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ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Ο δήμαρχος Σπύρος Σταματόπουλος δικαίωσε τον τίτλο
του «Πρωταθλητή των Χρηματοδοτήσεων», αφού
σήκωσε όλο τον προϋπολογισμό του ΕΣΠΑ Πελοποννήσου

Πρωτοφανής χρηματοδότηση:

12 εκατ. ευρώ για αρδευτικά έργα!
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ΚΥΛΛΗΝΗ, ΚΕΦΑΛΑΡΙ, ΚΑΙΣΑΡΙ, ΜΕΓΑΛΟΣ ΒΑΛΤΟΣ, ΠΑΣΙΟ
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για τις προτάσεις
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Τρία στα τρία
και µεγάλες ειδήσεις
έφεραν οι συναντήσεις
του Αννίβα
σελ. 9
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Ξεχωρίζει το μεγάλο έργο για την αποχέτευση Βραχατίου-Ζευγολατιού
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καλωδίων
στο Δερβένι
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“Δηµιουργούµε
ένα πρότυπο
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Αστεροσκοπείο
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Η σελίδα του Λέωντος...

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

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

Μ

ου έλεγε γνωστός μου ειδικευόμενος
παλιότερα σε προμήθειες του δημοσίου. Πρώτα βρίσκεις το εμπόρευμα από κάποια κατασκευαστή και κλείνεις συμφωνία,
μετά η ‘μιλημένη’ κυβέρνηση προκηρύσσει
κατεπείγοντα διαγωνισμό για την προμήθεια
του συγκεκριμένου προϊόντος και επειδή
οι άλλοι δεν είναι δυνατόν να προλάβουν
τις προθεσμίες, εμφανίζεσαι ως μοναδικός
προμηθευτής. Για καλό και για κακό στήνουμε και κάνα δύο ακόμα υποτιθέμενους
προμηθευτές, με πολύ μεγαλύτερες τιμές,
για να μην καρφωθούμε. Φυσικά κερδίζουμε νόμιμα το διαγωνισμό και στο τέλος
μοιραζόμαστε τα κέρδη. Αυτά παλαιά, τώρα
ευτυχώς τέτοια δεν ισχύουν. Ευτυχώς!!!
ΥΓ. αν ο ‘μιλημένος’ τα κάνει θάλασσα απλά
ακυρώνουμε το διαγωνισμό. Ούτε αυτά
συμβαίνουν σήμερα….

Η

θεία μου η Αγαθογνωμίτσα μου είχε
πει πριν από πολλά-πολλά χρόνια, ότι
κακώς κάνουν απεργίες οι εργάτες για να
τους αυξήσουν το μισθό. Αν ο καλός Θεός
θελήσει, θα φωτίσει τους εργοδότες (τα
‘αφεντικά’ είπε συγκεκριμένα) και θα τους
κάνουν αύξηση αυτοβούλως. Τότε που το
άκουσα έβαλα τα γέλια, αλλά διαβάζοντας
το νέο νομοσχέδιο της καλής μας κυβέρνησης για τα εργασιακά δικαιώματα, κατάλαβα
ότι η θεία μου έβλεπε πολύ μπροστά. Αχ βρε
θεία Αγαθογνωμίτσα να ζούσες, οικονομικός σύμβουλος στο υπουργείο θα ήσουν
(τουλάχιστον)!!!

Δ

ηλαδή τώρα με το νέο νομοσχέδιο, που
τροποποιεί αυτό που ψηφίστηκε μόλις
πρόσφατα, θα μπορούν να αποφασίζουν για
τις τύχες μας Έλληνες του εξωτερικού, που
έφυγαν προ δεκαετιών και δεν έχουν καμιά
επαφή με τη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα.
Ελπίζω κάποιος να τους ενημερώσει ότι δεν
κυβερνούν πλέον ο Παπάγος κι ο Πλαστήρας!!!

Ω

ραία η δημόσια αντιπαράθεση των
Δένδια - Τσαβούσογλου. Την απολαύσαμε και τονώθηκε η εθνική μας υπερηφάνεια (που είχε καταποντιστεί τελευταία,
είναι αλήθεια). Βέβαια ακριβώς για τους
αντίστοιχους λόγους τονώθηκε και των
τούρκων, αλλά αυτό μας είναι αδιάφορο.
Μένει να δούμε αν θα έχει και κάποιο θετικό
αποτέλεσμα, πέρα από τη θεραπεία της κατάθλιψης!!!

‘Σ

αν δεις καράβι στο βουνό, μ@@νι το
έχει σύρει’ (παλιά κινεζική παροιμία).
Ισχυρός παράγοντας του δημόσιου βίου με
συγγενικές και όχι μόνο, προσβάσεις στην
εξουσία, κατάφερε να πάρει την έδρα του
ράλι ‘Ακρόπολις’ από το Λουτράκι και να
την πάει στη Λαμία. Επειδή όμως η Λαμία
δεν έχει ξενοδοχεία δήλωσε ότι θα στείλει
κρουαζιερόπλοια. Όμως η Λαμία δεν έχει
ούτε θάλασσα, αλλά όταν υπάρχει θέληση και το κατάλληλο ‘εργαλείο’ όλα γίνονται…!!!

Τ

ριάντα ολόκληρα λεπτά διάρκεσε η
συνομιλία του πρωθυπουργού μας με τον
πλανητάρχη. Τελικά ανακοινώθηκε μόνο
η φράση «Αν χρειαστείς κάτι,
είμαι εδώ να βοηθήσω».
Ο πράκτορας της στήλης
όμως υπέκλεψε μέρος
της συνομιλίας και σας τη
μεταφέρω.
…...
Καλημέρα κε πρόεδρε.
Good-Morning Koulis, τι νέα από Ελλάντα.
Όλα καλά κε πρόεδρε αλλά έχουμε ένα μικρό πρόβλημα με
την Τουρκία και θέλουμε κάποια βοήθεια.
No problem Koulis, μπορείτε να αγοράσετε τις φρεγάτες
μας. Είναι σε τιμή ευκαιρίας.
Ευχαριστώ κε πρόεδρε αλλά θα θέλαμε και λίγη

συμπαράσταση.
Αλλοίμονο Koulis, θα βάψουμε το Νιαγάρα γαλανόλευκο
στην επέτειό σας.
Πολύ συγκινητικό κε πρόεδρε, αλλά…
Επίσης ζήτησα από την πρώτη κυρία να αγοράσει
κανένα φόρεμα από το μαγαζί της mrs Μάρεβα για να σας
βοηθήσουμε
Μας σκλαβώνετε κε πρόεδρε.
Μα τι λες τώρα, γι’ αυτό είναι οι φίλοι. «Αν χρειαστείς
κάτι, είμαι εδώ να βοηθήσω». Μπορούμε να σας πουλήσουμε και F35 και πυραύλους και κάτι παλιά αποθέματα
του στρατού μας. Όλα σε καλές τιμές και με ευκολίες.
Ο Ελληνικός λαός σας είναι υπόχρεος κε πρόεδρε.
….
Άμα έχεις τέτοιους φίλους δε φοβάσαι τίποτα!!!

Α

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ
ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ
Κάντε ένα ΔΩΡΟ στον εαυτό σας!
Βγάλτε τα χημικά από τη ζωή σας!
Κομμωτήριο και ομορφιά, χωρίς επιβαρυντικές
για την υγεία μας χημικές ουσίες, γίνεται;
Κι όμως γίνεται!
Στο κομμωτήριο μας χρησιμοποιούμε μόνο βιολογικά
προϊόντα (σαμπουάν, μάσκες, conditioner, βαφές και προϊόντα
styling), τα οποία μπορείτε να εφαρμόζετε άφοβα, όσες φορές
θέλετε, χωρίς να επιβαρύνεστε από τις παρενέργειες της
χρήσης των συμβατικών χημικών προϊόντων κομμωτηρίου.
Προτεραιότητα μας η υγεία και η ομορφιά σας!
Η επίσκεψή σας στον χώρο μας θα είναι εμπειρία ζωής!!!

Δευτέρα 9:00π.μ.-1:00μ.μ.
Τρίτη πρωί 9:00π.μ.-1:30μ.μ. / απόγευμα 5:30μ.μ.-9:00μ.μ.
Τετάρτη 9:00π.μ. -2:00μ.μ.
Πέμπτη πρωί 9:00π.μ.-1:30μ.μ. / απόγευμα 5:30μ.μ.-9:00μ.μ.
Παρασκευή πρωί 9:00π.μ.-1:30μ.μ. / απόγευμα 5:30μ.μ.-9:00μ.μ.
Σάββατο 9:00π.μ.-8:00μ.μ.

Πατρών 49 – Βραχάτι τηλ.: 27410 53202 – κιν.: 6975 123367
email: tatianakoroni@gmail.com fb: Biologiko Kommotirio Tatiana Koroni
inst: Biologiko Kommotirio Tatiana

Καλή Ανάσταση

µε υγεία στις οικογένειές σας!

υτό που θα πληρώνουμε δικηγόρο για
να μας βγάζει τη σύνταξη, εκτός σειράς
εννοείται, δε σας θυμίζει λίγο ‘Γρηγορόσημο’. Ή εγώ είμαι καχύποπτος???

Κ

οινές ασκήσεις εκτέλεσε η αεροπορία μας με την Σαουδική Αραβία. Όλα
καλά πήγαν, τρομοκρατήσαμε τους εχθρούς
και αποδείξαμε τη μαχητικότητά μας, Έλληνες και Άραβες αντάμα. Αυτό όμως που με
εντυπωσίασε ήταν η δήλωση του αρχηγού
ΓΕΕΘΑ ότι με την Σαουδική Αραβία μοιραζόμαστε κοινές αξίες. Επειδή με τους Σαουδάραβες και τις αξίες τους έχω το κατιτίς,
μήπως ο κύριος Φλώρος να μας εξηγούσε
που έχουμε κοινές αξίες και δεν τις βρίσκω
πουθενά!!!

Α

γαπητέ κε Δήμαρχε, τώρα που η ευλογημένη Ε.Ε θα μας στείλει μερικά δισεκατομμύρια €, όπως μας βεβαίωσε ο άξιος
ηγέτης μας, μήπως να τρέξουμε λίγο μπας
και τσιμπήσουμε κανένα κόκκαλο για να λύσουμε το πρόβλημα π.χ. του νερού που δεν
έχουμε. Ή μήπως είναι νωρίς ακόμη???

Ε

μένα ο Μένιος μου είναι συμπαθής και
κακώς πέσατε όλοι να τον φάτε (εχθροί
και πρώην φίλοι).
Άνθρωπος που από απλός μάνατζερ π@
ρν@-μοντέλων, αποκτά κανάλι (αλήθεια
πληρώνει γι’ αυτό;), αποκτά εφημερίδα,
αποκτά το δικαίωμα να απειλεί η/και να
απολύει υπουργούς, αποκτά άκοπα δημόσιο
χρήμα και μαζί και το ακαταδίωκτο, αποκτά
δημοσιογραφική ταυτότητα πλαστή και κανείς δε νοιάζεται, συνεννοείται με τα υπουργεία για τον τρόπο παρουσίασης των ειδήσεων, προετοιμάζεται για βουλευτής (ποιου
κόμματος άραγε;) και ότι άλλο μάθουμε στη
συνέχεις, δεν είναι ένας κοινός θνητός.
Είναι ο πραγματικός ηγέτης της ‘Γκόθαμ
Σίτι’. Σεβασμός λοιπόν!!!
Λ.Σ. (23/04/2021)

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Με το καλημέρα�
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Νέο περιπολικό όχημα στο Α.Τ. Βραχατίου
με πρωτοβουλία του Χρίστου Δήμα
Το αυτοκίνητο μάρκας Citroen θα βοηθήσει σημαντικά στην αντιμετώπιση προβλημάτων
που σχετίζονται με φαινόμενα παραβατικότητας

Τ

ο Αστυνομικό Τμήμα Βραχατίου είναι γνωστό ότι καλύπτει
μια ευρεία και “πλούσια” σε
συμβάντα περιοχή. Πολλές
φορές τα τελευταία χρόνια έχουμε
γίνει στην περιοχή μάρτυρες περιστατικών παραβατικότητας, ληστειών, κλοπών αγροτικών προϊόντων,
διαρρήξεων και άλλων δυσάρεστων
για όλους, συμβάντων. Κι άλλες τόσες
φορές έχουμε ακούσει τους αστυνομικούς να διαμαρτύρονται για τα
πενιχρά μέσα που διαθέτουν για την
αστυνόμευση της περιοχής.
Με αυτά τα δεδομένα και με στόχο,
οπωσδήποτε, την αποτελεσματικότερη
λειτουργία και την καταπολέμηση της
εγκληματικότητας, η είδηση που αποκάλυψε το ρεπορτάζ της εφημερίδας
μας, ότι μετά από πρωτοβουλία του
Κορίνθιου υφυπουργού Ανάπτυξης
Χρίστου Δήμα, το Α.Τ. Βραχατίου ενισχύεται με ένα νέο περιπολικό όχημα,
είναι οπωσδήποτε ευχάριστη.
Το αυτοκίνητο μάρκας Citroen αναμένεται να φτάσει από μέρα σε μέρα
στο Αστυνομικό Τμήμα Βραχατίου και
να βοηθήσει σημαντικά στην αντιμετώπιση προβλημάτων που σχετίζονται
με φαινόμενα παραβατικότητας στην
ευρύτερη περιοχή.

Να υπενθυμίσουμε ότι από πέρσι,
μετά από συνεννόηση του υφυπουργού Ανάπτυξης Χρίστου Δήμα με τον
υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, η Κορινθία έχει ενι-

σχυθεί με περίπου 40 αστυνομικούς
που έχουν έρθει από άλλες περιοχές
και από τους οποίους έχει δημιουργηθεί ειδική ομάδα καταπολέμησης της
εγκληματικότητας με αρκετά σημαντι-

κά αποτελέσματα αφού οι κλοπές και
οι ληστείες στην Κορινθία μειώθηκαν
το τελευταίο έτος περίπου στο 50% σε
σχέση με το 2019, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της αστυνομίας.

Εγκάρδιες ευχές για καλό Πάσχα, µε υγεία
και οικογενειακή χαρά! Χρόνια Πολλά!!
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΤΙΜΗ ΠΕΛΑΤΕΙΑ ΜΑΣ ΔΙΑΘΕΤΟΥΜΕ

ΒΡΑΧΑΤΙ - ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ

4 Πολιτική

Χρειάζονται γενναία μέτρα
για την επανεκκίνηση της
οικονομίας και για τους αγρότες
Οι επιπτώσεις της πανδημίας στην οικονομία είναι τεράστιες και καταστροφικές και οφείλονται στην αλλοπρόσαλλη διαχείρισή της από την
κυβέρνηση της ΝΔ και τις εφαρμοζόμενες ακραία νεοφιλελεύθερες
πολιτικές, σημειώνουν σε κοινή δήλωσή τους ο Σταύρος Αραχωβίτης
τομεάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και ο Φάνης Κουρεμπές,
συντονιστής του Τμήματος Αγροτικής Πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.
«Η έξοδος από την κρίση», συνεχίζουν «αυτή απαιτεί δραστικά και
γενναία μέτρα που θα στοχεύουν στην πραγματική οικονομία και στον
επαγγελματία, τον εργαζόμενο, τον αγρότη. Το σχέδιο του Ταμείου Ανάκαμψης, που παρουσίασε πριν από λίγες μέρες η κυβέρνηση, δεν λύνει
κανένα πρόβλημα, γιατί απλώς μοιράζει χρήματα στα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα. Αυτό έχει μάθει και αυτό κάνει.
Αντίθετα, το σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, που παρουσίασε ο πρόεδρος, Αλέξης Τσίπρας, απαντάει στα ερωτήματα του παραγωγικού
κόσμου της χώρας και αποτελεί τη μοναδική προοπτική επανεκκίνησης της οικονομίας με επίκεντρο τον άνθρωπο.
Το σχέδιο εκτείνεται σε τρεις βασικούς πυλώνες:
Ο πρώτος πυλώνας αφορά την ανάγκη να αντιμετωπιστούν οι
συνέπειες μιας νέας γενιάς ιδιωτικού χρέους που δημιουργήθηκε
τον καιρό της πανδημίας. Περιλαμβάνονται και το χρέος προς το
Δημόσιο και το χρέος προς τις τράπεζες.
Ο δεύτερος πυλώνας αφορά την ενίσχυση της ρευστότητας του
παραγωγικού κόσμου.
Ο τρίτος πυλώνας της πρότασής μας αποτελεί ένα μόνιμο ολιστικό πλαίσιο διαχείρισης του ιδιωτικού χρέους. Στο επίκεντρό
του η κατάργηση του ακραία αντικοινωνικού Πτωχευτικού Νόμου της ΝΔ και η προστασία της πρώτης κατοικίας.
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Ο Ψυχογιός φέρνει στη Βουλή
τις αποζημιώσεις των Κορίνθιων
αγροτών από τον πρόσφατο παγετό

Τ

ην άμεση αποζημίωση των παραγωγών της Κορινθίας για τις πρόσφατες
ζημιές από παγετό ζητά ο βουλευτής Κορινθίας ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Ψυχογιός,
με Ερώτηση που κατέθεσε στον αρμόδιο
Υπουργό. Την Ερώτηση συνυπογράφει και
ο αρμόδιος τομεάρχης, Στ. Αραχωβίτης.
Σύμφωνα με την Ερώτηση, oι καιρικές
συνθήκες το χειμώνα που μας πέρασε ήταν
πολύ δύσκολες για την ομαλή εξέλιξη των
καλλιεργειών του Νομού Κορινθίας.
Η παρατεταμένη ανομβρία και οι σχετικά
υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες δημιούργησαν καταστάσεις καταπόνησης όλων
των καλλιεργειών. Η ξαφνική επέλαση της
κακοκαιρίας «ΜΗΔΕΙΑ» στα μέσα Φεβρουαρίου, δημιούργησε ακόμα περισσότερα
προβλήματα στις ήδη καταπονημένες καλλιέργειες.
Το τελειωτικό χτύπημα, ήρθε στα τέλη
Μαρτίου με τον παγετό στις 26-27 του μήνα.
Οι ζημιές που προκάλεσαν οι χαμηλές θερμοκρασίες, στις καλλιέργειες που είχαν
αρχίσει να ξυπνάνε από το λήθαργο, είναι
σε πολλές περιπτώσεις και περιοχές πολύ
μεγάλες.
Έχουν πληγεί, κυρίως, καλλιέργειες βερικοκιάς, πρώιμων σταφυλιών, κηπευτικών κ.α. σε όλη την έκταση του Νομού.
Επειδή, η οικονομική κρίση από την παν-

δημία έχει ουσιαστικά εξαφανίσει το εισόδημα των κορίνθιων παραγωγών,
Επειδή, όσοι θέλησαν να επενδύσουν
στην αγροτική παραγωγή και εντάχθηκαν
σε πρόγραμμα του ΠΑΑ, παραμένουν απλήρωτοι σε μεγάλο ποσοστό,
Επειδή, η ρευστότητα και στον αγροτικό
τομέα είναι ένα «εξαφανισμένο» είδος, με
τις τελευταίες μάλιστα αποζημιώσεις για τον
«Ιανό» να αποτελούν εμπαιγμό για τους παραγωγούς της Κορινθίας με τους περισσότερους να παίρνουν «ψίχουλα»
Μετά τα παραπάνω ρωτήθηκε ο κ.
Υπουργός:
Σε ποιες ενέργειες θα προβεί, ώστε να
ολοκληρωθούν άμεσα οι εκτιμήσεις των
ζημιών του παγετού στο Νομό Κορινθίας;
Θα καλυφθούν όλες οι ανάγκες για εκτιμητικό προσωπικό που απαιτούνται και
μέχρι πότε, προκειμένου να επιταχυνθεί η
διαδικασία πληρωμών;
Προτίθεται να συμψηφίσει τα τέλη εκτίμησης με τις αποζημιώσεις, ώστε να ελαφρυνθούν οικονομικά οι κορίνθιοι αγρότες;
Με δεδομένα τα προβλήματα στον ΟΠΕΚΕΠΕ, δεσμεύεται ότι θα γίνει στην ώρα της
όλη η διαδικασία του ΟΣΔΕ, που είναι απόλυτα συνδεδεμένη με την γρήγορη σύνταξη
των πορισμάτων των ζημιών του ΕΛΓΑ;

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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Τάσος Γκιολής: «Δημιουργούμε ένα πρότυπο
αστρονομικό πάρκο στο Αστεροσκοπείο Κρυονερίου»

Μ

ε μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε πριν
λίγες μέρες η πρώτη διαδικτυακή εκδήλωση στην οποία παρουσιάστηκε η λειτουργία
και το έργο του τηλεσκοπίου 1.2 μέτρων
του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών στο Κρυονέρι,
ενώ για πρώτη φορά έγινε διαδικτυακή παρατήρηση για το ευρύ κοινό με το τηλεσκόπιο Κρυονερίου.
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης απευθύνθηκαν χαιρετισμοί τόσο από τον υφυπουργό Ανάπτυξης και βουλευτή Κορινθίας Χρίστο Δήμα, τον καθηγητή Μανώλη
Πλειώνη, Διευθυντή και Πρόεδρο του ΔΣ του Εθνικού
Αστεροσκοπείου Αθηνών, όσο και από τον Τάσο Γκιολή
αντιπεριφερειάρχη Κορινθίας.
Μάλιστα, κατά τη διάρκεια του χαιρετισμού του κ.
Γκιολή ακούσαμε μια συνοπτική περιγραφή των έργων

που θα υλοποιηθούν στο χώρο του Αστεροσκοπείου
Κρυονερίου.
Το κύριο μέρος της εκδήλωσης περιελάμβανε «Διαδικτυακή ξενάγηση στο Αστεροσκοπείο Κρυονερίου
και παρατήρηση με το τηλεσκόπιο» την οποία πραγματοποίησε ο Δρ. Αλέξιος Λιάκος, μεταδιδακτορικός
ερευνητής στο ΙΑΑΔΕΤ και χειριστής του τηλεσκοπίου
Κρυονερίου.

Χρίστος Δήμας: «Γίνεται εξαιρετική δουλειά στο
Αστεροσκοπείο Κρυονερίου»
Ο Χρίστος Δήμας στο σύντομο χαιρετισμό του αναφέρθηκε στην έντονη εξωστρέφεια, που υπήρχε από
την πλευρά του Αστεροσκοπείου Κρυονερίου τόσο
σε επιστημονικές εκδηλώσεις όσο και σε εκδηλώσεις

σε συνεργασία με την τοπική κοινωνία, την Κοινότητα
Κρυονερίου και το δήμο Σικυωνίων.
Ο υφυπουργός Ανάπτυξης τόνισε ότι η κυβέρνηση στηρίζει το Αστεροσκοπείο και σημείωσε ότι «η
επιστημονική δουλειά που γίνεται έχει αναδειχθεί το
τελευταίο διάστημα, αλλά οφείλουμε όλοι να την αναδείξουμε ακόμη περισσότερο. Γνωρίζω μάλιστα, τόνισε ο υφυπουργός, ότι στη μελέτη της Σελήνης γίνεται
πραγματικά εξαιρετική δουλειά. Από κει και έπειτα
συνέχισε ο κ. Δήμας, αυτό που θέλω να πω είναι συγχαρητήρια και μακάρι το επόμενο χρονικό διάστημα να
έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε εκδηλώσεις δια ζώσης στο Κρυονέρι και επιστημονικού και πολιτιστικού
χαρακτήρα και να μαθαίνουμε και εμείς και τα παιδιά

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

ΓΥΡΙΣΤΕ ΣΕΛΙΔΑ

ΑΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ W.C.
ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ
ΕΝΤΟΜΩΝ
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μας αλλά και ευρύτερα όλη η κοινωνία
τα σημαντικά επιστημονικά επιτεύγματα
τόσο του Αστεροσκοπείου Κρυονερίου
όσο και του Αστεροσκοπείου Αθηνών
γενικότερα», κατέληξε.

Μανώλης Πλειώνης: Η διάχυση της
επιστημονικής γνώσης καλλιεργεί
τον ορθολογισμό
Ο καθηγητής Μανώλης Πλειώνης,
Διευθυντής και Πρόεδρος του ΔΣ του
Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, μίλησε για την εξωστρέφεια και άνοιγμα
της επιστήμης στο πλατύ κοινό, δράσεις
τις οποίες εφαρμόζει το Αστεροσκοπείο
Αθηνών εδώ και χρόνια, ενώ το τελευταίο διάστημα επιχειρείται και το άνοιγμα
των ερευνητικών τηλεσκοπίων.
Η δράση του Αστεροσκοπείου, σημείωσε ο κ. Πλειώνης, βασίζεται σε τρεις
πυλώνες: 1. Την πρωτογενή έρευνα που
γίνεται, 2. Την μετουσίωση της έρευνας
σε καινοτόμες υπηρεσίες προς όφελος
της πολιτείας (φυσικές καταστροφές
κλπ) και 3. Τη διάχυση της επιστημονικής
γνώσης, δηλαδή να δημιουργηθούν προϋποθέσεις γνώσης ώστε να αντιμετωπίζονται τα φυσικά φαινόμενα με ορθολογισμό
και να μην υποκύπτουν οι πολίτες σε
συνωμοσιολογίες της ψευδοεπιστήμης»,
ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τάσος Γκιολής: Στο τελικό στάδιο η
εκπόνηση της μελέτης
Ο Αντιπεριφερειάρχης Κορινθίας Τάσος Γκιολής, στον χαιρετισμό του, τόνισε
ότι από την πρώτη στιγμή, η περιφερειακή αρχή σε συνεργασία και με τον
υφυπουργό Ανάπτυξης Χρίστο Δήμα,

αναζήτησε τρόπους για να αξιοποιηθεί
το Αστεροσκοπείο Κρυονερίου. «Για
μας είναι σημείο αναφοράς» τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Γκιολής.
«Υπάρχουν κάποια έργα εμβληματικά»
τόνισε ο αντιπεριφερειάρχης «που θα τα
θέλουμε όλοι πάρα πολλοί και ανέλυσε τις
προγραμματισμένες παρεμβάσεις, αρχικά
στο κτήριο, του Αστεροσκοπείου Κρυονερίου».
Όπως ενημέρωσε, η εκπόνηση της
μελέτης βρίσκεται στο τελικό στάδιο,
αναμένεται να παραδοθεί εντός του
Απριλίου και άμεσα με πόρους της Περιφέρειας θα χρηματοδοτηθεί το έργο που
αφορά στο κτήριο των επισκεπτών στο
Αστεροσκοπείο Κρυονερίου.
Θα δημιουργηθεί ένα αμφιθέατρο 275
θέσεων, εκθεσιακός χώρος 100 τ.μ.,
ιατρείο, κυλικείο, αναψυκτήριο, ώστε ο
χώρος να μπορεί να αξιοποιηθεί τόσο για
εκπαιδευτικούς σκοπούς και να καλύπτει επισκέψεις σχολείων, όσο και για
ερευνητικούς προσελκύοντας επιστή-

μονες από όλα τα μήκη και τα πλάτη του
κόσμου.
Το αμφιθέατρο θα είναι υπόσκαφο
ώστε να μην υπάρξει αλλοίωση του πανέμορφου φυσικού περιβάλλοντος της
περιοχής, ενώ στο δώμα του κτηρίου θα
δημιουργηθεί μια ειδική ζώνη αφιερωμένη στους ερασιτέχνες αστρονόμους.
Επιπλέον, όπως ενημέρωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Κορινθίας, προγραμματίζεται να διαμορφωθεί υπαίθριος χώρος
για εκπαιδευτικές δραστηριότητες στην
περιοχή του Νερού, όπου με οπτικές
ίνες το βράδυ θα γίνονται σχηματισμοί
αστερισμών όπως η Μικρή και Μεγάλη
Άρκτος και τα παιδιά θα καλούνται να
τους αναγνωρίσουν στον ουρανό. Επίσης, προβλέπεται η δημιουργία Πλανηταρίου στο πλαίσιο του μεγαλεπήβολου
σχεδίου που έχει καταρτιστεί και αφορά
τη δημιουργία ενός πρότυπου και μοναδικού στην Ευρώπη αστρονομικού
πάρκου στο αστεροσκοπείο Κρυονερίου.

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Ο Τάσος Γκιολής τόνισε ότι η πρωτοτυπία του εγχειρήματος έγκειται στο
ότι όλες αυτές οι παρεμβάσεις γίνονται
σε ένα λειτουργικό αστεροσκοπείο και
αποτελούν τα πρώτα βήματα ώστε να
γίνει προσβάσιμο και φιλικό προς τον
κόσμο και τους ερευνητές.
Ο κ. Αντιπεριφερειάρχης ολοκλήρωσε
τον χαιρετισμό του τονίζοντας για άλλη
μία φορά πώς η Περιφέρεια Πελοποννήσου, ο Περιφερειάρχης Παναγιώτης
Νίκας και ο ίδιος προσωπικά, στέκονται δίπλα στο αστεροσκοπείο και το
επιστημονικό προσωπικό και στηρίζουν
το έργο τους.

Το αποτύπωμα των έργων στην
τοπική κοινωνία
Όλες αυτές τις θετικές εξελίξεις, τους
προγραμματισμούς και τα έργα που
τροχοδρομούνται για την ανάδειξη του
αστεροσκοπείου Κρυονερίου, φαίνεται
ότι έχουν την αμέριστη συμπαράσταση
της τοπικής κοινωνίας και του δήμου
Σικυωνίων.
Εξάλλου, όλοι θυμόμαστε τις δηλώσεις του δημάρχου Σικυωνίων Σπύρου
Σταματόπουλου, κατά την υπογραφή
της προγραμματικής σύμβασης για την
ανάδειξη του αστεροσκοπείου όπου τόνισε εκφράζοντας την ικανοποίησή του
αφού «τα προγραμματιζόμενα έργα θα
εντάξουν το Αστεροσκοπείο Κρυονερίου στο ευρύτερο πλέγμα οικοτουριστικών, περιβαλλοντικών, εκπαιδευτικών
και αρχαιολογικών αναπτυξιακών πόλων του δήμου, μαζί με τη λίμνη Δόξα
Φενεού, το Μουσείο Στυμφαλίας και το
Αρχαίο Θέατρο Σικυώνος».

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν
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ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Οι κτιριακές υποδομές
αντικείμενο της
συνάντησης του
Δημάρχου Κορινθίων
με τον Πρύτανη

Θέματα ενδυνάμωσης και στήριξης του
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και ειδικότερα της Σχολής Κοινωνικών και Πολιτικών
Επιστημών που έχει έδρα την Κόρινθο
συζήτησαν την Παρασκευή 9-4-2021 ο
Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Καθηγητής Αθανάσιος Κατσής
και ο Δήμαρχος Κορινθίων κ. Βασίλειος
Νανόπουλος. Στη συνάντηση έγινε ιδιαίτερη
αναφορά στο θέμα των κτιριακών υποδομών της Σχολής στην Κόρινθο. Ο Πρύτανης,
σε συνέχεια προηγούμενου αιτήματός
του, ζήτησε να προωθηθεί το ζήτημα της
παραχώρησης χώρου στον υπό ανέγερση
χώρο της Δημοτικής Αγοράς Κορίνθου ώστε
να δοθεί μία μόνιμη λύση στο θέμα των
κτιριακών υποδομών του Πανεπιστημίου
στην Κόρινθο συμβάλλοντας παράλληλα
στην αναδημιουργία και αναβάθμιση του
κέντρου της πόλης μέσω της προσέλκυσης
της πολυπληθούς φοιτητικής κοινότητας των
2 τμημάτων της Σχολής. Ο Δήμαρχος ανταποκρίθηκε θετικά στο αίτημα του Πρύτανη
και δεσμεύθηκε για την προώθησή του στο
Δημοτικό Συμβούλιο ώστε να κατοχυρωθεί
η παρουσία του Πανεπιστημίου στην πόλη
της Κορίνθου.
Οι δύο πλευρές συμφώνησαν στην ανάγκη
διατήρησης ενός διαλόγου σε τακτική βάση
προς αμοιβαίο όφελος για την επίλυση
πιθανών προβλημάτων.

Συνάντηση Νανόπουλου-Πέτσα για
το πρόγραμμα "Αντώνης Τρίτσης"

Σ

υνάντηση με τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών,
υπεύθυνο για την Αυτοδιοίκηση Στέλιο Πέτσα είχε το
απόγευμα της Πέμπτης στο Υπουργείο ο Δήμαρχος Κορινθίων Βασίλης Νανόπουλος παρουσία και του Υφυπουργού Έρευνας και Τεχνολογίας Χρίστου Δήμα. Ο Δήμαρχος έχοντας στην ατζέντα του τις προτάσεις που ήδη ο δήμος
Κορινθίων έχει καταθέσει ύψους 17 εκ ευρώ αλλά και εκείνες
που θα κατατεθούν μέχρι και την λήξη του προγράμματος στις
31 Μαΐου του 2021 και αντιστοιχούν σε έργα και προμήθειες
10 εκ Ευρώ, ζήτησε από τον κ Πέτσα την στήριξη και υπογραφή του προκειμένου ο Δήμος Κορινθίων να υλοποιήσει έργα
σε όφελος των πολιτών, έργα που θα δημιουργήσουν φιλικό
περιβάλλον για επενδύσεις, έργα που θα προστατεύσουν το
περιβάλλον, έργα που θα αλλάξουν την ποιότητα ζωής των
κατοίκων.
Ο υπουργός όντας ενήμερος για τις προτάσεις που έχει ήδη
καταθέσει ο Δήμος και ακούγοντας με ενδιαφέρον εκείνες
που προτίθεται να καταθέσει, έκανε λόγο για αρτιότητα και
στοχευμένες παρεμβάσεις που εκφράζουν την φιλοσοφία του
«Αντώνης Τρίτσης» και μετουσιώνουν το όραμα που είχε η

κυβέρνηση σχεδιάζοντας το!
Επανέλαβε την αρωγή και διαρκή υποστήριξη του Υπουργείου και του ιδίου στους Δήμους και στους Δημάρχους και
διαβεβαίωσε τον Δήμαρχο πως οι εξελίξεις θα είναι θετικές.

Η ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ με το πέρας
της συνάντησης
«Όλους αυτούς τους μήνες έχει γίνει από την πλευρά του
δήμου σημαντική δουλειά. Επιλέξαμε έργα ζωτικής σημασίας και καταθέσαμε άρτιες προτάσεις περίπου 17 εκ ευρώ
έως σήμερα. Θα κατατεθούν και άλλες προτάσεις ύψους
10 εκ Ευρώ ακόμα έως το τέλος Μαΐου. Διεκδικούμε από
το «Αντώνης Τρίτσης σημαντικά κονδύλια και είμαι βέβαιος μετά την σημερινή μου συνάντηση με τον Αναπληρωτή
Υπουργό Στέλιο Πέτσα πως θα τα πάρουμε. Ο Υπουργός είχε
γνώση των φακέλων μας , εξήρε την πληρότητα τους και με
διαβεβαίωσε πως ο δήμος Κορινθίων θα είναι ένας από τους
δήμους που θα εξασφαλίσουν γενναίες χρηματοδοτήσεις. Τα
χρήματα αυτά θα γίνουν έργα για τους πολίτες, έργα για τον
τόπο μας και τις επόμενες γενιές».

ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟ

Ι. Π. ΔΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΓΡΑΕΡΙΟ
ΑΣΣΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΗΛ. 27410 87149

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Διανομή κατ’ οίκον
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Αρχαία Κόρινθος: «Ναι» από τους
αρχαιολόγους για το νέο Δημοτικό Σχολείο

Συνεχίζεται
η χρηματοδότηση
των Κοινοτήτων
μέσω της πάγιας
προκαταβολής

Β.Νανόπουλος: Η θετική απόφαση του ΚΑΣ μας επιτρέπει την
ανέγερση του δημοτικού σχολείου Αρχαίας Κορίνθου

Β.Νανόπουλος: Συνεχίζουμε να
δίνουμε χρήματα στις κοινότητες του
δήμου για την άμεση αντιμετώπιση
των τοπικών θεμάτων
Στην απόδοση της παγίας προκαταβολής προχώρησε για ακόμα μια φορά η δημοτική αρχή. Πρόκειται για τα ποσά που δίδονται στους τοπικούς
προέδρους ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται στις καθημερινές ανάγκες των χωριών
και των κοινοτήτων. Ο Δήμαρχος Κορινθίων
Βασίλης Νανόπουλος από την πρώτη στιγμή
ανάληψης των καθηκόντων του έκανε πράξη την
δέσμευση του για την απόδοση της παγίας αναβαθμίζοντας ουσιαστικά τον ρόλο των τοπικών
προέδρων και δίνοντας τους την δυνατότητα
άμεσα και αποτελεσματικά να λύνουν τα ζητήματα που προκύπτουν και να προχωρούν στις
ενέργειες που βελτιώνουν και αναβαθμίζουν την
καθημερινότητα των δημοτών.
Εκτός της παγίας οι τοπικοί Πρόεδροι έχουν στην
διάθεσή τους και τα «πενθήμερα» , το πρόγραμμα που τους επιτρέπει να απασχολούν ντόπιους
για να καλύψουν τις ανάγκες των χωριών τους.
«Χωρίς καμία διάκριση και τηρώντας την
προβλεπόμενη διαδικασία στο ακέραιο
αποδίδουμε την παγία προκαταβολή στους
τοπικούς προέδρους προκειμένου να προχωρήσουν σε εργασίες και ενέργειες που έχουν
ανάγκη τα χωριά μας εν όψει και του Πάσχα.
Με σωστό προγραμματισμό ,σωστή διαχείριση
και συνεργασία κατορθώνουμε να είμαστε
αποτελεσματικοί για τους πολίτες » ανέφερε ο
Δήμαρχος αμέσως μετά την συνεδρίαση της
Οικονομικής Επιτροπής η οποία ενέκρινε την
απόδοση των χρημάτων.

Τ

ο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, με
απόφαση που αναρτάται ενέκρινε την τροποποιημένη μελέτη για την ανέγερση του
Δημοτικού Σχολείου Αρχαίας Κορίνθου αποδεχόμενο την αναγκαιότητα της υλοποίησης του. Στην
απόφαση περιλαμβάνονται επίσης οι όροι βελτίωσης της πρότασης θεμελίωσης και της στατικής
μελέτης καθώς και οι όροι για την προστασία και
ανάδειξη των αρχαιοτήτων.
Η απόφαση σταθμός, είναι εξαιρετικά σημαντική για την τοπική κοινωνία της Αρχαίας Κορίνθου
καθώς επί δεκαετίες τα παιδιά αναγκάζονταν να κάνουν μάθημα σε ένα παλιό κτήριο που κάθε άλλο
παρά κάλυπτε τις προδιαγραφές ασφάλειας και λειτουργικότητας ενός σύγχρονου εκπαιδευτηρίου.
Για το θέμα έκανε δηλώσεις ο δήμαρχος Κορινθί-

ων Βασίλης Νανόπουλος σημειώνοντας: «Η απόφαση δικαιώνει την προσπάθεια που έγινε όλο αυτό το
διάστημα ώστε το έργο να μην χαθεί.
Προχωρήσαμε, επιλέγοντας έναν από τους καλύτερους μελετητές της χώρας, σε νέα στατική μελέτη
ώστε τα ευρήματα να τύχουν προστασίας πρωτίστως
και ανάδειξης κατ επέκταση μετατρέποντας το νέο
σχολείο σε πρότυπο για όλη τη χώρα αφού θα αποτελεί παράλληλα και «έκθεση αρχαιοτήτων».
Ως Δήμαρχος έδωσα το παρόν στην κρίσιμη συνεδρίαση του Αρχαιολογικού Συμβουλίου ώστε να εξηγήσω την αναγκαιότητα αλλά και την βούληση μας να
προστατέψουμε και να αναδείξουμε τα ευρήματα. Η
Αρχαία Κόρινθος δικαιούται ένα νέο σύγχρονο εκπαιδευτήριο και αυτό θα της δώσουμε!».

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ

(ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ)
Ανάρτηση Δασικού Χάρτη για όλο το Νομό Κορινθίας
από τις 5/02/2021 έως 20/05/2021

Τοπογραφικά
Κτηματολόγιο

Φωτοερμηνείες
Αυθαίρετα

Αράτου 44Α, Κόρινθος, τηλ: 27410-20102

ΖΑΡΚΟΣ Α.Ε.Β.Ε.

Εμπορία & Επεξεργασία Κρεάτων

(απέναντι από το Δασαρχείο Κορίνθου)

Πετμεζά 419, 20200 Κιάτο, Κορινθία

17ης Νοεμβρίου 5, Χολαργός τηλ: 210-6533.336

τηλ.: 27420 25272, 27420 24272

κιν: 6979-728.535

www.topoxoros.gr

κιν.: 6944 507 171 fax: 27420 23964

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

δήμος Βέλου-Βόχας
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Τρία στα τρία και μεγάλες ειδήσεις έφεραν
οι συναντήσεις του Αννίβα
Ο δήμαρχος Βέλου-Βόχας συναντήθηκε διαδοχικά με τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου,
τον υπουργό Εσωτερικών και τον υφυπουργό Περιβάλλοντος σφραγίζοντας συμφωνίες
για μεγάλα έργα στην περιοχή του δήμου

χρηματοδότηση του αρδευτικού έργου
στην κοινότητα του Βέλου, το οποίο θα
καλύψει τεράστιες ανάγκες της αγροτικής καλλιέργειας.
• Σημαντικές βελτιώσεις στην οδοποιία α) στην Π.Ε.Ο (παλαιά εθνική οδό) β)
Βραχάτι-Ζευγολατιό -Χαλκί)
• Αντιδιαβρωτικές παρεμβάσεις στο
Βραχάτι-Κοκκώνι-Νεράντζα

Στο υπουργείο Εσωτερικών

Τ

ο πρώτο από τα δυο νέα απορριμματοφόρα που προμηθεύτηκε ο Δήμος Βέλου-Βόχας
μέσα από το πρόγραμμα Φιλοδημος ΙΙ τέθηκε πριν λίγες μέρες
στην υπηρεσία των δημοτών.
Σημαντικές συναντήσεις και συμφωνίες για μεγάλα έργα έφερε ο δήμαρχος
Βέλου-Βόχας Αννίβας Παπακυριάκος
σε διαδοχικές συναντήσεις του στην

Περιφέρεια Πελοποννήσου, το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο
Περιβάλλοντος για μεγάλα έργα που
αναμένονται στην περιοχή του δήμου.
Αρχής γενομένης από την Περιφέρεια
Πελοποννήσου, στην Τρίπολη όπου ο
Αννίβας Παπακυριάκος συναντήθηκε
με τον Παναγιώτη Νίκα την Τετάρτη 14
Απριλίου και είχαν γόνιμη συζήτηση
και συνεργασία πάνω σε μια συνολική

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

ατζέντα θεμάτων. Τα κυριότερα σημεία
της συζήτησης συνοψίζονται στα εξής:
• Η συμφωνία με την περιφέρεια για
την χρηματοδότηση του έργου της ολικής ανάπλασης χερσαίας ζώνης λιμένα
Βραχατίου. Ένα έργο που θα αλλάξει
όλη την εικόνα του Βραχατίου δίνοντας
τεράστια αναπτυξιακή ώθηση στην περιοχή του Δήμου Βέλου Βόχας.
• Συμφωνία για την αναγκαιότητα και

Ακολούθησε συνάντηση του δημάρχου
Βέλου Βόχας κ. Αννίβα Παπακυριάκου
με τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών κ. Στέλιο Πέτσα και τον Υφυπουργό Έρευνας και Τεχνολογίας κ. Χρίστο
Δήμα την Πέμπτη 15 Απριλίου.
Η συζήτηση αφορούσε κυρίως το
πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης” και τις
συνολικές προτάσεις που έχει καταθέσει ο Δήμος Βέλου Βόχας, όπως και
άλλες ανάγκες του Δήμου.
Ο Δήμος Βέλου-Βόχας εμφανίζεται
σίγουρος για το διαφαινόμενο πλαφόν
στο πρόγραμμα έχοντας καταθέσει
ολοκληρωμένες ώριμες μελέτες –
προτάσεις, οι οποίες πληρούν τα όρια
του προγράμματος, και αποτέλεσαν
αντικείμενο συζήτησης με τον Υπουργό από τον οποίον υπήρξε διαβεβαίωση ότι θα γίνουν όλες αποδεκτές.
ΓΥΡΙΣΤΕ ΣΕΛΙΔΑ
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Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Καλή Ανάσταση!

Εύχομαι oλόψυχα το Άγιο
Φως της Ανάστασης να
φωτίζει πάντα τη ζωή σας,
να σας οδηγεί στο δρόμο της
αγάπης και της αλληλεγγύης
και να σας χαρίζει υγεία και
ευτυχία. Καλό Πάσχα!

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΡΑΠΤΗΣ

∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

Η πίστη στο αδύνατο,
η οποία είναι συνυφασμένη
με το πασχαλινό πνεύμα
μάς κάνει αισιόδοξους
για το μέλλον!

Αντιδήμαρχος Υποδομών
δήμου Βέλου – Βόχας

Θερμές ευχές για
Καλή Ανάσταση
& Καλό Πάσχα
με υγεία, χαρά,
ευτυχία και
οικογενειακή γαλήνη!

Αντιδήμαρχος Καθαριότητας δήμου Βέλου-Βόχας

Xρόνια πολλά,
Καλή Ανάσταση!
ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΡΩΓΑ∆ΗΣ

Αντιδήμαρχος Διοικητικών
και Οικονομικών Υπηρεσιών
δήμου Βέλου Βόχας

AΝ∆ΡΕΑΣ ΣΙΑΧΟΣ

Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών
δήμου Βέλου – Βόχας

Ο πρόεδρος ΓΙΩΡΓΟΣ ∆ΑΛΗΒΙΓΚΑΣ
και το Διοικητικό Συμβούλιο
του ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΒΟΧΑΣ
εύχονται σε όλους
το χαρμόσυνο μήνυμα της Ανάστασης
να χαρίσει υγεία, αισιοδοξία
και οικογενειακή γαλήνη
σε όλους, αλλά και πρόοδο
και ευημερία στον τόπο μας!

Το ανέσπερο Φως
της Ανάστασης,
ας φέρει ειρήνη, αγάπη
και ελπίδα για το αύριο!

Καλή Ανάσταση

με υγεία και ευτυχία!
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
Πρόεδρος Κοινότητας Βραχατίου

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν
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συνέχεια από τη σελ. 9
Οι προτάσεις αφορούν:
1. Έργα ύδρευσης που αφορούν κυρίως στις
κοινότητες Ζευγολατιού, Βραχατίου, Βέλου,
Κοκκωνίου, Βοχαϊκού
2. Πράσινες γωνιές ανακύκλωσης
3. Αγροτική οδοποιία 700.000,00 € – έχει ήδη
εγκριθεί –
4. Αποπεράτωση Δημαρχείου στο Ζευγολατιό
συνολικού ύψους 2.950.000,00€ – έχει ήδη
εγκριθεί –
5. Προτάσεις smart cities
6. Προτάσεις ηλεκτροκίνησης (αυτοκίνητασταθμοί φόρτωσης)
7. Βελτιώσεις σχολείων – αθλητικών χώρων
8. Αντισεισμική προστασία. Αφορά τη δεύτερη
φάση ελέγχου καθώς ο δήμος Βέλου-Βόχας
είναι από τους
n
ελάχιστους ΔήΑναμφίβολα η μεγαλύτερη
μους που έχει
είδηση είναι η εξασφάλιση
ολοκληρώσει την
των 61,5 εκατ. ευρώ για
α΄ φάση
την ολοκλήρωση του
9. Προτάσεις Ελαποχετευτικού έργου που
λάδα 2021-Πολισυνδέει το Βραχάτι και το
τισμός
Ζευγολατιό με το Βιολογικό
Ο Αννίβας ΠαπαΚαθαρισμό Λουτρακίου
κυριάκος δήλωσε
ικανοποιημένος
με τη συζήτηση με τον υπουργό κ. Πέτσα, ο
οποίος φαίνεται ξεκάθαρα ότι γνωρίζει άψογα
τα θέματα της αυτοδιοίκησης και ευχαρίστησε
τον κ. Δήμα για την σημαντική συμπαράσταση.

Στο υπουργείο Περιβάλλοντος
Μία από τις σημαντικότερες συναντήσεις για
ένα έργο επιδίωξη δεκαετιών για την περιοχή
του δήμου Βέλου-Βόχας, πραγματοποιήθηκε
την Παρασκευή 16 Απριλίου στο υπουργείο
Περιβάλλοντος με τον υφυπουργό Νίκο Ταγαρά και τους δημάρχους Κορινθίων Βασίλη Νανόπουλο και Λουτρακίου Γιώργο Γκιώνη.
Εντός των προσεχών ημερών, όπως ενημέρωσε ο Υφυπουργός κ. Νίκος Ταγαράς, επίκειται
η έγκριση χρηματοδότησης ύψους 61.556.000
εκατ. ευρώ εκατομμυρίων ευρώ για το δίκτυο
αποχέτευσης ακαθάρτων Βόχας-Άσσου-Λεχαίου
Η άψογη συνεργασία του Υφυπουργού με τους
Δημάρχους καθώς επίσης και των υπηρεσιακών παραγόντων απέδωσε με τον καλύτερο
δυνατό τρόπο για την Κορινθία, για τον Δήμο
Βέλου-Βόχας για όλους τους δημότες.
Ένα τεράστιο έργο συνολικά για την Κορινθία,
το οποίο στο δήμο Βέλου-Βόχας αφορά την κατασκευή των εσωτερικών δικτύων ακαθάρτων
των οικισμών Βραχατίου και Ζευγολατιού.
Ένα έργο που θα συμβάλει καθοριστικά στην
προστασία της δημόσιας υγείας όπως και στη
συνολική ανάπτυξη της περιοχής.
Ταυτόχρονα συζητήθηκαν θέματα α) για μελέτες που τρέχουν για τη διάβρωση σε όλες τις
ακτές της Κορινθίας β) για θέματα γενικού πολεοδομικού σχεδιασμού και γ) για ολοκλήρωση μελετών αντιπλημμυρικής προστασίας
Ο δήμαρχος Βέλου-Βόχας Αννίβας Παπακυριάκος δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει τον κ.
Ταγαρά, τους Δημάρχους κ. Νανόπουλο, κ.
Γκιώνη καθώς και τους υπηρεσιακούς παράγοντες για την άψογη συνεργασία, που υπήρξε
όλο αυτό το διάστημα με αποτέλεσμα την επίτευξη της ένταξης ενός τεράστιου αναπτυξιακού έργου.
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Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Το Κοινοτικό Συμβούλιο ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ και ο Πρόεδρος Γιάννης Παπαδημητρίου
εύχονται οι Άγιες Μέρες του Πάσχα και η Ανάσταση του Θεανθρώπου
να γεμίσουν τις καρδιές όλων μας με το Φως
της Αγάπης και της Ελπίδας.

Χρόνια Πολλά, Καλή Ανάσταση!

Επίσκεψη Γκιολή στις πληγείσες
από τον παγετό καλλιέργειες
Ξεκίνησαν οι αιτήσεις των αγροτών για αυτοψίες από κλιμάκια του ΕΛΓΑ

Ακολούθησε και
επίσκεψη Δήμα
Στο Μπολάτι βρέθηκε πριν λίγες
μέρες ο υφυπουργός Ανάπτυξης
Χρίστος Δήμας ο οποίος διαπίστωσε ιδίοις όμασι τα προβλήματα στις
καλλιέργειες από τον παγετό. «Δυστυχώς ο παγετός έπληξε πολλές
περιοχές της χώρας και ειδικότερα
της Κορινθίας. Σήμερα με τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, τους
αντιδημάρχους του Δήμου ΒέλουΒόχας και τον πρόεδρο της κοινότητας
είδα από κοντά τις πολύ μεγάλες ζημιές που προκλήθηκαν στην αγροτική
παραγωγή από τον παγετό», δήλωσε
μετά το πέρας της επίσκεψής του.

Σ

τις πληγείσες από τον παγετό καλλιέργειες
του δήμου Βέλου-Βόχας βρέθηκαν ο Δήμαρχος Βέλου Βόχας κ. Αννίβας Παπακυριάκος και ο Αντιπεριφερειάρχης Κορινθίας
κ. Αναστάσιος Γκιολής σήμερα Τρίτη 13 Απριλίου.
Οι δύο άνδρες συνοδευόμενοι από Αντιδημάρχους,
Δημοτικούς Συμβούλους και τοπικούς παράγοντες
επισκέφθηκαν σε κοινότητες του δήμου Βέλου-Βόχας, αγροτικές καλλιέργειες που επλήγησαν από τον
πρόσφατο και πρωτοφανή απριλιάτικο παγετό.
Οι ζημιές, όπως διαπιστώθηκε, αφορούν κυρίως σε
αμπελοειδή και σε πυρηνόκαρπα.
Ο Δήμαρχος Βέλου-Βόχας, σε σύντομες δηλώσεις
του, ενημέρωσε, ότι ήδη έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες από τους ανταποκριτές του ΕΛΓΑ,
για όλες τις κοινότητες του δήμου και από σήμερα
Τρίτη 13 Απριλίου έχουν ήδη ξεκινήσει οι αιτήσεις
των αγροτών για να πραγματοποιηθούν αυτοψίες
από κλιμάκια του ΕΛΓΑ στις πληγείσες καλλιέργειες.
«Παρακαλούμε όλους όσοι επλήγησαν από τον παγετό να προσέλθουν άμεσα για τις δηλώσεις έτσι
ώστε να ξεκινήσουν όσο το δυνατόν πιο σύντομα οι
έλεγχοι από τα κλιμάκια του ΕΛΓΑ», σημείωσε χαρακτηριστικά.
Με τη σειρά του ο αντιπεριφερειάρχης κ. Τάσος Γκιολής δεσμεύθηκε ότι θα μιλήσει άμεσα με τον Πρόεδρο του ΕΛΓΑ προκειμένου να επισπευσθούν οι
διαδικασίες και να ξεκινήσουν άμεσα οι έλεγχοι από
τους γεωπόνους του Οργανισμού.
Ο δήμαρχος Βέλου-Βόχας ευχαρίστησε τον κ. Γκιολή για το άμεσο ενδιαφέρον και την ανταπόκρισή του
στο αίτημα για επίσπευση των διαδικασιών.

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν
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Διανομή προϊόντων ΤΕΒΑ
από το δήμο Βέλου-Βόχας

Πάσχα σας προσφέρουµε
Ο Δήμος Βέλου – Βόχας και το N.Π.Δ.Δ.“ΑΝΕΛΙΞΗ” του Δήμου Βέλου
– Βόχας ως Εταίροι της Κοινωνικής Σύμπραξης ΠΕ Κορινθίας υλοποιούν
δράσεις του ΕΠ Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής
Υλικής Συνδρομής, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής
Βοήθειας για τους απόρους (ΤΕΒΑ/Fead) στο πλαίσιο των Αποκεντρωμένων προμηθειών, καλούν τους δικαιούχους του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) που έχουν επιλέξει να είναι και ωφελούμενοι του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Συνδρομής
για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/ Fead), να
προσέλθουν για την παραλαβή προϊόντων: Κρέας Βόειο, Κρέας Χοιρινό,
Ελαιόλαδο, Φασόλια, Φακές, Ζάχαρη, Τυρί Φέτα, Ζυμαρικά, Ελαφρά
Συμπυκνωμένος Χυμός Τομάτας, Γάλα Εβαπορέ, Σκόνη Πλυντηρίου
ρούχων, Υγρό πιάτων, καθαριστικό υγρό πιάτων, καθαριστικό γενικής
χρήσης, οδοντόκρεμες, Οδοντόβουρτσες, Σαμπουάν.
Ο χρόνος και τόπος διανομής ειδών TΕΒΑ μηνός Απριλίου 2021 διαμορφώνονται ως κάτωθι:
• Μ. Δευτέρα 26/4/2021 και ώρες 9:00 π.μ. έως 15:00, στο Δημοτικό
Στάδιο Βέλου.
• Μ. Τρίτη 27/4/2021 και ώρες 9:00 π.μ. έως 15:00, στο Δημοτικό Στάδιο Βέλου.
• Μ. Τετάρτη 28/4/2021 και ώρες 9:00 π.μ. έως 12:00 μ.μ., στο Δημοτικό Στάδιο Βέλου.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ωφελούμενοι μπορούν να απευθύνονται στα αντίστοιχα σημεία διανομής των Δήμων /φορέων της Κοινωνικής Σύμπραξης ΠΕ Κορινθίας.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ
και σας προσφέρουµε

παραδοσιακά εδέσµατα
φτιαγµένα µε τη
γνωστή φροντίδα
και εγγυηµένη
ποιότητά µας!

• φρυγαδέλια
• γαρδουµπάκια
• κοντοσούβλι
• κοκορέτσι

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

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

Με ένα τηλεφώνηµα στο χώρο σας!

∆ιανοµή
κατ’ οίκον

Μελέτσης Αθανάσιος

Ζευγολατιό
τηλ.:27410 53058
6973 302716

∆εκτές όλες οι πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες
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Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Το μήνυμα της Ανάστασης
του Κυρίου, ας φωτίσει
τις καρδιές όλων μας
με αγάπη, ελπίδα,
ανθρωπιά και γαλήνη.
Χρόνια Πολλά,
Καλή Ανάσταση!
ΘΑΝΑΣΗΣ ΜΑΝΑΒΗΣ

Δημοτικός Σύμβουλος - Επικεφ. Μειοψηφίας δήμου Βέλου-Βόχας

Πασχαλινά δώρα στα παιδιά των παιδικών σταθμών

Σ

τον Τομέα της Παιδικής Φροντίδας για άλλη μια χρονιά, ανεξαρτήτως των συνθηκών του
κορωνοϊού και των κλειστών Βρεφονηπιακών Σταθμών, το προσωπικό
των Βρεφονηπιακών Σταθμών του
δήμου Βέλου-Βόχας ετοίμασαν και θα
προσφέρουν τις επόμενες ημέρες τα
πασχαλινά δώρα στους μικρούς μαθητές τους.
Η Πρόεδρος του ΝΠΔΔ Ανέλιξη του
Δήμου Βέλου Βόχας Μαρία Καλλίρη
σε συνεργασία με το προσωπικό των
παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών του Δήμου Βέλου Βέλου φρόντισαν οι μικροί τους φίλοι, το φετινό
Πάσχα, να λάβουν από ένα αναμνηστικό δώρο.
Οι εργαζόμενοι με πολλή αγάπη και
τηρώντας φυσικά όλους τους κανό-

νες υγειονομικής προστασίας, πήραν
την πρωτοβουλία να ετοιμάσουν τα
πασχαλινά δώρα των παιδιών.

Στόχος αυτής της πρωτοβουλίας
είναι το προσωπικό των παιδικών
σταθμών να ευχηθεί στους μικρούς

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ
Π.Ε.Ο. ΚΟΡΙΝΘΟΥ-ΠΑΤΡΩΝ 108,
ΒΡΑΧΑΤΙ

ΤΗΛ.: 27410

51862, ΚΙΝ.: 6984 186818

E-MAIL: evzorbas@gmail.com

του φίλους και στις οικογένειές τους
καλό Πάσχα και να δώσουν μία νότα
χαράς σε όλα τα παιδιά.
Όλα τα παιδιά των παιδικών σταθμών που δεν μπορούν να χαρούν
ανέμελα το παιχνίδι τους, που δεν
μπορούν να δουν τους φίλους τους,
που δεν μπορούν να απολαύσουν την
φροντίδα που τους δίνουν οι σταθμοί.
«Ευχόμαστε να είναι το τελευταίο
Πάσχα μέσα σε τόσο δύσκολες συνθήκες τόσο για όλους μας όσο και για τα
παιδιά μας και ευχόμαστε του χρόνου
να γιορτάσουμε όλοι μαζί ξανά και φυσικά περιμένουμε όλοι με ανυπομονησία να επιστρέψουν τα παιδιά στους
κανονικούς τους ρυθμούς», σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση του
δήμου Βέλου-Βόχας.

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

δήμος Σικυωνίων
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Πρωτοφανής χρηματοδότηση
12 εκατ. ευρώ για αρδευτικά έργα!
Ο δήμαρχος Σπύρος Σταματόπουλος δικαίωσε τον τίτλο του ως «Πρωταθλητή των Χρηματοδοτήσεων»,
αφού σήκωσε όλο τον προϋπολογισμό του ΕΣΠΑ Πελοποννήσου - Viral η είδηση σε όλη τη χώρα

Μ

ια πρωτοφανή χρηματοδότηση, ύψους 12
εκατομμυρίων ευρώ, για αρδευτικά έργα,
πέτυχε ο δήμος Σικυωνίων καταφέρνοντας να αποσπάσει το σύνολο του προϋπολογισμού
της πρόσκλησης ένταξης. Συγκεκριμένα στο ΕΣΠΑ
Πελοποννήσου εντάχθηκαν έξι πολύ σημαντικά εγγειοβελτιωτικά έργα που αφορούν την ορεινή και
ημιορεινή ζώνη του δήμου.
Οι φάκελοι των έργων που κατατέθηκαν ήταν
άρτιοι και πλήρεις από κάθε άποψη και γι’ αυτό
απέσπασαν τις υψηλότερες βαθμολογίες και πήραν
όλα τα λεφτά! Φαίνεται πλέον ο δήμος Σικυωνίων
κατέχει το απόλυτο know how για την εξασφάλιση χρηματοδοτήσεων και ότι ο δήμαρχος Σπύρος
Σταματόπουλος δεν έχει χαρακτηριστεί άδικα ως ο
«Πρωταθλητής των Χρηματοδοτήσεων».
Τα έργα αφορούν τα χωριά της Στυμφαλίας και
της ημιορεινής περιοχής Μεγάλου Βάλτου και Πασίου και αναμένεται να συμβάλλουν τα μέγιστα στην
αύξηση της παραγωγής, της παραγωγικότητας, της
ενίσχυσης του αγροτικού εισοδήματος, αλλά και
στην προστασία του περιβάλλοντος και αναλυτικά
περιλαμβάνουν:
• Αρδευτικά έργα Στυμφαλίας, ΔΕ Στυμφαλίας του
Δήμου Σικυωνίων – 1ος ειδικός προϋπολογισμός
(2.200.000,00€).
• Κατασκευή δικτύου άρδευσης της Κοινότητας
Καισαρίου του Δήμου Σικυωνίων, από τη γεώτρηση Μπρίμιζα (2.200.000,00€).
• Αρδευτικό έργο Κοινότητας Στυμφαλίας του Δήμου Σικυωνίων (855.000,00€).
• Διαχείριση των υδάτων της περιοχής Μεγάλου Βάλτου – 1ος ειδικός προϋπολογισμός
(2.200.000,00€).

• Αρδευτικό έργο Κεφαλαρίου Στυμφαλίας του
Δήμου Σικυωνίων -1ος ειδικός προϋπολογισμός
(2.200.000,00€).
• Κατασκευή αρδευτικού δικτύου στην Κοινότητα
Λαύκας του Δήμου Σικυωνίων (2.194.179,65€).
O Σπύρος Σταματόπουλος σε σύντομες δηλώσεις
του κατά την ανακοίνωση των εντάξεων όλων των
αρδευτικών έργων ευχαρίστησε τις «άρτιες» όπως
τις χαρακτήρισε τεχνικές υπηρεσίες και προγραμματισμού του δήμου του, αλλά και τις δημόσιες υπηρεσίες που εμπλέκονται σε αδειοδοτήσεις, γνωμοδοτήσεις και λοιπές διεκπεραιωτικές ενέργειες για
την πληρότητα των φακέλων των μεγάλων έργων
που εκπονούνται στο Δήμο Σικυωνίων.

Ο δήμαρχος τόνισε ότι αν δεν υπήρχε αυτή η
συνεργασία με τις προαναφερόμενες υπηρεσίες –
Υδάτων, Περιβάλλοντος, Δασαρχείο & Διεύθυνση
Δασών, Αρχαιολογικές Υπηρεσίες και Αγροτικής
Ανάπτυξης – σήμερα δεν θα μπορούσε ο Δήμος Σικυωνίων να έχει ώριμα έργα, ιδιαιτέρως μέσα στις
ειδικές συνθήκες της πανδημίας που αντιμετωπίζει
η χώρα τον τελευταίο χρόνο.
Τέλος ευχαρίστησε τον περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ. Παναγιώτη Νίκα, διότι είναι πρώτη φορά
που βγήκε τέτοια πρόσκληση για εγγειοβελτιωτικά
από την περιφέρεια και έδωσε το δικαίωμα να υποβληθούν προτάσεις, που λύνουν πολλά προβλήματα
των αγροτών και αυξάνουν το εισόδημά τους.

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

Τζένη Μαυραγάνη
Κλεισθένους 15 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

16 Δήμος Σικυωνίων

ΚΙΑΤΟ
Δωρεάν Τεστ
ανίχνευσης κορωνοϊού

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Ενισχύεται ο στόλος της καθαριότητας

Ε
Ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας
Υγείας (ΕΟΔΥ) σε συνεργασία με τον
Ερυθρό Σταυρό Κορίνθου και το
Δήμο Σικυωνίων θα διεξάγουν δωρεάν ελέγχους ταχείας ανίχνευσης
αντιγόνου (rapid test) Covid-19, την
Μεγάλη Τρίτη 27 Απριλίου 2021,
στο Κιάτο. Ειδικότερα, οι Κινητές
Μονάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) του ΕΟΔΥ
θα βρίσκονται στην αρχή της οδού
Κλεισθένους και θα διενεργούν
rapid test από 09:30 έως 14:00.
Οι πολίτες θα πρέπει να έχουν μαζί
τους απαραιτήτως το ΑΜΚΑ.
Κωδικός Μετακίνησης 1.
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Νέο απορριμματοφόρο αποκτήθηκε με χρηματοδότηση
από το πρόγραμμα «Φιλόδημος 2»

να νέο απορριμματοφόρο προστέθηκε στο στόλο οχημάτων
καθαριότητας του δήμου Σικυωνίων. Το νέο όχημα αποκτήθηκε με
χρηματοδότηση από το πρόγραμμα
«Φιλόδημος 2» και θα εξυπηρετήσει
τις ανάγκες καθαριότητας στα χωριά
του δήμου αλλά και στην πόλη του Κιάτου.
Η αγορά του οχήματος εντάσσεται στις
συντονισμένες προσπάθειες να κερδηθεί το διαρκές στοίχημα για την καθαριότητα των δημόσιων και κοινοχρήστων
χώρων.
Ο δήμαρχος Σικυωνίων Σπύρος Σταματόπουλος δεν παρέλειψε στην ανάρτησή του να ευχαριστήσει το στελεχιακό
δυναμικό του δήμου, για τον αγώνα που
δίνουν όλοι μαζί, να ανανεώσουν στο
100% τον μηχανολογικό εξοπλισμό. Επίσης, ευχαρίστησε τον Μαρίνο Ρουσιά –

που ως ειδικός συνεργάτης του υπουργείου εσωτερικών είχε σχεδιάσει και
οργανώσει το πρόγραμμα «Φιλόδημος»
– σημειώνοντας ότι προσέφερε πολύ-

τιμη καθοδήγηση στην αυτοδιοίκηση
σχετικά με το ανωτέρω χρηματοδοτικό
πρόγραμμα του Υπουργείου Εσωτερικών.

Πάνω από 1300 δημότες θα λάβουν δωρεάν προϊόντα από το πρόγραμμα ΤΕΒΑ

Π

ριν το Πάσχα θα πραγματοποιηθεί η πρώτη, για
το 2021, διανομή βασικών προϊόντων ΤΕΒΑ
από το Δήμο Σικυωνίων. Η διανομή θα λάβει
χώρα στο Κιάτο τη Δευτέρα 26 και την Τρίτη 27 Απριλίου 2021, στο τέρμα της οδού Κανελλοπούλου, και
αφορά σε όσους δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΚΕΑ) έχουν δηλώσει ότι επιθυμούν να συμμετέχουν και στο πρόγραμμα ΤΕΒΑ.
Αυτό σημαίνει ότι περισσότεροι από 1300 συμπολίτες
μας και πάνω από 650 νοικοκυριά θα υποστηριχθούν
με βασικά προϊόντα διατροφής και προσωπικής υγιεινής πριν το Πάσχα, μέσω του προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (FEAD/TEBA)».
Αναλυτικά τα προϊόντα τα οποία θα διανεμηθούν είναι:
κρέας (βόειο και χοιρινό), ελαιόλαδο, όσπρια (φακές
και φασόλια), ζάχαρη, φέτα, ζυμαρικά, χυμό τομάτας,

γάλα, καθαριστικά και είδη ατομικής υγιεινής.
Οι δικαιούχοι θα ειδοποιηθούν ατομικά με γραπτό μήνυμα στο κινητό τους τηλέφωνο για την ημερομηνία
και την ακριβή ώρα διανομής.
Η ειδοποίηση είναι προσωπική και ισχύει μόνο για τη
συγκεκριμένη ημέρα ώρα και σημείο διανομής.
Οι δικαιούχοι που θα λάβουν ειδοποίηση χρειάζεται
να έχουν μαζί τους:
α) αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο και
β) την αίτηση ένταξής τους στο πρόγραμμα «ΚΕΑ»
Σε περίπτωση που ο ωφελούμενος αδυνατεί να προσέλθει την ημέρα διανομής, τα τρόφιμα μπορεί να παραλάβει μέλος της οικογένειας του, με την αίτησή του
και την ταυτότητα του. Σε διαφορετική περίπτωση (άλλο
συγγενικό ή φιλικό πρόσωπο), απαιτείται εξουσιοδότηση με το γνήσιο της υπογραφής του ωφελούμενου.
Προς αποφυγή συνωστισμού για αποφυγή μετάδοσης

οποιασδήποτε αναπνευστικής λοίμωξης, οι δικαιούχοι παρακαλούνται:
• Να τηρούν αυστηρά τις ώρες προσέλευσης που
αναφέρονται στο γραπτό μήνυμα (sms) που έχουν
λάβει ατομικά στο κινητό τους τηλέφωνο.
• Να φορούν υποχρεωτικά μάσκα (αν είναι δυνατόν
διπλή).
• Να κρατούν τις αποστάσεις στην ειδική σήμανση
στους χώρους αναμονής και παραλαβής κατά τη διάρκεια της διανομής.
Να εφαρμόζουν γενικότερα, ΟΛΑ τα μέτρα που αφορούν στην προάσπιση της Δημόσιας Υγείας.
Για περισσότερες πληροφορίες οι δικαιούχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου, τηλ.: 27423 60130 (κα Στεργιοπούλου), 27423 60125 (κα Τρίγκα) και 27423 60117
(κα Γκαβάγια).

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

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν
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Χρηματοδοτείται εκ νέου το ανασκαφικό
πρόγραμμα στην αρχαία Σικυώνα
Υπογράφηκε νέα προγραμματική σύμβαση για τη συνέχιση του ανασκαφικού έργου υπό
την διεύθυνση του αναπλ. καθηγητή Παν/μίου Θεσσαλίας Γιάννη Λώλου

Υ

πογράφηκε την Τρίτη 20
Απριλίου, στο δημαρχείο
Σικυωνίων, στο Κιάτο
από το δήμαρχο Σπύρο
Σταματόπουλο και τον αναπληρωτή
καθηγητή Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Γιάννη Λώλο, νέα
προγραμματική σύμβαση για τη συνέχιση των ανασκαφών στην αγορά της
Αρχαίας Σικυώνας.
Οι ανασκαφές, οι οποίες έχουν ξεκινήσει από το 2013 στο σημείο αυτό,
χρηματοδοτούνται ανελλιπώς από
το δήμο Σικυωνίων και έχουν φέρει
στο φως ενδιαφέροντα ευρήματα, τα
οποία παρέχουν αξιόλογες πληροφορίες για τη ζωή και τη δράση των κατοίκων της αρχαίας Σικυώνας.
Ιδιαίτερα σημαντικές είναι οι εργασίες καθαρισμού και αποκατάστασης του αρχαίου Γυμνασίου, ενός
εμβληματικού μνημείου της Σικυώνας, για το οποίο στόχος είναι
η εκπόνηση μελετών συντήρησης,
στερέωσης, προστασίας και αναστύλωσής του.
Παράλληλος στόχος είναι να αναδειχθούν και τα υπόλοιπα μνημεία της
αγοράς της Αρχαίας Σικυώνας, όπως
ο μεγάλος ναός, το βουλευτήριο και
η νότια στοά, να επιδιορθωθούν οι
διαδρομές και να σχεδιαστούν νέες
πινακίδες, ώστε εν ευθέτω χρόνω ο
αρχαιολογικός χώρος να γίνει προσβάσιμος στο ευρύ κοινό.
Το ανασκαφικό έργο που συντε-

λείται είναι εξαιρετικά σημαντικό από
κάθε άποψη και η σταθερή υποστήριξη του δήμου Σικυωνίων όλα αυτά
τα χρόνια καταδεικνύει την στόχευση
της δημοτικής αρχής για την ανάδειξη της πολιτιστικής και ιστορικής
ταυτότητας της Αρχαίας Σικυώνας,
ως μοχλού ευρύτερης ανάπτυξης
της περιοχής.

Ο δήμαρχος Σικυωνίων Σπύρος
Σταματόπουλος σε σύντομες δηλώσεις του μετά το πέρας της συνάντησης και την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης, τόνισε ότι στόχος
είναι η αρχαία Σικυώνα να γίνει επισκέψιμη και η ιστορία και ο πολιτισμός της που λάμπρυναν αιώνες
ολόκληρους τον ελληνισμό να γίνουν

ευρύτερα γνωστά.
Παράλληλα ευχαρίστησε
τον
αναπληρωτή καθηγητή Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Γιάννη Λώλο για την αγαστή
συνεργασία τόσων ετών, το ζήλο και
την αγάπη με την οποία επιδίδεται
στο έργο της ανασκαφής της αρχαίας
αγοράς της Σικυώνας.

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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Σπύρος Σταματόπουλος: Διεκδικώντας πάντα την κορυφή!
Στους βράχους του Γαβριά στον Ασπρόκαμπο ο δήμαρχος Σικυωνίων έβαλε στόχο την κορυφή όχι του αυτοδιοικητικού
πεδίου αυτή τη φορά, αλλά του αναρριχητικού!
τητα (Nikos Karaxontzitis), όχι μόνο
ενδιαφέρθηκαν για την ανάπτυξη των
θεματικών μορφών τουρισμού στην
περιοχή, αλλά το κάνουν και πράξη,
εξελίσσοντας και αναπτύσσοντας την
αρχική πρωτοβουλία του 2017 του
Experience Corinthia σε συνεργασία
με τη δημοτική αρχή, φορείς, επιχειρήσεις και συλλόγους της περιοχής, στο συλλογικό εγχείρημα Climb
Frygani - Αναρριχητικό πεδίο Φρύγανη.
Και έτσι πλέον, με τη σφραγίδα του
Άρη Θεοδωρόπουλου και της δημοτικής αρχής του Δήμου Σικυωνίων,
οι υποδομές για ανάπτυξη αειφόρων
μορφών τουρισμού στην περιοχή
μας, που συμβάλλουν και στην τοπική ανάπτυξη, πολλαπλασιάζονται!».

Αδιαμφησβήτητα ο δήμαρχος Σικυωνίων, Σπύρος Σταματόπουλος θεωρείται από τους δημάρχους πανελλαδικά, που έχουν κατακτήσει πολλές
πρωτιές και έχουν αναρριχηθεί σε
πολλές συμβολικές «κορυφές» στο
αυτοδιοικητικό πεδίο.
Όπως φαίνεται όμως αποφάσισε
να δοκιμάσει τις δυνάμεις του και στο
αμιγώς αναρριχητικό πεδίο και συγκεκριμένα να δοκιμάσει τις νέες διαδρομές που χαράσσονται από το δήμο
Σικυωνίων στο βράχο του Γαβριά,
στον Ασπρόκαμπο Στυμφαλίας.
Ο Σπύρος Σταματόπουλος, άνετος
στην αναρρίχηση, σταμάτησε και για
μία selfie στη μέση της διαδρομής,
μαζί με τον έμπειρο αναρριχητή και
ορειβάτη Άρη Θεοδωρόπουλο.

Τα αναρριχητικά πεδία του δήμου
Σικυωνίων
Εδώ και μερικά χρόνια, στην αναπτυξιακή ατζέντα του δήμου, στο
κομμάτι τουρισμός έχουν επενδυθεί
δράσεις και έχουν δοθεί χρηματοδοτήσεις για τη διάνοιξη αναρριχητικών
διαδρομών σε Στυμφαλία και Φενεό.
Η εξωστρέφεια και προώθηση των
υπαίθριων δραστηριοτήτων στις
ορεινές και ημιορεινές περιοχές
του δήμου, αποτελούν σημεία αιχμής για την ενίσχυση εναλλακτικών
μορφών τουρισμού που ήδη αποδίδουν καρπούς.
Η αρχή έγινε από το βράχο Φρύγανη και το «αδελφάκι» του, το Μύλο,
στο Κεφαλάρι όπου ο Άρης Θεοδωρόπουλος με την ομάδα του επιμελήθηκαν και διάνοιξαν διαδρομές διάφορων βαθμών δυσκολίας.
Ακολούθησαν και νέες διαδρομές
σε Φρύγανη και Μύλο, αλλά και στον
Ταρσό Φενεού και τελευταία στη

Δροσοπηγή Στυμφαλίας. Χθες με την
ανάρτηση του δημάρχου Σικυωνίων
έγινε γνωστή η είδηση ότι διανοίγονται κι άλλες διαδρομές στον Γαβριά
Ασπροκάμπου.
Όπως χαρακτηριστικά σημειώνεται
από το Συνεργατικό Δίκτυο Τουρισμού – Experience Corinthia «δημιουργείται σταδιακά ένα cluster από
διαφορετικά αναρριχητικά πεδία στην
περιοχή της Στυμφαλίας - Φενεού,
με διαφορετικά επίπεδα δυσκολίας
και ομορφιάς.
Έτσι ώστε οι αναρριχητές να έχουν
πολλές και διαφορετικές επιλογές,
αλλά και επιπλέον λόγους για να ξαναέρθουν στην περιοχή μας, μιας
και θα έχουν επιπλέον διαδρομές να
ανακαλύψουν.
Και εδώ αξίζει να τονίσω, ότι ο κ.
Σπύρος Σταματόπουλος, δήμαρχος
Σικυωνίων, και η δημοτική αρχή,
καθώς και η τοπική δημοτική κοινό-

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Δήμος Νεμέας
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ΜΑΡ. ΣΟΥΚΟΥΛΗ
Επίσκεψη στην αρχαία
Νεμέα και συνάντηση
με τον Στέφανο Μίλλερ
Δηλώσεις έκανε η βουλευτής ΝΔ Μαριλένα Σούκουλη μετά την επίσκεψή της στον
Αρχαιολογικό χώρο Αρχαίας Νεμέας και
την συνάντησή της με τον μεγάλο Έλληνα
αρχαιολόγο κο Στέφανο Μίλλερ: «Μια
υπέροχη συνάντηση, με έναν υπέροχο
άνθρωπο, σε έναν υπέροχο αρχαιολογικό
χώρο.
Μαζί με την δημοσιογράφο κα Βίκυ Φλέσσα,
τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού του Δήμου Νεμέας κο Αθανάσιο Καρκώνη, τον πρόεδρο
της Τοπικής Κοινότητας Αρχαίας Νεμέας
κο Αντώνιο Παπαϊωάννου, τον δημοτικό
σύμβουλo κο Χρήστο Γεωργακόπουλο και
φυσικά τον καλό μου φίλο και Ιατρό κο Αριστοτέλη Καλλή που πρωτοστάτησε για την
αναβίωση των Νέμεων Αγώνων, είχαμε για
μια ακόμα φορά την τιμή να ξεναγηθούμε
στον αρχαιολογικό χώρο, που θα διακριθεί
με το European Heritage Label 2022, από
έναν μεγάλο Έλληνα τον κο Στέφανο Μίλλερ.
Μια πραγματική εμπειρία γνώσης της ιστορικής μας ταυτότητας από έναν κορυφαίο
επιστήμονα, που συνεχίζει να μας δίνει
μαθήματα υπερηφάνειας για την ιστορική
μας μοναδικότητα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ
από καρδιάς στον Στέφανο Μίλλερ για την
φιλοξενία και την γνώση που μας προσφέρει τόσο απλόχερα», σημείωσε.

Συνάντηση Φρούσιου-Βορίδη για
τις προτάσεις χρηματοδότησης
Ο δήμος Νεμέας έχει καταθέσει προτάσεις σχεδόν στο σύνολο των προσκλήσεων
του προγράμματος "Αντώνης Τρίτσης"

Σ

υνάντηση πραγματοποιήθηκε
την Δευτέρα 19 Απριλίου 2021,
στο Υπουργείο Εσωτερικών με
τον Υπουργό, κο Βορίδη Μάκη, το Δήμαρχο Νεμέας, κο Φρούσιο Κωνσταντίνο και τον Πρόεδρο της Τ.Κ. Νεμέας, κο Μπεξή Ιωάννη.
Στη συζήτηση αναφέρθηκαν θέματα
που αφορούν το αναπτυξιακό πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», καθώς
προβλήματα έχουν προκύψει μετά την
ΚΥΑ που υπογράφηκε και κατηγοριοποιεί τους Δήμους της χώρας βάζοντας πλαφόν στα οικονομικά δεδομένα
που θα προκύψουν για τον καθένα.
Ο Δήμος Νεμέας παρ’ όλη την ελλιπή
στελέχωση της Τ.Υ. του, έχει καταθέσει προτάσεις σχεδόν στο σύνολο του
προγράμματος (11 προτάσεις), όταν ο
Μ.Ο. προτάσεων ανά δήμο δεν ξεπερνά τις 3-4 προτάσεις πανελλαδικά.
Ο υπουργός έδειξε ενδιαφέρον για
το θέμα καθώς, όπως ανέφερε ο Δή-

■ Ο δήμαρχος Νεμέας Κώστας Φρούσιος και ο Υπουργός Εσωτερικών Μάκης
Βορίδης σε παλαιότερη επίσκεψη του δεύτερου στο δημαρχείο Νεμέας

μος Νεμέας μπορεί να είναι σχετικά
μικρός πληθυσμιακά αλλά έχει τεράστιο όνομα. Παράλληλα αποτελεί έναν

από τους πρεσβευτές της χώρας μας
στο εξωτερικό και γι’ αυτό χρήζει ιδιαίτερης αντιμετώπισης.

20 Δήμος Νεμέας
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5 ερωτήσεις για τις …απαντήσεις του
Πρωθυπουργού στους αγρότες της Κορινθίας

Κ

ατά την επίσκεψη του στη
Κορινθία, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης
έκανε «αυτοψία» σε περιοχές που υπέστησαν ζημιές από τους
πρόσφατους παγετούς. Στις αγωνιώδεις ερωτήσεις των παραγωγών
απάντησε ότι η καταγραφή των ζημιών θα γίνει γρήγορα και υποσχέθηκε οι αποζημιώσεις θα δοθούν με
ταχύτητα. Αλλά και ότι, «νοιάζεται και
για τους εργαζόμενους και θέλει να
γνωρίζουν όλες και όλοι ότι κανείς
δεν θα μείνει απροστάτευτος από το
κράτος, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και
για την ασφαλιστική τους κάλυψη».
Κι εμείς αναρωτιόμαστε:
1. Πώς θα γίνει η γρήγορη καταγραφή των ζημιών, όταν 31 έμπειροι
υπάλληλοι του ΕΛΓΑ εγκατέλειψαν
τον οργανισμό το τελευταίο διάστη-

μα, μέσω των μετατάξεων. Θα προσλάβει επιπλέον συμβασιούχους και
πότε;
2. Πώς θα δοθούν ταχύτατα οι
αποζημιώσεις, όταν για να γραφτούν
πορίσματα πρέπει ο ΕΛΓΑ να έχει το
αρχείο δηλώσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Επί ΣΥΡΙΖΑ, αυτό γινόταν τέλος

Σεπτέμβρη. Επί ΝΔ δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα οι δηλώσεις ΟΣΔΕ,
οι οποίες είναι απαραίτητες για την
δήλωση της ζημιάς από τους παραγωγούς.
3. Αφού νοιάζεται για τους εργαζόμενους, γιατί απέλυσε 12 έμπειρους
εκτιμητές του ΕΛΓΑ ύστερα από δι-

καστικές αποφάσεις; Γιατί δεν ρυθμίζουν νομοθετικά το θέμα εδώ και
ένα χρόνο;
4. Αφού ο πρωτογενής τομέας είναι τομέας ανάπτυξης, γιατί τα χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης τα
δίνει στα μεγάλα συμφέροντα;
5. Γιατί «πετάει» τους αγρότες από
τις λαϊκές αγορές;
Αυτά και πολλά άλλα ερωτήματα
έχει ο αγροτικός κόσμος αλλά καμία απάντηση δεν πήρε. Ελπίζουμε
η διαχείριση αυτών των μεγάλων
ζημιών να μην είναι ίδια με αυτή του
«ΙΑΝΟΥ» γιατί θα αντιμετωπίσουν και
οι Κορίνθιοι αγρότες τα προβλήματα
που αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοί
τους στη Θεσσαλία.
Ομάδα Εργασίας Αγροτικής Ανάπτυξης Ν.Ε ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική
Συμμαχία Κορινθίας

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

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
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Δ/νση: Οδ. Ανδρούτσου 17, Ζευγολατιό, 20001
Τηλ. επικ.: 6972-322441 [Χρήστος Βαλασόπουλος]
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Νίκος Καραμαλίκης
Μαιευτήρας Γυναικολόγος
Εξειδικευµένος ενδοσκοπικός χειρουργός
Ειδικευµένος στην Αγγλία
Συνεργάτης Ιασώ, Ρέα
Ιατρείο Αθήνας
Τιµ. Βάσσου 10, Αθήνα
210 6432630
Ιατρείο Κορίνθου
Νοταρά 79, 2ος όροφος
Κόρινθος 27410 51177
κιν. 6974 446115
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Τ

Δερβένι: Υπογειοποίηση ηλεκτρικών καλωδίων

ο Δερβένι Κορινθίας επισκεφτηκε την Πέμπτη 22 Απριλίου ο Αντιπεριφερειάρχης
Κορινθίας Αναστάσιος Γκιολής με τον Διευθυντή του ΔΕΔΔΗΕ Σ.Μπότο, τον Δήμαρχο
Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης Βλάσης Τσιώτο & τους Αντιδημάρχους Γιάννης Σκέρο, Α.Καραβά, τον Πρόεδρο Τ.Κ
Δερβενίου Γιάννη Ροδόπουλο. Σκοπός επίσκεψης η
Υπογειοπήση Εναέριου Δικτύου Ηλεκτρικής ενέργειας,
καθως και η απομάκρυνση Στύλων και Αγωγών.
Οπως ανέφερε ο κύριος Γκιολής η μελέτη ξεκινάει μετά
τις Άγιες Ημέρες του Πάσχα από τον ΔΕΔΔΗΕ ώστε να
είναι έτοιμοι για ένταξη σε κάποιο χρηματοδοτικό πρόγραμμα.

Ενεργοί Δημότες Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης: Αξιοποίηση Ειρηνοδικείου
Δερβενίου και συνεργασία με το ΕΛΚΕΘΕ
Η τοποθέτηση του επικεφαλής της δημοτικής παράταξης Επαμ. Κατσούλα στο Δημοτικό Συμβούλιο

Σ

την αξιοποίηση του Ειρηνοδικείου Δερβενίου από το δήμο Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης, αλλά
και στην κατάθεση πρότασης
για τη συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο
Θαλασσίων Ερευνών, συνοψίστηκε η παρέμβαση του επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Ενεργοί Δημότες ΞυλοκάστρουΕυρωστίνης» Επαμεινώνδα Κατσούλα.
Αναλυτικά στην τοποθέτησή του ο κ. Κατσούλας ανέφερε:
«Το αίτημα να γίνει το Ειρηνοδικείο κτήμα
του Δήμου μας υπήρχε από το 2014. Επαναλήφθηκε από τον κ. Ανδρικόπουλο και
είναι αλήθεια ότι χάρις σε ενέργειες της κυβέρνησης και του τοπικού μας βουλευτή κ.
Ψυχογιού, υπογράφηκε το ΦΕΚ 212/2018.
Έτσι στις 28/1/2019 το Δημοτικό Συμβούλιο
έκανε αποδοχή της δωρεάν παραχώρησης
για 5 χρόνια. Έχουν σημασία αυτά που λέω
διότι η παραχώρηση έγινε για 5 χρόνια, για
εκπαιδευτικούς, πολιτιστικούς και κοινωφελείς σκοπούς του Δήμου. Νομίζω ότι η
πρόταση είναι μέσα στους σκοπούς για τους
οποίους παραχωρήθηκε το κτίριο γιατί πρέπει
πάντα να πηγαίνουμε με βάση το γράμμα του
νόμου.
Επειδή αναφέρθηκαν παλιότερες τοποθετήσεις, να θυμίσω ότι η συγκέντρωση αυτή
στο Δερβένι έγινε το 2019, ότι υπήρξαν τοποθετήσεις και δημοτικών συμβούλων τότε
αλλά και υποψήφιων Δημάρχων. Να θυμίσω ότι η πρόταση της τότε Δημοτικής Αρχής
ήταν να γίνει κάτι που να αφορά την εικονική
πραγματικότητα, ότι η πρόταση του κ. Τσιώτου ήταν εναλλακτικά να γίνει Κέντρο Δια
Βίου Μάθησης και ότι τελικά η πρόταση της
Συμπολιτείας όπως αυτή εκφράστηκε από
τον κ. Ανδρέα Ζάρρο ήταν αυτή που συγκέντρωσε περισσότερο την συμπάθεια
των κατοίκων. Συγκεκριμένα όταν έλαβα τον
λόγο τότε και πρέπει να το επαναλάβω, είχα
πει ότι πρέπει να δούμε συνολικά τα κτίρια του
Δερβενίου και μαζί με αυτό να αξιοποιηθούν
το παλιό κτηνιατρείο, ο σιδηροδρομικός σταθμός, οι αποθήκες του Α.Σ.Ο., όπως επίσης να

αναδειχθεί και το Δημοτικό Σχολείο που
φτιάχτηκε από τον Συγγρό κατά τα πρότυπα που έγινε μία ανάπλαση και ανάδειξη
αναλόγου κτιρίου στο Λεωνίδιο.
Πρέπει να δούμε συνολικά την αξιοποίηση όλων των κτιρίων του Δερβενίου κι
ερχόμαστε τώρα να στο συγκεκριμένο. Θεωρώ ότι πρέπει να πάρουμε μία απόφαση,
ότι εκεί θα γίνει Κέντρο Έρευνας και Μελετών του Κορινθιακού Κόλπου. Δεν έχει
συζητηθεί το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο,
δεν έχει ακολουθηθεί η διαδικασία που θα
έπρεπε, για να ακουστούν προτάσεις και
πρέπει να πούμε ότι χάρη στις ενέργειες του
Τοπικού Συμβουλίου, που ήρθε σε επαφή με
το ΕΛΚΕΘΕ, φτάσαμε στην σημερινή πρόταση. Ο σκοπός που αναφέρθηκα στο παρελθόν
δεν είναι για να κατηγορήσω κανέναν και χαίρομαι που ο Δήμαρχος εγκατέλειψε αυτά
που έλεγε τότε περί Κέντρου Διά Βίου
Μάθησης και συντάχθηκε με την πρόταση
του Τοπικού Συμβουλίου.
Πιστεύω, με την πρότασή μου περί Κέντρου Έρευνας και Μελετών του Κορινθιακού Κόλπου, ότι πρέπει να αξιοποιήσουμε
σε αυτόν τον χώρο, το Πανεπιστήμιο Πατρών, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
που έχει ασχοληθεί, διότι ο Κορινθιακός είναι ένα πεδίο που το μελετάει η παγκόσμια
επιστημονική κοινότητα είτε από βιολογικής
πλευράς λόγω της μοναδικότητας των δελφινιών του κι εδώ πρέπει να αναφερθούμε
και στο Ινστιτούτο Κητολογικών Ερευνών
(ΠΕΛΑΓΟΣ), με την Αλκυόνη που είναι η
ομοσπονδία των οικολογικών οργανώσεων
του Κορινθιακού Κόλπου και να φτάσουμε
σε ένα επίπεδο ώστε αφού πλέον οι σχολικές
εκδρομές θέλουν εκπαιδευτικό λόγο για να
γίνονται, να ο εκπαιδευτικός λόγος. Δηλαδή
μπορεί αυτό το κτήριο να γίνει ένα σχολείο του Κορινθιακού Κόλπου. Ο Κορινθιακός επαναλαμβάνω έχει μεγάλο ενδιαφέρον
και για τα δελφίνια και για την χλωρίδα του και
γεωλογικό ενδιαφέρον και σεισμολογικό. Θυμηθείτε πόσες έρευνες έχουνε γίνει εδώ πέρα
και πόσες αυτή τη στιγμή γίνονται ακόμα.

Παρ’ ότι λοιπόν η Δημοτική Αρχή για μία
ακόμη φορά δεν ακολούθησε τον ορθό τρόπο εισαγωγής των θεμάτων, παρ’ ότι δεν
έκανε αυτόν τον διάλογο που θα έπρεπε και
στο Δημοτικό Συμβούλιο και με την κοινωνία
του Δερβενίου. Παρ’ όλα αυτά απόψε έρχεται
ένα θέμα για την υπογραφή του μνημονίου.
Εμείς είμαστε θετικοί, συγχαίρουμε το Τοπικό Συμβούλιο για την πρωτοβουλία του
και θα στηρίξουμε την υπογραφή από τον
Δήμαρχο του μνημονίου συνεργασίας. Είμαστε πρόθυμοι να συμβάλουμε με προτάσεις
και ιδέες για τον εμπλουτισμό την χρήσης και
της συνεργασίας του Δήμου μας με όλους αυτούς τους φορείς, στα πλαίσια ενός Κέντρου
Έρευνας και Μελετών του Κορινθιακού κόλπου όπως ήταν και η αρχική ιδέα.
Σε ένα Δερβένι που αυτή τη στιγμή
ερημοποιείται, σε ένα Δερβένι που αποψιλώνεται από υπηρεσίες, σε ένα Δερβένι που

μαραζώνει και που οι έμποροι και οι καταστηματάρχες καταβάλουν μεγάλη προσπάθεια για
να σταθούν εκεί και να κρατήσουν την τοπική
αγορά, θεωρώ ότι είναι μία ιστορική ευκαιρία μέσω της αξιοποίησης αυτού του κτιρίου και μέσω του πρώτου βήματος που είναι
η υπογραφή του μνημονίου, να πάρει πάνω
του το Δερβένι.
Με αυτές τις σκέψεις είμαστε θετικοί στην
υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του ΕΛΚΕΘΕ και του Δήμου Ξυλοκάστρου
- Ευρωστίνης που αφορά την χρήση του Ειρηνοδικείου στο Δερβένι».
Το Δημοτικό Συμβούλιο ΞυλοκάστρουΕυρωστίνης ενέκρινε με απόφασή του την
συνεργασία με το ΕΛΚΕΘΕ, οπότε όλοι αναμένουμε πλέον τον δήμαρχο και τη δημοτική
αρχή να προχωρήσουν στις αναγκαίες ενέργειες ώστε η συνεργασία αυτή να μην μείνει
στα χαρτιά.
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Η ΑΛΥΓΙΣΤΗ!

Μικρός φόρος τιμής στις γυναίκες της Κορινθίας που αντιστάθηκαν στη δικτατορία των συνταγματαρχών
Βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα

Π

αλιά καραβάνα η Σοφίκα! Είχε βγει στο βουνό
από το 1942. Όχι μόνο από πολιτικές πεποιθήσεις αλλά κι από έρωτα για τον Πελοπίδα.
Όχι πως ο πατέρας της ο γέρο Παναγής θα είχε αντίρρηση. Παλιός βενιζελικός, ενεργός στα κοινά, είχε
εκλεγεί και πρόεδρος του χωριού, είχε μεριμνήσει και
για την δρομολόγηση κοινοτικών έργων και δεν σήκωνε μύγα στο σπαθί του. Δεν έφερε αντίρρηση λοιπόν
για την κόρη του που βγήκε στο κλαρί. Άλλωστε το
ίδιο έκαναν και τα άλλα παιδιά του, τα οποία αργότερα
σκορπίστηκαν κυνηγημένα από το παρακράτος.
Όμως τώρα με την δικτατορία η Σοφίκα, παντρεμένη
και μητέρα 4 παιδιών, ήταν το κόκκινο πανί στο χωριό.
Όλοι οι αριστεροί είχαν σκοτωθεί, φυλακιστεί, εξοριστεί ή φύγει μετανάστες. (Πώς μπόρεσαν να γίνουν
μετανάστες στη χώρα εκείνων που τους σκότωσαν τον
πατέρα, έκαψαν το σπίτι, κρέμασαν συγχωριανούς στις
κολώνες, έβαλαν τα παιδιά να κουβαλήσουν τα κομμένα κεφάλια...) Κι όμως έγιναν! Η πείνα είναι πιο δυνατή
από τις αναμνήσεις και τα συναισθήματα.
Τώρα την απασχολούσε η κατάλυση της δημοκρατίας, οι κίνδυνοι για τα παιδιά της. Προσπαθούσε να
μιλήσει εναντίον των προδοτών του πολιτεύματος, να
ξεσηκώσει τους συγχωριανούς, ιδιαίτερα τις γυναίκες
σε αντίσταση, τουλάχιστον σε εγρήγορση. Μα την αντιμετώπιζαν σαν εξωγήινη. Τι ήθελε αυτή να κάνει τέτοια
φασαρία; Δεν ήταν και πολύ παλιά οι περιπέτειες των
δικών τους, ακόμα και της ίδιας της οικογένειάς της.
Και τώρα τα πράγματα ήσαν ιδιαίτερα δύσκολα. Ακόμα
και συγγενείς τους είχαν προσελκυστεί από τη δικτατορία, είχαν γοητευτεί από την εξουσία των όπλων, είχαν
παραπλανηθεί με την απαλλαγή από τα χρέη και άλλες
μικροεκδουλεύσεις.
Και στα παιδιά ήταν «άλλη γυναίκα» η Σοφίκα. Όταν
οι μάνες τους τα άφηναν κοντά της για να πάνε στα χωράφια, αυτή μαζί με τις φέτες ψωμί, πασπαλισμένες με
ζάχαρη, τους έδινε και πνευματική τροφή. Τους μάθαινε καλούς τρόπους, ευχαριστώ-παρακαλώ, τραγούδια
και ποιηματάκια που μιλούσαν μάλιστα για τα δικαιώ-

ματα του παιδιού. "Δεν είναι κρίμα το γλυκό να το τρώνε οι ξένοι και για μένα να μη μένει;".
Η μικρή γειτονοπούλα, που είχε δεχτεί τα ευεργετικά μαθήματα συμπεριφοράς και ζωής από τη Σοφίκα,
πήγαινε εκείνη τη μέρα στο σπίτι του θείου της, γιατί οι
γονείς της θα ήταν για λίγες μέρες απασχολημένοι με
τον τρύγο. Το σπίτι του θείου ήταν σχεδόν απέναντι από
την Αστυνομία. Το παιδί άκουσε φωνές και κτυπήματα,
χαστούκια, γδούπους, κοπανήματα.
-Μη Τζανέτο, φτάνει Τζανέτο, μη χτυπάς άλλο!
ακούστηκε η φωνή της Σοφίκας. Το παιδί αναγνώρισε
τη φωνή της και κοντοστάθηκε. Οι άθλιοι δεν δίσταζαν
να τη χτυπάνε ακόμα και μπροστά στην ανοιχτή πόρτα
του αστυνομικού τμήματος.
-Λέγε θα υπογράψεις;
Κλάμμα πνιγμένο ακούστηκε για απάντηση.
Σφίχτηκε η καρδιά του παιδιού, αλλά φοβήθηκε και
προχώρησε προς το συγγενικό σπίτι. Τι δουλειά είχε
άλλωστε να χώνεται στις υποθέσεις των μεγάλων; Είχε
ακούσει και κάποιους στο χωριό να λένε "θα το φάει το

κεφάλι της η Σοφίκα, πάει γυρεύοντας".
Γιατί να το φάει το κεφάλι της; Γιατί ήταν κομμουνίστρια και εξακολουθούσε να το εκφράζει δυνατά,
ακόμη και τώρα πού η Ελλάδα ήταν στο γύψο. Αλλά
είχε παιδιά της παντρειάς και παιδιά για επαγγελματική αποκατάσταση. Και δεν μπορούσαν να στεριώσουν
πουθενά αυτά τα παιδιά. Ούτε σε σπουδές, ούτε σε
δουλειές, ούτε να γίνουν δεκτά (ως υποψήφιοι γαμπροί και νύφες) σε οικογένειες που φοβούνταν τι
προβλήματα μπορεί να προκαλέσει η ανοικτή πολιτική
τοποθέτηση της μητέρας τους.
Το ήξερε αυτό η Σοφίκα αλλά δεν μπορούσε να προδώσει τον εαυτό της. Ήταν κομμουνίστρια και το δήλωνε. Έτρεφε ελπίδες ότι «μια μέρα η γη θα γίνει κόκκινη». Ότι όταν θα τελειώσει αυτό, θα επικρατήσει το
δίκιο, η ισότητα, η κρατική μέριμνα για όλους. Όμως
το μέλλον των παιδιών της δεν περίμενε. Αυτό εκμεταλλεύτηκαν οι αστυνομικοί, οι εγκάθετοι της χούντας
για να την εκβιάσουν να υπογράψει δήλωση αποκήρυξης του κομμουνιστικού κόμματος. Ήρθε σε δύσκολη
θέση. Πώς να μείνει πιστή στις ιδέες της χωρίς να γίνει
εμπόδιο στα παιδιά της;
Σκέφθηκε να ξεγελάσει τον Τζανέτο. Του ζήτησε μια
μέρα να σκεφθεί και να αποφασίσει. Εκείνος της έδωσε
την άδεια. Πήγε σπίτι της, ο άντρας της της έπλυνε τις
πληγές, αλλά και την μάλωσε λιγάκι.
-Σκέφτεσαι τι κάνεις; Γιατί να υποφέρουμε όλοι;
Κοιμήθηκαν μαζί, αγκαλιάστηκαν, επανέλαβαν λόγια
αγάπης. Το πρωί εκείνη σηκώθηκε μπονόρα. Πήγε στα
ζώα, τους έβαλε φαΐ και νερό, πλύθηκε, φίλησε τα παιδιά της και εξαφανίστηκε. Ο άντρας της ξύπνησε πολύ
αργότερα.
- Σοφίκα! την φώναξε. Πουθενά η Σοφίκα. Άρχισε να
ψάχνει στις χαμοκέλες, στο μαντρί, τα περβόλια. Τον
άκουσε ο Γιάννης και τον συνόδεψε στην αναζήτηση.
Στον αχυρώνα την βρήκαν κρεμασμένη.
Ο αστυνόμος ο Τζανέτος απόρρησε πώς μπόρεσε να
δέσει μόνη της τέτοια θηλιά!
ΕΥΓΕΝΙΑ ΚΑΤΟΥΦΑ
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ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ
Είδε τον εαυτό της στους ξερότοπους της Αιθιοπίας, να τρέχει και
να ψάχνει απελπισμένη τα μωρά
της. Γύρω της υπήρχαν δεκάδες μελαμψά παιδάκια, μα εκείνη τα προσπερνούσε γυρεύοντας τα δικά της.
Ξαφνικά τα είδε. Ήταν βέβαιη πως
ήταν τα δικά της παιδιά, το ένιωσε τη
στιγμή που τα αντίκρισε και μια άγρια
χαρά πλημμύρισε την καρδιά της.
Έτρεξε κοντά τους να τ’ αγκαλιάσει, μα
εκείνα απομακρύνονταν. Την έπιασε πανικός. Κάθισε απογοητευμένη στον κορμό του δέντρου κι άρχισε να κλαίει. Τότε
το μεγαλύτερο κοριτσάκι τής μίλησε.
«Μην κλαις, μαμά, και μη στεναχωριέσαι. Υπάρχει εδώ ένα κοριτσάκι
που σε περιμένει. Αυτό θα είναι το

παιδί σου κι εσύ η μαμά του. Και θα
είστε πολύ ευτυχισμένες και οι δυο.
Η ζωή σου θα γεμίσει φως. Φως από
τα μάτια της και την καρδιά της».
Ένα βιβλίο που μιλά για τη διαφορετικότητα, για την αδικία μα και για τη
δύναμη της αγάπης. Ένα ταξίδι από
τη Σύρο στην Αιθιοπία, γεμάτο δυνατό
έρωτα, περιπέτεια, αγωνία και συγκίνηση. Η προσπάθεια δύο ανθρώπων να
αποδείξουν πως η αγάπη μπορεί να νικήσει τα πάντα, ακόμα και τον κοινωνικό ρατσισμό. Άραγε θα τα καταφέρουν;

Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΜΑΣ
Ένα υπέροχο βιβλίο, καλογραμμένο,
άρτιο από κάθε άποψη, γεμάτο από συναίσθημα, συγκίνηση και άδολη, απόλυτη και πραγματική αγάπη, από την
πρώτη μέχρι την τελευταία του σελίδα,
στοιχεία που σπανίζουν στη σημερινή
ζωή μας. Πραγματικά τυχεροί όσοι μπορούν να τη βιώσουν και να ξεπερνούν
κάθε εμπόδιο που στήνει το εκάστοτε
κοινωνικό περιβάλλον, σε ότι αφορά τη
διαφορετικότητα. Οι περισσότεροι από
μας ξέρουμε πολύ καλά πως πολλά από
αυτά τα εμπόδια βρίσκονται μόνο στο

μυαλό μας.
Η συγγραφέας
μας, έχει πάντα το
θάρρος και καταπιάνεται στα βιβλία
της με πολύ σημαντικά θέματα της
εποχής μας. Έτσι κι
αυτή τη φορά καταπιάνεται με τη υιοθεσία ενός παιδιού
διαφορετικού χρώματος.
Οι ήρωες της ιστορίας, αποτελούν
τρεις γενιές μιας δεμένης ελληνικής
οικογένειας, είναι χαρακτήρες απόλυτα
ολοκληρωμένοι και αληθινοί, μιας και
η υπόθεση του βιβλίου βασίζεται σε μια
πραγματική ιστορία. Όλα αυτά τα αληθινά γεγονότα «πλέκονται» αριστοτεχνικά
με τη μυθοπλασία και το αποτέλεσμα
είναι ένα πολύ δυνατό βιβλίο.
Μια απίστευτη περιπέτεια που μας ταξιδεύει στο χρόνο και από τη Σύρο, στην
Αιθιοπία και μετά στην Αθήνα.
Μέσα από μια γραφή απλή και προσιτή, μας μιλάει για τον ρατσισμό, για εφηβικούς αλλά και πανίσχυρους έρωτες,
φιλίες, οικογενειακά θέματα, μυστικά,
αγωνία αλλά και συγκίνηση. Δεν πραγματεύεται μόνο τον ρατσισμό του χρώματος. Αλλά κάθε είδος ρατσισμού.
Ένα βιβλίο αφιερωμένο στα σοκολατένια παιδιά της χώρας μας, παιδιά
της καρδιάς, που καθημερινά δίνουν
φως σε πολλές οικογένειες, και αφήνει
ανεξίτηλο αποτύπωμα στην καρδιά του
αναγνώστη. Σε αυτά τα παιδιά όμως
τίποτα δεν έχει χαριστεί απλόχερα και
άκοπα. Παλεύουν κάθε μέρα με την
προκατάληψη, την καχυποψία, το χλευασμό, τον ρατσισμό, τον αφορισμό που
δείχνει η κοινωνία απέναντι στο διαφορετικό είτε πρόκειται για χρώμα δέρματος, είτε για επιλογή συντρόφου, είτε για
πολιτική πεποίθηση, είτε για κοινωνική

Η ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ
Η Μαρία Τζιρίτα γεννήθηκε στην Αθήνα
το 1967. Από μικρή ηλικία έγραφε διηγήματα, εμπνευσμένα από την καθημερινότητα, και στο σχολείο αρκετές εκθέσεις
της είχαν διακριθεί και βραβευτεί σε
πανελλήνιους διαγωνισμούς. Σπούδασε
ψυχολογία στη Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών. Ασχολήθηκε με τη διδασκαλία, αλλά
τα τελευταία χρόνια την κέρδισε ο κόσμος
των επιχειρήσεων και του μάρκετινγκ.
Σήμερα εργάζεται ως υπεύθυνη πωλήσεων σε κατασκευαστική εταιρεία στη
Γλυφάδα. Έχει δική της στήλη στο ηλεκτρονικό περιοδικό Flowmagazine με
τίτλο «Ταξίδι στην αυτογνωσία». Έχει μια
κόρη και το χόμπι της είναι τα ενυδρεία.
Λατρεύει τα ζώα και πολύ συχνά γράφει
ιστορίες με πρωταγωνιστές τα αγαπημένα
της χρυσόψαρα.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡ.

ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΚΟ

ΚΟΡΑΝΤΑΝΗΣ

ΙΑΤΡΕΙΟ

ΙΑΤΡΟΣ - ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ

Βλάσιος Ιωαν. Μπάρτζης

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

Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος
Ενηλίκων και Παίδων

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

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

διαστρωμάτωση.
Αυτοί οι άνθρωποι που σκέφτονται τόσο αρνητικά για τους
άλλους, είναι στην πλειοψηφία
τους άνθρωποι δυστυχισμένοι, που όχι μόνο δεν δέχονται
την όποια διαφορετικότητα, όχι
μόνο δεν την καταλαβαίνουν,
αλλά πολύ απλά δεν θέλουν και
να την καταλάβουν.
Για αυτό κατά την ταπεινή μου άποψη,
εμείς οι άνθρωποι πρέπει να είμαστε ταπεινοί, να έχουμε αυτογνωσία και να αγαπάμε χωρίς εγωισμό. Να μπορούμε να
συγχωρούμε, να προσπερνάμε το κακό
και το άδικο και να μην αφήνουμε τίποτα
αρνητικό να μας επηρεάζει. Μόνο έτσι θα
μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι.
Αυτό που θα κρατήσω είναι η φράση
του Αλέκου που λέει στην κόρη του:
«όποιος έχει πρόβλημα μαζί σου, απλά
έχει πρόβλημα. Γιατί να πρέπει το δικό
του πρόβλημα να γίνει και δικό σου;»

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

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

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

ΙΑΤΡΕΙΟ:

e-mail: korantaniskonstantinos26@gmail.com
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Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Κρινολίνο και γιαταγάνι: Το νέο, εξαίρετο και πρωτότυπο,
ιστορικό μυθιστόρημα του Γιάννη Μπάρτζη
Η αφήγηση, πλούσια σε έγκυρη ιστορική πληροφόρηση, ξετυλίγεται παράλληλα με την εξέλιξη της
φλογερής ερωτικής σχέσης μιας Αγγλίδας δούκισσας και ενός απλού Έλληνα πολεμιστή
Γιάννης Δ. Μπάρτζης

Κρινολίνο και γιαταγάνι, ιστορικό μυθιστόρημα,
σελίδες 450, εκδόσεις Καστανιώτη, 2021.

Κ

υκλοφόρησε μόλις αυτές τις ημέρες από τις
εκδόσεις Καστανιώτη το νέο ιστορικό μυθιστόρημα του Γιάννη Δ. Μπάρτζη, Κρινολίνο
και γιαταγάνι. Ένα “επετειακό” θα λέγαμε μυθιστόρημα που αναφέρεται στην ελληνική επανάσταση
του 1821. Διαφέρει όμως σημαντικά από τις ανάλογες εκδόσεις, διότι η ματιά του εκτείνεται περισσότερο στο εξωτερικό και στις δράσεις, διπλωματικές είτε
φιλελληνικές, που αναπτύχθηκαν εκτός Ελλάδος. Ο
συγγραφέας επικεντρώνεται στη συνέχεια της επανάστασης μετά τα πρώτα «ηρωικά» χρόνια. Όταν,
ύστερα από την Αλαμάνα, το Χάνι της Γραβιάς, τα
Δερβενάκια κ.ά. επήλθε η κόπωση των αγωνιστών
και ο εμφύλιος διχασμός. Τότε, που άρχισε κάτι να
κινείται στη διεθνή διπλωματία υπέρ της χώρας μας.
Η αφήγηση αρχίζει από εκεί που όλα έδειχναν ότι
η Επανάσταση είχε μάλλον τελειώσει με ήττα... και
ολοκληρώνεται με την εκλογή του Όθωνα, με την
επίσημη αναγνώριση του ανεξάρτητου ελληνικού
κράτους. Η αφήγηση, πλούσια σε έγκυρη ιστορική
πληροφόρηση, ξετυλίγεται παράλληλα με την εξέλιξη της φλογερής ερωτικής σχέσης μιας Αγγλίδας
δούκισσας και ενός απλού Έλληνα πολεμιστή, τους
οποίους η μοίρα έφερε αναπάντεχα πολύ κοντά.
Ο σκηνικός χώρος μοιράζεται ανάμεσα στο Λονδίνο και στον Μοριά. Μέσω των δύο ερωτευμένων προσεγγίζονται μεγάλες προσωπικότητες που
επηρέασαν την πορεία του Αγώνα, Κολοκοτρώνης,
Μαυροκορδάτος, Καποδίστριας, Μπάυρον, Κάννινγκ, Μέττερνιχ…αλλά και “άγνωστοι” διπλωμάτες,

όπως ο Κρίστοφερ Λήβεν, ο Νέσελροδ. κ.ά. Αναπαριστάται δηλαδή γλαφυρά το “διπλωματικό ’21”, οι
ζυμώσεις ανάμεσα σε Αγγλία, Ρωσία, Γαλλία, Αυστρία, Πρωσία, Τουρκία, για
την κατάπνιξη αρχικά, και
για την αναγνώριση στο τέλος της ελληνικής κρατικής
υπόστασης. Διότι, όπως έγραψε ο Γεώργιος Βλάχος: “Οὐχ
ἧττον σπουδαία τῆς ἐν Ἑλλάδι
δι’ ὅπλων καὶ πυρίτιδος, συνεκροτεῖτο ἄλλη ἐπὶ μακρὸν
χρόνον ἐν τῇ Δύσει, μάχη, διὰ
χάρτου καί μέλανος, μεταξὺ
τῆς μεγάλης πολιτικῆς τριανδρίας τῆς ἐποχῆς, τοῦ Νέσσελρωδ, τοῦ Μέττερνιχ καὶ τοῦ
Κάννινγκ”.
Εκείνη τη “μάχη” θα ζήσει γλαφυρά ο αναγνώστης
αυτού του πρωτότυπου μυθιστορήματος, που έχει χαρακτηριστικά “υβρίδιου”, αφού
διαμοιράζεται αρμονικά στις
σελίδες του η λογοτεχνία -και
εν προκειμένω η ερωτική λογοτεχνία- με την έγκυρη ιστορική πληροφορία και γνώση. Γι’ αυτό και
δε θα πρέπει να εκπλαγεί, όταν στα υποσέλιδα θα
συναντά υποσημειωμένα τα πραγματικά ονόματα
όλων των αναφερόμενων πρωταγωνιστών του “διπλωματικού” και του “φιλελληνικού” ’21, στην αγγλική γραφή τους, με έτος γέννησης και θανάτου,
ώστε να καταχωρούνται σωστά στην ιστορική μνήμη, αλλά και να γίνονται οι υπολογισμοί της ηλικίας

τους τότε που είχαν εμπλακεί με όποιον τρόπο στη
μεγάλη υπόθεση της παλιγγενεσίας του ελληνικού
έθνους, το οποίο οι περισσότεροι είχαν ιδεατά λατρέψει.
Άξια θαυμασμού και απορίας είναι η σύγκριση των τότε
γεγονότων με την τρέχουσα
επικαιρότητα στα ελληνοτουρκικά, με τις προκλητικές
ενέργειες των Τούρκων στην
Ανατολική Μεσόγειο και τις
αντιδράσεις των Ευρωπαίων
«συμμάχων» μας σήμερα. Με
την πρόσφατη “διαμεσολάβηση” της Γερμανίας μεταξύ
Τούρκων και Ελλήνων ή με
την όποια στάση των Άγγλων
ή των Γάλλων και τις άλλοτε
δυναμικές κι άλλοτε χλιαρές
παρεμβάσεις τους. Θαρρεί κανείς ότι αναβιώνουν οι ίδιες
ιστορίες ύστερα από 200 χρόνια!
Το Κρινολίνο και γιαταγάνι
πρωτίστως είναι μυθιστόρημα
ενός συγκλονιστικού και θερμού ερωτικού πάθους.
Είναι όμως ταυτόχρονα και ιστορία, για εκείνα που
ως Έλληνες πρέπει να ξέρουμε, αν θέλουμε να γιορτάσουμε με αυτοσυνειδησία και με γνώση την αληθινή μας υπόσταση ως έθνους και ως κράτους. Και
αν θέλουμε να μπορούμε να ερμηνεύουμε -ως ένα
βαθμό- το σήμερα, με βάση το ιστορικό παρελθόν
μας.
Γιώτα Χρ. Αθανασούλη

