα μέλη 24.750 ευρώ
• Νοικοκυριό αποτελούμενο από τέσσερα ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και
τέσσερα ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με πέντε ανήλικα μέλη
27.000 ευρώ
• Για νοικοκυριό που περιλαμβάνει άτομο/-α με αναπηρία 67%, τα παραπάνω
εισοδηματικά όρια αυξάνονται κατά
8.000 ευρώ και για νοικοκυριό με
άτομο/-α που χρειάζονται μηχανική
υποστήριξη με χρήση ιατρικών συσκευών, κατά 15.000 ευρώ.
• Για κάθε επιπλέον ενήλικο μέλος προστίθεται ποσό 4.500 ευρώ και για
κάθε επιπλέον ανήλικο μέλος 2.250
ευρώ, μέχρι του συνολικού ορίου των
31.500 ευρώ, ανεξαρτήτως του αριθ-

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟ
ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ
ΚΑΥΣΙΜΩΝ
∆ΙΑΝΟΜΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ

ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΜΠΟΥΛΙΑΣ
9 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ σε αγορές πετρελαίου
με όλες τις πιστωτικές κάρτες ALPHA BANK

Β. ΣΟΦΙΑΣ & ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΗΛ.: 27410 54246 ΚΙΝ.: 6944 261260

μού μελών του νοικοκυριού.
Οι καταναλωτές πρέπει να υποβάλουν
τα εξής δικαιολογητικά:
1.Αίτηση, που επέχει θέση υπεύθυνης
δήλωσης του νόμου 1599/1986
2.Δήλωση Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων (Ε1) του τελευταίου φορολογικού έτους, όλων των μελών του
νοικοκυριού
3.Δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9),
όλων των μελών του νοικοκυριού,
εφόσον προβλέπεται η υποχρέωση
υποβολής
4.Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού
του φόρου εισοδήματος (εκκαθαριστικό), του τελευταίου φορολογικού
έτους, όλων των μελών του νοικοκυριού
5.Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού
του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.), του τελευταίου φορολογικού έτους, όλων των μελών του
νοικοκυριού

6.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
7.Γνωμάτευση πιστοποίησης αναπηρίας
από ΚΕ.Π.Α., για νοικοκυριό με άτομο/-α με αναπηρία 67%
8.Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ή κρατικού νοσοκομείου για νοικοκυριό με
άτομο/-α που χρειάζονται μηχανική
υποστήριξη, με χρήση ιατρικής συσκευής
Σε περίπτωση που οποιοδήποτε εισοδηματικό ή περιουσιακό στοιχείο ή η
σύνθεση του νοικοκυριού έχει μεταβληθεί κατά την υποβολή της αίτησης, σε
σχέση με την τελευταία εκκαθαρισμένη
δήλωση φορολογίας εισοδήματος, απαιτείται η προσκόμιση οποιουδήποτε δικαιολογητικού τεκμηριώνει την μεταβολή (καταστάσεις μισθοδοσίας, συμβόλαια
πώλησης ή αγοράς, πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης κλπ.)
Ως προς το ύψος του ειδικού βοηθήματος:
• Για οφειλές έως 6.000 ευρώ, καταβάλλεται εφάπαξ το σύνολο της οφειλής.
• Για οφειλές άνω των 6.000 ευρώ και
έως 9.000 ευρώ, καταβάλλεται εφάπαξ το 75% της οφειλής.
• Για οφειλές άνω των 9.000 ευρώ και
έως 12.000 ευρώ, καταβάλλεται εφάπαξ το 50% της οφειλής.
• Για οφειλές άνω των 12.000 ευρώ, καταβάλλεται εφάπαξ το 30% της οφειλής.
Στις περιπτώσεις που το ειδικό βοήθημα δεν επαρκεί για να καλυφθεί το
σύνολο της οφειλής, οι καταναλωτές θα
εντάσσονται σε πρόγραμμα διακανονισμού και θα εξοφλούν οι ίδιοι το εναπομείναν ποσό, σε άτοκες μηνιαίες δόσεις.

Γνώμη
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Αλέξης Καλλίρης

Συντονιστής Οργάν.Μελών ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Βέλου-Βόχας

“Θα κληθούμε σύντομα
να αναλάβουμε
και πάλι τις ευθύνες
διακυβέρνησης”
O συντονιστής της Οργάνωσης Μελών ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ Βέλου-Βόχας Αλέξης
Καλλίρης, σχολιάζει την τοπική και κεντρική πολιτική επικαιρότητα,
κατακεραυνώνει την κυβέρνηση της Ν.Δ. για το νέο πτωχευτικό νόμο και
τους χειρισμούς της στο θέμα της πανδημίας και διατυπώνει την άποψη ότι
σύντομα η αριστερά θα κληθεί και πάλι να αναλάβει τις τύχες της χώρας.
Κύριε Καλλίρη ας ξεκινήσουμε τη συνέντευξή μας από
τα πρόσφατα κοινοβουλευτικά γεγονότα: Γιατί η πρόταση
μομφής και γιατί τώρα;
Η κυβέρνηση ΝΔ δε νοιάζεται για τίποτα άλλο πέρα από τη
διατήρηση της εξουσίας της με κάθε μέσο, μακριά από την
κοινωνική πλειοψηφία και τις ανάγκες της. Το πολιτικό προσωπικό της ΝΔ, από τον Κυριάκο Μητσοτάκη μέχρι τους
υπουργούς του και κάτι πολιτικές καρικατούρες, δείχνουν
με το δάχτυλο την κοινωνία ως σύνολο, αλλά και στοχοποιούν
κοινωνικές ομάδες ξεχωριστά για να κρύψουν ευθύνες, κόλπα,
και κυρίως τη δομική ανικανότητα στη διαχείριση των μεγάλων
κρίσεων.
Η ΝΔ εφαρμόζει το «κρυφό» της πρόγραμμα κατά γράμμα.
Το ομολόγησε ο Χατζηδάκης. Εμείς το γνωρίζαμε, το είχαμε
επισημάνει, είχαμε χτυπήσει το καμπανάκι. Σήμερα δυστυχώς το καταλαβαίνουν και εκείνοι που πίστεψαν τα ψέματα για
φοροελαφρύνσεις και εκείνοι που υποστήριξαν πως «όλοι είναι
το ίδιο».Επιχειρούν ακραία αναδιανομή εις βάρος της κοινωνικής πλειοψηφίας, με μπαμπούλα την πανδημία για να περάσει
πλειστηριασμούς Α΄κατοικίας. Είναι μεσάζοντες κυριαρχικών

Η κυβέρνηση νομίζει πως
το σιωπητήριο που
έχει επιβάλει στα media,
θα ισχύει και στην
κοινωνία για πάντα.
Δεν θα της κάνει η
κοινωνία την χάρη αυτή,
αλλά ούτε και ο ΣΥΡΙΖΑ.

συμφερόντων, αυτών που έριξαν εκατομμύρια κάτω από το
τραπέζι και τώρα τα θέλουν πίσω πολλαπλάσια εις βάρος της
κοινωνίας
Για τρεις μέρες τα μέλη της κυβέρνησης και της ΚΟ της ΝΔ
βρίσκονται στη βουλή και όχι στο προστατευμένο περιβάλλον
των πετσωμένων media..
Η κυβέρνηση νομίζει πως το σιωπητήριο που έχει επιβάλει
στα media, θα ισχύει και στην κοινωνία για πάντα. Δεν θα της
κάνει η κοινωνία την χάρη αυτή, αλλά ούτε και ο ΣΥΡΙΖΑ. Ε,θα
βρισκόμαστε παντού, εκεί όπου καταρρακώνεται και ταυτόχρονα διεκδικείται το δίκιο και η αλήθεια.
Στο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ είστε ικανοποιημένοι από τη διαχείριση
της πανδημίας από την κυβέρνηση της ΝΔ; Αν όχι γιατί
δεν σας ακούμε να εκφράζετε έντονα την αντίθεσή σας
όπως αντίστοιχα έκανε η ΝΔ για την υπόθεση, για παράδειγμα, της πυρκαγιάς στο Μάτι;
Υπάρχουν μερικοί πολίτες που μας ρωτάνε ‘’γιατί δεν κάνετε
σκληρή αντιπολίτευση όπως αυτοί;’’ Απαντούμε ότι αν το κάναμε τότε θα είμασταν ίδιοι. Δεν θα γίνουμε ποτέ εμείς τέτοιοι να
ΓΥΡΙΣΤΕ ΣΕΛΙΔΑ

ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ
& ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ

Γλ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΟΥΒΙΤΑΚΗΣ

Ζευγολατιό
Κορινθίας

Άσσος
Κορινθίας

ΤΗΛ.:

ΤΗΛ.:

27410 56566

27410 89117

∆ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΕΙ

Κιν.: 6944 243418 & 6937 114763

BOX CENTER
Γ. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ - Ν. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΟΕ

ΠΩΛΗΣΗ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ
& ΕΙ∆ΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Ζευγολατιό Κορινθίας
τηλ: 27410 55151
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βάζουμε τα κανάλια να μετρούν τους νεκρούς όπως έκαναν
αυτοί με την τραγωδία στο Μάτι. Από την αρχή της πανδημίας
μέχρι και τώρα που μιλάμε έχουμε κρατήσει υπεύθυνη στάση –πως θα γινόταν αλλιώς όταν έχεις να κάνεις με την ζωήκαι εφαρμόζουμε κατά γράμμα ό,τι λένε οι επιστήμονες. Ας
κάνουμε και μία σύγκριση της στάσης μας με γεγονότα.
Μόλις πριν λίγες ημέρες στη Νέα Ζηλανδία θριάμβευσε
το Εργατικό Κόμμα της πρωθυπουργού Τζασίντα Άρντερν
με 51% που εφάρμοσε σε μεγάλο βαθμό αυτά που περιγράψαμε στα πρόγραμμα μας ‘’Μένουμε Όρθιοι 1 & 2’’ και στις
προτάσεις του Αλέξη Τσίπρα στη ΔΕΘ. Διαρκή στήριξη των
οικονομικά ασθενέστερων, τόνωση της εσωτερικής κατανάλωσης και του εγχώριου τουρισμού για όσο καιρό διαρκεί η
πανδημία. Όποιος έμπαινε στη χώρα υποχρεωτικά τεστ και
αυστηρό υγειονομικό πρωτόκολλο και τμηματικό άνοιγμα της
οικονομίας, ίδρυση ΜΕΘ και πρόσληψη 10.000 ατόμων στην
Δημόσια Υγεία όπως είχαμε δρομολογήσει άλλωστε.
Τι άλλο είπαμε: Πιστή εφαρμογή του τρίπτυχου τεστ- ιχνηλάτηση-απομόνωση
Δεν υπάρχουν διλήμματα ανάμεσα στη ζωή και την οικονομία.
Όλα αυτά κοστολογημένα μέχρι το τελευταίο ευρώ, από τα
πλεονάσματα μέχρι τις οικονομικές ελαφρύνσεις και χρηματοδοτήσεις της Ε.Ε. Είμαστε σίγουροι ότι η υπεύθυνη στάση
μας έχει καταγραφεί στη συνείδηση των πολιτών όσο κι αν
τα μέσα της Λίστας Πέτσα το εξαφάνισαν, το είδαμε και στις
εξορμήσεις μας. Σήμερα που μιλάμε εν μέσω του δεύτερου θανατηφόρου κύματος η οικονομία χρειάζεται περίπου
170.000.000 στήριξη την ημέρα, που σημαίνει 62δις για έξι
μήνες. Δηλαδή τσάκισαν και την Υγεία και την οικονομία.
Ωστόσο, κ. Καλλίρη, βλέπουμε ότι τα οικονομικά μεγέθη
της χώρας παρουσιάζονται ως θετικά. Πού πιστεύετε ότι
οφείλεται αυτό;
Θετικά, ήταν. Δεν ξέρω αν ισχύει το ίδιο, πια. Εξηγώ.
Για πρώτη φορά από τη σύσταση του νέου ελληνικού
κράτους, κυβέρνηση – η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – παρέδωσε
πλεόνασμα, κάτι που ούτε ο Καποδίστριας δεν το κατάφερε.
Όλα αυτά θυμηθείτε, μέσα σε ασφυκτικά δεσμευτικό οικονομικό πλαίσιο με πέντε αξιολογήσεις, ενώ είχαμε παραλάβει μία οικονομία σε ύφεση, πλήρως αποβιομηχανοποιημένη, με το 2ο μνημόνιο Σαμαρά ανεκτέλεστο στο σύνολο του
και ανεργία στο 27%.
Παραδώσαμε σε 4,5 χρόνια 37δις πλεόνασμα, ανεργία μειωμένη κατά 10 ολόκληρες μονάδες, 36 μήνες συνεχούς ανάπτυξης, λυμένο ασφαλιστικό, ανάκτηση και επέκταση δικαιωμάτων των εργαζομένων, κανόνες λειτουργίας,
συνεχείς ελέγχους και πρόστιμα ακόμα και μέσα σε υποκαταστήματα τραπεζών, πλεονασματικό ΕΦΚΑ και πλήθος
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Δεν υπάρχουν
διλήμματα ανάμεσα
στη ζωή και την
οικονομία
μικρών και μεγάλων επενδύσεων στα τελικά στάδια, δημόσια διαβούλευση για φιλική υπέρ του πολίτη αναθεώρηση
Συντάγματος.
Ας έρθουμε τώρα στην τοπική ατζέντα. Τα προβλήματα της
Κορινθίας είναι πολλά και καυτά. Με πρώτο και κύριο το
φράγμα του Ασωπού; Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ δεν κατάφερε
να κόψει την κορδέλα.
Θυμάστε πόσα εγκαίνια και επισκέψεις έγιναν στον Ασωπό; Δεν τους προλαβαίναμε από το 2009 που το δημοπράτησαν μέχρι το 2014 που το παράτησαν οριστικά, υπερκοστολογημένο και τυφλό. Μέχρι που ήρθε ο Σύριζα με τις εργώδεις
και αθόρυβες προσπάθειες δύο χρόνων του Χαρ.Κασίμη να
το επανεντάξει, να βρεθεί χρηματοδότηση με επιπλέον κεφάλαια που το διασφαλίζουν, δρομολογημένες μελέτες με
εξασφαλισμένη χρηματοδότηση για την κατασκευή κλειστών
δικτύων αγωγών για άρδευση και για ύδρευση των ωφελούμενων περιοχών.
Σε 14 μήνες από σήμερα το Φράγμα Ασωπού θα ευεργετήσει τους αγρότες αλλά και όλους τους κατοίκους και
επισκέπτες του δήμου μας και όλης της Κορινθίας. Είναι ένα
δυνατό αναπτυξιακό έργο με πολυδιάστατες επωφελείς
επιρροές στην τοπική κοινωνία που, ας μην γελιόμαστε, θα
είχε ναυαγήσει αν δεν είχε υπάρξει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.
Στο χέρι των σημερινών κυβερνώντων είναι να ολοκληρώσουν τις μελέτες και το έργο των κλειστών αγωγών. Θα
δούμε αν είναι ικανοί τουλάχιστον σε αυτό.
Με τις αποζημιώσεις από τις πλημμύρες του «Ζορμπά»
όμως, οι οποίες έπρεπε να δοθούν επί κυβερνήσεως Συριζα, δεν πήγαν και τόσο καλά τα πράγματα. Οι επαγγελματίες δεν τις έχουν λάβει ακόμα, αν δεν απατώμαι.
Για τις αποζημιώσεις του Ζορμπά υπάρχει κι εδώ ένα
μικρό ιστορικό δείγμα των πολιτικών που υπηρετούνται. Η
κυβέρνηση Σύριζα έκανε το καθήκον της όπως επιβάλλεται
από μία κυβέρνηση. Στήριξε γενναία τον Δήμο μας με τεράστια κονδύλια αποκατάστασης ζημιών, παρακολούθησε τις
προβλεπόμενες διαδικασίες αποζημιώσεων – έδωσε λύσεις
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σε κρίσιμα σημεία της διαδικασίας – και κατατέθηκαν τα χρήματα των πληγέντων επαγγελματιών έπειτα από 8 μήνες.
Το θέμα το παρακολουθήσαμε ως Οργάνωση Μελών και
ξέρουμε όλες τις λεπτομέρειες. Ούτε γρηγορόσημα ούτε παρεμβάσεις βουλευτών, ούτε κατόπιν ‘’προσωπικών ενεργειών’’ τα χρήματα μπήκαν σε κωδικό είσπραξης.
Μεσολάβησαν οι εκλογές και έκτοτε τα χρήματα αγνοούνται και όλο αυτό το διάστημα περίπου 16 μηνών οι 100 περίπου
δικαιούχοι εξευτελίζονται ικετεύοντας όσα δικαιούνται, άλλοι τρέχουν σε γραφεία κατόπιν υποδείξεων καλοθελητών
για προσωπικές υποσχέσεις βουλευτών και παραγόντων της
ΝΔ ότι θα δουν ξεχωριστά το ζήτημα τους χωρίς κανείς τους
μέχρι σήμερα να έχει εισπράξει ούτε σεντς. Ο βουλευτής Σύριζα-Π.Σ του νομού μας Γιώργος Ψυχογιός σε συνεννόηση με
την Οργάνωση μας έκανε ερώτηση στη βουλή. Ακόμη περιμένουμε απάντηση, κανείς δεν ξέρει τι γίνεται…
Ας περάσουμε σε ένα άλλο θέμα. Στη λειτουργία των σχολείων σε σχέση με την πανδημία του κορωνοϊού.
Για τα σχολεία εκφράζουμε τις ανησυχίες μας όπως γίνεται σε όλες τις σχολικές μονάδες της χώρας. Η εμμονή Κεραμέως έχει ολέθρια αποτελέσματα. Πάνω από 180 σχολεία
έχουν παρουσιάσει κρούσματα και έχουν κλείσει. Οι εκπαιδευτικοί μας δουλεύουν στο κόκκινο χωρίς μέσα, επαρκή
πληροφόρηση, με κενά και καμία κρατική μέριμνα. Ειλικρινά αν δεν υπήρχε τόσο υψηλό αίσθημα ευθύνης σε εκπαιδευτικούς γονείς και παιδιά θα μιλούσαμε για άλλες καταστάσεις
τώρα, χωρίς αυτό δυστυχώς να το αποκλείουμε. Ούτε μάσκες δεν έχουν μοιράσει ακόμα, μετά το πρώτο φιάσκοσκάνδαλο.
Κύριε Καλλίρη, κλείνοντας αυτή τη συνέντευξη θα ήθελα
να περάσουμε πάλι στα του οίκου σας. Ποια είναι η σχέση
μας με την κοινωνία από τη θέση της αντιπολίτευσης; Οι
δημοσκοπήσεις εμφανίζουν το κόμμα σας αρκετά χαμηλά.
Αποτυπώνεται αυτό και στη σχέση σας με την κοινωνία;
Από την πρώτη στιγμή που το εκλογικό αποτέλεσμα μας
ανέθεσε καθήκοντα αξιωματικής αντιπολίτευσης και για
πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια της πολιτικής ιστορίας του
τόπου χιλιάδες κόσμου αντιλήφθηκε ότι πρέπει να ενισχύσει
την παρέμβαση του, να στοιχηθεί μαζί μας, ν΄αναλάβει δράση.
Και στον δήμο μας υπάρχει κινητικότητα από την τοπική
κοινωνία. Ψάχνει, ρωτάει τι να κάνει, μας παρατηρεί. Σε όλες
τις δραστηριότητες μας και πριν ξεσπάσει η πανδημία μα και
εν μέσω αυτής δεν μπορούμε να μην επισημάνουμε αυτή την
αισιόδοξη προωθητική κινητικότητα των προοδευτικών
πολιτών.
Οι νέες συνθήκες και τα καθήκοντα που αυτές επιβάλουν μας βρίσκουν σοφότερους μα το ίδιο ενθουσιώδεις.
Έχουμε πλήρως αντιληφθεί ότι η βίαιη πρώτη φάση ανάληψης κυβερνητικών καθηκόντων από τον Σύριζα σε περιβάλλον διπλής χρεοκοπίας και οικονομικών εκβιασμών που
έδεναν τα χέρια μας πισθάγκωνα μέχρι σήμερα που μετασχηματιζόμαστε σε φορέα έκφρασης κάθε δημοκρατικού πολίτη
μας δίνει τη δυνατότητα να επιχειρούμε άμεσα και στοχευμένα την πολιτική μας ατζέντα.
Είναι το μεγάλο στοίχημα να βάζουμε εμείς τα θέματα, κάθε μέρα, να ηγεμονεύσουμε όχι μόνο με τις σωστές μας
προτάσεις, τα συγκρίσιμα και συντριπτικά, αξιακά, αποτελεσματικά και ηθικά μας πλεονεκτήματα όπως δείξαμε στην
περίοδο της διακυβέρνησης μας, μα και ιδεολογικά. Να μπει
η γραμμή άμυνας της προόδου και της ειρηνικής ευημερίας
σε κάθε πράξη μας, φάρος και ασπίδα για την κοινωνία.
Πιστεύουμε ότι τα πλειοψηφικά δημοκρατικά αντανακλαστικά της κοινωνίας μας είναι και πάλι οξυμένα σε μεγάλο
βαθμό, όσο κι αν τις τελευταίες δεκαετίες με αποκορύφωμα
αυτήν που διανύουμε δέχθηκαν ισχυρά πλήγματα άντεξαν και
αφού άντεξαν θα ξαναδώσουν μεγάλη πλειοψηφία, μαζί με
συμμετοχή για συνδιαμόρφωση του δρόμου που θα ξαναβάλει τη χώρα στις ράγες της σωστής πλευράς της Ιστορίας.
Είναι προφανές ότι θα καλεστούμε και σύντομα μάλιστα ν΄
αναλάβουμε τις ευθύνες που μας αναλογούν ιστορικά. Στρατηγικός στόχος μας θα πρέπει να είναι η συνεργασία με τις
φίλες χώρες των Βαλκανίων για την ανάπτυξη και αδελφική
συνύπαρξη μας. Θα είναι στόχος μας όπως και πριν η πολυδιάστατη δραστηριότητα στα θέματα εξωτερικής πολιτικής και στερέωμα όλων των στρατηγικών συμμαχιών απέναντι στον νευρικό μας γείτονα.
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ΔΙΑΝΟΙΞΗ
ΣΟΥΛΙ: Το μονοπάτι

έγινε δρόμος και
ομόρφυνε την
περιοχή

Δόθηκαν και φέτος οι υποτροφίες
Μαυρούλια στους νέους αριστούχους
Περιορισμένη και λιτή η φετινή εκδήλωση λόγω των ειδικών συνθηκών

Μετά από χρόνια έγινε διάνοιξη
και διαπλάτυνση ενός παλιού και
όμορφου μεγάλου μονοπατιού
στο Σούλι, που είχε κατακρημνιστεί. Όπως σημειώνει ο
πρόεδρος του χωριού Νίκος
Νικολάου σε ανάρτησή του,
είναι πλέον δρόμος και συνδέει
τις βρύσες του χωριού μας με
τον δρόμο που οδηγεί στον Άγιο
Νικόλαο.

Για μία ακόμη χρονιά οι αριστεύσαντες μαθητές του δήμου Σικυωνίων
επιβραβεύθηκαν με την απονομή των
υποτροφιών του «Ιδρύματος Γεωργίου
Αναστ. Μαυρούλια».
Δεκαέξι παιδιά αγόρια και κορίτσια
μοιράστηκαν τις φετινές υποτροφίες
λαμβάνοντας από 1.000€ ο καθένας
ως επιβράβευση για την εισαγωγή τους
σε σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Σε μια λιτή και περιορισμένη εκδήλωση, λόγω κορωνοϊού, ο δήμαρχος
Σικυωνίων Σπύρος Σταματόπουλος,
ο αντιδήμαρχος Οικονομικών Γιώργος
Τσολάκος, ο πρόεδρος της «Μηκώνης» Δημήτρης Ζάρκος, ο πρόεδρος
της ΚΟΔΕΔΗΣ Γιάννης Σωτηρόπουλος
και η νομική σύμβουλος του δήμου
Σικυωνίων Κωνσταντίνα Γεωργούλια
απένειμαν τις προβλεπόμενες χορηγίες
στους αριστεύσαντες μαθητές.
Στη σύντομη ομιλία του, ο δήμαρχος
Σικυωνίων θύμισε στους νέους ποιος
ήταν ο Γεώργιος Μαυρούλιας, ένας

Κιατανιώτης μετανάστης των αρχών
του 20ου αιώνα στην Αμερική, όπου
χάρη στο επιχειρηματικό του δαιμόνιο,
κατάφερε να φτιάξει μια μεγάλη και αξιόλογη περιουσία.
Άφησε δε, παρακαταθήκη την περιουσία αυτή στο δήμο Σικυωνίων και
όρισε να δίνονται κάθε χρόνο χρηματικά ποσά για την υποστήριξη των
αριστευσάντων αρρένων μαθητών στο
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
Αθηνών.
Ο σύγχρονος δήμος Σικυωνίων τη
δεκαετία του ‘80 με αλλεπάλληλες δικαστικές διαμάχες κατάφερε αφενός
μεν οι υποτροφίες να αφορούν και τις
γυναίκες επιτυχούσες, αφετέρου δε να
επεκταθούν στους επιτυχόντες όλης
της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Ωστόσο, οι υποτροφίες για μεγάλο
διάστημα πριν και μετά τη δεκαετία του
2000 δεν δίνονταν και από το 2011 και
μετά έγινε ένας μεγάλος δικαστικός
αγώνας σε Αμερική και Ελλάδα για

την εξασφάλισή τους.
Ο δήμαρχος Σπύρος Σταματόπουλος
εξιστόρησε στους νέους βραβευθέντες
τις αλλεπάλληλες μάχες που δόθηκαν
στα δικαστήρια της Ινδιανάπολης, από
τον ίδιον, με την νομική υποστήριξη της
δικηγόρου του δήμου Κωνσταντίνας
Γεωργούλια, ώστε να εξασφαλιστεί η
διαχείριση της περιουσίας του Μαυρούλια από το εν Κιάτω «Ίδρυμα Γεωργίου Μαυρούλια».
«Από το 2017 και μετά οι υποτροφίες δίνονται ανελλιπώς» τόνισε ο
δήμαρχος Σικυωνίων εκφράζοντας την
ικανοποίησή του που εκπληρώνεται με
τον καλύτερο τρόπο η τελευταία επιθυμία του αείμνηστου Γεωργίου Μαυρούλια.
Ο Σπύρος Σταματόπουλος απευθυνόμενος στους νέους επιτυχόντες, τους
ευχήθηκε να έχουν πάντα επιτυχίες
στη ζωή τους, να θυμούνται τον τόπο
τους, να τον αγαπούν και να προσφέρουν στην πατρίδα τους.

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

- Ακοολογικός έλεγχος
παίδων & ενηλίκων

- Έλεγχος λαβυρινθικής
λειτουργίας (Ίλιγγος/Ζάλη)

- Εκτίμηση εμβοών (βουητά)
και ροχαλητού

- Ενδοσκοπικός έλεγχος
ρινός, φάρυγγα, λάρυγγα
και ώτων

18

ΔΕΥΤΕΡΑ 02 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Τζάκι, ξυλόσομπα και λέβητας ξύλων

Ο

Τι πρέπει να γνωρίζουμε νια την συντήρηση και τον καθαρισμό των καμινάδων τους.
Είναι απαραίτητη η ετήσια συντήρηση τους, γιατί:

καπνός των ξύλων που καίγονται αφήνει κατάλοιπα στα τοιχώματα της καμινάδας σχηματίζοντας
καπνιά η οποία μυρίζει δυσάρεστα, ιδιαίτερα το
καλοκαίρι. Σταδιακά μικραίνει η διατομή της καμινάδας,
αρχίζει να μη τραβάει σωστά με αποτέλεσμα
να διαφεύγει καπνός στον χώρο σας. Ο καθαρισμός της καμινάδας συνήθως σταματάει αυτά τα συμπτώματα.
Είναι όμως μόνο αυτός ο λόγος που πρέπει να καθαρίζουμε την καμινάδα μας;
Ο περισσότερος κόσμος δεν γνωρίζει ότι,
για τις φωτιές που αρπάζουν οι καμινάδες,
αιτία είναι η πίσσα που σχηματίζεται σταδιακά στα τοιχώματα τους από την καπνιά που
έχει μαζευτεί σ αυτά. Η άγνοια και η αμέλεια
καταλήγουν στο να αρπάξει φωτιά η καμινάδα.
Γνωρίζετε ότι ο καθαρισμός της καμινάδας από μόνος
του δεν μπορεί να αφαιρέσει την πίσσα που είναι η αιτία
της φωτιάς;;;
Ή μήπως πιστεύετε πως αρκεί να χρησιμοποιήσετε ένα
από τα πολλά προϊόντα που κυκλοφορούν και υπόσχονται
«μαγικό καθαρισμό» της καμινάδας, για να είναι όλα εντάξει και ασφαλή;...
Η αλήθεια είναι πως είναι απαραίτητη η χρήση ενός
προϊόντος που θα αποσαθρώσει την πίσσα, αλλά χρειάζεται να γίνει και καθαρισμός για να αφαιρεθεί.
Εμείς, το Camino Service, είμαστε η πιο εξειδικευμένη
εταιρία που ασχολείται αποκλειστικά με την συντήρηση
και την ασφαλή λειτουργία της καμινάδας. Έχουμε δημιουργήσει ένα Πανελλαδικό δίκτυο συνεργατών, το οποίο
έχουμε εκπαιδεύσει και εξοπλίσει με τον πλέον σύγχρονο
και αποτελεσματικό εξοπλισμό, ώστε να παρέχουμε τις
ολοκληρωμένες υπηρεσίες μας σε κάθε γωνιά της Ελλάδας.
Εμείς, το Camino Service, παράγουμε το πλέον εξειδι-

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

κευμένο και καινοτόμο επαγγελματικό προϊόν για την
απομάκρυνση της πίσσας, το PISSA off - ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΤΗΣ
ΠΙΣΣΑΣ, και σας το διαθέτουμε δωρεάν σε κάθε καθαρισμό της καμινάδας σας.
Το PISSA οff-ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΤΗΣ ΠΙΣΣΑΣ,
αποσαθρώνει και φουσκώνει την πίσσα,
ώστε να μπορέσει να αφαιρεθεί στον ετήσιο καθαρισμό της καμινάδας.
Εσείς για την δική σας ασφάλεια ποιον θα
εμπιστευθείτε;
•
κάποιον που σένα χαρτί γράφει “καθαρισμός καμινάδων” έχει ένα κινητό κι ένα
μικρό όνομα και ασχολείται ευκαιριακά με
τον καθαρισμό, ποντάροντας στην άγνοιά
σας...
ή...
• μια υπεύθυνη εταιρία με έδρα, που καθαρίζει επαγγελματικά την καμινάδα σας, χωρίς να λερώνει
καθόλου τον χώρο σας, και ταυτόχρονα σας ενημερώνει
για όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε;

Υπεύθυνος συνεργάτης της περιοχής σας:
Δ/ΝΣΗ ΈΔΡΑΣ: ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 15, ΚΙΑΤΟ
ΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
τηλ.: 6942 846 414

ήταν, είναι και θα είναι πάντα μαζί σας...
www.camino-service.gr

Γνώμη
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Νέα χρηματοδότηση από το
πρόγραμμα "Φιλόδημος" για
την αγορά μηχανημάτων έργου

ΔΕΥΑ Σικυωνίων: Εξασφάλιση
νέας χρηματοδότησης από
το ΕΣΠΑ για τον έλεγχο των
διαρροών ύδρευσης
Μια νέα χρηματοδότηση που αγγίζει
τα 2.000.000 ευρώ εξασφάλισε ο Δήμος Σικυωνίων για την «Προμήθεια,
Εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος τηλεελέγχου – τηλεχειρισμού
και εντοπισμού διαρροών με τη χρήση
ασύρματων αισθητήρων του δικτύου
ύδρευσης Κιάτου».
Στόχος του συστήματος είναι αφενός η ελαχιστοποίηση των απωλειών
νερού και αφετέρου η συνεχής παρακολούθηση και επίβλεψη σημαντικών
παραμέτρων της λειτουργίας του συστήματος ύδρευσης.
Ο δήμαρχος Σικυωνίων Σπύρος

Σταματόπουλος τόνισε σε δηλώσεις
του σχετικά με τη νέα χρηματοδότηση
ότι είναι σημαντικό να προστατέψουμε
με κάθε τρόπο το πολυτιμότερο αγαθό του τόπου μας, το νερό, είτε αυτό
γίνεται με την ορθολογική διαχείρισή
του, είτε με την εγκατάσταση αυτοματισμών για τον περιορισμό των διαρροών και των απωλειών.
Η δικαιοσύνη, επισημαίνει, στη διαχείριση του νερού, ξεκινά από τη Δημοτική Επιχείρηση, η οποία θωρακίζει
και προστατεύει το μεγάλο έργο της
υδροδότησης με πόσιμο νερό Στυμφαλίας.

Νέα χρηματοδότηση από το πρόγραμμα "Φιλόδημος" πέτυχε ο δήμος
Σικυωνίων για την προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού
εξοπλισμού.
Η χρηματοδότηση αφορά την προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων ή αγορά νέων μηχανημάτων ή/
και συνοδευτικού εξοπλισμού.
Ο δήμαρχος Σικυωνίων Σπύρος Σταματόπουλος εξέφρασε την

ικανοποίησή του για τη νέα χρηματοδότηση που ενισχύει τις προσπάθειες εκσυγχρονισμού του μηχανολογικού εξοπλισμού του δήμου
και συνεπώς την ποιότητα παροχής
υπηρεσιών προς τους πολίτες. Σ'
αυτό το πλαίσιο σημείωσε, ο δήμος
θα εντείνει τις προσπάθειές του για
την εξασφάλιση χρηματοδοτήσεων
υπέρ της καλής λειτουργίας των
υπηρεσιών.
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Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Δωρεάν Μαστογραφία και Τεστ Παπανικολάου
για ένα μήνα στο δήμο Σικυωνίων
Παρέχονται από το Ελληνικό Ίδρυμα Ογκολογίας, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου στο πλαίσιο του
προγράμματος πληθυσμιακού ελέγχου «Η ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ»

Σ

το πλαίσιο του προγράμματος
πληθυσμιακού ελέγχου «Η ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ»,
που πραγματοποιεί το Ελληνικό Ίδρυμα Ογκολογίας για την πρόληψη και
έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του
μαστού και του τραχήλου της μήτρας,
και μετά από αίτημα της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας και
του Δήμου Σικυωνίων το οποίο
έγινε αποδεκτό, ξεκινά πρόγραμμα
πληθυσμιακού ελέγχου για όλες τις
γυναίκες που κατοικούν μόνιμα
στον Δήμο για μαστογραφία και
τεστ Παπανικολάου, υπό την Αιγίδα
της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Οι
εξετάσεις παρέχονται, όπως πάντα,
εντελώς ΔΩΡΕΑΝ χωρίς οικονομικά,
ασφαλιστικά ή φορολογικά κριτήρια.
Στόχος του προγράμματος αυτού
είναι η εξέταση όλων των γυναικών
ηλικίας 25 ετών και άνω με Τεστ Παπανικολάου και των γυναικών ηλικίας
από 40 ετών μέχρι 70 ετών επιπροσθέτως με Μαστογραφία.

Οι εξετάσεις θα πραγματοποιούνται,
από την Δευτέρα 9 Νοεμβρίου 2020
και για ένα μήνα στην ειδική αυτοκίνητη μονάδα που διαθέτει το Ελληνικό Ίδρυμα Ογκολογίας, η οποία (για
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα)
θα βρίσκεται σταθμευμένη στην Πλατεία Ελευθερίας (Έναντι Δημαρχείου
Κιάτου). Οι ενδιαφερόμενες μπορούν να επικοινωνούν από Δευτέρα
έως και την Παρασκευή 08:30-14:30
στα τηλέφωνα 27413.60601-664 και
27423.60130, για να προγραμματίσουν το ραντεβού τους.
Τις μαστογραφίες και τα λαμβανόμενα επιχρίσματα διαγιγνώσκουν
έμπειροι ιατροί ακτινολόγοι και κυτταρολόγοι. Στις μαστογραφίες γίνεται
διάγνωση χωριστά από δύο ακτινολόγους και εάν υπάρχει διάσταση
απόψεων παραπέμπονται σε επιτροπή ιατρών για περαιτέρω έλεγχο. Οι

Μετά την ολοκλήρωση του Δήμου
Σικυωνίων, και μετά από αιτήματα
των υπολοίπων Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, τα οποία
ήδη έχουν συγκεντρωθεί και έχουν
γίνει αποδεκτά από το Δ.Σ. του Ιδρύματος, η μονάδα θα μεταβεί σε επόμενο Δήμο της Π.Ε. ούτως ώστε σταδιακά να ολοκληρωθεί ο πληθυσμιακός
έλεγχος ολοκλήρου του γυναικείου
πληθυσμού της Π.Ε. Κορινθίας.
Το Ελληνικό Ίδρυμα Ογκολογίας,
με μόνιμο χορηγό το «Ελληνικό Αντικαρκινικό Ινστιτούτο», πραγματοποιεί
προγράμματα πληθυσμιακού ελέγχου
για την πρόληψη κι έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του μαστού και του
τραχήλου της μήτρας με δωρεάν
εξετάσεις του γυναικείου πληθυσμού
Δήμων και Περιφερειακών Ενοτήτων
της χώρας. Τα προγράμματα αυτά,
πραγματοποιούνται στον Ελλαδικό
χώρο από το 1989.
γυναίκες
ενημερώνονται ταχυδρομικώς
για τα αποτελέσματα
των εξετάσεων με
προσωπική επιστολή.
Στην περίπτωση που
υπάρχουν ύποπτα ευρήματα, οι γυναίκες
καλούνται για επανεξέταση. Σε περίπτωση
που χρειαστεί συμπληρωματικός
έλεγχος,
αυτός
πραγματοποιείται, επίσης δωρεάν,
στην σταθερή μονάδα
του Ιδρύματος. Εάν
χρειαστεί ιατρική παρέμβαση προτείνεται
η παραπομπή των γυναικών στο νοσοκομείο
«Ο Άγιος Σάββας», το
οποίο είναι το νοσοκομείο αναφοράς.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΑΧΙ
Volkswagen Passat

ΕΔΡΑ ΚΙΑΤΟ 6940287828

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν δήμος Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης
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ΣΠΥΡΟΣ
ΚΑΡΑΒΑΣ:

Εισπράττουμε
αλαζονική
συμπεριφορά
Τι λέει ο επικεφαλής της
μειοψηφίας σχετικά με
όσα διεμήφθησαν στο Δ.Σ.

ΕΓΚΑΙΝΙΑ
Στα νέα γραφεία
του ο "Αυλός"
Ξυλοκάστρου

Τις θέσεις του συνδυασμού
του σχετικά με το τελευταίο δημοτικό συμβούλιο στην Ευρωστίνη παρουσιάζει ο επικεφαλής του συνδυασμού Ορίζοντες
Δημιουργίας, Σπύρος Καραβάς,
ο οποίος σε ανάρτησή του επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι «με
λύπη διαπιστώσαμε ότι στα θέματα της ημερήσιας διάταξης δεν
υπήρχε κανένα που να αφορά

την Ευρωστίνη. Τα έχουμε συζητήσει και επιλύσει όλα άραγε
ή συνεδριάζουμε για το “θεαθήναι”;; (…)
Συνοπτικά 14 μήνες στην
Ευρωστίνη έχουμε δει το 5x5
του γηπέδου της Λυκοποριάς
να μεταφέρεται αλλού από εκεί
που ήθελαν οι πολλοί, το σχέδιο
πόλεως Λυγιάς να παγώνει, την
τράπεζα Πειραιώς να κλείνει

χωρίς να κάνουμε το οτιδήποτε, το Ειρηνοδικείο Δερβενίου
να φθείρεται ασυντήρητο μην
έχοντας ακόμα ούτε καν μελέτη
στατικής επάρκειας για να δρομολογήσουμε τις απαραίτητες
παρεμβάσεις, τον περιφερειακό
δρόμο Δερβενίου σε προφορικές συζητήσεις, τις απαραίτητες
πράξεις αναλογισμού να μην
απασχολούν τη δημοτική αρχή,

τα δυο απαραίτητα αρδευτικά
έργα στα Ροζενά και στο Σκουπαίικο στα αζήτητα, την επέκταση του βιολογικού και τον δρόμο
Δερβένι-Ευρωστίνη-Φενεός
σε προφορικές διαβεβαιώσεις
υπουργείων και περιφέρειας
ακόμα...Τουλάχιστον υπάρχουν
οι πρόεδροι-εργάτες να βελτιώνουν την εικόνα», σημειώνει με
νόημα ο κ. Καραβάς!

Η ανεξαρτητοποίηση της πρώην
αντιδημάρχου που τάραξε
τα “δημοτικά” νερά της δυτ. Κορινθίας
ΓΙΌΛΑ ΜΑΣΤΈΛΛΟΥ: «Η συνείδηση και το ήθος μου δεν μου επιτρέπουν να στηρίζω
αποφάσεις οι οποίες έχουν στυγνή διαχειριστική αντίληψη, χωρίς αναπτυξιακό όραμα»

Δ

Στο νέο του “σπίτι” εγκαταστάθηκε ο Μουσικός και Μορφωτικός
Σύλλογος Ξυλοκάστρου «Ο
Αυλός». Τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου με μία λιτή, λόγω κορωνοϊού,
εκδήλωση, εγκαινιάστηκαν τα νέα
γραφεία του συλλόγου στον εγκαταλελειμμένο για χρόνια, σταθμό
των τραίνων στο Ξυλόκαστρο.
Την εκδήλωση τίμησαν με τη παρουσία τους, ο Βουλευτής Κορινθίας ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Ψυχογιός,
οι αντιπερ/ρχες μας Αναστάσιος
Γκιολής και Αθηνά Κόρκα, ο
Δήμαρχος Βλάσης Τσιώτος, ο
πρόεδρος του Δ.Σ. Νίκος Λάσκος
και οι αντιδήμαρχοι Ξυλοκάστρου
Ευρωστίνης, η ανεξάρτητη Δημ.
Σύμβουλος Γιόλα ΜαστέλλουΒασιλάκη, η πρ. του Εμπορικού
Συλλόγου Ξυλόκαστρου, ο νέος
μαέστρος του συλλόγου Δημήτρης Γαζής καθώς και παλιοί και
νέοι χορωδοί.
Η πρόεδρος του Συλλόγου κ.
Μαίρη Νικολοπούλου ευχαρίστησε θερμά όλους όσοι τίμησαν με
τη παρουσία τους την εκδήλωση του αγιασμού. Επιπλέον,
ευχαρίστησε τη Δημοτική Αρχή
και τον Δήμαρχο Βλ. Τσιώτο, για
την βοήθεια στο να υλοποιηθεί
το όνειρο του συλλόγου και να
αποκτήσει τη δική του στέγη μετά
από 26 χρόνια χορωδιακής ζωής
και 40 χρόνια του Συλλόγου.

εν πάει πολύς καιρός που η
πρώην αντιδήμαρχος Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης Γιόλα
Μαστέλλου-Βασιλάκη ανεξαρτητοποιήθηκε και διαχώρισε τη θέση
της από τις πολιτικές και τις πρακτικές της
δημοτικής αρχής Τσιώτου και μάλιστα με
ένα κείμενο ξεκάθαρο και κοφτερό σαν
γυαλί, που έλεγε πολλά πράγματα έξω
από τα δόντια.
Η κ. Μαστέλλου, η οποία είχε παραιτηθεί
από τη θέση της αντιδημάρχου το καλοκαίρι που πέρασε, με μία επιστολή επίσης
“τσεκουράτη”, απευθύνει, ως είθισται, την
επιστολή ανεξαρτητοποίησής της προς
τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου
Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης και αναφέρει αναλυτικά:
«Κύριε Πρόεδρε,
Με την επιστολή μου αυτή και σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 73 του Νόμου
4555/2018, ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ με αναγκάζουν να δηλώσω την ΑΝΕΞΑΡΤΟΠΟΙΗΣΗ
μου από τη Δημοτική παράταξη «Ανανεωτική Συνεργασία», με την οποία αναδείχτηκα Δημοτική Σύμβουλος στις Δημοτικές
Εκλογές του Μαΐου του 2019 στο Δήμο
Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης.
Η συνείδησή μου και η ιδεολογία μου δεν
ταυτίζονται πλέον με τον τρόπο προσέγγισης των διαφόρων σοβαρών θεμάτων και
επίλυσης προβλημάτων από την Δημοτική
Αρχή.
Σε μια εποχή οικονομικής κρίσης και πολιτικής αβεβαιότητας όπου τίποτα δεν μένει
κρυφό και κανείς δεν μπορεί να ξεγελάσει
κανέναν παρά το μόνο που μπορεί είναι να
του κλέψει την ελπίδα, η συνείδηση και το
ήθος μου δεν μου επιτρέπουν να στηρίζω
αποφάσεις οι οποίες έχουν στυγνή διαχειριστική αντίληψη, χωρίς αναπτυξιακό όραμα, χωρίς ουσιαστικές και αποφασιστικές
λύσεις για τα σημαντικά προβλήματα του
τόπου μας.
Διαπιστώνω ότι οι προεκλογικές μας θέσεις παραμένουν ανεκπλήρωτες. Ατολμία

n

Ατολμία στη λήψη αποφάσεων για
σοβαρά ζητήματα, υποσχεσιολογία,
αναβλητικότητα, έλλειμμα
συντονισμού, συγκεντρωτισμό,
έπαρση, σολομώντειες λύσεις &
αναμορφώσεις προϋπολογισμών
στην στυγνή λογική της
εξυπηρέτησης μικροσυμφερόντων
στη λήψη αποφάσεων για σοβαρά ζητήματα, υποσχεσιολογία, αναβλητικότητα,
έλλειμμα συντονισμού, συγκεντρωτισμό,
έπαρση, σολομώντειες λύσεις & αναμορφώσεις προϋπολογισμών στην στυγνή
λογική της εξυπηρέτησης μικροσυμφερόντων.
Παράλληλα είναι φανερή η υποβάθμιση
της λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου που, ενώ θα έπρεπε να αποτελεί χώρο
διαλόγου και σύνθεσης απόψεων για τα
μείζονος σημασίας ζητήματα του Δήμου,
στην πράξη λειτουργεί διεκπεραιωτικά,

απαξιώνοντας την ασκούμενη κριτική,
ακόμα και την καλοπροαίρετη, καθώς και
την κατάθεση αξιόλογων προτάσεων από
δημοτικούς συμβούλους ,οι οποίοι, απλά
καλούνται να επικυρώνουν με την ψήφο
τους ειλημμένες αποφάσεις.
Ήταν μεγάλη τιμή για μένα η εντολή των
συμπολιτών μου να υπηρετήσω τα συμφέροντα της πόλης από τη θέση της Δημοτικής Συμβούλου & της Αντιδημάρχου
Τεχνικών Έργων κλπ
Κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, αγαπητοί συνάδελφοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, αξιότιμοι συμπολίτες,
Σέβομαι απόλυτα τους θεσμούς και τα
πρόσωπα που τους υπηρετούν.
Πάντοτε στη ζωή μου, στην επαγγελματική
μου πορεία, στην ενασχόληση μου με τα
κοινά, υπήρξα ρεαλίστρια, εργατική , ενωτική , με όραμα και υψηλούς στόχους και
οι όποιες παρεμβάσεις μου στα Δημοτικά
Συμβούλια ήταν με γνώμονα το συμφέρον
και το καλό του Δήμου μας.
Με την ευκαιρία επιτρέψτε μου να συγχαρώ και να εκφράσω δημόσια τις ευχαριστίες μου στους ευσυνείδητους υπαλλήλους
του Δήμου, που προσπαθούν και που
μπορούν με τις κατάλληλες προϋποθέσεις Διοίκησης και Οργάνωσης, και με τις
γνώσεις τους, να βοηθήσουν το Δήμο Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης, στην περαιτέρω
εξέλιξή του.
Κάνω σαφές ότι από τη θέση της Ανεξάρτητης Δημοτικής Συμβούλου θα συνεχίσω
να εκφράζω δημόσια τους συλλογισμούς
μου, να στηρίζω ιδέες και δράσεις προς
την σωστή κατεύθυνση, να ασκώ καλοπροαίρετη κριτική, να καταθέτω προτάσεις
και να προσπαθώ για το καλό της πόλης και
τα συμφέροντα των δημοτών.
Το οφείλω σε όλους τους συνδημότες μας,
σε αυτούς λογοδοτώ για να μπορώ να τους
κοιτάζω στα μάτια.
Αξίες όπως ο σεβασμός και η ανθρώπινη
αξιοπρέπεια δεν διαπραγματεύονται και δε
θυσιάζονται», καταλήγει η κ. Μαστέλλου.
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ΗΛΊΑΣ ΛΈΚΚΑΣ

Ένας επιφανής
Βράχος δικός σου δε θα χαθεί,
αύρες θα κουβεντιάζουν τα δέντρα σου,
μελίσσια τα περιβόλια σου,
αναστάσιμος ήλιος θα υμνήσει τη δόξα σου
(Τ. Μιχόπουλος)

Του Κωνσταντίνου Γ. Βασιλείου*

Ο

τρανοζευγολατειώτης
Ηλίας Λέκκας, έφυγε στις
17/10/2020, όπως ακριβώς το ήθελε, χαμογελώντας, καταχειροκροτούμενος μετά
την απαγγελία του ποιήματος «4ος
παγκόσμιος πόλεμος», του λογοτέχνη Γιάννη Σώκου, στο Διμηνιό
Κορινθίας. Ήταν μια προσωπικότητα του τόπου του, που διέπρεψε με
ό,τι ασχολήθηκε: την επιμελή φροντίδα των αμπελιών του και την θεατρική σκηνή. Ο ίδιος αρεσκόταν να
αποκαλείται αγρότης, ενώ το μεράκι
του ήταν το σανίδι, πάνω στο οποίο
μεταμορφωνόταν σε πρωταγωνιστή
της υποκριτικής. Πάντως διακρίθηκε
και στα δύο. Με επιμονή βελτίωνε τις
ποικιλίες του και υπερηφανευόταν
για τα βιολογικά του προϊόντα. Ήταν

παθιασμένος εραστής της κορινθιακής γης και εργαζόταν σκληρά στα
χωράφια του. Συνδύαζε υποδειγματικά τις δύο ιδιότητες και ίσως δεν
υπήρξε άλλος στη χώρα, που ασκούσε επιτυχώς τις δραστηριότητες του
καλλιεργητή και ηθοποιού.
Σεμνός και διακριτικός ο Ηλίας
Λέκκας, με το γλαφυρό του ύφος,
έδινε πάντα μια ιδιαίτερη νότα στα
δρώμενα. Διάβαζε ό,τι του έπεφτε
στα χέρια, αποτελούσε αστείρευτη
πηγή πληροφοριών για τα γενεαλογικά δέντρα των οικογενειών της περιοχής του, διέθετε πηγαίο χιούμορ,
αυτοσαρκαζόμενος.
Θα μείνει στη μνήμη των ακροατών
η απαγγελία του με την ιδιότητα του
Ηρακλή στον περίβολο του αρχαιολογικού μουσείου Σικυώνος, όπως
και οι αποδόσεις του σε ποιήματα
του Λεχαιώτη Γιάννη Θέσπη και του

Βραχαταίου Ντίνου Βλαχογιάννη.
Οι θεατρικές του εμφανίσεις ανέδειξαν μια καλλιτεχνική φλέβα, ανταγωνιζομένη με γνωστούς επαγγελματίες του είδους. Εκείνος βέβαια
παρέμεινε αγνός ερασιτέχνης, όχι
στις ερμηνείες του, αλλά στη ψυχή
του. Διέθετε τεράστιες ικανότητες
και αν μεταφερόταν στην πρωτεύουσα θα έδρεπε δάφνες. Όμως αν
επιχειρούσε τέτοιο άλμα να πρόδιδε
την άλλη μεγάλη του αγάπη, τη γη
των προγόνων του. Πιστός υπηρέτης
και των δύο παρέμεινε σταθερός και
αμετακίνητος στις αποφάσεις του.
Στο θέατρο Περιγιαλίου, όπου είχε

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

βρει φιλόξενη στέγη, ανέδειξε την
έμφυτη κλίση του, σε όποιον ρόλο
του ανατέθηκε, χωρίς μανιερισμούς
και τεχνάσματα προς εντυπωσιασμό.
Συγκρατημένος και άκρως πειθαρχημένος χαρακτήρας, δεν ξέφευγε
ποτέ από τις σκηνοθετικές οδηγίες,
συνεργαζόμενος άψογα με τους λοιπούς ηθοποιούς κάθε παράστασης.
Οι υποκριτικές επιδόσεις του ήταν
αξεπέραστες. Μετέδιδε, μέσω ενός
σοβαρού προσωπείου, ιλαρότητα,
χωρίς σε κανένα σημείο να μειδιάσει· διέθετε μια κατάλληλα διυλισμένη φαιδρότητα· ήταν έξοχος στις
μεταστροφές της συμπεριφοράς του

ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΓΗΡΟΚΟΜΟΙ, ΟΙΚΙΑΚΕΣ
ΒΟΗΘΟΙ, ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ, BABYSITTER
ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ

Τηλ. 6940 699559
Παρέχουμε για φροντίδα ηλικιωμένων γηροκόμους,

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

οικιακές βοηθούς, Ελληνίδες-αλλοδαπές για Ν. Κορινθίας.
ΑΜΕΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ
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ΗΛΙΑΣ ΛΕΚΚΑΣ… ΝΟΜΙΣΑΝ ΟΤΙ ΕΠΑΙΖΕ ΘΕΑΤΡΟ!
πώς έζησα την τελευταία «παράσταση»

ανάλογα με τις συνθήκες. Την
υποκριτική του γκάμα απέδειξε στο έργο «Μάνα, μητέρα,
μαμά» του Γ. Διαλεγμένου,
όπως στο «Γιό Γιό» της Μίνας
Πέτρου-Βενετσάνου, στους
«Σιδεράδες» του Μ. Νίκολιτς,
στην «Κομέντια» του Γ. Σκούρτη, στο τσέχικο «Τα μωρά που
φέρνει ο πελαργός», κυρίως
όμως στον «Φονιά» του Μ.
Ευθυμιάδη, στον οποίο ήταν
συναρπαστικός, καθηλωτικός,
μεστός, καίριος, κεντρίζοντας
το θυμικό των θεατών. Είχα
την τύχη να γράψω κριτικές
στο Vakxikon, όπου επεσήμανα την αξιοσύνη του.
Ο Ηλίας Λέκκας υπήρξε μια
φωτεινή παρουσία στην σύντομη γήινη πορεία του. Είχε
να προσφέρει ακόμη πολλά

στο θέατρο, αλλά και στην
λογοτεχνία. Οι στενοί του φίλοι γνώριζαν τις ποιητικές
επιδόσεις, που σκόπευε σύντομα να εκδώσει. Θα μείνει
ως εμβληματική μορφή στην
Κορινθία. Τα βραβεία του θα
τον συντροφεύουν. Ο χρόνος θα αναδείξει την αναδιδόμενη στις ερμηνείες του
μαγεία, όπου κυριαρχούσε η
εκφραστικότητα, το ύφος, το
μέτρο· εξέφραζε μια εναγώνια αναζήτηση προς όλες τις
κατευθύνσεις: ατομικά αδιέξοδα, συλλογικούς προβληματισμούς, πανανθρώπινες
αξίες, ιστορικές προσεγγίσεις,
υπαρξιακούς στοχασμούς.
Οκτώβριος 2020
* Ο κ. Κωνσταντίνος
Γ. Βασιλείου είναι νομικός

Του Γιάννη Σώκου*
Σάββατο βράδυ, 17 Οκτωβρίου 2020. Ο
Πολιτιστικός Σύλλογος «ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ» Διμηνιού έχει οργανώσει «Λογοτεχνική Βραδιά,
με Διμηνιώτες Δημιουργούς» και ο ηθοποιός
Ηλίας Λέκκας βρίσκεται στο μικρόφωνο.
Μόλις έχει τελειώσει την απαγγελία ενός ποιήματος με τίτλο «Ημερολόγιο», όπου περιγράφεται ο διαδοχικός θάνατος δέκα στρατιωτών.
Ο κόσμος ξεσπά σε ενθουσιώδη χειροκροτήματα για την υπέροχη ερμηνεία του ποιήματος που τελειώνει με τα λόγια τού τελευταίου
νεκρού στρατιώτη, στα χείλη του Ηλία:
«… Του Φλεβάρη νύχτα στερνή
μα δεν έχω τώρα φωνή
κι ούτε χέρι να γράφω
πως έχουμε, μάνα μου, βρεί,
στο παγωμένο μας αμπρί
δέκα στρατιώτες τάφο»!
Θρίαμβος. Ο ενθουσιασμός του κοινού
έχει φτάσει στο αποκόρυφο. Ο Ηλίας φανερά
χαρούμενος, χαμογελά και βάζει ελαφριά το
χέρι λίγο κάτω από την καρδιά σαν να υποκλίνεται ευγενικά και γέρνει ελαφρά προς τα
πίσω έτσι που πολλοί θεωρούν ότι κάνει πάλι
μία από εκείνες τις εμπνευσμένες θεατρικές
του μη αναμενόμενες κινήσεις. Τελικά, ο
φίλος Ηλίας μας ξεγέλασε. Αφού εισέπραξε
όλο το χειροκρότημα άλλαξε ξαφνικά ρόλο.
«Έπαιξε», αλλά στ’ αλήθεια, τον στρατιώτη
της πρώτης στροφής,
«…Του Φλεβάρη εικοσιμιά
και ελπίδα καμιά, ούτε μια
για μιάν άλλη ημέρα.
Δυό μέτρα εμπρός ο εχθρός,
ο εχθρός δυό μέτρα εμπρός
και στα στήθια η σφαίρα»!
Η κλίση του σώματος προς τα πίσω, τελικά, δεν ήταν θεατρικό τερτίπι. Ήταν από τη
«σφαίρα» της μοίρας που τον βρήκε κατάστηθα και τον έστειλε στην ουράνια γειτονιά
των καλλιτεχνών… Εκείνων των ελάχιστων
καλλιτεχνών οι οποίοι έχουν την τύχη να
αποχαιρετούν το κοινό ΑΚΡΙΒΩΣ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ που η καρδιά τους δεν αντέχει άλλη

αγαλλίαση και χαρά… ΑΚΡΙΒΩΣ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ
που η ψυχή φτερουγά προς την αιωνιότητα
εν μέσω ενθουσιωδών χειροκροτημάτων.
Αλλά και τι σύμπτωση τραγική! Την ώρα που
πάγωσε ο χρόνος για τον Ηλία, στη φωτεινή
οθόνη πίσω του εμφανίστηκε το εξώφυλλο
της ποιητικής συλλογής με την εικόνα ενός
παλιού ρολογιού σταματημένου λίγο πριν τα
μεσάνυχτα και τίτλο «Εκκρεμότητες»! Μια
εκκρεμότητα που η ζωή δεν διορθώνει,
αλλά ο Σύλλογος «Αναγέννηση», μπορεί να
γαληνέψει, επαναλαμβάνοντας την εκδήλωση στη μνήμη του Ηλία -έστω χωρίς τη
φυσική του παρουσία, καθώς η αίθουσα θα
είναι γεμάτη με τα βαθιά μας αισθήματα για
τον ειλικρινή αυτό φίλο του Διμηνιού.
Σ.Σ. Και μια ασήμαντη λεπτομέρεια, που
δεν μπορώ όμως να παραλείψω γιατί με αφορά άμεσα. Είχα το θλιβερά αβάσταχτο προνόμιο τα τελευταία λόγια τού αείμνηστου Ηλία
να είναι... δικά μου! Προσκεκλημένος του
Συλλόγου, είχε έρθει στο Διμηνιό, εκείνη την
αποφράδα ημέρα, για να απαγγείλει ποιήματά μου, μεταξύ των οποίων και το σημαδιακό «Ημερολόγιο», που τελείωνε με τη λέξη
“τάφο” η οποία έμελλε - τι τραγική ειρωνία! να είναι κυριολεκτικά η εν ζωή τελευταία του
λέξη.
Δεν ήταν, όμως, η πρώτη φορά, που τον
βλέπαμε στο χωριό μας. Τιμώντας με, με τη
φιλία του και την τέχνη του, πολύ συχνά -πριν
από την καραντίνα λόγω Κορονοϊού- ανέβαινε στην σκηνή της «Αναγέννησης» κάνοντας
πρόβες για ένα θεατρικό μου έργο, υποδυόμενος τον «Ηρακλή», που όπως τα έφερε η
μοίρα έμεινε κι αυτό ως μια «εκκρεμότητα»…
Την τελευταία παρουσία του ηθοποιού
Ηλία Λέκκα, μπροστά σε κοινό, απαθανάτισαν οι: Φώτης Ντόντος (με τη φωτογραφική
του μηχανή) και Χρήστος Νικολάου (με την
κάμερά του).
* Ο κ. Γιάννης Σώκος είναι δημοσιογράφος
Επίτιμος Γεν. Γραμματέας Ένωσης Συντακτών
Επαρχιακού Τύπου

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

ΟΞΕΑ by Medik8!
4 συνεδρίες οξέων
προσαρμοσμένες στις δικές σας ανάγκες
(ενυδάτωση, αντιγήρανση, λεύκανση, ακμή)

από 320€ ΜΟΝΟ

200€

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Soprano ice laser

SUPER

προσφορά
για λίγα πακέτα
Πόδια, μπικίνι και μασχάλες
από 800€ ΜΟΝΟ 400€
για 4 επισκέψεις!!!

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ
για το δικό σας
εξατομικευμένο
πρόγραμμα
και για εκπτώσεις

27410

55405

ΟΔΥΣΣΕΩΣ
ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ
2, ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΑΓΑΘΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ

Αισθητικός Κοσµητολόγος πτυχ.ΑΤΕΙ Αθηνών
Ρεφλεξολόγος πτυχ. Natural Health Science
Μετεκπαιδευθείσα Heinrich-Heine-Universitat Dusseldolf
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