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Ενεργοποιήθηκε η ΣΔΙΤΕνεργοποιήθηκε η ΣΔΙΤ

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ

Συνάντηση 
Αννίβα-Γκιολή για 
τα μεγάλα έργα 
του δήμου

ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ - ΤΑΓΑΡΑΣ - ΓΚΙΟΛΗΣ

Σύσκεψη στη 
Στυμφαλία για το 
μέλλον της λίμνης

■ σελ.  3

■ σελ.  21

■ σελ.  7

■ σελ.  9

■ σελ.  5

ΝΕΟΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

Δήμαρχος από την πρώτη 
Κυριακή με 43%

ΔΕΡΒΕΝΙ
Γιατί και ποιοι 
το ονομάζουν
“Μαϊάμι της 
Πελοποννήσου”

ΧΡΙΣΤΟΣ ΔΗΜΑΣ

Το φράγμα 
του Ασωπού 
θα παραδοθεί 
στα τέλη του 2022

ΑΘΗΝΑ ΚΟΡΚΑ

Επίσκεψη στο 
αρχαίο λιμάνι 
Κεγχρεών 
με στόχο την 
αποκατάσταση

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
Συνάντηση 
Νανόπουλου με τον 
υπουργό Τουρισμού

ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ
Αναρτήθηκαν 
για την Κορινθία
Οι ενέργειες 
και οι προθεσμίες■ σελ.  5■ σελ.  20 ■ σελ.  14

Το έργο έχει ομαλή εξέλιξη. 
Μας απασχόλησε η βατότητα 
του δρόμου σύνδεσης 
βόρειων και Νότιων άκρων 
του λιμένα, δήλωσε η 
αντιπεριφερειάρχης.

Μειώνεται ο αριθμός 
των δημοτικών συμβούλων

■ σελ.  15
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Η σελίδα του Λέωντος...
Ηπολιτική λειτουργεί όπως 

η κλεψύδρα. Και ίσια και 
ανάποδα. Έτσι ο καλός μας πρω-
θυπουργός κάποια πράγματα που 
ως αντιπολίτευση τα κατάγγελλε 
απαράδεκτα και εθνικώς επιζήμια, 
τώρα τα εμφανίζει περήφανος ως 
επιτυχίες και μάλιστα προσωπικές 
του. Να ‘ναι καλά να μας εκπλήττει 
με τις επιτυχίες του!!!

Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους χαρακτήρισε την υπόθεση NOVARTIS ‘Σκάν-
δαλο’. Το Υπουργικό Συμβούλιο του Κράτους χαρακτήρισε την υπόθεση ‘Σκευ-

ωρία’. Να δούμε τώρα με τι μούτρα θα πάμε να ζητήσουμε αποζημιώσεις από την 
εταιρεία. Για ευθύνες πολιτικών (ποινικές και πολιτικές) δεν το συζητάμε, το έχουμε 
κλείσει!!!

Να εφαρμόσουν με συνέπεια τη ‘Συμφωνία των Πρεσπών’ ζήτησε ο πρωθυπουρ-
γός μας από τον υπουργό εξωτερικών της ‘Βόρειας Μακεδονίας’,  που επισκέ-

φτηκε πρόσφατα τη χώρα μας.
Έχει ο καιρός γυρίσματα……!!!

Πριν από μερικά χρόνια προβεβλη-
μένο στέλεχος του κυβερνώντος 

κόμματος είχε δηλώσει ότι 10,000 
άτομα της κομματικής νεολαίας περιμέ-
νουν τη σειρά τους για είσοδο στο δη-
μόσιο ταμείο (δεν το είπε ακριβώς έτσι 
αλλά αυτό εννοούσε).
Υπουργούς βάλαμε με το τσουβάλι, οι 
μετακλητοί κάνανε παγκόσμιο ρεκόρ, 
κάτι διοικητές και σύμβουλοι σε ΔΕΚΟ, 
κάτι από δω, κάτι από κει, λίγες εκα-
τοντάδες έμειναν και θα πιάσουμε το 
στόχο. Έτσι μειώνεται και η ανεργία 
των ‘Αρίστων’.  Κουράγιο παιδιά θα τα 
καταφέρετε!!!

Εξαιρετικό σχεδιασμό μας παρουσί-
ασε ο αρμόδιος υπουργός, για την 

διαδικασία εμβολιασμού του πληθυ-
σμού, προ διμήνου. 
Σχέδια, διαγράμματα, ωραίες φωτο-
γραφίες (από το Google βέβαια), εκα-
τοντάδες εμβολιαστικά κέντρα, κατα-
ψύκτες, πληθώρα εμβολίων, ταχύτητα 
και ασφάλεια.
Τα είδαμε, τα χαρήκαμε, ενθουσιαστή-
καμε, ανακουφιστήκαμε, τον δόξασε 
και η ‘λίστα Πέτσα’, όλα ωραία και 
πρόσβαρα. 
Μετά προσγειωθήκαμε στην ‘νεοελλη-
νική’ μας πραγματικότητα.
«Βλέποντας και κάνοντας», δήλωσε ως 
αρμοδιότερος ο πρωθυπουργός μας. 
«Μου θέλατε και σχέδιο» (συνέχισε από 
μέσα του)!!!

Το σπουδαστικό της ασφάλειας επα-
νήλθε, άντε με το καλό και τα πιστο-

ποιητικά κοινωνικών φρονημάτων να 
τελειώνουμε. Δε μπορώ τα μεσοβέζικα 
και τις προχειρότητες!!!
 

Δεν προσλαμβάνουν προσωπικό στο 
Εθνικό Σύστημα Υγείας, γιατί σκο-

πεύουν να εκπαιδεύσουν τους αστυνο-
μικούς των πανεπιστημίων να κάνουν 
ενέσεις. Έτσι όταν δε θα έχουν δουλειά, 
θα βάζουν πλάτη στους εμβολιασμούς. 
Μ’ ένα σμπάρο δυο τρυγόνια και να 
σταματήσουν τα κακόπιστα σχόλια πα-
ρακαλώ!!!

Μια πολύ σπουδαία καινοτομία που 
εισήγαγε η προηγούμενη κυβέρ-

νηση, στις δημοτικές εκλογές, ήταν οι 
ανεξάρτητοι συνδυασμοί στις τοπικές 
κοινότητες,  που στόχο είχε να εμπλα-
κούν και νέα πρόσωπα στα κοινά των 
δήμων μας, δυστυχώς καταργείται. 
Όποιος βρει την αιτία κερδίζει θέση με-
τακλητού συμβούλου. Σπεύσατε!!!
   

Πρόστιμο θα επιβάλετε στους μαθη-
τές που αργούν να γυρίσουν σπίτια 

τους μετά το σχολείο. Εξαιρετικό μέτρο. 
Ευτυχώς που μας κυβερνούν οι άριστοι 
και δικαιώνουν αυτόν που είπε η «Φα-
ντασία στην Εξουσία (άλλο ήθελα να πω 
αλλά ας όψεται η λογοκρισία)!!!
 

Βρέθηκε το πρόβλημα που καθυστε-
ρεί η έκδοση συντάξεων και έχουν 

μαζευτεί μερικές εκατοντάδες χιλιάδες. 

Δεν είχαμε ‘project manager’ δήλωσε 
περιχαρής ο αρμόδιος υπουργός και ο 
πρωθυπουργός μας έσπευσε να τον συγ-
χαρεί. Κοίτα να δεις πόσο απλό ήταν και 
μείς νομίζαμε ότι είτε το κάνουν επίτηδες 
είτε δεν έχουν υπαλλήλους!!!

Με το νέο νόμο ουσιαστικά οι δι-
αδηλώσεις απαγορεύονται. Δε 

μπορώ να καταλάβω γιατί χρειάζεται 
ένας τόσο περίπλοκος νόμος. Μπορού-
σαν απλά να επιβάλουν να γίνονται οι 
διαμαρτυρίες με τηλεδιάσκεψη. Δηλαδή 
‘Τηλε-διαμαρτυρίες’. Τώρα που έχου-
με την τεχνογνωσία γιατί να πάει χα-
μένη, χώρια που μπορούν να μπαίνουν 
και διαφημίσεις για να έχουν έσοδα τα 
σωματεία!!!.

Το είδαμε κι αυτό. Ένοπλη φρουρά 
στην αμερικάνικη Βουλή. Δεν πήγε 

χαμένη η τεχνογνωσία σε πραξικοπή-
ματα ανά τον κόσμο τελικά!!!

Δε φταίνε οι οπαδοί μου, αλλά κά-
ποιοι αριστεροί που εισχώρησαν, 

δήλωσε ο Τράμπ (πρώην πρόεδρος).
Δε φταίμε εμείς που καθυστερούμε 
τους εμβολιασμούς, αλλά οι αριστεροί 
δήλωσε επιφανής βουλευτής του κυ-
βερνώντος.
Φταίει το ζαβό το ριζικό μας!
Φταίει ο Θεός που μας μισεί!
Φταίει το κεφάλι το κακό μας!
Φταίει πρώτ’ απ’ όλα το κρασί!
Δήλωσε ο ποιητής!!!

Επένδυση Ελληνικού (σε συνέχειες). 
Δανεικά από τις τράπεζες ζητά ο 

‘επενδυτής’ για να προχωρήσει το ‘μεγα-
λειώδες’ και ‘μνημειακό’  έργο. Αν κερδί-
σει από την επένδυση θα βάλει τα κέρδη 
στην τσέπη, αν χάσει θα τα πληρώσουν οι 
τράπεζες, δηλαδή εμείς.  Τα δικά σου δικά 
μου και τα δικά μου δικά μου, που έλεγε 
και ο Καραγκιόζης!!!

Οι φαρμακευτικές εταιρίες, που 
ασχολήθηκαν με την παραγω-

γή του εμβολίου, χρηματοδοτήθηκαν 
πλουσιοπάροχα από τις κυβερνήσεις 
για να επιταχύνουν το έργο τους. Κα-
λώς μέχρι εδώ. Τώρα που πουλάνε εμ-
βόλια και έχουν αρχίσει να εισπράττουν 
εκατοντάδες εκατομμύρια, τις επιδοτή-
σεις θα τις επιστρέψουν ή θα τα βάλουν 
όλα στην τσέπη?
Ευγενικά ρωτάω!!!

Ακούω πολλές αγωνιώδεις κραυ-
γές τελευταία για τον κίνδυνο να 

χαθεί η γλώσσα μας επειδή έχουμε ει-
σάγει ξενόφερτες λέξεις. Αγαπητοί φί-
λοι όποιος λέει ανοησίες είτε στ’ αρχαία 
ελληνικά τις πει, είτε σε αργκό, είτε στα 
καλιαρντά, είτε στα κορακίστικά, πάλι 
ανοησίες θα μείνουν. Ακόμη χειρότερα 
όποιος κάθετε και τις ακούει. Ηρεμήστε 
και αγρυπνείτε· δεν κινδυνεύουμε από 
τις λέξεις, από τα νοήματα να φυλάγε-
σθε!!!

Λ.Σ. (27/01/2021)

Γράφει και επιμελείται ο ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ  • LeoStergiopoulos@Gmail.com
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Ο
Υφυπουργός Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων και Βουλευτής 
Κορινθίας Χρίστος Δήμας, 
πραγματοποίησε τηλεδιά-

σκεψη με τον Υφυπουργό Αγροτικής 
Ανάπτυξης & Τροφίμων, κ. Γιάννη 
Οικονόμου, τον Γενικό Γραμματέα 
Αγροτικής Ανάπτυξης, κ. Κωνσταντί-
νο Μπαγινέτα και τον Διευθυντή της 
Διεύθυνσης Τεχνικών έργων και Υπο-
δομών κ. Αθανάσιο  Πετρογιάννη.

Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Δήμας 
επεσήμανε την ανάγκη να προγραμ-
ματιστούν άμεσα οι μελέτες που 
αφορούν το αρδευτικό δίκτυο του 
Φράγματος προκειμένου να επωφε-
ληθεί από τα ευεργετήματα του έργου 
ο πρωτογενής τομέας και γενικότερα 
οι αγρότες της ευρύτερης περιοχής.

Παράλληλα συζητήθηκε η πρόοδος 
των έργων κατασκευής του Φράγ-
ματος με το ποσοστό εκτέλεσης του 
να βρίσκεται σήμερα στο 60% της 
κύριας σύμβασης και 25% της συ-
μπληρωματικής. Σύμφωνα με τις 
εκτιμήσεις του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης, το Φράγμα αναμένεται 
να ολοκληρωθεί προς το τέλος του 
2022.

Ο κ. Δήμας τόνισε χαρακτηριστικά:
«Αναμφίβολα το Φράγμα του Ασω-

πού είναι ένα έργο με πολύ μεγάλες 
αναπτυξιακές προοπτικές συνολικά 
για τον Νομό Κορινθίας. Συζήτησα 
με τον αρμόδιο Υφυπουργό, τον Γε-
νικό Γραμματέα Υπουργείο Αγροτι-
κής Ανάπτυξης και τον Διευθυντή 
την ανάγκη να προγραμματιστούν 
άμεσα οι μελέτες που θα αφορούν 
το αρδευτικό δίκτυο του Φράγματος 
προκειμένου να επωφεληθούν οι 
αγρότες και οι καλλιέργειες της ευ-

ρύτερης περιοχής. Οι εργασίες για 
την ολοκλήρωση του έργου βρίσκο-
νται σε καλό δρόμο και όπως με δι-
αβεβαίωσαν το Φράγμα εκτιμάται να 
είναι έτοιμο στο τέλος του 2022».

Σημαντικές εξελίξεις για την 
Διώρυγα Κορίνθου

Σημαντικές είναι οι εξελίξεις οσον 
αφορά την καταπτώσεις εντός της Δι-
ώρυγας της Κορίνθου. Συγκεκριμένα 
οπως αναφέρει ο ίδιος ο Κορίνθιος 
Βουλευτής και Υφυπουργος Ανάπτυ-
ξης & επενδύσεων Χρίστος Δήμας για 
την Διώρυγα Κορίνθου:

“Την προηγούμενη εβδομάδα είχα 
ζητήσει από τον Υπουργό Υποδομών 
κ.Κώστα Καραμανλή και τον Γενικό 
Γραμματέα Υποδομών κ. Γιώργο Κα-
ραγιάννη, να βοηθήσει το Υπουργείο 
Υποδομών στο θέμα των κατολισθή-
σεων της διώρυγας Κορίνθου.”

Πράγματι, ανταποκρίθηκαν άμεσα, 
και τους ευχαριστώ θερμά για αυτό, 
με αποτέλεσμα την Δευτέρα που 
μας πέρασε κλιμάκιο του Υπουργείο 

Υποδομών διενήργησε αυτοψία στην 
Διώρυγα όπου οι τεχνικοί υπογραμ-
μίζουν την ανάγκη να πραγματοποι-
ηθούν «άμεσα τοπογραφική μελέ-
τη, γεωτεχνική έρευνα και μελέτη 
που θα χρειαστούν τουλάχιστον 16 
εβδομάδες και στην συνέχεια εργα-
σίες με εκτιμώμενο προϋπολογισμό 
της τάξεως των 8-9 εκατομμυρίων 
Ευρώ.»”

Για να μπορέσει όμως το Υπουργείο 
Υποδομών & Μεταφορών να προχω-
ρήσει σε όλα αυτά απαιτείται αρχικά 
να υπάρξει αρμοδιότητα του, συνε-
πώς θα πρέπει να υπογραφεί μία προ-
γραμματική σύμβαση με την ΑΕΔΙΚ 
το οποίο ήδη δρομολογείται. Επίσης, 

λόγω των συνθηκών ζήτησα από την 
Περιφέρεια να κηρυχθεί η περιοχή 
σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, 
βασιζόμενος πάντοτε στις επιστημονι-
κές αναλύσεις.

Σύμφωνα με την πρόσφατη εκτίμη-
ση επικινδυνότητας και διερεύνησης 
του κατολισθητικού κινδύνου που 
υπογράφουν ο Καθηγητής κ. Λέκκας 
και ο Γενικός Διευθυντής του ΕΑΓ-
ΜΕ κ. Τσώκος «η περιοχή στο δυτικό 
πρανές της διώρυγας Κορίνθου έχει 
αυξημένη επικινδυνότητα για εκδήλω-
ση καταπτώσεων που θέτει σε κίνδυνο 
την ναυσιπλοΐα. Ως εκ τούτου, κρίνεται 
επιτακτική ανάγκη η άμεση λήψη μέ-
τρων αποφόρτισης και προστασίας των 
πρανών».

Σε συνεννόηση με τον υφυπουργό 
Συντονισμού Κυβερνητικού Έργου 
κ. Άκη Σκέρτσο, τον Γ.Γ. Δημόσιων 
Επενδύσεων και ΕΣΠΑ κ. Δ.Σκάλκο 
ξεκινάμε άμεσα την διαδικασία ώστε 
να εξασφαλιστεί η απαιτούμενη χρη-
ματοδότηση για τις μελέτες και τις 
απαραίτητες κατασκευές της διώρυ-
γας Κορίνθου από το Υπουργείο Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων. Ενημέρωσα 
τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ. 
Παναγιώτη Ε. Νίκα και τον Αντιπερι-
φερειάρχη Κορινθίας κ. Αναστάσιο 
Γκιολή για την πορεία των δράσεων 
όσον αφορά την Διώρυγα Κορίνθου”

Χρίστος Δήμας: “Το Φράγμα Ασωπού 
θα παραδοθεί στα τέλη του 2022”

Τηλεδιάσκεψη του Κορίνθιου υφυπουργού για τo απαιτούμενο αρδευτικό δίκτυο
Σημαντικές εξελίξεις και για τη Διώρυγα Κορίνθου

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
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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΜΑΡΜΑΡΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ
ΘΑΝΑΣΕΝΑΡΗΣ

Μουσών 14,
Βέλο Κορινθίας

Mάρµαρα • γρανίτες
φυσικά πετρώµατα

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

ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΣΥΡΙΖΑ:  
Σταματήστε επιτέλους 
τoν εμπαιγμό των 
επιστημόνων

Με πρωτοβουλία του βουλευτή 
Κορινθίας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Γιώργου 
Ψυχογιού και τις υπογραφές 41 
συνολικά βουλευτών, κατατέθη-
κε Αναφορά προς τον Υπουργό 
Εργασίας με βασικό θέμα τα όσα 
διεκδικούν εννέα επιστημονικοί 
σύλλογοι και φορείς με επιστολή 
τους προς τον κο Χατζηδάκη.
Το Υπουργείο Εργασίας οφείλει 
να ανταποκριθεί άμεσα και να 
καταβληθεί έστω αυτό το ελάχιστο 
έκτακτο βοήθημα των 400 ευρώ 
σε όλους του δικαιούχους των 
αντίστοιχων κλάδων καθώς και να 
προχωρήσει στην έκδοση Υπουρ-
γικής Απόφασης για την ανάρτηση 
της πλατφόρμας υποβολής αιτήσε-
ων των δυνητικών δικαιούχων στο 
Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑ-
ΝΗ», αλλά και να ακολουθήσει μια 
γενναία δέσμη μέτρων ουσιαστι-
κής στήριξης ώστε να μπορέσουν 
οι επαγγελματίες να επιβιώσουν 
οικονομικά.
Στην αναφορά μεταξύ άλλων 
σημειώνεται: 
«Οι καταστάσεις που έχουν δημι-
ουργηθεί τους τελευταίους έντεκα 
μήνες, από τον τρόπο που έχει επι-
λέξει το Υπουργείο να διαχειριστεί 
τα αποτελέσματα των περιορισμών 
που επιβάλει η υγειονομική κρίση, 
αφήνοντας στην τύχη τους και 
χωρίς καμία ουσιαστική στήριξη 
δεκάδες χιλιάδες ελεύθερους 
επαγγελματίες, καθιστά αυτονό-
ητο ότι πρέπει να γίνει έστω το 
ελάχιστο και να καταβληθεί άμεσα 
το οικονομικό βοήθημα που έχει 
από μήνες υποσχεθεί η Κυβέρνη-
ση αλλά και να ακολουθήσει μια 
γενναία δέσμη μέτρων ουσιαστι-
κής στήριξης ώστε να μπορέσουν 
οι επαγγελματίες να επιβιώσουν 
οικονομικά».

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Νέες αρμοδιότητες για τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος Νίκο Ταγαρά

Γ. Ψυχογιός: Για τα ΕΛΤΑ στην Κορινθία η απάντηση του 
Υφυπουργού είναι ότι συνεχίζεται η απαξίωσή τους

Μ
ε νέες  αλλά και διευρυμένες αρμοδιότητες συνεχίζει 
τη θητεία του ο Κορίνθιος πολιτικός, Νίκος Ταγαράς 
στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που αφο-
ρούν στη Γενική Γραμματεία Χωρικού Σχεδιασμού και 

Αστικού Περιβάλλοντος, στη Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης και Γεωχωρικών Πληροφοριών καθώς και 
στη  Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας 
Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων.

Με τις νέες αρμοδιότητες, ο υφυπουργός Νίκος Ταγαράς ανα-
λαμβάνει ένα βαρύ χαρτοφυλάκιο θεμάτων που αφορούν σε 
χωροταξικά όσο και σε πολεοδομικά θέματα για όλη την επικρά-
τεια. Επιπλέον, είναι αρμόδιος και για τις περιβαλλοντικές αδειο-
δοτήσεις σε μεγάλα projects, υφιστάμενα και νέα. Σε συνδυασμό 

δε με την αρμοδιότητα για ζητήματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνη-
σης και Γεωχωρικών Πληροφοριών, είναι πλέον διαθέσιμα  και 
τα απαραίτητα ψηφιακά εργαλεία για τον ορθό προγραμματισμό, 
την επιτάχυνση και τη  διαφάνεια που απαιτεί το αναπτυξιακό δι-
ακύβευμα της χώρας, τόσο στη χωροταξία και την πολεοδομία 
όσο και στις περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις. 

Ο Νίκος Ταγαράς, μετά τη δημοσιοποίηση των αρμοδιοτήτων 
του δήλωσε:

«Τιμή, ευθύνη και ώρα για ακόμη πιο παραγωγική δουλειά. 
Ευχαριστώ θερμά τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη για 
την εμπιστοσύνη. Στόχος είναι η ανάταξη της χώρας από τις συ-
νέπειες της σκληρής -σε παγκόσμιο επίπεδο- πανδημίας καθώς 
και η στήριξη της κοινωνίας, ένα εθνικό στοίχημα που καλούμα-
στε να κερδίσουμε όλοι μαζί».

Συζητήθηκε στη Βουλή, πριν λίγες μέρες, η  Επίκαιρη Ερώ-
τηση του βουλευτή Κορινθίας του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, Γ. Ψυχογιού, 
προς τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με την οποία 
ο βουλευτής Κορινθίας ζήτησε από το αρμόδιο Υπουργείο να 
προβεί άμεσα στις απαιτούμενες ενέργειες για την ενίσχυση 
των ΕΛΤΑ στην Κορινθία με προσωπικό, προκειμένου να μην 
κλείσει κανένα κατάστημα και να αναβαθμιστούν οι υπηρε-
σίες τους. 

Ο βουλευτής τόνισε πως τα καταστήματα ΕΛΤΑ στην Κοριν-
θία απαξιώνονται διαρκώς, με αποτέλεσμα να μην μπορούν 
να ανταποκριθούν στις πολλαπλές υπηρεσίες που παρέχουν. 
Ανέφερε πως αυτή τη στιγμή υπηρετούν σε ολόκληρη την 
Κορινθία 50 υπάλληλοι σε 12 καταστήματα για να εξυπη-
ρετήσουν 147.000 κατοίκους(!). Οι εξελίξεις αυτές έχουν 
προκαλέσει μεγάλη ανησυχία και ανασφάλεια  στους υπαλ-
λήλους, τις τοπικές κοινωνίες και τους φορείς της Κορινθίας.

Σε αυτό το πλαίσιο ρώτησε τον Υπουργό, πώς θα παρέμβει 
για την επαρκή στελέχωση των καταστημάτων για να μπο-
ρέσουν να εκπληρώσουν τον κοινωνικό τους ρόλο και ποια 
άμεσα μέτρα προτίθεται να λάβει προκειμένου να μην συνε-
χιστεί η απαξίωση των ΕΛΤΑ, να μην κλείσουν καταστήματα, 
αλλά να ενισχυθούν και να αναβαθμιστούν.

Στη δευτερολογία του ο βουλευτής, έθεσε υπόψη του Υφυ-
πουργού  την ανύπαρκτη στήριξη των ΕΛΤΑ Κορινθίας χωρίς 
προσλήψεις προσωπικού, με λύση συμβάσεων και απολύσεις 
εκτάκτου προσωπικού, με ακύρωση του προγράμματος εναλ-
λακτικής θητείας, μειώσεις μισθών, καταπάτηση εργασιακών 
δικαιωμάτων και εξουθένωση του προσωπικού, κλπ. Ανα-
φέρθηκε, επίσης, στις παρεμβάσεις της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ 
με την περιφρούρηση του δημόσιου χαρακτήρα των ΕΛΤΑ, 
προσλήψεις συμβασιούχων και λοιπού προσωπικού, απόδο-
ση των χρημάτων για την καθολική υπηρεσία των ΕΛΤΑ και τις 
οφειλές των φορέων του Δημοσίου προς τον Οργανισμό και με 
εκσυγχρονισμό και διασύνδεση των υπηρεσιών.

Ο βουλευτής, τέλος, ζήτησε την άμεση πρόσληψη τουλά-
χιστον 15 υπαλλήλων που απαιτούνται για να καλυφθούν οι 
στοιχειώδεις ανάγκες των καταστημάτων στην Κορινθία δη-
λώνοντας παράλληλα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δεν θα επιτρέψει να 
κλείσει κανένα κατάστημα από τις πόλεις μέχρι και τις πιο 
απομακρυσμένες και δυσπρόσιτες περιοχές του Νομού.

Δυστυχώς για την κορινθιακή κοινωνία, τους εργαζόμε-
νους των ΕΛΤΑ και την ίδια την συνέχεια αυτού του νευραλ-
γικού Οργανισμού, ο κ. Στύλιος δεν απάντησε σε τίποτα από 
όλα αυτά με κάτι συγκεκριμένο, δεν ψέλλισε καν τις λέξεις 
«προσλήψεις» ή «ενίσχυση»  των καταστημάτων με προ-
σωπικό, μίλησε για σχέδιο διάσωσης που εργαζόμενοι και 
τοπικές κοινωνίες έχουν ήδη δει ότι είναι σχέδιο διάλυσης, 
ενώ χαρακτήρισε τα χρήματα που δόθηκαν από την κυβέρ-
νηση του ΣΥΡΙΖΑ για προσλήψεις, αναβάθμιση και κάλυψη 
εκκρεμοτήτων των ΕΛΤΑ, ως «λεφτά που πάνε χαμένα και 
δεν πιάνουν τόπο»!
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Γνώμη Περιφέρεια Πελοποννήσου

Τ
ο έργο της διαχείρισης των απορριμμάτων 
στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, μέσω ΣΔΙΤ, 
υπογράφηκε την Παρασκευή 29 Ιανουαρίου, από 
τον Περιφερειάρχη κ. Παναγιώτη Νίκα, το Δι-
ευθύνοντα σύμβουλο της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή κ. 

Μανώλη Μαραγκουδάκη και τον ομόλογό του της Περι-
βαλλοντικής Πελοποννήσου κ. Γιώργο Αγραφιώτη στο 
αμφιθέατρο της ΕΝΠΕ στην Αθήνα.

Η Υπογραφή πραγματοποιήθηκε παρουσία του κ. Νί-
κου Παπαθανάση Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων αρμόδιου για Ιδιωτικές Επενδύσεις 
και Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, του κ. 
Μανώλη Γραφάκου Γενικού Γραμματέα Συντονισμού 
Διαχείρισης Αποβλήτων του υπουργείου Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας, του κ. Ορέστη Καβαλάκη Γ.Γ. Ιδι-
ωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημοσίου και 
Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) στο υπουργείο Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, του Προέδρου του ΦοΔΣΑ Πελοποννήσου 
κ. Σταύρου Αργειτάκου, καθώς και του Βουλευτή Μεσ-
σηνίας κ. Περικλή Μαντά, όπως επίσης και των Αντι-
περιφερειαρχών Περιβάλλοντος κ. Ανδρέα Τσουκαλά 
και Αρκαδίας κ. Χρήστου Λαμπρόπουλου.

Η συνολική διάρκεια της σύμβασης είναι 28 χρόνια 
(διετής κατασκευαστική περίοδος και 26ετής περίο-

δος λειτουργίας), το ύψος της επένδυσης ανέρχεται σε 
152.000.000 ευρώ, εκ των οποίων τα 62.500.000 ευρώ 
προέρχονται από επιδότηση ΕΣΠΑ. Στο έργο αναμένεται 
να δημιουργηθούν 600 θέσεις εργασίας κατά την κα-
τασκευαστική περίοδο, 200 μόνιμες θέσεις εργασίας 
κατά την περίοδο λειτουργίας καθώς και μεγάλος αριθ-
μός παράλληλων θέσεων εργασίας.

Μεταξύ άλλων ο κ. Νίκας δήλωσε πως «είναι μία πολύ 
σημαντική ημέρα για την Περιφέρειά μας, για τους Πελο-
ποννήσιους, καθώς μπήκε η τελική υπογραφή για την δι-
αδικασία διαχείρισης των απορριμμάτων μέσω ΣΔΙΤ» και 
ακόμα ότι «από την επομένη ημέρα ήδη της υπογραφής,  
αρχίζει ο αγώνας για την κατασκευή των εργοστασίων και 
κυρίως για την απορρύπανση της Περιφέρειάς μας».

Ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας 
Κορινθίας κ. Αναστάσιος Γκιολής ανέφερε όσο αφορά 
το Νομό Κορινθίας –ευχαριστώντας παράλληλα τον Πε-
ριφερειάρχη – πως «λύνουμε επιτέλους το πρόβλημα των 
σκουπιδιών, θεωρούμε ιστορική την ημέρα της υπογραφής 
εφόσον θα τελειώσουν πλέον οι παράνομες χωματερές, οι 
ανεξέλεγκτες φωτιές, η ρύπανση του περιβάλλοντος αλλά 
ακόμα περισσότερο και ως απόρροια όλων των ανωτέρω, 
η επιβάρυνση της δημόσιας υγείας».

500 rapid test στο Γενικό 
Νοσοκομείο Κορίνθου 
από την ΠΕ Κορινθίας

Στην παράδοση 500 rapid test προς 
το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου 
προέβη ο Αντιπεριφερειάρχης 
Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας 
κ. Αναστάσιος Γκιολής, στο πλαίσιο 
της ενίσχυσης από την Περιφέρεια 
Πελοποννήσου των δημόσιων δο-
μών υγείας στον αγώνα που δίνουν 
για την αποτροπή της διάδοσης της 
covid-19.
Ο Αντιπεριφερειάρχης επισήμανε το 
αμέριστο ενδιαφέρον του Περιφε-
ρειάρχη κ. Παναγιώτη Νίκα για τους 
μαχόμενους στην πρώτη γραμμή 
αμύνης γιατρούς του Εθνικού Συ-
στήματος Υγείας, αναφερόμενος και 
στην δική του πολυετή θητεία στο 
ΤΕΠ του Γ.Ν. Κορίνθου.
Όπως σημείωσε ο κ. Γκιολής, προς 
τον διοικητή του Νοσοκομείου κ. 
Γρηγόρη Καρπούζη, την διευθύνου-
σα της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας κα 
Βασιλική Κολιού και την υπεύθυ-
νη του Τμήματος Λοιμώξεων κα 
Αφροδίτη Καρρά, η Περιφέρεια 
Πελοποννήσου στηρίζει ενεργά το 
νοσηλευτικό ίδρυμα της κορινθια-
κής πρωτεύουσας, προσθέτοντας 
ότι μέσω του ΠΕΠ 2014 – 2020 θα 
ενισχυθούν με ιατροτεχνολογικό 
εξοπλισμό πολλά τμήματά του - 
μεταξύ των οποίων το Καρδιολογικό, 
το Νεφρολογικό, η Παθολογική, το 
Τμήμα Επειγόντων και τα χειρουρ-
γεία.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Νέα εποχή για τη διαχείριση 
απορριμμάτων στην Πελοπόννησο

"Έπεσαν" οι υπογραφές στη ΣΔΙΤ - Τρέχει ο χρόνος για την υλοποίηση - 
Τι δήλωσε ο αντιπεριφερειάρχης Κορινθίας κ. Αναστάσιος Γκιολής
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Σύσκεψη στη Διώρυγα Κορίνθου για 
την αντιμετώπιση των καταπτώσεων στα πρανή
Ε

νημερωτική σύσκεψη αναφορικά με 
τα μέτρα που λαμβάνονται για την επί-
λυση των προβλημάτων που έχουν 

προκαλέσει στη διώρυγα του Ισθμού της 
Κορίνθου, εξ αιτίας των πρόσφατων και 
συνεχιζόμενων καταπτώσεων στο κανά-
λι χωμάτινων όγκων από τα πρανή του, 
έλαβε χώρα το πρωί της Παρασκευής 29 
Ιανουαρίου, στα γραφεία της Ανώνυμης 
Εταιρείας Διώρυγας Κορίνθου (ΑΕΔΙΚ).

Σημειώνεται ότι η σύσκεψη, η οποία 
αποτέλεσε πρωτοβουλία του Υφυπουργού 
Περιβάλλοντος κ. Νίκου Ταγαρά, έλαβε 
χώρα σε τρία ξεχωριστά δωμάτια με σύν-
δεση τηλεδιάσκεψης, στο πλαίσιο των μέ-
τρων αποτροπής διάδοσης της covid-19.

Στη συνάντηση έγινε ενημέρωση σχετι-
κά με τα εξής ζητήματα: 

– Ως αιτία των καταπτώσεων οι εκπο-
νηθείσες μελέτες αναφέρουν την απώλεια 
των λίθινων κρηπιδωμάτων που λειτουρ-
γούσαν ως αντιστήριξη και προστασία του 
πρανούς από την υγρασία και την διάβρω-
ση. Η παρέμβαση που μελετάται, με προ-
ϋπολογισμό υλοποίησης περί τα 9.000.000 
ευρώ, αφορά μία ζώνη ενός χιλιομέτρου 
στη διώρυγα -η οποία με πρόσφατη από-
φαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου 
κ. Παναγιώτη Νίκα κηρύχθηκε σε κατά-
σταση εκτάκτου ανάγκης.

Το εν λόγω έργο -σύμφωνα με σχετική 
ανακοίνωση της ΑΕΔΙΚ- «θα χρηματοδο-

τηθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επεν-
δύσεων του υπουργείου Ανάπτυξης, μετά 
από σχετική πρωτοβουλία των υφυπουρ-
γών κ. Χρίστου Δήμα και κ. Νίκου Ταγαρά 
και χάρη στη συνδρομή του Υφυπουργού 
παρά τω Πρωθυπουργώ κ. Ακη Σκέρτσου, 
με τη συμμετοχή και του Γενικού Γραμμα-
τέα Υποδομών κ. Γιώργου Καραγιάννη”.

– Συμφωνήθηκε, μετά από τη σχετική 
παρουσίαση που έκαναν οι καθηγητές 
Εδαφομηχανικής του Εθνικού Μετσόβιου 
Πολυτεχνείου κ. Μιχάλης Καββαδάς και 
κ. Βασίλης Μαρίνος, να προχωρήσει η 
εγκατάσταση μηχανισμού έγκαιρης προ-
ειδοποίησης ο οποίος σε πραγματικό χρό-

νο θα παρακολουθεί τα πρανή. Αρχικά η 
εγκατάσταση θα γίνει στην προβληματική 
περιοχή που χρήζει προσοχής, ενώ υπάρ-
χει πρόβλεψη για εφαρμογή του μελλοντι-
κά σε όλο το μήκος της διώρυγας, ώστε να 
προλαμβάνονται πιθανές καταπτώσεις. Η 
χρηματοδότηση του έργου, προϋπολογι-
σμού περί τις 300.000 ευρώ, θα γίνει από 
το Υπουργείο Περιβάλλοντος και το Πρά-
σινο Ταμείο.

– Τον προϋπολογισμού περί τις 900.000 
ευρώ έργο της εκατέρωθεν περίφραξης 
της διώρυγας, προκειμένου να καταστεί η 
περιοχή ασφαλής για το κοινό, θα υλοποι-
ηθεί μέσω προγραμματικής σύμβασης με-

ταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του 
Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων 
Θεοδώρων και της ΑΕΔΙΚ, η οποία ανα-
μένεται να υπογραφεί μέσα στο αμέσως 
επόμενο χρονικό διάστημα.

– Τέλος, από την πλευρά της ΑΕΔΙΚ πα-
ρουσιάστηκε η πρότασή της για την περιο-
χή της Ισθμίας, μέσα στο πλαίσιο εφαρμο-
γής του Νέου Πολεοδομικού Σχεδίου του 
Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων 
Θεοδώρων. Στόχος της πρότασης είναι 
να αξιοποιηθεί η ακίνητη περιουσία της 
εταιρείας και παράλληλα να αναδειχθεί η 
πολιτιστική και ιστορική ταυτότητα της ευ-
ρύτερης περιοχής.

Στη συνάντηση μετείχαν, ο Υφυπουργός 
Περιβάλλοντος κ. Νίκος Ταγαράς, ο Αντι-
περιφερειάρχης Π.Ε. Κορινθίας κ. Τάσος 
Γκιολής, ο Δήμαρχος Λουτρακίου – Πε-
ραχώρας – Αγίων Θεοδώρων κ. Γιώργος  
Γκιώνης, οι πρόεδρος, διευθύνων σύμ-
βουλος και γενικός διευθυντής της ΑΕΔΙΚ 
κ.κ.Παντελής Παντελίδης, Βασίλης Ανδρι-
κόπουλος και Γιώργος Ζουγλής αντίστοι-
χα, ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ κ. Ευθύμιος 
Λέκκας καθηγητής Δυναμικής Τεκτονικής 
Εφαρμοσμένης Γεωλογίας και Διαχείρι-
σης Φυσικών Καταστροφών, οι καθηγη-
τές εδαφομηχανικής του ΕΜΠ κ. Μιχάλης 
Καββαδάς και κ. Βασίλης Μαρίνος, ο δι-
ευθυντής της ΕΑΓΜΕ κ. Νίκος Νικολάου 
καθώς και υπηρεσιακοί παράγοντες.

Περιφέρεια Πελοποννήσου



Κ
ατά πλειοψηφία πέρασε ο Προ-
ϋπολογισμός του Δήμου Κοριν-
θίων για το 2021 ύψους 86 εκ. 
ευρώ από την Ειδική συνεδρία-

ση του Δημοτικού Συμβουλίου Κοριν-
θίων την Τρίτη 21.01.21. 

Ο Δήμαρχος Βασίλης Νανόπουλος 
στην εισήγησή του αναφέρθηκε στην 
φιλοσοφία και τα χαρακτηριστικά του 
σημειώνοντας πως «Πρόκειται για 
έναν Προϋπολογισμό ισοσκελισμένο, 
αναπτυξιακό, με έντονα κοινωνικά χα-
ρακτηριστικά, σωστά κατανεμημένο για 
την πόλη και τις δημοτικές ενότητες, 
προσανατολισμένο στην αναβάθμιση 
της ποιότητας ζωής των δημοτών» .

22 εκ ευρώ του Προϋπολογισμού 
αναφέρονται σε έργα. 9 εκ. ευρώ έχουν 
προβλεφθεί για τον Πολιτισμό, τον 
αθλητισμό και την κοινωνική Πολιτική 
ενώ σημαντικό κομμάτι λαμβάνουν οι 
μελέτες για νέα έργα.

Ο Δήμαρχος δήλωσε περήφανος 
για την έντονη κοινωνική διάσταση 
του προϋπολογισμού, ανέλυσε τους 
στόχους και τους άξονες δράσεις του, 
τις υπηρεσίες που θέλει να προσφέρει 
στους πολίτες καλώντας τα μέλη του 
δημοτικού συμβουλίου να τον στηρί-
ξουν ώστε να υλοποιηθεί προς όφελος 
των δημοτών. 

Χωρίς να καταθέσουν καμία εναλλα-
κτική πρόταση καταψήφισαν οι  παρα-
τάξεις των κ.κ Πνευματικού, Σταυρέλη, 
Σπύρου και Τζέκου! Η πρόταση της πα-
ράταξης «ΠΝΟΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ» δεν 
κρίθηκε εναλλακτική αφού δεν είχε 
κατατεθεί σύμφωνα με τα όσα ο νόμος 
4623 προβλέπει (άρθρο 12, Ρύθμιση 
θεμάτων ψήφισης Προϋπολογισμού 
ΟΤΑ α΄ και β βαθμού).

Συνάντηση με τον Υπουργό Τουρι-
σμού Χ.Θεοχάρη

Συνάντηση με τον Υπουργό Τουρι-
σμού Χάρη Θεοχάρη είχε ο Δήμαρχος 
Κορινθίων Βασίλης Νανόπουλος την 

Παρασκευή. Στην συνάντηση κυρίαρ-
χο ζήτημα ήταν η η Ιαματική Πηγή των 
Λουτρών Ωραίας Ελένης, η παραχώ-
ρηση χρήσης και εκμετάλευσης της 
στο Δήμο- η προστασία και η ανάδειξή 

της και προς τούτο το Δήμαρχο συνό-
δευε ο Εντεταλμένος για το ζήτημα δη-
μοτικός σύμβουλος και εκπρόσωπος 
του Δήμου Κορινθίων στο Σύνδεσμο 
Ιαματικών Πηγών της χώρας, κ.Ανδρέ-
ας Ζώγκος. Ο Υπουργός είχε μόνο ευ-
χάριστα νέα να πει αφού η διαδικασία 
παραχώρησης είναι σε τελικό στάδιο. 
Υπενθυμίζεται πως η αναγνώριση της 
Πηγής ως «ιαματική» έγινε τον Ιούνιο 
του 2016 (ΦΕΚ 1861Β/24-6-2016) ενώ 
το αίτημα της παραχώρησης εκκρεμεί 
τα τελευταία χρόνια παρ ότι το Δημοτι-
κό Συμβούλιο ομόφωνα έχει αποφαν-
θεί από τον Νοέμβριο του 2017 σχετικά 
με την αναγκαιότητα.

Η παραχώρηση θα επιτρέψει στο 
Δήμο Κορινθίων να προχωρήσει στην 
ανάδειξη, την χρήση , την εκμετάλευση 
της Πηγής καθώς επίσης και την υλο-
ποίηση των αναγκαίων έργων υδρο-
ληψίας, μεταφοράς, αποθήκευσης, 
προστασίας και βελτίωσης απόδοσης 
της πηγής.

Δοθείσης ευκαιρίας ο Δήμαρχος 
Κορινθίων έθεσε στο τραπέζι της συ-
ζήτησης και άλλα μείζονα ζητήματα 
υποδομών για το δήμο Κορινθίων 
όπως είναι η δημιουργία Μαρίνας, η 
αναβάθμιση του Λιμένος Κορίνθου, η 
αξιοποίηση των εναλλακτικών μορ-
φών τουρισμού με την δημιουργία 
πολιτιστικών, θρησκευτικών και του-
ριστικών διαδρομών, ο καταδυτικός 
τουρισμός στις Κεγχριές και το Λέχαιο. 
«Τα θέματα αυτά αποτελούν για εμάς 
προτεραιότητα και εργαζόμαστε άοκνα 
στην κατεύθυνση υλοποίησης τους 
προς  όφελος του δήμου και των πο-
λιτών του» δήλωσε ο Δήμαρχος με το 
πέρας της συνάντησης.
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Υπερψηφίστηκε ο Προϋπολογισμός 
του δήμου Κορινθίων για το 2021 

Συνάντηση του Δημάρχου Κορινθίων Β.Νανόπουλου με τον Υπουργό Τουρισμού Χ.Θεοχάρη

ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟ

ΑΣΣΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΗΛ. 27410 87149

Ι. Π. ΔΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΓΡΑΕΡΙΟ

Διανομή κατ’ οίκον
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Ευχαριστίες Νανόπουλου στον απερχόμενο Πύραρχο Χρήστο Πλατά
«Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον 

Πύραρχο κ.Χρήστο Πλατά  ο οποίος 
μετά από δυο χρόνια στην διοίκηση της 
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κορίνθου 
και τις πρόσφατες κρίσεις, μετατίθεται. 
Η άψογη συνεργασία που είχαμε από 
την αρχή της θητείας μου ως Δήμαρ-
χος οδήγησε σε σημαντικά αποτελέ-
σματα στον τομέα της πρόληψης και 
της ασφάλειας των πολιτών, ευθύνη 
και καθήκον τόσο του Δημάρχου όσο 
και του Πυράρχου. Αποτελεί παρά-
δειγμα προς μίμηση μια τέτοια συνερ-

γασία αφού γνωρίζουμε καλά όλοι πως 
– αν και οι φορείς οφείλουν να συνερ-
γάζονται- πολλές φορές τα πρόσωπα 
αδυνατούν. 

Με τον κ.Πλατά είχαμε την μεγά-
λη χαρά μαζί τον Ιούλιο του 2020 να 
εγκαινιάσουμε το Πυροσβεστικό Κλι-
μάκιο του Σοφικού, μια δομή που η 
περιοχή διακαώς ζητούσε και εν τέλει, 
δουλεύοντας αρκετούς μήνες, βρήκα-
με τους τρόπους να την υλοποιήσουμε.

Εύχομαι στον κ.Πλατά καλή δύναμη 
στα νέα του καθήκοντα!
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Β.Νανόπουλος: Στόχος μας  είναι να 
αναδείξουμε το ιστορικό γεγονός «Κόρινθος: 

1η Πρωτεύουσα της νεότερης Ελλάδας»
Οι φετινές εκδηλώσεις τον Φεβρουάριο λόγω της πανδημίας δεν θα 

πραγματοποιηθούν, αν οι συνθήκες το επιτρέψουν θα γίνουν αργότερα

Ο
ι ιδιαίτερες συνθήκες της πανδημίας δεν επι-
τρέπουν δυστυχώς την υλοποίηση του σχεδια-
σμού που είχε γίνει από την πλευρά του δήμου 
Κορινθίων και την πραγματοποίηση εκδηλώ-

σεων για την Επέτειο ανακήρυξης  της Αρχαίας Κορίν-
θου ως πρώτης πρωτεύουσας της νεότερης Ελλάδας. 
Πέρυσι, στις 2 Φεβρουαρίου 2020 στον Ιερό Ναό Κοι-
μήσεως Θεοτόκου Αρχαίας Κορίνθου, η νέα δημοτική 
αρχή έκανε το πρώτο βήμα πραγματοποιώντας θρη-
σκευτικές εκδηλώσεις με μεγάλη επιτυχία και κα-
τόρθωσε μέσα από αυτές να κάνει γνωστό στο ευρύ 
κοινό το αδιαμφισβήτητο ιστορικό γεγονός όπως αυτό 
καταγράφεται στο κείμενο της Α’ Εθνοσυνέλευσης της 
Επιδαύρου «Διορίζεται κατοικία προσωρινή της Διοι-
κήσεως η Κόρινθος» αναφέρεται στην σελίδα 11 του 
Προσωρινού Πολιτεύματος της Ελλάδας, στα Παραρ-
τήματα και στην παράγραφο ρ.β . 
Τις εκδηλώσεις εξήρε κ η Επιτροπή ΕΛΛΑΔΑ 2021 
δια της Προέδρου της Γιάννας Δασκαλάκη κατά την 
επίσκεψη της στην Κόρινθο τον Σεπτέμβριο. «Εδώ 
εγκαταστάθηκε η πρώτη Διοίκηση της Ελλάδας, εδώ 
ελήφθησαν οι πρώτες σημαντικές αποφάσεις. Εδώ 
αποφασίστηκε η πρώτη σημαία ξηράς και θαλάσσης, 
εδώ λειτούργησε το πρώτο Νομισματοκοπείο, εδώ το 
πρώτο νοσοκομείο, εδώ συστάθηκε ο τακτικός στρα-
τός. Είστε άξιοι συγχαρητηρίων για την σπουδή σας να 
φέρετε στην επιφάνεια αυτό το γεγονός και υποχρέω-
ση σας να το αναδείξετε» ανέφερε χαρακτηριστικά η 
κ.Αγγελοπούλου

 Οι φετινές εκδηλώσεις τον Φεβρουάριο λόγω της 
πανδημίας δεν θα πραγματοποιηθούν, αν οι συνθήκες 
το επιτρέψουν θα γίνουν αργότερα. Ο στόχος όμως 
παραμένει! Θρησκευτικές, πολιτιστικές και ιστορικές 
εκδηλώσεις, ένας θεσμός που θα αναδείξει το ιστορι-

κό γεγονός και θα καθιερώσει σε κάθε συνείδηση την 
Αρχαία Κόρινθο ως πρώτη πρωτεύουσα του νεότερου 
ελληνικού κράτους. 

Άλλωστε όπως ο ίδιος ο Δήμαρχος Κορινθίων δη-
λώνει «Πρόκειται για την ελάχιστη αναγνώριση και 
απόδοση τιμής στο υψίστης σημασίας ιστορικό γεγο-
νός που προέκυψε από τις εργασίες της Α’ Εθνοσυνέ-
λευσης της Επιδαύρου (20.12.1821 – 25.01.1822) και 
οδήγησε στην εγκατάσταση της «Προσωρινής Διοική-
σεως» και της «Εθνικής Βουλής» στην Κόρινθο (σημε-
ρινή Αρχαία Κόρινθο). Είναι καθήκον και οφειλόμενη 
τιμή! Και θα ανταποκριθούμε στο ακέραιο!»

Νίκος Σταυρέλης: 
«Αγγελικά πλασμένο» 
παρουσίασε τον προϋπολογισμό 
η δημοτική αρχή

Σε άλλο πλανήτη νομίζαμε ότι είμαστε όταν ακούσαμε το Δή-
μαρχο να μας παρουσιάζει έναν «αγγελικά πλασμένο» δημοτικό 
προϋπολογισμό 86.000.000 € για το 2021.

Η Παράταξή μας τόνισε:
-Εμείς δεν είμαστε εδώ για να λέμε ΟΧΙ σε όλα, ούτε βεβαίως 

ΝΑΙ σε όλα.
-Δυστυχώς δεν βλέπουμε  το αποτύπωμα της Δημοτικής Αρ-

χής, εξαιρουμένου του τεχνικού προγράμματος βεβαίως, που να 
δείχνει τη φιλοσοφία και τη στρατηγική σας.

-Στα έσοδα έχουμε διαφωνήσει στα ανταποδοτικά τέλη για τα 
οποία ζητήσαμε γενναίες μειώσεις (25% Στην Καθαριότητα και το 
Φωτισμό,50% στα Νεκροταφεία,40% στις Λαϊκές Αγορές,40% 
στους Κοινόχρηστους Χώρους)

-Τα ταμειακά διαθέσιμα  του Δήμου  έχουν υπεραυξηθεί αδικαι-
ολόγητα  σε 30.841.000 € την 31/12/2020, έναντι των 28.374.000 
€ που παρέλαβε η Δημοτική Αρχή στις 1/9/2019. Και ο λόγος που 
υπεραυξήθηκαν είναι επειδή ακριβώς δεν έγιναν έργα.

-Όσον αφορά τα έξοδα οι παρατηρήσεις μας εστιάζονται στα 
εξής σημεία:

1) Αγορές-απαλλοτριώσεις. Βλέπουμε εγκλωβισμένες πιστώ-
σεις 600.000 € για αγορές στην πόλη της Κορίνθου χωρίς να αι-
τιολογείται ο σκοπός, καθώς και 1.750.000 € για απαλλοτριώσεις 
εφαρμογής σχεδίου πόλης (γη και επικείμενα), ποσό τρομακτικά 
υψηλό, το οποίο είναι αδύνατο να απορροφηθεί κυρίως λόγω 
διαδικασιών.

2)Πολεοδομικά και σχέδια πόλης. Είσθε Δημοτική Αρχή 1,5 
χρόνο και αποτέλεσμα δεν βλέπουμε , παρά τις φιλότιμες προ-
σπάθειες της Αντιδημάρχου. Συνεχείς αναθέσεις μελετών για Αγία 
Άννα-Συνοικισμό, Κεραμιδάκι, ΣΧΟΑΠ Άσσου Λεχαίου, Τενέας χω-
ρίς όμως ουσιαστικό αποτέλεσμα.

3)Έργα τεχνικού προγράμματος. Καταθέσαμε δική μας πρό-
ταση, η οποία δεν έγινε  αποδεκτή από τη Δημοτική Αρχή. Θα 
ψηφίζουμε τα έργα όταν θα εισάγονται ένα-ένα στην Οικονομική 
Επιτροπή, εφόσον φυσικά πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις 
ενός εκάστου (άδειες, εγκρίσεις). Επιγραμματικά όμως σημειώ-
σαμε ότι το 2020  δημοπρατήθηκαν μόλις 8 ΝΕΑ έργα, από αυτά  
προέκυψαν ανάδοχοι σε τρία ή τέσσερα, εκ των οποίων μόνον 
ένα συμβασιοποιήθηκε (Οδοποιία Κορίνθου 1.700.000 €) και κα-
νένα απολύτως δεν άρχισε να κατασκευάζεται.

4)Σύμβαση Ενεργειακής Αναβάθμισης Δημοτικού Φωτισμού. 
Είμαστε υπέρ της ανάθεσης σε ιδιώτη με ανοικτό διεθνή διαγωνι-
σμό διότι πιστεύουμε ότι θα έχουμε καλύτερα και ταχύτερα απο-
τελέσματα στο τομέα αυτό. Όμως ο διαγωνισμός πρέπει να είναι 
καθαρός. Είναι αδιανόητο να πάμε σε διαγωνισμό με τα στοιχεία 
της μελετητικής εταιρείας  η οποία παρουσιάζει στη μελέτη ετή-
σιο κόστος λειτουργίας σήμερα 1.972.000 € (ΔΕΗ, προσωπικό, 
καύσιμα, συντηρήσεις, λαμπτήρες, κλπ) και η Τεχνική Υπηρεσία 
του Δήμου με πέντε υπογραφές υπαλλήλων και αντιδημάρχων 
να εμφανίζει ετήσιο κόστος 1.211.000 € . Δηλαδή ετήσια δια-
φορά 761.000 €, που σημαίνει σε βάθος 12ετίας της σύμβασης  
9.133.000 € σε βάρος του Δήμου . Σε τέτοιες προδιαγραφές, 
διαδικασίες και μελέτες ο Σταυρέλης και η ΠΝΟΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ 
δεν βάζει υπογραφή και θα μιλάμε για μεγάλο ολίσθημα αν προ-
χωρήσει ο διαγωνισμός με αυτό τον όρο.

Η ψήφος της παράταξής μας ήταν Ναι στα έσοδα , με την επι-
φύλαξη στα ανταποδοτικά τέλη, καθώς και στα έξοδα (Μισθοδο-
σίες, εισφορές, συντηρήσεις κλπ),  ΟΧΙ στα έξοδα που  αφορούν 
τους κωδικούς του τεχνικού προγράμματος (έργα και μελέτες).

Ο προϋπολογισμός εγκρίθηκε με 15 θετικές ψήφους, 13 αρνη-
τικές και 2 λευκές ψήφους.
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Συνάντηση Αννίβα – Γκιολή για τα 
μεγάλα έργα του δήμου Βέλου-Βόχας

Σ
υνάντηση με το δήμαρχο Βέλου-Βόχας Αν-
νίβα Παπακυριάκο πραγματοποίησε την 
Παρασκευή 29 Ιανουαρίου ο αντιπεριφερει-
άρχης Κορινθίας Αναστάσιος Γκιολής. Οι 

δύο άνδρες σε κλίμα φιλικό, συνεργάστηκαν στενά 
και με τις Τεχνικές Υπηρεσίες της ΠΕ Κορινθίας 
για έργα που γίνονται, δρομολογούνται και προγραμ-
ματίζονται το επόμενο διάστημα στο δήμο Βέλου-Βό-
χας και αφορούν:

Το μεγάλο ζήτημα της διάβρωσης των ακτών, για 
το οποίο υπογράφηκε η σύμβαση την Πέμπτη 28 Ια-
νουαρίου. Το έργο που αφορά την ακτογραμμή της βό-
ρειας Κορινθίας, στον Κορινθιακό κόλπο, έχει προϋπο-
λογισμό 2.800.000€ και αναμένεται να δώσει λύσεις 
σε χρονίζοντα και πολύ σοβαρά προβλήματα διάβρω-
σης που απειλούν τις παράκτιες περιοχές. 

Αντιπλημμυρικά έργα στο δήμο Βέλου-Βόχας 
αλλά και ευρύτερα σε όλο το Νομό Κορινθίας, δεδομέ-
νου ότι ο αντιπεριφερειάρχης κ. Γκιολής έχει εξαρχής 
δώσει ιδιαίτερο βάρος στους καθαρισμούς ρεμά-
των και χειμάρρων σε όλες τις περιοχές που έχουν 
αντιμετωπίσει κατά καιρούς πλημμυρικά φαινόμενα. 
Η αντιπλημμυρική θωράκιση αποτελεί σαφή προ-
τεραιότητα για τον Τάσο Γκιολή και όπως αναφέρθηκε 
στη συνάντηση άμεσα δημοπρατούνται κι άλλα έργα σε 
αυτή την κατεύθυνση.

Το έργο ασφαλτόστρωσης της Π.Ε.Ο. Κορίνθου-
Πατρών που ξεκινά τον προσεχή Μάρτιο και έχει προ-
ϋπολογισμό 1.700.000€. Για το έργο έχει εξασφαλι-
στεί έκπτωση 60%, για την οποία υπάρχει υπόσχεση 
του περιφερειάρχη Πελοποννήσου Παναγιώτη Νίκα 
ότι θα χρησιμοποιηθεί σε επιπλέον έργα στην Παλαιά 
Εθνική Οδό. 

 Συντήρηση και σήμανση των επαρχιακών οδών 
Βραχάτι – Νεμέα και Κούτσι – Στιμάγκα προϋπολο-
γισμού 1.200.000€. Πρόκειται για δύο οδικούς άξο-
νες εξαιρετικά σημαντικούς τόσο για την σύνδεση της 
ενδοχώρας (Νεμέα) με την παραλιακή Κορινθία, όσο 

και για την ασφαλή και γρήγορη μετακίνηση των αγρο-
τικών προϊόντων προς τις αγορές. 

Γήπεδο Ζευγολατιού. Η μελέτη του έργου που 
αφορά σε έργα διαμόρφωσης είναι έτοιμη και ο προ-
ϋπολογισμός ανέρχεται σε 330.000€.

Αρδευτικό έργο ΤΟΕΒ Βέλου με προϋπολογισμό 
2.200.000€ το οποίο έχει κατατεθεί για αξιολόγηση 
στο Περιφερειακό ΕΣΠΑ 2014-2020.

Αρδευτικά έργα στις Κοινότητες Χαλκείου 
και Σουληναρίου, συνολικού προϋπολογισμού 
400.000€ για τα οποία βρίσκεται σε εξέλιξη ο σχετικός 
διαγωνισμός. 

Το σημαντικό έργο των δύο κόμβων στην Πα-
λαιά Εθνική Οδό Κορίνθου-Πατρών στο ύψος της 
Γράνας Ζευγολατιού και Νεκροταφείου Βραχατίου, τη 
μελέτη του οποίου εκπονεί ο δήμος Βέλου-Βόχας. Η 
κατασκευή των δύο αυτών κόμβων προϋπολογισμού 
2.000.000€ αναμένεται να δώσει λύση στο κυκλοφο-

ριακό πρόβλημα της περιοχής και να αυξήσει τις συν-
θήκες οδικής ασφάλειας για πεζούς και οχήματα.

Τη διαμόρφωση της πλατείας στην Κοινότητα 
Μπολατίου. Το έργο έχει προϋπολογισμό 330.000€ 
και έχει ήδη δρομολογηθεί μετά την υπογραφή της 
Προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια.

Την αποκατάσταση της γέφυρας του χειμάρρου 
Ζαπάντη που βρίσκεται στην Κοινότητα Ζευγολατιού 
και είναι προϋπολογισμού 260.000€.

Τέλος, ο αντιπεριφερειάρχης Κορινθίας συζήτησε 
εκτεταμένα με το δήμαρχο Βέλου-Βόχας το μεγάλο 
έργο της ανάπλασης του παραλιακού μετώπου του 
Βραχατίου, έργο το οποίο σε προϋπολογισμό μπο-
ρεί να αγγίξει τα 4.000.000€ και στην εκπόνηση της 
μελέτης του οποίου, ο Τάσος Γκιολής μετέφερε την 
υπόσχεση του Περιφερειάρχη και εξέφρασε την 
προσωπική του δέσμευση για υποστήριξη και βοήθεια 
του δήμου στην εκπόνηση της μελέτης. 

Συνεργασία και με τις τεχνικές υπηρεσίες της Περιφέρειας για την προώθηση σημαντικών ζητημάτων

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
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To 1ο πρότυπο πρακτορείο ΟΠΑΠ στην Κορινθία 
άνοιξε στο Βραχάτι

Ένας άνετος χώρος 150 τετραγωνικών με 35 οθόνες τοίχου, που θα προβάλουν όλα τα παιχνίδια του ΟΠΑΠ, σύγχρονα 
τραπεζοκαθίσματα και μία οθόνη 85 ιντσών σάς περιμένει να τον απολαύσετε!

Μ
ετά από ένα τρίμηνο 
lockdown, την 1η Φεβρου-
αρίου, άνοιξαν και τα πρα-
κτορεία ΟΠΑΠ σε όλη την 

Ελλάδα με τα γνωστά περιοριστικά 
μέτρα και ανάλογα σε ποια περιοχή 
της χώρας βρίσκονται. Στην Κοριν-
θία και ιδιαίτερα στο Βραχάτι άνοι-
ξε το πρώτο 1ο πρακτορείο ΟΠΑΠ, 
ιδιοκτησίας Π. Δαληβίγκα.

Ένας άνετος χώρος 150 τετρα-
γωνικών θα περιέχει με 35 οθόνες 
τοίχου, που θα προβάλουν όλα τα 
παιχνίδια του ΟΠΑΠ, σύγχρονα 
τραπεζοκαθίσματα και μία οθόνη 
85 ιντσών που θα προβάλει όλες τις 
ζωντανές μεταδόσεις των αθλημά-
των καθώς και ξεχωριστή αίθουσα 
για slots-machine.

Επιπλέον το πρακτορείο διαθέτει 
μίνι-μπαρ που θα προσφέρει καφέ, 
μπύρες και αναψυκτικά που θα 
απολαμβάνουν οι πελάτες κατά την 
διαμονή τους στον χώρο. Είναι μία 
καινοτομία του ΟΠΑΠ προς τους 
επισκέπτες-παίκτες του που συμ-
βάλει στην ψυχαγωγία τους όσο 
βρίσκονται στο πρακτορείο.

Στο πρακτορείο Π. Δαληβίγκα 
οι πελάτες θα εξακολουθούν να 
εξοφλούν τους λογαριασμούς 
προς ΔΟΥ, ΕΝΦΙΑ, ΕΦΚΑ, ΔΕΗ, 
COSMOTE, VODAFONE κ.α. καθη-
μερινά καθώς και τα Σαββατοκύ-
ριακα.

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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Νέα χρηματοδότηση από το Πράσινο 
Ταμείο για εγκατάσταση οκτώ υπόγειων 

συστημάτων κάδων
Θα τοποθετηθούν σε επιλεγμένα 
σημεία του δήμου ανά δύο, ένας 

για σύμμεικτα και ένας  
για ανακύκλωση 

Ν
έα χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο 
εξασφάλισε ο Δήμος Βέλου-Βόχας για την 
προμήθεια και εγκατάσταση οκτώ υπόγειων 
συστημάτων κάδων.

To έργο είναι προϋπολογισμού 236.000,00 
ευρώ, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Πρά-
σινο Ταμείο και Ιδίους Πόρους του Δήμου και πε-
ριλαμβάνει την τοποθέτηση υπόγειων κάδων σε 
επιλεγμένα σημεία του δήμου (από δύο, έναν για 
σύμμεικτα απορρίμματα και έναν για ανακύκλωση, 
σε κάθε σημείο)και έρχεται να συμπληρώσει την 
αγορά τοποθέτηση με ιδίους πόρους, ανάλογων 
συστημάτων σε Βέλο και Νεράντζα.

Ο Δήμαρχος Βέλου-Βόχας Αννίβας Παπακυριά-
κος δήλωσε την ικανοποίησή του για τη χρηματο-
δότηση του έργου από το Πράσινο Ταμείο, η οποία 
ενισχύει την στόχευση του δήμου να βελτιώσει 
αποτελεσματικά και ριζικά την εικόνα της καθαριό-
τητας σε όλες τις Κοινότητες.

ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ,
ΒΕΛΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, 
τηλ. 27420 35333

ΨΥΛΛΑΣ

Απολυμάνσεις και προληπτικά 
μέτρα για τον κορωνοϊό στις 
σχολικές μονάδες του δήμου 
Βέλου Βόχας

Με αίσθημα ευθύνης ο Δήμος Βέλου Βόχας προ-
βαίνει σε προληπτικές απολυμάνσεις στις σχολικές 
μονάδες όλων των βαθμίδων, σύμφωνα με τις οδηγί-
ες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας.

Την Τετάρτη 3 Φεβρουαρίου ξεκίνησαν απολυμάν-
σεις στο Δημοτικό και Νηπιαγωγείο Βοχαϊκού, ενώ 
αύριο θα γίνουν απολυμάνσεις στα 1ο & 2ο Δημοτικά 
Σχολεία Ζευγολατιού καθώς και στα 1ο,2ο & 3ο Νηπι-
αγωγεία Ζευγολατιού.

Οι ανωτέρω σχολικές μονάδες θα παραμείνουν 
κλειστές μέχρι και την Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου 
2021.

Την Παρασκευή μετά την ολοκλήρωση των μαθη-
μάτων θα γίνουν απολυμάνσεις στα Γυμνάσια και Λύ-
κεια του Δήμου μας.

Επίσης το Σάββατο θα γίνουν απολυμάνσεις στους 
παιδικούς σταθμούς του δήμου.

Στις επόμενες ημέρες θα συνεχιστούν και θα ολο-
κληρωθούν οι απολυμάνσεις σε όλες τις σχολικές μο-
νάδες που απομένουν.

Ο Δήμαρχος Βέλου Βόχας Αννίβας Παπακυριάκος 
υπογραμμίζει ότι «Μέλημά μας είναι η ασφάλεια των 
μαθητών και των εκπαιδευτικών μας. Καθημερινά πα-
ρακολουθούμε τις εξελίξεις, είμαστε σε διαρκή επαφή 
με όλους τους αρμόδιους φορείς, ακολουθούμε τις 
οδηγίες του Υπουργείου και πράττουμε τα δέοντα».



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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Δήμαρχος με 43% από την πρώτη Κυριακή
Μειώνονται ο αριθμός των δημοτικών συμβούλων - Πενταετής θητεία - Κάλπη με ενιαίο 

ψηφοδέλτιο για τις Κοινότητες κάτω των 500 κατοίκων

ΑΛΛΑΖΕΙ Ο ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Η
λογική «the winner takes it all» (ο νικητής 
τα παίρνει όλα) από την πρώτη… Κυριακή, 
αρκεί να κερδίζει καθαρή εντολή σε έναν νέο 
πήχη νίκης που τοποθετείται στο 43%, ώστε 

να τρέχει το πρόγραμμά του άμεσα χωρίς την υπο-
χρέωση για διαδοχικές πολιτικές ζυμώσεις με τους 
υποψηφίους που έπονται, διαπερνά το νέο θεσμικό 
βήμα της κυβέρνησης για την τοπική αυτοδιοίκη-
ση. Τι κι αν ο εκλογικός ορίζοντας για δήμους και 
περιφέρειες φαντάζει μακρινός, το Μαξίμου φέρνει 
μπροστά τις ανατροπές – τις ψηφίζει εντός Φεβρου-
αρίου, για την ακρίβεια – με τριπλό στόχο: πρώτον, 
ως σήμα πολιτικής κυριαρχίας με παρεμβάσεις της 
επόμενης μέρας, δεύτερον, ως σινιάλο συνέπειας 
στις προεκλογικές δεσμεύσεις μέσα από γρήγορη 
προώθηση κάθε ώριμου νομοσχεδίου και τρίτον για 
να μπει στο δημόσιο τερέν «άλλη μία αποτυχία» – 
κατά τα κυβερνητικά στελέχη – «της εποχής ΣΥΡΙ-
ΖΑ» που καθιέρωσε την απλή αναλογική.

Το νομοσχέδιο που δόθηκε στη δημοσιότητα προ-
βλέπει πενταετή θητεία δημάρχων και περιφερει-
αρχών, εκλογή από την πρώτη Κυριακή με 43% και 
όριο 3% για την εκλογή δημοτικού ή περιφερειακού 
συμβούλου. Επίσης, προβλέπει ότι οι αυτοδιοικητι-
κές εκλογές θα γίνονται τον Οκτώβριο, ενώ ως κα-
ταληκτική ημερομηνία για την κατάρτιση των συν-
δυασμών ορίζεται η 30ή Ιουνίου.

Λιγότεροι δημοτικοί σύμβουλοι
Το νομοσχέδιο προβλέπει μεταξύ άλλων όπως ήδη 

αναφέραμε, και τη μείωση του αριθμού των συμβού-
λων. Συγκεκριμένα για τους δήμους της Κορινθίας 
και σύμφωνα με τον πληθυσμό τους θα ισχύσουν οι 
εξής μειώσεις: 

Το δημοτικό συμβούλιο στους δήμους Βέλου-Βό-
χας, Σικυωνίων και Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης από 
27 μέλη που έχει σήμερα, μετά την εφαρμογή του 
νόμου θα αποτελείται από είκοσι ένα (21) δεδομένου 
ότι στο πρώτο άρθρο του νομοσχεδίου προβλέπεται 
ότι το δημοτικό συμβούλιο θα αποτελείται από είκο-
σι ένα (21) μέλη σε δήμους με πληθυσμό από δέκα 
χιλιάδες έναν έως τριάντα χιλιάδες (10.001 – 30.000) 
κατοίκους. Αντίστοιχα στον δήμο Κορινθίων θα πα-
ραμείνουν στα τριάντα τρία (33) τα μέλη του Δημοτι-
κού Συμβούλιου αφού ο δήμος εντάσσεται στην πλη-
θυσμιακή κλίμακα  από πενήντα χιλιάδες έναν έως 
εκατό χιλιάδες (50.001- 100.000) κατοίκους.

Όλες οι αλλαγές
Αναλυτικά τα βασικά σημεία του νομοσχεδίου που 

αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή εντός του μηνός:
- Επαναφέρεται η 5ετής θητεία για τους δημάρχους 

και περιφερειάρχες που θα εκλεγούν τον Οκτώβριο 
του 2023.

- Μειώνεται οριακά ο αριθμός των μελών του δημοτι-
κού και του περιφερειακού συμβουλίου.

- Το όριο εκλογής από τον πρώτο γύρο τίθεται στο 
43%, 1% μεγαλύτερο από αυτό που ίσχυσε στις 
εκλογές του 2006.

- Εξασφαλίζεται κατά κανόνα τουλάχιστον η εκλογή 

των 3/5 των μελών του συμβουλίου στον νικητή 
των εκλογών.

- Τίθεται όριο 3% για την εκλογή δημοτικού ή περι-
φερειακού συμβούλου, το οποίο είναι ευθυγραμμι-
σμένο με το ισχύον στις βουλευτικές εκλογές. 

- Καταργείται η ξεχωριστή κάλπη για την εκλογή των 
«κοινοτικών Αρχών», η οποία δημιούργησε έναν 
de facto τρίτο βαθμό αυτοδιοίκησης παρά τη ρητή 
πρόβλεψη του Συντάγματος. 

- Εναρμονίζεται η πλειοψηφία του δημάρχου στα 
Συμβούλια Δημοτικών Κοινοτήτων με πληθυσμό 
μεγαλύτερο των 500 κατοίκων.

- Σε μικρότερες δημοτικές κοινότητες ο  εκπρόσωπός 
τους εκλέγεται από ενιαία λίστα υποψηφίων και 
εκτός συνδυασμών.

- Τίθεται καταληκτική ημερομηνία η 30ή Ιουνίου για 
την κατάρτιση των συνδυασμών, ώστε να υπάρ-
χει πλήρης έλεγχος των εκλογικών δαπανών και 
να είναι εγκαίρως γνωστοί στο εκλογικό Σώμα οι 
υποψήφιοι.
Εν τω μεταξύ σε «βάθος» ανάλυση και συζήτηση 

του νέου εκλογικού νόμου για την Αυτοδιοίκηση, που 
παραουσίασε η κυβέρνηση, προχωρά η ηγεσία της 
ΚΕΔΕ καταθέτοντας τις προτάσεις της, σε συνεδρίαση, 
που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 4 Φεβρουαρίου. 

Αναμένοντας την τοποθέτηση της ΚΕΔΕ και την 
ψήφιση του νομοσχεδίου θα επανέλθουμε με ανα-
λυτικά παραδείγματα της εφαρμογής του στους δή-
μους της Κορινθίας.
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Σταματόπουλος, Ταγαράς, Γκιολής συζήτησαν τις προοπτικές 
για τον σημαντικότερο υδροβιότοπο της Νότιας Ελλάδας
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Λίμνη Στυμφαλία: Σύσκεψη στο Μουσείο 
Περιβάλλοντος για το μέλλον της

Σ ύσκεψη στο Μουσείο Περιβάλλοντος Στυμ-
φαλίας πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της 
Παρασκευής 29 Ιανουαρίου αναφορικά με 
το μέλλον της λίμνης, του σημαντικότερου 

υδροβιότοπου της Νοτίου Ελλάδας. Στη σύσκεψη 
συμμετείχαν ο Υφυπουργός Χωροταξίας και Αστικού 
Περιβάλλοντος Νίκος Ταγαράς, ο δήμαρχος Σικυω-
νίων Σπύρος Σταματόπουλος, ο αντιπεριφερειάρχης 
Κορινθίας Τάσος Γκιολής, ο Δημοτικός Σύμβουλος 
Σικυωνίων κ. Μάρκος Λέγγας, ο πρώην Δήμαρχος 
της περιοχής κ. Κώστας Λέγγας, ο πρώην Δήμαρχος 
Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης κ. Ηλίας Ανδρικόπουλος 
και υπηρεσιακοί παράγοντες.

Η σύσκεψη είχε προαποφασιστεί να πραγματοποι-
ηθεί μετά την επίσκεψη που  είχε πραγματοποιήσει 
ο Νίκος Ταγαράς, πριν από ένα μήνα περίπουγια να 
δει από κοντά το μέγεθος της καταστροφής που 
προκλήθηκε από την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τις 
ημέρες των Χριστουγέννων στη λίμνη.

Μετά το πέρας της συνάντησης ο υφυπουργός, ο 
δήμαρχος και ο αντιπεριφερειάρχης έκαναν δηλώ-
σεις, στις οποίες ανέφεραν μεταξύ άλλων: 

O υφυπουργός Περιβάλλοντος Νίκος Ταγα-
ράς, σχετικά με τα όσα συζητήθηκαν και τα συ-
μπεράσματα που εξήχθησαν είπε ότι «καταρχήν 
πρέπει να οριοθετήσουμε ποια είναι η λίμνη, 
ποια είναι τα όριά της, ποιανού ιδιοκτησία εί-
ναι ποιο» γιατί όπως εξήγησε υπάρχουν θέματα 
που έχουν να κάνουν και με καταλήψεις, υπάρχουν 
αγροτικές καλλιέργειες και υπάρχουν προβλήματα 
με τις καλλιέργειες που δημιουργούν θέματα 
με τα λιπάσματα τα οποία διοχετεύονται ακόμη και 
μέσα στη λίμνη και πολλαπλασιάζουν τις επεκτάσεις 
του καλαμιώνα.

Ο κ. Ταγαράς αναφέρθηκε ακόμη και σε ένα βίντεο 
που παρουσιάστηκε στο Μουσείο κατά τη σύσκεψη 
όπου από το 1972 μέσω δορυφορικών εικόνων, 
είδαν τις διαδοχικές μεταβολές του νερού, της γης, 
της βλάστησης και των ορίων της λίμνης.  Οι ιστο-
ρικές αναφορές και η καταγραφή των μεταβολών 
όπως εξήγησε θα βοηθήσουν σημαντικά στις απο-
φάσεις που πρέπει να ληφθούν για την προστασία 
της λίμνης.

Τέλος, ο κ. Ταγαράς διαβεβαίωσε το δήμαρχο Σι-
κυωνίων ότι από το Υπουργείο Περιβάλλοντος 
και το Πράσινο Ταμείο μπορούν να διασφαλιστούν 
πόροι για την προστασία της λίμνης και την κοπή και 
τον περιορισμό των καλαμιώνων.

Σπύρος Σταματόπουλος: «Πώς θα γίνει  
η λίμνη, πάλι λίμνη»

Ο δήμαρχος Σικυωνίων, Σπύρος Σταματόπουλος, 
με τη σειρά του τόνισε τη συνέπεια του Κορίνθιου 
υφυπουργού στο ραντεβού που είχαν δώσει από την 
προηγούμενη συνάντησή τους και αναφερόμενος 
στη σύσκεψη τόνισε ότι αυτό που κουβεντιάστηκε 
διεξοδικά και αυτό που είναι το πραγματικό πρόβλη-
μα είναι «το πώς θα γίνει η λίμνη, πάλι λίμνη».   Το 

σημαντικότερο σύμφωνα με το δήμαρχο Σικυωνίων 
για να αποκτήσει και πάλι η λίμνη τα νερά και την 
αίγλη της είναι να λυθεί το ζήτημα αρμοδιοτήτων 
που περιπλέκει τη διαχείριση του υδάτινου πλού-
του. Ο Σπύρος Σταματόπουλος τόνισε την ανάγκη 
να λυθεί το ζήτημα θεσμικά, πρωτίστως, αλλά 
και τη αναγκαιότητα να υπάρξουν κάποια τεχνικά 
έργα τα οποία θα διασφαλίζουν την διατήρηση 
της στάθμης της λίμνης σε ένα επίπεδο. 

Ο δήμαρχος σημείωσε ότι η ειδική περιβαλλο-
ντική μελέτη που βρίσκεται σε εξέλιξη θα πρέπει 
να προβλέπει τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των 
αγροτών τόσο της Στυμφαλίας όσο και της Βόχας 
που αρδεύεται από την περιοχή. Ανέφερε ότι ένα 
μεγάλο μέρος αυτού του προβλήματος θα το λύ-
σει το φράγμα του Ασωπού. Επίσης, ο Σπύρος 
Σταματόπουλος υπογράμμισε ότι δεν πρέπει να 

ξεχνά κανείς ότι από τη Στυμφαλία υδρεύεται 
η μισή Κορινθία, όπως χαρακτηριστικά είπε, άρα 
πρέπει να προστατεύσουμε και την ποσότητα και την 
ποιότητα των υδάτων της περιοχής. 

Στο πλαίσιο που έθεσε ο Σπύρος Σταματόπου-
λος συμφώνησε και επαύξησε ο Νίκος Ταγαράς ο 
οποίος τόνισε ότι κατά προτεραιότητα στην περιοχή 
πρέπει να εγκατασταθεί και να λειτουργήσει βιο-
λογικός καθαρισμός. 

Τέλος, ο αντιπεριφερειάρχης Κορινθίας Τάσος 
Γκιολής συμφώνησε σε όλα τα θέματα που έθεσαν οι 
δύο προηγούμενοι και σημείωσε ότι η Περιφέρεια 
Πελοποννήσου εδώ και 15 μήνες περίπου έχει ξε-
κινήσει έναν αγώνα, συλλογής μελετών και δράσης 
των τεχνικών υπηρεσιών ώστε το νερό της Στυμφα-
λίας να αξιοποιείται και να χρησιμοποιείται ορθά 
για τις αρδευτικές ανάγκες της Κορινθίας. 
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ΛΑΓΚΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ - 

ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ

Στρατιωτικός Ιατρός
Ψυχιατρική Κλινική 251 ΓΝΑ

Καλογεροπούλου 1 & Μαυρούλια,
Κιάτο Κορινθίας 20200

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

Ξεκαθάρισε το θέμα του νερού στο Διμηνιό
ο δήμαρχος Σικυωνίων

Στην πρωινή εκπομπή του MEGA,  ο Σπύρος Σταματόπουλος έβαλε τα πράγματα 
στη θέση τους και εξήγησε ότι το έργο υδροδότησης του χωριού είναι σε εξέλιξη

Ξ
εκαθάρισε το τοπίο ο δήμαρ-
χος Σικυωνίων Σπύρος Στα-
ματόπουλος αναφορικά με το 
θέμα του νερού στο Διμηνιό. 

Ο δήμαρχος που εμφανίστηκε στην 
πρωινή εκπομπή του ΜEGA, έβαλε 
τα πράγματα στη θέση τους, ξεκα-
θαρίζοντας, αρχικά, ότι το νερό του 
Κιάτου και του Κάτω Διμηνιού είναι 
πόσιμο, προερχόμενο από τις πηγές 
της Στυμφαλίας, άριστης ποιότητας 
και απολύτως ασφαλές.

Αναφορικά, με το θέμα του Διμη-
νιού, ο δήμαρχος εξήγησε ότι εδώ 
και χρόνια είναι γνωστό σε όλους 
ότι η ποιότητα του νερού, στο συγκε-
κριμένο χωριό, είναι επιβαρυμένη 
και δεν χρησιμοποιείται για ανθρώ-
πινη κατανάλωση. Γι’ αυτό εξάλλου, 
ο δήμος προέβη σε δύο παράλληλες 
ενέργειες για την εξασφάλιση νε-
ρού και δη πόσιμου στους κατοί-
κους. 

Α. Αρχικά, κατασκεύασε νέο δί-
κτυο το οποίο φέρνει νερό πόσι-
μο, από τις πηγές Σιέ του Μεγάλου 
Βάλτου και το διοχετεύει σε 10 κε-
ντρικές βρύσες σε όλο το χωριό. 
Εκεί οι κάτοικοι μπορούν να προμη-
θευτούν νερό για ανθρώπινη κατα-
νάλωση. 

Β. Σχεδίασε, δρομολόγησε, εξα-
σφάλισε χρηματοδοτήσεις και κα-
τασκευάζει δίκτυο ύδρευσης που 
θα φέρνει και σε όλα τα σπίτια του 

Διμηνιού νερό άριστης ποιότητας 
από τις πηγές της Στυμφαλίας. Το 
έργο είναι σε εξέλιξη, συμβασιο-
ποιήθηκε μέσα στο 2020, παρά τις 
αντίξοες συνθήκες που δημιούργησε 
η πανδημία και αναμένεται να ολο-
κληρωθεί το 2022 και να λύσει ορι-
στικά το θέμα του νερού στο χωριό. 

Επιπλέον, σε αυτό το πλαίσιο ο 
δήμος Σικυωνίων έχει καταθέσει 
πρόταση χρηματοδότησης στο πρό-
γραμμα «Αντώνης Τρίτσης» για την 
αντικατάσταση και του εσωτερικού 
δικτύου ύδρευσης στο Διμηνιό 
ώστε οι κάτοικοι να απολαμβάνουν 
μετά την υλοποίηση του έργου όλα 
τα οφέλη του καθαρού πόσιμου, 

τρεχούμενου νερού στις βρύσες 
τους. 

 Ο δήμαρχος Σικυωνίων, Σπύρος 
Σταματόπουλος, στην τοποθέτη-
σή του εξήγησε ότι ανέλαβε έναν 
δήμο που δεν υδροδοτούταν στο 
100% με πόσιμο νερό, και ως τώρα 

«υδροδοτήσαμε με πόσιμο καθαρό 
νερό από την πηγή Δρίζα της Στυμ-
φαλίας το 95%», είπε εξηγώντας 
παράλληλα τη δυσκολία υλοποίησης 
και ως προς το κόστος και ως προς 
το χρόνο, που έχουν τέτοια εμβλη-
ματικά έργα. 

Ο δήμαρχος ξεκαθάρισε αρχικά ότι το νερό του ΚΙΆΤΟΥΚΙΆΤΟΥ  και του 
ΚΆΤΩ ΔΙΜΗΝΙΟΥΚΆΤΩ ΔΙΜΗΝΙΟΥ  είναι ΠΟΣΙΜΟΠΟΣΙΜΟ , προερχόμενο από τις πηγές της 
ΣΤΥΜΦΆΛΙΆΣ, ΆΡΙΣΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΆΣ και ΆΠΟΛΥΤΩΣ ΆΣΦΆΛΈΣΆΣΦΆΛΈΣ .

Δήμος Σικυωνίων

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
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Γνώμη Δήμος Νεμέας

Καταγγέλλουν 
περιβαλλοντικό 
έγκλημα
Ο Ασωπός ποταμός αποτέλεσε σημείο 
τριβής με αφορμή καταγγελίες σχετικά 
με την κοπή δέντρων στις όχθες του, 
στο ύψος της Νεμέας, αλλά και γενικό-
τερες παρεμβάσεις που χαρακτηρίζο-
νται ως οικολογική καταστροφή. 
Οι αντιπαραθέσεις ξεκίνησαν όταν στο 
διαδίκτυο όταν η δημοτική σύμβουλος 
Νεμέας, Ιωάννα Φίλντιση σε ανάρτησή 
της παρέθεσε μια σειρά φωτογραφιών 
και ζήτησε εξηγήσεις από τη δημοτική 
αρχή.
Στη συνέχεια στο θέμα αναφέρθηκε ο 
πρώην δήμαρχος κ. Ευάγγελος Ανδρι-
ανάκος, τόνισε πως πρόκειται για μια 
τεράστια οικολογική καταστροφή. Δεν 
δίστασε να προτείνει στους αρμόδιους 
του Δήμου Νεμέας και της Περιφέ-
ρειας να προβούν σε περιβαλλοντική 
μελέτη και να σταματήσουν άμεσα την 
εργολαβία. 
Απαντώντας με τη σειρά του ο 
δήμαρχος Νεμέας Κώστας Φρούσιος 
ισχυρίστηκε πως κατά τη διάρκεια των 
έργων καθαρισμού του ποταμού, δεν 
κόπηκε κανένα δέντρο! Σημείωσε, δε, 
ότι τα δέντρα που κόπηκαν ήταν από 
κάποιους ασυνείδητους πολίτες. Επι-
πλέον, δήλωσε πως οι δημότες έμειναν 
ικανοποιημένοι από το έργο, διότι ο 
ποταμός δεν είχε καθαριστεί ποτέ! 
Τέλος, τόνισε ότι το επόμενο διάστημα 
σε συνεργασία με τον Κυνηγετι-
κό σύλλογο, θα προχωρήσουν σε 
δεντροφύτευση και σε δημιουργία ενός 
παράδρομου. Με αυτή την απόφαση 
θα ενισχυθεί η τουριστική κίνηση στην 
περιοχή.

ΑΣΩΠΟΣ Συνάντηση Γκιολή – Φρούσιου 
για τα έργα της Νεμέας

Η πορεία έργων που πραγματοποι-
ούνται ή έχουν δρομολογηθεί από την 
Περιφέρεια Πελοποννήσου στον Δήμο 
Νεμέας, αποτέλεσε αντικείμενο της 
συνάντησης εργασίας που ο αντιπερι-
φερειάρχης Κορινθίας Τάσος Γκιολής 
και ο αντιπεριφερειάρχης Υποδομών 
Αργολίδας – Κορινθίας Χάρης Βυτι-
νιώτης είχαν με φορείς της περιοχής.

Συγκεκριμένα, στην εν λόγω συνά-
ντηση των αντιπεριφερειαρχών -με 
τον δήμαρχο Νεμέας Κώστα Φρού-
σιο και τον πρόεδρο της Τ.Κ. Νεμέας 
Γιάννη Μπεξή-, συζητήθηκαν τα εξής 
έργα:
α) Ο δρόμος Νεμέα – Ψάρι – Σκο-

τεινή, έργο προϋπολογισμού 
1.200.000 ευρώ, ο ανάδοχος του 
οποίου θα αναδειχθεί τις επόμενες 
ημέρες, 

β) η βελτίωση οδικής ασφάλειας στον 
αυτοκινητόδρομο Αρχαίας Νεμέ-
ας (295.000 ευρώ), 

γ) η συντήρηση του επαρχιακού δρό-
μου Νεμέα – Σούλι – Κιάτο μέσω 
Πετρίου – Λέριζας – Καστρακίου 
– Μποζικά – Παραδεισίου – Μά-
τσανι (Κρυονέρι), προϋπολογι-
σμού 586.000 ευρώ, 

δ) η αποκατάσταση της ρύθμισης κυ-
κλοφορίας και η συντήρηση της 
εθνικής οδού στον κόμβο του 

αρχαιολογικού χώρου της Αρ-
χαίας Νεμέας με προϋπολογισμό 
360.000 ευρώ, 

ε) τα αντιπλημμυρικά έργα και οι κα-
θαρισμοί ρεμάτων, 

στ) τα αθλητικά έργα, όπως το γήπε-
δο στις Αρχαίες Κλεωνές, 

ζ) τα αρδευτικά έργα (δίκτυα και δε-
ξαμενές) όπως στο Καστράκι και 
στις Αρχαίες Κλεωνές, 

η) η κατασκευή τουαλετών στον 
αρχαιολογικό χώρο του Σταδίου 
της Αρχαίας Νεμέας με προϋπο-
λογισμό 45.000 ευρώ και 

θ) η ενίσχυση και αναβάθμιση του 
Κέντρου Υγείας στη Νεμέα.

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 
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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. 
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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.
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Νεμέα: Στην Παναγία του Βράχου έδωσαν 
τα χέρια για έργα εκατομμυρίων

Ο δήμαρχος με τους δύο αντιπεριφερειάρχες Πελοποννήσου και τον Μητροπολίτη Κορίνθου επισκέφθηκαν το 
ιστορικό μοναστήρι και συζήτησαν για σειρά έργων

Σ ημαντική επίσκεψη στο ιστο-
ρικό Μοναστήρι της Παναγίας 
του Βράχου στη Νεμέα, πραγ-
ματοποιήθηκε τις προηγούμε-

νες μέρες, με στόχο την αναβάθμιση 
του Ιστορικού αυτού μνημείου στο 
οποίο έγιναν παρεμβάσεις από το 
ΕΣΠΑ 2007-2013. 

Στο έργο που είχε γίνει παλαιότερα 
δεν είχε συμπεριληφθεί η απαραίτητη 
αποκατάσταση στο Αρχονταρίκι. Μετά 
τις ανάλογες μελέτες υπάρχει η πρό-
θεση να στερεωθεί και να αναδειχτεί 
από την Περιφέρεια Πελοποννήσου. 

Η συνάντηση έγινε παρουσία του 
Μητροπολίτη Κορινθίας κ.κ. Διονυσί-
ου και συμμετείχαν η Αντιπεριφερει-
άρχης Πολιτισμού κα Αθηνά Κόρκα και 
ο Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών Αρ-
γολίδας – Κορινθίας κ. Χάρης Βυτινιώ-
της, ο Δήμαρχος Νεμέας κ. Κ. Φρού-
σιος, ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού κ. 
Θανάσης Καρκώνης, ο κ. Σιδηρόπου-
λος και η κα Αγρέβη ως εκπροσώποι 
της εφορίας Αρχαιοτήτων Κορινθίας. 

Νωρίτερα είχε προηγηθεί συνάντη-
ση εργασίας στο Δημαρχείο Νεμέας 
με το Δήμαρχο Νεμέας κ. Κ. Φρούσιο 
σχετικά με τα έργα όπου πρόκειται να 
εκτελεσθούν σε σχέση με τη Περιφέ-

ρεια Πελοποννήσου όπως: 
• Η κατασκευή αποδυτήριων στο 

Στάδιο της Αρχαίας Νεμέας(εν όψει 
της Νεμεάδας)

• Ο κόμβος προς τον Αρχαιολογικό 
χώρο και Στάδιο της Αρχαίας Νε-
μέας με προϋπολογισμό 361.000€.

• Το έργο «Άρση επικινδυνότητας κα-
τολισθήσεων» από τον αυτοκινητό-
δρομο στην έξοδο προς Αρχαία Νε-

μέα με προϋπολογισμό 295.000€.
• Τα οδικά έργα τα ενταγμένα και 

εγκεκριμένα ήδη, Κούτσι- Στι-
μάγκα, Νεμέα- Ψάρι – Σκοτεινή, 
βελτίωση και συντήρηση του δρό-
μου Νεμέα – Κρυονέρι στο Παλαιό 
Επαρχιακό δρόμο και τη μελέτη του 
μεγάλου έργου Νεμέα- Φράγμα 
Ασωπού (παραποτάμιου) – Κιάτο

Τέλος οι Θεματικοί Αντιπεριφερει-

άρχες ενημερώθηκαν για:
• Τα αρδευτικά έργα του Δήμου κα-

θώς και την αγροτική οδοποιία.
• Την ανάπλαση του κεντρικού δρό-

μου της πόλης της Νεμέας (οδός 
Δερβενάκια).

• Τις προτάσεις για Έργα Πολιτισμού 
που μπορούν να ενταθούν στα επι-
κείμενα προγράμματα της Περιφέ-
ρειας Πελοποννήσου.

Δήμος Νεμέας
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Γνώμη δήμος Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Έ
να σημαντικό αναπτυξιακό 
έργο υλοποιείται στα όρια του 
δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρω-
στίνης από την Περιφέρεια Πε-

λοποννήσου.
Το έργο αφορά τη συντήρηση και τη σή-
μανση της επαρχιακής οδού Λυκοποριά 
- Καλλιθέα - Ελληνικό (μήκους 7 χλμ.) 
προϋπολογισμού 800.000 ευρώ.

Το παραπάνω έργο θα  συμβάλλει απο-
φασιστικά στην αξιοποίηση και την ενί-
σχυση της τοπικής παραγωγής και απο-
τελεί ένα έργο προστιθέμενης αξίας για 
την περιοχή μας. Επιπλέον συνδέει την 
Τοπική Κοινότητα Ελληνικού με τον οικι-
σμό Άνω Καλλιθέας ο οποίος κατοικείται 
την θερινή περίοδο.
Ο Δήμος Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης 

με ουσιαστικό αρωγό την Περιφέρεια 
Πελοποννήσου στοχεύει με συστηματι-
κό τρόπο σε αναπτυξιακά έργα, έχοντας 
εντοπίσει όλες τις πιθανές πηγές χρημα-
τοδότησης αποδεικνύοντας την απαιτού-
μενη αποτελεσματικότητα προς το συμ-
φέρον του τόπου μας.

Ταυτότητα του έργου
Πρόκειται για τη διάνοιξη ενός δρόμου 7 
χλμ. που οδηγεί τους αγρότες της περι-
οχής μας σε 2000 στρέμματα αγροτικής 
παραγωγής, ενισχύοντας σημαντικά την 
ανάπτυξη του τόπου.
ΤΙ ΚΕΡΔΙΖΟΥΜΕ: Το έργο θα δώσει πρό-
σβαση στο φαράγγι της Καλλιθέας και 
αποτελεί μία ακόμη ένωση των πεδινών 
με τις ορεινές περιοχές του Δήμου μας 
και μία ακόμη όμορφη διαδρομή.
ΠΟΤΕ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩ-
ΘΕΙ: Στο τέλος της θερινής περιόδου.

Ο
Περιφερειάρχης Πελο-
ποννήσου κ.Παναγιώτης 
Νίκας υπέγραψε προ-
γραμματική σύμβαση με 

τον δήμαρχο Ξυλοκάστρου – Ευρω-
στίνης κ.Βλάση Τσιώτο για το προϋ-
πολογισμού 240.000 ευρώ έργο δι-
αμόρφωσης του γηπέδου Ροζενών, 
ενώ παρουσία του Αντιπεριφερειάρχη 
Κορινθίας κ.Αναστάσιου Γκιολή και 
των θεματικών Αντιπεριφερειαρχών 
κ.Αθηνάς Κόρκα και κ.Χάρη Βυτινιώτη 
συζήτησε μαζί του σχετικά και με άλλα 
σημαντικά θέματα του δήμου.
Το έργο της κατασκευής του ποδο-
σφαιρικού γηπέδου στα Ροζενά το 
οποίο πρόκειται να δημοπρατηθεί τις 
επόμενες μέρες και να υλοποιηθεί μέ-
χρι το καλοκαίρι, αποτελεί μια χρόνια 
διεκδίκηση της περιοχής και ολοκλη-
ρώνει τις ποδοσφαιρικές υποδομές 
της Ευρωστίνης με τον καλύτερο τρό-
πο.
Η συστηματική και οργανωμένη πα-

ρουσίαση των δίκαιων αιτημάτων του 
Δήμου, σε συνάρτηση με την ειλικρινή 
θέληση της Περιφερειακής Αρχής για 
τον προγραμματισμό και την επίλυση 

των προβλημάτων αποδίδει καρπούς 
προς όφελος της τοπικής κοινωνίας, 
αναφέρεται στο σχετικό δελτίο τύπου 
του δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης.

800.000€ για τη συντήρηση και σήμανση της 
Επαρχ. Οδού Λυκοποριά - Καλλιθέα - Ελληνικό

Πραγματικότητα γίνεται το Γήπεδο των Ροζενών
Αποκατάσταση 
φθορών στο Γενικό 
Λύκειο Ξυλοκάστρου

Η συνεχής και αποτελεσματική 
συνεργασία ανάμεσα στο Δήμο 
Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης και 
τις σχολικές μονάδες ευθύνης του 
αποτελεί,σύμφωνα με τη δημοτική 
αρχή, μία βασική προτεραιότητά 
της, καθώς φροντίζει να δείχνει 
το αμέριστο ενδιαφέρον της σε 
οτιδήποτε αφορά την εκπαιδευτική 
διαδικασία της νέας γενιάς του 
Δήμου μας.
Η παρακάτω επιστολή της Δ/ντριας 
του Γενικού Λυκείου Ξυλοκάστρου, 
αναγνωρίζει την άμεση παρέμβαση 
του Δήμου για την αποκατάσταση 
φθορών οι οποίες δημιουργήθηκαν 
στο συγκεκριμένο σχολείο.
«Γενικό Λύκειο Ξυλοκάστρου
Προς κ. Δήμαρχο Ξυλοκάστρου- 
Ευρωστίνης και κυρίους αντιδημάρ-
χους.
Αποστέλλουμε συνημμένα φωτογρα-
φίες από το αποτέλεσμα της εργασίας 
του οχταμηνίτη τεχνίτη του Δήμου, κ. 
Ζολώτα Γεωργίου στην κατεστραμ-
μένη αίθουσα (3) του σχολείου. Τον 
τεχνίτη συγχαίρουμε και εσάς σας 
ευχαριστούμε!
Με εκτίμηση
Η Διευθύντρια
Σοφία Σμυρνή»

ΦΘΟΡΕΣ



ΔΕΥΤΕΡΑ 1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021 ΠΟΛΙΤΏΝ
Γνώμη20 Δήμος Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης

Δερβένι: Ποιοι και γιατί το χαρακτηρίζουν 
ως το “Μαϊάμι” της Πελοποννήσου!

- 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

Έ
να ξεχωριστό αφιέρωμα για το δικό 
μας Δερβένι βρήκαμε στο ταξιδιω-
τικό online περιοδικό travelstyle.gr. 

Οι συντάκτες του άρθρου βρίσκουν 
ότι το σκηνικό στην δυτική παραλιακή 
πόλη της Κορινθίας, θυμίζει κάτι από 
Μαϊάμι και Λαγκούνα Μπιτς στην Αμε-
ρική όπου το κάθε σπίτι που βρίσκεται 
κοντά στην θάλασσα διαθέτει και την 
δική του παραλία.

Στο Δερβένι οι κάτοικοι έχουν δώ-
σει το όνομα Πρόβολοι στους μικρούς 
αυτούς ντόκους που βρίσκονται διά-
σπαρτοι σε ακτίνα 4 χλμ. και που είναι 
υπεύθυνοι για το πραγματικά εντυπω-
σιακό σκηνικό που έχει διαμορφωθεί 
στο παραλιακό μέτωπο, αναφέρουν και 
συνεχίζουν: 

Εκατοντάδες μικροί κολπίσκοι με πε-
ντακάθαρα και καταγάλανα νερά (αξίζει 
να σημειωθεί πως το βάθος της θάλασ-
σας σε απόσταση λίγων μέτρων από την 
ακτή ξεπερνά τα 100 μέτρα!) περιβάλλο-
νται από όμορφες και γραφικές κατοι-
κίες δημιουργώντας ένα παραμυθένιο 
σκηνικό.

Η ευρύτερη περιοχή ταλανίζεται από 
υποθαλάσσιες κατολισθήσεις και το 
2012 έπειτα από μια πολύ μεγάλη θα-
λάσσια κατολίσθηση αποκαλύφθηκαν 
τα θεμέλια από τα περισσότερα σπίτια 
που βρίσκονται δίπλα στην θάλασσα. 
Στο όλο πρόβλημα προστέθηκαν και οι 
δυνατοί «Μαΐστροι» άνεμοι (Βορειο-

δυτικοί άνεμοι) που πλήττουν κυρίως 
τους χειμερινούς μήνες την περιοχή και 
επιδείνωναν και αυτοί το όλο πρόβλημα 
στην περιοχή.

Το παράξενο χωριό που 
συνδυάζει βουνό & θάλασσα

Το Δερβένι Κορινθίας απέχει 141 χλμ 
από την Αθήνα. Είναι ένας αγαπημένος 
κοντινός προορισμός στην Αθήνα, που 
λίγοι γνωρίζουν πόσο απολαυστικές 
και ξεκούραστες διακοπές μπορεί να 
σου προσφέρει. Είναι προορισμός τόσο 
κοντά στην Αθήνα που είναι ιδανικό 
ακόμα και για μονοήμερες εκδρομές. 
Ονομάστηκε «Στενόπορο» το 1928 και 
«Ακταίο» το 1929, αλλά από το 1933 
μέχρι και σήμερα ξαναδόθηκε η αρ-
χική του ονομασία «Δερβένι» που στα 
τούρκικα σημαίνει «Στενό πέρασμα». 
Ένα γραφικό παραλιακό ψαροχώρι που 
συνδυάζει ασυνήθιστα το βουνό και την 
θάλασσα.

Σήμερα το Δερβένι, είναι από τα πιο 
βασικά κέντρα παραγωγής λεμονιών 

και όχι μόνο. Το Δερβένι και γενικά η 
περιοχή έχει πολύ γόνιμη γη. Μου-
σμουλιές, πορτοκαλιές, αμπέλια, ελιές 
και λωτοί είναι λίγα από τα δέντρα που 
θα δεις σχεδόν σε όλες τις αυλές. Οι 
μόνιμοι κάτοικοι φιλικοί και φιλόξενοι, 
χαίρονται να βλέπουν επισκέπτες είτε 
καλοκαίρι είτε χειμώνα.
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Γνώμη Πολιτισμός - Βιβλίο

Αθηνά Κόρκα: Συνάντηση στο αρχαίο λιμάνι 
Κεγχρεών για την αποκατάστασή του

Κύριο ζήτημα η βατότητα του δρόμου σύνδεσης των βόρειων και νότιων άκρων του λιμένα

Η
Αντιπεριφερειάρχης Πελοποννήσου για θέ-
ματα Πολιτισμού κα Αθηνά Κόρκα και ο Αντι-
περιφερειάρχης Πελοποννήσου Υποδομών 
Κορινθίας Αργολίδας κος Βυτινιώτης Χάρης 

συμμετείχαν σε συνάντηση εργασίας που αφορά  
το έργο «Στερέωση, Αποκατάσταση και Ανάδειξη 
Κατάλοιπων του Αρχαίου Λιμένα Κεγχρεών» με το 
Δήμαρχο Κορινθίων κ. Νανόπουλο, τον πρόεδρο 
Ξυλοκέριζας  κ. Κίννα και εκπροσώπους της Εφορί-
ας Αρχαιοτήτων την κα Κασίμη, τον κ. Σιδηρόπουλο 
καθώς και τους συνεργάτες τους.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε η κα Κόρκα «Το 
έργο έχει ομαλή εξέλιξη. Το θέμα που μας απασχό-
λησε είναι η βατότητα του δρόμου σύνδεσης των Βό-
ρειων και Νότιων άκρων του λιμένα. Σε συνεργασία 
με το Δήμο Κορινθίων μεθοδεύουμε την λύση για το 
σημαντικό ιστορικό αυτό μνημείο. Η Περιφέρεια Πε-
λοποννήσου είναι παρούσα στα έργα Πολιτισμού.»

Το λιμάνι των Κεγχρεών στην αρχαιότητα
Το λιμάνι των Κεγχρεών το δεύτερο λιμάνι επίνειο 

της Αρχαίας Κορίνθου, όπου εφαρμόστηκαν πρω-
τοποριακές μέθοδοι κατασκευής λιμενικών εγκατα-
στάσεων. Υπήρχαν δύο τμήματα, το εμπορικό και το 
πολεμικό. Πήρε το όνομά του από τον Κεγχρία, δίδυμο 
αδελφό του Λέχη, γιό της Πειρήνης και του Ποσειδώ-
να. Αυτό το λιμάνι ήταν εν μέρει φυσικό, καθώς είχε 
βόρεια και νότια ακρωτήρια, και εν μέρει τεχνητό, 
αφού στην προέκταση των ακρωτηρίων κατασκευ-
άστηκαν δύο κυματοθραύστες – μώλοι σαν πέταλο, 

ύψους περίπου 30μ από τον πυθμένα της θάλασσας, 
που δημιούργησαν μία μεγάλη λιμενολεκάνη, αφήνο-
ντας μία είσοδο πλάτους 120μ. Το μεγαλύτερο πλάτος 
του λιμανιού ήταν 280μ και η μεγαλύτερη απόσταση 
από τον κεντρικό μώλο έως τους κυματοθραύστες της 
εισόδου 210-215μ. Στην ΒΑ πλευρά, κατασκευάστηκε 
προβλήτα πλάτος 17μ και μήκους 106μ και απέναντι 
άλλη προβλήτα ίδιου περίπου πλάτους και μήκους 
170μ. Στην περιοχή σημειώθηκε ταυτόχρονα καθίζη-
ση της ξηράς και ανύψωση της θάλασσας, με αποτέ-
λεσμα τα μεν ρωμαϊκά κτίσματα να είναι στο επίπεδο 
της θάλασσας, τα δε αρχαϊκά και κλασικά, κάτω από 

αυτό. Έχουν διενεργηθεί εκτεταμένες αρχαιολογικές 
ανασκαφές στο λιμάνι και έχουν αποκαλύψει πλή-
θος πληροφορίες και πολλά ευρήματα, με πιο σπάνιο 
σειρά πινάκων από υαλοθετήματα (πρόδρομο των 
σημερινών βιτρώ), που φυλάσσονται στο Μουσείο 
της Ισθμίας. Στο λιμάνι, πλέον των πολύ εκτεταμένων 
αποθηκών, καταστημάτων και δημοσίων κτηρίων, 
που είχαν την μεγαλύτερη ανάπτυξη κατά τη ρωμαϊκή 
εποχή, ανακαλύφθηκε ναός της Αφροδίτης, της Ίσι-
δας, καθώς και παλαιοχριστιανικοί ναοί. Από το λιμάνι 
αυτό ο Απ.Παύλος ταξίδεψε στην Ρώμη κατά τις με-
γάλες περιοδείες για την διάδοση του Χριστιανισμού. 

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Γράφει η  ΛΙΤΣΑ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΤΡΑΚΗΣ
ΟΛΑ ΤΑ ΚΑΚΑ ΣΚΟΡΠΑ  
Εκδόσεις: ΓΑΒΡΗΙΛΙΔΗΣ
ISBN: 9789605769376
Αριθμός σελίδων: 168
Πρώτη Έκδοση : 2019

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ
Το κενό ως απουσία, το κενό ως ησυχία, 

το κενό ως ανησυχία· το κενό ως φόβος, 
το κενό ως νόμος· το κενό ως αλλαγή, το 
κενό ως προσαρμογή, το κενό ως αναμο-
νή· το κενό ως υπερβολικά πολλή ζωή· το 
κενό ως υπερβολικά πολύς θάνατος. Στα 
δεκαπέντε αυτά διηγήματα, τόπος είναι ένα 
σπίτι ή ένα γραφείο, ένα αυτοκίνητο ή ένα 
λεωφορείο, ένα μπαρ ή ένα νοσοκομείο, 
ένας δρόμος ή μια ακτή, ένα δωμάτιο ή μια 
φυλακή. Οι άνθρωποι περιφέρονται στα 
στενά όρια του τόπου τους κουβαλώντας 
μέσα τους τη ζωή ή την ανάμνηση μιας 
ζωής. Δεν μιλούν ποτέ ο ένας στον άλλον· 
απευθύνονται μόνο στον εαυτό τους, ή σε 
αυτό που είναι ο άλλος εντός τους. Χρόνος 

δεν υπάρχει – κι όμως γύρω τους κυλάει 
¬φυσιολογικά, φέρνει γεγονότα και συμ-
βάντα, στάσεις και μετακινήσεις, δράσεις 
και αντιδράσεις, ερωτήσεις και αποκρίσεις. 
Πραγματικό και μη πραγματικό δεν συ-
γκρούονται ποτέ, μόνο ανταλλάζουν θέ-
σεις. Στην ιστορία καθενός υπάρχει πάντα 
ένα τέλος. Κι αυτό –θα μπορούσε κανείς 
να υποθέσει– είναι από μόνο του καλό.

Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΜΑΣ
Ένα πολύ ιδιαίτερο, μικρό και κομψό 

βιβλίο, 15 διαφορετικές και απόλυτα σύγ-
χρονες ιστορίες, που με την πρώτη ανά-
γνωση πιστεύει κανείς πως είναι λίγο υπερ-
βολικές, αλλά αν το καλοσκεφτεί κανείς, 
διαπιστώνει πως είναι καθημερινές από 
ανθρώπους μοναδικούς, όπως ακριβώς 
είμαστε όλοι μας, που κάτω από μοναδικές 
για αυτούς συνθήκες και σε διαφορετικούς 
τόπους καλούνται να διαχειριστούν διάφο-
ρες καταστάσεις. Έχουν να διαχειριστούν 
τόσο απλά και καθημερινά πράγματα 
όπως την απομόνωση, τον φόβο, τη μο-
ναξιά, την ασθένεια, τον θάνατο, αντιμετω-
πίζουν με δέος και τρόμο φαινόμενα όπως 

τον πόλεμο, 
τη ξενοφοβία, τη ξενιτιά και πολλές φορές 
καταφέρνουν και ξεπερνούν τον ίδιο τον 
εαυτό τους, προκειμένου  να τα αντιμετω-
πίσουν, και το αξιοθαύμαστο σε αυτούς εί-
ναι, πως δεν παραδίνονται. Έτσι καταφέρ-
νουν και «σκορπούν κάθε κακό», εξ ου και 
ο τίτλος, ΟΛΑ ΤΑ ΚΑΚΑ ΣΚΟΡΠΑ.

Χαρακτήρες απόλυτα ανθρώπινοι, άτο-
μα της διπλανής πόρτας, δικοί μας, ίσως 
και πολύ στενά συγγενικά μας πρόσωπα. 

Μήπως είμαστε κι εμείς; 
Αν δεν έγραφε για αυτούς τους ανθρώ-

πους ο συγγραφέας μας, κανείς μας δεν 
θα ήξερε κάτι για αυτούς, γιατί έχουμε την 
τάση να προσπερνάμε ή και να αγνοούμε 
τις ζωές των μοναχικών, των αδικημένων, 
των αδύναμων ανθρώπων, κι ας είναι κυ-
ριολεκτικά δίπλα μας.

Ο κύριος Πετράκης κατέχει το ταλέντο 
της «κινηματογραφικής γραφής» και οι 
ιστορίες του μπορούν να είναι κάλλιστα 
«ταινίες μικρού μήκους».

Μπορεί να είναι το πρώτο πόνημα αυ-
τού του συγγραφέα, αλλά είναι ένα πολύ 
όμορφο βιβλιαράκι και μια τονωτική ένε-
ση αισιοδοξίας. Περιμένουμε μια ανάλογη 
συνέχεια.

Ο συγγραφέας
Ο Γιώργος Πετράκης γεννήθηκε το 1981 

στην Αθήνα. Κατάγεται από το Ρέθυμνο. 
Σπούδασε χημικός μηχανικός, καθώς και 
εφαρμοσμένα μαθηματικά και διοίκηση επι-
χειρήσεων. Η συλλογή διηγημάτων "Όλα τα 
κακά σκορπά" είναι το πρώτο του βιβλίο.
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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

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

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Γράφει ο  ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ

ΡΟΝΓΚ ΖΙΑΝΓΚ
ΤΟ  ΤΟΤΕΜ ΤΟΥ ΛΥΚΟΥ  
Εκδόσεις: ΨΥΧΟΓΙΟΣ
ISBN: 978-960-453-080-9
Αριθμός σελίδων: 696
Πρώτη Έκδοση : 2014

"Ξέρεις τι είναι το τοτέμ του λύκου; Μια 
πνευματική δύναμη ενός προς δέκα, προς 
εκατό, χίλιους, δέκα χιλιάδες. Προστατεύει 
τη μεγάλη ζωή στο βοσκότοπο. Ο ουρανός 
ανέκαθεν έβλεπε ότι η μεγάλη ζωή κου-
μαντάρει τη μικρή, ότι η ζωή του ουρανού 
κουμαντάρει εκείνη των ανθρώπων. Αν τι-
μάς πραγματικά το τοτέμ του λύκου, πρέ-
πει να στηρίξεις τον ουρανό και τη γη, τη 

φύση και τη μεγάλη ζωή του βοσκότοπου, 
οφείλεις να συνεχίσεις να παλεύεις όσο 
υπάρχει έστω κι ένας λύκος".

Κάπου στο κέντρο περίπου της Ασίας 
στην αχανή ενδοχώρα της Κίνας, ένα κο-
πάδι γελάδια έβοσκε αμέριμνο το λιγοστό 
χορτάρι σε ένα απέραντο πλην φτωχό 
βοσκοτόπι. Ξαφνικά ένας λύκος προβά-
λει δειλά δειλά ανεβασμένος σε ένα μικρό 
ύψωμα κρυμμένος πίσω από μια συστάδα 
δένδρων. Βολιδοσκοπεί το έδαφος εξετά-
ζει τις δυνατότητες και δίνει το σύνθημα. 
Ήταν ο αρχηγός της αγέλης γηραιότερος 
και σοφότερος όλων των μελών της άγρι-
ας ομάδας. Σε λίγο δεκάδες λύκοι έχουν 
ορμήσει από τους θάμνους που τους κά-
λυπταν και επιτίθενται στο κοπάδι των γε-

λαδιών που 
μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν είχαν καταλά-
βει τον κίνδυνο που παραμόνευε. Η μάχη 
ήταν άνιση. Τα γελάδια τη μόνη άμυνα που 
γνώριζαν ήταν το τρέξιμο και τα μουγκα-
νητά. Τι αίμα άρχισε να ρέει στη στέπα όταν 
για καλή τύχη του κοπαδιού εμφανίζεται 
το ιππικό με πλήρη πολεμική περιβολή. 
Οι γελαδοβοσκοί φύλακες του κοπαδιού, 
ορμίσανε καβάλα στα δυνατά μογγολικά 
τους άλογα και με τα μακριά ραβδιά. που 
είχαν επί τούτου, άρχισαν να απωθούν 
τους λύκους. Η μάχη για αρκετό διάστημα 
εξακολουθούσε αμφίρροπη. Τελικά οι γε-
λαδάρηδες κατάφεραν να επικρατήσουν 
στο πεδίο της μάχης και οι λύκοι υποχώ-
ρησαν αφού όμως είχαν εισπράξει το με-
ρίδιο τους από το θανατερό κυνήγι.

Όχι δεν πρόκειται για σενάριο ταινί-
ας τρόμου αλλά για σχεδόν καθημερινό 
φαινόμενο στις μακρυσμένες στέπες της 
Ασίας όπου ο άνθρωπός και τα άγρια ζώα 
προσπαθούν να επιβιώσουν μοιραζόμενα 
τον ίδιο χώρο και την ίδια τροφή.

Και αν νομίζετε ότι οι γελαδάρηδες μι-
σούσαν τους λύκους, που τους ‘φορολο-
γούσαν’ τα κοπάδια, κάνετε λάθος. Οι βο-

σκοί σέβονταν απόλυτα τους λύκους και 
θεωρούσαν απόλυτο δικαίωμά τους να 
καλύπτουν μέρος της τροφής τους, από τα 
γελάδια που προορίζονταν για ανθρώπινη 
κατανάλωση. Φυσικά είχαν τους λόγους 
τους, που  μάλιστα ήταν πολύ σοβαροί.

Η παραπάνω σκηνή είναι μια περιγραφή 
αληθινών περιστατικών που καταγρά-
φηκαν από ένα κινέζο φοιτητή που στα 
πλαίσια της τότε πολιτικής της Κίνας έζησε 
για κάποιο διάστημα κοντά στους γελαδο-
βοσκούς προκειμένου να μάθει πως είναι 
η ζωή έξω από τις σελίδες των βιβλίων.  
Έμεινε μαζί τους ένα ολόκληροι χρόνο 
και μας έδωσε ένα υπέροχο βιβλίο για τον 
σκληρό αγώνα επιβίωσης ανθρώπων και 
ζώων αλλά κυρίως ένα ντοκουμέντο για 
τη σημασία της ισορροπίας στη φύση.

Τη σχέση των γελαδάρηδων με τους 
λύκους δεν τη συμμερίζετο όμως  η κυ-
βέρνηση της χώρας και η συνέχεια που 
δόθηκε ήταν…

Για περισσότερες λεπτομέρειες στις σε-
λίδες του βιβλίου.

Ο συγγραφέας
Στα τέλη του 1960, ο Κινέζος φοιτητής 

Τσεν Ζεν προσφέρει εθελοντική εργασία σ’ 
έναν απομονωμένο καταυλισμό νομάδων 
στη Μογγολία. Εκεί ανακαλύπτει έναν κόσμο 
που δεν είχε ποτέ του φανταστεί: μια ειδυλ-
λιακά απλή ζωή βασισμένη στην αιώνια 
μάχη μεταξύ λύκων και ανθρώπων, σ’ έναν 
συνεχή αγώνα για επιβίωση.

Ένα θαυμάσιο πορτρέτο ενός τόπου και 
ενός πολιτισμού που δεν υπάρχει πια, σκι-
αγραφημένο σ’ ένα βιβλίο που ξάφνιασε, 
συγκίνησε και προκάλεσε τους αναγνώστες 
σε όλο τον κόσμο (Από την παρουσίαση στο 
οπισθόφυλλο του βιβλίου).
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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

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)

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

28ης Οκτωβρίου 28 Κιάτο, 20200

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

ΕΡΡΙΚΟΣ Α. 
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ

• Παροχή Υπηρεσιών • Χειρουργικές Επεμβάσεις  

• Φάρμακα • Είδη Pet Shop • 
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Μικρασιατική Στέγη Κορίνθου: Οι Έλληνες της  
Καθ' ημάς Ανατολής στην παλιγγενεσία του 1821

Η
Μικρασιατική Στέγη Κορίνθου 
μάς έχει συνηθίσει κάθε χρόνο σε 
καλαίσθητες προσεγμένες εκδό-

σεις επιτοίχιων ημερολογίων με θέμα-
τα που άπτονται της ιστορίας, της τέχνης 
και της εν γένει προσφοράς των Ελλή-
νων της, λεγόμενης, Καθ’ ημάς Ανατο-
λής στον Ελληνισμό και τον Πολιτισμό. 

Φέτος, που συμπληρώνονται 200 
χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση, ο 
διακεκριμένος σύλλογος δεν μπορούσε 
παρά να δώσει στο κοινό μία ξεχωριστή 
έκδοση αφιέρωμα για τη συμβολή των 
Ελλήνων της Καθ’ ημάς Ανατολής στην 
παλιγγενεσία του 1821. 

Το ημερολόγιο, επιτοίχιο, όπως ανα-
φέραμε, 16 σελίδων, περιλαμβάνει 
πλούσιο ιστορικό υλικό, τεκμηριωμένο 
πλήρως και όπως χαρακτηριστικά ανα-
φέρεται στον πρόλογο επιχειρεί με δέος 
να ανασύρει «το πέπλο 200 χρόνων και 
τολμούμε να ψαύσουμε δειλά χρόνια δο-
ξασμένα…».

Μέσα στις σελίδες του οι δημιουρ-
γοί του επιχειρούν «“το ’21 να ’ρθει μια 
στιγμή”, για να αντλήσουμε ενέργεια και 
δύναμη μέσα από τα φίλτρα του ΤΟΤΕ για 
το ΣΗΜΕΡΑ και το ΑΥΡΙΟ. Να νιώσουμε 
την αποκοτιά και το μεγαλείο του, τις πί-
κρες και τις αγωνίες του, τα πάθη και τις 
πτώσεις, αλλά και την ανάταση και την 
Αρετή του Αγώνα που ξέσπασε «στα κα-
κοτράχαλα τα βουνά…» της πολύπαθης 
Χώρας. Να θυμηθούμε άθλους Ημιθέων 
και ονόματα Ηρώων και Μαρτύρων, που 
αγωνίζονταν και πέθαιναν τραγουδώντας:
«Καλύτερα μιας ώρας ελεύθερη ζωή, 
παρά σαράντα χρόνια σκλαβιά και φυ-
λακή…»!

Να θέσουμε ορόσημα για το μέλλον 
αντλώντας «τη δύναμη απ’ τη θέληση, 
τη θέληση απ’ τη γνώση».

 Να τιμήσουμε, ως χρέος ιερό, τον ξε-
σηκωμό, που τον υποκίνησε η απελπισιά 
400 χρόνων «πικρής σκλαβιάς χειροπια-
στό σκοτάδι …». Χρόνων, που ’σταζαν 
αίμα, όλεθρο, γενοκτονία με το παιδο-
μάζωμα, το χαράτσι, το θάνατο τόσων 
αθώων, τη στέρηση κάθε ανθρώπινου 
δικαιώματος, δεινά που ο Εθνομάρτυρας 
Ρήγας αποτυπώνει στον Θούριό του: 

Τι σ’ ωφελεί να ζήσεις και να ’σαι στη 
σκλαβιά; 

  Στοχάσου, πως σε ψένουν καθ’ ώρα 
στη φωτιά!»

Η Μικρασιατική Στέγη Κορίνθου στο 
φετινό ημερολόγιό της θυμίζει ότι στην 
Επανάσταση του 1821 συμμετείχαν και 
συνέβαλαν και οι απανταχού Έλληνες 
απ’ άκρη σ’ άκρη της Καθ’ ημάς Ανατο-
λής, όπου κι αν ζούσαν: Απ’ την Οδησσό 
και το Ιάσιο ως τη Μάκρη. Απ’ τη Φιλιπ-

πούπολη και την Κωνσταντινούπολη 
ως την Αττάλεια. Απ’ την Αδριανούπο-
λη ως την Τραπεζούντα. Απ’ τ’ Αϊβαλί 
ως την Καππαδοκία. Απ’ την Αγχίαλο 
και την Αίνο ως τη Σμύρνη και την Κύ-
προ και την Κορσική ακόμα.

Σε όλους αυτούς είναι αφιερωμέ-
νο το φετινό ημερολόγιο. Σε γνωστούς 
αλλά και άγνωστους, σε πολλούς επώ-

νυμους ήρωες αλλά και ανώνυμους, 
πιότερο αυτούς - που ’ναι οι περισσότε-
ροι- και ήρθαν όλοι πρόθυμα και πολέ-
μησαν με αυτοθυσία.

Καταλήγοντας, η Μικρασιατική Στέγη 
Κορίνθου επισημαίνει την ανάγκη να 
γίνει αυτή η επέτειος ευκαιρία προβλη-
ματισμού και συναίσθησης της μεγάλης 
ευθύνης που έχουμε όλοι απέναντι στο 

παρόν και το μέλλον του τόπου μας!
Από εμάς, πολλά συγχαρητήρια για 

την εξαιρετική έκδοση τόσο στην πρόε-
δρο κ. Βασιλική Ευστρατιάδου όσο και 
στις θαυμάσιες κυρίες και αξιόλογες 
φιλολόγους Άννα Παραδείση και Μέλ-
πω Παπαδοπούλου, για την καλαίσθη-
τη και επιμελημένη έκδοση που μας 
παρέδωσαν!

Μια επετειακή συλλεκτική έκδοση επιτοίχιου ημερολογίου για τα 200 χρόνια από την 
Ελληνική Επανάσταση, η οποία κυκλοφορεί σε λίγες μέρες


