ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ

Επίσκεψη Γκιολή
στο Ειδικό
Νηπιαγωγείο και
Δημοτικό Σχολείο
Κορίνθου
■ σελ. 5

Αγορά νέου
μηχανήματος
compact φορτωεκσκαφέα από
τον "Φιλόδημο 2"

■ σελ.

9

ΓνώμηΠΟΛΙΤΏΝ
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15νθήμερη ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

22,6 εκατ. ευρώ το
Τεχνικό Πρόγραμμα
για το 2021
σελ. 7

www.gnomipoliton.com // gnomipoliton@gmail.com

Ενισχυμένη η
Κορινθία στον
ανασχηματισμό

■

ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

Τι προτείνεται για το
έργο του οδοφωτισμού
Γιόλα Μαστέλου και Νώντας Κατσούλας
καταθέτουν τις απόψεις, τις προτάσεις και
τους προβληματισμούς τους ■ σελ. 19

ΙΣΤΟΡΙΚΑ

Γράφει η Ευγενία Κατούφα

4 Ιανουαρίου 1823: Η Μάχη στα Μαύρα
Λιθάρια που “τέλειωσε”τον Δράμαλη ■ σελ. 21

ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ
- ΦΡΟΥΣΙΟΣ

Η συνεργασία
γεννά δύναμη!
Σε αχτύπητο αυτοδιοικητικό
δίδυμο για την διεκδίκηση
χρηματοδοτήσεων και
προγραμμάτων εξελίσσονται
οι δύο δήμαρχοι της
Κορινθίας
■ σελ. 13

■ σελ.

3

2
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Η σελίδα του Λέωντος...

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Γράφει και επιμελείται ο ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ • LeoStergiopoulos@Gmail.com

Υ

πουργικό συμβούλιο 58 νοματαίοι, ζωή να ‘χουν. Πολλοί-λίγοι, ο
σοφός πρωθυπουργός μας ξέρει και
σε μας περισσεύει (η αμερικάνικη κυβέρνηση έχει μόνο 17 με τον πρόεδρο.
Οι Τσίπηδες). Εγώ άλλη απορία έχω.
Όταν κάνουν συμβούλιο και πρέπει να
μιλήσουν όλοι για θέματα της αρμοδιότητάς τους, πως τα καταφέρνουν;
58 άτομα από 15 λεπτά ομιλίας = 840’,
+ 3 διαλείμματα για καφέ = 45’, + 2
διαλείμματα για φαγητό = 80’, + κάμποσα διαλείμματα για κατούρημα,
τσιγάρο, τηλεφωνήματα, twitter, FB
κλπ = 300’. Συνολικά έχουμε 1265’,
ήτοι 21+ ώρες περίπου. Στο τέλος θυμάται κανένας τι ειπώθηκε από τους
πρώτους ή δεν έχει σημασία???

Π

οια είναι η διαφορά ποδοσφαίρου και πολιτικής;
Στο ποδόσφαιρο, όταν δεν τραβάει
η ομάδα, αλλάζουν τον προπονητή,
στην πολιτική αλλάζουν τους παίχτες.
Το λέμε και ‘ανασχηματισμό’!!!

Μ

ε τη βοήθεια του θεού θα ολοκληρώσουμε το ‘μεταρρυθμιστικό’ μας έργο δήλωσε νεοδιορισθείς
και κατενθουσιασμένος υπουργός
(του μικρού και ευέλικτου σχήματος
που λέγαμε). Δεδομένου ότι ο θεός
έχει σοβαρότερα πράγματα να κάνει
και δεν είναι σίγουρο ότι συμφωνεί με
τις λεγόμενες μεταρρυθμίσεις, μάλλον
τη βοήθεια άλλου εννοούσε ο ενθουσιασθείς. Μεταξύ μας δε, έχω την πληροφορία ότι ο νέος Μωυσής αναβαθμίστηκε σε θεό. Προοδεύουμε!!!

Γ

ιατί ορκίζονται οι υπουργοί κάθε
τρεις και λίγο. Έχει ημερομηνία
λήξης ο όρκος???

Ε

ντάξει τα βιβλιοπωλεία είναι
γνωστό ότι βρίθουν μικροβίων,
το ψάρεμα γιατί το κλείνουν κάθε
τόσο. Όσοι δεν ‘@#$%^&*?’ (ξέρετε
εσείς), τι θα κάνουν???

Μ

πορεί τα γεγονότα στις ΗΠΑ να
είναι σε άλλους δυσάρεστα, σε
άλλους ευχάριστα και σε άλλους ‘και
τι μας νοιάζει εμάς’. Καλό είναι να
έχουμε υπόψιν ότι «Όταν στο βούρκο
τσακώνονται τα βουβάλια την πληρώνουν τα βατράχια». Ποιοι είναι τα βατράχια θα ξέρετε φαντάζομαι!!!

Π

ρος ‘ΔΕΗ ΑΕ’ ενταύθα. Κύριοι,
‘Στρατηγικός Κακοπληρωτής’
είναι αυτός που έχει αλλά δεν πληρώνει, αυτός που δεν πληρώνει γιατί δεν
έχει, λέγεται απλά ‘Φουκαράς’. Για να
αποφεύγουμε τα μπερδέματα!!!

Ε

λληνική ιατρική ομάδα, που βρίσκεται πολύ κοντά στην δημιουργία φαρμάκου για τον κορονοϊό,

Ε

Ευτυχεσ Το Νεο Ετος

ίχα αράξει νωχελικά στον καναπέ του
πολυτελούς ‘Burj Khalifa’ (Dubai
ντε), καπνίζοντας το cohiba μου και
πίνοντας ένα παλαιωμένο single malt,
για να τιμήσω τις άγιες τούτες μέρες όπως
τους αξίζουν και παρακολουθούσα στο
ελληνικό πρόγραμμα της τηλεόρασης την
εξόχως ενδιαφέρουσα συνέντευξή από μια
χαμένη του bachelor.
Ξαφνικά η οθόνη σκοτείνιασε και μια μορφή
παράξενη εμφανίστηκε από το πουθενά.
Ήταν πάλλευκη φωτεινή και λαμπυρίζουσα.
Καλησπέρα Λέωντα μου είπε με γλυκιά
φωνή, είμαι ο αγγελιοφόρος.
Μη μου πεις ότι ήρθε η ώρα μου, ρώτησα
θορυβημένος και είμαι σε ξένο τόπο.
Όχι μη φοβάσαι με έστειλε ο ‘Κύριος’ να
σου φέρω χαρμόσυνο άγγελμα.
Άαα, είπα και γω, πιο ήρεμος τώρα.

Μου ζήτησε να σου αναγγείλω ότι το
νέο έτος 2021 θα είναι ευλογημένο και
θα φέρει ευτυχία, ευδαιμονία, ευζωία,
ευδία, ευγονία, ευεξία, ευημερία, εύκλεια,
ευπραγία, ευρωστία, ευταξία, ευκοσμία,
ευπορία, ευφορία, ευβουλία, και ευκαρπία.
Μωρέ μην είναι σαν το απελθόν 2020, άγιε
αγγελιοφόρε μου.
Απλός
αγγελιοφόρος,
απάντησε
συνεσταλμένα και χάθηκε όπως ήρθε.
Αλήθεια ψέμα, ο δικός μας ΄Κύριος΄ ή
ο τοπικός, δεν είμαι σίγουρος, αλλά το
μοιράζομαι μαζί σας και ότι προκύψει.
Καλή και Ευλογημένη Χρονιά
αδέλφια, με ευτυχία, ευδαιμονία, ευζωία,
ευδία, ευγονία, ..… από τον ‘Κύριο’ και
ευθυμία και ευδιαθεσία από μένα.
Αν κάτι δεν πάει καλά δε φταίω, ένας απλός
αγγελιοφόρος είμαι!!!

αναγκάστηκε να ζητιανέψει για να
συγκεντρώσει 280.000 € και να ολοκληρώσει την έρευνα. Τα αρμόδια
υπουργεία δυστυχώς δεν είχαν ψιλά,
τα είχαν δώσει όλα στα κανάλια για
τα ‘κάλαντα’. Άλλωστε θα μας έρθει
το αμερικάνικο εμβόλιο, γιατί να ξοδευόμαστε για ελληνικά φάρμακα. Εεε
γιατί????

Έ

στω ότι εκεί που ψάχνουν οι
Τούρκοι υπάρχει πετρέλαιο. Ας
πούμε 1 δις βαρέλια (ο Πρίνος έχει
μόνο 90 εκ.). Καλά νομίζω ότι είναι.
Με τιμή 45-50 δολάρια το βαρέλι μας
κάνει max 50 δις δολάρια. Από αυτά το
δημόσιο θα πάρει περίπου 10% δηλαδή 5 δις max και τα έσοδα του ΚΨΜ.
Από την άλλη : Rafale + belharra +
οχήματα + πυραύλους + πυρομαχικά +
λοιπά αξεσουάρ πολέμου + …. = υπολογίστε μόνοι σας.
Μήπως τελικά συμφέρει οικονομικά
ένας καλός συμβιβασμός και μία συμφωνία ειρήνης για τα επόμενα χρόνια.
Εντάξει λίγο μπακαλίστικος ο υπολογισμός, αλλά μήπως να το σκεφτούμε
καλύτερα. Λέω μήπως???

Δ

εν πήραν δώρο Χριστουγέννων
οι υγειονομικοί, ενώ τους το είχαν τάξει. Να αρκεστούν στα καλά μας
λόγια και στο χειροκρότημα, δήλωσε
ο αρμόδιος υπουργός (που έγινε πατέρας πρόσφατα). Την επόμενη φορά
που θα πάει ένας νοσοκόμος να αγοράσει γαλοπούλα στο κρεοπωλείο
μπορεί αντί πληρωμής να ρίξει ένα
καλό χειροκρότημα και να καθαρίσει,
αφήνοντας τους και τα ρέστα. Είναι
σίγουρο ότι ο κρεοπώλης θα δείξει
κατανόηση!!!

Α

γαπητοί εν Χριστώ αδελφοί και
λοιπές περι-θρησκευτικές δυνάμεις, επειδή βαρέθηκα τη διαμάχη
σχετικά με το κολλάει δεν κολλάει
στις εκκλησίες και τους αγιασμούς,
θα ήθελα να λάβετε υπόψιν σας ότι:
Αν ο θεός ήθελε να μην αρρωσταίνουμε θα είχε εξαφανίσει τα μικρόβια, χωρίς δεύτερη σκέψη. Αφού όμως τα έχει
ελεύθερα να αλωνίζουν, μάλλον άλλο
σχέδιο έχει, γι’ αυτό λοιπόν κρατάτε
αποστάσεις!!!

Α

υτή την ιστορία με το συμπολίτη
μας που είχε θάψει ένα θησαυρό
στο κοτέτσι γιατί δεν εμπιστευότανε
τις τράπεζες, θα το έχετε φαντάζομαι
πληροφορηθεί.
Μετά από ώριμη σκέψη και εμβριθή ανάλυση της πράξης του περί ου,
κατέληξα στο συμπέρασμα ότι τελικά
πράγματι μας ψεκάζουν. Φυλαχτείτε
και εκτός της μάσκας, να φοράτε και
καπέλο όταν κυκλοφορείτε!!!

Λ.Σ. (12/01/2021)

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Με το καλημέρα�
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Ανασχηματισμός: Αλώβητη και μάλλον
ενισχυμένη η Κορινθία

Αναμενόμενα ακλόνητος ο Χρίστος Δήμας, που απολαμβάνει της εκτίμησης και εμπιστοσύνης του πρωθυπουργού
– Άλλαξε το χαρτοφυλάκιο του Νίκου Ταγαρά – Ποια είναι η νέα «κορινθιακή» προσθήκη Μαρία Συρεγγέλα

Ο

ανασχηματισμός έγινε, όπως
αναμενόταν την πρώτη εργάσιμη του νέου έτους, Δευτέρα
4 Ιανουαρίου. Δεν έγινε στο
εύρος που αναμενόταν βέβαια, ούτε
δικαιολόγησε τις φήμες που είχαν προηγηθεί και μάλλον κάλυψε τις εσωκομματικές ανάγκες, αφήνοντας παράλληλα
και μια εκλογική αύρα!
Όσον αφορά στην Κορινθία και τους
δύο υφυπουργούς τους, διατηρήθηκαν αμφότεροι.
Ο μεν Χρίστος Δήμας, παρέμεινε
ακλόνητος στη θέση, ως Υφυπουργός
Έρευνας και Τεχνολογίας, χαρτοφυλάκιο το οποίο έχει τιμήσει με σκληρή
δουλειά και παραγωγή πραγματικού
έργου σε ένα υπουργείο, εξαιρετικά
νευραλγικό για την ανάπτυξη στη χώρα
μας. Ο Κορίνθιος υφυπουργός με το
χαμηλό προφίλ, έχει κερδίσει αναμφισβήτητα «με το σπαθί του» την εκτίμηση και την εμπιστοσύνη του πρωθυπουργού.
Ο Νίκος Ταγαράς, από την άλλη, παρέμεινε μεν στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, με αλλαγή χαρτοφυλακίου
ωστόσο. Ο μέχρι πρότινος, υφυπουργός
για την προστασία του περιβάλλοντος,
ανέλαβε το χαρτοφυλάκιο της χωροταξίας και του αστικού περιβάλλοντος,
παραχωρώντας την πρότερη θέση του
στον Γιώργο Αμυρά. Το θέμα μικρό
αντίκτυπο θα είχε, αν στην υπόθεση δεν
εμπλεκόταν το ζήτημα της Στυμφαλίας.
Θυμίζουμε ότι μόλις την προηγούμενη
εβδομάδα ο Νίκος Ταγαράς είχε μεταβεί στη λίμνη Στυμφαλία όπου υποσχέθηκε να λυθούν τα πολλά και περίπλοκα
ζητήματα αρμοδιότητας που την αφορούν. Μάλιστα, είχε προγραμματιστεί και
συνάντηση εντός των πρώτων ημερών
του 2021 με όλους τους συναρμόδιους

φορείς της Κορινθίας για αυτό το ζήτημα. Και ίσως η συνάντηση να πραγματοποιηθεί, το χαρτοφυλάκιο ωστόσο
του Νίκου Ταγαρά έχει μετακομίσει στα
χέρια του Γιώργου Αμυρά.

Ποια είναι η Μαρία Συρεγγέλα και
τι σχέση έχει με την Κορινθία
Η Μαρία Συρεγγέλα που αναλαμβάνει τη θέση της υφυπουργού Εργασίας
αρμόδια για τη δημογραφική πολιτική
και την οικογένεια, ήταν μέχρι πρότινος
Γενική Γραμματέας Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων.
Είναι απόφοιτη της Φιλοσοφικής
Σχολής του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με μεταπτυχιακό στη
Διοίκηση Υπηρεσιών για Στελέχη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και
διπλωματική εργασία στην Πολιτική και
Στρατηγική της Νέας Δημόσιας Διοίκησης (New Public Management).
Έχει υπηρετήσει σε νευραλγικές
θέσεις, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον

δημόσιο τομέα, με ειδίκευση, κυρίως,
σε θέματα ανθρώπινου δυναμικού. Διετέλεσε αντιπρόεδρος του YEPP (Νεολαία του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος), από το 2001 έως το 2005 και
εκπρόσωπος του YEPP στο Western
Balkan Democracy Initiative και στο
Southeastern European Forum, την ίδια
περίοδο.
Υπήρξε μέλος του Ε.Γ. της ΟΝΝΕΔ,
ως υπεύθυνη Διεθνών Σχέσεων, από το
2001-2004 και στην Κ.Ε. από το 19982005 και διετέλεσε αντιπρόεδρος του
ΚΕΘΙ (Κέντρο Ερευνών Θεμάτων Ισότητας) από το 2013 έως και τον Μάρτιο

του 2015.
Κι ενώ όλες οι παραπάνω πληροφορίες είναι λίγο έως πολύ γνωστές, αυτό
που είναι λιγότερο γνωστό είναι ότι η κ.
Συρεγγέλα κατάγεται από το Χαλκί Κορινθίας, ενώ η οικογένειά της έχει ρίζες
στην ορεινή Κορινθία και συγκεκριμένα
στην Αρχαία Φενεό.
Μπορούμε λοιπόν να μιλήσουμε για
την τρίτη θέση υφυπουργού που καταλαμβάνεται από κορινθιακής καταγωγής πολιτικό.
Ας ευχηθούμε κάθε επιτυχία στο έργο
τους, για το καλό της Κορινθίας και φυσικά για το καλό της χώρας μας.

ΖΑΡΚΟΣ Α.Ε.Β.Ε.

Εμπορία & Επεξεργασία Κρεάτων
Πετμεζά 419, 20200 Κιάτο, Κορινθία

τηλ.: 27420 25272, 27420 24272
κιν.: 6944 507 171 fax: 27420 23964

4 Πολιτική
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ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΡΙΖΑ:

«Μες στα πολλά παινέματα
τα πιο πολλά είναι ψέματα»
Κομπάζει το ΥΠΑΑΤ σε Δελτίο Τύπου του ότι η απορρόφηση των 715
εκατ. € στο Πρόγραμμα Αγροτικής
Ανάπτυξης για το 2020 «συγκαταλέγεται στις καλύτερες διαχρονικά και
στις υψηλότερες σε σχέση και με τη
συνολικότερη πρόοδο υλοποίησης
των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ» και αναφέρεται,
μεταξύ άλλων, στα υψηλά ποσοστά
απορρόφησης, εντάξεων, νομικών
δεσμεύσεων, αλλά και στην υπερκάλυψη του κανόνα ν+3 της ΕΕ για
τις πληρωμές του 2020.
Όπως και πέρυσι τέτοια περίοδο,
έτσι και φέτος το ΥΠΑΑΤ λέει μισές
αλήθειες και παραπλανάει την κοινή
γνώμη.
Απαντήσαμε πέρυσι, απαντάμε και
φέτος με στοιχεία.
Πέρυσι απαντήσαμε ότι οι δάφνες
που διεκδικούσε για τον εαυτό της
για το δεύτερο μισό του 2019 η
κυβέρνηση της ΝΔ, ήταν όλα όσα
αμφισβητούσε για την κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ μέχρι τα μέσα το 2019.
Μάλιστα και τα υψηλά ποσοστά
απορρόφησης πόρων, και των
εντάξεων, και των νομικών δεσμεύσεων, όπως και η κάλυψη των
στόχων του ν+3 που θέτει η ΕΕ,
είχαν εξασφαλιστεί από το 2018 και
δρομολογηθεί στο πρώτο ήμισυ του
2019 (αυτά τα επιβεβαιώνουν τα
ίδια τα στοιχεία αλλά και η Επιτροπή
Παρακολούθησης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ)
του Ιουνίου 2019).
Και αντί φέτος το ΥΠΑΑΤ να ενημερώσει υπεύθυνα τον αγροτικό
κόσμο για τις δυσκολίες που έχει
προκαλέσει η πανδημία παραποιεί
την πραγματικότητα για να καλύψει
την ανεπάρκειά της.
Συγκεκριμένα μας λέει ότι κατάφερε απορρόφηση ρεκόρ που ανήλθε
στα 715 εκ. € αλλά δεν μας λέει ότι
126 εκ. € από αυτά είναι το ειδικό
κορωνοϊομέτρο 21 για την άμεση

πληρωμή των ελαιοπαραγωγών.
Που αν το αφαιρέσει κανείς η
απορρόφηση πέφτει στα 589 εκατ.
πολύ κάτω από τα 620 εκατ. του
2019 και πολύ πιο κάτω από τα 680
εκατ. του 2018.
Μάλιστα αν θέλουμε σοβαρά να
δούμε την πραγματική πρόοδο της
απορρόφησης στον πέμπτο χρόνο
του ΠΑΑ πρέπει να δούμε τα κρίσιμα επενδυτικά μέτρα.
Αν αφαιρέσουμε λοιπόν την εξισωτική, τα γεωργοπεριβαλλοντικά
μέτρα και την βιολογική γεωργία,
που συνδιαμορφώνουν μαζί απορρόφηση 450 εκατ. € περίπου, τότε
αυτό που μένει για τα υπόλοιπα
ιδιωτικά και δημόσια επενδυτικά
μέτρα όπως τα Σχέδια Βελτίωσης,
η Μεταποίηση, το Leader, τα Εγγειοβελτιωτικά έργα και οι Ομάδες
Παραγωγών, η απορρόφηση
περιορίζεται στο ιστορικά χαμηλό
των 140 εκατ. στον πέμπτο χρόνο
υλοποίησης του ΠΑΑ. Που είναι
λοιπόν οι πραγματικές επιδόσεις;
Η ‘φιλοεπενδυτική’ ΝΔ που
οικειοποιήθηκε τις υπερδεσμεύσεις που εξασφάλισε ο ΣΥΡΙΖΑ στα
επενδυτικά μέτρα, που τρόμαξε
να ξεκολλήσει τα χρηματοδοτικά
εργαλεία που δρομολόγησε ο
ΣΥΡΙΖΑ, που δεν δημοπράτησε τα
μεγάλα εγγειοβελτιωτικά έργα που
ένταξε και πάλι ο ΣΥΡΙΖΑ, κόλλησε
στη λάσπη της πανδημίας και της
ανεπάρκειάς της να διαχειριστεί την
κρίση και τις κορωνοενισχύσεις
αφήνοντας για καιρό τον αγροτικό
κόσμο αβοήθητο.
Αντί να πει η ΝΔ στον αγροτικό
κόσμο τι σχεδιάζει για την ΚΑΠ,
για το Ταμείο Ανάκαμψης, για την
μεταβατική περίοδο 2021-2023, τι
μέτρα θα πάρει για την εξασφάλιση
της αναγκαίας ρευστότητας και στήριξης του γεωργικού εισοδήματος,
κρύβει την αλήθεια και διεκδικεί για
τον εαυτό της την επιβράβευση.

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Γ. Ψυχογιός: Πλήρης διερεύνηση και άμεσες
δράσεις αποκατάστασης και προστασίας της
λίμνης Στυμφαλίας μετά την πρόσφατη πυρκαγιά
Ο Βουλευτής Κορινθίας, Γιώργος Ψυχογιός, κατέθεσε ως Αναφορά προς τo Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, επιστολή
της Ομοσπονδίας Οικολογικών Οργανώσεων
Κορινθιακού Κόλπου «Η ΑΛΚΥΩΝ» με την
οποία ζητούν μεταξύ άλλων, απαντήσεις για
την αποτίμηση του περιβαλλοντικού αντίκτυπου στην χλωρίδα και πανίδα της λίμνης Στυμφαλίας από την πυρκαγιά στις
25/12/2020.

Αναλυτικά η Αναφορά:
«Όπως επισημαίνεται, η λίμνη Στυμφαλία
που είναι προστατευόμενος βιότοπος ενταγμένος στο δίκτυο Natura 2000 σε έκταση 13
χλμ. και όπου το χρονικό διάστημα 2013 – 2018
εκπονήθηκε και λειτούργησε το έργο LIFEStymfalia, υπέστη μεγάλη ζημιά στη χλωρίδα
και την πανίδα της λόγω της πυρκαγιάς.
Επίσης, σημειώνουν πως με το υπ’αρ.
21/17.12.20 έγγραφο της Ομοσπονδίας προς
το Υπουργείο είχαν εκφράσει τις ανησυχίες
τους για την προστασία των περιοχών του δικτύου NATURA 2000 στην χώρα, αναφέροντας
χαρακτηριστικά: «Μετά από τις διαβεβαιώσεις
σας και την επιχειρηματολογία σας πριν οκτώ
μήνες (…), οι προστατευόμενες περιοχές είναι

απροστάτευτες», ενώ τονίζουν πως στις 17
Δεκεμβρίου 2020 το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης καταδίκασε τη χώρα μας (C849/19) για μη συμμόρφωση με την οδηγία για
τους οικοτόπους (Οδηγία 92/43/ΕΟΚ).
Κατόπιν των ανωτέρω, επισυνάπτεται το
σχετικό έγγραφο της Ομοσπονδίας Οικολογικών Οργανώσεων Κορινθιακού Κόλπου «Η
ΑΛΚΥΩΝ» με το οποίο ζητούνται απαντήσεις
και άμεσες παρεμβάσεις για τα εξής:
α) τα αίτια της χριστουγεννιάτικης πυρκαγιάς στον υδροβιότοπο της Λίμνης Στυμφαλίας.
β) την αποτίμηση του περιβαλλοντικού
αντίκτυπου στην χλωρίδα και πανίδα της λίμνης από αυτή την πυρκαγιά.
γ) Τις ενέργειες για την αποκατάσταση της
οικολογικής ζημιάς.
δ) Τις ενέργειες και τα μέτρα που έχουν
ληφθεί έως τώρα και από ποιους αρμόδιους
φορείς προκειμένου να αποφευχθούν αυτού
του είδους τα περιστατικά και ποια η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των γενικότερων δράσεων για την προστασία της Λίμνης
Στυμφαλίας
ε) Αν η πρόταση του προγράμματος LIFE Stymfalia, έχει εφαρμοστεί ως σήμερα».

Μεγαλοπρεπές «όχι» της κυβέρνησης στη
μοριοδότηση εργαζομένων και στήριξη των ΚΔΑΠ

Τ

ο δίκαιο αίτημα των εργαζομένων στα
ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ-ΜΕΑ των Δήμων για
προσθήκη στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Εκσυγχρονισμός
του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο
τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου
Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.)» πρόβλεψης
για ισχυρή μοριοδότηση της ειδικής εμπειρίας,
απορρίφθηκε από την Κυβέρνηση της Ν.Δ..
Οι Δομές αυτές που λειτουργούν με επιτυχία
και στην Κορινθία, είναι στελεχωμένες με συμβασιούχους εργαζόμενους, με 10, 15 ακόμα και
20 χρόνια αδιάκοπης εργασίας από την ίδρυση
τους, με διαδοχικές ανανεώσεις συμβάσεων
ορισμένου χρόνου,με εργαζόμενους οι οποίοι
κατάφεραν να δημιουργήσουν έναν καθολι-

κά αποδεκτό και σημαντικό θεσμό κοινωνικής
πολιτικής των Δήμων. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ στήριξε και διεύρυνε τη λειτουργία τους και
ενίσχυσε τους Δήμους με κονδύλια, ώστε να
βελτιωθούν οι υποδομές τους.
Η άρνηση της κυβέρνησης του παγώματος
των προσλήψεων μέχρι το 2022 και των χιλιάδων μετακλητών, αρνείται να προβλέψει ειδική υψηλή μοριοδότηση για την συναφή εμπειρία, γεγονός που αποτελεί ευθεία επίθεση κατά
του κλάδου των εργαζομένων στα ΚΔΑΠ και
ΚΔΑΠ-ΜΕΑ των Δήμων, και υπονομεύει την
ίδια την ύπαρξη και λειτουργία των Δομών αυτών, οι οποίοι σε μία ενδεχόμενη προκήρυξη
μόνιμων θέσεων θα βρεθούν στην συντριπτική
τους πλειοψηφία στην ανεργία.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΜΑΡΜΑΡΩΝ

Mάρµαρα • γρανίτες
φυσικά πετρώµατα

Μουσών 14,
Βέλο Κορινθίας
replayctt@gmail.com

ΧΡΗΣΤΟΣ
ΘΑΝΑΣΕΝΑΡΗΣ
% 2742 033260
6945 435411
6947 099281

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν
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Επίσκεψη Γκιολή στο Ειδικό Νηπιαγωγείο
και Δημοτικό Σχολείο Κορίνθου
Ο αντιπεριφερειάρχης Κορινθίας αναφέρθηκε ιδιαίτερα στην εξαιρετική δουλειά που απολαμβάνουν
τα παιδιά σε συνάρτηση με τα προγράμματα διατροφής και αγωγής που είναι σε εξέλιξη

Τ

ο Ειδικό Νηπιαγωγείο και το Ειδικό
Δημοτικό Σχολείο Κορίνθου επισκέφθηκε την Τρίτη 12 Ιανουαρίου
ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας κ. Αναστάσιος
Γκιολής παρουσία του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Κορινθίας
κ. Δημητρίου Ντρίμερη, της Διευθύντριας
Δημοτικού κα Γιώτα Τσάκωνα και της Διευθύντριας Νηπιαγωγείου κα Ελίνα Κωστάκη.
Αναφέρθηκαν στην άριστη συνεργασία
της Περιφέρειας Πελοποννήσου με την
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση του νομού
καθώς και στην αμέριστη στήριξη της ΠΕ
Κορινθίας σε θέματα και αιτήματα που
αφορούν τα Ειδικά σχολεία της περιοχής.
Ο κ. Γκιολής αναφέρθηκε ιδιαίτερα στην
εξαιρετική δουλειά που απολαμβάνουν τα
παιδιά σε συνάρτηση με τα προγράμματα
διατροφής και αγωγής που είναι σε εξέλιξη
και όπως χαρακτηριστικά είπε «Μέσα στην
παγκόσμια πανδημία που διανύουμε,
οφείλουμε όλοι να προσέχουμε την υγεία
όλων και ακόμα περισσότερο εκείνων
που αγαπάμε όπως παιδιά, γονείς και
παππούδες. Όλα τα παιδιά του κόσμου είναι δικά μας και ως πολιτισμένο κράτος,
η χώρα μας εν έτη 2021, οφείλει να έχει
την καλύτερη δυνατή δημόσια παιδεία».
ΓΡΑΦΕΊΑ
W.C.
ΚΑΦΕΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΊΑ
ΕΣΤΊΑΤΟΡΊΑ
ΠΑΊΔΟΤΟΠΟΊ
ΓΥΜΝΑΣΤΉΡΊΑ
ΚΟΜΜΩΤΉΡΊΑ
ΠΑΊΔΊΚΑ ΡΟΥΧΑ
ΥΠΟΔΉΜΑΤΑ
ΑΝΔΡΊΚΑ-ΓΥΝΑΊΚΕΊΑ ΡΟΥΧΑ
ΕΣΩΡΟΥΧΑ
ΔΕΡΜΑΤΊΝΑ ΕΊΔΉ

Τώρα η επιλογή είναι δική σας!
ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ

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

ΑΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ W.C.
ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ
ΕΝΤΟΜΩΝ
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Γνώμη
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Σημαντική προσφορά στο Νοσοκομείο Κορίνθου
Παραδόθηκε φορητό ακτινολογικό μηχάνημα και αναλυτές αερίων αίματος

Ε

πίσκεψη ενημέρωσης και συνεργασίας πραγματοποίησε ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας
Κορινθίας κ. Αναστάσιος Γκιολής στο
Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου. Παρόντες
ήταν ο Γενικός Διευθυντής Υγείας κ. Β.
Διαμαντόπουλου, ο Διοικητής Γ.Ν. Κορίνθου κ. Γ Καρπούζης, η Διευθύνουσα
νοσηλευτικής υπηρεσίας κα Β. Κολλιού
καθώς και εκπρόσωποι της ανάδοχης
εταιρείας.
- Παραδόθηκε προμήθεια εξοπλισμού
ενός φορητού ακτινολογικού μηχανήματος – το παλαιότερο ήταν 20ετίας – και
δύο φορητών αναλυτών αερίων αίματος
με αναίμακτη μέτρηση προϋπολογισμού
56.400€.
- Συζήτησαν τις προμήθειες σε εξέλιξη
προϋπολογισμού περί των 57.000€ που
αφορούν σε δύο σετ φορητού αναπνευστήρα με τροχήλατο monitor παρακολούθησης ζωτικών παραμέτρων, σε τρία
monitors παρακλίνια και σ΄ ένα σύστημα
μικροσκοπίας.
- Αναφέρθηκαν στον εξοπλισμό του
Κέντρου Υγείας Νεμέας με ένα αυτόματο
εξωτερικό απιδινωτή, ένα ηλεκτροκαρδιογράφο, ένα ψυγείο φύλαξης φαρμάκων, δύο ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, τρία
παλμικά οξύμετρα, τρία θερμόμετρα εξ
αποστάσεως, ένα σε Ambu ενηλίκων και
ένα ωτοσκόπιο οπτικής ίνας, συνολικού

προϋπολογισμού 5.000€
Ακόμα, συζήτησαν αναφορικά με αιτήματα του Γ.Ν. Κορίνθου και αιτήματα διευθυντών τμημάτων, όπου η ΠΕ
Κορινθίας και προσωπικά ο κ. Γκιολής
έχει ως προτεραιότητα την κάλυψή τους
«γνωρίζοντας εκ των έσω» όπως χαρακτηριστικά είπε «πόσο ζωτικής σημασίας
είναι, για το καλό και μόνο, της δημόσιας
υγείας και της σωστής αντιμετώπισης
των πολιτών του Νομού μας».
Τέλος, αναφέρθηκαν σε ενέργειες
όπου βρίσκονται σε εξέλιξη όσο αφορά
στην ενίσχυση πολλών κλινικών τμη-

μάτων του Γ.Ν. Κορίνθου με ιατρικά
μηχανήματα προϋπολογισμού περίπου
1.000.000€ από την Περιφέρεια Πελοποννήσου μέσω απορρόφηση χρημάτων
προγράμματος ΕΣΠΑ 2014-2020.

Ευχαριστήριο από τη Διοίκηση
του Νοσοκομείου
Η Διοίκηση του Νοσοκομείου με ανακοίνωσή τους εξέφρασε «ολόψυχα τις ευχαριστίες της, προς τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ.Παναγιώτη Νίκα που μετά
από σχετική απόφαση του, χθες παραδόθηκαν στο Νοσοκομείο μας παρουσία του

κ.Αναστάσιου Γκιολή - Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε.Κορινθίας και του κ.Βασιλείου Διαναντόπουλου - Γενικού Διευθυντή Περιφέρειας Πελοποννήσου, δύο (2) φορητοί αναλυτές αερίων αίματος και ηλεκτρολυτών,
για την κάλυψη των έκτακτων αναγκών του
covid-19 και την διασφάλιση της Δημόσιας
Υγείας και της ενίσχυσης του Νοσοκομείου
μας.
Η Περιφέρεια Πελοποννήσου, ο κ.Π.Νίκας και ο κ.Α.Γκιολής εξακολουθητικά
ενισχύουν το έργο του Νοσοκομείου μας,
αναγνωρίζοντας την προσφορά του προσωπικού του και τον διαρκή αγώνα του».

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

δήμος Κορινθίων
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«Ναι» από το Πράσινο Ταμείο στην Ηλεκτροκίνηση του Δήμου Κορινθίων
Στην έγκριση του σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων το οποίο
κατέθεσε στις αρχές Δεκεμβρίου ο
Δήμος Κορινθίων προχώρησε το
«Πράσινο Ταμείο».
Πρόκειται για το δεύτερο ουσιαστικό βήμα στην κατεύθυνση υλοποίησης της ηλεκτροκίνησης στο
δήμο Κορινθίων, το σχέδιο προβλέπει δημιουργία 50 σημείων σε όλο
το εύρος του δήμου με έμφαση τις
τουριστικές περιοχές και χρηματοδοτείται με ποσό 59.520 ευρώ.Ο

Δήμος, μετά την απόφαση, προχωρά στην κατάθεση των σχετικών
δικαιολογητικών ώστε να καταστεί
και τυπικά «οριστικός δικαιούχος»
και να προχωρήσει η αποδέσμευση του ποσού χρηματοδότησης από
πλευράς Ταμείου. Ο Δήμος Κορινθίων κινήθηκε οργανωμένα, γρήγορα
και άρτια ώστε να επωφεληθεί της
συγκεκριμένης δράσης και να εισάγει στην ζωή των πολιτών του έναν
τρόπο μετακίνησης φιλικό προς το
περιβάλλον.

22,6 εκατ. ευρώ το Τεχνικό Πρόγραμμα
του δήμου Κορινθίων για το 2021
Β.Νανόπουλος: Πλούσιο, αναπτυξιακό και στοχευμένο στις ανάγκες της πόλης και των χωριών

Ε

γκρίθηκε κατά πλειοψηφία το
Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου
Κορινθίων για το 2021 στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021.
Πρόκειται για ένα ισχυρό, στοχευμένο
και αναπτυξιακό πρόγραμμα που έχει
καταγράψει τις ανάγκες της πόλης και
των Δημοτικών Διαμερισμάτων, ένα
Πρόγραμμα που θέτει ισχυρές βάσεις
για την ανάπτυξη συνολικά του Δήμου
Κορινθίων.
Το Πρόγραμμα ύψους 22.690.262.82
ευρώ περιλαμβάνει νέα έργα, μελέτες αλλά και συνεχιζόμενα έργα.
Τα συνεχιζόμενα έργα είναι ύψους
13.212.178,42 ευρώ, τα νέα έργα και οι
μελέτες ύψους 9.478.084,40 ευρώ.
«Για την κατάρτιση του Τεχνικού
Προγράμματος συνεργαστήκαμε στενά
και με τις τοπικές κοινότητες , καταγράψαμε τις προτάσεις τους και καλύψαμε τις ανάγκες σε βασικούς τομείς»
σημείωσε ο Δήμαρχος Κορινθίων Βασίλης Νανόπουλος στην διάρκεια της
συνεδρίασης.

Η κατανομή σε ΝΕΑ έργα και
ΜΕΛΕΤΕΣ ανά ΔΕ είναι:
• Δ.Ε Άσσου – Λεχαίου: 1.520.000,00
ευρώ
• Δ.Ε Τενέας: 1.186.329,55 ευρώ
• Δ.Ε Σολυγείας: 824.000,00 ευρώ
• Δ.Ε Σαρωνικού: 550.000,00 ευρώ

Ενώ στους Νέους Κωδικούς
περιλαμβάνονται:
• Οι συντηρήσεις σχολικών εγκαταστάσεων
• Η μελέτη για την υλοποίηση μέτρων
και μέσων πυροπροστασίας στις
σχολικές μονάδες
• Οι εργασίες στα Κοιμητήρια του Δήμου

Στα νέα έργα και τις μελέτες
περιλαμβάνονται:
• Μελέτη για τη Δημοτική Αγορά και
την ανάπλαση του παραλιακού μετώπου
• Μελέτη κατασκευής Μουσικού Σχο-

λείου
• Υπογειοποίηση του δικτύου της ΔΕΗ
στην Κόρινθο
• Αναπλάσεις Κοινοχρήστων Χώρων
– Παιδικών χαρών
• Αναπλάσεις Πεζοδρομίων (1 εκ

ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟ

Ι. Π. ΔΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΓΡΑΕΡΙΟ
ΑΣΣΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΗΛ. 27410 87149

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Διανομή κατ’ οίκον

ευρώ για την Κόρινθο)
• Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού
• Οδοποιία (Δημοτική & Αγροτική)
• Οδοποιία Άγιος Βασίλειος – Στεφάνι
και Σοφικό - Δήμαινα
• Συντηρήσεις Σχολικών κτιριακών
εγκαταστάσεων
• Σύνταξη μελέτης για την υλοποίηση
μέτρων και μέσων πυροπροστασίας
στις Σχολικές Μονάδες
• Κατασκευή χώρου φιλοξενίας αδέσποτων ζώων
• Δημιουργία Πράσινων Σημείων
• Διαμόρφωση-Συντήρηση Κοιμητηρίων
• Σύνταξη μελετών και πράξεων
εφαρμογής πολεοδομικών σχεδίων
για όλο το δήμο

Σύνταξη μελετών για την
ωρίμανση των έργων:
• Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου (Open
Mall)
• Aξιοποίηση ΞΕΝΙΑ Αρχαίας Κορίνθου
• Πολεοδόμηση Στρατοπέδου Καλογερογιάννη
• Αντικατάσταση με λαμπτήρες LED
χαμηλής κατανάλωσης των φωτιστικών του οδοφωτισμού
Ο Δήμος Κορινθίων, παρ όλες τις
δυσκολίες από την συνεχιζόμενη πανδημία και τα αποτελέσματα αυτής κυρίως στην λειτουργία των Υπηρεσιών του
Δήμου λόγω εφαρμογής των μέτρων
αντιμετώπισης της πανδημίας (άδειες
ειδικού σκοπού και εκ περιτροπής εργασία για το προσωπικό του Δήμου),
προετοίμασε άρτια το Τεχνικό Πρόγραμμα του 2021 με σκοπό την όσο το
δυνατόν μεγαλύτερη απορρόφηση των
κονδυλίων ανά έργο και την παραγωγή
έργου σε συνέχεια αυτού που παρήχθη
το 2020.
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Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Β.Νανόπουλος: «Από κοινού να διαμορφώσουμε
το μέλλον του δήμου μας»
Μια ακόμα live επικοινωνία με τους δημότες μέσω των social media είχε ο Δήμαρχος Κορινθίων

Μ

ια ακόμα live επικοινωνία με τους δημότες
μέσω των social media είχε ο Δήμαρχος
Κορινθίων Βασίλης Νανόπουλος. Η διαδικτυακή επικοινωνία του Δημάρχου εγκαινιάστηκε στο πρώτο κύμα της πανδημίας από την
βούληση του Βασίλη Νανόπουλου να κρατήσει την
«γραμμή επικοινωνίας ανοιχτή» το διάλογο με τους
πολίτες ζωντανό, την ενημέρωση τους ενεργή. Οι
πολίτες ανταποκρίθηκαν και συνεχίζουν να το κάνουν απευθύνοντας ερωτήματα για μικρά και μεγάλα
ζητήματα του δήμου αλλά και καταθέτοντας προτάσεις τις οποίες ο Δήμαρχος καταγράφει ώστε, όπως
ανέφερε, «από κοινού να διαμορφώσουμε το μέλλον
του δήμου μας». ΟΛΟΙ οι πολίτες που επιθυμούσαν
και όχι μόνο οι «φίλοι» των προφίλ του Δήμου και
του Δημάρχου είχαν την δυνατότητα να γράψουν στα
σχόλια τα ερωτήματα και τις προτάσεις τους.
Για σχεδόν 2 ώρες ο Δήμαρχος απάντησε σε σωρεία ερωτημάτων, έδωσε απαντήσεις, κατέγραψε προτάσεις, έθεσε προτεραιότητες, μίλησε για το έργο που ο
ίδιος επιθυμεί να ολοκληρώσει στην πρώτη του θητεία.
«Η ανάπτυξη στα μπαζώματα του Αγίου Νικολάου
είναι το έργο που θέλω να ολοκληρώσω στην πρώτη
θητεία.
Είναι μια τεράστια έκταση η οποία με τις ενέργειες
που γίνονται από την συνεργάτιδά μου Έρρικα Καραμαλίκη θα περιέλθουν στο δήμο δίνοντας μας την
δυνατότητα ν αναπτύξουμε εκεί ένα συνολικό πλάνο δράσης. Στόχος είναι η πόλη να στρέψει ξανά το
βλέμμα της στη θάλασσα, να έρθει κοντά στη θάλασσα. Κι αυτό θα επιτευχθεί μέσα από το ολοκληρωμένο
σχέδιο που έχουμε για την ανάπτυξη συνολικά του παραλιακού μας μετώπου. Το σχέδιο πρέπει να σας πω
περιλαμβάνει και το λιμάνι στο οποίο μέσα στο 2021 θα
γίνει εκβάθυνση.»
Άλλα σημαντικά ζητήματα που τέθηκαν είναι:

• Η βελτίωση των υποδομών του Λιμανιού και η
δημιουργία Μαρίνας (στο πλαίσιο ανάπτυξης του
παραλιακού μετώπου)
• Το 10ετές Στρατηγικό Πλάνο Τουρισμού το οποίο
θα αυξήσει την επισκεψιμότητα και θα καταστήσει
την Κόρινθο «προορισμό»
• Η ανάπτυξη συνολικού σχεδίου ανάδειξης της
Αρχαίας Κορίνθου. Ήδη δρομολογούνται εντός του
2021
• Η ανακαίνιση του ΞΕΝΙΑ
• Η εκπόνηση συγκοινωνιακής μελέτης η οποία θα
εντοπίσει και θ αποκαταστήσει τα προβλήματα κυκλοφορίας
• Η κατάθεση πρότασης στο ΚΑΣ για τη δημιουργία
νέου θεάτρου (ανακαίνιση ΞΕΝΙΑ, δημιουργία
νέου θεάτρου, αποκατάσταση κυκλοφορίας – συγκοινωνίας, ανάδειξη κάστρου Ακροκορίνθου
• Η υδροδότηση όλων των περιοχών από την Στυμφαλία με επεκτάσεις δικτύου όπου χρειάζεται
(υλοποιείται ήδη στην Δ.Ε Άσσου – Λεχαίου), με

αντικαταστάσεις δικτύου όπου είναι αναγκαίο για
την ασφάλεια του ύδατος.
• Η αποκατάσταση έργων αποχέτευσης ( περιοχή
Ποσειδωνίας) , αλλά και έργων ύδρευσης (περιοχή Σαρωνικού & Σολυγείας όπου ο εργολάβος με
την παρέμβαση του Δημάρχου προχωρά στις εργασίες με δικά του έξοδα)
• Οι παιδικές χαρές, ένα δίκτυο πιστοποιημένων,
σύγχρονων και ασφαλών δομών για τα παιδιά το
οποίο εντός του 2021 ολοκληρώνεται και παραδίδεται.
• Οι αποκαταστάσεις πεζοδρομίων στην πόλη και
τα Δ.Δ για την βελτίωση της καθημερινότητας των
πολιτών (έργο προϋπολογισμού 1 κ ευρώ)
• Η ενίσχυση του στόλου καθαριότητας για την επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων
• Η αντικατάσταση όλων των λαμπτήρων στο δήμο
Κορινθίων με led, με Διεθνή διαγωνισμό ώστε να
υπάρχει καλύτερος φωτισμός με χαμηλότερο κόστος, περιβαλλοντικά φιλικός.
• Η ολοκλήρωση του δρόμου Ρυτό – Σοφικό η οποία
έχει καθυστερήσει λόγω του έργου αντικατάστασης των βλαβών στο δίκτυο ύδρευσης
• Η ολοκλήρωση του δρόμου που συνδέει τον Άγιο
Γεώργιο με την Αρχαία Κόρινθο
• Η ανάδειξη και αξιοποίηση της περιοχής «Κανταρέ» συνολικά
• Η μετατροπή του ανοιχτού γηπέδου μπάσκετ σε
κλειστό ώστε προσωρινά να ανακουφιστούν δεκάδες αθλητικά σωματεία. Ο Δήμαρχος ανέφερε πως
υπάρχει σχέδιο για νέους μόνιμους αθλητικούς
χώρους
• Η αξιοποίηση της γραμμής του ΟΣΕ σε συνεργασία
με την Περιφέρεια
• Ο φωτισμός της οδικής αρτηρίας Κόρινθος – Εξαμίλια με 53 νέες κολώνες που θα προσδώσουν
ασφάλεια στους οδηγούς, σε συνεργασία με την
αρμόδια Περιφέρεια.
• Η δημιουργία νέων αιθουσών για το Γυμνάσιο
του Λεχαίου ( πρόβλεψη στον προϋπολογισμό του
2021)
• Η Δημοτική Αγορά και το σχέδιο αναβάθμισης και
αξιοποίησης της με Αρχιτεκτονικό διαγωνισμό και
μελέτη εντός του 2021 και κατασκευή το 2022.
• Το σχέδιο για την περιοχή των παλαιών σφαγείων
• Η σύνδεση του Προαστιακού με το κέντρο της πόλης και την παραλία
• Το εργοστάσιο απορριμμάτων και η διαχείριση
τους
• Το ΤΕΒΑ, η κοινωνική πολιτική του δήμου και η
μέριμνα για όλους τους άστεγους της πόλης
• Η αξιοποίηση του σταθμού του ΟΣΕ στην είσοδο
της πόλης
• Η αναβάθμιση του δικτύου Internet και η Δομική
καλωδίωση στο Δημαρχείο
• Η ενίσχυση του δήμου με στελέχη τα οποία θα έρθουν μέσω της ενεργοποίησης της κινητικότητας
(18 αιτήσεις ενεργές)
• Η αναβάθμιση των υπηρεσιών και του παρεχόμενου έργου με ορθή αξιολόγηση του προσωπικού
Τα live του Δημάρχου με τους δημότες θα συνεχιστούν. Θα επαναλαμβάνονται σε συχνά διαστήματα
αφού η επικοινωνία, ο διάλογος, η ενημέρωση των
πολιτών αποτελούν για τον Δήμαρχο και την δημοτική
του αρχή προτεραιότητα!

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

δήμος Βέλου-Βόχας
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Στο Ζευγολατιό η Αθηνά Κόρκα για
τον προγραμματισμό σειράς έργων
Στην ατζέντα και η επικαιροποίηση των μελετών για τα βυζαντινά μνημεία
Παναγία Φουκά και Παναγία Γιουρούτσι

Η

Αντιπεριφερειάρχης σε θέματα Πολιτισμού κα Αθηνά Κόρκα, πραγματοποίησε συνάντηση με το Δήμαρχο Βέλου
– Βόχας κ. Αννίβα Παπακυριάκο και
αναφέρθηκαν σε πληθώρα θεμάτων όπως:
- Η πορεία των εν ενεργεία έργων που αφορούν
την περιοχή, όπως οι καθαρισμοί χείμαρρων, έργα
οδοποιίας αλλά και έργα πολιτισμού όπως, η πρόσβαση των ΑΜΕΑ προς τα Πολιτιστικά – Βυζαντινά
μνημεία.
- Έργα όπου πρόκειται να εκτελεσθούν με προϋπολογισμό άνω των 6.000.000€ που έχουν εγκριθεί ή πρόκειται να εγκριθούν από την Περιφέρεια
Πελοποννήσου και από την Οικονομική Επιτροπή
για το Δήμο Βέλου- Βόχας, όπως α) η ανάπλαση
του Γηπέδου στο Ζευγολατιό με προϋπολογισμό
330.000€ για τις αρχές του 2021, β) οι κόμβοι Βραχατίου στην ΠΕΟ με προϋπολογισμό 1.900.000€ με
την μελέτη να γίνεται από το Δήμο, γ) το οδικό έργο
για Βραχάτι- Σουληνάρι- Χαλκί- Νεμέα με προϋπολογισμό 1.300.000€, δ) τα Εγγειοβελτιωτικά έργα
Υποδομής και ε) τη βελτίωση των υποδομών με
προϋπολογισμό 2.160.000€.
- Το γενικό αντιπλημμυρικό πρόγραμμα του Δήμου με προϋπολογισμού 2.500.000€ και τα συνοδά
αντιπλημμυρικά έργα της Ολυμπίας Οδού.

- Αντιδιαβρωτικά έργα.
- Η Χερσαία ζώνη του λιμένα Βραχατίου με προϋπολογισμό 2.500.000€.
- Η επικαιροποίηση των μελετών για τα βυζαντινά μνημεία: Παναγία Φουκά και Παναγία Γιουρούτσι και τέλος

- Στο θέμα της Διάβρωσης που με τη συνεργασία
της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Περιφερειάρχη κ. Παναγιώτη Νίκα θα μπορούν να προχωρήσουν ώστε με ώριμες μελέτες να ενταχθούν σε
Ευρωπαϊκά Χρηματοδοτικά Προγράμματα αλλά και
μέσω του ΠΔΕ.

Αγοράστηκε compact φορτω-εκσκαφέας
με χρηματοδότηση από το “Φιλόδημος 2”

Μ

Η αγορά ακολούθησε την προμήθεια του κλαδοτεμαχιστή

ετά την προμήθεια του ρυμουλκούμενου κλαδοτεμαχιστή αξίας 48.608,00€ μέσω
του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ παρελήφθη σήμερα νέο μηχάνημα compact φορτω-εκσκαφέας με
παρελκόμενα (υδραυλική σφύρα και
υδραυλικό χλοοκοπτικό βραχίονα)
στα πλαίσια ενίσχυσης και αναβάθμισης του στόλου του Δήμου.
Ο νέος εξοπλισμός θα εξυπηρετήσει
το έργο των τεχνικών υπηρεσιών, των
υπηρεσιών καθαριότητας και πρασίνου με στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας των δημοτών μας.

“Θα ήθελα να
εκφράσω δημοσίως
τις ευχαριστίες
μου στον εξαίρετο
επιστήμονα και
άνθρωπο, τον Ιατρό
Βλάση Πυργάκη,
που μου έσωσε τη
ζωή.
Να τον έχει ο Θεός

Συμπληρώνεται ο στόλος
Θυμίζουμε ότι πριν λίγο καιρό παρελήφθη και ο ρυμουλκούμενος κλαδοτεμαχιστής αξίας 48.608,00€. Η βασική χρήση του είναι ο θρυμματισμός
των κλαδιών που αποτελούν μεγάλο
όγκο των απορριμμάτων του Δήμου
μας .

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

πάντα καλά!
Το θρυμματισμένο φυτικό υλικό που
προκύπτει (πριονίδι) θα αξιοποιείται
κατάλληλα από το Τμήμα Καθαριότητας και Πρασίνου.
Με την αγορά και του φορτω-εκσκαφέα ολοκληρώθηκε η προμήθεια

μέσω του προγράμματος "Φιλόδημος
2", που στόχο έχει την ολοκληρωμένη διαχείριση πρασίνου καθώς αυτό
αφορά ένα πολύ σημαντικό θέμα για
την συνολική εικόνα καθαριότητας
του δήμου Βέλου-Βόχας.

Αλέξης
Μαυραγάνης
Βέλο Κορινθίας”
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Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Νίκος Μπάρτζης: Ποιος είναι ο «μαχητής» από το Ζευγολατιό
που αναδείχθηκε δημοφιλέστερος παίκτης Survivor!
Ο παίκτης του δημοφιλούς reality του ΣΚΑΪ, ερασιτέχνης ποδοσφαιριστής του Άρη Βοχαϊκού,
ξεχωρίζει για την αγωνιστική του δεινότητα, αλλά και τις ξεκάθαρες τοποθετήσεις του, την
ειλικρίνεια, την αμεσότητα και τον καθαρό λόγο του

Τ

ο τοπικό ενδιαφέρον έχει συγκεντρώσει το
reality του ΣΚΑΙ Survivor, αφού φέτος σε
αυτό διαγωνίζεται ένα νέο παιδί από το Ζευγολατιό ο Νίκος Μπάρτζης.
Μάλιστα, ο Ζευγολατιώτης νεαρός, που ξεχωρίζει στον αγωνιστικό στίβο για τη δύναμη, την ταχύτητα και την αστείρευτη ενέργειά του, αναδείχθηκε
ως ο δημοφιλέστερος παίκτης της ομάδας του
(των «Μαχητών») μετά από ψηφοφορία του
τηλεοπτικού κοινού.
Ο Νίκος Μπάρτζης φιλότιμος, εργατικός
και πολύ συνεργατικός στην ομάδα του, χωρίς
δεύτερες σκέψεις, χωρίς στρατηγικές και διπροσωπίες, κατάφερε να κερδίσει τις εντυπώσεις,
αφήνοντας πίσω instagramers και influencers με
χιλιάδες followers!
Φαίνεται ότι το τηλεοπτικό κοινό γνωρίζει
και μπορεί να ξεχωρίζει τον αυθεντικό, καθαρό χαρακτήρα ενός τίμιου παιδιού, σε σχέση
με τους διπρόσωπους, είρωνες και «στρατηγούς»
παίκτες, οι οποίοι παραδοσιακά βρίθουν στα ριάλιτι!
Γιατί μη γελιόμαστε. Η δημοφιλία του Νίκου
δεν προέρχεται μόνο από την ιδιαίτερη πατρίδα
του, τη Βόχα, ή την Κορινθία. Για να καταφέρει
να περάσει μπροστά από άλλους πιο επώνυμους
και πιο ενεργούς στα social media παίκτες, σημαίνει ότι ο Νίκος κέρδισε τη συμπάθεια και την
εκτίμηση του κοινού σε όλη την Ελλάδα!

Κόντρα σε συμμαχίες και στρατηγικές
Ο Νίκος, ο οποίος είναι το μοναδικό παιδί
της επαρχίας που παίζει στο ριάλιτι, έχει γίνει
αποδέκτης ειρωνικών σχολίων από συμπαίκτες
του, της ομάδας του, λόγω της καταγωγής και του
αγροτικού επαγγέλματός του.
Μάλιστα, συμπαίκτης και συναγωνιστής
του, δεν δίστασε να τον χαρακτηρίσει βοσκό

και βλάχο, μιλώντας ανοιχτά εναντίον του, με
αλαζονεία και θέτοντάς τον εκτός των συμμαχιών του «ζήτησε» από το κοινό, να είναι αυτός ο
δημοφιλέστερος παίκτης για να βάλει τον κάθε
κατεργάρη στον πάγκο του!

Δημοφιλέστερος παίκτης
Φανταστείτε λοιπόν την έκπληξη όλων αυτών
τη στιγμή που ο Γιώργος Λιανός ανακοίνωσε τα
αποτελέσματα της δημοφιλίας. Σε κάποιους έπεσαν τα σαγόνια, ακούγοντας το όνομα του Νίκου
Μπάρτζη!
Ο Νίκος δέχτηκε σεμνά την αδιαμφισβήτητη
νίκη του απέναντι στις «συμμαχίες», τις «στρατηγικές», τις ειρωνείες και τις υστεροβουλίες.

Η ανάδειξη αυτή του δικού μας Νίκου, ως δημοφιλέστερου παίκτη, έφερε νέο γύρο σχολίων από τους «αντιπάλους» του τόσο στην ίδια την
ομάδα του, όσο και στην αντίπαλη. Κι εδώ πρέπει
να σημειώσουμε ένα φαινόμενο που αξίζει παρατήρησης και σχολιασμού.
Αναδεικνύεται για ακόμη μια φορά, μέσα από
ένα τηλεοπτικό παιχνίδι τώρα, ο ιδιότυπος ρατσισμός της αστικής ελίτ προς την αγροτική
επαρχία. Ο Νίκος γίνεται αντικείμενο σχολιασμού
για τον απλοϊκό τρόπο που εκφράζεται, από ανθρώπους που παραβλέπουν συστηματικά, πόσο
ειλικρινής, σαφής και ξεκάθαρος είναι αυτός
ο τρόπος. Ο παίκτης από το Ζευγολατιό βρίσκεται
στο επίκεντρο ειρωνικών σχολίων για το επάγγελμά του, από ανθρώπους που σκόπιμα ξεχνούν
ότι ο πρωτογενής τομέας «θρέφει» αυτή τη
χώρα και κινεί την οικονομία της.
Ο στοιχειώδης ανθρώπινος σεβασμός πάει περίπατο από ανθρώπους της υπηρεσίας του θεάματος που ανοίγουν το στόμα τους και μιλούν με
ωραία λόγια, γεμάτα υπονοούμενα και φαρμάκι.
Γι’ αυτό στηρίζουμε Νίκο Μπάρτζη, όπως θα
στηρίζαμε κάθε παιδί που θα βρισκόταν στη
θέση του, γιατί στο πρόσωπό του στηρίζουμε όλη
την ελληνική επαρχία, την αυθεντική, ανόθευτη
και ειλικρινή έκφανσή της, απέναντι στους «δήθεν» της ελληνικής αστικής υποκουλτούρας.

Λίγα λόγια για τον «Μαχητή»
Ο Νίκος Μπάρτζης είναι 26 ετών, μένει στο Ζευγολατιό με τους γονείς του (Γιώργος και Ελένη) και
έχει έναν μικρότερο αδερφό του, τον Κώστα.
Από μικρός ασχολήθηκε με τις αγροτικές εργασίες, καθώς η οικογένειά του διατηρεί κτήματα και
βοηθούσε τον πατέρα και τη μητέρα του. Εκεί βρίσκεται από το πρωί έως το βράδυ. Αγαπάει πολύ
τη φύση και τη γη.
Του ευχόμαστε όλοι καλή επιτυχία και είμαστε δίπλα του!

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν
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Γιάννης Παπαλέκας: Ο βασιλιάς των ακινήτων από το Ζευγολατιό
μπαίνει δυναμικά στο ελληνικό real estate
Υπέγραψε στρατηγική συνεργασία με Invel και PRODEA στον ξενοδοχειακό και τουριστικό κλάδο,
με έμφαση σε επενδύσεις σε Ελλάδα και Κύπρο

Π

ριν λίγες μέρες και μετά την
πώληση «πακέτου» 18 ακινήτων, o κυπριακός όμιλος
εταιρειών YODAGroup συμφερόντων του κ. Ιωάννη Παπαλέκα,
η Invel Real Estate και η PRODEA
Investments
ανακοίνωσαν την
υπογραφή συμβολαίου αγοραπωλησίας για τη μεταβίβαση στον όμιλο Παπαλέκα, ποσοστού 41% που
κατέχει η PRODEA στην εταιρεία
που είναι ιδιοκτήτρια του ξενοδοχείου The Landmark Nicosia στη
Λευκωσία Κύπρου. Πρόκειται για
το Hilton Κύπρου που πέρσι μετονομάστηκε.
Το τίμημα της συναλλαγής εκτιμάται
ότι θα υπερβεί τα 61,3 εκατ. ευρώ και
θα προσαρμοστεί κατά το ποσοστό
που θα μεταβιβαστεί, λαμβάνοντας υπ’
όψιν στοιχεία της οικονομικής θέσης
που είχε η εταιρεία την 31.12.2020.
Η συμφωνία αποτελεί το πρώτο βήμα
για μια ευρύτερη, εν εξελίξει, συνεργασία   μεταξύ Invel, PRODEA και της
YODA του Γιάννη Παπαλέκα, στον ξενοδοχειακό και τουριστικό χώρο στην
περιοχή της Μεσογείου, με έμφαση σε
επενδύσεις στην Ελλάδα και την Κύπρο, μέσα από ένα εξειδικευμένο όχημα με έδρα και διοίκηση στην Κύπρο.

Ποιος είναι ο Γιάννης Παπαλέκας
Ο 40χρονος Γιάννης Παπαλέκας
από το Ζευγολατιό Κορινθίας είναι
ο ιδρυτής της Globalworth, εισηγμένη στην αγορά ΑΙΜ του Λονδίνου και
ένας από τους μεγαλύτερους παίκτες στο real estate σε Ρουμανία και

1.000 διαμερισμάτων στη Ρουμανία».
Με τη φήμη του διορατικού επενδυτή, πολλοί υποστηρίζουν πως ο Γιάννης Παπαλέκας, επιστήθιος φίλος και
κουμπάρος του Αντώνη Ρέμου, προετοιμάζεται να τοποθετηθεί όχι μόνο
στο τουριστικό real estate, αλλά και
στην αγορά γραφειακών χώρων
υψηλών προδιαγραφών, με έμφαση
στα ακίνητα που έχουν «πράσινα»
χαρακτηριστικά.

Τα Αστέρια και το Nammos

Πολωνία.
Τον περασμένο Φεβρουάριο ο κ. Παπαλέκας για «προσωπικούς λόγους»
αποφάσισε να ρευστοποιήσει πλήρως
τη συμμετοχή του στην εταιρεία που
δημιούργησε ο ίδιος. «Η ίδρυση και
ηγετική θέση της Globalworth ήταν το
έργο της ζωής μου και το μεγαλύτερο
επαγγελματικό μου επίτευγμα» δήλωσε
ο ίδιος, υπογραμμίζοντας: «Είμαι περήφανος που μετά από τα πολλά χρόνια
σκληρής, ομαδικής δουλειάς, έχουμε
δημιουργήσει έναν πρωτοπόρο παίκτη
real estate στην ευρύτερη περιοχή,
έτοιμο να προχωρήσει στο επόμενο
στάδιο της ανάπτυξης του».
Η συνολική αξία από τη ρευστοποίηση της άμεσης και έμμεσης
συμμετοχής του τοποθετείται σε κεφάλαια άνω των 330 εκατομμυρίων
ευρώ.

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟ
ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ
ΚΑΥΣΙΜΩΝ
∆ΙΑΝΟΜΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ

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

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

Τα χίλια διαμερίσματα
Μπορεί ο Γιάννης Παπαλέκας να
έφυγε από την Globalworth, δεν
εγκατέλειψε όμως και την κτηματαγορά. Πηγές του κλάδου των ακινήτων αναφέρουν ότι δεν έχει σταματήσει ούτε στιγμή την αναζήτηση
ακινήτων που έχουν χρυσές αποδόσεις, με πολλούς να στοιχηματίζουν
πως σύντομα θα υπάρξουν και νέα
επενδυτικά του «χτυπήματα», αυτή τη
φορά στην Ελλάδα.
Άλλωστε στο βιογραφικό του για
τις δραστηριότητές του στη ρουμανική αγορά πριν από την ίδρυση της
Globalworth αναφέρεται ότι είχε αναλάβει «την απόκτηση, ανάπτυξη και
πώληση άνω των 400.000 τ.μ. επαγγελματικών χώρων (γραφείων, εμπορικών καταστημάτων και logistics) και

Εκτός από το διάσημο beachbar
restaurant Nammos στη Μύκονο, η
τιμή του οποίου   είχε φτάσει πέρυσι
κοντά στα 60 εκατ. ευρώ, το 2017 το
όνομα του Γιάννη Παπαλέκα είχε βρεθεί και πάλι στο προσκήνιο μέσω της
συμφωνίας της Grivalia του ομίλου
Eurobank για την αξιοποίηση των
ακινήτου στα «Αστέρια» Γλυφάδας.
Συγκεκριμένα, η Grivalia μέσω
του τουριστικού της «βραχίονα», της
Grivalia Hospitality, είχε αποκτήσει το
80% της εταιρείας Ναυσικά του ομίλου Παπαθεοχάρη.
Ο Γιάννης Παπαλέκας είχε προ
ετών δανειοδοτήσει με 12.325.000
ευρώ την εταιρία Ναυσικά με αποτέλεσμα η συμφωνία μεταξύ Grivalia
Hospitality και της πλευράς Παπαθεοχάρη να προέβλεπε πως η θυγατρική της εισηγμένης επενδυτικής εταιρίας ακινήτων αναλαμβάνει και την
αποπληρωμή «υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων υπέρ ιδιώτη δανειστή, συνολικού ύψους 12.325.000
ευρώ».

η επόμενη μέρα
του ελαιόλαδου

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

ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ

ΕΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥ
ΕΝΑΡΞΗ: 17•10•2020

ΜΟΝΑ∆Α
ΕΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥ

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Δήμος Νεμέας
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Σταματόπουλος – Φρούσιος:
Η συνεργασία γεννά δύναμη

ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
Αυτοψία Γκιολή
στο δρόμο Βέλο –
Στιμάγκα – Κούτσι
– Νεμέα

Σε αχτύπητο αυτοδιοικητικό δίδυμο για την διεκδίκηση χρηματοδοτήσεων
και προγραμμάτων εξελίσσονται οι δύο δήμαρχοι της Κορινθίας

Αυτοψία στις εργασίες που
εκτελούνται στο πλαίσιο του προϋπολογισμού 5.000.000 ευρώ
έργου βελτίωσης και συντήρησης της επαρχιακής οδού Βέλο
– Στιμάγκα – Κούτσι – Νεμέα,
διενήργησε ο αντιπεριφερειάρχης Κορινθίας Τάσος Γκιολής.
Στην αυτοψία τον αντιπεριφερειάρχη συνόδευε κλιμάκιο της
Διεύθυνσης Τεχνικών Εργων της
Π.Ε. Κορινθίας, καθώς επίσης ο
δήμαρχος Νεμέας Κωνσταντίνος
Φρούσιος και ο πρόεδρος Κουτσίου Σταύρος Σαϊσανάς.
“Είναι ένας δρόμος σημαντικός
για τον αγροτικό κόσμο εφόσον
είναι το «πέρασμα» για το αγιωργίτικο κρασί προέλευσης της Νεμέας” σημείωσε o αντιπεριφερειάρχης Τ. Γκιολής, προσθέτοντας
ότι το εν λόγω έργο, ενταγμένο
στο ΕΣΠΑ 2014 – 2020, “ολοκληρώνεται με μεγάλες προσπάθειες
της Περιφέρειας Πελοποννήσου
και της Π.Ε. Κορινθίας”.

Δεν πάει πολύς καιρός που ο Κώστας Φρούσιος, δήμαρχος Νεμέας,
ευχαρίστησε δημόσια τον Σπύρο Σταματόπουλο για τη μεγάλη βοήθειά του
στην διεκδίκηση και χρηματοδότηση
έργου αγροτικής οδοποιίας ύψους
σχεδόν 2 εκατ. ευρώ, επιτυχία πολύ
σημαντική για τον μικρότερο δήμο της
Κορινθίας.
Τη Δευτέρα 4 Ιανουαρίου πρώτη
εργάσιμη του νέου έτους, οι δύο αυτοδιοικητικοί, ο Σπύρος Σταματόπουλος και ο Κώστας Φρούσιος, βρέθηκαν μαζί στο Υπουργείο Εσωτερικών
για να υποβάλλουν νέες μελέτες
για χρηματοδότηση στο πρόγραμμα
«Αντώνης Τρίτσης». Σύμφωνα με την
ανάρτηση του δημάρχου Σικυωνίων
Σπύρου Σταματόπουλου εξ’ ονόματος
του δήμου Σικυωνίων κατατέθηκαν
δύο νέες προτάσεις:
Α. Χρηματοδότηση μελετών κατασκευής τριών φραγμάτων:
1) στο ΚΡΥΟΝΕΡΙ (ποταμό Ελισσώνα), στη θέση «Γκρόπιζα», με συμμετοχή και της Περιφέρειας Πελοποννήσου
2) στο ΣΟΥΛΙ (ποταμό Κύριλλο) στη
θέση «Λυσαρια-Ξεροπήγαδο»
3) στην ΚΑΣΤΑΝΙΑ στη θέση «Κακαβούλα».
Β. Χρηματοδότηση για την αγορά
10 ηλεκτροκίνητων οχημάτων και
7 σταθμών ηλεκτροφόρτισης
Και οι δύο προτάσεις παρουσιάζουν

εξαιρετικό ενδιαφέρον.
Αφενός μεν, τα φράγματα στους
τρεις χειμάρρους της περιοχής θα
εξασφαλίσουν νερό για άρδευση,
νερό που σε διαφορετική περίπτωση
θα χανόταν στη θάλασσα. Είναι πολύ
σημαντικό σε μια εποχή που οι υδάτινοι πόροι στην πατρίδα μας μειώνονται δραματικά να χρηματοδοτούνται
και να υλοποιούνται έργα διαχείρισής τους με έμφαση στην αειφορία
και την εξοικονόμηση πόρων. Για την
τόσο σημαντική αυτή πρόταση, όπως
σημειώνει ο δήμαρχος Σικυωνίων,
σημαντική υπήρξε η συμβολή του

υδρογεωλόγου Φάνη Χατούπη από το
Κιάτο.
Αφετέρου, η αγορά ηλεκτροκίνητων οχημάτων και η δημιουργία σταθμών ηλεκτροφόρτισης είναι μια άλλη
πολύ σημαντική εξέλιξη στο θέμα της
διαχείρισης ενέργειας και της εξοικονόμησης πόρων.
Ωστόσο, η πραγματική είδηση, είναι αυτή της συνεργασίας των δύο
αυτοδιοικητικών της Κορινθίας, μιας
συνεργασίας που γεννά δύναμη και
ανοίγει ορίζοντες ανάπτυξης για τους
δήμους Σικυωνίων και Νεμέας αντίστοιχα!

ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ
& ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ

Γλ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΟΥΒΙΤΑΚΗΣ

Ζευγολατιό
Κορινθίας

Άσσος
Κορινθίας

ΤΗΛ.:

ΤΗΛ.:

27410 56566

27410 89117

∆ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΕΙ

Κιν.: 6944 243418 & 6937 114763

BOX CENTER
Γ. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ - Ν. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΟΕ

ΠΩΛΗΣΗ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ
& ΕΙ∆ΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Ζευγολατιό Κορινθίας
τηλ: 27410 55151
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Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Κώστας Φρούσιος: Ούτε εγώ, ούτε ο δήμαρχος Κορινθίων
γνωρίζουμε κάτι για δημιουργία Κλειστού Κέντρου Μεταναστών
Απάντηση στις φήμες που εμφανίστηκαν στον ηλεκτρονικό τύπο δίνει ο δήμαρχος Νεμέας

Σ

αφή και ξεκάθαρη απάντηση
σχετικά με φήμες που δημοσιεύτηκαν στις 6 του μηνός στον
ηλεκτρονικό τύπο της Κορινθίας περί δημιουργίας κλειστού Κέντρου Μεταναστών στα όρια Δήμου
Κορινθίων – Δήμου Νεμέας, έδωσε ο
Κώστας Φρούσιος.
Ο δήμαρχος Νεμέας τονίζει μεταξύ
άλλων στην ανακοίνωσή του: «Εγώ
προσωπικά και ο Δήμαρχος Κορινθίων, σε επικοινωνία που είχαμε, δε
γνωρίζουμε οτιδήποτε σχετικό. Ουδέποτε έχει τεθεί τέτοιο ζήτημα που ν’
αφορά την περιοχή μας.
Θέλω να επισημάνω πως :
1. Ποτέ σε θεσμικό επίπεδο δε ρωτήθηκα για το θέμα από την αξιωματική αντιπολίτευση, ούτε γραπτά ούτε
καν τηλεφωνικά. Ενημερώθηκα για
το συγκεκριμένο θέμα μέσω αναρτήσεων στο διαδίκτυο.
2. Δεν μπήκα στη διαδικασία απάντησης στις φήμες αυτές σ’ ένα θέμα
που ,απ’ όσο γνωρίζω, ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ. Άλλωστε αν απαντούσα σε οτιδήποτε αναρτάται θα έπρεπε συνέχεια
ν’ ασχολούμαι μ’ αυτά και με τίποτα

άλλο.
3. Προσπαθώ καθημερινά εργονομώντας το χρόνο μου, ο οποίος αισθάνομαι πως δε μου φτάνει, να εστιάζω
σε σημαντικούς άξονες βαρύτητας για
το Δήμο μας και δε θα γίνω εγώ αυτός
που θα θέσω το Δήμο Νεμέας σε επί-

πεδο κριτικής αυθαιρέτων σχολίων
και ανεύθυνων τοποθετήσεων μέσα
σ’ έναν διαδικτυακό κυκεώνα ανυπόστατων θεμάτων.
ΘΕΛΩ ΝΑ ΞΕΚΑΘΑΡΙΣΩ προς όλους

πως βρίσκομαι εδώ στην υπηρεσία
των συμπολιτών μου για να διασφαλίζω τα δικαιώματα και τα συμφέροντα
της Νεμέας και όχι για να τα υπονομεύω», καταλήγει.

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

δήμος Σικυωνίων
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Κιάτο: Δωρεάν Μαστογραφίες και τεστ Παπ
Προσφορά από το Ελληνικό Ίδρυμα Ογκολογίας, την ΠΕ Κορινθίας και το δήμο Σικυωνίων

Δ

ωρεάν Μαστογραφία και τεστ
Παπ μπορούν να κάνουν από
την Τετάρτη 13 Ιανουαρίου,
όσες γυναίκες το επιθυμούν,
στην κινητή μονάδα του Ελληνικού
Ιδρύματος Ογκολογίας που εγκαταστάθηκε στην Πλατεία Ελευθερίας στο Κιάτο. Η δράση είναι μια προσφορά ζωής
από το Δήμο Σικυωνίων και την ΠΕ Κορινθίας σε συνεργασία με το Ελληνικό
Ίδρυμα Ογκολογίας, τον Ιατρικό Σύλλογο Κορινθίας και την Ιερά Μητρόπολη
Κορίνθου. Στη σχετική ανακοίνωση
σημειώνεται ότι οι κυρίες που επιθυμούν να εξεταστούν, θα πρέπει για τη
μετακίνησή τους να στείλουν τον κωδικό 1 στο 13033.

Τι είναι η μαστογραφία;
Είναι μια εξέταση των μαστών, η
οποία σώζει ζωές! Μαζί με την κλινική
εξέταση του μαστού, αποτελεί τον πιο
αποτελεσματικό τρόπο για την ανίχνευση καρκίνου του μαστού ενώ τα τελευταία χρόνια έχει πετύχει τη μείωση
της θνησιμότητας από τον καρκίνο του
στήθους κατά 30 με 40%.

Τι είναι το τεστ ΠΑΠ;
Το τεστ ΠΑΠ αποτελεί μια απλούστατη εξέταση, κατά τη διάρκεια της οποίας
ο γυναικολόγος συλλέγει κύτταρα από
τον τράχηλο και τον κόλπο με στόχο
την ανίχνευση πιθανών, μη φυσιολογικών αλλοιώσεων και μεταβολών τους.

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

ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ
Κ Ο Ρ Ι Ν ΘστονΙ προορισμό
Α Σ

ΦΟΡΤΗΓΑΚΙΑ

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

Tηλ.: 6949 172 999
με διάθεση να καλύψουμε
την ανάγκη και του πιο
απαιτητικού περιστατικού.

Μεταφορές
στον
Γεωργικών μηχανημάτωνΆμεσα
• Σκαφών
προορισμό
•Κλαρκ • Αυτοκινήτων • Δικύκλων

σας!!!
Άμεσα στον προορισμό σας

ΓΕΩΡΓΙΚΑ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

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

στον προορισμό
της επιλογήςΚΛΑΡΚ
σας

γρήγορα, άμεσα, υπεύθυνα

τιμές.
Tηλ.: 6949προσιτές
172
999
σε

Είμαστε σε ετοιμότητα να
αντιμετωπίσουμε οποιοδήποτε
πρόβλημα μικρό ή μεγάλο
παρουσιαστεί στο δρόμο σας.
Είμαστε επαγγελματίες με

μηχανολογικές γνώσεις

www.odiki-voitheia-korinthias.gr

με διάθεση να καλύψουμε
την ανάγκη και του πιο
απαιτητικού περιστατικού.

Άμεσα στον
προορισμό
σας!!!

Φ
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80.000€ για την αποκατάσταση
της Αγίας Τριάδας Βασιλικού
Ένα ευχάριστο νέο που ανακοίνωσαν οι αντιπεριφερειάρχες Τάσος Γκιολής και Αθηνά Κόρκα, ανήμερα τα Χριστούγεννα

Χ

ριστουγεννιάτικος μποναμάς για τη Σικυώνα
και συγκεκριμένα για τον ιστορικό Ιερό Ναό
Αγίας Τριάδας στο Βασιλικό ήταν τα 80.000€
για την αποκατάστασή του που ανακοινώθηκαν
από τον Αντιπεριφερειάρχη Κορινθίας Τάσο Γκιολή
και την Αντιπεριφερειάρχη Πελοποννήσου αρμόδια
για θέματα Παιδείας και Πολιτισμού Αθηνά Κόρκα.
Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις η Περιφέρεια Πελοποννήσου λοιπόν θα διαθέσει το παραπάνω ποσό,
για έργα συντήρησης - αποκατάστασης του Ναού. Να
σημειωθεί ότι από την Περιφέρεια Πελοποννήσου
έχει διατεθεί επίσης πόσο 20.000€ για έργα ηλεκτροφωτισμού στην Αρχαία Σικυώνα.

Η ιστορική Αγία Τριάδα Βασιλικού
Ο Ιερός Ναός της Αγίας Τριάδας στην Αρχαία Σικυώνα (Βασιλικό) είναι ένα θαυμάσιο βυζαντινό μνημείο του 13ου αιώνα, που χαίρει της προστασίας της
UNESCO. Ο ρυθμός του είναι μονόκλιτος μετά τρούλου.
Κατά την ανέγερση του χρησιμοποιήθηκαν υλικά
όπως πέτρα και μάρμαρα προερχόμενα από αρχαίους Ναούς και κτίσματα ευρισκόμενα πέριξ του αρχαίου θεάτρου αλλά και γενικά στην ευρύτερη περιοχή της Αρχαίας Σικυώνας. Τα αρχαία, αυτά, δομικά

στοιχεία σε πολλά σημεία είναι ορατά.
Ο Ιερός Ναός ανήκει στα Βυζαντινά Μνημεία και
εποπτεύεται από την 25η Εφορεία Βυζαντινών Αρ-

χαιοτήτων η οποία και τον συντηρεί. Ο ορισμός του
ως ενοριακός Ιερός Ναός έγινε με Βασιλικό Διάταγμα της 29 Ιουλίου 1911.

Νέες αναρριχητικές διαδρομές σε Φρύγανη, Κεφαλάρι και Δροσοπηγή

Ε

νας μεγάλος αριθμός από νέες
διαδρομές στο βράχο της Φρύγανης, στο Πεδίο του Μύλου
(Κεφαλάρι) και στη Δροσοπηγή
πρόκειται να διανοιχθούν στο αμέσως
προσεχές διάστημα, συμπληρώνοντας
τις ήδη υπάρχουσες, οι οποίες προσελκύουν πλήθος αναρριχητών και
φυσιολατρών από όλον τον κόσμο.
Στο πλαίσιο αυτό τη Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου, υπογράφηκε από το δήμαρχο Σικυωνίων Σπύρο Σταματόπουλο, η
σύμβαση για τη διάνοιξη νέων αναρριχητικών διαδρομών στην περιοχή της
Στυμφαλίας. Η σύμβαση προβλέπει
την οριοθέτηση και διάνοιξη 44 νέων
αναρριχητικών διαδρομών από τον

αναρριχητή Άρη Θεοδωρόπουλο, γνω-

στό στο πανελλήνιο για τις δράσεις του

και τις ικανότητές του.
Ο έμπειρος αναρριχητής θα προβεί στον έλεγχο και την επιλογή των
βράχων για τη διάνοιξη των νέων διαδρομών, ενώ θα πραγματοποιηθεί
καθαρισμός των βράχων από σαθρά
κομμάτια και βλάστηση και οι διαδρομές θα ασφαλιστούν.
Με την ολοκλήρωση του έργου, θα
εμπλουτιστούν σημαντικά οι διαδρομές στο βράχο της Φρύγανης και στο
πεδίο του Μύλου, ενώ παράλληλα θα
δοθεί σε χρήση ένα ολοκαίνουργιο
αναρριχητικό πεδίο με 20 διαδρομές
στη Δροσοπηγή.
Το έργο θα εμπλουτίσει και θα ενισχύσει τις δράσεις εναλλακτικού τουρισμού στη Στυμφαλία και ευρύτερα
στο δήμο Σικυωνίων, γεγονός για το
οποίο ο δήμαρχος Σπύρος Σταματόπουλος, εξέφρασε την απόλυτη ικανοποίησή του.

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν
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Ταγαράς και Σταματόπουλος συναντήθηκαν
για τη λίμνη Στυμφαλία
Ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και ο δήμαρχος Σικυωνίων βρέθηκαν επί τόπου στη λίμνη
και συζήτησαν διεξοδικά τα προβλήματα και τις παρεμβάσεις που χρειάζονται για τη
διαχείρισή της με αφορμή την χριστουγεννιάτικη πυρκαγιά

Σ

υνάντηση ενημέρωσης και
συνεργασίας είχε ο δήμαρχος
Σικυωνίων Σπύρος Σταματόπουλος με τον υφυπουργό Περιβάλλοντος Νίκο Ταγαρά στη λίμνη
Στυμφαλία. Αφορμή για την επίσκεψη
του υφυπουργού υπήρξε το πρόσφατο γεγονός της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε ανήμερα των Χριστουγέννων
στους καλαμιώνες της λίμνης.
Παρόντες στη συνάντηση ήταν ο
πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης
Πάρνωνα-Μουστού Δημήτρης Μήλιος, ο αντιπεριφερειάρχης Κορινθίας Τάσος Γκιολής, οι αντιδήμαρχοι
Σικυωνίων Γιώργος Τσολάκος και
Γιώργος Θελερίτης, οι πρόεδροι των
Κοινοτήτων Καστανιάς και Στυμφαλίας, οι δημοτικοί σύμβουλοι Αντώνης
Κατσιμπούλας και Μάρκος Λέγγας,
όπως επίσης και υπηρεσιακοί παράγοντες του Δασαρχείου και της Πυροσβεστικής.
Ο υφυπουργός Περιβάλλοντος Νίκος Ταγαράς άκουσε με προσοχή τα
προβλήματα που υπάρχουν στη διαχείριση του λιμναίου οικοσυστήματος,
όπως του τα εξέθεσε με σαφήνεια και

περιεκτικά ο δήμαρχος Σικυωνίων
Σπύρος Σταματόπουλος, εντοπίζοντας
ως σημαντικότερο την αποσαφήνιση

των αρμοδιοτήτων των φορέων που
εμπλέκονται στις αποφάσεις.
Ο δήμαρχος Σικυωνίων επικαλέστηκε την ευαισθησία του Κορίνθιου υφυπουργού Περιβάλλοντος και ζήτησε
να υπάρξει νομοθετική πρωτοβουλία
στην κατεύθυνση της αποσαφήνισης
των αρμοδιοτήτων, εκσυγχρονισμός
της νομοθεσίας όσον αφορά στον
ΑΟΣΑΚ, αλλά και ουσιαστική διαβούλευση και παρέμβαση του δήμου στη
μεγάλη μελέτη που εκπονεί το Υπουργείο για την λίμνη.
Ο υφυπουργός άκουσε με προσοχή τον δήμαρχο, που αναφέρθηκε και
στον επίμονο και επίπονο αγώνα που
έγινε να ενταχθεί η λίμνη Στυμφαλίας
στα Σχέδια Διαχείρισης του Υπουργείου Περιβάλλοντος, αλλά και την μεγά-

λη προσπάθεια που έγινε με το πρόγραμμα Life και την Τράπεζα Πειραιώς
ώστε να προστατευτεί ο οικότοπος.
Οι δύο άνδρες συμφώνησαν ότι θα
ακολουθήσει επόμενη συνάντηση στις
αρχές του νέου έτους κατά την οποία
θα συζητηθούν διεξοδικά τα ζητήματα
αυτά και θα διαμορφωθούν προτάσεις
που θα εξασφαλίζουν την οικολογική
ισορροπία, αλλά και την αειφορία της
λίμνης.
Η Στυμφαλία, όπως σημείωσε εύστοχα και ο υφυπουργός Περιβάλλοντος, αποτελεί ένα περιβαλλοντικό κεφάλαιο όχι μόνο του δήμου Σικυωνίων
αλλά όλου του ελλαδικού χώρου και
της βαλκανικής χερσονήσου, το οποίο
πρέπει προστατευθεί και να παραδοθεί
στις νεότερες γενιές, αλώβητο.

ΛΑΓΚΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ
Στρατιωτικός Ιατρός
Ψυχιατρική Κλινική 251 ΓΝΑ
Καλογεροπούλου 1 & Μαυρούλια,
Κιάτο Κορινθίας 20200
τηλ.: 2742400072 κιν.: 6983520020
glagonas@gmail.com
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Πυρκαγιά στη Στυμφαλία
“Οικολογική Καταστροφή ή Οικολογική Παρέμβαση;”
Μια διαφορετική άποψη, εκ διαμέτρου αντίθετη
από τον καταγγελτικό λόγο των τελευταίων ημερών,
εξέφρασε με ανάρτηση σχολίου του στην ομάδα της
«Γνώμης Πολιτών» ο πρ. δημοτικός σύμβουλος Βέλου-Βόχας, Λεωνίδας Στεργιόπουλος. Ας παρακολουθήσουμε το σκεπτικό του:
«Από πότε το κάψιμο των καλαμιών χαρακτηρίζεται
οικολογικό έγκλημα; Και τι συμφέροντα αναδεικνύονται στις στάχτες άραγε; Ας δούμε τα πράγματά λίγο πιο
ψύχραιμα.
ΉΤΑΝ ΚΑΠΟΤΕ ΜΙΑ ΛΙΜΝΗ.
Όλοι θυμόμαστε πριν από μερικές δεκαετίες τη λίμνη
με άφθονο νερό, γεμάτη ψάρια και στους περιορισμένους καλαμιώνες, τις φωλιές μιας μεγάλης ποικιλίας
ενδημικών ή περαστικών πουλιών. Κάμποσες βαρκούλες στις όχθες εξυπηρετούσαν τους τοπικούς ψαράδες
να βγάλουν μεροκάματο ή τους επισκέπτες να βολτάρουν στα ήρεμα νερά.
Ναι, αυτή ήταν κάποτε η λίμνη.
ΤΙ ΑΠΕΓΙΝΕ ΟΜΩΣ;
Με τα χρόνια οι καλαμιώνες συνέχιζαν ως κατακτητές να καταλαμβάνουν όλο και μεγαλύτερη επικράτεια,
εις βάρος του υδάτινου χώρου, μέχρι που κατέλαβαν
όλο την περιοχή.
Είναι αυτό που βλέπουμε σήμερα η πάλαι ποτέ λίμνη Στυμφαλία; Όχι. Είναι ένας απλός βαλτότοπος, ένας
απέραντος καλαμιώνας.
Τα καλάμια από μόνα τους και σε μικρές ποσότητες
δεν είναι πρόβλημα βέβαια αντίθετα είναι απαραίτητο
συμπλήρωμα ενός λιμναίου οικοσυστήματος, γιατί
προσφέρουν προστασία στα πουλιά και σε άλλα υδρόβια είδη. Για κάποια ίσως να είναι και τροφή.
Έχουν όμως ένα μικρό ελάττωμα. Απορροφούν το
οξυγόνο του νερού, όπως και όλα σχεδόν τα υδρόβια
φυτά.
Όσο περισσότερα καλάμια, τόσο λιγότερο οξυγόνο
στο νερό. Όσο λιγότερο οξυγόνο στο νερό, τόσο λιγότερα ψάρια καταφέρνουν να επιβιώσουν. Όσο λιγότερα
ψάρια, τόσο λιγότερα πουλιά βρίσκουν τροφή. Όσο λιγότερα πουλιά, τόσο λιγότερο ζωντανός ο τόπος.
Τελικά η λίμνη μετατρέπεται σε χώρο κατάλληλο
μόνο για βατράχια και κουνούπια. Αυτό είναι η ιστορική λίμνη Στυμφαλία, άλλοτε κόσμημα της ορεινής Κορινθίας. Μπορεί τα λόγια που λέω να είναι πικρά, αλλά
είναι η πραγματικότητα.
ΤΙ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ;
Προ ετών εφαρμόστηκε ένα πρόγραμμα βελτίωσης

του οικοτόπου, το πρόγραμμα LIFE. Πιθανόν να θυμόσαστε όλοι την έλευση ενός ειδικού σκάφους-μηχανήματος για την απομάκρυνση των καλαμιών και την
εκμετάλλευση της βιομάζας για παραγωγή ‘πέλετ’, από
κάποια τοπική εταιρεία.
Το πρόγραμμα εκτός από κάποιες αναμνηστικές φωτογραφίες που διανεμήθηκαν στο τύπο, δεν κατάφερε
να ευδοκιμήσει. Η αιτία ήταν καθαρά οικονομική.
Η βιομάζα των καλαμιών είχε περισσότερη υγρασία
από την απαιτούμενη για το πέλετ και κρίθηκε ασύμφορη.
Αυτή τουλάχιστον την πληροφορία έχω εγώ. Δε
γνωρίζω αν ποτέ δημοσιεύτηκε κάποια επίσημη αιτιολογία, αλλά ρωτώντας πας στην πόλη.
ΣΤΟ ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ.
Ο περιορισμός του καλαμιώνα στο αναγκαίο μέγεθός
θα ξανα-ζωντανεύσει τη λίμνη.
Θα δώσει τη δυνατότητα στα ψάρια να επιβιώσουν
και στα πουλιά να βρουν τροφή και καταφύγιο.
ΕΙΝΑΙ Η ΦΩΤΙΑ Η ΜΟΝΗ ΛΥΣΗ;
Είναι μια λύση που έχει εφαρμοστεί και σε άλλες
ανάλογες περιπτώσεις. Στα Ιωάννινα, στη λίμνη Παμβώτιδα, εφαρμόζανε μέχρι πρόσφατα ελεγχόμενο κάψιμο μέρους των καλαμιών, κάθε χρόνο, για να μην
ξεπεράσουν το όριο ασφαλείας.
Δε γνωρίζω αν γίνεται και σήμερα ή έχουν εφαρμόσει άλλες μεθόδους (π.χ. μηχανική απομάκρυνση).

Σίγουρα δεν είναι η καλύτερη λύση. Ευτυχώς την
εποχή αυτή δεν φωλιάζουν πουλιά, αλλά υπάρχουν
άλλα ζωντανά, όπως βατράχια και ερπετά.
Τα καλάμια θα ξανα-φυτρώσουν την άνοιξη, γιατί το
ριζικό τους σύστημα δεν καταστρέφεται με τη φωτιά
και του χρόνου τέτοια εποχή η λίμνη θα έχει πάλι τους
καλαμιώνες που όλοι αγαπήσαμε. Ελπίζω σε μικρότερη έκταση.
ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΛΥΣΗ;
Να ξαναφέρουν οι όποιοι αρμόδιοι το ειδικό μηχάνημα συλλογής των καλαμιών και να το βάλουν να
δουλεύει συνεχώς, τις εποχές που το επιτρέπουν τα
πουλιά.
Τη δε βιομάζα, αν δε μπορεί να χρησιμοποιηθεί για
‘πέλετ’ ή κάτι άλλο χρήσιμο, ας την μετατρέψουν σε
‘κομπόστ’, μαζί με τα άλλα κομποστοποιήσιμα απόβλητα, στις εγκαταστάσεις που όφειλε ήδη να διαθέτει
ο δήμος.
ΠΟΙΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΕΒΑΛΑΝ ΟΜΩΣ ΤΗ ΦΩΤΙΑ;
Είχα την ελπίδα ότι θα έβλεπα ανακοίνωση του δήμου ή της περιφέρειας, ως αρμοδίων φορέων, που θα
αναλάμβαναν την ευθύνη και θα εξηγούσαν τους λόγους.
Αφού δεν υπάρχει σχετική ανακοίνωση σταματώ
εδώ…
Μέχρι τότε ας δούμε το πυρ ως ‘καθαρτήριο’ και όχι
ως ‘τιμωρό’!!!», καταλήγει.

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

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

- Ακοολογικός έλεγχος
παίδων & ενηλίκων

- Έλεγχος λαβυρινθικής
λειτουργίας (Ίλιγγος/Ζάλη)

- Εκτίμηση εμβοών (βουητά)
και ροχαλητού

- Ενδοσκοπικός έλεγχος
ρινός, φάρυγγα, λάρυγγα
και ώτων

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν δήμος Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης
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ΔΡΟΜΟΙ
Ασφαλτοστρώσεις
15χλμ στα χωριά

Οι οδικοί άξονες επαρχιακής Οδού
Τρικάλων μέχρι Μάννα μήκους
6.000 μέτρων, Πιτσά- Άνω Πιτσά
μήκους περίπου 5.500 μέτρων και
Πύργος-Άνω Καλλιθέα μήκους
περίπου 3.500 μέτρων ασφαλτοστρώθηκαν και διαμορφώθηκαν
από το δήμο Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης με στόχο να βοηθήσουν
στην ανάδειξη δυσπρόσιτων μέχρι
σήμερα περιοχών, συνδέοντας
ορεινούς προορισμούς του Δήμου
και συμβάλλοντας στην ανάπτυξη
της ορεινής οικονομικής ζωής.
Όπως αναφέρεται στο σχετικό
δελτίο τύπου: «Οι παρεμβάσεις
αυτές χρηματοδοτήθηκαν κατά
την προηγούμενη Δημοτική
περίοδο και παρά την ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο την οποία
διανύουμε, δημοπρατήθηκαν
και υλοποιούνται ταχύτατα και με
εξαιρετικά αποτελέσματα από την
νέα Δημοτική Αρχή. Η ετοιμότητα,
ο σωστός σχεδιασμός υλοποίησης,
η αποτελεσματικότητα και πάνω
από όλα ο καθημερινός μόχθος
των υπηρεσιών μας, παράγουν
εξαιρετικά αποτελέσματα, τα
οποία μας κάνουν περήφανους και
αναδεικνύουν την αναπτυξιακή
πορεία του Δήμου μας».

Εγκρίθηκε το Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών
Οχημάτων Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης

Τ

ο « Πράσινο Ταμείο» με πρόσφατη απόφαση του ενέκρινε το
αίτημα χρηματοδότησης
του Σχεδίου Φόρτισης
Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ) του
Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης.
Η χρηματοδότηση ανέρχεται στο
ποσό των 39.800 ευρώ και αφορά
την μελέτη εγκατάστασης 17 δημοσίως
προσβάσιμων σημείων φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων σε όλη την έκταση του Δήμου.
Ταυτόχρονα ο Δήμος Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης καταθέτει
το προσεχές διάστημα πρόταση χρηματοδότησης στο πρό-

γραμμα « Αντώνης Τρίτσης» του Υπουργείου Εσωτερικών, που αφορά την προμήθεια δέκα ηλεκτρικών οχημάτων
και σημείων φόρτισης για τις ανάγκες των υπηρεσιών του.
Συμμετέχοντας στη νέα περίοδο
της ηλεκτροκίνησης, ο Δήμος μας
συμβάλει στην προστασία του περιβάλλοντος και εξοικονομεί ταυτόχρονα
πολύτιμους οικονομικούς πόρους από την
μείωση των δημοτικών δαπανών καυσίμων, υλοποιώντας έτσι τον σχεδιασμό μείωσης του ενεργειακού του
αποτυπώματος τον οποίο έχει εκπονήσει.

Γιόλα Μαστέλλου: Να δοκιμαστεί πρώτα,
πιλοτικά η αντικατάσταση φωτιστικών
Η ανεξάρτητη δημοτική σύμβουλος Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης και πρώην αντιδήμαρχος,
καταθέτει τη δική της άποψη για το πώς πρέπει να διαχειριστεί ο δήμος ένα τόσο
σημαντικό θέμα για την ενεργειακή αναβάθμιση του ηλεκτροφωτισμού

Σ

το Ξυλοκάστρο το βράδυ της
Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου,
συζητήθηκε στο Δημοτικό
Συμβούλιο ένα από τα πλέον
σοβαρά θέματα για την οικονομία και την
ενεργειακή αναβάθμιση του δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης.
Η Δημοτική Αρχή του Βλάση Τσιώτου,
προκειμένου για την αλλαγή του, πράγματι, ενεργοβόρου και παλαιωμένου δημοτικού οδοφωτισμού, δήλωσε εξ αρχής
και πριν ακόμα συγκληθεί το δημοτικό
συμβούλιο, ότι προτίθεται να εξετάσει
την περίπτωση σύναψης δανείου για τον

σκοπό αυτό με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
Μάλιστα, ξεκαθάρισε ότι το θέμα της συζήτησης στο Δημοτικό Συμβούλιο θα ήταν
η επίσημη ερώτηση προς το Ταμείο για το
αν ο Δήμος έχει την δυνατότητα σύναψης
δανείου για την αλλαγή του δημοτικού
οδοφωτισμού.
Η κα Μαστέλλου στην τοποθέτησή της
ξεκαθάρισε με σαφήνεια ότι τάσσεται
υπέρ της ενεργειακής αναβάθμισης και
της αντικατάστασης του δημοτικού ηλεκτροφωτισμού, ωστόσο, ζήτησε από το
δημοτικό συμβούλιο, η αντικατάσταση να
εφαρμοστεί πιλοτικά αρχικά, σε μία κοινότητα του δήμου και αφού συγκεντρωθούν και αξιολογηθούν τα οφέλη, τότε να
εκτιμηθεί ποιο χρηματοδοτικό πλαίσιο
είναι το καταλληλότερο και το συμφερότερο.
Αναλυτικά το σκεπτικό της Γιόλας Μαστέλλου έχει ως εξής:
«Η θέση μου για το θέμα της αίτησης δανειοδότησης του Δήμου, από το Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων :
• ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ (ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ)
• ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ & ΤΗΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ του Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού Κοινόχρηστων Χώρων
• ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΛΥΤΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΤΩΝ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
• ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΣΥΣΤΑΣΗ ΔΙΑΠΑΡΑΤΑΞΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΠΗΓΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
• ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
• ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΓΥΡΙΣΤΕ ΣΕΛΙΔΑ

20 Δήμος Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης
• ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΝΟΜΟΤΥΠΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΣΤΟΧΟΣ: η μείωση των δαπανών λειτουργίας και συντήρησης του δημοτικού
φωτισμού, η παροχή ασφαλούς και βιώσιμης ανταγωνιστικής και οικονομικά
προσιτής ενέργειας, η μείωση των ανθρακούχων εκπομπών, η βελτίωση της
ποιότητας του φωτισμού, η δημιουργία κέντρου τηλε-διαχείρισης και η εξοικονόμηση πόρων για τον Δήμο μας.
Τρεις είναι οι Μέθοδοι Χρηματοδότησης για την υλοποίηση του Έργου της Αντικατάστασης Δημοτικού Ηλεκτροφωτισμού:

1. Με ίδιους πόρους
Χρηματοδότηση της επένδυσης από «Ίδιους Πόρους». H διαδικασία θα υλοποιηθεί με το καθεστώς Προμήθειας – Εγκατάστασης, η συνολική εγγύηση του εξοπλισμού και των αυτοματισμών που θα επιλεγούν θα διέπεται από τις διαδικασίες
προμήθειας του δημόσιου τομέα και η συνολική ευθύνη της συντήρησης και της
λειτουργίας θα γίνεται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου. Εάν επιλεγεί αυτή η
λύση, ο Δήμος αναλαμβάνει το σύνολο της ευθύνης για τον έλεγχο του συστήματος οδοφωτισμού και την τήρηση των όρων της εξοικονόμησης.

2. Με δανεισμό
Χρηματοδότηση της επένδυσης με δανεισμό. Η χρηματοδότηση γίνεται μέσω
δανεισμού, συνήθως από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και η αποπληρωμή μέσω παρακράτησης των ΚΑΠ ή των λοιπών διαθέσιμων πόρων,υποθηκευσης δημοτικών ακινήτων, ανεξάρτητα του αποτελέσματος της εξοικονόμησης. Σε αυτή την περίπτωση το επιτόκιο αποπληρωμής κυμαίνονται μεταξύ
του 2,5%-4,0 % (μεσοσταθμικά), επιλογή περιόδου αποπληρωμής μεταξύ 10 και
20 ετών και επιλογή σταθερού ή κυμαινόμενου επιτοκίου.

3. Με τη συνεργασία ιδιωτών
Χρηματοδότηση της επένδυσης με μόχλευση πόρων από τον Ιδιωτικό Τομέα,
ως Σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης. Η χρηματοδότηση γίνεται με βάση τις διατάξεις του σχετικού νόμου 3855/2010 και ειδικότερα για Παροχή Υπηρεσιών
Φωτισμού πολυετούς διάρκειας, με αποπληρωμή της αρχικής επένδυσης μέσω
των Ανταποδοτικών Τελών αποκλειστικά και μόνο με βάση το αποτέλεσμα στη
διάρκεια της επιλεχθείσας Συμβατικής Περιόδου. Ο Φορέας στην περίπτωση
αυτή θα έχει σαν όφελος την Εγγυημένη Απόδοση (έκπτωση επί της εξοικονόμησης, ανεξάρτητα του αποτελέσματος το οποίο αφορά τον Ανάδοχο). Το σύνολο
του ρίσκου, της ευθύνης λειτουργίας του Συστήματος και της εγγύησης του εξοπλισμού, βαραίνει τον Ανάδοχο για το σύνολο της Συμβατικής Περιόδου.
Εγγυητής του όλου επιχειρηματικού σχεδίου θα είναι το Κέντρο Ανανεώσιμων
Πηγών Ενέργειας που είναι κρατικός φορέας και υπό τον έλεγχο και την έγκριση
του οποίου πραγματοποιούνται όλα τα ανάλογα έργα.
ΠΡΟΤΑΣΗ μου : η αντικατάσταση του φωτισμού να πραγματοποιηθεί πιλοτικά σε
μία Δημοτική Κοινότητα , με δημοτική ή περιφερειακή χρηματοδότηση και σταδιακά αν διαπιστωθεί ότι όλα βαίνουν προς όφελος των δημοτών, να επιλεγεί για το
σύνολο του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης, μια από τις τρεις Μεθόδους Χρηματοδότησης Υλοποίησης του Έργου με μια ομόφωνη Απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου», καταλήγει την ενδιαφέρουσα και τεκμηριωμένη τοποθέτησή της.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021

Γνώμη
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Νώντας Κατσούλας: «Η Δημοτική
Αρχή φέρνει για ψήφιση με επείγουσες
διαδικασίες αποσπασματικά έργα»

Η

χηρή παρέμβαση στα γεγονότα που
λαμβάνουν χώρα στο Δημοτικό
Συμβούλιο Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης επιχειρεί ο δημοτικός σύμβουλος της αντιπολίτευσης Επαμεινώνδας
Κατσούλας, ο οποίος εγκαλεί τη δημοτική
αρχή του Βλάση Τσιώτου για έλλειψη ουσιαστικής ενημέρωσης του Δημοτικού Συμβουλίου πριν την ψήφιση μείζονων θεμάτων.
Συγκεκριμένα ο κ. Κατσούλας αναφέρεται διεξοδικά στο θέμα της σύναψης δανείου
ύψους 4 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση του
δημοτικού οδοφωτισμού και καταθέτει τις
ενστάσεις του, τόσο για τη διαδικασία, όσο
και για την απόφαση που ελήφθη, τελικά, με
την ισοψηφία – ουσιαστικά – των μελών του
δημοτικού συμβουλίου.
Θυμίζουμε ότι και η ανεξάρτητη δημοτική
σύμβουλος Γιόλα Μαστέλλου είχε καταθέσει
τις ενστάσεις της για το έργο και την υψηλή
δανειοδότηση, ενώ είχε προτείνει να εφαρμοστεί, αρχικά, πιλοτικά ώστε να αξιολογηθούν τα οφέλη του πριν ο δήμος προβεί στη
λήψη δανείου.
Ο κ. Κατσούλας από τη μεριά του, προχωράει το θέμα ένα βήμα παραπέρα και
τονίζει την έλλειψη ουσιαστικής συζήτησης
στο δημοτικό συμβούλιο των προοπτικών
και προτεραιοτήτων του δήμου, ενώ τονίζει ότι «η δημοτική αρχή φέρνει για ψήφιση
με επείγουσες διαδικασίες αποσπασματικά
έργα που δεν εντάσσονται σε έναν επιτελικό
σχεδιασμό».
Ας παρακολουθήσουμε το συνολικό σκεπτικό του και τις θέσεις του, στο κείμενο που
ανήρτησε ο ίδιος στα κοινωνικά δίκτυα:
«Οι τελευταίες μέρες της χρονιάς και ο ερχομός της νέας είναι περίοδος ευχών, περισυλλογής και αναστοχασμού. Τις μέρες αυτές,
επέλεξα να μην κάνω ανακοινώσεις για τα
δημοτικά τεκταινόμενα.
Τώρα όμως, μια βδομάδα μετά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου οφείλω να
ενημερώσω τους συνδημότες για τις θέσεις
μας κατά τη διεξαγωγή της συζήτησης και για
το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας που ακολούθησε, σχετικά με το θέμα που έφερε η Δημοτική Αρχή και αφορούσε την υποβολή ερωτήματος προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και
Δανείων, ώστε ο Δήμος μας να δανειοδοτηθεί
με 4 εκατομμύρια ευρώ για την αντικατάσταση του δημοτικού οδοφωτισμού!
Κατά την συζήτηση του θέματος επισημάναμε ότι:
Παρά τις επανειλημμένες ερωτήσεις μας,
ουδέποτε η Δημοτική Αρχή ενημέρωσε το
Δημοτικό Συμβούλιο για τα προηγούμενα
δάνεια τα οποία αποπληρώνει έως σήμερα ο
Δήμος μας, ούτε για την οικονομική του κατάσταση!
Ουδέποτε συζητήθηκαν οι προοπτικές και
οι προτεραιότητες του Δήμου για επιλογές
εκτέλεσης έργων που θεωρούνται σημαντικά
και αναγκαία.
Η Δημοτική Αρχή φέρνει για ψήφιση με
επείγουσες διαδικασίες αποσπασματικά έργα
που δεν εντάσσονται σε έναν επιτελικό σχεδιασμό.
Ουδέποτε προηγήθηκε συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την αναγκαιότητα αντικατάστασης των λαμπτήρων οδοφωτισμού με

λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας και για
τους πιθανούς τρόπους χρηματοδότησής της.
Και βέβαια ουδέποτε έγινε λόγος για σύναψη
δανείου τόσο μεγάλου χρηματικού ποσού.
Η Τεχνική Έκθεση-Μελέτη για ενεργειακή
αναβάθμιση και εξοικονόμηση ενέργειας του
Δήμου, που είχε απευθείας αναθέσει η Δημοτική Αρχή («Υπηρεσίες Συμβούλου Υποστήριξης Δήμου»), ύψους 20 χιλιάδων ευρώ
πλέον ΦΠΑ, παραδόθηκε στις 9/12/2020.
Ενώ υπήρχε χρόνος, δεν διανεμήθηκε σε
όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, ώστε
να ενημερωθούν πριν από την συνεδρίαση
της 28/12/2020, παρά μόνο σε ορισμένους,
επιλεκτικά από τον Δήμαρχο.
Δεν είναι δυνατή η λήψη καμιάς απόφασης
(ούτε «κατ’αρχήν» όπως αναφερόταν στην
ημερήσια διάταξη της πρόσκλησης), χωρίς οι
Δημοτικοί Σύμβουλοι να γνωρίζουν έστω το
περιεχόμενο της Τεχνικής Έκθεσης, χωρίς να
έχει προηγηθεί συζήτηση για την αναγκαιότητα ενός τέτοιου έργου και μάλιστα όταν για την
εκτέλεση του η Δημοτική Αρχή προτείνει να
χρεωθεί ο Δήμος με δάνειο 4 εκατομμυρίων
ευρώ!
Η περίοδος που διανύουμε με τις σοβαρές
οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας, θα είναι ιδιαίτερα χαμηλής εισπραξιμότητας για το
Δήμο μας. Το γεγονός αυτό θα πρέπει να μας
προβληματίζει και να μας καθιστά φειδωλούς
σε οικονομικά «ανοίγματα».
Τονίσαμε ότι δεν είμαστε αντίθετοι με την
ενεργειακή αναβάθμιση και εξοικονόμηση
ενέργειας του Δήμου μας, αλλά με τις αυταρχικές μεθοδεύσεις, με την συνεχιζόμενη
απαξίωση των Δημοτικών Συμβούλων και
ιδιαίτερα με την προσπάθεια χρησιμοποιήσής
τους για να επικυρώνουν ειλημμένες αποφάσεις της Δημοτικής Αρχής και μόνο.
Για όλους αυτούς τους λόγους προτείναμε
την ΑΝΑΒΟΛΗ της λήψης απόφασης.
Η πρότασή μας ΙΣΟΨΗΦΗΣΕ με την πρόταση της Δημοτικής Αρχής για «λήψη κατ’αρχήν απόφασης διερεύνησης της δυνατότητας
δανειοδότησης του Δήμου από το Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων» μετά από αλλεπάλληλες, επίμονες και πιεστικές παρεμβάσεις του Δημάρχου. Η πρόταση της Δημοτικής
Αρχής στηρίχθηκε από την Δημαρχιακή παράταξη και πρόθυμους συμπαραστάτες.
Η διαφοροποίηση της κυρίας Αδαμοπούλου, που ψήφισε ΛΕΥΚΟ και στις δύο προτάσεις αποτελεί προσωπική της επιλογή.
Με την ψήφο του Προέδρου του ΔΣ, που
προσμετράται διπλή σε περιπτώσεις ισοψηφίας, η απόφαση έλαβε τυπική πλειοψηφία!
Η Δημοτική Αρχή θα πρέπει αυτή την
φορά, να σκεφθεί σοβαρά τις περαιτέρω κινήσεις της, όταν το 50% του Δημοτικού Συμβουλίου έχει διαφορετική άποψη», καταλήγει.

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Πολιτισμός - Ιστορία
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4 Ιανουαρίου 1823: Η Μάχη στα Μαύρα Λιθάρια
που αποτέλειωσε τη στρατιά του Δράμαλη
Πώς περιγράφουν οι ιστορικές πηγές τα γεγονότα
Της Ευγενίας Κατούφα*

Σ

τις 4 Ιανουαρίου του 1823 έγινε η καταστροφή
των υπολειμμάτων της στρατιάς του Δράμαλη
στα Μαύρα Λιθάρια και την Ακράτα. Να πώς
περιγράφονται τα γεγονότα από διάφορες
ιστορικές πηγές:
«Οι Τούρκοι μετά την καταστροφή στα Δερβενάκια,
όσοι γλύτωσαν πήγαν στην Κόρινθο. Μανθάνοντας
εγώ ότι απέρασαν και οι πασάδες, απείκασα ότι θ’
απεράσουν από τα Μαύρα Λιθάρια δια Βοστίτσα και
Πάτρα δια ζαερέδες. Ευθύς διέταξα όλα τα στρατεύματα να με ακουλουθήσουν… Οι μενεμένοι Τούρκοι
έως 3.000 εις την Κόρινθον έμαθαν την πτώσιν τ’
Αναπλιού (30/11/1822) και εκίνησαν να υπάγουν
στην Πάτρα. … Τους επολιόρκησαν εις την Ακράτα
δύο μήνες. Τα τούρκικα καράβια έφθασαν μεντάτι,
τους επήραν και τους πήγαν στην Πάτρα».
Θ. Κολοκοτρώνης «Απομνημονεύματα».
Κοτζαμπάσηδες και κλεφτοκαπεταναίοι ήταν
έτοιμοι να αρχίσουν τον πόλεμο. Εμπρός στον
εξωτερικό κίνδυνο που απειλούσε τη χώρα ξέχασαν
τις πολιτικές διακρίσεις και τα μίση τους και έπιασαν
τις κατάλληλες θέσεις για να εμποδίσουν τους
εχθρούς να προχωρήσουν προς τη Βοστίτσα…
Εκείνοι απελπισμένοι οχυρώθηκαν στην παραλία
και έμειναν εκεί δύο μήνες, είχαν εξαντλήσει πια τις
τροφές τους και αυτά ακόμη τα άλογά τους και για
να ζεσταίνονται ξερρίζωναν και έκαιαν τα κλήματα
τις ελιές και τα άλλα δέντρα. Εμειναν εκεί έως ότου
καράβια τουρκικά και αγγλικά διέσωσαν μόνο 1.800
από του 3.οοο. Των άλλων τα κόκκαλα έμειναν για
χρόνια πανω στην ακρογιαλιά».
Α. Βακαλόπουλος «Ιστορία της Ελληνικής
Επανάστασης του 1821»
Η πολυήμερη αυτή μάχη άρχισε στις 4 Ιανουαρίου
1823. Ο ζαχολίτης καπετάν Παναγιωτάκης Γεραρής,
κατά διαταγή του Κολοκοτρώνη, είχε εγκαταστήσει φυλάκια στα περάσματα κοντά στο Δερβένι, με
διμοιρίτη τον Κορδούλη. Τα πρώτα πυρά τα δέχτηκαν οι Τούρκοι στη Λυγιά, μετά στη Ροδιά και
στη συνέχεια στο Δερβένι. Στα Μαύρα Λιθάρια ο
καπετάν Γεραρής είχε στήσει τα ταμπούρια του.
Μαζί του πολέμησαν και πολλοί άλλοι Ζαχολίτες και
Γκουραίοι με τσεκούρια και κλαδευτήρια, μαχαίρια
γιαταγάνια και ό,τι άλλο εύρισκαν. Εκείνος ήταν που
ειδοποίησε Ζαΐμη και Πετιμεζά για την έλευση του
εχθρού και συνετέλεσε στη συμφιλίωσή τους. Αυτοί
κατέλαβαν θέσεις κοντά στον ποταμό Κράθη και τα
υψώματα της Ακράτας. Στο μεταξύ έφτασαν από το
Μεσολόγγι ο Ο. Ανδρούτσος και ο Αντρέας Λόντος,
οι οποίοι κατέλαβαν τα νώτα των Τούρκων, δηλαδή τα Μαύρα Λιθάρια και την Πεταλού. Από όσους
κατάφεραν να φτάσουν στην Πάτρα οι περισσότεροι
πέθαναν από την εξάντληση. Αυτό ήταν το τέλος της
στρατιάς το Δράμαλη.
Π.Χ. Δορμπαράκης - Κασ. Πανουτσοπούλου
«Η περιοχή της Ευρωστίνης Κορινθίας»

Απόσπασμα από τα Αρχεία της Παλιγγενεσίας, τομ. 1, σελ 555. Οι πρόκριτοι της Ύδρας γράφουν αυτά στις
21 Ιανουαρίου 1823, προκειμένου να παρακινήσουν τους συμπατριώτες τους να ενισχύσουν τον αγώνα.

Για την δράση του αυτή ο Παναγιωτάκης Γεραρής
προβιβάστηκε σε χιλίαρχο.
Αρχεία της Παλιγγενεσίας τόμ.14, σελ. 127
«Οσοι γλύτωσαν καβαλώντας τα βουνά
έφθασαν με την ψυχή στο στόμα στην παραλία του
Μαυρολιθαριού κοντά στην Ακράτα, όπου τους
περιμάζεψαν τα τούρκικα καράβια».
Τ. Βουρνάς «Ιστορία της Νεώτερης και
σύγχρονης Ελλάδας»
«Οι Τούρκοι της Κορίνθου ωφεληθέντες από
την διάλυσιν της πολιορκίας διότι οι (Ελληνες)

στρατιώται έφυγαν και επήγαν εις στο Ναύπλιον
(μετά την παράδοση του) δια να πάρουν λάφυρα και
έμειναν αφύλακτοι, έφυγαν έως τρεις χιλιάδες με
τον Δελή Αχμέτ δια να υπάγουν εις τας Πάτρας…
Εφθασαν μέχρι της Ακράτας απολέμητοι και μόνον
ο Χελιώτης έτρεξε κατόπιν των .… Τα δύο κόμματα
ελησμόνησαν την έχθραν των και εξεκίνησαν
ως ήσαν όλοι μαζύ και εβγήκαν έμπροσθεν των
Τούρκων και ευθύς έπιασαν τας θέσεις. Και το μεν
μέρος το έμπροσθεν το ονομαζόμενον Βουνόν και
τον μύλον του Ζαΐμη έπιασαν οι καπεταναίοι, οι δε
πρόκριτοι με τους ιδικούς των στρατιώτας έπιασαν
το μέρος το όπισθεν και έστειλαν τον Σολιώτην
και έπιασε την γράναν η οποία είχε πρότερον
ανοιχθεί δια να φυτευθεί αμπέλιον … Οι Τούρκοι
δεν ημπόρεσαν να περάσουν και απελπισθέντες
έστρεψαν και πήγαν να χτυπήσουν τους Ελληνας
οι οποίοι ήσαν εις το χάνι του Ζαΐμη. Τότε πλέον
ώρμησαν κατά τον Ξερόκαμπον. … Απελπισθέντες
ετραβήχθησαν κατά τον αιγιαλόν …Κατόπιν δε
ήλθαν εκεί οι Ανδρέας Ζαΐμης και Ανδρέας Λόντος,
οι πατέρες της Μονής του Μεγάλου Σπηλαίου και
πολλοί άλλοι παληκαράδες…. Μετά τούτους ήλθεν
εκεί και ο Οδυσσεύς Ανδρούτσου με εκατόν πενήντα
στρατιώτας. … Ηλθαν τα καράβια τα ιδικά των και
άλλα από τας Πάτρας με σημαίαν αγγλικήν και τους
επήραν με πόλεμον, διότι τα καράβια εκτυπούσαν
με τα κανόνια των τους Ελληνας και ούτοι πάλι
εκτύπων τους Τούρκους, οι οποίοι πολλά κακά
έπαθον κατά το εμβαρκάρισμα, διότι ο τόπος έχει
δεν έχει λιμένα και η θάλασσσα εφύσκωνε και δεν
άφηνε τας βάρκας να ζυγώσουν και ένεκα τούτου
πολλοί επνίγησαν εις την θαλασσαν και πολλοί
εσκοτώθηκαν από τους Έλληνας …
Ταύτα εμάθομεν ύστερον από αυτούς τους ιδίους
Τούρκους και από Ελληνες οι οποίοι ευρέθησαν με
τους Τούρκους».
Φωτάκου «Απομνημονεύματα»
* Η κ. Ευγενία Κατούφα είναι Δημοσιογράφος, μέλος
της ΕΣΗΕΑ και δημοτική σύμβουλος Χαλανδρίου
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ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΊΑΣΗ
Γράφει ο ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΗΜΟΣΘ.
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΨΙΛΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
Εκδόσεις: ΕΝΑΛΙΟΣ
ISBN: 978-960-536-385-7
Αριθμός σελίδων: 512
Πρώτη Έκδοση : 2007
Σε κάθε ιστορική περίοδο, όταν τα γεγονότα εξελίσσονται, κάποια άτομα αναδεικνύονται πρωταγωνιστές είτε του κοινού
συμφέροντος, είτε του ατομικού και της
τσέπης τους, είτε απλώς παρακολουθούν
αμέτοχοι, ώστε να προσκολληθούν στην

πλευρά που τελικά θα επικρατήσει.
Στη συνέχεια έρχεται η πολιτική, που
φιλτράροντας πρόσωπα και γεγονότα, θα
αποφασίσει και θα ανακηρύξει τους άξιους
να τιμηθούν από την πατρίδα, είτε τους ‘μη
άξιους’ που πρέπει είτε να παραδοθούν
στην χλεύη, είτε να ξεχαστούν οριστικά.
Γιατί όχι, την ιστορία δεν την γράφουν οι
ιστορικοί, τη γράφουν οι εντολοδόχοι της
εκάστοτε επικρατούσας παράταξης. Την
ιστορία τη γράφουν οι νικητές, γιατί ο λαός
πρέπει να ξέρει μόνο ότι εξυπηρετεί και
στηρίζει την ηγεσία του και τις απόψεις της.
Και οι ιστορικοί, τί κάνουν οι ιστορικοί;
Με το θέμα αυτό αποφάσισε να καταπιαστεί ο συγγραφέας, που αν και δικαστής
στο επάγγελμα, ασχολήθηκε στην αναζή-

τηση της
αλήθειας και μας την προσφέρει. Άγνωστες πτυχές των γεγονότων που διαδραματίστηκαν κατά την προετοιμασία και τη
διάρκεια των χρόνων της επανάστασης,
εναντίον των Οθωμανών και της δημιουργίας του σύγχρονου ελληνικού κράτους.
Πόσοι άξιοι ήταν οι ήρωες, που οι προτομές τους κοσμούν τα άλση και τις πλατείες και οι μορφές τους στολίζουν τους
τοίχους των σχολικών αιθουσών; Αξίζουν
πράγματι αυτή την τιμή;
Για ποιο λόγο προκλήθηκε εμφύλιος
μεταξύ Ρουμελιωτών και Μοραϊτών την
ώρα που η επανάσταση κινδύνευε να
χαθεί από την επιδρομή του Ιμπραήμ και
ποιοι ήταν οι θλιβεροί πρωταγωνιστές;
Πόσο βοήθησαν οι ξένες δυνάμεις και
οι διάφοροι φιλέλληνες και για ποιους λόγους;
Ήταν ο ρόλος της εκκλησίας θετικός ή
αρνητικός κατά την επανάσταση;
Ευλόγησε όντος ο Παλαιών Πατρών
Γερμανός το λάβαρο ή ήταν ένα ακόμη
εφεύρημα που εξυπηρετούσε κάποιες
σκοπιμότητες.
Υπήρχε κρυφό σχολείο ή πρόκειται για
έναν ακόμη μύθο;
Ποιοι τελικά έδωσαν το βιός τους και το
αίμα τους για την πατρίδα και

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

Τα ενυπόγραφα άρθρα δεν εκφράζουν θέσεις της εφημερίδας

την ελευθερία και ποιοι γέμιζαν την κασέλα
τους με χρήμα;
Αυτά και άλλα πολλά αναζήτησε ο συγγραφέας σκαλίζοντας παλιά αρχεία, καταγραφές περιηγητών, απομνημονεύματα
αγωνιστών, αναφορές προξένων ξένων
δυνάμεων και κάθε άλλο χρήσιμο στοιχείο.
Και βρήκε ένα πλούτο υλικού που θα
μπορούσε να αποκαθηλώσει αρκετούς
από τους ήρωες μας, αλλά και να δυναμώσει την πίστη μας στην αξία κάποιων άλλων. Γιατί πάντα υπάρχουν οι ανιδιοτελείς
αγνοί πατριώτες, που τιμούν την πατρίδα,
όπως υπάρχουν και οι καιροσκόποι πατριδοκάπηλοι, που την πατρίδα την αποτιμούν μόνο σε χρήμα.
Αν η ιστορία που μάθαμε στα σχολεία
δεν σας αρκεί και έχετε το κουράγιο να
μάθετε και κάποιες κρυμμένες και μάλλον
δυσάρεστες λεπτομέρειες, το βιβλίο αυτό
θα σας δώσει αρκετό υλικό.
Γιατί όπως λέει και ο εθνικός μας ποιητής Διονύσιος Σολωμός,
«Το Έθνος πρέπει να μάθει να θεωρεί
εθνικό ό,τι είναι αληθινό».

Ο συγγραφέας
Ο Θεόδωρος Παναγόπουλος γεννήθηκε
στο Καλλιάνι Κορινθίας και ζει στην Κρήτη.
Σπούδασε Νομικά στο Πανεπιστήμιο
Αθηνών και υπηρέτησε για πολλά χρόνια
ως δικαστής της τακτικής Δικαιοσύνης.
Τα πνευματικά του ενδιαφέροντα κινούνται γύρω από τα θέματα της Ιστορίας, της
θρησκειολογίας και των Κοινωνικών Επιστημών.
Άρθρα του και δοκίμια έχουν δημοσιευτεί
σε εφημερίδες και σε περιοδικά των Αθηνών
Είναι συνεργάτης της εφημερίδας ΠΑΤΡΙΣ
του Ηρακλείου, από της στήλες της οποίας
σχολιάζει την επικαιρότητα, ενώ παράλληλα
συνεχίζει το συγγραφικό του έργο.

Νίκος Καραμαλίκης
Μαιευτήρας Γυναικολόγος
Εξειδικευµένος ενδοσκοπικός χειρουργός
Ειδικευµένος στην Αγγλία
Συνεργάτης Ιασώ, Ρέα
Ιατρείο Αθήνας
Τιµ. Βάσσου 10, Αθήνα
210 6432630
Ιατρείο Κορίνθου
Νοταρά 79, 2ος όροφος
Κόρινθος 27410 51177
κιν. 6974 446115
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡ.

ΚΟΡΑΝΤΑΝΗΣ

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

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

ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΚΟ

ΠΡΩΙ

ΙΑΤΡΕΙΟ

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

ΙΑΤΡΕΙΟ:

Βλάσιος Ιωαν. Μπάρτζης
Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος
Ενηλίκων και Παίδων

e-mail: korantaniskonstantinos26@gmail.com

GRAPHIC DESIGN STUDIO

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

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

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

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

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΑΧΙ
Volkswagen Passat

ΕΔΡΑ ΚΙΑΤΟ 6940287828

Ένα ξεχωριστό ημερολόγιο για το 2021,
με μοναδικές ανέκδοτες ιστορίες από τα χωριά της Βόχας!
Ιστορίες από χρόνια περασμένα που διατηρούνται προφορικά ως τις μέρες μας.
Αφηγήσεις αστείων περιστατικών, αλλά και ιστορικών γεγονότων
όπως διασώθηκαν από στόμα σε στόμα.
Μην το χάσετε!

τηλ. παραγγελίας: 6974583005, 6976279372 και 6975866576

Τιμή: 2 ευρώ.

