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ΚΡΑΥΓΗ ΑΓΩΝΙΑΣ ΓΙΑ 
ΤΙΣ ΑΘΡΟΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 
ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΛΕΜΟΝΙΩΝ

■ σελ.  4, 7

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

■ σελ. 9

Τι θα αλλάξει στην 
Κόρινθο με την 

εφαρμογή του ΣΒΑΚ

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ

■ σελ. 15

Γκιολής-Παπακυριάκος 
συμφώνησαν για έργα 

πάνω από 6 εκατ. ευρώ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

■ σελ. 18

Το Κέντρο Υγείας 
Κιάτου ευχαριστεί για 
τη δωρεά εξοπλισμού

ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣΝΕΜΕΑ:

■ σελ. 6

■ σελ. 21■ σελ. 19

850.000€ στο ΕΣΠΑ 
για το Νοσοκομείο 

Κορίνθου

Πραγματοποιήθηκε την 
Πέμπτη 19/11 η δεύτερη 
τηλεδιαβούλευση για τη 
εφαρμογή του σχεδίου

Οι δήμοι Σικυωνίων και 
Βέλου-Βόχας αγόρασαν 

και πρόσφεραν 
συσκευές αποστείρωσης

Η επίσκεψη του 
αντιπεριφερειάρχη στο 

δήμο έβγαλε την είδηση 
για τη χρηματοδότηση

Με παρέμβαση του Γιώργου Δέδε στην περιφέρεια

Ευχαριστίες από τη Διοίκηση 
του Νοσοκομείου τόσο στον 

Περιφερειάρχη Παναγιώτη Νίκα, 
όσο και στον αντιπεριφερειάρχη 

Κορινθίας Τάσο Γκιολή

Στο ΕΣΠΑ ο δρόμος 
Γκούρα-Στενό-
Σαραντάπηχο-

Ευρωστίνη- Δερβένι

160.000€ για 
κοινόχρηστους χώρους 

και ένα “ευχαριστώ” 
στον Χρίστο Δήμα

Τη διαμαρτυρία τους για την 
εισαγωγή εσπεριδοειδών από 

άλλες χώρες και κυρίως από την 
Τουρκία, με πολύ χαμηλή τιμή και 
ανάλογη ποιότητα, εκφράζουν με 

επιστολή τους προς τους βουλευτές 
Κορινθίας oι αγρότες του Αγροτικού 

Συνεταιρισμού Κιάτου - Τραγάνας

Στη Βουλή έφτασε 
το θέμα από τον 
Γιώργο Ψυχογιό. 
Τι απάντησε 
ο υπουργός 
Αγροτικής 
Ανάπτυξης Μάκης 
Βορίδης
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Η σελίδα του Λέωντος...

ΕξαρτημΕνοι
Μ έχρι τώρα ξέραμε ότι υπάρχουν άνθρωποι εξαρτημένοι από το τσιγά-

ρο το ποτό, την πρέζα, το κουμάρι και άλλα ακατανόμαστα πράγματα. 
Τώρα μάθαμε, από στόματος του πρωθυπουργού μας παρακαλώ, ότι υπάρ-
χουν και άνθρωποι εξαρτημένοι από το μισθό τους. Τα ύστερα του κόσμου. 
Μετανοείτε γιατί χανόμαστε!!!

Δ ε μπορεί να γεννήσει λεωφορεία μας ενημέρωσε ο κύριος πρωθυπουρ-
γός μας. Τον πιστεύω, εδώ κάτι σχολικές μάσκες έπρεπε να γεννήσουν, 

που είναι και πολύ μικρότερες και ακόμη τις κλωσάνε!!!

Π εταμένα λεφτά η ενίσχυση του 
Εθνικού Συστήματος Υγείας, 

δήλωνε στις προάλλες ο κυβερνη-
τικός εκπρόσωπος, με αποτέλεσμα 
σήμερα να αναβάλλονται επ’ αόρι-
στον προγραμματισμένα χειρουρ-
γεία. Υπάρχει καλύτερη προοπτική 
θανάτου από το να μένεις στο κρε-
βάτι σου, στη θαλπωρή του σπιτιού 
σου, με τα αγαπημένα σου πρόσωπα 
τριγύρω. Που να τρέχουμε τώρα σε 
νοσοκομεία. Άσε που κυκλοφορούν 
και αρρώστιες!!!

Ό τι ήταν πανέτοιμη η κυβέρνη-
ση για το δεύτερο κύμα της 

πανδημίας δεν υπάρχει αμφιβολία.
Και πτωχευτικό νόμο ψήφισε, για 

να τακτοποιήσει τα σπίτια που θα 
κατασχεθούν από τις τράπεζες και 
λεφτά μοίρασε στα κανάλια, για να 
συντηρήσουν το μύθο του Μωυσή 
και να παραμείνουμε αισιόδοξοι.

Προς τι λοιπόν η γκρίνια και η 
μουρμούρα!!!

Δ εν ξέρετε πως να ξοδέψετε 
τα χρήματά σας; Κανένα πρό-

βλημα. Η πρώτη κυρία της χώρας 
(η ΥπερΚομψοτάτη, για όσους δεν 
κατάλαβαν) φρόντισε γι’ αυτό, 
με εκτενή συνέντευξή της, στους 
‘Financial Times’ παρακαλώ. Είχα 
ένα άγχος τι δώρο θα κάνω στη γυ-
ναίκα μου την πρωτοχρονιά. Τώρα 
ξέρω, μια δωδεκάδα  καρφίτσες 
CARTIE!!!

Υ περωρίες:  σημειώστε τη λέξη 
να τη θυμάστε γιατί στο εξής θα 

τη βρίσκουμε μόνο στα ιστορικά λε-
ξικά (αν δεν την κόψουν και από κει). 

Γιατί ενώ εμείς μετρούσαμε τα 
κρούσματα και τους διασωληνω-
μένους, η καλή μας κυβέρνηση 
φρόντισε να κατεδαφίσει, λίγο-λί-
γο αλλά σταθερά, κάθε εργασιακό 
δικαίωμα.  

Τελευταία είχαν σειρά οι υπερω-
ρίες και έπεται συνέχεια!!!

Έ να παλιό ξεχασμένο επάγγελ-
μα αναβίωσε στις μέρες μας. 

Κυνηγός επικηρυγμένων, όπως στο 
μακρινό FAR WEST. Δε χρειάζεται 
πτυχίο, ξένες γλώσσες προαιρετι-
κές, εισόδημα εγγυημένο!!!. 

N OVARTIS ποια  NOVARTIS. Κα-
ταργήσανε την Εισαγγελία Δια-

φθοράς για να σταματήσει η έρευ-
να και τώρα πάλι από την αρχή. Σε 
δέκα χρόνια θα αρχειοθετηθεί λόγω 
διαγραφής και θα ζήσουμε εμείς 
καλά και αυτοί καλύτερα. Καλή χώ-
νεψη παιδιά!!!

Π αραδικαστικό κύκλωμά στην 
Κέρκυρα εξαφάνισε 1.000 φα-

κέλους δικογραφιών, με το αζημί-
ωτο υποθέτω. Εντάξει συμβαίνουν 
αυτά, με την τυφλή και αδέκαστη 
δικαιοσύνη, θα μου πείτε. Συμφω-
νώ, αυτό που με εντυπωσίασε είναι 
ότι η ελεγκτικές αρχές έψαχναν για 
λιγότερους. Δηλαδή ούτε πόσες 
δικογραφίες χάθηκαν δε γνώριζαν. 
Όπως λέει και το γνωστό ανέκδο-
το «μπορεί να μη δικαστήκατε κύ-
ριε, αλλά από οργάνωση σκίζου-
με»(περίπου έτσι)!!!

Θ υμάστε τα μνημόνια; Πρώ-
το, δεύτερο, τρίτο,…. Αρχίστε 

τώρα να μετράτε καραντίνες. Πρώ-
τη, δεύτερη, …. Και μετά πάλι μνη-
μόνια … και έχει ο θεός!!!

Π ολλές καταστροφικές πλημύ-
ρες τελευταία ενέσκηψαν. 

Φταίει η κλιματική αλλαγή οι μεν,  
φταίει η γρουσουζιά των Μητσοτά-
κηδων οι δε, φταίει ο κακός μας ο 
καιρός οι μενδε. 

Τα εξαφανισμένα  δάση και τα 
μπαζωμένα ρέματα τα αθωώνουμε;

Μήπως να το ξαναδούμε το θέμα, 
πριν πνιγούμε όλοι!!! 

Χ αστούκι εισπράξαμε από τη 
σύμμαχο Αμερική. Τώρα αμφι-

σβητούν και τα χωρικά μας ύδατα 
των 6 μιλίων. Τζάμπα τα τραπεζώ-
ματα στον κύριο  Πομπέο, στο σπίτι 
του πρωθυπουργού μας. Τι να λέμε, 
άλλα τα ξεροτήγανα της Μαρίκας 
και άλλο τα ετοιματζίδικα της Μά-
ρεβας.  

Α κόμη δε μπορεί να δεχτεί την 
ήττα του ο ‘πρώην’ πλανητάρ-

χης, αλλά που θα πάει θα του πε-
ράσει. 

Σκαλίζοντας τη μνήμη μου θυ-
μήθηκα ότι και κάποιος δικός μας 
‘πρώην’ είχε ανάλογη συμπεριφο-
ρά και δεν παρέδωσε στον νικητή 
των εκλογών την πρωθυπουργία, 
πριν από λίγα χρόνια,  όπως επιβά-
λει η τάξη και οι παράδοση.

Πάντα πρωτοπόροι εμείς οι Έλ-
ληνες!!!

Α υτά που συμβαίνουν με τις 
εκλογές στις ΗΠΑ, απ’ όσο θυ-

μάμαι, είναι πρωτοφανέρωτα. Και τι 
μας νοιάζει εμάς θα πείτε, ας κόψου 
το λαιμό τους. Δυστυχώς ότι συμ-
βαίνει στην έδρα της αυτοκρατορίας 
έχει επίπτωση σε όλο τον πλανήτη. 
Χαλαρώστε λοιπόν να το απολαύ-
σουμε!!!

Λ.Σ. (13/11/2020)

Γράφει και επιμελείται ο ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ  • LeoStergiopoulos@Gmail.com
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Σ ε 17 ανέρχονται οι αιτήσεις χρημα-
τοδότησης από ισάριθμες υπό σύ-
σταση νομικές οντότητες, μέτοχοι 

των οποίων είναι οργανισμοί έρευνας 
και διάδοσης γνώσεων, επιχειρήσεις 
και λοιποί φορείς, με συνολικό προ-
ϋπολογισμό 30,89 εκατ. ευρώ που 
υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης 
«ΚΕΝΤΡΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ».

Στόχος της Δράσης, η οποία συγχρη-
ματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος ‘‘Αντα-
γωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και 
Καινοτομία’’ (ΕΣΠΑ 2014 -2020), είναι 
η ενίσχυση ολοκληρωμένων σχεδίων 
για τη δημιουργία και λειτουργία ΚΕ-
ΝΤΡΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ, τα οποία δια-
θέτουν την απαραίτητη υποδομή και 
τεχνογνωσία και έχουν ως βασικό σκο-
πό την υποστήριξη της καινοτομίας σε 
τομείς της Ελληνικής οικονομίας, μέσω 
της παροχής εξειδικευμένων/καινοτό-
μων υπηρεσιών/προϊόντων και της με-
ταφοράς τεχνολογίας σε επιχειρήσεις, 
ιδίως μικρομεσαίες.

Η διαδικασία αξιολόγησης των αιτή-
σεων χρηματοδότησης θα ξεκινήσει στο 
αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικα-
σίας υποβολής αιτήσεων χρηματοδότη-
σης ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων, κ. Χρίστος Δήμας δήλωσε:

«Αισθάνομαι βαθιά ικανοποίηση γιατί 
όταν αναλάβαμε στο Υπουργείο τον το-
μέα Έρευνας και Καινοτομίας όλοι θε-
ωρούσαν ότι δράσεις όπως τα Clusters 
Καινοτομίας, τα Competence Centers 
αλλά και τα Γραφεία Μεταφοράς Τεχνο-

λογίας, ήταν καταδικασμένα να προ-
κηρυχθούν στην επόμενη προγραμμα-
τική περίοδο. Σήμερα, έχουμε ήδη 25 
εγκεκριμένους Φορείς Αρωγούς για να 
προχωρήσουν στη συγκρότηση Συνερ-
γατικών Σχηματισμών Καινοτομίας και 
παράλληλα για πρώτη φορά στην Ελ-
λάδα ανοίγει ο δρόμος για την σύσταση 
Κέντρων Ικανοτήτων. Πρόκειται για 
ένα νέο θεσμό στη χώρα που καλύπτει 
πραγματικές ερευνητικές ανάγκες των 
παραγωγικών φορέων σε κρίσιμους 
τομείς της Στρατηγικής Έξυπνης Εξει-
δίκευσης. Καλύπτεται συνεπώς ένα 
σημαντικό κενό, φέρνοντας πολύ πιο 
κοντά τους Φορείς Έντασης Γνώσης και 
Καινοτομίας (Ερευνητικά Κέντρα και 
ΑΕΙ) με τον επιχειρηματικό κόσμο της 
χώρας ο οποίος βλέπει μακριά».

Από την πλευρά του ο Γενικός 
Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας 

(ΓΓΕΤ), Δρ Αθανάσιος Κυριαζής προέ-
βη στην ακόλουθη δήλωση:

«Η ΓΓΕΤ και στελέχη της, όταν τους 
ζητήθηκε να σχεδιάσουν και να προ-
κηρύξουν τη σχετική πρόσκληση, υπε-
ρέβαλαν εαυτόν. Συνεργάστηκαν στενά 
με τη Διαχειριστική Αρχή ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ, 
την Ειδική Υπηρεσία Κρατικών Ενι-
σχύσεων και τη ΜΟΔ ΑΕ που έχει την 
τεχνική υποστήριξη και κατάφεραν να 
φέρουν μία πολύ δύσκολη αποστολή σε 
πέρας αφού οι συνεργαζόμενοι φορείς 
σε κάθε πρόταση, Ερευνητικοί Φορείς 
και επιχειρήσεις που υπέβαλλαν αιτή-
σεις, συνθέτουν μεγάλα, σύνθετα και 
πολλά υποσχόμενα σχήματα Ε&Τ συ-
νεργασίας. Τους ευχαριστώ όλους για 
το άρτιο αποτέλεσμα. Η αξιολόγηση 
των αιτήσεων θα ξεκινήσει σύντομα και 
αναμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τα 
αποτελέσματα».

Παρατίθενται συγκεντρωτικά στοιχεία 
των προτάσεων που υποβλήθηκαν:
Α) Ανά Κατηγορία Περιφέρειας
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
Αριθμός Υποβληθεισών Προτάσεων //
Αιτούμενη Δημόσια Δαπάνη (€)
ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕ-
ΡΕΙΕΣ:
Ανατ. Μακεδονία και Θράκη, Κεντρική 
Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική 
Ελλάδα
9 //  9.221.286,18
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ:
Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελο-
πόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη
2 //   1.282.539,48
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΕΣ ΠΕ-
ΡΙΦΕΡΕΙΕΣ:
Αττική
3 //   3.810.412,50
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ:
Στερεά Ελλάδα
3 //   4.087.150,00
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΗ ΠΕΡΙ-
ΦΕΡΕΙΑ:
Νότιο Αιγαίο   – //   –
ΣΥΝΟΛΟ 17  //  18.401.388,16
 
Β) Ανά Θεματικό Τομέα
Θεματικός Τομέας RIS3 Αριθμός 
Υποβληθεισών Προτάσεων
Υλικά – Κατασκευές 3
Πολιτισμός, Τουρισμός & Δημιουργικές 
Βιομηχανίες 2
Αγροδιατροφή 4
Υγεία & Φάρμακα 3
Ενέργεια 1
Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοι-
νωνιών (ΤΠΕ) 4
ΣΥΝΟΛΟ 17

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΜΑΡΜΑΡΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ
ΘΑΝΑΣΕΝΑΡΗΣ

Μουσών 14,
Βέλο Κορινθίας

Mάρµαρα • γρανίτες
φυσικά πετρώµατα

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

Χρίστος Δήμας: Ικανοποίηση από τις 
εγγραφές στα "Κέντρα Ικανοτήτων"

Σε 17 ανέρχονται οι αιτήσεις χρηματοδότησης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης 
«ΚΕΝΤΡΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ» με σκοπό την υποστήριξη της έρευνας και της καινοτομίας σε τομείς 

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

ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΣΟΥΚΟΥΛΗ: 
Συναντήθηκε με τον 
Πρωθυπουργό - Τι 
συζήτησαν

Συνάντηση εργασίας με τον Πρωθυ-
πουργό Κυριάκο Μητσοτάκη πραγ-
ματοποίησε η βουλευτής Κορινθίας 
κα Μαριλένα Σούκουλη Βιλιάλη. Στο 
επίκεντρο της συνάντησής τους βρέθη-
καν αναπτυξιακά ζητήματα που αφορούν 
την Κορινθία. 
Μετά τη συνάντηση η Βουλευτής 
Κορινθίας δήλωσε μεταξύ άλλων: " Συ-
ζητήσαμε για θέματα που αφορούν την 
αναπτυξιακή διαδικασία στην Κορινθία 
ενόψει του Εθνικού Σχεδίου Ανάπτυξης, 
που θα προκύψει και από το πρόγραμμα 
οικονομικής ανάπτυξης Next Generation 
EU. Η ανάδειξη του Ισθμού σε σημείο 
τουριστικής αναφοράς, η ανάπτυξη ενός 
Κέντρου Αγροτικής Καινοτομίας, Έρευ-
νας και Κατάρτισης στην περιοχή μας, 
η ανάδειξη της Νεμέας σε πυρήνα σύγ-
χρονου τουριστικού αγροδιατροφικού 
προορισμού, η επίλυση των προβλημά-
των διάβρωσης στο παραλιακό μέτωπο 
του Κορινθιακού και ιδιαίτερα στην 
Δυτική Κορινθία υπήρξαν μερικά από 
τα θέματα που συζητήσαμε με τον Πρω-
θυπουργό. Σε μια δύσκολη οικονομική 
συγκυρία, ελέω της παγκόσμιας πανδη-
μίας, οφείλουμε να εργαστούμε σκληρά, 
ώστε να προετοιμάσουμε την επόμενη 
μέρα. Μαζί όμως θα τα καταφέρουμε. 
Ευχαριστώ θερμά τον Πρωθυπουργό για 
την γόνιμη συζήτηση καθώς και για την 
διαρκή στήριξή του στο πρόσωπο μου. 
Τα καλύτερα είναι μπροστά μας".

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Ψυχογιός προς Bορίδη: Στηρίξτε άμεσα τους 
λεμονοπαραγωγούς και αγρότες της Κορινθίας

Σ
υζητήθηκε στη Βουλή, η Επίκαιρη Ερώτηση που είχε 
κατατεθεί από τον κ. Γ. Ψυχογιό, βουλευτή Κορινθίας 
του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίμων,  για την ανάγκη  στήριξη της 
τιμής των λεμονιών στην αγορά και την προστασία 

από τις κλοπές σε παραγωγή και εξοπλισμό για τους αγρότες 
της Κορινθίας.

Ο βουλευτής τόνισε πως η αθρόα και ανεξέλεγκτη εισαγω-
γή  λεμονιών από τρίτες χώρες και ειδικά την Τουρκία σε πολύ 
χαμηλές τιμές, σε συνδυασμό με την ελληνοποίηση μεγάλων 
ποσοτήτων, έχει φέρει σε πολύ δύσκολη θέση τους παραγω-
γούς, οδηγώντας την τιμή διάθεσης από τους παραγωγούς σε 
εξευτελιστικά επίπεδα και καθιστώντας τους ίδιους θύματα 
εκμετάλλευσης από εμπόρους και μεσάζοντες. 

Αναφέρθηκε, επίσης, στις εκτεταμένες και επαναλαμβανό-
μενες κλοπές λεμονιών και άλλων προϊόντων, όπως σταφύ-
λια, βερίκοκα κλπ., αλλά και εξοπλισμού των παραγωγών που 
σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα έχει επιφέρει βαρύ πλήγμα στο 
φυτικό κεφάλαιο, τις υποδομές και εν τέλει εξαϋλώνει το ει-
σόδημα των παραγωγών.

Για τους λόγους αυτούς ζήτησε από τον Υπουργό, τη στή-
ριξη της τιμής των λεμονιών, τον αποτελεσματικό έλεγχο των 

παράνομων εισαγωγών, την αποφυγή φαινομένων αισχρο-
κέρδειας και εκμετάλλευσης των αγροτών, αλλά και ένα ορ-
γανωμένο σχέδιο που θα χτυπάει συνολικά το κύκλωμα που 
λυμαίνεται παραγωγή και εγκαταστάσεις των αγροτών από 
την κλοπή μέχρι και την διοχέτευση και την εμπορία λεμονιών 
και άλλων αγροτικών προϊόντων.

Ο Υπουργός στην απάντηση του παραδέχτηκε ότι υπάρχει 
καθαρή αύξηση των εισαγωγών λεμονιών κατά 15% εντός του 
2020, ενώ για το θέμα των κλοπών παρέπεμψε στο Υπουργείο 
Προστασίας του Πολίτη. 

Στη δευτερολογία του ο βουλευτής ζήτησε από τον Υπουρ-
γό:

• Να ενημερώσει για το Συντονιστικό Κέντρο Ελέγχου (αγο-
ράς και παρεμπορίου), το οποίο είχε ιδρυθεί από την κυβέρ-
νηση ΣΥΡΙΖΑ και καταργήθηκε από τη ΝΔ. 

• Να δοθεί άμεσα το βοήθημα των €1500, στους παραγω-
γούς που αποκλείστηκαν από τις λαϊκές αγορές λόγω των μέ-
τρων του covid 19 και να προβλεφθούν και περαιτέρω μέτρα 
ελάφρυνσης για αυτούς λόγω του δεύτερου lockdown.

• Να χορηγηθούν άμεσα οι αποζημιώσεις σε όλους δικαι-
ούχους που είχαν ζημιές από ΙΑΝΟ, και που μέχρι τώρα δεν 
έχουν προχωρήσει παρά ελάχιστα και μάλλον αυθαίρετα

Για τις αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ για τον Ιανό, ο Υπουρ-
γός ενημέρωσε πως θα πληρωθεί το σύνολο των παραγω-
γών που είχαν ζημιές και δεσμεύθηκε ότι θα καταβληθεί το 
επίδομα των €1500 όλων όσων αποκλείστηκαν από τις λαϊκές 
αγορές μέχρι το τέλος του Νοεμβρίου

:

Ο βουλευτής τόνισε πως η αθρόα και ανεξέλεγκτη εισαγωγή λεμονιών ειδικά από 
την Τουρκία σε πολύ χαμηλές τιμές, σε συνδυασμό με την ελληνοποίηση μεγάλων 

ποσοτήτων, έχει φέρει σε πολύ δύσκολη θέση τους παραγωγούς 
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Από τα Δερβενάκια ξεκινά η συντήρηση εμβληματικών μνημείων του 1821
Στόχος η προετοιμασία των μνημείων για 

τους εορτασμούς του 2021, λέει η αντιπερι-
φερειάρχης Πολιτισμού Αθηνά Κόρκα

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου θα ανα-
λάβει τη συντήρηση σαράντα 40 περίπου 
αναθηματικών μνημείων ενόψει του εορτα-
σμού των 200 χρόνων από την έναρξη της 
Επανάστασης του 1821.

Αυτό έγινε γνωστό πριν λίγες μέρες μετά 
τη συνάντηση που είχε ο περιφερειάρχης 
Πελοποννήσου, Παναγιώτης Νίκας, με τον 
διοικητή της 4ης Μεραρχίας Πεζικού, υπο-
στράτηγο Δημήτρη Τσιπίδη.

Οι βελτιωτικές εργασίες των μνημεί-
ων θα ξεκινήσουν από τα εμβληματικά 
Δερβενάκια, όπως ανέφερε και η σχετική 
ανάρτηση της Περιφέρειας.

Τα έργα θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο 
προγραμματικής σύμβασης που θα υπο-
γράψει η Περιφέρεια με το υπουργείο Εθνι-
κής Άμυνας.

Δηλώσεις Κόρκα
Σε δήλωση προέβη η αντιπεριφερειάρχης 

Πελοποννήσου για την Παιδεία και τον Πολι-
τισμό Αθηνά Κόρκα μετά την συμφωνία με 
την 4η Μεραρχία Στρατού, στην οποία ανέ-
φερε: 

«Πετύχαμε συμφωνία με την 4η Μεραρχία 
Στρατού για τη συντήρηση 40 εμβληματικών 
μνημείων στην Πελοπόννησο, με επιχορήγηση 
της περιφέρειας, μέσω προγραμματικής 
σύμβασης με το υπουργείο Άμυνας. 

Η αρχή θα γίνει από την Κορινθία και τα 
Δερβενάκια όπου βρίσκεται το μνημείο του 
Θεόδωρου Κολοκοτρώνη. Στη σύμβαση θα 
μετέχει και ο Δήμος Κορινθίων στον οποίο 
ανήκει το μνημείο. 

Είναι μια συνάντηση πρωτοβουλία 
που υλοποιούμε με τον περιφερειάρχη 
Παναγιώτη Νίκα για την προετοιμασία αυτών 
των μνημείων για τις εκδηλώσεις του 2021. 
Συνεχίζουμε!», κατέληξε η κ. Κόρκα.

Σ
ε αυτοψίες στον Ισθμό και στη γέφυρα της περιοχής 
Γκα Αθικίων βρέθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Περι-
φερειακής Ενότητας Κορινθίας Αναστάσιος Γκιολής, 
διενεργώντας επιτόπου ελέγχους, σχετικούς με την 
οδική ασφάλεια των περιοχών.

Στον Ισθμό, όπου συνεργεία καθαρισμού της ΠΕ Κορινθίας 
πραγματοποιούν εκτεταμένες εργασίες, ο Τάσος Γκιολής ενη-
μερώθηκε για τη συνέχιση των έργων δενδροφύτευσης, που 
αποσκοπούν στην οδική ασφάλεια αλλά και στον καλλωπισμό 
της περιοχής.
Στην περιοχή του Ισθμού, ένα κομβικό σημείο, αφού είναι η 
μοναδική χερσαία πύλη εισόδου στην Πελοπόννησο, πραγμα-
τοποιούνται πέριξ του αυτοκινητοδρόμου βαψίματα, κλαδο-
κοπές καθώς και δενδροφύτευση περίπου 800 δέντρων και 

θάμνων ροδίτικων φίκων και φωτίνιων.

Στη γέφυρα Γκα Αθικίων
Στη συνέχεια, την επόμενη μέρα Τετάρτη 11 Νοεμβρίου ο 
αντιπεριφερειάρχης Κορινθίας διενήργησε επιτόπιο έλεγχο 
στην περιοχή του κόμβου Αθικίων, συνοδευόμενος από τον 
διευθυντή Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Κορινθίας κ. Νίκο Λούτα 
επικεφαλής κλιμακίου μηχανικών, καθώς και από τον πρόε-
δρο της Τοπικής Κοινότητας κ. Τάσο Μαρίνο.
Ο έλεγχος διενεργήθηκε μετά από σχετική εντολή του περι-
φερειάρχη Πελοποννήσου Παναγιώτη Νίκα, ο οποίος διαπι-
στώνοντας την επικινδυνότητα του σημείου ζήτησε να ξεκι-
νήσει η εκπόνηση μελέτης για την κατασκευή κόμβου.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ: 
Ζητά να προσλάβει 
πέντε άτομα με 
σύμβαση έργου
Hπεριφέρεια Πελοποννήσου 
ανακοινώνει τη σύναψη Συμ-
βάσεων Μίσθωσης Έργου με 5 
άτομα, «Εξωτερικούς Συνεργάτες 
», 2 ΠΕ Διοικητικού – Οικονο-
μικού ΚΘΥ1 & ΚΘΥ2, ένα (1) ΠΕ 
Μηχανικών ΚΘΥ3, ένα (1) ΠΕ 
Πληροφορικής ΚΘΥ4,και ένα (1) 
ΔΕ Γραμματέων ΔΥ5, χρονικής 
διάρκειας από την υπογραφή των 
συμβάσεων μέχρι τη λήξη του 
υποέργου (30.06.2022).
Η σύναψη των Συμβάσεων 
αυτών αποσκοπεί στην υποβοή-
θηση και μόνο της Αναθέτουσας 
Αρχής, στην άρτια υλοποίηση 
του Υποέργου 1 «ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗ-
ΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΡΑΤΗ-
ΓΙΚΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝ-
ΝΗΣΟΥ» στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Πελοπόννησος
2014-2020».

ΕΡΓΑΣΙΑ Αυτοψίες σε Ισθμό και Αθίκια από 
τον αντιπεριφερειάρχη Τάσο Γκιολή
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Νοσοκομείο Κορίνθου: Στο ΕΣΠΑ η προμήθεια 
Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού

Σημαντική η παρέμβαση Γκιολή στην επίτευξη της χρηματοδότησης

Μ
ετά από προσπάθεια μηνών 
εγκρίθηκε το Τεχνικό Δελτίο 
Προτεινόμενης Πράξης με 
τίτλο «Προμήθεια Επιστημο-
νικού, Ιατροτεχνολογικού και 

Λοιπού Εξοπλισμού για το Γενικό Νοσο-
κομείο Κορίνθου» συνολικού προϋπο-
λογισμού 852.792,80€ συμπ. ΦΠΑ στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόν-
νησος» ΕΣΠΑ 2014-2020 Άξονας Προ-
τεραιότητας 2Β: «Υποδομές Υποστήρι-
ξης Ανθρώπινου Δυναμικού», Κωδικός 
Πρόσκλησης: ΠΕΛ77, ο οποίος συγχρη-
ματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Η προμήθεια του εν λόγω εξοπλι-
σμού θα καλύψει τόσο τις ανάγκες αντι-
κατάστασης του παλαιού εξοπλισμού 
Βιοϊατρικής Τεχνολογίας όσο και των 
εκσυγχρονισμών  των υφιστάμενων 
αντίστοιχων υποδομών με στόχο την 
αναβάθμιση των παροχών υπηρεσιών 
υγείας στο Νομό μας.

Η Διοίκηση του Νοσοκομείου Κο-
ρίνθου με σχετική ανακοίνωσή της 
ευχαριστεί θερμά την Περιφερειακή 
Αυτοδιοίκηση και τον Περιφερειάρχη 
Πελοποννήσου κ.Παναγιώτη Νίκα, για 
την ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ.

18 Νοεμβρίου Ευρωπαϊκή Ημέρα και Παγκόσμια 
Εβδομάδα ορθολογικής χρήσης των αντιβιοτικών

Μ ε αφορμή την Παγκόσμια Εβδομάδα ορθολογι-
κής χρήσης των αντιβιοτικών και την ευρωπα-
ϊκή αντίστοιχη ημέρα, που είναι στις 18 Νοεμ-

βρίου κάθε έτους, ο ΕΟΔΥ εξέδωσε ανακοίνωση στην 
οποία αναφέρει μεταξύ άλλων πώς:

“Από τις αρχές του 2020, η συνεχιζόμενη πανδη-
μία της νόσου από τον νέο κορονοϊό (COVID-19) είχε 
ως αποτέλεσμα το θάνατο περισσότερων από 250.000 
ασθενών στην Ευρωπαϊκή Ενωση. Μέχρι το τέλος του 
2020, όπως κάθε χρόνο, λοιμώξεις που προκαλού-
νται από βακτήρια ανθεκτικά στα αντιβιοτικά θα έχουν 
προκαλέσει περισσότερους από 30.000 θανάτους 
Ευρωπαίων πολιτών. Η Μικροβιακή Αντοχή είναι μια 

άλλη διαχρονική πανδημία που συχνά δεν γίνεται αντι-
ληπτή από την πλειονότητα των πολιτών, των ηγετών 
ακόμη και των επαγγελματιών υγείας.

Η κατανάλωση των αντιβιοτικών αποτελεί τον 
βασικό παράγοντα που οδηγεί την εξέλιξη της μικρο-
βιακής αντοχής στην κοινότητα και στα νοσοκομεία. 
Η μείωση της κατανάλωσης των αντιβιοτικών και η 
ορθολογική χρήση τους είναι το σημαντικότερο μέτρο 
για τον περιορισμό των λοιμώξεων από ανθεκτικά βα-
κτήρια. 

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα δεδομένα του Ευ-
ρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου-ECDC, η 
χώρα μας παραμένει σταθερά πρώτη στην κατανάλω-

ση των αντιβιοτικών ανάμεσα στις χώρες της Ε.Ε. στην 
κοινότητα, για το 2019 και υψηλότερα από τον ευρω-
παϊκό μέσο όρο (32,4 vs 18,0 DDD/1000 κατοίκους/
ημέρα αντίστοιχα). Ενώ, όσον αφορά τη κατανάλωση 
των αντιβιοτικών στα νοσοκομεία, η χώρα μας είναι 
13η με μικρότερη κατανάλωση από τον ευρωπαϊκό 
μέσο όρο (1.68 vs 1.77 DDD/1000 κατοίκου/ημέρα).

Το σημαντικότερο όμως από όλα είναι ότι κατανα-
λώνουμε περισσότερο από κάθε ευρωπαϊκή χώρα 
αντιβιοτικά ευρέος φάσματος ωθώντας την εξέλιξη 
της μικροβιακής αντοχής τόσο στο νοσοκομειακό όσο 
και στο εξωνοσοκομειακό περιβάλλον σε υψηλά επί-
πεδα”.

Περιφέρεια Πελοποννήσου

ΨΥΛΛΑΣ
Άγιος Ιωάννης, Βέλο Κορινθίας - τηλ. 2742035333

Χορτοκοπτικά
Σκαπτικά Φρεζάκια
Μηχανές γκαζόν

Πωλήσεις service ανταλλακτικά
6 άτοκες δόσεις με κάρτα

Κλαδευτικό 
αλυσοπρίονο 

PN 2500 - 2
κυβισμός: 25,4 cc 

αλυσίδα 3/8’’
μήκος λάμας 25,4 cm

Κλαδευτικό 
αλυσοπρίονο 

PN 2500 - 2 CARV
λάμα carving

καρμπυρατέρ walbro
αλυσίδα 1/4’’

θαμνοκοπτικο 
PNBC 520 - 3B

κυβισμός: 52.00 cc - διάμετρος 
άξονα 28 mm - βάρος 7,5 kg

109,90 €

129,90 €

119,90 €
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ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΙΑΤΟΥ-ΤΡΑΓΑΝΑΣ: Κραυγή 
αγωνίας για τις αθρόες εισαγωγές τούρκικων λεμονιών

Τ
η διαμαρτυρία τους για την εισαγωγή 
εσπεριδοειδών από άλλες χώρες και 
κυρίως από την Τουρκία, με πολύ χα-

μηλή τιμή και ανάλογη ποιότητα, εκφράζει 
με επιστολή τους προς τους βουλευτές Κο-
ρινθίας o Αγροτικός Συνεταιρισμός Κιάτου 
- Τραγάνας.

Στην επιστολή αναφέρονται τα εξής:
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνεται-

ρισμού θα ήθελε να σας ενημερώσει ότι οι 
συνεχιζόμενες εισαγωγές από τρίτες χώ-
ρες και ειδικά την Τουρκία εσπεριδοειδών 
και ιδιαίτερα λεμονιών σε πολύ χαμηλές 
τιμές έχουν φέρει σε πολύ δύσκολη θέση 
τους παραγωγούς της Κορινθίας και όχι 
μόνο. Για άλλη μια χρονιά η Θεσσαλονίκη 
και η Αθήνα γέμισαν λεμόνια αμφιβόλου 
ποιότητας σε πολύ χαμηλή τιμή και η εγ-
χώρια παραγωγή είναι ακόμα στα δέντρα 
μιας και οι παραγωγοί δεν μπορούν να 
συναγωνιστούν τα εισαγόμενα λόγω κό-
στους.

Αποστέλλουμε αυτήν την διαμαρτυρία 
ως μια ύστατη προσπάθεια ανάκαμψης της 
ζημιάς που πάει να γίνει και ερωτούμε:

Υπάρχει από το Κράτος και το Υπουργείο 

κάποιος σχεδιασμός η πρόθεση να αλλάξει 
κάτι ή θα συνεχίσουμε να είμαστε στυ-
λοβάτες της Τουρκικής Οικονομίας; Από 
την πλευρά των Βουλευτών του νομού 
τι ενέργειες έχουν γίνει για την στήριξη 
των αγροτών της περιοχής μας και τι εί-
ναι διατεθειμένοι να κάνουν από εδώ και 
μπρος ώστε να λυθούν τα μείζονα προ-
βλήματα που μας απασχολούν"

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνεται-
ρισμού θα ήθελε να σας ενημερώσει ότι οι 
συνεχιζόμενες εισαγωγές εσπεριδοειδών 
και ιδιαίτερα λεμονιών από τρίτες χώρες 
και ειδικά την Τουρκία σε πολύ χαμηλές 
τιμές έχουν φέρει σε πολύ δύσκολη θέση 
τους παραγωγούς της Κορινθίας και όχι 
μόνο.

Την ώρα που η Τουρκία και ο Τούρκος 
Πρόεδρος αμφισβητούν απροκάλυπτα την 
Ελληνική κυριαρχία και αλωνίζουν στο 
Αιγαίο απειλώντας άμεσα με πόλεμο την 
Χώρα μας, η Κεντρική Λαχαναγορά της 
Θεσσαλονίκης και της Αθήνας γέμισαν 
Τούρκικα λεμόνια σε πολύ χαμηλή τιμή.

Η εγχώρια παραγωγή είναι ακόμα στα 
δέντρα γιατί δεν μπορούμε να συναγω-
νιστούμε τα εισαγόμενα λόγω κόστους, 
ιδιαίτερα τώρα που η Τούρκικη λίρα έχει 
υποστεί συνεχείς υποτιμήσεις.

Αποστέλλουμε αυτήν την διαμαρτυρία 
ως μια ύστατη προσπάθεια ανάκαμψης της 
ζημιάς που πάει να γίνει και ερωτούμε:

Υπάρχει από το Κράτος και το Υπουρ-
γείο κάποιος σχεδιασμός ή πρόθεση να 
αλλάξει κάτι ή θα συνεχίσουμε να είμαστε 
στυλοβάτες της Τουρκικής Οικονομίας; 

Υπάρχει η πολιτική βούληση να ελεγχθεί 
αυστηρά μέσω των αρμόδιων φορέων η 
αθρόα αυτή εισαγωγή;

Αντί να διευκολύνουμε τις Τούρκικες ει-
σαγωγές, γίνονται οι προβλεπόμενοι ποιο-
τικοί έλεγχοι και οι έλεγχοι για υπολείμματα 
φυτοφαρμάκων όπως κάνουν οι γειτονικές 
μας xώρες σαν την Βουλγαρία που πρό-
σφατα απαγόρευσε την εισαγωγή Τούρ-
κικων μανταρινιών λόγω υπολειμμάτων 
πάνω από τα επιτρεπόμενα όρια και κατό-
πιν το ίδιο έπραξε η Βοσνία-Ερζεγοβίνη;

Στα Τούρκικα λεμόνια που έχουν πλη-
μυρίσει την εσωτερική αγορά αναγράφε-
ται ως χώρα προέλευσης η Τουρκία όπως 
υποχρεούνται; Μήπως στην πλειοψηφία 
τους έχουν βαπτισθεί σαν Ελληνικά με 
σκοπό την παραπλάνηση του Καταναλω-
τή; (ο οποίος στην τελική ανάλυση έχει το 
δικαίωμα να αποφασίσει εάν θα αγοράσει 
Τούρκικα λεμόνια στηρίζοντας την Τουρκι-
κή οικονομία ή θα προτιμήσει τα Ελληνικά 
ποιοτικά προϊόντα έστω και αν είναι λίγο 
ακριβότερα).

Καλούμε τους βουλευτές του νομού 
προβούν στις  απαραίτητες ενέργειες για 
την στήριξη των αγροτικών προϊόντων της 
περιοχής μας, καταλήγει η ανακοίνωση.

 Δευτέρα έως Σάββατο 9.00 -13.30
Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 18.00 - 20.30

28ης Οκτωβρίου 28 Κιάτο, 20200

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

ΕΡΡΙΚΟΣ Α. 
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ

• Παροχή Υπηρεσιών • Χειρουργικές Επεμβάσεις  

• Φάρμακα • Είδη Pet Shop • 
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Proficiency C2 Michigan ECPE

Τζώρτζης Βασίλης
Βαλασοπούλου Μαρία Ελπίδα

Χόντζα Μαργαρίτα
Κοντές Χρήστος

Lower B2 Michigan ECCE

Χάντες Δηµήτρης

Pre Lower B1 NONC

Ντάγια Τζένη
Χανιάς Νίκος

Λαµπρόπουλος Αλέξανδρος (2 ενότητες)

Ελ. Βενιζέλου 43, ΒΡΑΧΑΤΙ
% 27410 51210 & 56205

Συγχαρητήρια και καλή πρόοδο, 
παιδιά!

Υλοτομία και διακίνηση Χριστουγεννιάτικων δέντρων
Τι προβλέπεται για τη νομιμότητα της εμπορίας σύμφωνα με το Δασαρχείο

Ε
ίναι σε όλους γνωστό ότι σύμ-
φωνα με το έθιμο που έχει 
επικρατήσει τις ημέρες των 

εορτών των Χριστουγέννων στολί-
ζονται καταστήματα, σπίτια, δρόμοι 
κλπ με Χριστουγεννιάτικα δένδρα 
και καλλωπιστικούς κλώνους δασι-
κών δένδρων και θάμνων.

Το Δασαρχείο Κορίνθου ανακοι-
νώνει ότι σύμφωνα με την ισχύ-
ουσα Ελληνική Νομοθεσία και τις 
Εγκύκλιες Δ/γές του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος & Ενέργειας όσοι 
θέλουν  να υλοτομήσουν ή να εισα-
γάγουν, μεταφέρουν, εμπορευθούν 
ή να προμηθευθούν χριστουγεν-
νιάτικα δένδρα και καλλωπιστικούς 
κλώνους διαφόρων δασικών ειδών 
για τον στολισμό  των Χριστουγέν-
νων πρέπει να γνωρίζουν και να 
εφαρμόσουν τα παρακάτω:

Η μεταφορά επομένως και η διάθε-
ση των Χριστουγεννιάτικων δένδρων 

υλοτομημένων η μεταφυτευμένων 
μέσα σε γλάστρες κλπ και καλλωπι-

στικών κλώνων επιτρέπεται από 
27.11. 2020 και μέχρι 24.12.2020. 

Για να είναι νόμιμη η κατοχή και 
η εμπορία θα πρέπει σε κάθε  χρι-
στουγεννιάτικο δένδρο, είτε είναι 
κομμένο είτε είναι μεταφυτεμένο σε 
γλάστρα κλπ  να είναι δεμένη κοντά 
στην  κορυφή του με σύρμα  ειδι-
κή μολυβδοσφραγίδα της Δασικής 
Υπηρεσίας της περιοχής προέλευ-
σης και στο κάτω μέρος του κορ-

μού εκεί δηλαδή που έχουν κοπεί 
να είναι σφραγισμένα με μια ειδική 
δασική σφύρα  (ίχνος ανάγλυφο) με 
χρώμα. Ίδια μολυβδοσφραγίδα θα 
πρέπει να είναι δεμένη και στα δέ-
ματα με τους καλλωπιστικούς κλώ-
νους μυρτιάς ή κουμαριάς κλπ.

Επισημαίνουμε στα  καταστήματα 
ή μάντρες που θα διαθέσουν  χρι-
στουγεννιάτικα δένδρα που προέρ-
χονται από άλλες χώρες (εισαγω-
γής) οιουδήποτε είδους θα πρέπει 
υποχρεωτικά εκτός των άλλων πι-
στοποιητικών νόμιμης διάθεσης και 
εμπορίας θα πρέπει να είναι εφοδι-
ασμένοι για αυτά τα είδη την ειδική 
Άδεια Εισαγωγής και Εμπορίας της 
διεθνούς σύμβασης «CITES».

Εννοείται ότι στις περιπτώσεις 
που τα διατιθέμενα δενδρύλλια ή 
άλλα προϊόντα δεν συνοδεύονται 
από τα παραπάνω πιστοποιητικά θα 
κατάσχονται αμέσως και εναντίον 
του κατόχου τους υλοτόμου, με-
ταφορέα η διαθέτη θα συντάσσεται 
σχετική δικογραφία. Ζητούμε από 
όλους τους πολίτες να εφαρμόσουν 
τα παραπάνω και να μας ενημερώ-
σουν  για τυχόν  περιπτώσεις παρά-
νομης υλοτομίας και διάθεσης. 

Τέλος ευχόμαστε σε όλους σας 
ευτυχισμένα Χριστούγεννα .



Ο
όρος κινητικότητα πε-
ριγράφει μια εικόνα με-
τακινήσεων βιώσιμων, 
άνετων, αποτελεσμα-
τικών, ασφαλών και 

ευχάριστων. Ο όρος εμπεριέχει ένα 
βασικό τρίπτυχο: μεταφορά-μετακί-
νηση-προσβασιμότητα. Συνοδεύεται 
κατά κανόνα επίσης από τον όρο βιώ-
σιμη, για να υπογραμμιστεί η έμφαση 
σε βιώσιμους τρόπους μετακίνησης 
όπως το περπάτημα, το ποδήλατο και 
η δημόσια συγκοινωνία.

Η Βιώσιμη κινητικότητα αποτελεί 
θεμέλιο της ανθρώπινης και πολιτι-
σμένης πόλης, όπου ο μεν άνθρωπος 
δεν αντιμετωπίζεται ως εμπόρευμα, 
οι δε μεταφορές δεν σχεδιάζονται ως 
μαζικές, αλλά ξεχωριστών ατόμων με 
ανάγκες και επιθυμίες. Τους δίνεται 
η δυνατότητα να επιλέγουν, να απο-
λαμβάνουν, να γυμνάζονται, να επι-
κοινωνούν, να ενσωματώνονται, να 
αξιολογούν και να συμμετέχουν στο 
αστικό γίγνεσθαι. Η ανθρωπιστική και 
η πολιτική της παράμετροι είναι πολύ 
ισχυρές (Βλαστός, Μπακογιάννης). 

Ο σχεδιασμός για τη Βιώσιμη Κινητι-
κότητα είναι ένας στρατηγικός τρόπος 
αντιμετώπισης των προβλημάτων των 
σχετικών με τις μετακινήσεις και τις 
μεταφορές στο σύγχρονο τρόπο ζωής. 

Η ανάπτυξη και η εφαρμογή ενός σχε-
δίου για τη βιώσιμη αστική κινητικότητα 
(ΣΒΑΚ) στοχεύει στη μείωση των αρ-
νητικών επιπτώσεων των μεταφορών, 
στη βελτίωση της προσβασιμότητας των 
προσώπων και στην παροχή υψηλής 
ποιότητας, ολοκληρωμένων και συνδυ-
ασμένων λύσεων και υπηρεσιών μετα-
κίνησης προσώπων και αγαθών. 

Ο σχεδιασμός για τη βιώσιμη αστική 
κινητικότητα αποτελεί μία μακροπρό-
θεσμη στρατηγική που προάγει τους 
βιώσιμους τρόπους μεταφοράς, ήτοι τη 

δημόσια συγκοινωνία, το περπάτημα, το 
ποδήλατο, τα καθαρά/ πράσινα οχήματα, 
τις συνδυασμένες μεταφορές, τις συλλο-
γικές και κοινόχρηστες μεταφορές. 

Η βιώσιμη κινητικότητα αφορά 
πρωτίστως τους τρεις βασικούς πυ-
λώνες περπάτημα-ποδήλατο-δημό-
σια συγκοινωνία. 

Είναι γνωστό ότι η ανάπτυξη του 
ιδιωτικού μηχανοκίνητου μέσου, του 
αυτοκινήτου και της μοτοσυκλέτας, 
κυρίως του πρώτου, καθόρισε για 
χρόνια την πολεοδομική και συγκοι-

νωνιακή ανάπτυξη των πόλεων. Η 
ανθρωπότητα, από την πρώτη στιγμή 
της εμφάνισής του, γοητεύτηκε από 
το αυτοκίνητο, γιατί της προσέφε-
ρε τη δυνατότητα να απεγκλωβιστεί 
από πόλεις του 19ου αιώνα, που 
στερούνταν βασικού εξοπλισμού και 
ασφυκτιούσαν. Ήταν εξαιρετικά πυ-
κνές, και κορεσμένες από πληθυσμό 
που προσέτρεχε σε αυτές για να βρει 
δουλειά σε ακόμη πρωτόγονα εργο-
στάσια, χτισμένα στο εσωτερικό των 
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Γνώμη δήμος Κορινθίων

Τι θα αλλάξει για την Κόρινθο
από την εφαρμογή του

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας

ΩΡΑΡΙΟ ΙΑΤΡΕΙΟΥ: 

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

ΣΑΒΒΑΤΟ    09:00 - 12:00 [ΒΡΑΧΑΤΙ]

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

e-mail: korantaniskonstantinos26@gmail.com

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡ. 
ΚΟΡΑΝΤΑΝΗΣ

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

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

ΙΑΤΡΟΣ - ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ

εξέταση µε εξειδικευµένα διαγνωστικά µέσα 
  (Ηλεκτροκαρδιογράφηµα,   υπέρηχος)

ΓΥΡΙΣΤΕ ΣΕΛΙΔΑ
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πυκνοκατοικημένων πόλεων του 19ου αι., τα οποία 
εκ των πραγμάτων προκαλούσαν σοβαρά προβλή-
ματα ρύπανσης και θορύβου.

Οι πόλεις χρειάζονταν χώρο και το αυτοκίνητο τους 
έδωσε τη δυνατότητα να επεκτείνονται χωρίς όρια, εν-
σωματώνοντας νέες εκτάσεις. Το κυριότερο λοιπόν ζη-
τούμενο ήταν να φτάνει το αυτοκίνητο γρήγορα οπου-
δήποτε, και με τον πιο άμεσο τρόπο, αδιαφορώντας 
τόσο για τις ποιότητες του φυσικού, αρχιτεκτονικού και 
κοινωνικού περιβάλλοντος, όσο και για τις επιπτώσεις 
της κίνησής του, όπως ρύπανση, θόρυβο κ.λπ.

Η σύγχρονη ευρωπαϊκή τάση αναφορικά με το 
σχεδιασμό των πόλεων λαμβάνει υπόψη της τις επι-
πτώσεις του αυτοκινήτου, ως πρωταγωνιστή των 
μετακινήσεων, συνειδητοποιώντας το κόστος και 
τις συνέπειες από ζητήματα όπως η ρύπανση, ο θό-
ρυβος, ο κορεσμός, η οδική ανασφάλεια, η απουσία 
κοινωνικοποίησης στο δημόσιο χώρο κ.α. 

Ζητήματα όπως, η μείωση του κόστους λειτουργί-
ας των πόλεων, η δόμησή τους με τρόπο ώστε να εί-
ναι ενεργειακά αποδοτικές και η προσπελασιμότητα 
με ήπια και σεμνά απέναντι στο αστικό περιβάλλον 
μέσα, οδηγούν στη χάραξη νέων προτεραιοτήτων, 
δίνουν έμφαση σε δημόσια συγκοινωνία, περπά-
τημα και ποδήλατο και προσβλέπουν σε πόλεις με 
λιγότερα αυτοκίνητα, μικρότερες ταχύτητες, υψη-
λής ποιότητας δημόσιους χώρους και ανθρώπινο 
περιβάλλον. Αυτοί είναι οι ουσιαστικοί στόχοι για τις 
στρατηγικές βιώσιμης αστικής κινητικότητας. 

Στην Ελλάδα παρατηρείται, αν και με αργό ρυθ-
μό, μία μεταβολή σε επίπεδο θεσμικού πλαισίου με 
στόχο τη βελτίωση των συνθηκών περπατήματος, 
προσβασιμότητας και κίνησης με  ποδήλατο. 

Αρχή της μεταβολής θεωρείται το 2009 όπου εκ-
δίδεται η υπουργική απόφαση για ‘Ειδικές ρυθμίσεις 
για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία σε κοινό-
χρηστους χώρους των οικισμών που προορίζονται 
για την κυκλοφορία πεζών’. 

Ακολουθεί η Έγκριση Τεχνικών Οδηγιών κυκλο-
φοριακών παρεμβάσεων στο αστικό περιβάλλον για 
την εφαρμογή τους σε περιοχές σχολικών συγκρο-
τημάτων και περιοχές με αυξημένη κίνηση στο πλαί-
σιο βελτίωσης της οδικής ασφάλειας. 

Στη συνέχεια, σχετικά πρόσφατα, έχουμε την 
Έγκριση Τεχνικών Οδηγιών για ποδηλατοδρόμους 
(Υποδομές ποδηλάτων) και τη χρηματοδότηση 170 
δήμων από το ΥΠΕΚΑ (μέσω του Πράσινου Ταμείου) 
για την εκπόνηση ΣΒΑΚ.

Παράλληλα ολοένα και περισσότερες ελληνικές 
πόλεις συμμετέχουν σε διεθνή και ευρωπαϊκά δί-
κτυα (βλ. Covenant of Mayors, CIVITAS) με στόχο 

τη βελτίωση του περιβάλλοντος, την ανάσχεση της 
κλιματικής αλλαγής, την προαγωγή των βιώσιμων 
τρόπων μετακίνησης κ.ο.κ. H συμμετοχή πόλεων 
σε ευρωπαϊκά έργα με σχετικό αντικείμενο προάγει 
περαιτέρω την εξοικείωση των πολιτών με τη ΒΑΚ. 

Οι πόλεις της Ελλάδας καθυστέρησαν σημαντικά 
στα παραπάνω ζητήματα και στην υιοθέτηση λύσε-
ων που να προάγουν το τρίπτυχο περπάτημα - πο-
δήλατο – δημόσια συγκοινωνία και εν γένει τη ΒΑΚ. 
Είναι εμφανής η απουσία εμπειρίας στην αναγνώρι-
ση των προβλημάτων και νοοτροπίας κατάλληλης 
να συναινέσει στη μεταβολή του υφιστάμενου κα-
θεστώτος. 

Δήμος Κορινθίων

Τηλεδιαβούλευση για το ΣΒΑΚ

Η
2η Διαβούλευση  για το 
υπό εκπόνηση Σχέδιο 
Βιώσιμης Αστικής Κινη-
τικότητας (ΣΒΑΚ), οργα-

νώθηκε από το δήμο Κορινθίων. 
Η διαβούλευση έγινε την Πέμπτη 
19 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 17:00. 
Λόγω των συνθηκών η διαβούλευ-
ση πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά 
σε σύνδεσμο που θα κοινοποιήθηκε 
μετά την επιβεβαίωση συμμετοχής. 
Σε αυτή τη δεύτερη διαβούλευση 
για το υπό εκπόνηση ΣΒΑΚ Δήμου 
Κορινθίων παρουσιάστηκαν από 
το Δήμο και την ανάδοχο εταιρεία 
οι αρχικές προτάσεις του σχεδίου 
με στόχο να επιλεγούν από κοινού 
οι κατευθύνσεις των σεναρίων του 
ΣΒΑΚ Δήμου Κορινθίων.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
6.00 – 6.15 μ.μ. Χαιρετισμός Δη-
μάρχου
6.15 – 6.30 μ.μ. Έναρξη διαβούλευ-
σης και προγραμματισμός επόμε-
νων ενεργειών
Εισηγητής: Γεώργιος Κουμπα-
ράκης, Manager, Diadikasia 
Business Consulting, Υπ. Διδά-
κτορας ΕΜΠ, Μέλος/Συνεργάτης 
Μονάδας Βιώσιμης Κινητικότητας 
ΕΜΠ, Ανάδοχος ΣΒΑΚ
6.30 – 6.45 μ.μ. Προτεραιότητες 
ΣΒΑΚ Δήμου Κορινθίων
Εισηγητής: Θάνος Βλαστός Καθη-
γητής ΕΜΠ – Μονάδα Βιώσιμης 
Κινητικότητας ΕΜΠ

6.45 – 7.00 μ.μ. Αναγνώριση προ-
βλημάτων στις μετακινήσεις του 
Δήμου
Εισηγητής: Χρήστος Καρολεμέ-
ας, Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός 
ΕΜΠ, MSc Γεωπληροφορικής, 
Ανάδοχος ΣΒΑΚ
7.00 – 7.20 μ.μ. Προτάσεις για το 
ΣΒΑΚ Δήμου Κορινθίων– Επιλογή 
ήπιου ή ριζοσπαστικού σεναρίου 
ανάπτυξης
Εισηγητής: Στέφανος Τσιγδινός, 
Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός 
ΕΜΠ, Υπ. Διδάκτωρ ΕΜΠ, Ανάδο-
χος ΣΒΑΚ
7.20 -8.00 μ.μ. Ανοικτή συζήτηση 
με φορείς και κοινό
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Γκιολής - Παπακυριάκος συμφώνησαν για 
έργα που υπερβαίνουν τα 6 εκατ. ευρώ!

Σ
υνάντηση εργασίας του Αντιπεριφερει-
άρχη Κορινθίας κ. Αναστασίου Γκιολή 
με το Δήμαρχο Βέλου Βόχας κ. Αννί-
βα Παπακυριάκο πραγματοποιήθηκε 

σήμερα Πέμπτη 19 Νοεμβρίου στο Δημαρχείο στο 
Ζευγολατιό με συζήτηση επί όλων των θεμάτων 
του Δήμου.

Σε πλήρη εξέλιξη η συνεργασία και το οργανό-
γραμμα του Δήμου Βέλου Βόχας και της Περιφέ-
ρειας.

Η άριστη συνεργασία του Δήμου Βέλου Βόχας με 
την Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας – Περιφέρεια 
Πελοποννήσου αποδίδει καρπούς.

Κλείδωσαν  έργα  6.240.000,00  και έπεται συ-
νέχεια.
Α) Έχουν ήδη ολοκληρωθεί δύο σημαντικά έργα:

1. Δρόμος Αγίας Μαρίνας στο Βέλο ύψους 
500.000,00€

2. Έργα καθαρισμών, διάβρωσης, μικρών αντι-
πλημμυρικών, αυλάκων κλπ. ύψους 700.000,00€
Β) Ακολουθούν τα κάτωθι πολύ σημαντικά έργα 
για τον Δήμο,  τα οποία πέρασαν (ή σύντομα περ-
νούν) από την οικονομική επιτροπή της Περιφέ-
ρειας και μπαίνουν στη διαδικασία δημοπράτη-
σης, έργα ύψους 6.240.000,00€:
1. Ανάπλαση Οδοποιίας Π.Ε.Ο Βραχατίου, Βοχαϊ-

κού, Χαλκείου, Νεμέας, ύψους 1.300,00€
2. Ένταξη γηπέδου Ζευγολατιού (αλλαγή χλοοτά-

πητα-κατασκευή εξέδρας 510 θέσεων) ύψους 
330.000,00€

3. Έργα βελτίωσης-εκσυγχρονισμού αγροτικών 
υποδομών Βέλου ύψους 2.160,000€

4. Κόμβος (πλατεία Μπολατίου), ύψους 
330.000,00€

5. Κόμβοι ΠΕΟ Βραχατίου, ύψους 1.920.000,00€
6. Αρδευτικά έργα Σουληνάρι-Χαλκί ύψους 

200.000,00€
 Γ) Πέραν όλων των ανωτέρω ο σχεδιασμός συ-
νεχίζεται και τα έργα που ετοιμάζονται για έντα-
ξη είναι τα κάτωθι:
7. Ανάπλαση Χερσαίας Ζώνης λιμένα Βραχατίου 

ύψους 2.500.000,€
8. Αντιδιαβρωτικά έργα Βραχάτι-Κοκκώνι-Νερά-

ντζα

9. Αποκαταστάσεις Παλαιάς Εθνικής Οδού
10. Αναπλάσεις Κοινοχρήστων Χώρων- Πλατεία 

Ζευγολατιού
11. Ανάπλαση γέφυρας Σουληναρίου
12. Πλήρη συνεργασία με την Περιφέρεια για τα 

συνολικά αντιπλημμυρικά έργα του Δήμου (Ζα-
πάντης, Περιστερώνας, Ελληνοχώρι)

Ο Δήμαρχος κ. Αννίβας Παπακυριάκος ευχα-
ριστεί τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ. Πα-
ναγιώτη Νίκα καθώς επίσης και τον Αντιπεριφε-
ρειάρχη Κορινθίας κ. Αναστάσιο Γκιολή για την 
άριστη συνεργασία.

Η επίσκεψη του αντιπεριφερειάρχη Κορινθίας στο δημαρχείο Ζευγολατιού 
επισφράγισε την αγαστή συνεργασία δήμου και περιφέρειας και έβγαλε  

την είδηση για μεγάλα έργα που προγραμματίζονται



Μεγαέλαιον ΜΟΝΑ∆Α
ΕΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥ

ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΗΛ. 27420 32391

η επόμενη μέρα 
του ελαιόλαδου

ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ

- ΥΨΗΛΗ ΑΠΟΔΟΣΗ 

- ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

- ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ

ΕΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥ

ΕΝΑΡΞΗ: 17•10•2020
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Διευρυμένες υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας και 
αλληλεγγύης στο Δήμο Βέλου Βόχας

Η  υποστηρικτική δομή πρόνοιας και αλληλεγγύης του Δήμου Βέλου Βόχας συνεχίζει τη λειτουργία της  
εξυπηρετώντας τους πολίτες σε οποιοδήποτε πρόβλημά τους

Σ
υνεχίζει κανονικά τη λειτουργία 
της η υποστηρικτική δομή πρόνοι-
ας και αλληλεγγύης του δήμου Βέ-
λου-Βόχας, εξυπηρετώντας τους 

πολίτες σε οποιοδήποτε πρόβλημά τους.
Στο πλαίσιο αυτό και συγκεκριμένα 

από την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου και για 
τις μέρες Δευτέρα ως Τετάρτη 9.00-
12.00 το πρωί και Πέμπτη Παρασκευή 
4:00-7:00 το απόγευμα η κοινωνιολόγος 
κα. Ραφτοπούλου Ξένια θα βρίσκεται 
στη διάθεση των συνδημοτών μας στην 
τηλεφωνική γραμμή 2741056393 για 
την Δ.Ε Βόχας.

Στην Δ.Ε Βέλου ο ψυχολόγος κ. Πα-
τρινόπουλος Άγγελος βρίσκεται και 
παρέχει ψυχολογική υποστήριξη στην 
τηλεφωνική γραμμή 2742035310 τις 
ημέρες Δευτέρα, Τετάρτη και Παρα-

σκευή και ώρες 8.30-14.00.
Στην Δ.Ε. Βόχας και συγκεκριμένα 

στα ΚΑΠΗ Βραχατίου (2741056393) 
κάθε Πέμπτη και Παρασκευή πρωί 

9:00-12:00 η σύμβουλος ψυχικής υγεί-
ας Αγραφιώτη Ρία θα παρέχει υποστη-
ρικτικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες 
σε όλους τους δημότες Βέλου-Βόχας.

Επίσης καθημερινά από τις 9.00 έως 
τις 13.00 η κοινωνική λειτουργός κα. 
Λιάκη Κωνσταντίνα θα παρέχει υπηρε-
σίες εξυπηρέτησης βασικών αναγκών 
των ευπαθών ομάδων (φάρμακα, τρό-
φιμα, ψώνια κλπ), αλλά και ψυχολογική 
υποστήριξη των συνδημοτών στα τηλέ-
φωνα 2742360308 & 2742360333.

Η σχετική ανακοίνωση που υπογρά-
φεται από την πρόεδρο της Ανέλιξης 
Μαρία Καλλίρη καταλήγει αναφέροντας 
πως: «σας ενημερώνουμε ότι βρισκό-
μαστε σε συνεχή επικοινωνία με τους 
Προέδρους των Κοινοτήτων του Δήμου 
μας, ώστε να καταγραφούν αρχικά και 
να υποστηριχθούν στη συνέχεια ευ-
άλωτοι και ευπαθείς συνδημότες μας 
μέσω της υπηρεσίας Πρόνοιας και Αλ-
ληλεγγύης».

Δήμος Βέλου-Βόχας: Παράταση επιδομάτων Ελάχιστου 
Εγγυημένου Εισοδήματος & Επιδόματος Στέγασης

Ο
Δήμος Bέλου Βόχας, σας ενημερώνει ότι στο πλαίσιο των μέτρων προστα-
σίας από τη διάδοση του κορωνοϊού υπεγράφη Υπουργική Απόφαση, με την 
οποία παρατείνεται για τρεις (3) μήνες η ισχύς των εγκριτικών αποφάσεων 
των προγραμμάτων, «Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα» και «Επίδομα Στέγα-

σης», οι οποίες θα έπρεπε να επανυποβληθούν εντός των μηνών: Νοεμβρίου, Δε-
κεμβρίου 2020 και Ιανουαρίου 2021.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Θα σταλούν από το Υπουργείο μηνύματα στους δικαιούχους για 
να ενημερωθούν σχετικά με τις παρατάσεις των αιτήσεών τους. Για το Ελάχιστο 
Εγγυημένο Εισόδημα (πρώην ΚΕΑ) στέλνουν ενημερωτικά μηνύματα στο κινητό 
και στο email που έχει δηλωθεί στην αίτηση, ενώ για το Επίδομα Στέγασης ΜΟΝΟ 
στο email.

Αυτοτελές Γραφείο Κοινωνικής Πολιτικής
Υπεύθυνη: Μαρία Καλλίρη, πρόεδρος ΝΠΔΔ «Ανέλιξη» δήμου Βέλου-Βόχας
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ΧΑΛΚΙ: Εκεί όπου ο εθελοντισμός 
και η συνεργασία κάνουν θαύματα!

Δήμος Βέλου - Βόχας

Σ
ημαντική παρέμβαση στο δρόμο προς το 
Φωκά και το εκκλησάκι της Παναγίας Ζω-
οδόχου Πηγής που βρίσκεται στην κορυφή 

του έγινε από την τοπική κοινότητα Χαλκείου και 
εθελοντές κατοίκους. Ο δρόμος έγινε πιο σύντο-
μος και πιο ασφαλής κυρίως χάρη στις προσπάθει-
ες του προέδρου Μπακιρτζή Εμμανούηλ και την 
εμπιστοσύνη προς το πρόσωπό του αντιδημάρχου 
Οικονομικών και Διοικητικών κ. Βασίλη Τρωγάδη 
αλλά και την προσφορά του Τάσου Φλεβάρη, χει-
ριστή μπουλντόζας. 

Ο πρόεδρος του Χαλκείου Μπακιρτζής Εμμα-
νουήλ ευχαριστεί όλους τους νέους του πληθυ-
σμιακά μικρού χωριού, οι οποίοι μάζεψαν πέτρες 
από το όρος Φωκά και έφτιαξαν μανδρότοιχο με 
αυτές στην περιοχή του Χάβου. 

Με αυτό τον τρόπο συνεισέφεραν σημαντικά 
στην προσπάθεια να αναδειχθεί η περιοχή "Χάβος" 
ως ένας από τους καλύτερους φυσιολατρικούς 
προορισμούς του δήμου Βέλου-Βόχας!
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Β. ΣΟΦΙΑΣ & ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

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

ΤΗΛ.:  27410 54246   ΚΙΝ.: 6944 261260

∆ΙΑΝΟΜΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ-
ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟ

ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ 
ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΜΠΟΥΛΙΑΣ

Αννίβας Παπακυριάκος: «Κοιτώντας το ποτήρι μισογεμάτο 
πάντα θα κερδίζουμε»!

Πώς θα λειτουργήσει ο δήμος Βέλου-Βόχας στο νέο lockdown – Χρήσιμα τηλέφωνα, ώρες λειτουργίας και 
το μήνυμα του δημάρχου

Τ
ο νέο lockdown είναι πλέον γεγονός, όπως και 
η διαπίστωση ότι δεν θα είναι το τελευταίο για τη 
φετινή χειμερινή περίοδο. Ο δήμαρχος Βέλου-
Βόχας Αννίβας Παπακυριάκος απευθύνθηκε 

στους δημότες με μήνυμά του αναφορικά με τις συν-
θήκες, τις οποίες διαβιούμε αλλά και την αντιμετώπι-
ση που πρέπει να έχουμε απέναντι στις πρωτόγνωρες 
αυτές καταστάσεις.

«Από το περασμένο Σάββατο», αναφέρει ο Αννίβας 
Παπακυριάκος «όλη η χώρα, μαζί και ο Δήμος μας, 
μπήκε πάλι στην διαδικασία του lock down. Δυστυχώς 
η πορεία της πανδημίας είναι τέτοια που καλούμαστε 
για δεύτερη φορά, να υποστούμε μια δοκιμασία εξαι-
ρετικά σκληρή. Μια δοκιμασία που φτάνει στα όρια τις 
αντοχές μας. Τόσο τα μέτρα που έχουν ληφθεί, αλλά 
και τόσο η προσπάθεια της παγκόσμιας επιστημονικής 
κοινότητας, δεν έχουν καταφέρει ακόμη να δώσουν 
τις απαντήσεις που χρειάζονται για να εξαλείψουν την 
απειλή και την επικινδυνότητα του covid-19.

Είναι αλήθεια ότι το lockdown δοκιμάζει τις αντοχές 
όλων μας. Αντοχές ψυχολογικές, οικογενειακές, προ-
σωπικές, επαγγελματικές, οικονομικές. Αντοχές αν-
θρώπινες σε όλα τα επίπεδα.

Είναι επίσης αλήθεια όμως, ότι μπορούμε να αντα-
πεξέλθουμε με επιτυχία και πάλι. Υπομονή, επιμονή, 
επαναπροσδιορισμός κάποιων πραγμάτων, προγραμ-
ματισμός και χρονοδιάγραμμα νέας κατάστασης, ίσως 
να μας βγάλουν και καλύτερους και πιο δυνατούς.

Όλες οι υπηρεσίες του Δήμου θα σταθούν στο πλάι 
καθενός, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Όλες οι υπη-
ρεσίες θα δουλεύουν με στόχο την βέλτιστη εξυπηρέ-
τηση ώστε το διάστημα αυτό να περάσει χωρίς ουσια-
στικά προβλήματα. Παρακάτω σας ενημερώνουμε για 
τον τρόπο λειτουργίας καθώς και τα τηλέφωνα εξυπη-
ρέτησης των δημοτών μέσα από τα νέα δεδομένα.

Κοιτώντας το ποτήρι μισογεμάτο πάντα θα κερδίζουμε.
Είμαι αισιόδοξος ότι όλοι μαζί με συνέργεια, με αλλη-

λοβοήθεια, με σεβασμό και κατανόηση θα αντιμετωπί-
σουμε και θα περάσουμε τα πάντα.

Σίγουρος ότι όλα θα πάνε καλά».

Η λειτουργία του δήμου Βέλου-Βόχας εν 
μέσω lockdown

H λειτουργία των δημοτικών υπηρεσιών για το κοι-
νό από τη Δευτέρα 9 έως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρί-
ου 2020 θα πραγματοποιείται ΜΟΝΟ σε επείγουσες 
περιπτώσεις και κατόπιν ραντεβού ως κατωτέρω:
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Το γραφείο Δημάρχου θα λειτουργεί από τις 07.30 
έως 15.30

Τηλέφωνα επικοινωνίας 2741360520 & 521, email: 
masouri@vochas.gov.gr & nikoletam@vochas.gov.
gr και fax:2741360521
ΚΕΠ

• ΚΕΠ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ, Ώρες λειτουργίας: 7.30π.μ. 
-15.00 κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας

Τηλέφωνο: 2741050255 FAX: 2741050257, email:d.
vohas@kep.gov.gr

• ΚΕΠ ΒΕΛΟ, Ώρες λειτουργίας: 7.30π.μ -15.00 κα-
τόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας

Τηλέφωνο: 2742030128 -129 FAX:2742032227, 
email: d.velou@kep.gov.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τηλέφωνο: 2741360504, fax: 2741052303
• ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ – ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ
Ώρες λειτουργίας: 8.00π.μ-13.00 κατόπιν τηλεφωνι-

κής επικοινωνίας
Τηλέφωνο: 2741360516 – 518 & fax: 2741052303 

(ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ) και 2742360318 & fax: 2742034000 & 
2742030100 (ΒΕΛΟ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τηλέφωνο: 2741360535, fax:2741053101
-ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ, Τηλέφωνο: 2741360531
-ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ, Τηλέφωνο: 2741360519
-ΤΑΜΕΙΟ: OI ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥ-

ΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕΣΩ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τηλέφωνο: 2741360537-539, fax:27841053101
ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ (ΥΔΡΕΥΣΗ, ΗΛΕΚΤΡΟ-

ΦΩΤΙΣΜΟΣ)
Τηλέφωνο: 2741050040

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Τηλέφωνο: 2742360311&334
-Τμήμα Καθαριότητας, Τηλέφωνο: 2742034366
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Αλληλεγγύη για Όλους: Περιοδεία και χέρι βοηθείας
σε όλη την Κορινθία

Τ
ην Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2020, 
κλιμάκιο της «Αλληλεγγύης για 
Όλους» περιόδευσε στον Νομό 
Κορινθία, με τη συμμετοχή του 

βουλευτή Κορινθίας του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ  
Γιώργου Ψυχογιού, τομεάρχη Μετα-
ναστευτικής Πολιτικής, του Μανώλη 
Σαρρή από τον Τομέα Δικαιωμάτων του  
ΣΥΡΙΖΑ, του Μιχάλη Υδραίου συντονιστή 
της «Αλληλεγγύης για Όλους», του Πα-
ρασκευά Ποθητού, συνεργάτη της «Αλ-
ληλεγγύης για Όλους», καθώς και μέλη 
της Ομάδας Δικαιωμάτων και Αλληλεγ-
γύης Κορινθίας.

Στο σχετικό δελτίο τύπου η οργάνω-
ση Αλληλεγγύης αναφέρει σχετικά με 
την περιοδεία:

«Είχαμε τη χαρά να επισκεφθούμε το 
Σωματείο και Αλληλεγγύης και Προσφο-
ράς Ξυλοκάστρου και να ενημερωθούμε 
για την πολύπλευρη δράση και τις ποι-
κίλες παρεμβάσεις της συγκεκριμένης 
δομής, σε μία περίοδο που πυκνώνουν 
δραματικά τα φαινόμενα της ανθρωπι-
στικής κρίσης. Παραδώσαμε τρόφιμα, 
παιδικές τροφές και είδη προσωπικής 
υγιεινής.

Επισκεφθήκαμε επίσης, το ΠΡΟ.
ΚΕ.ΚΑ Κορίνθου, όπου συνομιλήσα-
με με τον Διοικητή, κ.Μεγαρίτη, για τις 
συνθήκες κράτησης ανθρώπων που ως 
επί το πλείστον κρατούνται διοικητικά, 
χωρίς να έχουν διαπράξει οποιοδήποτε 
ποινικό αδίκημα.

Επισημάναμε την αντίθεση μας στην 
πρακτική της γενικευμένης κράτησης 
έως και 36 μήνες που θέσπισε αυτή η 
κυβέρνηση, δίχως να συντρέχουν σο-
βαροί λόγοι. Εκφράσαμε την ανησυχία 
μας για την σκοπιμότητα, αλλά και την 
αξιοποίηση συνοριοφυλάκων στην φύ-
λαξη, χωρίς να υπάρχει η απαιτούμενη 
εκπαίδευση.

Ιδιαίτερη είναι η ανησυχία για την πι-

θανότητα διασποράς του Covid-19 ,κα-
θώς μετά και την επίσκεψη μας στο Ια-
τρείο, όπου το ελλιπές προσωπικό κάνει 
ηρωικές προσπάθειες, διαπιστώσαμε ότι 
υπάρχει σοβαρή έλλειψη αντισηπτικών, 
αλλά και ότι  ο συνωστισμός των περί-
που 1.000 ανθρώπων αυτή τη στιγμή, 
δημιουργεί επιπρόσθετες δυσκολίες.

Τέλος επισκεφθήκαμε το Κατάστημα 
Κράτησης Ανηλίκων Κορίνθου, μία φυ-
λακή ανηλίκων στην οποία όμως έχει 
αυξηθεί τους τελευταίους μήνες δρα-

ματικά ο αριθμός ενήλικων εγκλείστων 
δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα 
στην λειτουργία του καταστήματος, ενώ 
την ίδια στιγμή έχει μειωθεί σημαντικά 
το προσωπικό της φυλακής χωρίς καμία 
κίνηση αναπλήρωσης των θέσεων από 
το Υπουργείο.

Ιδιαίτερα προβληματική είναι και η 
λειτουργία του σχολείου, ενδεικτικά 
αναφέρουμε ότι η λειτουργία του δημο-
τικού σχολείου έχει διακοπεί.

Είχαμε την χαρά να παραδώσουμε μια 
μεγάλη ποσότητα ειδών προσωπικής 
υγιεινής τόσο στο ΠΡΟΚΕΚΑ Κορίνθου, 
όσο και στην Κατάστημα Κράτησης Ανη-
λίκων Κορίνθου.

Με την ευκαιρία θέλουμε να ευχαρι-
στήσουμε την NIVEA HELLAS για την 
σημαντική  δωρεά της, την δομή Αλλη-
λεγγύης Κορίνθου και τη Νομαρχιακή 
Επιτροπή Κορινθίας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για 
την συγκέντρωση και παράδοση ειδών 
για το Καρά Τεπε της Λέσβου, στο πλαί-
σιο της καμπάνιας που έκανε το προη-
γούμενο διάστημα η «Αλληλεγγύη για 
Όλους».

Θα συνεχίσουμε τις δράσεις μας στην 
Κορινθία και όλη την Ελλάδα έχοντας 
πάντοτε στο επίκεντρο τον άνθρωπο χω-
ρίς διακρίσεις, χωρίς αστερίσκους και 
πάντοτε με στόχο τη συλλογικότητα, την 
αλληλεγγύη και την κοινωνική συνοχή».

ΒΡΑΧΑΤΙ, έναντι γηπέδου

ΤΗΛ.: 27410 51690, 27410 56000

ποτά - αναψυκτικά
μπύρες - νερά

διανομή κατ’ οίκον

Φ Α Σ Ι Λ Η
Κ Α Τ Σ Α ΡΟ Υ

ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟ

ΑΣΣΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΗΛ. 27410 87149

Ι. Π. ΔΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΓΡΑΕΡΙΟ

Διανομή κατ’ οίκον
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
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ΑΝΑΤ. ΤΡΑΓΑΝΑ: 
Δημοπρατήθηκε το 
στάδιο Ολυμπιακών 
Προδιαγραφών

Δημοπρατήθηκε το ΣΤΑΔΙΟ 
Ολυμπιακών προδιαγραφών με 
χρηματοδότηση από το Πρό-
γραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ, που θα 
κατασκευαστεί στην ανατολική 
Τραγάνα.
Το έργο που έρχεται να δώσει 
απάντηση σε ένα χρόνιο αίτημα 
των κατοίκων του δήμου Σικυ-
ωνίων, προβλέπει τη δημιουργία 
και λειτουργία κουλουάρ στίβου 
8 διαδρομών, εγκαταστάσεων 
άλματος εις ύψος, εις μήκος 
και επί κοντώ, ρίψεων δίσκου, 
ακοντίου, σφύρας και σφαίρας, 
αλλά και την λειτουργία του γη-
πέδου ποδοσφαίρου με φυσικό 
χλοοτάπητα.
Το Δημοτικό Στάδιο Κιάτου 
αναμένεται να εξυπηρετήσει 
τις ανάγκες των κατοίκων και 
των αθλητικών συλλόγων, 
αλλά και να καταστήσει το δήμο 
Σικυωνίων αθλητικό κέντρο της 
ευρύτερης περιοχής.

ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ Τηλεφωνική γραμμή ψυχοκοινωνικής 
υποστήριξης για την καραντίνα

Ο δήμος Σικυωνίων, με δεδομένες 
τις συνθήκες που αναπτύσσονται μετά 
την εφαρμογή του νέου lockdown, θα 
λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ψυχο-
κοινωνικής υποστήριξης στο νούμερο 
2742 360 130.

Η γραμμή, ως δωρεάν δίαυλος επι-

κοινωνίας θα υποστηρίζει ανώνυμα 
και εμπιστευτικά τους πολίτες του δή-
μου που αναζητούν συμβουλευτική 
και κοινωνική στήριξη στο πλαίσιο της 
πανδημίας του Covid-19.

Συγκεκριμένα, η γραμμή θα στελε-
χώνεται από ψυχολόγο και κοινωνικό

λειτουργό, οι οποίοι θα διευθετούν 
θέματα όπως η διαχείριση της παν-
δημίας Covid-19 στον πληθυσμό του 
δήμου και οδηγίες για παιδιά και οι-
κογένειες για την αντιμετώπιση των 
περιοριστικών μέτρων λόγω του κο-
ρωνοϊού.

ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 
Κ Ο Ρ Ι Ν Θ Ι Α Σ

Tηλ.: 6949 172 999

Άμεσα στον προορισμό σας

www.odiki-voitheia-korinthias.gr

Μεταφορές 
Γεωργικών μηχανημάτων • Σκαφών 
•Κλαρκ • Αυτοκινήτων •  Δικύκλων

ΓΕΩΡΓΙΚΑ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 
Κ Ο Ρ Ι Ν Θ Ι Α Σ
H ΟΔΙΚH ΒΟHΘΕΙΑ 
ΚΟΡΙΝΘIΑΣ φροντίζει για 
την άμεση εξυπηρέτησή σας. 
Μεταφέρουμε το αυτοκινητό σας 

στον προορισμό 
της επιλογής σας 
γρήγορα, άμεσα, υπεύθυνα 
σε προσιτές τιμές. 
Είμαστε σε ετοιμότητα να 
αντιμετωπίσουμε οποιοδήποτε 
πρόβλημα μικρό ή μεγάλο 
παρουσιαστεί στο δρόμο σας. 

Είμαστε επαγγελματίες με 
μηχανολογικές γνώσεις 
με διάθεση να καλύψουμε 
την ανάγκη και του πιο 
απαιτητικού περιστατικού.

T η λ . :  6 9 4 9  1 7 2  9 9 9

Άμεσα στον 
προορισμό 

σας!!!

ΦΟΡΤΗΓΑΚΙΑ
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ΚΛΑΡΚ
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την άμεση εξυπηρέτησή σας. 
Μεταφέρουμε το αυτοκινητό σας 
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της επιλογής σας 
γρήγορα, άμεσα, υπεύθυνα 
σε προσιτές τιμές. 
Είμαστε σε ετοιμότητα να 
αντιμετωπίσουμε οποιοδήποτε 
πρόβλημα μικρό ή μεγάλο 
παρουσιαστεί στο δρόμο σας. 

Είμαστε επαγγελματίες με 
μηχανολογικές γνώσεις 
με διάθεση να καλύψουμε 
την ανάγκη και του πιο 
απαιτητικού περιστατικού.

T η λ . :  6 9 4 9  1 7 2  9 9 9

Άμεσα στον 
προορισμό 

σας!!!

ΦΟΡΤΗΓΑΚΙΑ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

ΚΛΑΡΚ
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Το Κέντρο Υγείας Κιάτου ευχαριστεί τους δήμους 
Σικυωνίων και Βέλου-Βόχας για σημαντικές δωρεές τους

Σ
τη δημοσιότητα έδωσε το Κέ-
ντρο Υγείας Κιάτου ευχαριστήρια 
επιστολή, η οποία απευθύνεται 

προς τους δήμους Σικυωνίων και 
Βέλου-Βόχας και συγκεκριμένα τους 
δημάρχους Σπύρο Σταματόπουλο και 
Αννίβα Παπακυριάκο αντίστοιχα, για 
δύο σημαντικές δωρεές που έγιναν 
και στηρίζουν τον πολύπλευρο αγώνα 
των υγειονομικών εν μέσω πανδημί-
ας.

Συγκεκριμένα όπως αναφέρεται 
στην επιστολή που υπογράφεται από 
τον συντονιστή Αναστάσιο Χωρέμη 
και τον αναπλ. συντονιστή επιστημο-
νικής λειτουργίας του Κέντρου Υγεί-
ας Νικόλαο Χρυσικό: «Το Κ.Υ. Κιάτου 
ευχαριστεί θερμά τους Δημάρχους 
Σικυωνίων: κο Σπύρο Σταματόπουλο 
και Βέλου – Βόχας:  κο Αννίβα Παπα-
κυριάκο για την ευγενή χορηγία εκ 
των Δήμων τους  κατόπιν αιτήματος 
του Κ.Υ. Κιάτου, συστημάτων απο-
στείρωσης σ’ αυτό επιφανειών – χώ-
ρων (Δήμος Σικυωνίων) και αποστεί-

ρωσης αέρα (Δήμος Βέλου – Βόχας).
Εν μέσω της Πανδημίας Covid- 19  

οι συσκευές αυτές θα συνεισφέρουν 
στην ακόμη καλύτερη απολύμανση 
των Ειδικών Ιατρείων και των Τμη-

μάτων Επειγόντων Περιστατικών 
του Κ.Υ. Κιάτου, γεγονός που θα 
ωφελήσει τους ασθενείς  αλλά και το 
ίδιο το προσωπικό.

Η καλή συνεργασία Κ.Υ. Κιάτου 

και των Δήμων που εξυπηρετεί υγει-
ονομικά, ελπίζουμε να συνεχιστεί και 
να μας οδηγήσει όλους αλώβητους 
στην έξοδο από την τρέχουσα επιδη-
μία», καταλήγει η επιστολή.

- Ακοολογικός έλεγχος
παίδων & ενηλίκων 

- Εκτίμηση εμβοών (βουητά)
και ροχαλητού

- Έλεγχος λαβυρινθικής
λειτουργίας (Ίλιγγος/Ζάλη)

- Ενδοσκοπικός έλεγχος
ρινός, φάρυγγα, λάρυγγα
και ώτων Τζένη Μαυραγάνη

Ποικιλία υλικών & χάντρες 

για να φτιάξετε 

το δικό σας κόσµηµα 

Μοναδικά χειροποίητα 

κοσµήµατα & αξεσουάρ 

Ελλήνων σχεδιαστών 

Περιάνδρου 1Α Κιάτο, Τ: 2742 400 948
Ε: jennysartshop1@gmail.com

Στο κατάστηµα Jenny’s Artshop στο Κιάτο

Δήμος Σικυωνίων: Η λειτουργία των υπηρεσιών στη διάρκεια του lockdown
To νέο lockdown στο οποίο έχει τεθεί η χώρα μας 

από το Σάββατο 7 Νοεμβρίου επιφέρει αλλαγές και 
στη λειτουργία του δήμου Σικυωνίων.

Ως εκ τούτου και με γνώμονα πάντα τη διασφάλιση 
της δημόσιας υγείας και την αποτροπή εξάπλωσης 
του κορωνοϊού οι υπηρεσίες του δήμου Σικυωνίων 
θα λειτουργήσουν σε αυστηρό πλαίσιο και μόνο.

Παρακαλούμε πολύ όλους τους πολίτες, να πε-
ριορίσουν στις απολύτως αναγκαίες τις φυσικές 
συναλλαγές τους με τις δημοτικές υπηρεσίες. Όπου 
δίνεται η δυνατότητα εξυπηρέτησης μέσω ηλεκτρο-
νικών συναλλαγών παρακαλούμε να ακολουθείτε 
αυτή την οδό.

Έως τις 30 Νοεμβρίου με φυσική παρουσία θα 
εξυπηρετούνται  μόνο όσες περιπτώσεις κρίνονται 

ως έκτακτες και επείγουσες.
Τηλέφωνα εξυπηρέτησης πολιτών:
Γραφείο Πρωτ. :2742360147
Γραφείο έκδοσης πιστ/κων : 2742360148-149
Γραφείο Οικονομικού: 2742360137-138
Γραφείο περιβ/ντος : 2742360151
Δημοτική Ενότητα Στυμφαλίας: 2747360222
Δημοτική Ενότητα Φενεού: 2747360115
Email: d-sikyon@otenet.gr

Rapid test για τον κορωνοϊό
Εν τω μεταξύ όπως ανακοινώθηκε τεστ ταχείας 
ανίχνευσης για τον κορωνοϊό θα πραγματοποιη-
θούν την Δευτέρα 22 και την Τρίτη 23 Νοεμβρίου 
από κινητή μονάδα του ΕΟΔΥ στο λιμάνι του Κιάτου.
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Γ. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ - Ν. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΟΕ

ΠΩΛΗΣΗ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ

& ΕΙ∆ΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

BOX CENTER

Ζευγολατιό Κορινθίας
τηλ: 27410 55151

ΓΓλλ

ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ
& ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΟΥΒΙΤΑΚΗΣ

Ζευγολατιό
Κορινθίας

ΤΗΛ.: 
27410 56566

Άσσος
Κορινθίας

ΤΗΛ.: 
27410 89117

Κιν.: 6944 243418  & 6937 114763
∆ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΕΙ

ΚΏΣΤΑΣ ΦΡΟΥΣΙΟΣ: 
Για το χαμό 
του Θεόδωρου 
Παπαλεξόπουλου

 Ο Δήμος Νεμέας εκφράζει τα 
θερμά συλληπητήρια για το χαμό 
του Θεόδωρου Παπαλεξόπου-
λου, πιστού φίλου της Νεμέας για 
σχεδόν 20 χρόνια.   Ο Θεόδωρος 
Παπαλεξόπουλος υπήρξε ο άν-
θρωπος που με προσωπική δρά-
ση ολοκλήρωσε την αναστήλωση 
του Ναού του Νεμείου Διός και 
προχώρησε στη συντήρηση της 
εισόδου της σήραγγας στο Αρχαίο 
στάδιο. Στις 27 Μαΐου  του 2004 
ίδρυσε το Σωματείο «Οφέλτης – ο 
Φίλος της Νεμέας», με σκοπό 
την ανάδειξη της πολιτιστικής 
κληρονομιάς του αρχαιολογικού 
χώρου της Νεμέας. Παράλληλα 
έχει υπάρξει μέλος της Τιμητικής 
Επιτροπής του Συλλόγου για την 
Αναβίωση των Νεμείων  Αγώ-
νων. Ο κίονας του Οφέλτη στην 
είσοδο της Αρχαίας Νεμέας θα 
θυμίζει πάντα την προσφορά του 
στην πολιτιστική κληρονομιά του 
τόπου μας, ως παρακαταθήκη 
στις επόμενες γενιές.

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΜΕΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΡΟΥΣΙΟΣ

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ 160.000€ για ανάπλαση κοινόχρηστων 
χώρων και “ευχαριστώ” στον Δήμα
Σε παιδικές χαρές και χώρους πρασίνου θα πάει η χρηματοδότηση

Μια σημαντική χρηματοδότηση 
160.000 ευρώ για ανάπλαση κοινό-
χρηστων χώρων εξασφάλισε ο Δήμος 
Νεμέας.

Ο στόχος του δήμου είναι τα χρήματα 
αυτά να διατεθούν για τη δημιουργία 
παιδικών χαρών και χώρων πρασίνου 
και γενικά να υλοποιηθεί μια γενικό-
τερη αναβάθμιση των κοινοχρήστων 
χώρων.

Για την εξασφάλιση αυτής της χρη-
ματοδότησης, σημαντική ήταν η βοή-
θεια του υφυπουργού Ανάπτυξης και 
βουλευτή του νομού, Χρίστου Δήμα, 
ο οποίος πάντα κάνει ό,τι μπορεί για 
την εξασφάλιση όσων περισσότερων 

χρηματοδοτήσεων γίνεται για την Κο-
ρινθία.

Ο Δήμαρχος Νεμέας Κώστας Φρού-
σιος εξέφρασε την ικανοποίησή του για 
την χρηματοδότηση και ευχαρίστησε 
τον υφυπουργό για την στήριξή του 
στην περιοχή της Νεμέας.

Το Travel Diary στη Νεμέα
Tην Κυριακή 15 Νοεμβρίου, μέσα 

από τη συχνότητα του ΡΙΚ η εκπομπή 
“Travel Diary” ταξίδεψε τους τηλεθεα-
τές σε δύο χωριά του Άργους, το Ελ-
ληνικό και το Κεφαλάρι αλλά και στη 
μεγαλύτερη αμπελουργική ζώνη της 
χώρας, τη Νεμέα.

Στη Ζωοδόχο Πηγή αλλά και τις νε-
ροτριβές του Κεφαλαρίου, αλλά και 
στην Πυραμίδα του Ελληνικού, μια 
κτηνοτροφική μονάδα και το ξωκλήσι 
της Αγίας Παρασκευής…

Στο ταξίδι αυτό η επίσκεψη στην Αρ-
χαία Νεμέα, περιελάμβανε ποδηλατάδα 
στους "Δρόμους του Κρασιού" ανάμε-
σα στα αμπέλια του αγιωργίτικου στη 
σκιά του Φουκά και του Πολυφέγγους, 
δίπλα στο ναό του Δία και στο αρχαίο 
πεδίο της Φλιασίας γης.

Το Κυπριακό Κανάλι τίμησε την πα-
τρίδα του Διόνυσου με τον καλύτερο 
τρόπο προβάλλοντας τις ξεχωριστές 
ομορφιές και χάρες της!
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ΛΑΓΚΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ - 

ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ

Στρατιωτικός Ιατρός
Ψυχιατρική Κλινική 251 ΓΝΑ

Καλογεροπούλου 1 & Μαυρούλια,
Κιάτο Κορινθίας 20200

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

Τζάκι, ξυλόσομπα και λέβητας ξύλων
Τι πρέπει να γνωρίζουμε νια την συντήρηση και τον καθαρισμό των καμινάδων τους. 

Είναι απαραίτητη η ετήσια συντήρηση τους, γιατί:

Ο καπνός των ξύλων που καίγονται αφήνει κατάλοι-
πα 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 κα-
θαρισμός της καμινάδας συνήθως σταματά-
ει αυτά τα συμπτώματα.

Είναι όμως μόνο αυτός ο λόγος που πρέ-
πει να καθαρίζουμε την καμινάδα μας;

Ο περισσότερος κόσμος δεν γνωρίζει ότι, 
για τις φωτιές που αρπάζουν οι καμινάδες, 
αιτία είναι η πίσσα που σχηματίζεται σταδι-
ακά στα τοιχώματα τους από την καπνιά που 
έχει μαζευτεί σ αυτά. Η άγνοια και η αμέλεια 
καταλήγουν στο να αρπάξει φωτιά η καμινά-
δα.

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 εντά-
ξει και ασφαλή;...

Η αλήθεια είναι πως είναι απαραίτητη η χρήση ενός 
προϊόντος που θα αποσαθρώσει την πίσσα, αλλά χρειά-
ζεται 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 δημι-
ουργήσει 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 Ελλά-
δας.

Εμείς, το Camino Service, παράγουμε  το πλέον  εξειδι-

κευμένο  και  καινοτόμο  επαγγελματικό  προϊόν  για την 
απομάκρυνση της πίσσας, το PISSA off - ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΤΗΣ 
ΠΙΣΣΑΣ, και σας το διαθέτουμε δωρεάν σε κάθε καθαρι-
σμό της καμινάδας σας.

Το PISSA οff-ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΤΗΣ ΠΙΣΣΑΣ, 
αποσαθρώνει και φουσκώνει την πίσσα, 
ώστε να μπορέσει να αφαιρεθεί στον ετή-
σιο καθαρισμό της καμινάδας.

Εσείς για την δική σας ασφάλεια ποιον θα 
εμπιστευθείτε;
• κάποιον που σένα χαρτί γράφει “κα-
θαρισμός  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 καθα-

ρίζει 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 ΕΔΡΑΣ: ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 15, ΚΙΑΤΟ

ΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
τηλ.: 6942 846 414

ήταν, είναι και θα είναι πάντα μαζί σας...
www.camino-service.gr
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Ι
διαίτερα θετική είδηση για την 
Κορινθία αποτελεί η πρόσφα-
τη εξέλιξη για τον οδικό άξονα 
Γκούρα – Στενό – Σαραντάπηχο 

– Ευρωστίνη – Δερβένι, για τον οποίο 
δρομολογείται  πλέον η άμεση ένταξή 
του στο ΕΣΠΑ και θα αποτελεί το μεγα-
λύτερο εν εξελίξει έργο της Περιφέρει-
ας Πελοποννήσου στο νομό.
«Η παράταξη “ΝΕΟΙ ΔΡΟΜΟΙ για την Πε-
λοπόννησο” έθεσε από την αρχή της ανά-
ληψης των καθηκόντων της νέας Περιφε-
ρειακής Αρχής το θέμα της ολοκλήρωσης 
των μελετών του συγκεκριμένου οδικού 
άξονα, αλλά και της δημιουργίας των συν-
θηκών της ένταξής του στο ΕΣΠΑ, προς τον 
Περιφερειάρχη», σημειώνει η παράταξη 
«Νέοι Δρόμοι» σε σχετική ανακοίνωση.

«Ο επικεφαλής της παράταξης, Γιώργος 
Δέδες και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι 
του νομού Τάσος Μποζίκης και Χρήστος 
Καρσιώτης  πραγματοποίησαν σειρά συ-
ναντήσεων για το σκοπό αυτό, τόσο με τον 
περιφερειάρχη, Παναγιώτη Νίκα, όσο και 
με τους δημάρχους Σικυωνίων, Σπύρο 
Σταματόπουλο και Ξυλοκάστρου – Ευ-
ρωστίνης,  Βλάση Τσιώτο, καθώς και με 
στελέχη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων 
της έδρας της Περιφέρειας», αναφέρει η 
ανακοίνωση και συνεχίζει:
«Στις διαδοχικές αυτές συναντήσεις  ο Γ. 
Δέδες σημείωσε σε όλους τους τόνους 
πως το ορεινό οδικό πέταλο που συνδέ-
ει τους δήμους Σικυωνίων και Ξυλοκά-
στρου – Ευρωστίνης γύρω από το όρος 
Κυλλήνη, συνδέει δηλαδή τον ορεινό 
τουριστικό όγκο της Κορινθίας με τη θά-
λασσα, είναι ένα από τα σημαντικότερα 
αναπτυξιακά έργα στο νομό.
Η θετική έκβαση των συντονισμένων αυ-
τών προσπαθειών, αλλά και των πιέσεων 
προς την Περιφερειακή Αρχή, αποτυπώ-
θηκε πρόσφατα τόσο σε προηγούμενη 
Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβου-
λίου, όταν ο Γιώργος Δέδες, ρωτώντας 
τον Περιφερειάρχη για τις εξελίξεις σχετι-
κά με την ένταξη του οδικού άξονα  Γκού-
ρα – Στενό – Σαραντάπηχο – Ευρωστίνη 
– Δερβένι  στο τρέχον ΕΣΠΑ, έλαβε την 
απάντηση – επιβεβαίωση από τον Περι-
φερειάρχη ότι προβλέπεται η ένταξή του 
στην επικείμενη αναθεώρηση του ΕΣΠΑ 
της Περιφέρειας Πελοποννήσου, όσο και 
στις πρόσφατες δηλώσεις του Περιφερει-
άρχη στα ΜΜΕ του νομού.
Ο Γιώργος Δέδες αφού εξέφρασε την ικα-
νοποίησή του για την εξέλιξη, υπογράμμι-
σε ότι η αναβάθμιση του οδικού αυτού 
άξονα αφορά ολόκληρη τη δυτική Κοριν-
θία και θα αναδείξει με μοναδικό τρόπο το 
ορεινό τοπίο της περιοχής, συμβάλλοντας 
στην τουριστική και εμπορική ανάπτυξή 
της» καταλήγει η ανακοίνωση.

Ο
Δήμος Ξυλοκάστρου – 
Ευρωστίνης ενισχύει το 
«Βοήθεια στο Σπίτι» και τις 
δημοτικές δομές κοινω-

νικής πολιτικής και αλληλεγγύης στα 
πλαίσια της λήψης μέτρων αποφυγής 
και περιορισμού της διάδοσης του κο-
ρωνοϊού –COVID 19.
Προκειμένου να προστατεύσουμε τους 
ηλικιωμένους και τις ευπαθείς ομάδες  

λειτουργούν οι παρακάτω τηλεφωνι-
κές γραμμές κατά τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες, για την εξυπηρέτηση και την 
καταγραφή αιτημάτων κατοίκων του 
δήμου μας που δεν μπορούν ή δεν επι-
τρέπεται να μετακινηθούν από τις οικίες 
τους. Οι ανωτέρω υπηρεσίες συνίστα-
νται στα εξής:
• Συνταγογράφηση και διανομή κατ΄οί-

κον φαρμακευτικού υλικού, αγορά 

και διανομή κατ΄οίκον ειδών πρώ-
της ανάγκης – διατροφής (η δαπάνη 
για την αγορά των ανωτέρω βαρύνει 
τους εξυπηρετούμενους και προκα-
ταβάλλεται), προετοιμασία και διανο-
μή κατ΄οίκον φαγητού σε άπορους 
δημότες και άτομα που ανήκουν σε 
ευπαθείς ομάδες.

• Διανομή ειδών κοινωνικού παντο-
πωλείου στους δικαιούχους,

• Διεκπεραίωση αιτημάτων (π.χ. 
παραλαβή αιτήσεων – παράδοση 
κατ΄οίκον πιστοποιητικών που εκδί-
δονται από το ΚΕΠ ή το Δήμο),

Κάθε άλλη εργασία συναφή με τα λη-
φθέντα μέτρα για την αποτροπή διά-
δοσης του κορωνοϊού, σε συνάρτηση 
με την απαγόρευση κυκλοφορίας των 
ευπαθών ομάδων του πληθυσμού και 
των ηλικιωμένων.

Στο ΕΣΠΑ ο δρόμος Γκούρα – Στενό – 
Σαραντάπηχο – Ευρωστίνη – Δερβένι

Παροχή Υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας & Αλληλεγγύης σε 
Ηλικιωμένους και Ευπαθείς Ομάδες

Οδηγίες από την 
Πυροσβεστική 
Υπηρεσία Κιάτου 
για την λήξη της 
αντιπυρικής περιόδου

Σύμφωνα με την Π.Δ.9Α/2003 
επιτρέπεται κατά το χρονικό 
διάστημα 1 Νοεμβρίου μέχρι 30 
Απριλίου του επόμενου έτους 
η καύση αγροτικών εκτάσε-
ων - γεωργικών υπολειμμάτων 
που βρίσκονται εντός δασών και 
δασικών εκτάσεων και σε απόστα-
ση μικρότερη από τριακόσια(300) 
μέτρα από αυτές χωρίς άδεια από 
την Πυροσβεστική Υπηρεσία όταν 
λαμβάνονται τα εξής μέτρα :
Δημιουργία ψιλής ζώνης με άρω-
ση ή προωθητήρα πλάτους 10 
μέτρων γύρω από την υπό καύση 
περιοχή.
Τεμαχισμός με άροση ή με άλλο 
τρόπο της θπό καύσης έκτασης, 
έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ο 
έλεγχος της.
Πρόβλεψη να διαβρέχεται η ψιλή 
ζώνη προς την πλευρά της δασι-
κής έκτασης από την υπό καύση 
περιοχή.
Εξασφάλιση της παρουσίας φορη-
τών μέσων για την αντιμετώπιση 
της φωτιάς από απρόβλεπτα αίτια. 
(υδροφόρων, γεωργικών ελκυ-
στήρων, πτυοσκάπανων κλπ).
Οι παραβάτες τιμωρούνται με την 
Π.Δ. 19/2020
Η ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΙΝΑΙ 
ΥΠΟΘΕΣΗ ΟΛΩΝ ΜΑΣ

ΕΓΚΑΙΝΙΑ

Για τις θετικές εξελίξεις στον κρίσιμο οδικό άξονα μίλησε ο Γιώργος Δέδες - 18 εκατ. 
ευρώ ο προϋπολογισμός του σημαντικού οδικού αλλά και αναπτυξιακού έργου
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Νίκος  Καραμαλίκης
Μαιευτήρας Γυναικολόγος
Εξειδικευµένος ενδοσκοπικός χειρουργός
Ειδικευµένος στην Αγγλία
Συνεργάτης Ιασώ, Ρέα

Ιατρείο Αθήνας
Τιµ. Βάσσου 10, Αθήνα
210 6432630

Ιατρείο Κορίνθου
Νοταρά 79, 2ος όροφοςΝοταρά 79, 2ος όροφος
Κόρινθος   27410 51177 Κόρινθος   27410 51177 
κιν. 6974 446115κιν. 6974 446115

Η ΚΑΠΡΑΓΙΑ στο Κιάτο

Σ
ε μια εποχή πολύ δύσκολη για όλους μας λόγω πανδημίας, στην κυρι-
ολεξία «άνθισε» η ΚΑΠΡΑΓΙΑ τη Πέμης Γκανά, εκδόσεων ΠΝΟΗ, στη 
όαση του βιβλιοπωλείου «το μπλε Γιασεμί», του αγαπητού μας Λευτέρη 
Αχμετή, τη Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2020, στις 6.30μ.μ.

Ανάμεσα σε πολλούς αγαπητούς φίλους, την παρουσίαση άνοιξε ο ιδιοκτήτης 
του βιβλιοπωλείου Λευτέρης Αχμετής και έδωσε στη συνέχεια τη σκυτάλη στη 
εκδότρια της ΠΝΟΗΣ, κυρία Κάκια Ξύδη.

Για το βιβλίο, μας μίλησαν και ο κύριος Νίκος Γ. Σακελλαρόπουλος, η κυρία 
Μαρίτα Φίλτιση και ο κύριος Γιώργος Καραναστάσης. Την εκδήλωση έκλεισε με 
την ομιλία της η συγγραφέας του βιβλίου, κυρία Πέμη Γκανά.

Ήταν μια υπέροχη εκδήλωση, και αξίζουν πολλά συγχαρητήρια σε όλους για 
αυτό το άρτιο αποτέλεσμα!

ΛΙΤΣΑ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ
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ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ - ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ
• ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ • ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ • ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ

• PARK PILOT • ΓΡΥΛΟΙ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ • ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ
ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΓΗΡΟΚΟΜΟΙ, ΟΙΚΙΑΚΕΣ 
ΒΟΗΘΟΙ, ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ, BABYSITTER 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ 
Τηλ. 6940 699559

Παρέχουμε για φροντίδα ηλικιωμένων γηροκόμους, 
οικιακές βοηθούς, Ελληνίδες-αλλοδαπές για Ν. Κορινθίας.

ΑΜΕΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ

ΤΑΧΙ
Volkswagen Passat

ΕΔΡΑ ΚΙΑΤΟ 6940287828

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 

ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΚΥΡΙΑ ζητά εργασία για φροντίδα ηλικιωμένων ή φύλαξη 
μικρών παιδιών. Τηλ. 6932454393

Γράφει η  ΛΙΤΣΑ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ

ΕΥΡΥΔΙΚΗ ΣΙΓΑΛΟΥ
Η ΚΟΡΗ ΤΟΥ ΓΥΑΛΟΥ  
Εκδόσεις: Α.Α. ΛΙΒΑΝΗΣ
Κατηγορία :  Ελληνική Λογοτεχνία
ISBN: 9789601434308
Αριθμός σελίδων: 223

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ
Πολλές φορές στη ζωή μας διαλέγουμε 

το δρόμο τον ευκολοδιάβατο. Ένα εγωιστι-
κό θέλω, χωρίς πολλή σκέψη, μας κάνει 
να αρπάζουμε την πρώτη ευκαιρία που 
μας παρουσιάζεται, για να ξεφύγουμε από 
τα τετριμμένα της καθημερινότητας, και 
φανταζόμαστε ότι πολύ εύκολα μπορούμε να φτά-
σουμε στην απέναντι όχθη. Η κόρη του γιαλού, με 
εφόδια την ομορφάδα και τα νιάτα της, περιμένει 
το χέρι που θα την οδηγήσει στη μεγάλη ζωή. Όταν 
όμως συνειδητοποιεί τη λάθος επιλογή της, είναι 
πλέον πολύ αργά. Διωγμένη από την οικογενειακή 
εστία, περπατά σε δρόμους δύσβατους, χωρίς να 
μπορεί να ακουμπήσει κάπου το “Αχ!” της ψυχής 
της. Η δουλειά της γίνεται η δεύτερη φύση της. Ο 
αδύναμος χαρακτήρας της δεν μπορεί να αλλάξει 
την πορεία της μοίρας της. Το μόνο που κρατά καλά 
σφραγισμένο στα κατάβαθά της είναι το κοριτσάκι 
που δεν πρόλαβε να μεγαλώσει. Θα μπορέσει η 
ηρωίδα μας να δει και να ακολουθήσει το δρόμο της 
επιστροφής προς την αλήθεια και την προσωπική 
της ελευθερία; Ήταν η πρώτη φορά μετά από τόσο 
καιρό στη φυλακή που άρχιζα να το πιστεύω...

Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΜΑΣ
Μια υπέροχη γραφή και μια ιστορία τόσο υπέρο-

χα δοσμένη, με πολύ ωραίες εικόνες και δράση που 
μας κρατάει δέσμιά της μέχρι την τελευταία σελίδα.

Έμπνευση για να γραφτεί το μυθιστόρημα ήταν η 
ακουαρέλα που κοσμεί το εξώφυλλο του βιβλίου.

Η μισόγυμνη κοπέλα που αγναντεύει. 
Ο αγοραίος έρωτας προέκυψε σαν το κεντρι-

κό θέμα της ιστορίας,. Παρ’ όλο το σκληρό θέμα, 
η πένα της συγγραφέα μας παραμένει άκρως συ-
ναισθηματική και ευαίσθητη, γεμάτη χρώματα και 
αρώματα, και σέβεται τους ήρωές της. Σε καμία πε-
ρίπτωση δεν είναι απαισιόδοξη η ατμόσφαιρα, κάθε 
άλλο μάλιστα. Οι χαρακτήρες μπορεί να είναι κατά 

κάποιον τρόπο τραγικοί 
και απόλυτα αταίριαστοι, 
ατενίζουν με μεγάλες 
προσδοκίες το μέλλον, 
κι αυτό γιατί καταφέρ-
νουν και μετατρέπουν 
την απαισιοδοξία σε αισι-
οδοξία και ελπίδα.

Οι ήρωες της ιστορίας 
μας είναι απόλυτα αλη-
θοφανής, μπορεί να τους 
συναντήσει κανείς οποια-
δήποτε στιγμή, μέσα σε 
μεγαλουπόλεις της Ελλά-
δας, αλλά και στην Ελλη-
νική επαρχία, χωρίς καν 

να το υποψιαζόμαστε. Πιθανόν και να τους γνωρί-
ζουμε, ίσως και να είναι συγγενείς μας. 

Διαβάζουμε για γεγονότα της ζωής χιλιοειπωμέ-
να και πονεμένα αλλά απόλυτα αληθινά.

Η ροή του μυθιστορήματος είναι πολύ ικανοποι-
ητική και δεμένη αφηγηματικά. Φθάνοντας κάπου 
μετά τη μέση, ο αναγνώστης είναι όλο αγωνία, η 
οποία όσο προχωρούν οι σελίδες δυναμώνει, κι εύ-
χεται με ένταση το τέλος να είναι αισιόδοξο.

Τον πρώτο λόγο έχει ο έρωτας, που είναι ο ένας 
και μοναδικός, που τα σαρώνει όλα, αφήνει ανεξί-
τηλα το σημάδι του, στη ψυχή του ανθρώπου και 
δίνει την αναμφισβήτητη βεβαιότητά για την ύπαρξή 
του. Το βιβλίο είναι γεμάτο από μηνύματα με κυρί-
αρχο να είναι αυτό της αγάπης, που για να βρει τόπο 
και τρόπο να ανθίσει δεν θα πρέπει να είναι εγωιστι-
κή. Κι όσο κι αν βάζουμε εμπόδια στην ίδια μας την 
ζωή, η ίδια μας κλείνει το μάτι και μας χαμογελάει. 
Ό,τι είναι να συμβεί, θα συμβεί και οι συμπτώσεις 
είναι πολλές φορές σατανικές.

Η συμβουλή μας: Αφεθείτε συναισθηματικά σε 
αυτή την ιστορία και αφήστε τη να σας παρασύρει!

Λίγα λόγια για τον συγγραφέα
Η Ευρυδίκη Σιγαλού, ή αλλιώς Έφη, όπως την απο-

καλούν οι φίλοι της, γεννήθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου 
του 1961, στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Γράφει ποίηση, 
λογοτεχνία και διδακτικά παραμύθια. Ζει στο Μαρούσι 
και είναι μητέρα δύο παιδιών. Ο Όμιλος για την UNESCO 
Πειραιώς και Νήσων της απένειμε “Τιμητικό Έπαινο” για 
τη συμβολή της στον Πολιτισμό, μέσω του συγγραφικού 
της έργου (24 Φεβρουαρίου 2018).

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΛ. ΤΖΙΤΖΙΚΑ-
ΚΗΣ,
Ο ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΗΣ  
Εκδόσεις: ΚΑΚΤΟΣ
Κατηγορία :  Ελληνική Λογοτεχνία

Με μεγάλη μας χαρά και ικανοποίηση καλωσορίζου-
με μετά από 2 ολόκληρα χρόνια το νέο βιβλίο του κυρί-
ου Τζιτζικάκη,  Ο ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΗΣ, που κυκλοφορεί από 
τις 20 Οκτωβρίου 2020, από τις εκδόσεις ΚΑΚΤΟΣ.

Διαβάζοντας τη περίλη-
ψη του οπισθόφυλλου, δι-
απιστώνω πως και αυτό το 
βιβλίο θα συγκλονίσει. Εγώ 
προσωπικά αισθάνθηκα 
πως θα βρω και δικά μου 
κομμάτια μέσα σε αυτό, 
σαν σκόρπια κομμάτια του 
παζλ. Ο Παραθεριστής / Πα-
ρατηρητής μας παρουσιάζει 
τον κόσμο γύρω του / γύρω 
μας όπως πραγματικά είναι, 
χωρίς ωραιοποιήσεις. Το τι 
αισθάνεται και σκέφτεται / 
τι αισθανόμαστε και σκε-
φτόμαστε κι εμείς μαζί του, 
μένει να το ανακαλύψουμε 

διαβάζοντας το. Το μόνο σίγουρο είναι πως η μοναδική 
πένα του συγγραφέα μας, θα μας εκπλήξει και θα μας 
συνεπάρει. Αυτό που οφείλουμε να κάνουμε πριν ξεκι-
νήσουμε να το διαβάσουμε είναι να ανοίξουμε διάπλα-
τα τη ψυχή και το μυαλό μας και να πετάξουμε μακριά 
όποιες παρωπίδες έχουμε.

Το βιβλίο θα το βρείτε στα βιβλιοπωλεία, στις Εκ-
δόσεις ΚΑΚΤΟΣ αλλά μπορείτε να το ζητήσετε και στο 
inbox του ΜΕΣΟ ΤΕΧΝΗΣ!!!

Καλή ανάγνωση φίλοι μου!!!

ΝΕΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ

gnomipoliton@gmail.com
gnomipoliton.com

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

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

Τηλ. επικ.: 6972-322441 [Χρήστος Βαλασόπουλος]

Τα ενυπόγραφα άρθρα δεν εκφράζουν θέσεις της εφημερίδας
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Γράφει η Αλεξάνδρα Αγάθου*

Τ ο φαινόμενο “Maskne” προέρ-
χεται από το  συνδυασμό των 
λέξεων Mask+Acne  και υπο-

δεικνύει την ακμή λόγω της συχνής 
χρήσης μάσκας. Ο νέος κορωνοϊός 
SARS-CoV-2 έχει επιφέρει πολλές αλλα-
γές και η χρήση της μάσκας είναι απα-
ραίτητη για την ασφάλεια όλων.

Υπάρχουν δύο κύριες αιτίες που 
προκαλούν αυτού του τύπου την ακμή.

1. H πρώτη είναι η τριβή του δέρμα-
τος με τη μάσκα. Από τους πρώτους 
μήνες της καθημερινής χρήσης μά-
σκας, πολλά άτομα ανέφεραν την  εμ-
φάνιση ακμής στο πρόσωπο τους, μόνο 
στα σημεία επαφής μάσκας και προσώ-
που. Πρόκειται για ένα φαινόμενο μη-
χανικής ακμής, το οποίο προκύπτει 
από την τριβή της μάσκας στο πρόσω-
πο και μπορεί είτε να δημιουργήσει νέα 
σπυράκια, είτε να επιβαρύνει την ακμή 
που προϋπήρχε στα σημεία γύρω από 
τη μύτη, το στόμα και το πηγούνι. 

Η τριβή διαταράσσει την επιφάνεια 
του δέρματός μας και αρχίζει να διαλύει 
το προστατευτικό του “τείχος”, κάνο-
ντας τους πόρους να φράζουν. Ή ακόμα 
χειρότερα, προκαλώντας εξάνθημα εάν 
έχουμε ευαίσθητο δέρμα.

2. Η δεύτερη αιτία για την εμφάνιση 

της maskne, είναι η υγρασία που σχη-
ματίζεται κάτω από τη μάσκα όταν τη 
φοράμε για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Πριν από τη νόσο Covid-19, κάποιοι 
αθλητές είχαν παρατηρήσει παρόμοια 
δερματικά προβλήματα στο πρόσωπο 
τους λόγω της συχνής εφίδρωσης, ζέ-
στης και υγρασίας σε περιόδους προπό-
νησης.

Πώς μπορείτε να προστατέψετε το 
πρόσωπό σας από το νέο είδος ακ-
μής “Maskne”;

1.Επιλέξτε την κατάλληλη μάσκα 
για εσάς
Μπορείτε να διαλέξετε τη μάσκα 

που να ανταποκρίνεται καλύτερα στις 
ανάγκες προστασίας που επιθυμείτε, 
σε μάσκες μιας χρήσης ή πολλαπλών 
χρήσεων. Επιλέγουμε μάσκα από ελα-
φριά υλικά όπως 100%  βαμβάκι ή τις 
χειρουργικές (που τις αλλάζουμε κάθε 
3 ώρες)., ώστε η επιδερμίδα να αναπνέ-
ει.  Αυτές παγιδεύουν λιγότερη θερμό-
τητα και υγρασία και προκαλούν λιγό-
τερη πίεση στο δέρμα μας.

Πολύ σημαντικό είναι να αλλάζουμε, 
να πλένουμε και να σιδερώνουμε τις 
μάσκες μας.

Αυτό μπορεί θεωρείται κοινή λογική, 
αλλά υπάρχουν πολλοί που αφήνουν 
τις μάσκες τους απλά να στεγνώσουν 
στον ήλιο, κάτι που μπορεί να βοηθάει 

στην απαλλαγή από τον ιό, όχι όμως 
για τη βρωμιά και τα βακτήρια που πα-
ραμένουν στο ύφασμα και προκαλούν 
ακμή.

2.Ακολουθήστε μία αποτελεσματι-
κή ρουτίνα περιποίησης
Είναι απαραίτητο να ανακαλύψετε 

τα κατάλληλα προϊόντα περιποίησης με 
βάση τις ανάγκες της επιδερμίδας σας, 
σε συνεργασία με την αισθητικό/κοσμε-
τολόγο σας. Είναι πολύ σημαντικό για 
όσους έχουμε εμφανίσει  “Maskne”  ή 
θέλουμε να προστατευτούμε από το 
νέο φαινόμενο δερματοπάθειας να 
καθαρίζουμε τακτικά το πρόσωπό μας 
τουλάχιστον 2 φορές την μέρα με ήπιο 
καθαριστικό, πριν φορέσουμε και αφού 
βγάλουμε τη μάσκα.

Αποφεύγουμε τα επιθετικά προϊόντα 
και ακολουθούμε μια σταθερή ρουτίνα 
καθαρισμού.

Ο στόχος είναι να απαλλαγούμε 
από όλους τους ρύπους, τον ιδρώτα 
και τα νεκρά κύτταρα του δέρματος, 
χωρίς να καταστρέψουμε το ph, την 
άμυνα και το φυσιολογικό μικροβίωμα 
της επιδερμίδας μας. Υπάρχουν πολλά 
προϊόντα skin care για τοπική εφαρμο-
γή στις φλεγμονές /βλάβες (τις οποίες 
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ να πειράζουμε) και 
βέβαια δεν είναι η στιγμή να παραλεί-
ψουμε την  ενυδατική κρέμα.  Μπορεί 
να πιστεύουμε ότι επειδή ιδρώνουμε 

περισσότερο δεν τη χρειαζόμαστε.
Λάθος!
Το να διατηρούμε το δέρμα μας καλά 

ενυδατωμένο είναι ο καλύτερος τρό-
πος για να ενισχύσουμε τη δύναμη του 
προστατευτικού του πλέγματος  και να 
κρατήσουμε μακριά όλα τα βακτήρια.

3.Αλλάζετε συχνά τη μάσκα σας
Είτε επιλέξετε  μάσκα πολλαπλών 

χρήσεων, είτε μίας χρήσης, είναι απα-
ραίτητο να τη φοράτε μόνο όταν είναι 
καθαρή. Σε περίπτωση εφίδρωσης, ζέ-
στης ή αν έχετε έντονη λιπαρότητα θα 
πρέπει να την αλλάζετε συχνά, ώστε το 
ύφασμα που έρχεται σε επαφή με την 
επιδερμίδα του προσώπου σας να είναι 
εντελώς καθαρό. 

4.Μην παραμελείτε τη χρήση της 
αντηλιακής σας κρέμας
Μπορεί να πιστεύετε ότι αν το πρό-

σωπο σας καλύπτεται από τη μάσκα δε 
χρειάζεται αντηλιακή προστασία, αλλά 
στην πραγματικότητα είναι απαραίτη-
τη για τη σωστή λειτουργία της επι-
δερμίδας σας. Οι υπεριώδης ακτινοβο-
λία του ήλιου ενδέχεται να επηρεάσει 
με αρνητικό τρόπο την ακμή, με αποτέ-
λεσμα την αύξηση της ερυθρότητας και 
των εξανθημάτων. 

5.Ελαττώστε τη χρήση προϊόντων 
μακιγιάζ
Η συχνή χρήση προϊόντων μακιγιάζ 

στα σημεία επαφής του προσώπου με 
τη μάσκα, όπως είναι για παράδειγμα 
το foundation και το concealer, ενδέ-
χεται να επηρεάσει αρνητικά το φαινό-
μενο της ακμής. Ευκαιρία να τονίσουμε 
τα μάτια μας!

* Η κ. Αλεξάνδρα Αγάθου είναι 
Αισθητικός – Κοσμητολόγος  ΑΤΕΙ, 

Ρεφλεξολόγος  διπλ.Natural Health 
Science, Μετεκπαιδευθείσα Heinrich 

Heine Universitat Dusseldorf

MASKΝE τι είναι & τρόποι αντιμετώπισης

Έκπτωση
έως και 

50% 

σε όλα τα επαγγελματικά
προϊόντα ομορφιάς!

Βρες σήμερα αυτό που σου ταιριάζει!
Ισχύει από 23 - 30 Νοεμβρίου.

 27410 55405
ΟΔΥΣΣΕΩΣ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ 2, 

ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ     info@agathouspa.gr


