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ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ

ΒΑΣ. ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
Ξεκίνησε το 
έργο που θα 
δώσει υψηλής 
ποιότητας νερό 
σε Άσσο, Λέχαιο, 
Περιγιάλι

ΓΙΩΡΓΟΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ
Ζητάμε για μία ακόμη 
φορά στη Βουλή 
τη στήριξη των  
Πολιτιστικών 
Συλλόγων

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Νέα χρηματοδότηση για 
στέγαστρα στις στάσεις

ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ-ΔΕΡΒΕΝΙ
Το "Αστέρι της 

Ευχής" δεν είναι 
απλά ένα στολίδι

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ
Έδωσαν αίμα, 
χάρισαν ζωή 
οι εργαζόμενοι της 
ΠΕ Κορινθίας

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ
Έφτασε η ώρα 
για την ανάπλαση 
της πλατείας 
Μπολατίου!

Ερώτηση στους αρμόδιους 
υπουργούς 54 βουλευτών του 
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για τη στήριξη των 
φορέων Πολιτισμού

Στόχος η παροχή ασφαλούς, λειτουργικού και 
καλαίσθητου περιβάλλοντος στους πολίτες, κατά την 
αναμονή των μέσων μαζικής μεταφοράς
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Πολλές ευχές για καλές γιορτές 

με αγάπη και υγεία και μια νέα χρονιά 

γεμάτη δύναμη και ελπίδα!

Χρόνια Πολλά   Καλή Χρονιά!

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & 
ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 

ΒΟΧΑΣ

Τα τρία καταστήµατα 
«Κρητικός» σε Βραχάτι

και Ζευγολατιό ευχαριστούν 
τους αξιότιµους πελάτες τους

για την προτίµησή τους
και τους εύχονται

Καλή χρονιά µε υγεία
και το 2021 να φέρει ειρήνη 

και αγάπη στον κόσµο!
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

Καλά Χριστούγεννα
με υγεία και αγάπη!
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ΠΟΛΙΤΏΝ
Γνώμη Με το καλημέρα�

Η
γερμανική αυτοκινητοβιο-
μηχανία Next e.GO που ει-
δικεύεται στην κατασκευή 
ηλεκτρικών θα επενδύσει 

100 εκατ. € για την δημιουργία 
εργοστασίου μέχρι την Άνοιξη του 
2023 αυτοκινήτων νέας τεχνολο-
γίας στη χώρα μας. Ο υφυπουργός 
Ανάπτυξης Χρίστος Δήμας ιδιαίτε-
ρα ικανοποιημένος από την εξέλιξη 
σημείωσε σε ανάρτησή του στα κοι-
νωνικά δίκτυα: 

«Από την 1.9.2020 τέθηκαν σε ισχύ 
οι διατάξεις μας για την αύξηση του 
ποσοστού των υπερ-εκπτώσεων 
των δαπανών έρευνας & ανάπτυξης 
(R&D). Από το 130% ανεβάσαμε το 
ποσοστό στο 200% με αποτέλεσμα 
σήμερα η Ελλάδα να διαθέτει ίσως το 
ιδανικότερο περιβάλλον για επενδύ-
σεις Ε&Α σε όλη την Ευρώπη. 

Πριν λίγες μέρες σε ειδική δια-
δικτυακή εκδήλωση παρουσία του 
Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσο-
τάκη, προχωρήσαμε στην υπογραφή 
«επιστολής πρόθεσης συνεργασίας» 
με την Γερμανική αυτοκινητοβιομη-
χανία Next e.GO Mobile SE - e.GO 
Mobile

Η επένδυση εκτιμάται ότι θα ξεπε-
ράσει τα 100 εκατ. ευρώ με στόχο τη 
δημιουργία εργοστασίου παραγωγής 
ηλεκτρικών αυτοκινήτων και ανοί-
γοντας παράλληλα το δρόμο για να 
παραχθεί μεγάλος αριθμός νέων θέ-
σεων εργασίας. 

Ο σχεδιασμός προβλέπει την πα-
ραγωγή 30.000 ηλεκτρικών αυ-
τοκινήτων από το εργοστάσιο που 
αναμένεται να δημιουργηθεί στην 
Ελλάδα τα επόμενα 2 χρόνια.

Διαμορφώνουμε ένα καλύτερο 
επενδυτικό περιβάλλον επιδιώκο-
ντας να προσελκύσουμε επιχειρή-
σεις να εγκατασταθούν στην Ελλάδα. 
Στόχος μας είναι να δημιουργηθούν 
νέες ποιοτικές και καλά αμειβόμε-
νος θέσεις εργασίας, να κρατήσουμε 
τους νέους μας στην πατρίδα και για-
τί όχι να επαναπατρίσουμε κάποιους 
από εκείνους που έφυγαν θα προη-
γούμενα χρόνια. 

Οι επενδύσεις σε «χώρους» αιχ-
μής αναμένεται να καταστήσουν την 
Ελλάδα σε κόμβο καινοτομίας στην 
Νοτιοανατολική Ευρώπη και στα 
Βαλκάνια.

Στην διαδικτυακή εκδήλωση, από 
την πλευρά της ελληνικής κυβέρνη-
σης, συμμετείχαν επίσης ο Υπουργός 

Ανάπτυξης & Επενδύσεων Άδωνις 
Γεωργιάδης, ο Αναπληρωτής Υπουρ-
γός Νίκος Παπαθανάσης, ο Υφυ-
πουργός Εξωτερικών Κωστας Φρα-
γκογιάννης και ο γενικός γραμματέας 
Διεθνών Οικονομικών Υποθέσεων 
και πρόεδρος του EnterpriseGreece 
Ιωάννης Σμυρλής.

Τη συμφωνία υπέγραψαν ο Διευ-
θύνων Σύμβουλος του Enterprise 
Greece, Γιώργος Φιλιόπουλος, 
μαζί με τον πρόεδρο του Δ.Σ., της 
Next.e.GO SE καθ. Ulrich Hermann».

Ποια είναι η e.GO
Η εταιρεία Next.e.GO Mobile SE 

δημιουργήθηκε το 2015 από τον κα-
θηγητή μηχανολογίας του πανεπιστη-
μίου του Aachen Dr. Günther Schuh. 
Σήμερα απασχολεί περίπου 450 υπαλ-

λήλους και κατασκευάζει ηλεκτρικά 
αυτοκίνητα τα οποία διατίθενται σε 
προσιτές τιμές τα οποία ενδείκνυνται 
για κίνηση μέσα στην πόλη.

Το πρώτο μοντέλο που κατασκεύ-
ασε φέρει το λογότυπο e.GO Life, το 
οποίο πωλείται σήμερα κάτω από τις 
16.000 ευρώ. Το e.GO Life συναρμο-
λογείται στο εργοστάσιο στο Άαχεν, 
το οποίο σε πλήρη λειτουργία παρά-
γει 10.000 αυτοκίνητα ετησίως.

Η e.Go το 2019 πήρε για πρώτη 
φορά μέρος στο περίφημο Διεθνές 
Σαλόνι Αυτοκινήτου της Γενεύης 
παρουσιάζοντας το πρωτότυπο e.GO 
Life Concept Sport, καθώς και διά-
φορες άλλες εκδόσεις του e.Go, αλλά 
και το ηλεκτρικό λεωφορείο e.Go 
People Mover. 

Επίσης, το 2020 η εταιρεία θα είχε 
και πάλι παρουσία στη Γενεύη με την 
έκδοση παραγωγής του παραπάνω 
πρωτότυπου, όμως λόγω κορωνοϊ-
ού θυμίζουμε ότι η Έκθεση ακυρώ-
θηκε.

Σύμφωνα με την εταιρεία, το επι-
φάνειας 16.000 τετραγωνικών μέ-
τρων βιομηχανικό συγκρότημά της 
αποτελεί υπόδειγμα σύγχρονης αυ-
τοκινητοβιομηχανίας, της οποίας όλα 
τα τμήματα θα συνδέονται χρησιμο-
ποιώντας την τελευταία λέξη της ψη-
φιακής τεχνολογίας. 

Αυτό μάλιστα δεν εφαρμόζεται 
μόνο στην παραγωγή, αλλά σε όλο το 
φάσμα των δραστηριοτήτων της εται-
ρείας από τη σχεδίαση μέχρι την συ-
ναρμολόγηση, αλλά και τις πωλήσεις.  
Η μονάδα αυτή μάλιστα θα επεκταθεί 
κατά την επόμενη χρονιά, έτσι ώστε 
να διπλασιάσει την παραγωγή της.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΜΑΡΜΑΡΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ
ΘΑΝΑΣΕΝΑΡΗΣ

Μουσών 14,
Βέλο Κορινθίας

Mάρµαρα • γρανίτες
φυσικά πετρώµατα

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

Χρίστος Δήμας: 100 εκατ.€ για τη δημιουργία 
εργοστασίου κατασκευής ηλεκτρικών αυτοκινήτων

Σημαντική επένδυση θα πραγματοποιήσει στην Ελλάδα η γερμανική 
αυτοκινητοβιομηχανία Next.e.GO
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Η σελίδα του Λέωντος...

Τα Δανεικα κι ο ελγιν

Γ ια πενήντα (50) χρόνια θα δανείζουμε τα αρχαία μας σε ξένα μουσεία. Αν το 
ήξερε ο κόμης Έλγιν ότι θα επιτρεπόταν να τα αρπάξει με νόμιμο τρόπο, θα 

μπορούσε να περιμένει λίγο. Βιάστηκε κι αυτός!!!

Ν έες πρωτιές κατακτήσαμε ως χώρα, στο ευρωπαϊκό οικογενειακό μας περι-
βάλλον τουλάχιστον.  Μεγαλύτερη ύφεση από όλους το τελευταίο τρίμηνο 

και μεγαλύτερος αριθμός θανάτων σε σχέση με τον πληθυσμό. Εντάξει δεν είναι 
και τα καλύτερα ρεκόρ, αλλά να μη μας φάει και η μετριότητα. Ή είμαστε σπου-
δαίοι η δεν είμαστε!!!

Α υστηρές κυρώσεις επέβαλε η Ευ-
ρωπαϊκή ένωση στους Τούρκους 

μετά τη δυναμική παρέμβαση του 
super-Μωυσή, συγνώμη, του πρωθυ-
πουργού μας εννοούσα. Αποφάσισαν 
να ζητήσουν, με τρόπο, από το σουλ-
τάνο Ερντογάν να δείξει κατανόηση 
στις υπερβολικές μας αξιώσεις και να 
μη μας μιλάει άσχημα, μέρες που ’ναι. 
Τους κάναμε τη μούρη κρέας δηλαδή, 
τώρα που έχει πλέον αναβαθμιστεί η 
διεθνής θέση της χώρας μας, όπως 
μας έχει διαβεβαιώσει ο πρωθυπουρ-
γός μας επανειλημμένως (γιατί να μην 
τον πιστέψουμε άλλωστε)!!!

Μ εγάλη εθνική ήττα υπεστήκαμε 
στις Βρυξέλλες και η κατάστα-

ση δεν είναι για πλακίτσα, αλλά δεν 
μπορώ να μην σημειώσω ότι  ο πρω-
θυπουργός μας ενώ είχε δηλώσει ότι 
θα παρθούν μέτρα που θα δαγκώνουν 
και ότι δε θα επέστρεφε με άδεια χέ-
ρια από τις Βρυξέλλες, τελικά γύρισε 
με λαχανάκια Βρυξελλών σε εορτα-
στική συσκευασία. Κυριάκο σε κατα-
νοώ και συμπάσχω. Τουλάχιστον να 
μας έφερνες τίποτα σοκολατάκια να 
γλυκαθούμε λίγο, τα λαχανάκια είναι 
σκέτη αηδία!!! 

Ψ ηφίστηκε ο νέος προϋπολο-
γισμός της κυβέρνησης για το 

2021. Ανάμεσα στα άλλα ενδιαφέρο-
ντα και σημαντικά που περιέχει, προ-
βλέπει λιγότερα εισοδήματα για μας 
τους πολίτες (ούτε μάγος να ήταν) 
αλλά και περισσότερους φόρους. Σου 

λέει η κυβέρνηση, αφού τόσους μήνες 
καραντίνα δεν ξοδεύουν και έχουν πε-
ρίσσευμα χρήματος, να μην αυξήσω 
λίγο τους φόρους να κάνω τα κου-
μάντα μου, ποιος θα έχει αντίρρηση; 
Μπράβο ευγενικοί και πολυχρονεμέ-
νοι μας αρχόντοι, κι ότι είχαν γεμίσει 
και τα σεντούκια μας και δεν είχαμε  
που να τα βάλουμε!!! 

Π ολύ χάρηκα που ο πρωθυπουρ-
γός μας ασκείται ποδηλατώντας 

και κακώς τον ψέγουν ορισμένοι. Αν 
δε μπορεί ολόκληρος πρωθυπουργός 
να ‘παρακάμπτει’ τους κανονισμούς 
ποιος μπορεί· εσείς κι εγώ; Πάντως 
ένας ‘πρώην’ πρωθυπουργός που 
έκανε το ίδιο τον έφαγε το μαύρο 
σκοτάδι. Το σύνδρομο του ‘γκαντέμη’ 
ποδηλάτη παραμονεύει. Θα περιμέ-
νω…!!!

Ο κτακόσια χιλιάρικα (800.000 €) 
διέθεσε, άνευ λόγου,  ο ΕΟΠΥ για 

δικό του σύστημα παρακολούθησης 
των κρουσμάτων COVID-19, με απο-
τέλεσμα η αρμόδια επιτροπή λοιμωξι-
ολόγων να ενημερώνεται ελλιπώς και 
καθυστερημένα. Όταν κάποιος ‘πρώην’ 
έλεγε ότι «λεφτά υπάρχουν» κοροϊδεύ-
ατε. Καλοφάγωτα παιδιά και προσέξτε 
μη σας καθίσουν στο λαιμό!!!
 

Ο φείλω να συγχαρώ τον ‘άριστο’ 
δήμαρχο Αθηνών (της γνωστής 

οικογενείας) για τις εξαιρετικές επι-
λογές του. Αντιδήμαρχο με βίλλα στο 
Baden-Baden και με Aston-Martin, 
δε βρίσκεις εύκολα. Γκλαμουργιά όχι 
αστεία. Όχι σαν κάτι δικούς μας που 
κυκλοφορούν η μία με ένα προπολεμι-
κό Golf και ο άλλος με ένα αισχρό πα-
πάκι. ‘Τσοκαρία’ που έλεγε και κάποια 
ψυχή!!!
Άλλος για Baden-Baden κίνησε πήγε, 
Κι άλλος για το Λονδίνο,
Στα harrods με Aston-Martin πάρκαρα,
Με ψώνια να ξεδίνω.
Δοξάστε τους!!!

Ο ι ανεμογεννήτριες ευλογία ή κα-
τάρα; Προσπαθώ να φανταστώ 

τους τουρίστες, στο άμεσο μέλλον, 
όταν θα επισκέπτονται τις Κυκλάδες. 
Αντί να θαυμάζουν τους ανεμόμυλους 
της Μυκόνου(και τα μπαράκια, και τα 
μπαράκια), τους περιστερώνες της 
Τήνου, την πορτάρα της Άνδρου έστω, 
θα στέκονται να θαυμάζουν της ανε-
μογεννήτριες της ΤΕΡΝΑ της ΠΕΡΝΑ 
και της ΦΕΡΝΑ. Νέοι καιροί νέα ήθη 
κι έθιμα βλέπεις (o tempora o mores, 
που έλεγαν και οι αρχαίοι κινέζοι)!!!
 
Αγαπητοί τηλεθεατές σημειώστε…
Δεν κολλάει: στα λεωφορεία, στις 
εκκλησίες, στις σχολικές τάξεις, στα 
ΜΑΤ, στην Πάρνηθα, στου Dior, …
Κολλάει: στα βιβλιοπωλεία, στα μικρο-
μάγαζα, στο ψάρεμα, στις διαμαρτυρί-
ες πάσης φύσεως…
Να προσέχετε λοιπόν!!!

Λ.Σ. (17/12/2020)

Γράφει και επιμελείται ο ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ  • LeoStergiopoulos@Gmail.com
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Συνάντηση Γκιολή - Δήμα 
για τα μεγάλα έργα της Κορινθίας
Οι δύο άνδρες συζήτησαν διεξοδικά όλες τις αναπτυξιακές προοπτικές του νομού 

Τον Υφυπουργό Έρευνας και Τεχνο-
λογίας Χρίστο Δήμα επισκέφθηκε την 
Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου ο Αντιπεριφε-
ρειάρχης Περιφερειακής Ενότητας 
Κορινθίας, Αναστάσιος Γκιολής στο 
Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
στην Αθήνα, σε μία ευρεία συνάντηση 
θεμάτων και μεγάλων αναπτυξιακών 
έργων για το Νομό Κορινθίας.

Αναλυτικότερα αναφέρθηκαν:
- Στο νέο διοικητήριο της Περιφερει-

ακής Ενότητας στην Ποσειδωνία, 
ανάμεσα στις δύο μεγάλες πόλεις 
του νομού, το Λουτράκι και την Κό-
ρινθο.

- Στον ηλεκτροφωτισμό του κάστρου 
της Ακροκορίνθου

- Στην ανάπλαση του παραλιακού με-
τώπου Λουτρακίου

- Στην αποπεράτωση του βιολογικού 
καθαρισμού των Αγίων Θεοδώρων

- Στην αξιοποίηση της παλαιάς Σιδη-
ροδρομικής γραμμής από την Κό-
ρινθο έως το Δερβένι

- Στο Αστεροσκοπείο Κρυονερίου του 
Δήμου Σικυωνίων

- Στη διάβρωση των ακτών, άμεσα 
ξεκινούν έργα από το Λέχαιο έως τα 
Μαύρα Λιθάρια Δερβενίου

- Στη δημιουργία κόμβων: δύο στην 
είσοδο Λουτρακίου, δύο στην εί-
σοδο Κορίνθου από το Λέχαιο, δύο 
στην Παλαιά Εθνική Οδό Κορίνθου 
Πατρών στην είσοδο Ζευγολατιού 
και Βραχατίου και τέλος ενός ακόμα 

στο ύψος της Motor oil
- Στην προτεραιότητα των μεγάλων 

οδικών έργων όπως: περιοχή 
Ισθμού, Γκούρα – Σαραντάπηχο 
– Ζάχολη – Ροζενά – Δερβένι, Ξυ-
λόκαστρο – Τρίκαλα, Κιάτο – Γκού-
ρα – Λίμνη Δόξα, Π.Ε.Ο από Αγίους 
Θεοδώρους έως Δερβένι κ.α. 

Από κοινού η συνεργασία μεταξύ  
του Υφυπουργού κ. Δήμα, του Περιφε-
ρειάρχη Πελοποννήσου κ. Παναγιώ-
τη Νίκα και του Αντιπεριφερειάρχη κ. 
Γκιολή φέρει θετικά αποτελέσματα στο 
νομό. «Η κυβέρνηση του Κυριάκου 
Μητσοτάκη είναι προάγγελος μεγάλων 
αναπτυξιακών έργων και για την Κοριν-
θία μας».   τονίστηκε χαρακτηριστικά. 

Συνάντηση και με τον πρόεδρο 
του Επιμελητηρίου Κορινθίας

Παράλληλα, ο Αντιπεριφερειάρχης 
Κορινθίας πραγματοποίησε συνάντηση 
και με τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου 
Κορινθίας κ. Παναγιώτη Πιτσάκη.

Αναφέρθηκαν στην τροποποίηση της 
προκήρυξης για δράση 3.a.4 «Ενίσχυση 
μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσε-
ων που επλήγησαν από την πανδημία 
Covid-19 στην Περιφέρεια Πελοποννή-
σου» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2014-
2020». Ακόμα συζήτησαν θέματα όπως 
η μείωση της γραφειοκρατίας, τη δημι-
ουργία κέντρου επιχειρηματικής πρα-
κτικής, συνέργειες με μεγάλες εταιρείες 

από την Ελλάδα και το εξωτερικό προ-
κειμένου και στη συμμετοχή σε διεθνή 
projects και προγράμματα, την ίδρυση 
τουριστικών οργανισμών στην Π.Ε Κο-
ρινθίας και την συνέχιση της ανάπτυ-
ξης της περιοχής του Ισθμού τόσο για 
τουριστικό ενδιαφέρον όσο και για τις 
επιχειρήσεις που εδρεύουν στην ακτίνα 
του Ισθμού.

Συνεργασία με τον δήμαρχο Λου-
τρακίου Γ. Γκιώνη

Επιπλέον ο κ. Γκιολής είχε συνεργασία 
με το Δήμαρχο Λουτρακίου – Περαχώρας 
– Αγίων Θεοδώρων κ. Γεώργιο Γκιώνη, 
τον Αντιδήμαρχο κ. Σπύρο Ράπτη και κλι-
μάκιο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων 
της ΠΕ Κορινθίας. Μεταξύ άλλων αναφέρ-
θηκαν σε υπό δημοπράτηση έργα όπως 

- Βελτίωση – συντήρηση επαρχιακής 
οδού Λουτράκι – Περαχώρα, ισόπεδος 
κόμβος – συμβολές οδών, προϋπολογι-
σμού 1.000.000 €

- Συντήρηση επαρχιακού δικτύου 
γέφυρας διώρυγα Λουτρακίου – Περα-
χώρας – Μπίσια προϋπ. 602.800 €

- Γήπεδο Αγίων Θεοδώρων και προς 
ένταξη  έργο Κόμβος Αγίων Θεοδώρων 
(περιοχή Motor oil) προϋπ. 500.000 €

Τέλος συζήτησαν για τα έργα του 
γηπέδου Ολυμπιακού Λουτρακίου, 
προκειμένου «στην ολοκλήρωσή τους 
να χαρακτηρίζει το γήπεδο, τον ιστό του 
Λουτρακίου ως κόσμημα» όπως χαρα-
κτηριστικά είπε ο κ. Γκιολής.

Περιφέρεια Πελοποννήσου

ΩΡΑΡΙΟ ΙΑΤΡΕΙΟΥ:
 Δευτέρα - Παρασκευή

πρωί: 8:15 - 13:00
 απόγευμα: 7:15 - 20:30

Σάββατο: 9:00-12:00
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Γνώμη Περιφέρεια Πελοποννήσου

Ο
λοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία την Τρίτη 8 Δε-
κεμβρίου, άλλη μία ετήσια αιμοδοσία του Συλλό-
γου Εργαζομένων της Περιφερειακής Ενότητας 
Κορινθίας από μονάδα κινητής αιμοληψίας του Γ.Ν. 
Ν. Κορίνθου. Η αιμοδοσία λαμβάνει χώρα όχι μόνο 

για την ενίσχυση της Τράπεζας Αίματος του Συλλόγου αλλά 
και την οποιασδήποτε στιγμής προσφοράς του συλλόγου 
προς το Νοσοκομείο Κορίνθου εφ όσον αυτό χρειαστεί.
Ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας 
κ. Αναστάσιος Γκιολής, συμμετέχοντας και ο ίδιος ως εθε-
λοντής αιμοδότης «από τα φοιτητικά του χρόνια στην ιατρι-
κή» όπως χαρακτηριστικά είπε, ευχαρίστησε και συνεχάρη 
το Σύλλογο Εργαζομένων της ΠΕ Κορινθίας, τον πρόεδρο 

κ. Ηλία Μιχόπουλο καθώς και όλους τους εργαζομένους 
για την τόσο σημαντική δράση επί σειρά ετών τονίζοντας 
πως «δίνοντας ελάχιστο από το χρόνο μας, κάνοντας πράξη 
την προσφορά προς τον συνάνθρωπό μας, δίνουμε αίμα και 
σώζουμε ζωές». 
Συνεχίζοντας προσκαλεί «μικρούς και μεγάλους εθελοντές, 
όχι μόνο την περίοδο αυτής της παγκόσμιας πανδημίας 
αλλά κάθε στιγμή να δίνουμε αίμα ανελλιπώς και σύμφωνα 
με τις οδηγίες των ιατρών όπως ο καθένα μας μπορεί. Είναι 
κάθε φορά χαρά μου ακόμα και τέσσερις φορές το χρόνο 
να δηλώνω το παρόν στην αιμοδοσία» τόνισε κλείνοντας τη 
συνομιλία του με το ιατρικό προσωπικό και τους υπαλλή-
λους της ΠΕ Κορινθίας.

Νηπιαγωγείο στην 
ανοιχτή δομή Κορίνθου 
από την Περιφέρεια 
Πελοποννήσου

Δυο οικίσκους τύπου isobox 
πρόκειται να αγοράσει άμεσα η 
Περιφέρεια Πελοποννήσου μετά από 
εντολή που έδωσε ο περιφερειάρχης 
Παναγιώτης Νίκας, τη Δευτέρα 14 
Δεκεμβρίου.
Οι εν λόγω οικίσκοι προορίζονται να 
στεγάσουν νηπιαγωγείο για 27 παι-
δάκια, της ανοιχτής δομής φιλοξενίας 
μεταναστών στην Κόρινθο, η οποία 
αριθμεί περί τα 700 άτομα συνολικά.
Υπενθυμίζεται ότι μόλις την περα-
σμένη Παρασκευή, ο περιφερειάρ-
χης είχε συναντηθεί στην Κόρινθο 
με τον πρόεδρο της ανοιχτής δομής 
δικηγόρο Άγγελο Καραφωτιά, 
μεταξύ άλλων διατύπωσε το αίτημα 
συνδρομής από την Περιφέρεια για 
την στέγαση των 27 παιδιών προ-
σχολικής ηλικίας της ανοιχτής δομής.

Ασφαλτοστρώσεις στο δρόμο 
Ξυλόκαστρο - Τρίκαλα
Αυτοψία διενήργησε την Τετάρτη 
16 Δεκεμβρίου ο Αντιπεριφερειάρ-
χης Π.Ε. Κορινθίας κ. Αναστάσιος 
Γκιολής στο έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ - 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ 
ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ-ΤΡΙΚΑΛΑ-ΚΑΡΥΑ ΚΑΙ 
ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ-ΖΕΜΕΝΟ» προϋπο-
λογισμού 2.200.000€. 
Η αυτοψία πραγματοποιήθηκε με 
στελέχη της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Έργων της ΠΕ Κορινθίας και τον εκ-
πρόσωπο της εργολαβικής εταιρείας 
κ. Μ. Μήλιο όπου σήμερα βρίσκονται 
σε εξέλιξη οι ασφαλτοστρώσεις μετά 
τη Ρίζα Κορινθίας.

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Οι εργαζόμενοι της ΠΕ Κορινθίας 
χάρισαν αίμα, χάρισαν ζωή�
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Living street: Ένα ακόμα ευρωπαϊκό πρόγραμμα  
έρχεται στο δήμο Κορινθίων

Β.Νανόπουλος: Μια ακόμα επιτυχία του δήμου Κορινθίων – Διεκδικούμε και λαμβάνουμε κάθε δυνατή χρηματοδότηση

Μ
ια ακόμα ευρωπαϊκή αναγνώρι-
ση έρχεται για το δήμο Κορινθί-
ων με την έγκριση της πρότασης 
του για την υλοποίηση του έργου 

«Living Street». Η πρόταση συγκέντρωσε 
μια από τις δυο υψηλότερες βαθμολογί-
ες στις τάξεις των Δήμων – Μελών του 
δικτύου «ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ» και προκρί-
θηκε για υλοποίηση , πρόκριση η οποία 
καταδεικνύει την υψηλού επιπέδου 
προετοιμασία και  εργασία που γίνεται 
από πλευράς δήμου ούτως ώστε όσο το 
δυνατόν περισσότερα ευρωπαϊκά προ-
γράμματα και κονδύλια να εγκρίνονται 
αναβαθμίζοντας την πόλη και τα Δ.Δ, τις 
υπηρεσίες και την ποιότητα ζωής των 
κατοίκων. 

Ο Δήμος Κορινθίων επιλέχθηκε 
να χρηματοδοτηθεί με το ποσό των 
20.000€. Η επιλογή έγινε κατόπιν αξι-
ολόγησης των προτάσεων από τη ΒΙ-
ΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ, σε συνεργασία με το 
Ευρωπαϊκό Δίκτυο ENERGY CITIES 
(συντονιστής του έργου) και σε ανοικτή 
συνεδρίαση μαζί με τους άλλους Ευρω-
παίους Εταίρους.«Είμαστε στην ευχάρι-
στη θέση να σας ανακοινώσουμε πως 
είστε ένα από τους δύο Δήμους - Μέλη 
μας, που συγκέντρωσαν τη μεγαλύτερη 
βαθμολογία κατά τη διαδικασία επιλογής 

των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο 
Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Living Streets 
and Citizen Engagement in local energy 
and climate projects», το οποίο χρημα-
τοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Πρωτο-
βουλία για το Κλίμα (European Climate 
Initiative – EUKI) μέσω του Γερμανικού 
Ομοσπονδιακού Υπουργείου Περιβάλλο-
ντος, Προστασίας της Φύσης και Πυρη-

νικής Ασφάλειας (Federal Ministry of the 
Environment, Nature Conservation and 
Nuclear Safety - BMU). Κατά συνέπεια, 
ο Δήμος σας επιλέχθηκε να χρηματοδο-
τηθεί με το ποσό των 20.000€ ώστε να 
υλοποιήσει το έργο, σε συνεργασία με τη 
ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ» αναφέρει η απόφαση 
έγκρισης – ένταξης. Πρέπει να σημειωθεί 
ότι η διαδικασία αξιολόγησης υπήρξε δύ-

σκολη καθώς, εκτός από την πρόταση του 
δήμου Κορινθίων, υποβλήθηκαν πολλές 
προτάσεις, απόλυτα τεκμηριωμένες και 
πολύ ενδιαφέρουσες.

Το Πρόγραμμα «LIVING STREETS» 
εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της Βι-
ώσιμης Ανάπτυξης και της Αστικής Ανα-
ζωογόνησης και στοχεύει 

Στην «πιλοτική» μετατροπή πολυσύ-
χναστων δρόμων της πόλης της Κορίν-
θου σε χώρους συνάθροισης πολιτών
• Την ανταλλαγή ιδεών
• Την ανάπτυξη κοινωνικών δραστη-

ριοτήτων, η διεξαγωγή πολιτιστικών 
δρώμενων και η προώθηση ήπιων 
μορφών μετακίνησης (ποδήλατο), 
μέσω της μερικής ή ολικής απαγόρευ-
σης κίνησης των οχημάτων

• Την ενεργό εμπλοκή των Δημοτών 
(bottom-up approach) στον χωροτα-
ξικό σχεδιασμό που θα οδηγήσει στην 
υιοθέτηση πολιτικών με επίκεντρο τον 
Δημότη (people–centric approach) και 
όχι το αυτοκίνητο
«Το σημαντικό δεν είναι το ποσό που 

θα πάρει ο δήμος Κορινθίων αλλά η 
εμπειρία και η πιλοτική εφαρμογή πρω-
τοποριακών δράσεων στο δήμο» δήλω-
σε χαρακτηριστικά ο Δήμαρχος Κορινθί-
ων Βασίλης Νανόπουλος.

ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟ

ΑΣΣΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΗΛ. 27410 87149

Ι. Π. ΔΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΓΡΑΕΡΙΟ

Διανομή κατ’ οίκον
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ



 «ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ 
ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ»
Την πιστοποιημένη ικανότητα να 
ανταποκρίνεται ως δικαιούχος 
στην έγκαιρη, οικονομική και 
ποιοτική εκτέλεση χρηματοδο-
τούμενων έργων, προμηθειών, 
υπηρεσιών, όλων των κατηγο-
ριών σύμφωνα με την αρχή της 
χρηστής δημοσιονομικής δια-
χείρισης και τις απαιτήσεις του 
Κοινοτικού και Εθνικού Δικαίου 
διαθέτει πλέον ο Δήμος Κοριν-
θίων. Η επίσημη Πιστοποίηση 
«ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ 
ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ» σύμφωνα με το 
ΕΠ ΕΛΟΤ 1429:2008 υπεγράφη 
στις 13 Δεκεμβρίου 2020 .

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Π
αρουσία του Δημάρχου Κο-
ρινθίων, του εργολάβου, του 
Διευθυντή της ΔΕΥΑΚ και του 
τοπικού συμβουλίου Άσσου 

πραγματοποιήθηκε σήμερα η έναρξη 
των εργασιών για την αντικατάσταση 
του δικτύου αμιάντου και παλαιού δι-
κτύου νερού στην Δ.Ε Άσσου -Λεχαί-
ου. Τα έργα, χρόνια απαίτηση των κα-
τοίκων της περιοχής, επανεκκίνησαν 
αφού ξεπεράστηκαν τα εμπόδια που τα 
είχαν οδηγήσει σε τέλμα και θα έχουν 
ολοκληρωθεί πριν το Πάσχα.

«Κάνουμε σήμερα το πρώτο από τα 
τρία βήματα που χρειάζονται ώστε να 
υδροδοτήσουμε με πόσιμο, υψηλής 
ποιότητας νερό από την Στυμφαλία τις 
περιοχές Άσσου, Λεχαίου και Περιγια-
λίου. Η αντικατάσταση του παλαιού δι-
κτύου θα μας δώσει ένα νέο, σύγχρο-
νο και ασφαλές δίκτυο το οποίο είναι 
προϋπόθεση για την υδροδότηση της 
περιοχής από την Στυμφαλία» ανέφε-
ρε ο Δήμαρχος Κορινθίων από το ση-
μείο κάνοντας λόγο για μια σπουδαία 
ημέρα για το Δήμο και την περιοχή.

Ο περιορισμός των διαρροών που 
καταγράφονται έως σήμερα στο δί-
κτυο εξαιτίας της χρήσης που γίνε-
ται για άρδευση αλλά και η αύξηση 
των ποσοτήτων που έρχονται από την 
Στυμφαλία, είναι οι δυο ακόμα  προ-
ϋποθέσεις που θα επιτρέψουν με 
την υλοποίηση  τους, οι κάτοικοι της 

ΔΕ Άσσου -Λεχαίου να έχουν στις 
βρύσες τους πόσιμο νερό σε μόνιμη 
βάση.

«Σύντομα θα υπάρξουν ανακοινώ-
σεις για την ύδρευση-αποχέτευση  
όλης της περιοχής» κατέληξε ο Δή-
μαρχος διαβεβαιώνοντας το τοπικό 
συμβούλιο το οποίο παρίστατο πως η 
δημοτική αρχή έχει σε προτεραιότητα 
τα συγκεκριμένα έργα.

Ευχαριστίες στο Δήμαρχο απηύ-
θυνε ο Πρόεδρος Ναπολέων Γιαννα-
κουλόπουλος τονίζοντας την ζωτικό-
τητα της παρέμβασης για την περιοχή 
καθώς και άλλων ενώ ο κ.Γιώργος 
Κώστας ενθυμούμενος την μόλις για 
λίγες ημέρες υδροδότηση της περιο-

χής τα προηγούμενα χρόνια ζήτησε 
από το Δήμαρχο να δώσει στους κα-
τοίκους αυτό που δικαιούνται.

Ο εργολάβος μίλησε για ένα έργο 
μεγίστης δυσκολίας λόγω των άλλων 
δικτύων ενέργειας και τηλεφωνίας 
που υπάρχουν  στον ίδιο χώρο. Το 
οποίο έργο όμως δεσμεύτηκε ότι θα 
παραδοθεί σύμφωνα με το χρονοδι-
άγραμμα των 4 μηνών.

Ο Διευθυντής της ΔΕΥΑΚ Αντώνης 
Καραμανλής αναφέρθηκε στο ζήτη-
μα των διαρροών και της τεράστιας 
χρήσης ύδατος λόγω του μεικτού 
χαρακτήρα του δικτύου. «Δώσαμε για 
λίγες μέρες νερό Στυμφαλίας όμως 
η χρήση έφτασε τα όρια χρήσης της 

Κορίνθου, 260 κυβικά /ώρα. Αυτές οι 
ποσότητες δεν μπορούσαν να καλυ-
φθούν.

Αρχές του έτους αποκάλυψε ο Δή-
μαρχος θα υπάρξουν σημαντικότατες 
ανακοινώσεις για την υδροδότηση 
αφού πριν από λίγες ημέρες ολοκλη-
ρώθηκε ο προ συμβατικός έλεγχος 
για το έργο που θα φέρει τις ποσότη-
τες που είναι αναγκαίες από το Σπα-
θοβούνι στον Άσσο και στη συνέχεια  
στην Κόρινθο. 

Τέλος, δεσμεύτηκε στο Τοπικό Συμ-
βούλιο για την κατασκευή πεζοδρομί-
ων εκατέρωθεν της Π.Ε.Ο στα σημεία 
παρέμβασης, έργο που θα καταστή-
σει ασφαλή την κίνηση των πεζών.
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Γνώμη δήμος Κορινθίων
Βασ. Νανόπουλος: Ξεκίνησε το έργο που θα δώσει 
υψηλής ποιότητας νερό σε Άσσο, Λέχαιο, Περιγιάλι

Αντικαθίσταται το δίκτυο αμιάντου στην ΔΕ Άσσου-Λεχαίου



ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΡΩΓΑ∆ΗΣ
Αντιδήμαρχος ∆ιοικητικών 

&Οικονομικών
δήμου Βέλου – Βόχας

Μια δύσκολη χρονιά, 
που ανέδειξε όµως τις 

πραγµατικές αξίες της ζωής, 
φτάνει στο τέλος της.

Καλά Χριστούγεννα
µε υγεία και µε αισιοδοξία 

ας υποδεχτούµε
τη νέα χρονιά!

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΡΑΠΤΗΣ
Αντιδήμαρχος Υποδομών

δήμου Βέλου – Βόχας

Ας γίνει φέτος 
η ψυχή μας η φάτνη

που θα γεννηθεί  η αγάπη 
και  η ειρήνη!

Καλά Χριστούγεννα
Καλή Χρονιά!

∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
Αντιδήμαρχος Καθαριότητας δήμου Βέλου-Βόχας

Χρόνια πολλά, 
Καλές γιορτές

 με οικογενειακή γαλήνη!
Υγεία και ευτυχία

για κάθε μέρα
του 2021!

ΓΙΩΡΓΟΣ ∆ΑΛΗΒΙΓΚΑΣ
Πρόεδρος Λιμενικού Ταμείου Βόχας

Ολόθερμες ευχές για 
Καλά Χριστούγεννα και 
ευτυχισμένο το 2021 με 

υγεία, ευτυχία, δημιουργία
και αισιοδοξία!

ΜΙΧΑΛΗΣ Σ∆ΡΑΛΗΣ
Πρόεδρος ∆ημοτικού Συμβουλίου 

Βέλου-Βόχας

Σαν το φωτεινό άστρο 
των Χριστουγέννων, ας μας 

οδηγήσει η νέα χρονιά 
σε μια ζωή με αγάπη, 

ζεστασιά, υγεία 
και ευτυχία!

Καλές γιορτές!
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Μπολάτι: Έφτασε η ώρα 
της ανάπλασης της πλατείας!

Ά
νοιξε, επιτέλους, ο δρόμος για το έργο της 
ανάπλασης της πλατείας Μπολατίου, έργο 
το οποίο η τοπική κοινωνία περίμενε στω-
ικά επί σειρά ετών, καθώς αναμένεται να 

αναβαθμίσει σημαντικά τόσο την πλατεία Μπολατίου, 
όσο και τον οδικό κόμβο που υπάρχει στο κέντρο της Κοι-
νότητας. 

Η ανάπλαση και η αισθητική αναβάθμιση της περιοχής, 
ως υπόσχεση είχε ακουστεί πολλές φορές από τα 
χείλη του προηγούμενου περιφερειάρχη Πελοπον-
νήσου, μάλιστα δε είχε αποτελέσει μεταξύ άλλων, θέμα 
συζήτησης στην τελευταία επίσκεψή του στο δήμο Βέλου-
Βόχας, τον Απρίλιο του 2018, αλλά και προεκλογική εξαγ-
γελία στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2019. 

Ωστόσο, παρά τις υποσχέσεις το έργο δεν είχε προ-
χωρήσει, έως ότου η νέα περιφερειακή αρχή Νίκα,  
άκουσε με προσοχή το δήμαρχο Βέλου-Βόχας, εκτίμησε 
τη σπουδαιότητα του έργου, διεκπεραίωσε τις γραφειο-
κρατικές διαδικασίες, προχώρησε προγραμματική σύμ-
βαση η οποία όπως ήδη είπαμε, υπογράφηκε και εγκρί-
θηκε, βάζοντας επιτέλους το έργο σε τροχιά υλοποίησης. 

Ο δήμαρχος Βέλου-Βόχας Αννίβας Παπακυριάκος 
έχει κάθε λόγο να αισθάνεται ικανοποιημένος αφού 
βλέπει τους κόπους και τις προσπάθειές του να υλοποιού-
νται και να μετουσιώνονται σε έργα μεγάλης σημασίας 
για το δήμο του.

Τι προβλέπεται 
Ο τίτλος του έργου αναφέρεται στην «Κυκλοφορια-

κή Διαμόρφωση κόμβου στην Κοινότητα Μπολατίου 
(πλατεία)» και όπως ήδη είπαμε ο προϋπολογισμός του 
ξεπερνά τις 300.000€.

Στο έργο προβλέπεται να γίνουν εργασίες ανάπλα-
σης για την εξυπηρέτηση των αναγκών της περιοχής, οι 

οποίες όμως θα αλλάξουν για πάντα την εικόνα της 
πλατείας Μπολατίου. 

Συγκεκριμένα, θα κατασκευαστούν νέα κράσπεδα και 
θα γίνουν παρεμβάσεις στερέωσης και αντικατάστασης 
φωτιστικών σωμάτων ενώ θα στρωθούν νέες επιφά-
νειες με μαρμαρόλιθους, κυβόλιθους και μάρμαρα. 
Οι εργασίες προβλέπουν τη διαμόρφωση ραμπών για 
την ασφαλή πρόσβαση των κατοίκων και δη των 
ΑμεΑ, ενώ θα τοποθετηθεί νέος εξοπλισμός που αφο-
ρά σε δοχεία απορριμμάτων, ξύλινων μόνιμων στε-
γάστρων, παρτεριών, θα γίνει φύτευση θάμνων και 
δέντρων, κ.ά. 

Όπως φαίνεται και από το σχέδιο της ανάπλασης 
που έδωσε στη δημοσιότητα ο δήμος Βέλου-Βόχας, η 

πλατεία Μπολατίου θα αλλάξει όψη, δεδομένου μάλιστα 
ότι τα καλοκαίρια σφύζει από ζωή και εκδηλώσεις 
– εξάλλου ο σύλλογος «Νέα Διάπλαση» αειθαλής και 
δημιουργικός πάντα παρουσιάζει δράσεις του και στην 
πλατεία – αναμένεται να αποτελέσει ένα κέντρο για τους 
κατοίκους και τους επισκέπτες όχι μόνο του Μπολατίου 
αλλά και των γύρω χωριών. 

Σε συνδυασμό μάλιστα με την ολοκλήρωση των 
εργασιών της δημοτικής οδοποιίας στην κοινότητα 
Μπολατίου και την ασφαλτόστρωση των οδών Υψη-
λάντου, Κολοκοτρώνη και Αγίων Αναργύρων, όλη 
η Κοινότητα αλλάζει συνολικά όψη, παρουσιάζοντας ένα 
καλαίσθητο, λειτουργικό, ασφαλές και κυρίως αν-
θρωποκεντρικό και αναβαθμισμένο περιβάλλον!

Υπερβαίνει τις 300.000€ ο προϋπολογισμός – Ικανοποίηση από το δήμαρχο 
Αννίβα Παπακυριάκο και τη δημοτική αρχή Βέλου-Βόχας

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
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Απαντήσεις για το θέμα της πλατείας Βραχατίου
Γ. Βασιλείου: «Τελικά τι θέλετε να κερδίσετε με την τοποθέτηση σας κ. Λιβάνη;» 

Ο
πρόεδρος της Κοινότητας Βρα-
χατίου Γιώργος Βασιλείου 
απαντά στον πολιτικό μηχανικό 
Ευθύμιο Λιβάνη σχετικά με την 

ανάπλαση της κεντρικής πλατείας του 
χωριού.

Σε συνέχεια του δημοσιεύματος, 
γράφει σε ανάρτησή του στα κοινωνικά 
δίκτυα ο Γιώργος Βασιλείου, του πολιτι-
κού μηχανικού Ευθύμιου Λιβάνη σχε-
τικά με την ανάπλαση της πλατείας του 
Βραχατίου σας γνωρίζουμε τα κάτωθι:

1. Στο Τοπικό Συμβούλιο την 6η Νο-
εμβρίου 2020 τέθηκε το θέμα της ανά-
πλασης της πλατείας του Βραχατίου. Ως 

Πρόεδρος εισηγήθηκα το θέμα της 
ημερήσιας διάταξης και παρουσίασα 
στα μέλη του συμβουλίου το σχέδιο της 
τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου σχετικά 
με την ανάπλαση της πλατείας, το οποίο 
και ψηφίστηκε ομόφωνα.

2. Προς ενημέρωση όλων των μελών 
του Συμβουλίου ο Δήμαρχος είχε συ-
γκαλέσει συνάντηση στο γραφείο του, 
πριν έρθει το θέμα σε συνεδρίαση του 
Τοπικού, προκειμένου να ενημερωθού-
με, να συζητήσουμε, καθώς επίσης και 
να προτείνουμε τυχόν αλλαγές περί του 
σχεδίου της πλατείας. Στην συγκεκρι-
μένη συνάντηση προσήλθαν τα κάτωθι 

μέλη: Εγώ ως Πρόεδρος καθώς επίσης 
και οι κ.κ. Κολοκοντές Αλέξανδρος, 
Νικολάου Δημήτρης, Μπουγάς Βα-
σίλης και Αλέκος Καλλίρης. Στην 
συνάντηση επίσης παραβρέθηκαν οι Δη-
μοτικοί Σύμβουλοι Βραχατίου κα. Μαρία 
Καλλίρη και Γιώργος Δαληβίγκας.

3. Επίσης προς γνώση όλων δεν κα-
τατέθηκε επίσημα κάποιο άλλο σχέδιο 
για την ανάπλαση της πλατείας.

4. Η κεντρική πλατεία του Βραχατίου 
δεν αποτελεί τη μοναδική πλατεία του 
χωριού, όπως θα έπρεπε να γνωρίζει 
ο κ. Λιβάνης, αφού έχει διατελέσει και 
Πρόεδρος. Υπάρχουν επίσης η πλατεία 
Τζούπιζας, η μικρή πλατεία δίπλα στο 
αγροτικό ιατρείο και η πλατεία έμπρο-
σθεν του Κοινοτικού Καταστήματος.

5. Τέλος η πρόταση ανάπλασης 
προέκυψε μετά από διαβουλεύσεις, 
συναντήσεις και συζητήσεις ώστε 
η πλατεία μας να είναι λειτουργική, 
ασφαλής και να αποτελεί σημείο επα-
φής για όλους μας.

Σας γνωρίζω δε ότι είναι μία πλατεία 
που εξυπηρετεί τις τωρινές ανάγκες 
των πολιτών μας, και όχι μόνο, και είναι 
ευκόλως προσβάσιμη σε όλους σύμφω-
να με τις απαιτήσεις της καθημερινότη-
τας μας.

Όποιος επιθυμεί έχει τη δυνατότητα 
να δει την πρόταση ανάπλασης της 
πλατείας στο γραφείο της Κοινότητας 
Βραχατίου. Ενδεικτικά αναρτάται σχεδι-

αστική άποψη παρακάτω. 
Τελικά τι θέλετε να κερδίσετε με 

την τοποθέτηση σας κ. Λιβάνη; 
Αντιπολίτευση για την αντιπολίτευ-

ση μάλλον είναι στείρα λογική.
Νομίζω ότι όποιος βλέπει χωρίς πα-

ρωπίδες καταλαβαίνει πόσα πράγματα 
έγιναν, γίνονται και έχουν προγραμματι-
στεί για το Βραχάτι.

Όραμα για το Βραχάτι: Το σχέδιο 
των τεχνικών υπηρεσιών για την 
πλατεία Βραχατίου κρίθηκε ομό-
φωνα ως κατάλληλο

Άμεσα απάντησε ο συνδυασμός της 
μειοψηφίας στην Κοινότητα Βραχατίου 
σχετικά με όσα αναφέρει στην τοποθέ-
τησή του ο Θύμιος Λιβάνης, πολιτικός 
μηχανικός και κάτοικος Βραχατίου.

Ο κύριος Θύμιος Λιβάνης, γράφει η 
ανακοίνωση, μας ψέγει με ύφος που 
ξενίζει, κατηγορώντας το σύνολο του 
Τοπικού Συμβουλίου Βραχατίου και ει-
δικά εμάς και τις θέσεις μας περί ‘’κατα-
στροφικής απόφασης ανάπλασης’’ της 
κεντρικής πλατείας του χωριού.

Οφείλουμε να ενημερώσουμε τους δη-
μότες ότι το σχέδιο των τεχνικών υπη-
ρεσιών της ανάπλασης μας κατατέθηκε 
για διαβούλευση και υπήρξε πολύ καλή 
συνεργασία. Όλες μας οι παρατηρήσεις 
συζητήθηκαν εξαντλητικά, απαντήθη-
καν όλα τα ερωτήματα μας και κρίθη-
κε ομόφωνα κατάλληλο ως το πλέον 
καλαίσθητο, λειτουργικό, φιλικό σε 
παιδιά και Αμεα, προσιτό για περίπατο, 
συγκέντρωση και αναψυχή, περιβαλλο-
ντικά και αρχιτεκτονικά άρτιο ως προς 
το σκεπτικό μας ν’ αναδειχθεί η πλατεία 
και να πάρει επιπλέον εμπορική αξία η 
περιοχή.

Οι αυθαίρετες ερμηνείες από τον 
κύριο Θύμιο Λιβάνη και οι ισχυρισμοί 
του περί παραιτήσεων, καταστροφών, 
ειλημμένων αποφάσεων, ξένων κέντρων 
επιρροής, θα μείνουν αναπάντητες από 
εμάς για λόγους αξιοπρέπειας. Απα-
ντήθηκαν ήδη στην κρίση των πολιτών

(Στην φωτογραφία αριστερά το σχέδιο 
ανάπλασης που εγκρίθηκε και δεξιά το 
σχέδιο του κυρίου Λιβάνη). 

Με εκτίμηση
ΟΡΑΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΒΡΑΧΑΤΙ
Οικονόμου Παντελής
Κανέλλος Παναγιώτης
Καλλίρης Αλέξιος

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
Πρόεδρος Κοινότητας Βραχατίου

Σας εύχομαι 
καλές γιορτές γεμάτες 
υγεία, ελπίδα, δύναμη
και το 2021 να είναι 

η απαρχή καλύτερων 
ημερών!

Χρόνια πολλά!



ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ

Βραχάτι Ζευγολατιό

Βέλο

Στόχος μας είναι
η παροχή

των υψηλότερων 
προδιαγραφών 

στους μικρούς μας 
φίλους, που 
φιλοξενούμε

Οι Βρεφονηπιακοί 
Σταθμοί

του ΝΠΔΔ “Ανέλιξη”
του δήμου Βέλου-Βόχας 
αναδεικνύονται ψηλά 

στις προτιμήσεις γονέων, 
βρεφών και νηπίων.

Για άλλη μια χρονιά
οι θέσεις καλύφθηκαν 

στο 100%!



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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Συνάντηση Γκιολή με Μανάβη – Παπαδημητρίου 
για το δήμο Βέλου-Βόχας

Ο Αντιπεριφερειάρχης Κορινθίας ενημέρωσε λεπτομερώς τον επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας και τον πρόεδρο της 
Κοινότητας Ζευγολατιού για τα έργα που είναι σε εξέλιξη αλλά και τον προγραμματισμό νέων στο δήμο Βέλου-Βόχας

Ο
Αντιπεριφερειάρχης Κορινθίας Αναστάσιος Γκιο-
λής υποδέχθηκε την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου 
στο γραφείο του, τον επικεφαλής της μείζονος 
μειοψηφίας και αρχηγό του συνδυασμού «Νέα 

Πνοή» κ. Αθανάσιο Μανάβη και τον πρόεδρο της Κοι-
νότητας Ζευγολατιού κ. Γιάννη Παπαδημητρίου. 

Η συζήτηση περιστράφηκε στα έργα ύψους 6,24 
εκατ. ευρώ, που αφορούν το δήμο Βέλου Βόχας, αλλά 
και σε αυτά που σε συνεργασία με την Περιφέρεια Πε-
λοποννήσου προγραμματίζονται για το αμέσως επόμενο 
χρονικό διάστημα.

Αναλυτικά η συζήτηση αφορούσε:
Έργα προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία 
δημοπράτησης:

Ανάπλαση οδοποιίας επαρχιακής οδού Βραχατίου, 
Βοχαϊκού, Χαλκείου, Νεμέας (1.300.000 ευρώ)

Γήπεδο Ζευγολατιού, αλλαγή χλοοτάπητα και κατα-
σκευή εξέδρας 510 θέσεων (330.000 ευρώ)

Έργα βελτίωσης και εκσυγχρονισμού αγροτικών 
υποδομών Βέλου (2.160.000 ευρώ)

Κόμβος – πλατεία Μπολατίου (330.000 ευρώ)
Κόμβοι παλαιάς εθνικής οδού στο Βραχάτι (1.920.000 

ευρώ)
Αρδευτικά έργα Σουληνάρι – Χαλκί (200.000 ευρώ).

Ακόμα έργα για ένταξη σε χρηματοδοτικά 
προγράμματα όπως:

η ανάπλαση της χερσαίας ζώνης στον λιμένα Βραχα-
τίου (2.500.000 ευρώ)

τα αντιδιαβρωτικά σε Βραχάτι, Κοκκώνι, Νεράντζα
οι αποκαταστάσεις στην παλαιά εθνική οδό
οι αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων όπως η πλατεία 

Ζευγολατιού
η ανάπλαση της γέφυρας Σουληναρίου
τα συνολικά αντιπλημμυρικά έργα του δήμου (Ζαπά-

ντη, Περιστερώνας, Ελληνοχώρι)
Ακόμα, έχουν ήδη ολοκληρωθεί ο δρόμος Αγίας Μα-

ρίνας στο Βέλο (500.000 ευρώ) καθώς και πολλά έργα 
καθαρισμών, διάβρωσης, μικρών αντιπλημμυρικών, 
αυλάκων (700.000 ευρώ).

Τέλος ο κ. Μανάβης έθεσε θέμα σχετικά με την ανά-
δειξη σπηλαίου με σταλακτίτες πλέον των 2000 ετών στην 
περιοχή της Κυρά Βρύσης στο Ζευγολατιό.

Επίσης ευχαρίστησαν 
τον Αντιπεριφερειάρχη 
ΠΕ Κορινθίας κ. Γκιολή 
καθώς και τον  Περιφε-
ρειάρχη Πελοποννήσου 
κ. Παναγιώτη Νίκα για την 
άριστη συνεργασία και 
προσφορά προς το  Δήμο 
Βέλου Βόχας.

Το Συμβούλιο και ο Πρόεδρος Το Συμβούλιο και ο Πρόεδρος 
της της ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ  

εύχονται σε όλους οι μέρες εύχονται σε όλους οι μέρες 
των Χριστουγέννων των Χριστουγέννων 
να χαρίσουν υγεία,να χαρίσουν υγεία,

αγάπη, ελπίδααγάπη, ελπίδα
& η νέα χρονιά& η νέα χρονιά
να εκπληρώσει να εκπληρώσει 

όλες τις ευχές σας!όλες τις ευχές σας!

Χρόνια πολλά! Χρόνια πολλά! 
Καλά Χριστούγεννα Καλά Χριστούγεννα 

σε όλους!σε όλους!
Ας γίνει το 2021 αφετηρία Ας γίνει το 2021 αφετηρία 

μίας δημιουργικής και μίας δημιουργικής και 
πιο όμορφης εποχής!πιο όμορφης εποχής!

Ας γίνει το 2021 αφετηρία 
μίας δημιουργικής και 
πιο όμορφης εποχής!

ΘΑΝΑΣΗΣ ΜΑΝΑΒΗΣΘΑΝΑΣΗΣ ΜΑΝΑΒΗΣ
Επικεφ. Μειοψηφίας  Επικεφ. Μειοψηφίας  
δήμου Βέλου-Βόχαςδήμου Βέλου-Βόχας

ΘΑΝΑΣΗΣ ΜΑΝΑΒΗΣ
Επικεφ. Μειοψηφίας  
δήμου Βέλου-Βόχας

Χρόνια πολλά! Χρόνια πολλά! 
Καλά Χριστούγεννα Καλά Χριστούγεννα 

σε όλους!σε όλους!
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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

Καθοδικές οι τιμές 
του ελαιολάδου 
στην Κορινθία
 Ποιοτικό μεν αλλά με χαμηλές 
τιμές για άλλη μία χρονιά το 
κορινθιακό ελαιόλαδο. Οι τιμές 
ξεκίνησαν περίπου στο 2,80€ για 
το πρώιμο έξτρα παρθένο για 
να φτάσουν πλέον το 2,30€ ενώ 
πανδημία και lockdown πιέζουν 
ακόμη πιο χαμηλά τις τιμές. 
Υπήρξε βέβαια, όπως αναφέρεται 
στο ρεπορτάζ του ypaithros.gr, 
και η πώληση σε τιμή 2,55€ που 
εξασφάλισε ο Συνεταιρισμός Κλέ-
νιας σε πρόσφατο διαγωνισμό για 
την πώληση περίπου 1,5 βυτίου, 
οξύτητας 0,3.
Όπως αναφέρει στον ίδιο ιστό-
τοπο ο Δημήτρης Καλλαράς, 
υπεύθυνος ποιοτικού ελέγχου 
ελαιολάδου της Ένωσης Κορινθί-
ας, η πλειοψηφία των οξυτήτων 
κινείται κάτω από το 0,5, ενώ 
παραμένει σοβαρό το πρόβλημα 
της εύρεσης εργατικών χεριών. 
Ο ίδιος σχετικά με τις πωλήσεις 
σημειώνει: «Γίνονται πράξεις 
αλλά φειδωλά. Οι περισσότεροι 
παραγωγοί αποθηκεύουν, εκτός 
από αυτούς που έχουν ανάγκη», 
προσθέτοντας ότι και από πλευ-
ράς Ιταλίας δεν υπάρχει ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον.
Ο ίδιος, έχοντας και την εικό-
να των πωλήσεων, αφού η 
οργάνωση εξάγει τυποποιημένο 
προϊόν, απέδωσε τα παραπάνω 
στην πανδημία, επισημαίνοντας 
χαμηλές για την εποχή πωλήσεις, 
αλλά και ζήτηση από το εξωτερι-
κό. «Γίνονται περισσότερο μικρές 
παραγγελίες κι αυτοί που ασχο-
λούνταν με HORECA τις έχουν 
σχεδόν μηδενίσει», σημείωσε.

ΑΓΡΟΤΙΚΑ Ευχαριστίες Φρούσιου προς Σταματόπουλο 
για την ένταξη της αγροτικής οδοποιίας 
Νεμέας στο Πρόγραμμα «Αντ. Τρίτσης»

Σε συνέντευξή του ο δήμαρχος Νεμέας εξέφρασε δημόσια τις ευχαριστίες του

Πριν λίγες μέρες ο δήμος Νεμέας πανηγύρισε την έντα-
ξη του έργου «Αγροτικές Οδοποιίες» στο πρόγραμμα 
«Αντώνης Τρίτσης». Ο δήμαρχος Κώστας Φρούσιος ικα-
νοποιημένος για τη χρηματοδότηση ύψους σχεδόν 2 
εκατ. ευρώ, σε μία κατεξοχήν αγροτική περιοχή, σημεί-
ωσε ότι ο δήμος του είναι ο πρώτος στην Περιφέρεια 
Πελοποννήσου που εντάσσει έργο στο συγκεκριμένο 
πρόγραμμα, αφού ο φάκελός του δεν ήταν προερχόμενος 
από τον παλιό «Φιλόδημο Ι» αλλά υποβλήθηκε εξ ολοκλή-
ρου στο νέο χρηματοδοτικό εργαλείο της αυτοδιοίκησης.

Πίσω όμως από αυτή τη μεγάλη επιτυχία του δήμου 
Νεμέας, κρύβεται η συναδελφική αλληλεγγύη κι ένας 
γνωστός και …έμπειρος στις χρηματοδοτήσεις, αυτο-
διοικητικός, όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο κ. Φρούσιος πριν 
λίγες μέρες σε τηλεοπτική συνέντευξή του.

Ο δήμαρχος Νεμέας στον αέρα της εκπομπής «Σήμερα» 
του TVSuper εξέφρασε δημόσια και με παρρησία τις ευχα-

ριστίες του στον δήμαρχο Σικυωνίων Σπύρο Σταματό-
πουλο και την Τεχνική Υπηρεσία Σικυωνίων, «για τη 
μεγάλη βοήθεια που μου προσέφεραν όσον αφορά στη σύ-
νταξη των μελετών, στις αποτυπώσεις και γενικά στην όλη 
προσπάθεια μέχρι να πάμε στο υπουργείο να καταθέσω την 
πρόταση», όπως επί λέξει είπε!

Όπως αναφέρεται στο σχετικό δελτίο τύπου η χρημα-
τοδότηση ύψους 1.804.999 € πραγματοποιείται και απο-
πληρώνεται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών.

« Σ’ έναν αγροτικό δήμο σαν το δικό μας είναι μια σημα-
ντική παρέμβαση στην επίλυση μέρους των προβλημάτων 
που αντιμετωπίζουν οι αγρότες συμπολίτες μας και αποτε-
λεί μια μικρή αρχή γι’ αυτά που έχουν προγραμματιστεί και 
τρέχουν για το άμεσο μέλλον του τόπου μας», καταλήγει η 
ανακοίνωση του δήμου Νεμέας.
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Νέα χρηματοδότηση από το πρόγραμμα 
«Φιλόδημος» για στέγαστρα στις στάσεις 

του επιβατικού κοινού
Ν

έα χρηματοδότηση στο δήμο 
Σικυωνίων για την αναβάθμι-
ση των στάσεων του επιβατι-
κού κοινού και τη δημιουργία 

στεγάστρων.
Ο δήμαρχος Σπύρος Σταματόπου-

λος δήλωσε ότι «Στόχος είναι η πα-
ροχή ασφαλούς, λειτουργικού και 
καλαίσθητου περιβάλλοντος στους 
πολίτες, κατά την αναμονή των μέ-
σων μαζικής μεταφοράς».

Τα νέα στέγαστρα προσφέρουν 
προστασία από τις καιρικές συνθή-
κες ενώ παράλληλα θα λειτουργούν 
ως κέντρα χρήσιμων πληροφοριών 
(τηλέφωνα ανάγκης, έκτακτες ανα-
κοινώσεις, χάρτες, κ.ά.) τόσο των 
κατοίκων όσο και των επισκεπτών 
του δήμου μας.

Νέα χρηματοδότηση και για 
πολεοδομικά - Δημοπρατήθηκε 
το γήπεδο στο Κρυονέρι 

Πλατάνια, Τραγάνα και Νεάπολη 
είναι τρεις περιοχές του δήμου Σικυ-
ωνίων που θα επωφεληθούν από τη 
νέα χρηματοδότηση που εξασφάλισε 
ο δήμος Σικυωνίων από το Πράσινο 
Ταμείο. 

Η χρηματοδότηση αφορά την ολο-
κλήρωση μελετών των πράξεων 
εφαρμογής για τις προαναφερόμενες 
πολεοδομικές ενότητες. 

Ταυτόχρονα στο Κρυονέρι το γή-
πεδο παίρνει την άγουσα για την ολο-
κλήρωσή του. 

Πριν λίγες μέρες έγινε η δημο-
πράτηση του γηπέδου ποδοσφαίρου 
και άλλο ένα από τα σημαντικότερα 
αιτήματα των κατοίκων του χωριού 
ικανοποιείται!

Οδοποιία στο Διμηνιό 
και έργα ύδρευσης στην Κοκκινιά 
του Πασίου

Την ίδια στιγμή στο Διμηνιό απο-
καταστάθηκε με ένα μεγάλο έργο η 
δημοτική οδοποιία στην περιοχή της 
εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου, ένα 
σημαντικό σημείο, το οποίο απαιτεί 

ειδική προσοχή αφού εκεί η οδός 
έχει μεγάλη κλίση και μικρή ορατό-
τητα. 

Επιπλέον, υπό την επίβλεψη του 
ίδιου του δημάρχου στο Πάσιο και 
συγκεκριμένα στην Κοκκινιά κατα-
σκευάζεται το νέο δίκτυο ύδρευσης, 
με σύγχρονες προδιαγραφές.

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

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

ΚΛΑΡΚ

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

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

ΚΛΑΡΚ
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Χρόνια Πολλά & ΕυτυχισμένοςΧρόνια Πολλά & Ευτυχισμένος
ο καινούργιος Χρόνος!ο καινούργιος Χρόνος!

Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου,Διοικητικού Συμβουλίου,

σας εύχονται η αγάπη καισας εύχονται η αγάπη και
η χαρά να φωλιάσει στις η χαρά να φωλιάσει στις 

καρδιές σας και να τις ζεστάνει, καρδιές σας και να τις ζεστάνει, 
προσθέτοντας μια νότα ευτυχίας προσθέτοντας μια νότα ευτυχίας 

στη δύσκολη καθημερινότητα στη δύσκολη καθημερινότητα 
αυτής της εποχής.αυτής της εποχής.

ΒΑΣΙΛΗΣ ∆ΟΜΕΤΙΟΥ
Αντιδήμαρχος  δήμου Σικυωνίων

Η Γέννηση του Χριστού
ας σημάνει φέτος την αρχή 

για μια καλύτερη ζωή γεμάτη 
αλήθεια και φως. Τις καλύτερες 
ευχές μου για τη νέα χρονιά!

Το φωτεινό άστρο των Χριστουγέννων, Το φωτεινό άστρο των Χριστουγέννων, 
οδήγησε τους 3 μάγους στον Χριστό.οδήγησε τους 3 μάγους στον Χριστό.
Ας οδηγήσει και εσάς σε μια ζωή Ας οδηγήσει και εσάς σε μια ζωή 

ευτυχισμένη με πολύ αγάπη, ζεστασιά, υγεία ευτυχισμένη με πολύ αγάπη, ζεστασιά, υγεία 
και επαγγελματική επιτυχίακαι επαγγελματική επιτυχία

Το φωτεινό άστρο των Χριστουγέννων, 
οδήγησε τους 3 μάγους στον Χριστό.
Ας οδηγήσει και εσάς σε μια ζωή 

ευτυχισμένη με πολύ αγάπη, ζεστασιά, υγεία 
και επαγγελματική επιτυχία

Έμποροι:

Η
κυβερνητική απόφαση για 
την εφαρμογή του περίφη-
μου μέτρου “click away” 
ξεσήκωσε θύελλα αντιδρά-

σεων από όλους τους μικρούς και 
μεσαίους επιχειρηματίες και εμπό-
ρους που αισθάνονται τη θηλιά της 
οικονομικής καταστροφής να τους 
πνίγει ολοένα και περισσότερο. 

Οι μικρομεσαίοι έμποροι που είχαν 
στοκάρει εμπόρευμα για τις χριστου-
γεννιάτικες αγορές, προσβλέποντας 
σε αυτές για να αντισταθμίσουν τη 
μεγάλη χασούρα της Άνοιξης, βρέ-
θηκαν ξαφνικά χρεωμένοι και εκτός 
«αγοραστικού παιχνιδιού» αφού η 
συνέχιση του lockdown από τη μία 
και τα μέτρα που πήρε η κυβέρνηση 
από την άλλη για την εν μέρει εμπο-
ρική κίνηση, ευνοούν μόνο τις μεγά-
λα εμπορικά καταστήματα. 

Πόσω μάλλον δε οι έμποροι της 

Κορινθίας, αλλά και της Πελοποννή-
σου γενικότερα, οι οποίοι ανήκουν 
σε μία περιφέρεια με χαμηλό επιδη-
μιολογικό φορτίο που φαίνεται θα 
μπορούσε να «αντέξει» το άνοιγμα 
του λιανεμπορίου, για λίγες, αλλά 
πολύ κρίσιμες γι’ αυτούς, μέρες.

Το χορό των αντιδράσεων άνοιξε ο 
πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου 
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- Ακοολογικός έλεγχος
παίδων & ενηλίκων 

- Εκτίμηση εμβοών (βουητά)
και ροχαλητού

- Έλεγχος λαβυρινθικής
λειτουργίας (Ίλιγγος/Ζάλη)

- Ενδοσκοπικός έλεγχος
ρινός, φάρυγγα, λάρυγγα
και ώτων 

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

ΛΑΓΚΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ - 

ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ

Στρατιωτικός Ιατρός
Ψυχιατρική Κλινική 251 ΓΝΑ

Καλογεροπούλου 1 & Μαυρούλια,
Κιάτο Κορινθίας 20200

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

Καταστροφικό το "click away"
Κιάτου, Βασίλης Παγώνης ο οποίος 
σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα 
σημείωσε με ιδιαίτερη πίκρα: 

«Είναι ιδιαίτερα λυπηρό να αντιλαμ-
βάνεσαι ότι αυτοί που σε κυβερνούν 
δεν έχουν ιδέα τι συμβαίνει στη χώρα 
εκτός των τειχών της Αθήνας.

Οι ανακοινώσεις του Υπουργού 
«Ανάπτυξης» αφορούν την Ερμού της 
Αθήνας και τα πολυκαταστήματα. Αφο-
ρούν εμπορεύματα με συγκεκριμένα 
χαρακτηριστικά, όπως barcode. Πώς 
θα διαλέξει χρώμα, υφή, μέγεθος, αί-
σθηση ο πελάτης (βασικά χαρακτηρι-
στικά γνωρίσματα ενός προϊόντος). Δεν 
είναι όλα τα προϊόντα ηλεκτρονικά.

Κρίμα. Τελικά κυβερνούν την Ελλάδα 
με βάση τις συνθήκες της Αθήνας. Όπου 
τα μέτρα δεν είναι δίκαια, δεν μπορεί να 
περιμένουν να τηρηθούν. Και όταν οι 
κυβερνώντες χάνουν την ικανότητα να 
αφουγκράζονται την άποψη της κοινω-
νίας, τότε χάνουν και την υπακοή της 
κοινωνίας. Και μετά θα προσπαθήσουν 
με την επιβολή κυρώσεων να επιβάλ-

λουν τις απόψεις τους. Αυτό όμως δεν 
οδηγεί πουθενά αλλού, παρά στην κοι-
νωνική έκρηξη

Οι μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις 
καλούνται να διαλέξουν με ποιον τρόπο 
θα πεθάνουν τα μέλη των οικογενειών 
τους και οι εργαζόμενοι σ’ αυτές. Από 
κορωνοϊό ή από φτώχια. Πρέπει να 
γίνει αντιληπτό ότι ο καλός οικογενει-
άρχης θα κάνει τα αδύνατα δυνατά να 
προσφέρει στην οικογένειά του την κα-
λύτερη ζωή. Στην προσπάθεια αυτή δε 
θα υπολογίσει φραγμούς που του θέ-
τουν οι «ειδήμονες», δε θα υπολογίσει 
όρους που του βάζουν αυτοί που χωρίς 
σωφροσύνη παίρνουν αποφάσεις, χω-
ρίς να λογαριάζουν τις συνέπειες.

Κατάφεραν να μετατρέψουν τον πό-
λεμο κατά του ιού, σε πόλεμο εναντίον 
τους. Θα υποστούν τις συνέπειες της 
αβελτηρίας τους!»

Τον κύκλο των αντιδράσεων συ-
μπλήρωσε η Πελοποννησιακή Ομο-
σπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματι-

κότητας με ψήφισμα στο οποίο μεταξύ 
άλλων αναφέρει:

«Η ΠΟΕΕ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΕΤΑΙ   ΓΙΑ
 • Την επινόηση και καθιέρωση αδο-

κίμαστων και αμφιλεγόμενων πρακτι-
κών τύπου click away που το μόνο που 
πετυχαίνουν είναι να βοηθούν ουσια-
στικά τις μεγάλες επιχειρήσεις.

• Την μη εφαρμογή κανόνων ισοτιμί-
ας, ισονομίας και ισοπολιτείας για όλους 
τους κλάδους του λιανικού εμπορίου.

Ζ  Η  Τ  Α  Ε  Ι
1. Την άμεση ανάκληση της απαγό-

ρευσης εισόδου στα μικρά εμπορικά 
καταστήματα των ανοιχτών αγορών των 
πελατών για την Περιφέρεια Πελοπον-
νήσου. Την εφαρμογή των ίδιων κανό-
νων που ισχύουν στα super market και 
στις τράπεζες.

2. Την άμεση θεσμοθέτηση και λει-
τουργία ενός ειδικού «ακατάσχετου» 
επιχειρηματικού τροφοδότη λογαρια-
σμού που θα συνδεθεί με τα POS και θα 
δώσει στις επιχειρήσεις την στοιχειώδη 
ρευστότητα που απαιτείται για να σω-

θούν από το λουκέτο.
3. Το πάγωμα όλων των φορολογι-

κών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων 
μέχρι την αποκατάσταση της κανονικό-
τητας στην αγορά και την ένταξή τους 
σε μια γενναία ρύθμιση.

4. Την επαναφορά της ρύθμισης των 
120 δόσεων για τις όλες (παλιές, απο-
λεσθείσες, νέες) ληξιπρόθεσμες οφει-
λές προς την Εφορία και τα ασφαλιστικά 
ταμεία, χωρίς περιορισμούς.

5. Την άμεση αναστολή όλων των δό-
σεων επιχειρηματικών δανείων χωρίς 
επιβάρυνση με τόκους για την περίοδο 
αναστολής και την ρύθμιση του μεγάλου 
όγκου επιταγών που έχουν εκδοθεί με 
την προσδοκία του εορταστικού τζίρου.

6. Την διατήρηση της μείωσης 40% 
των ενοικίων επαγγελματικής στέγης 
τουλάχιστον μέχρι τις 31 Μαρτίου 2021.

7. Την ρύθμιση των δημιουργημέ-
νων εντός του 2020 και μέχρι να λήξει 
το lockdown ληξιπρόθεσμων οφειλών 
στις ΔΕΚΟ και τις εξομοιούμενες εται-
ρείες».
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 Γ. Ψυχογιός: Ζητάμε για μια ακόμα φορά στη Βουλή 
την στήριξη των Πολιτιστικών Συλλόγων

Τ
ην ανάγκη οικονομικής ενίσχυσης 
των πολιτιστικών συλλόγων της χώ-
ρας, φέρνουν με Ερώτηση τους στη 

Βουλή και στους αρμόδιους Υπουργούς, 
54 βουλευτές/τριες του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, με-
ταξύ των οποίων και ο βουλευτής Κοριν-
θίας κ. Γ. Ψυχογιός.

Οι βουλευτές επισημαίνουν τα εξής:
- Από τον Μάρτιο του 2020, εξ αιτίας 

των μέτρων για τον περιορισμό των εστι-
ών μετάδοσης του covid-19, εκατοντάδες 
πολιτιστικοί σύλλογοι σε όλη την επικρά-
τεια βρίσκονται σε αναστολή λειτουργίας 
με αποτέλεσμα να ματαιωθούν στο σύνο-
λό τους σχεδόν οι εκδηλώσεις τους, οδη-
γώντας τους σε τραγική οικονομική κα-
τάσταση και σε αδυναμία ακόμη και στην 
καταβολή των παγίων εξόδων και ενοικί-
ων στους χώρους όπου στεγάζονται.

- Πολιτιστικοί Σύλλογοι σε επιστολές 
τους αναφέρουν ότι αν και ο ΚΑΔ που 
τους αφορούσε, ήταν σε αυτούς που εί-
χαν τη δυνατότητα να κάνουν αίτηση για 
το βοήθημα που δόθηκε σε όσους ανέ-
στειλαν τη λειτουργία τους  τον Μάρτιο 
του 2020 και ενώ όλοι σχεδόν κατέθεσαν 
τις σχετικές αιτήσεις, εξαιρεθήκαν απ’ 
όλες τις ρυθμίσεις.

- παρά τις συνεχόμενες κοινοβου-
λευτικές μας ερωτήσεις στα συναρμόδια 
Υπουργεία Ανάπτυξης και Πολιτισμού για 

το συγκεκριμένο θέμα, το μόνο που απο-
κομίζουμε είναι η μετάθεση ευθυνών και 
η «αναρμοδιότητα».

Με βάση τα παραπάνω ερωτήθηκαν  
οι Υπουργοί εάν η κυβέρνηση και τα συ-
ναρμόδια Υπουργεία έχουν την πολιτική 
βούληση για την οικονομική ενίσχυση 
των Πολιτιστικών Συλλόγων της χώρας 
προκειμένου αυτοί, λόγω της αναστολής 
των δραστηριοτήτων τους, να μπορούν 
να ανταποκριθούν τουλάχιστον στα πάγια 
και ανελαστικά τους έξοδα.

Ακολουθεί αναλυτικά το κείμενο της 
Ερώτησης:

Θέμα: «Πώς προτίθεται η κυβέρνηση 
να ενισχύσει οικονομικά τους Πολιτιστι-
κούς Συλλόγους της χώρας προκειμένου 
αυτοί να μπορούν να ανταποκριθούν κατ' 
ελάχιστο στα πάγια και ανελαστικά τους 
έξοδα και να μην οδηγηθούν σε κλείσι-
μο;»

Οι πολιτιστικοί σύλλογοι απετέλεσαν 
διαχρονικά στην χώρα μας κοιτίδες πολι-
τιστικής δημιουργίας και προσφοράς, ει-
δικά στην επαρχία, καθώς επέτρεψαν την 
διάσωση και την διάδοση λαογραφικών 
εθίμων και παραδόσεων, ενώ παράλληλα 
συνέβαλαν στην δημιουργική αξιοποίηση 
του ελεύθερου χρόνου χιλιάδων συμπο-
λιτών μας και ειδικά της νεολαίας.

Από τον Μάρτιο του 2020, εξ αιτί-
ας των μέτρων για τον περιορισμό των 
εστιών μετάδοσης του covid-19, εκατο-
ντάδες πολιτιστικοί σύλλογοι σε όλη την 
επικράτεια βρίσκονται σε αναστολή λει-
τουργίας με αποτέλεσμα να ματαιωθούν 
στο σύνολό τους σχεδόν οι εκδηλώσεις 
τους, ενώ επιπλέον οι μοναδικοί πόροι 
τους που προέρχονται από τις εισφορές 
των μελών τους προφανώς δεν μπορούν 
να εισπραχθούν λόγω του περιορισμού, 
οδηγώντας τους σε τραγική οικονομική 
κατάσταση και σε αδυναμία ακόμη και 
στην καταβολή των παγίων εξόδων και 
ενοικίων στους χώρους όπου στεγάζο-
νται.

Ενδεικτική της κατάστασης που έχουν 
περιέλθει, είναι και η επιστολή 5 πολιτι-
στικών και Χορευτικών συλλόγων της 
Μεσσηνίας, με ιδιαίτερη δραστηριότητα, 
οι οποίοι αναφέρουν ότι αν και ο ΚΑΔ 
που τους αφορά (94991601-Υπηρεσίες 
πολιτιστικών συλλόγων και σωματείων), 
ήταν σε αυτούς που είχαν τη δυνατότητα 
να κάνουν αίτηση για το βοήθημα που δό-
θηκε σε όσους ανέστειλαν τη λειτουργία 
τους τον Μάρτιο του 2020 και ενώ όλοι 
σχεδόν κατέθεσαν τις σχετικές αιτήσεις, 
εξαιρεθήκαν απ’ όλες τις ρυθμίσεις.

Η κυβέρνηση καθ’ όλο το διάστημα 
αυτό, πιστή στην λογική της αντιμετώ-
πισης των πολιτιστικών θεσμών και των 
ανθρώπων της τέχνης που δοκιμάζο-
νται θεωρώντας τους ως «παράπλευρες 
απώλειες» και παρά τις εκκλήσεις εκατο-
ντάδων πολιτιστικών συλλόγων από όλη 
την χώρα για έκτακτη χρηματοδότηση ως 

προς την κάλυψη παγίων εξόδων τους, 
παρά τις κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις 
βουλευτών προς τα Υπουργεία Ανάπτυ-
ξης και Πολιτισμού για το ίδιο ζήτημα, 
απαντά στο πλαίσιο του γνωστού «επιτε-
λικού» της αλαλούμ περί …αναρμοδιότη-
τας, μεταφέροντας την ευθύνη από το ένα 
Υπουργείο στο άλλο.

Κατόπιν αυτών,
Επειδή οι Πολιτιστικοί Σύλλογοι της 

χώρας συνιστούν φάρους πολιτισμού 
και δημιουργίας, συνεισφέροντας στην 
διάσωση και αξιοποίηση της πολιτιστικής 
και λαογραφικής παράδοσης του κάθε 
τόπου.

Επειδή εξ αιτίας των περιοριστικών μέ-
τρων λόγω της πανδημίας έχουν περιέλ-
θει σε ιδιαίτερα δυσχερή κατάσταση λόγω 
διακοπής των δραστηριοτήτων τους και 
απώλειας των μοναδικών πόρων τους 
όπως οι συνδρομές των μελών τους και 
οι ανύπαρκτες νέες εγγραφές σε αυτούς.

Επειδή παρά τις συνεχόμενες κοινο-
βουλευτικές μας ερωτήσεις στα συναρ-
μόδια Υπουργεία Ανάπτυξης και Πολιτι-
σμού για το συγκεκριμένο θέμα, το μόνο 
που αποκομίζουμε είναι η μετάθεση ευ-
θυνών και η «αναρμοδιότητα».

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:
Έχει την πολιτική βούληση η κυβέρνη-

ση και τα συναρμόδια Υπουργεία για την 
οικονομική ενίσχυση των Πολιτιστικών 
Συλλόγων της χώρας προκειμένου αυτοί, 
λόγω της αναστολής των δραστηριοτή-
των τους, να μπορούν να ανταποκριθούν 
τουλάχιστον στα πάγια και ανελαστικά 
τους έξοδα;
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Γνώμη δήμος Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Ο
Δήμος Ξυλοκάστρου-Ευ-
ρωστίνης λόγω της μεγάλης 
έκτασης του, διαθέτει ένα 
τεράστιο δίκτυο Δημοτικών 

Οδών, το οποίο με την συντριπτική μεί-
ωση των τακτικών χρηματοδοτήσεων 
η οποία έλαβε χώρα από το 2010, είναι 
πολύ δύσκολο να συντηρηθεί όπως απαι-
τείται.
Ένα μεγάλο μέρος του οδικού αυτού δι-

κτύου συνδέει χωριά και αγροτικές καλ-
λιέργειες και αποτελεί απόλυτη ανάγκη 
να διατηρείται σε ικανοποιητικό επίπεδο, 
συμβάλλοντας έτσι στην ποιότητα ζωής 
και στην οικονομία των συνδημοτών μας.
Η δημοτική αρχή αντιλαμβανόμενη την 
σημασία του προβλήματος, καθώς και το 
γεγονός ότι αρκετές από τις οδούς αυτές 
έχουν να συντηρηθούν χρόνια, έχει σχε-
διάσει και υλοποιεί εκτεταμένους καθα-

ρισμούς και αποκαταστάσεις δημοτικών 
οδών σε όλη την έκταση του Δήμου, παρά 
τα λιγοστά οικονομικά μέσα που διαθέτει, 
όπως επισημαίνεται.
Σύμφωνα με το σχετικό Δελτίο τύπου 
της Δημοτικής Αρχής Ξυλοκάστρου-Ευ-
ρωστίνης τα συνεργεία του δήμου έχουν 
προβεί σε καθαρισμούς-αποκαταστάσεις 
στους δρόμους:
• Χελιδόρι-Ζάχολη
• Καλλιθέα-Ελληνικό
• Οροπέδιο Ζήρειας – Λίμνης Δασίου-

Μεσαία Τρίκαλα
• Άνω Τρίκαλα-Μάννα μέχρι Σαιτά με 

την βοήθεια του Προέδρου των Άνω 
Τρικάλων

• Ρέθι-Ξανθοχώρι
• Βρυσούλες-Ξανθοχώρι
• Σοφιαννά-Ξανθοχώρι
• Ε.Ο. Τρικάλων – Παναρίτι
• Μερτικαίικα-Ρίζα με την βοήθεια και 

του τοπικού συμβουλίου Ξυλοκάστρου
• Σοφιανά – Γελήνι
Ακόμα είναι προγραμματισμένα και άμε-
σα θα υλοποιηθούν εργασίες στους δρό-
μους Ε.Ο. Τρικάλων – Στύλια και Γεληνι-
άτικα – Θροφαρί
«Οι παρεμβάσεις αυτές θα συνεχιστούν 
οργανωμένα, ώστε να εξασφαλιστεί η 
ασφαλής πρόσβαση σε όλη την έκταση 
του Δήμου μας αποδεικνύοντας με πρά-
ξεις το ενδιαφέρον μας για την ποιότητα 
της καθημερινότητας των δημοτών αλλά 
και των επισκεπτών του Δήμου μας», κα-
ταλήγει η ανακοίνωση του δήμου.

Σ
το χριστουγεννιάτικο πνεύμα αλληλεγ-
γύης και ανθρωπιάς, αλλά και στο 
πλαίσιο των δράσεων για τον 
εορτασμό των Χριστουγέννων 

και εν μέσω covid-19, το ΝΠΔΔ «Ηλίας 
Κατσούλης» του Δήμου Ξυλοκάστρου 
–Ευρωστίνης, προγραμμάτισε την εκ-
δήλωση «Αστέρι της Ευχής».
Προμηθεύτηκαν "Αστέρια της Ευχής", 
για να στολίσουν τα Χριστουγεννιάτικα 
δέντρα στις δύο κεντρικές πλατείες του 
Ξυλοκάστρου και του Δερβενίου. Με 
αυτόν τον τρόπο,  επιχειρούν να στείλουν 
ένα ξεχωριστό μήνυμα τα φετινά Χριστού-
γεννα, υποστηρίζοντας 210 παιδιά που νοσούν 
από σοβαρές ασθένειες και βρίσκονται σε αναμονή της 

εκπλήρωσης της ευχής τους.
Γιατί αυτό το Αστέρι δεν είναι απλά μια ευχή.

Είναι φως στο σκοτάδι.
Είναι δύναμη.

Είναι ελπίδα.
Είναι ΖΩΗ!
Τα αστέρια της ευχής θα δίνονται 
στους περαστικούς δωρεάν, από 
τους εθελοντές του προγράμματος 
Εράσμους+ στην πλατεία Ξυλοκά-

στρου και την ομάδα του ΕΥ-ΖΗΝ στην 
πλατεία Δερβενίου. Με αυτό τον τρόπο 

μπορούν όλοι να συμβάλλουν στον στολι-
σμό του Χριστουγεννιάτικου δέντρου με ένα 

τέτοιο χάρτινο  αδιάβροχο Αστέρι, αλλά και στη 
βοήθεια ενός  παιδιού που αγωνίζεται για τη ζωή του!

Εκτεταμένος Καθαρισμός - 
Αποκατάσταση Δημοτικών Οδών 

στο δήμο Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης

Ξυλόκαστρο: Το «Αστέρι της Ευχής»  
δεν είναι απλά ένα στολίδιΠαρέμβαση για το 

Τεχνικό Πρόγραμμα 
του 2021
Με ανάρτησή του στα μέσα κοινω-
νικής δικτύωσης ο επικεφαλής αντι-
πολ. παράταξης αναφέρθηκε στο 
τεχνικό πρόγραμμα του 2021 και 
σημείωσε μεταξύ άλλων τα εξής: 
«Σε μια επανάληψη της περσινής 
αντίστοιχης συνεδρίασης είχαμε 
ξανά μια εκτεταμένη έκθεση ιδεών 
της δημοτικής αρχής για την ανα-
πτυξιακή προοπτική του τόπου, με 
πακτωλό εκατομμυρίων, μπόλικη 
φαντασία και οικειοποίηση έργων 
που δεν κάνει ο δήμος μας. Ένα 
τεχνικό πρόγραμμα πιστό αντίγρα-
φο των προηγούμενων ετών και 
καμιά σοβαρή συζήτηση γι αυτό 
στην επιτροπή διαβούλευσης, που 
απαξιώθηκε όπως ακριβώς και το 
δημοτικό συμβούλιο. Αν κάποιος 
παρακολουθούσε το δημοτικό συμ-
βούλιο θα πίστευε ότι εκτελούνται 
ήδη έργα πολλών εκατομμυρίων 
ευρώ, ότι ο δήμος μας έγινε μέσα 
σε ενάμιση χρόνο από τριτοκοσμι-
κή πόλη Παρίσι και ότι η τεχνική 
υπηρεσία πετάει, ενώ προ Τσιώτου 
και για πολλά χρόνια δεν έκανε 
τίποτα....
Η αλήθεια είναι ότι μετά από ενάμι-
ση χρόνο, εκτός από 200χιλ ευρώ 
σε τοιχεία, που μάλιστα κάποια εξε-
λίσσονται σε “εργάκια δώρα” εντός 
ιδιοκτησιών, καθώς και μια ένταξη 
στο πράσινο ταμείο ανάπλασης της 
εισόδου της πόλης με ένα πενιχρό 
ποσό, όλα τα υπόλοιπα “οράματα” 
που παρουσιάστηκαν χθες είναι 
έργα της προηγούμενης δημοτι-
κής αρχής και της νυν και πρώην 
περιφερειακής αρχής, με καμία 
καταγεγραμμένη συνεισφορά της 
δημοτικής αρχής Τσιώτου, καθώς 
και κάποια αποκύηματα φαντα-
σιόπληκτων. Η τεχνική υπηρεσία 
κάνει τη δουλειά της τα τελευταία 
25 χρόνια όσο καλύτερα μπορεί και 
κανένα μαγικό ραβδάκι δεν την άλ-
λαξε προς το καλύτερο πριν ενάμιση 
χρόνο...Σε μια εποχή που τρέχουν 
πολλά χρηματοδοτικά εργαλεία και 
άλλοι δήμοι ανακοινώνουν συνεχώς 
εντάξεις νέων έργων, εμείς παραμέ-
νουμε ουραγοί...
   Στα αξιοσημείωτα της συνεδρία-
σης τα ειρωνικά σχόλια και τα ερω-
τικά υπονοούμενα του δημάρχου, 
το κάπνισμα και ο καφές μπροστά 
στην κάμερα κατά τη διάρκεια της 
συνεδρίασης και η περισσή έπαρση 
και αλαζονεία, που διανθίστηκαν με 
μια ξαφνική διάθεση συναίνεσης και 
σύνθεσης,ενθυμούμενος τις άλλες 
παρατάξεις μετά από ενάμιση χρόνο 
μονα(ρ)χικής πορείας...»

ΣΠ. ΚΑΡΑΒΑΣ
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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

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

Enola Holmes
Μια υπέροχη, φωτεινή, ευχάριστη και διασκεδαστική ιστορία εποχής

ENOLA HOLMES
Κατηγορία: Περιπέτεια

Έτος παραγωγής: 2020

Χώρα Παραγωγής: Ηνωμένο Βασί-
λειο

Σκηνοθεσία: Χάρι Μπράντμπιρ

Σενάριο: Τζακ Θορν

Διάρκεια: 123 λεπτά

Πλατφόρμα: Netflix

Μια υπέροχη, φωτεινή, ευχάριστη 
και διασκεδαστική ιστορία εποχής 
που στη τελική είναι ένας ύμνος στη 
ελευθερία, σε μια πολύ συντηρητική 
και καθώς πρέπει εποχή, ειδικά για 
τις γυναίκες. 

Βασισμένο σε βιβλίο της Nancy 
Springer  με κεντρική ηρωίδα την 
μικρή αδελφή των αδελφών Mycroft 
και Sherlock (ναι, του περιβόητου 
ιδιωτικού ερευνητή), η οποία κατέχει 
τις ικανότητες του ντετέκτιβ, μερικές 
φορές τον ξεπερνά κιόλας, γεγονός 
που μας εκπλήσσει ευχάριστα.

Βάζω στοίχημα πως οι περισσό-
τεροι από σας δεν γνωρίζατε πως 
υπάρχει μία ολόκληρη σειρά βιβλίων 
βασισμένη στην μικρή αδερφή του 
Sherlock.

Όσο για την υπόθεση, σε γενι-
κές γραμμές ξεφεύγει από τις τυ-
πικές και στεγνές ιστορίες λύσης 
μυστηρίων του αδελφού της. Με 
την έντονη προσωπικότητά της, την 
απίστευτη φρεσκάδα, την σπιρτάδα, 
τον αυθορμητισμό, την ευφυΐα της 
και την ασταμάτητη ενέργεια που 
αντιπροσωπεύουν τα 16 της χρόνια, 
πέρα από το λύσιμο του μυστηρίου, 

καταφέρνει και περνάει κοινωνικά 
ζητήματα, όπως τον αγώνα των γυ-
ναικών για ελευθερία και ανεξαρ-
τησία, και κατ΄ επέκταση πως κάθε 
νέα κοπέλα έχει κάθε δικαίωμα  να 
ακολουθήσει τον δρόμο που εκείνη 
επιλέγει, μακριά από αυστηρούς κα-
νόνες καθωσπρεπισμού και επιβολής 
τους από τρίτους.

Εξαιρετικές ερμηνείες όλου του 
καστ με τον πρωταγωνιστι-
κό ρόλο της Enola Holmes 
να ερμηνεύει με μεγάλη 

επιτυχία η Millie Bobby Brown. Μο-
ναδικοί στους ρόλους των αδελφών 
της, Sherlock και Mycroft,  οι Henry 
Cavill και Sam Claflin αντίστοιχα. Μη 
ξεχάσουμε να αναφέρουμε και τον 
νεαρό λόρδο Tewksbury που σχε-
δόν κυριολεκτικά πέφτει επάνω της, 
κάπου στην αρχή της ιστορίας, τον 
οποίο υποδύεται ο Louis Partridge. 
Μια ξεχωριστή μνεία αξίζει στην 
Helena Bonham Carter που υποδύε-
ται τη μητέρα της.

Λίτσα Κοντογιάννη
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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

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

 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 • 

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)




