ΤΡΙΚΑΛΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ

Πυργόσπιτο
οικογενείας Νοταρά:
Ένα αρχοντικό
σε εκκρεµότητα

Η συµβολή των Γυναικών
στην Ελληνική Επανάσταση
Ένα επετειακό βιβλίο από την Ευγενία Κατούφα
■ σελ.

23

■ σελ.

21

ΓνώμηΠΟΛΙΤΏΝ
Φ. 217 • ΣΑΒΒΑΤΟ

15νθήμερη ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

05 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
ISSN: 2732-7973

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

Εγκρίθηκαν 61 εκατ. ευρώ

για την αποχέτευση Βόχας-Άσσου-Λεχαίου

Το μεγαλύτερο έργο
που έχει εγκριθεί ποτέ
για την Κορινθία

■ σελ.

ΑΓΡΟΤΙΚΑ

ΚΙΑΤΟ

Επίσκεψη του
προέδρου του ΕΛΓΑ
στην Κορινθία ■ σελ. 12

Νέο Συμβούλιο
στον Εµπορικό
Σύλλογο

ΠΑΓΚΌΣΜΙΑ ΗΜΈΡΑ
ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝΤΟΣ
■ σελ.

Πρόεδρος ο Τάκης Κολοβίνος
■ σελ.

11

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ

800.000€ για
το αλιευτικό
Βραχατίου έφερε
ο Τάσος Γκιολής

Δηµοτικός
οδοφωτισµός µε LED:
Κάντο όπως
ο δήµος Σικυωνίων!

■ σελ.

■ σελ.

5

Δράσεις στις
παραλίες του
Κορινθιακού

17

14

7

Καθαρισµοί στην παραλία της
Ποσειδωνίας στην Κόρινθο
και στις παραλίες Κοκκωνίου
και Βραχατίου στη Βόχα Ποδηλατοδροµία στο Ξυλόκαστρο

2

ΣΑΒΒΑΤΟ 05 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

Η σελίδα του Λέωντος...

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

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

Ε

πενδύσεις και εισροές άνω του ενός
δις ευρώ αναμένονται από αιτήματα επιχειρήσεων παραγωγής προϊόντων,
στον πολλά υποσχόμενο τομέα της φαρμακευτικής κάνναβης και μιλάμε για ζεστό
χρήμα και για νέες θέσεις εργασίες. Βασικός παράγοντας για την επιτυχία του έργου
ο σύμβουλος του πρώην πρωθυπουργού
και πολλαπλά βαλλόμενος και λοιδορούμενος, κύριος Καρανίκας.
Θα γεμίσετε την χώρα ‘μπάφους’ και
‘μαστουρώματα’, κινδυνολογούσαν οι
βουλευτές και τα στελέχη του τότε αντιπολιτευόμενου και νυν κυβερνώντος κόμματος.
Και τώρα που έφερε η κυβέρνησή τους
σχετικό νομοσχέδιο στη Βουλή κατάπιαν
τη γλώσσα τους και ψήφισαν σαν κοτούλες.
Έχει ο καιρός γυρίσματα τελικά!!!

Μ

πορεί το πολύμηνο lock-down να
απέτυχε παταγωδώς αλλά μας έμεινα κάμποσα χρήματα να κάνουμε επενδύσεις, σύμφωνα με υπεύθυνα κυβερνητικά
στόματα.
Εγώ πάντως με τις αναγκαστικές οικονομίες μου λέω να αγοράσω ένα καλό πουπουλένιο μαξιλάρι. Λένε ότι βοηθάει να
βλέπεις ευχάριστα όνειρα, αντίστοιχα με
αυτά που βλέπουν οι κυβερνητικοί εγκέφαλοι!!!

Ε

λληνικό πανεπιστήμιο δημιούργησε
νέο και ιδιαίτερα αξιόπιστο τεστ για
τον κορονοϊό και περιμένει από την κυβέρνηση ή τον ιδιωτικό τομέα πρόσκληση για
μαζική παραγωγή. Προς στιγμήν άκρα του
τάφου σιωπή. Θα κάνουμε λίγο υπομονή
ακόμη …..!!!

Ε

τέρα ερευνητική ομάδα (ελληνική
φυσικά, τι άλλο;), ανακάλυψε το μηχανισμό γήρανσης, κάτι που θα οδηγήσει
σε παράταση του χρόνου ζωής και της
καλής υγείας. Επειδή μερικοί υποθέτω
βιαστήκατε να χαρείτε σας πληροφορώ ότι
χάρηκαν περισσότερο αυτοί που υπολογίζουν να πάνε τη σύνταξη μετά τα 80. Όχι θα
μας άφηναν!!!

Δ

ιαμαρτύρονται κάποιοι για την αύξηση των εγκλημάτων και των δολοφονιών τελευταία και κατηγορούν την
κυβέρνηση ότι αδρανεί, ασχολούμενη με
αλλότρια. Μεγάλο ψεύδος η κυβέρνηση
έχει σχέδιο. Θα αφήσει τους ανθρώπους
της νύχτας να σκοτωθούν μεταξύ τους και
στο τέλος θα συλλάβει τον τελευταίο.
Σατανικό εεεε. Εντάξει δεν είναι όλα τα θύματα άνθρωποι της νύχτας, αλλά αυτό δεν
μειώνει την αξία του σχεδίου (σατανικού
είπαμε)!!!

Κ

ινεζικός ιός, Αφρικανική μετάλλαξη, Ινδική μετάλλαξη, Βρετανική μετάλλαξη, ….απηυδήσαμε.
Τώρα πλέον και ‘Αθηναϊκή’ μετάλλαξη, για
να έχουμε και οι πατριωτικές δυνάμεις το
δικό μας ιό. Όχι στις εισαγωγές, αρρωσταίνετε ελληνικά!!!

Ε

νθουσιασμένοι οι μισθωτοί από το νέο νόμο
που προωθεί η κυβέρνηση
και ενισχύει τη θέση των εργαζομένων, ειδικά το σημείο
που μπορούν να υπογράφουν
ατομικές συμβάσεις, σύμφωνα με δήλωση του πρωθυπουργού.
Και επειδή κοτζάμ πρωθυπουργός δεν είναι δυνατόν
να ψεύδεται, ο κύριος Μήτσος, λογιστής σε μεγάλη
εταιρεία, πήρε τα θάρηττα και κάλεσε το αφεντικό του σε διαπραγμάτευση, για να
τακτοποιήσει θέμα που τον απασχολούσε.
Αφεντικό απαιτώ να δουλεύω 12 ώρες την ημέρα, όποτε έχω κέφι.
Μα κύριε Μήτσο θα κουράζεσαι, έχεις και οικογένεια να φροντίζεις. Μήπως είναι
πολλές οι ώρες;
Όχι αφεντικό αντέχω και παραπάνω, αλλά να μη σε πιέσω περισσότερο.
Ναι αλλά δεν μπορώ να σου πληρώνω υπερωρίες.
Μην το συζητάς αφεντικό και μην αγχώνεσαι, τσάμπα θα δουλεύω. Τα πολλά λεφτά
χαλάνε τον άνθρωπο.
Μήπως κύριε Μήτσο να το ξανασκεφτείς;
Αφεντικό ή υπογράφεις ή παραιτούμαι και ξεκίνα να ψάχνεις για άλλο λογιστή.
Μη μου το κάνεις αυτό κύριε Μήτσο, λυπήσου με και φέρε να υπογράψω ότι θέλεις.
Ο κύριος Μήτσος επέστρεψε στο γραφείο του θριαμβευτής και το αφεντικό με την
ουρά στα σκέλια κλείστηκε στα ιδιαίτερά του.
Και το πνεύμα του Όργουελ μειδιά χαιρέκακα από τον άλλο κόσμο!!!

Τ

όσους μήνες κλεισμένοι, λόγω καραντίνας, τα κιλά μας τσίμπησαν ολίγον.
Τώρα πλέον που μας ελευθέρωσαν, μπορούμε να πάμε σε καμιά ταβέρνα να γυμναστούμε λίγο. Επιτέλους!!!

Κ

αταργείται η προστασία της πρώτης
κατοικίας. Κάτι κόμματα που χρωστούν από 300-τόσα εκ € θα μείνουν άραγε άστεγα ή έχουν πάρει απαλλαγή. Φιλικά
ρωτάω!!!

Λ

ουκέτο βάλανε στο καταφύγιο αδέσποτων ζώων από το οποίο ο πρωθυπουργός μας απόκτησε σκύλο. Εγώ δε
πιστεύω τις κακοήθεις ότι είναι γκαντέμης,
αλλά βρε παιδί μου πολλά επεισόδια δε
μαζεύονται!!!

Μ

πορεί ο άνδρας της οικογένειας να
απατάει τη γυναίκα του, να τη δέρνει,
να βρίζει, να τα τρώει στα ποτά και στις
ξενύχτια, αλλά αυτό δεν εμποδίζει να είναι
καλός και πρότυπο πατέρα. Τάδε έφη ο κύριος Λοβέρδος (της Ν.Δ.) στη βουλή.
Λογικό είναι γιατί αν έχει γιο πρέπει να του
διδάξει ‘αντρίλα’, αν έχει κόρη να μάθει να
υποτάσσεται. Άντε γιατί έχουμε ξεφύγει
σαν κοινωνία, με κάτι φεμινισμούς και κάτι
περί ισότητας!!!

Ε

ίμαι ο σπουδαιότερος υπουργός ναυτιλίας του κόσμου, δήλωσε ο υπουργός μας επί της ναυτιλίας σε συνέντευξη
του στο ντοκιμαντέρ Black Trail του δικτύου European Investigative Collaborations.
Τον πρωθυπουργό τον έχω χeσμeνο, δήλωσε επιφανής εκπρόσωπος της ναυτιλίας, στο ίδιο ντοκιμαντέρ. Ευτυχώς για
τον υπουργό επί της ναυτιλίας δεν τον
ρώτησαν(χι,χι). Δύο μέρες μετά η κυβέρνηση κάλεσε τον επιφανή εκπρόσωπο
στα εγκαίνια επαρχιακού μουσείου, ως τιμώμενο πρόσωπο. Εντάξει τώρα, για ένα
χeσιμ@τάκι δε θα κάνουμε θέμα !!!

Μ

εγάλη ατυχία, δήλωσε ο κύριος
Χαρδαλιάς, για την δυστυχώς τεράστια καταστροφή από την πυρκαγιά στο
Σχίνο. Η φωτιά άναψε εκτός βασικής αντιπυρικής περιόδου και μας βρήκε απροετοίμαστους, ενώ έπρεπε κανονικά να ανάψει
ένα μήνα αργότερα. Αλλά έτσι είμαστε εδώ
στη Ελλάδα, η κάθε φωτιά ανάβει όποτε
της καπνίσει και αγνοεί τα επιτελικά σχέδια
της κυβέρνησης. Αναρχία παντού!!!
Αν είσαστε συνταξιούχοι, αρχίστε να προπονείστε στη δίαιτα. Με τις κραιπάλες
σας έχετε ρίξει τα ταμεία έξω και σας/μας
ετοιμάζουν νέες περικοπές. Ήδη έπεσαν οι
πρώτες προειδοποιητικές βολές.
Αν πάλι δεν έχετε φτάσει ακόμη σε χρόνο
σύνταξης μην ανησυχείτε. Κανείς δεν πρόκειται να σας στερήσει τη χαρά της εργασίας αν δεν περάσετε τα εβδομήντα(70).
Και δε θέλω κλάψες και μουρμούρες, οι
αρχαίοι μας πρόγονοι ούτε σύνταξη έπαιρναν ούτε επιδόματα, αλλά είδατε, έφτιαξαν
Παρθενώνες!!!
Λ.Σ. (27/05/2021)

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν
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Επίσκεψη Δήμα - Πέτσα στη Νεμέα και
τα απόνερα των δηλώσεων του υπουργού
Η επίσκεψη είχε να κάνει με τα αναπτυξιακά ζητήματα του δήμου Νεμέας - Γιατί η αναφορά
του υπουργού στην διατήρηση της τράπεζας στη Νεμέα έφερε αναστάτωση στο Ζευγολατιό

Σ

τη Νεμέα βρέθηκε την Παρασκευή 4 Ιουνίου, ο αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών, Στέλιος Πέτσας
συνοδευόμενος από τον υφυπουργό Έρευνας και Τεχνολογίας Χρίστο
Δήμα.
Ο Υπουργός, είχε επαφές με τους
εκπροσώπους της Αυτοδιοίκησης,
αλλά και με άλλους θεσμικούς φορείς της περιοχής. Επισκέφθηκε το
δημαρχείο όπου συζήτησε με τον δήμαρχο, Κώστα Φρούσιο, όλα τα έργα
της περιοχής, ενώ εξετάστηκαν και
όλες οι πηγές χρηματοδότησης, ειδικά το ”Αντώνης Τρίτσης”.
Η επίσκεψη του Στέλιου Πέτσα,
επικεντρώθηκε στα αναπτυξιακά ζητήματα του δήμου Νεμέας. Ο δήμος
Νεμέας, εκτός από τα θέματα του
κρασιού και των αμπελώνων, διαθέτει πλούσια πολιτιστική και ιστορική
κληρονομιά, ενώ μπορεί να αξιοποιήσει και όλες τις δυνατότητες που
έχουν να κάνουν με τις εναλλακτικές
μορφές τουρισμού και άθλησης.
Όπως χαρακτηριστικά σημείωσε
ο Χρίστος Δήμας «Στην επίσκεψη
του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών Στέλιου Πέτσα στο Δημαρχείο
Νεμέας συζητήσαμε με τον Δήμαρχο
Κώστα Φρούσιο για τις δυνατότητες
χρηματοδότησης του προγράμματος
«Αντώνης Τρίτσης», που αποσκοπεί
στην ενίσχυση των δομών της τοπικής αυτοδιοίκησης προς όφελος της
τοπικής κοινωνίας, των κατοίκων και
των επισκεπτών».

Τα απόνερα της τράπεζας έφτασαν στο Ζευγολατιό
Στο περιθώριο της επίσκεψης ο
δήμαρχος Νεμέας Κώστας Φρούσιος, ζήτησε από τον υπουργό Στέλιο
Πέτσα, την παρέμβασή του ώστε να
μείνει στη Νεμέα το υποκατάστημα
της Τράπεζας Πειραιώς το οποίο
σύμφωνα με όσα διαμηνύονται από
τον τραπεζικό όμιλο ετοιμάζεται να
αποσυρθεί.
Ο υπουργός διέκοψε τον δήμαρχο
για να δηλώσει κατηγορηματικά: «Δεν
φεύγει κανένα υποκατάστημα από
έδρα δήμου», αφήνοντας άφωνο τον
Κώστα Φρούσιο. «Τελεία και παύλα»,
συνέχισε ο υπουργός, «Ποιος είπε ότι
θα φύγει; Το έχουμε λύσει αυτό το
ζήτημα, από το Φεβρουάριο. Πήγα»
εξήγησε ο Στέλιος Πέτσας, «στην
Ήπειρο και μου είπαν τέτοια πράγμα-

τα, πήγα στον πρωθυπουργό και του
είπα δεν υπάρχει περίπτωση να φύγει
υποκατάστημα Τράπεζας από έδρα
δήμου. Και ο πρωθυπουργός έδωσε
εντολή να μην φύγει».
Ο υπουργός βλέποντας τον δήμαρχο Νεμέας να τον κοιτάζει έκπληκτος
με όλα αυτά που του έλεγε συμπλήρωσε: «Αν υπάρχει τέτοια συζήτηση
ακόμη και τώρα, να το λύσουμε αμέσως. Δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι
θέμα παρουσίας του κράτους», σημείωσε με έμφαση.
Η δήλωση αυτή όμως του Στέλιου Πέτσα είχε απόνερα στο δήμο
Βέλου-Βόχας και συγκεκριμένα στο
Ζευγολατιό όπου ο πρόεδρος της
Κοινότητας Γιάννης Παπαδημητρίου,
διαμαρτυρήθηκε με ανάρτησή του
για το γεγονός ότι η έδρα του δήμου

Βέλου-Βόχας, το Ζευγολατιό δεν έχει,
όχι μόνον υποκατάστημα τράπεζας,
αλλά ούτε ΑΤΜ.
Για την ιστορία θυμίζουμε ότι το
υποκατάστημα της Πειραιώς στο
Ζευγολατιό έκλεισε το φθινόπωρο
του 2019 και μάλιστα η Τράπεζα αρνήθηκε να αφήσει ακόμη κι ένα
ΑΤΜ στην Κοινότητα.
Ο πρόεδρος της Κοινότητας Ζευγολατιού αντιπαρέβαλε τις ενέργειες
του δημάρχου Νεμέας με αυτές του
δημάρχου Βέλου-Βόχας γράφοντας
χαρακτηριστικά: «Για άλλη μια φορά
σαν πρόεδρος του Ζευγολατιού αισθάνομαι ότι η Κοινότητά μας και
έδρα του δήμου Βέλου-Βόχας αδικείται. Ο δήμαρχος της Νεμέας κατάφερε με τις ενέργειές του να πείσει
τον υπουργό κ. Πέτσα να πει ότι ΚΑ-

ΜΙΑ ΕΔΡΑ ΔΗΜΟΥ δεν θα μείνει ΧΩΡΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑ. Στο δήμο μας για να
μείνει στην έδρα στο Ζευγολατιό η
τράπεζα ο δήμαρχος τι έκανε; ΤΙΠΟΤΑ, λέω εγώ και γι' αυτό η έδρα του
δήμου Βέλου-Βόχας έμεινε χωρίς
τράπεζα και χωρίς ΑΤΜ».
Στον πρόεδρο απάντησε ο δημοτικός σύμβουλος Κώστας Τριανταφύλλου, ο οποίος μίλησε για κριτήρια
ύψους των καταθέσεων, τα οποία
συνυπολογίζει μία τράπεζα ή και για
αποφάσεις της τότε κυβέρνησης, και
ο διάλογος άνοιξε αφού οι δηλώσεις
του Στέλιου Πέτσα έρχονταν σε ευθεία αντίθεση με ότι εφαρμόστηκε
το φθινόπωρο του 2019 όταν η κυβέρνηση της ΝΔ είχε πρωτοαναλάβει και υπουργός Εσωτερικών ήταν ο
Τάκης Θεοδωρικάκος.

ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟ

Ι. Π. ΔΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΓΡΑΕΡΙΟ
ΑΣΣΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΗΛ. 27410 87149
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Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Πέλεκυς Βορίδη στην Τοπική Αυτοδιοίκηση*
(* Τίτλος από πρωτοσέλιδο Αθηναϊκής
εφημερίδας)

Α

ρκετά χρόνια επιχειρείται να
δημιουργηθεί ένα κατάλληλο
θεσμικό πλαίσιο για τη δημοκρατική λειτουργία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Τ.Α) και την αποτελεσματική
διοίκηση.
Οι μεταρρυθμιστικές προσπάθειες της
Μεταπολίτευσης οδήγησαν σε πολλές
δυσλειτουργίες, αναντιστοιχίες, αλληλοεπικαλύψεις αρμοδιοτήτων αλλά και σε
επιμέρους επιτυχίες. Δεν ξεχνάμε και
τους πρωτοπόρους αυτοδιοικητικούς
Αντώνη Τρίτση, Γιώργη Κλάδο, Τάσο
Αλιφέρη, Σταύρο Μπένο και τη συμβολή
τους στην εξέλιξη του θεσμού.
Αξιολογώντας συστηματικά αυτή την
εμπειρία,η αναγκαιότητα που προκύπτει, είναι η εκπόνηση ενός σχεδίου για
την ουσιαστική αποκέντρωση αρμοδιοτήτων και πόρων, την καταπολέμηση
της γραφειοκρατίας και της πολυνομίας,
την ισόρροπη οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, την θεσμοθέτηση διαδικασιών κοινωνικού ελέγχου και την
ενεργοποίηση των πολιτών, ώστε να
καταστούν συμμέτοχοι στη λήψη αποφάσεων και πραγματικοί ελεγκτές της
εξουσίας.
Οι συνενώσεις των »ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ»

και »ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» άνοιξαν τον δρόμο για ευρείες πολιτικές και τοπικές
συνεργασίες, έκαναν ευκολότερη την
διοίκηση των δήμων και κοινοτήτων,
απόκτησαν πολύ πιο εύκολη πρόσβαση
σε προγράμματα του ΕΣΠΑ και σε εθνικές επιχορηγήσεις και εκδημοκράτισαν
σε μεγάλο βαθμό τον θεσμό
Η μεταρρύθμιση του Κλεισθένη ήρθε
σαν πραγματική τομή,προκάλεσε μεγάλο ενθουσιασμό στις τοπικές κοινωνίες
και ειδικά στα χωριά,ενίσχυσε την επιρροή της Τ.Α μεγάλωσε τις προσδοκίες
πήγε την Δημοκρατία εκεί που ανήκει,
στον λαό.
Όσο κι αν η συντηρητική ΚΕΔΕ έβαλε
ένα σωρό εμπόδια και προσκόμματα ο

Κλεισθένης προχώρησε με μικρές υποχωρήσεις που όσοι τον πιστεύαμε είμασταν σίγουροι ότι θα καμφθούν μόλις οι
τοπικές κοινωνίες δουν τα ευεργετήματα.
Η λειτουργία σχεδόν άμεσης δημοκρατίας η δημιουργία ξεχωριστού τοπικού ψηφοδελτίου ανά τοπική κοινότητα,
η απλή αναλογική που φέρνει συνεργασίες πάνω από το τραπέζι στη βάση
προγραμμάτων των παρατάξεων είναι
αναμφισβήτητη δημοκρατική κατάκτηση και μεταρρυθμιστική τομή.
Ο Φιλόδημος Ι και ΙΙ ήταν το σωτήριο και απαραίτητο εύχρηστο εργαλείο
χρηματοδοτήσεων και υλοποίησης μεγάλων έργων και προγραμμάτων που
πραγματικά άλλαξε την μορφή σε πολ-

λούς δήμους. Μόνο ο δήμος μας, πήρε
σχεδόν υπερτριπλάσια ποσά από αυτά
που του είχαν χορηγηθεί στα πέντε προηγούμενα χρόνια.
Οι αιτιάσεις Βορίδη ότι δήθεν η απλή
αναλογική είναι προβληματική είναι ένα
απλό ψέμα, μία συκοφαντία εναντίον της
βούλησης των πολιτών, της ίδιας της
δημοκρατίας
Πώς έκρινε ο Βορίδης ότι η απλή
αναλογική δεν δουλεύει, όταν οι πρώτες
ρυθμίσεις Θεοδωρικάκου ήταν να ακυρώσει την αντιπολίτευση και να μεταφέρει τον αποφασιστικό χαρακτήρα των
Δημοτικών Συμβουλίων στις οικονομικές επιτροπές;
Πως έκρινε ο Βορίδης ότι η απλή αναλογική δεν λειτουργεί προεξοφλώντας
αυθαίρετα ότι μόνο οι εκλεγμένοι δήμαρχοι ‘’νοιάζονται’’ για τον τόπο τους;
Πως έκρινε ο Βορίδης ότι η κορωνίδα
της δημοκρατίας η απλή αναλογική είναι
προβληματική;
Τα έκρινε γιατί από ότι φαίνεται ο
ίδιος τελικά έχει πρόβλημα με την
δημοκρατία. Για αυτό καταργεί τον
2ο γύρο σε περίπτωση που ο ένας εκ
των υποψηφίων ξεπεράσει το 43% +
1 ψήφο και ταυτόχρονα προικοδοτεί
με το 60% την πλειοψηφία στο Δ.Σ που
πλέον περιορίζεται στο ρόλο του κομπάρσου.
Αφαιρεί την δυνατότητα των πολιτών
να συμμετάσχουν στα κοινά καταργώντας τα τοπικά συμβούλια, βάζοντας τα
κάτω από τις δημοτικές παρατάξεις
Καταργεί την οικονομική αυτοτέλεια
των κοινοτήτων για τα τρέχοντα έξοδα
τους.
Καταργεί την εκπροσώπηση όλων
των απόψεων βάζοντας πλαφόν ψήφων
στις παρατάξεις για να μπουν στο Δ.Σ.
Καταργεί την δημόσια διαβούλευση
με φορείς και πολίτες.
Καταργεί την πολυφωνία μειώνοντας
τον αριθμό των δημοτικών συμβούλων.
Γυρίζει την Τ.Α 70 χρόνια πίσω, πιστός στις ακραίες συντηρητικές-ακροδεξιές ιδεοληψίες του. Μισεί με λίγα
λόγια τις δημοκρατικές διαδικασίες και
τον έλεγχο σε τοπικό επίπεδο από τους
πολίτες.
Αλ.Ι.Καλλίρης
Μέλος Συντονιστικού Ν.Ε ΣύριζαΠροοδευτική Συμμαχία Κορινθίας
Τοπικός σύμβουλος Βραχατίου

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΜΑΡΜΑΡΩΝ

Mάρµαρα • γρανίτες
φυσικά πετρώµατα

Μουσών 14,
Βέλο Κορινθίας
replayctt@gmail.com
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Εγκρίθηκε το μεγαλύτερο μέχρι σήμερα έργο
της Κορινθίας που αγγίζει τα 60 εκατ. ευρώ
Στη Διαύγεια η έγκριση για το έργο: «Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Άσσου – Λεχαίου
– Βόχας» - Ικανοποιημένος ο υφυπουργός Περιβάλλοντος Νίκος Ταγαράς
«Μέχρι τέλος του χρόνου θα έχουμε την
έγκριση δημοπράτησης για να αναδειχθεί και ο
ανάδοχος για την κατασκευή του έργου» δήλωσε
ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νίκος Ταγαράς», ανακοινώνοντας στους Δημάρχους
Κορινθίων, Βασίλη Νανόπουλο, Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων,   Γιώργο Γκιώνη,
και Βέλου – Βόχας, Αννίβα Παπακυριάκο και στα
τεχνικά στελέχη, Αντώνη Καραμανλή (γεν.δ/ντης
ΔΕΥΑ Κορίνθου), Δημήτρη Παπαγεωργίου (ΔΕΥΑ
Κορίνθου), Τάσο Μαστραντωνάκη (τεχνική υπηρεσία Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων
Θεοδώρων) και Νάντια Δημητρίου (τεχνική υπηρεσία Δήμου Βέλου – Βόχας), ότι εγκρίθηκε το
έργο προϋπολογισμού περί τα 60 εκατ. ευρώ που

αφορά στο: «Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων
Άσσου – Λεχαίου – Βόχας, αγωγός μεταφοράς
και επέκταση της υφιστάμενης Εγκατάστασης
Επεξεργασίας Λυμάτων», ανοίγοντας πλέον νέα
σελίδα σε όλον τον νομό Κορινθίας αναφορικά με
τη διαχείριση λυμάτων.

«Πολλαπλά τα οφέλη – Έρχονται εξελίξεις
και για άλλες περιοχές»
Ειδικότερα, από τα γραφεία της ΔΕΥΑΚ στη συνάντηση που συγκάλεσε ο κ. Ταγαράς, ο Υφυπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας δήλωσε χαρακτηριστικά:
«Είναι μια σημαντική ημέρα διότι έχουμε την
έγκριση του μεγαλύτερου μέχρι σήμερα έργου του

νομού μας! Αφορά στα δίκτυα αποχέτευσης και την
αναβάθμιση του βιολογικού καθαρισμού των Δήμων
Κορινθίων και Λουτρακίου- Περαχώρας- Αγίων Θεοδώρων.
Ο προϋπολογισμός του έργου είναι περίπου 60
εκατ. ευρώ και αφορά στα δίκτυα αποχέτευσης του
πρώην Καποδιστριακού Δήμου Άσσου – Λεχαίου
(Άσσος, Κάτω Άσσος, Λέχαιο, Περιγιάλι) και του
πρώην Καποδιστριακού Δήμου Βέλου – Βόχας –
Βραχατίου, Ζευγολατιού. Τα δίκτυα, μήκους πάνω
από 120 χιλιομέτρων με τα συναφή πρόσθετα έργα,
θα εξυπηρετήσουν τη μεταφορά των λυμάτων στον
βιολογικό καθαρισμό από τον κοινό Κορίνθου και
Λουτρακίου.

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
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ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ W.C.
ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ
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6 Αυτοδιοίκηση
Ταυτόχρονα, το έργο προβλέπει την
αναβάθμιση της επεξεργασίας του κοινού βιολογικού καθαρισμού με απόρροια τη χρήση του νερού κυρίως για
άρδευση. Τα οφέλη είναι πολλαπλά για
το Περιβάλλον, καθώς πρόκειται για μια
περιοχή που έχει τεράστιες ανάγκες και
έλλειμμα νερού.
Γι’ αυτό είμαι σήμερα εδώ, σε αυτόν
τον χώρο, μαζί με τους Δημάρχους και
τα τεχνικά στελέχη. Θέλω να τους ευχαριστήσω όλους διότι δεν προέκυψε
σήμερα το αποτέλεσμα, αλλά έχει πίσω
του πάνω από 1,5 χρόνο συνεργασίας.
Να προσθέσω ότι υπάρχουν ανάγκες
και σε άλλες περιοχές και του Κορινθιακού κόλπου και του Σαρωνικού και στη
Δυτική Κορινθία και στην Κεντρική και
στην Ανατολική Λουτρά Ωραίας Ελένης
Γαλατάκι κλπ), όπου πρέπει να γίνουν
έργα που αφορούν στη διαχείριση των
υγρών αποβλήτων, για τα οποία θα
έχουμε νέα και εξελίξεις».
Ο Δήμαρχος Κορινθίων, Βασίλης
Νανόπουλος, μεταξύ άλλων, δήλωσε:
«Σήμερα είναι μια πολύ μεγάλη
ημέρα για τον Δήμο Κορινθίων καθώς
32.000 κάτοικοι και παραθεριστές-επισκέπτες θα μπορούν να ωφεληθούν
από την αποχέτευση των 120 χλμ,
και με τις διακλαδώσεις που θα είναι
ολοκληρωμένη σε σύντομο χρονικό
διάστημα. Εκείνο που θέλω να τονίσω
είναι ότι οι υπηρεσιακοί παράγοντες
υπερέβαλαν εαυτούς και δεν θα μπορούσε ποτέ να γίνει το έργο - να εγκριθεί, όπως εγκρίθηκε σήμερα – αν δεν
είχε την καθοδήγηση και τη στήριξη
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από τον Υπουργό τον κ. Ταγαρά, ο οποίος ήταν πολύ συχνά μαζί μας – και με τις
τεχνικές γνώσεις αλλά και τη σχέση που
έχει με την κεντρική πολιτική εξουσία,
διότι μας βοήθησε για να φτάσουμε στο
σημείο που είμαστε σήμερα. Γιατί και
στο παρελθόν είχαν γίνει μελέτες για
το συγκεκριμένο έργο, αλλά δεν είχαν
αποτέλεσμα, δεν είχαν εγκριθεί».
Ο Δήμαρχος Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων, Γιώργος
Γκιώνης δήλωσε:
«Είναι σημαντική μέρα σήμερα που

ανέβηκε στη Διαύγεια αυτό το τεράστιο έργο. Θέλω να ευχαριστήσω τον
Υφυπουργό, Νίκο Ταγαρά και τους δύο
Δημάρχους, τον κ. Νανόπουλο και τον
κ. Παπακυριάκο. Τώρα ήρθε η ώρα
να δημοπρατηθεί το έργο και να πάρει
σάρκα και οστά. Τους ευχαριστώ όλους
μαζί καθώς έγινε μια προσπάθεια μαζί
με τις τεχνικές υπηρεσίες των δήμων
που βοήθησαν πάρα πολύ. Πάμε στην
επόμενη ημέρα δημοπράτησης του έργου και υλοποίησής του.
Ο Δήμαρχος Βέλου – Βόχας, Αννί-
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βας Παπακυριάκος δήλωσε:
«Αλλάζει πραγματικά η μορφή της
Ανατολικής Κορινθίας, με τεράστια περιβαλλοντικά -και όχι μόνον- οφέλη.
Εγώ δεν μπορώ παρά να ευχαριστήσω
τους δύο δημάρχους, τον κ. Νανόπουλο και τον κ. Γκιώνη και πρώτα από όλα
τον Υφυπουργό, τον κ. Ταγαρά, γιατί
πραγματικά οι προσπάθειες που έγιναν
τον ενάμιση χρόνο έδωσαν καρπούς,
για ένα έργο το οποίο δυσκολευόμασταν πάρα πολύ τα προηγούμενα χρόνια να υλοποιήσουμε».
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Δήμοι 7

Δημοτικός οδοφωτισμός με LED:
Κάντο όπως ο δήμος Σικυωνίων!

Η

Πώς ο δήμος Σικυωνίων κατάφερε να αντικαθιστά τα φωτιστικά με μηδέν έξοδα
και να γεμίζει τα ταμεία του με το κέρδος από την εξοικονόμηση ενέργειας

ενεργειακή αναβάθμιση του δημοτικού οδοφωτισμού αποτελεί
οπωσδήποτε ένα ζητούμενο για όλους τους δήμους της χώρας
μας, αφού η εξοικονόμηση ενέργειας μπορεί να αποφέρει σημαντικό κέρδος στα δημοτικά ταμεία.
Μάλιστα, πολλοί δήμοι της Πελοποννήσου ποντάρουν στη μείωση της
κατανάλωσης ενέργειας και της εξοικονόμησης πόρων μέσω αυτής της
μείωσης ώστε να γεμίσουν τα ταμεία τους μακροπρόθεσμα.
Ωστόσο, η αντικατάσταση των λαμπτήρων απαιτεί σημαντικά κεφάλαια που πρέπει να διατεθούν και οι λύσεις οι οποίες έχουν εντοπιστεί
από τους δημοτικούς άρχοντες είναι συγκεκριμένες: 1. Αντικατάσταση με
ιδίους πόρους ώστε όλο το κέρδος να εισρεύσει στα ταμεία του δήμου
2. Αντικατάσταση με δάνειο, το οποίο θα αποπληρωθεί με τα κέρδη που
θα προκύψουν, άρα για συγκεκριμένα χρόνια η εξοικονόμηση πόρων
θα εισρέει στα ταμεία κάποιου τραπεζικού ιδρύματος, 3. Αντικατάσταση
μέσω σύμβασης με εταιρεία η οποία θα απορροφά τα κέρδη από την εξοικονόμηση για ορισμένο χρονικό διάστημα.
Είναι όμως αυτές όλες οι δυνατές λύσεις; Φαίνεται πως όχι!
Γιατί εκεί στο Κιάτο, στο δήμο Σικυωνίων, ο δήμαρχος Σπύρος Σταματόπουλος φαίνεται ότι βρήκε μια τέταρτη λύση που και αντικατάσταση
των λαμπτήρων κάνει χωρίς να ξοδέψει ούτε ένα ευρώ, και χωρίς να πάρει δάνειο και χωρίς να εγκαταστήσει ιδιωτική εταιρεία που θα απορροφά
τα κέρδη από την εξοικονόμηση.
Η λύση που βρήκε είναι απλή όσο και έξυπνη.
Αξιοποιώντας όλες τις πηγές χρηματοδότησης που είχε στη διάθεσή
του μέσω ΕΣΠΑ, Πράσινου Ταμείου και άλλων πόρων, κατέθεσε ολοκληρωμένες προτάσεις ανάπλασης πεζοδρομίων ξεκινώντας από τις κεντρικότερες οδούς, με τη μεγαλύτερη κυκλοφορία οχημάτων και πεζών.
Στις προτάσεις περιλαμβάνεται οπωσδήποτε η αλλαγή φωτιστικών
σωμάτων οδοφωτισμού με καινούρια, αντίστοιχης ισχύος και φωτεινότητας τύπου LED, καθώς και η ανάπλαση των πεζοδρομίων και υπογειοποίηση των καλωδίων. Έτσι εκτός από την εξοικονόμηση ενέργειας
επιτυγχάνεται και η αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση των οδών και
πεζοδρομίων.
Έτσι, ο δαιμόνιος δήμαρχος, πέτυχε την, με ΜΗΔΕΝ κόστος αντικατάσταση των φωτιστικών σωμάτων, εξασφαλίζοντας εξοικονόμηση πόρων που αγγίζει το 60-70% και εισρέει καθαρή στα ταμεία του δήμου του!
Τα κέρδη που εξασφαλίζονται επανεπενδύονται σε νέες αντικαταστάσεις φωτιστικών σωμάτων με αποτέλεσμα το έργο της αντικατάστασης
να προχωρά με γεωμετρικούς ρυθμούς αυξάνοντας ανάλογα και την
εξοικονόμηση οικονομικών πόρων.
Η λύση που εφάρμοσε ο δήμος Σικυωνίων αποτελεί παράδειγμα προς
μίμηση όχι μόνο για αυτό καθεαυτό το έργο στο οποίο εφαρμόστηκε αλλά
για την βέλτιστη αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων για την εξοικονόμηση ενεργειακή και οικονομική, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής
αλλά την αισθητική αναβάθμιση των κοινόχρηστων δημοτικών χώρων.
Γιατί όπως κάθε επιτυχημένη πρακτική θέλει τρόπο και όχι κόπο!

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

ΚΑΙ ΣΤΟ
ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ
Την ίδια πρακτική
φαίνεται ότι προσπαθεί
μεταξύ άλλων να
εφαρμόσει και
το Ξυλόκαστρο.
Συγκεκριμένα, αρχές
του Απριλίου 2021
πέτυχε την ένταξη στο
ΠΕΠ Πελοποννήσου
της ανάπλασης της
οδού Αριστοναυτών
που περιλαμβάνει και
αντικατάσταση των
φωτιστικών σωμάτων
με νέας τεχνολογίας για
εξοικονόμηση ενέργειας.

8 Δημοτικά Νέα
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Β.Νανόπουλος: Μετατρέπουμε την Κόρινθο σε «επιλογή»
για διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις

Ψ

ηλά τον πήχη στον αθλητισμό με διεθνή απήχηση και αποτύπωμα έχει θέσει ο Δήμαρχος
Κορινθίων Βασίλης Νανόπουλος από την
ανάληψη των καθηκόντων του.
Η συνεχής και καλή συνεργασία με τον Σκοπευτικό όμιλο της Κορίνθου και τον Πρόεδρο κ.Γιάννη
Κελαιδάκη έχει σαν αποτέλεσμα η Κόρινθος να
υποδέχεται και να φιλοξενεί από τις 28 Μαΐου και
για μια εβδομάδα τον Διεθνή αγώνα πρακτικής σκοποβολής Canal Challenge, προάγγελο του Πανευρωπαϊκού IPSC το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην
Κόρινθο σε 2 χρόνια από σήμερα.
Ο Δήμαρχος βρέθηκε στο χώρο του σκοπευτηρίου την Κυριακή, υποδέχτηκε τους μετέχοντες στο
Canal Challenge και επανέλαβε την δέσμευσή του
για ένα σκοπευτήριο ευρωπαϊκών προδιαγραφών.
«Βρισκόμαστε στον αναβαθμισμένο χώρο του
σκοπευτηρίου Κορίνθου εδώ που για μια εβδομάδα φιλοξενούνται αγώνες πρακτικής σκοποβολής
στα πλαίσια της προετοιμασίας του πανευρωπαϊκού
αγώνα που θα φιλοξενήσει η Κόρινθος το 2023. Από
την πρώτη στιγμή ο Δήμος Κορινθίων στηρίζει την
προσπάθεια και τον σκοπευτικό όμιλο, έχουν ήδη
γίνει πολλές βελτιώσεις και πολύ σύντομα, όπως
έχω υποσχεθεί στον Πρόεδρο Γιάννη Κελαιδάκη, θα
έχουμε ένα σκοπευτήριο ευρωπαϊκών προδιαγραφών για την φιλοξενία αγώνων που θα προβάλλουν
τον τόπο μας και εκτός συνόρων. Οι επισκέπτες μας
είναι πολλοί και θα παραμείνουν για μια εβδομάδα,
με όλες τις ωφέλειες που αυτή η παρουσία συνεπάγεται για τις επιχειρήσεις και βεβαίως την προβολή
της Κορίνθου και του δήμου».
Ο Πρόεδρος του Σκοπευτικού Ομίλου Γιάννης
Κελαιδάκης επεσήμανε την αμέριστη και συνεχή

στήριξη και βοήθεια του Δημάρχου λέγοντας πως
«τηρεί τις υποσχέσεις του» και πως πολύ σύντομα
«θα έχουμε ένα σκοπευτήριο το οποίο θα μπορεί να
συγκριθεί μόνο με ανάλογες δομές στην Ευρώπη.
Στο περιθώριο των αγώνων ο Δήμαρχος Βασίλης
Νανόπουλος πραγματοποίησε και συναντήσεις με
τους κ.κ Itzik Ellenbogen, Περιφερειάρχη IPSC του
Ισραήλ, Kurt Krauzep Αντιπεριφερειάρχη IPSC της
Αυστρίας και τον κ. Ιωάννη Κελαιδάκη, Διευθυντή

του Canal Challenge με αντικείμενο την την ανάληψη του Πανευρωπαϊκού IPSC και την καθιέρωση
ετήσιων διεθνών διοργανώσεων, όπως το Canal
Challenge και το Hellas Great Shotgun.
«Στόχος μας είναι η Κόρινθος και ο Δήμος Κορινθίων να πρωταγωνιστήσουν, να αποτελέσουν και σε
επίπεδο υποδομών επιλογή για μεγάλες αθλητικές
διοργανώσεις» κατέληξε ο Δήμαρχος Κορινθίων
στις δηλώσεις του.

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν
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Δήμος Νεμέας: Καθαρισμός
οικοπέδων από ξερόχορτα και
άλλα εύφλεκτα υλικά
Με ανακοίνωσή του ο δήμος Νεμέας ζητά από τους
δημότες να καθαρίσουν τα ξερόχορτα τηρώντας τα μέτρα
πυροπροστασίας

Διανύοντας την αντιπυρική περιόδο
, από 15 Απριλίου έως 31η Οκτωβρίου 2021, και σύμφωνα με την υπ’ αρ.
4/2012 Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ
1346/Β/25-04-2012), οι ιδιοκτήτες,
νομείς και επικαρπωτές οικοπεδικών
και λοιπών ακάλυπτων χώρων που
βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά τους, υποχρεούνται στην αποψίλωση αυτών
από τα ξερά χόρτα και στην απομάκρυνση τους, την απομάκρυνση τυχόν
άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών
ή εκρήξιμων υλικών ή αντικειμένων
που βρίσκονται μέσα σε αυτούς, προς
αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης
πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της,
καθώς και στη λήψη κάθε άλλου κατά

περίπτωση μέτρου που αποβλέπει
στην αποφυγή αιτίων και τη μείωση
του κινδύνου από πυρκαγιά. Βάσει
του Ν. 3852/2010 άρθρο 94 παρ. 1 περ.
26 (ΦΕΚ 87/A/07-06-2010), σε περίπτωση μη συμμόρφωσης επιβάλλεται
διοικητικό πρόστιμο . Επιπλέον βεβαιώνεται σε βάρος των ιδιοκτητών, νομέων και επικαρπωτών που δεν συμμορφώνονται, η δαπάνη καθαρισμού
των οικοπέδων.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω οι ιδιοκτήτες ακινήτων, πρέπει να καθαρίσουν
τα οικόπεδά τους για να μην υποστούν τις παραπάνω κυρώσεις.
Ο Δήμος Νεμέας ευελπιστεί στην
συνεργασία των πολιτών για την
αποφυγή καταστάσεων επικίνδυνων
και επιζήμιων για τις ζωές όλων.

Δήμος Βέλου-Βόχας: Παρελήφθη
και δεύτερο απορριμματοφόρο
Επενδύουμε στην Καθαριότητα αξιοποιώντας
τα χρηματοδοτικά εργαλεία, λέει ο Αννίβας

Π

αρελήφθη από το δήμο Βέλου-Βόχας και το δεύτερο
απορριμματοφόρο από το
πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ, το οποίο
αποτελεί μέρος της συνολικής επένδυσης του σχεδιασμού του Δήμου για
την αναβάθμιση της καθαριότητας.
Όπως ανακοίνωσε ο δήμαρχος
Αννίβας Παπακυριάκος στα κοινω-

νικά δίκτυα, σε λίγες ημέρες θα τεθεί
στην υπηρεσία των δημοτών μας.
«Με αξιοποίηση, όπως ήδη έχουμε
αναφερθεί, όλων των χρηματοδοτικών εργαλείων και ιδίων πόρων του
Δήμου στοχεύουμε στην καθημερινή
βελτίωση της καθαριότητας του Δήμου
μας», ανέφερε ο δήμαρχος στις σύντομες δηλώσεις του.

∆ΙΑΘΕΤΟΥΜΕ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ
ΠΟ∆ΗΛΑΤΑ

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

ΤΗΛ.: 27410

51862, ΚΙΝ.: 6984 186818

E-MAIL: evzorbas@gmail.com
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Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Γαλάζιες σημαίες στις ακτές του Κορινθιακού
Όλοι οι παραλιακοί δήμοι απέκτησαν τουλάχιστον μία γαλάζια σημαία - Πρωταθλητής το Λουτράκι

Τ

η δεύτερη θέση με 545 Γαλάζιες
Σημαίες κατέλαβε φέτος η Ελλάδα.ανάμεσα σε 49 χώρες που
συμμετέχουν στο Πρόγραμμα και η
ανακοίνωση έγινε από την Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης
(ΕΕΠΦ)...
Η Ελλάδα κατείχε το 13,5% των συνολικών βραβευμένων ακτών.
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι φετινές
βραβευμένες παραλίες στη χώρα μας
έχουν αυξηθεί κατά 30, μιας και πέρσι
οι παραλίες που είχαν κερδίσει Γαλάζια Σημαία ήταν 515.
Πρώτη στην Ελλάδα αναδείχθηκε
και πάλι φέτος, η Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, με 96 σημαίες. Η Διεθνής Επιτροπή βράβευσε φέτος 4.040
ακτές, 707 μαρίνες και 78 τουριστικά
σκάφη σε όλο τον κόσμο.
Και φέτος, οι Γαλάζιες Σημαίες θα
κυματίσουν στις ελληνικές ακτές,
επιβραβεύοντας την εξαιρετική ποιότητα υδάτων και το υψηλό επίπεδο
προσφερόμενων υπηρεσιών στους

λουομένους, και διασφαλίζοντας με τα
κριτήρια καθαριότητας και υγιεινής,

την προστασία της Δημόσιας Υγείας.
Από την Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ), Εθνικό Χειριστή του Διεθνούς Προγράμματος “Γαλάζια Σημαία” στη χώρα μας, τονίζεται
η ιδιαίτερη σημασία του φετινού αριθμού ρεκόρ των Γαλάζιων Σημαιών για
την Ελλάδα αφού συμπίπτει και με τις
εκδηλώσεις για τα 70 χρόνια από την
ίδρυση της ΕΕΠΦ, της παλαιότερης
μη κυβερνητικής οργάνωσης για την
προστασία του φυσικού περιβάλλοντος στη χώρα μας.
O Νομός Κορινθίας, συνολικά συγκέντρωσε 9 γαλάζιες σημαίες.
Δήμος Λουτρακίου – Αγίων
Θεοδώρων

Λουτράκι 1
Λουτράκι 2
Πευκάκια-Άγιοι Θεόδωροι
Δήμος Κορινθίων
Καλάμια
Δήμος Βέλου-Βόχας
Βραχάτι
Κοκκώνι
Δήμος Σικυωνίων
Πευκιάς
Δήμος Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης
Ξυλόκαστρο-Πευκιάς
Συκιά

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

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

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

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν
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800.000€ για το αλιευτικό Βραχατίου
έφερε ο Τάσος Γκιολής
Ο Αντιπεριφερειάρχης Κορινθίας στην επίσκεψή του στο δημαρχείο Βέλου-Βόχας
είχε στις "αποσκευές" του την πρόταση χρηματοδότησης

Μ

ια σημαντική είδηση για
το αλιευτικό καταφύγιο
Βραχατίου και τη διαμόρφωση της χερσαίας
ζώνης έφερε ο αντιπεριφερειάρχης
Κορινθίας Τάσος Γκιολής στην πρόσφατη επίσκεψή του στο δημαρχείο
Ζευγολατιού.
Ο αντιπεριφερειάρχης είχε επισκεφθεί πριν κάποιες μέρες την Ειδική Υπηρεσία Αλιείας στο Υπουργείο
Αγροτικής ανάπτυξης για τις επιπλέον
παρεμβάσεις που χρειάζεται το αλιευτικό καταφύγιο Βραχατίου.
Ο Τάσος Γκιολής συνοδευόταν

■ Κατά την επίσκεψή του στο δημαρχείο Ζευγολατιού, ο Τάσος Γκιολής έγινε αποδέκτης μίας έκπληξης.
Ο αντιπεριφερειάρχης γιόρτασε τα 45α γενέθλια του σβήνοντας τα κεράκια σε μία τούρτα
που του είχε ετοιμάσει ο δήμαρχος Αννίβας Παπακυριάκος, ο αντιδήμαρχος Ανδρέας Σιάχος
και ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Βόχας Γιώργος Δαληβίγκας.

από στελέχη της Τεχνικής Υπηρεσίας
της ΠΕ Κορινθίας και συζήτησε με
τους υπηρεσιακούς παράγοντες του
Υπουργείου τα έργα που χρειάζεται
να γίνουν επιπλέον στο Βραχάτι.
Ο προϋπολογισμός της μελέτης
των παρεμβάσεων όπως αποκάλυψε ο αντιπεριφερειάρχης αγγίζει το
ένα εκατομμύριο ευρώ και αφορά
στην εγκατάσταση του φωτισμού,
της υδροδότησης, ηλεκτροδότησης
και πυροπροστασίας του αλιευτικού
καταφυγίου Βραχατίου, ως συνέχεια
του έργου «Συμπληρωματικά Έργα
στο Αλιευτικό Καταφύγιο Βραχατίου».

Επιπλέον όπως είπε ο Τάσος Γκιολής αναμένεται μέσα στο επόμενο
δίμηνο ή τρίμηνο να γίνουν όλες οι
απαραίτητες ενέργειες ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία της χρηματοδότησης.
Τα έργα που πρόκειται να γίνουν είναι εξαιρετικά σημαντικά για την εικόνα του αλιευτικού καταφυγίου αλλά
και τη συνολική αναβάθμιση της χερσαίας ζώνης του λιμένος Βραχατίου.
Στο καταφύγιο θα μπορούν να ελλιμενιστούν περίπου 100 αλιευτικά
σκάφη, ενώ σε τουριστικές περιόδους θα μπορούν να ελλιμενίζονται

και σκάφη αναψυχής.
Αυτό όπως εξήγησε ο Τάσος Γκιολής σημαίνει κίνηση και έσοδα για την
τοπική οικονομία όχι μόνο της περιοχής Βραχατίου αλλά συνολικά για όλη
την Κορινθία, γι’ αυτό και το έργο θεωρείται αναπτυξιακό.
Τέλος, ο αντιπεριφερειάρχης δεν
παρέλειψε να τονίσει ότι αυτό το έργο,
είναι ένα έργο που ζητούσε επιμόνως
ο δήμαρχος Βέλου-Βόχας Αννίβας
Παπακυριάκος και το δημοτικό συμβούλιο και ήρθε η ώρα να υλοποιηθεί, χρηματοδοτούμενο από το ΕΣΠΑ
2020.
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Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Επίσκεψη του προέδρου

Πρωτόγνωρη η κατ

Τ

ις πληγείσες από τον παγετό περιοχές
στην Περιφερειακή Ενότητα της Κορινθίας επισκέφθηκε ο πρόεδρος του ΕΛ.Γ.Α.
Ανδρέας Θ. Λυκουρέντζος την Πέμπτη 27

Μαΐου.
Συνοδευόμενος από τον Αντιπεριφερειάρχη Κορινθίας κ. Αναστάσιο Γκιολή, τα στελέχη του Υποκαταστήματος ΕΛ.ΓΑ., τον Υφυπουργό κ. Χρίστο Δήμα,
τον Υφυπουργό κ. Νίκο Ταγαρά, τη βουλευτή κ. Μαριλένα Σούκουλη παρευρέθηκε σε αγροτικές καλλιέργειες της περιοχής, στον Άγιο Βασίλειο, στον Κουταλά, στο Ζευγολατιό για να διαπιστώσει από κοντά
το μέγεθος της ζημίας στο φυτικό κεφάλαιο, από τα
ακραία καιρικά φαινόμενα των τελευταίων μηνών.
Στη συνέχεια ακολούθησε σύσκεψη στο κτίριο της
Π.Ε. Κορινθίας, παρουσία του Προέδρου ΕΛ.Γ.Α.

Ο κ. Λυκουρέντζος δήλωσε, μετά την επίσκεψή
τους στις αγροτικές καλλιέργειες της Περιφερειακής
Ενότητας Κορινθίας: «Είμαστε μπροστά σε μία πρωτόγνωρη καταστροφή. Είναι μία ζημία που αφορά από
τις καλλιέργειες της Κεντρικής Μακεδονίας μέχρι την
Δυτική Πελοπόννησο. Είναι μία ζημία, η οποία κατά
ένα μέρος εντάσσεται στις αποζημιώσεις του κανονισμού του ΕΛ.Γ.Α. και κατά ένα άλλο δεν εντάσσεται
στον Κανονισμό μας. Αλλά η κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Σπήλιος Λιβανός κι εμείς ως Διοίκηση του ΕΛ.Γ.Α. έχουμε αποφασίσει οι ζημίες αυτές να αντιμετωπιστούν
με τον ίδιο τρόπο, που αντιμετωπίζονται αυτές που
εντάσσονται στον Κανονισμό μας. Θα αξιολογηθούν με
τους ίδιους όρους αλλά θα αποζημιωθούν από άλλο
χρηματοδοτικό εργαλείο, την ίδια περίοδο όμως, των

πληρωμών, για τις οποίες σχεδιάζουμε να υπερβούμε τις δεσμεύσεις του ΕΛ.Γ.Α και να συντομεύσουμε
τα χρονικά όρια, ούτως ώστε να είμαστε κοντά στους
ανθρώπους που δοκιμάζονται».
Ο Αντιπεριφερειάρχης Κορινθίας κ. Αναστάσιος
Γκιολής σημείωσε ότι η Περιφέρεια θα είναι δίπλα
στον αγρότη σε ότι χρειαστεί. «Ο αγροτικός τομέας
είναι το νούμερο ένα στην Κορινθία. Στηριζόμαστε
στον αγροτικό κόσμο», υπογράμμισε.
Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης συζητήθηκαν
οι δυνατότητες αποζημίωσης των αγροτών με τον
Πρόεδρο του ΕΛ.Γ.Α. κ. Ανδρέα Θ. Λυκουρέντζο να
επισημαίνει ότι η Κυβέρνηση στέκεται δίπλα στους
εργαζόμενους, τους αγροτικούς συνεταιρισμούς,
στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή τομέα.

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

Ποσειδώνος 19 - ΚΙΑΤΟ

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

food • coffee • drink & more...

μηχανολογικές γνώσεις

www.odiki-voitheia-korinthias.gr

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

Άμεσα στον
προορισμό
σας!!!

Φ

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Δήμοι 13
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του ΕΛΓΑ στην Κορινθία

ταστροφή της αγροτικής παραγωγής, είπε ο Ανδρέας Λυκουρέντζος.

Cafe_cocktail_resto
Παραλία Βραχατίου

Always the sun
& 2741 055850

14 Δημοτικά Νέα
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Ραψωματιώτης Δημήτρης:
Μια συγγνώμη θα ήθελα να ακούσω

Ή

ρθε η ώρα που έκλεισε
όλος αυτός ο κύκλος του
2015, σε σχέση με το εργοστάσιο ανακύκλωσης, με την
μήνυση των κατοίκων της περιοχής που δικαιωθήκαμε, με
το πρόστιμο της πολεοδομίας
που ακυρώθηκε, με το ποινικό δικαστήριο από το πρόστιμο
της πολεοδομίας που αθωωθήκαμε και τώρα με το ποινικό
δικαστήριο από τα πρόστιμα της
διεύθυνσης περιβάλλοντος που
αθωωθήκαμε.
Έτσι απομένει το Διοικητικό
πρωτοδικείο που εκ των πραγμάτων θα ακυρώσει τα τότε
πρόστιμα.
Τώρα πια, μετά από 6 χρόνια,
μετά την τόση λάσπη, την τόση
κακία, τα ψεύδη και τις προσπάθειες για εκβιασμούς, υπάρχει
περίπτωση να βρεθεί έστω και
ένας που να έρθει και να μας ζητήσει συγγνώμη;
Αυτοί που πρωτοστάτησαν,
αυτοί που θέλησαν να γίνουν
νοματαίοι – πολιτικά πατώντας
στα ψεύδη και στις ανυπόστατες κατηγορίες εναντίον μας,
αυτοί που νόμιζαν ότι βρήκαν
την ευκαιρία για να μας βάλουν
στο χέρι και να τους καλύπτουμε τα έξοδα τους, αυτοί που
μπορεί μεν να παρασύρθηκαν
αλλά αναμετάδιδαν με μανία τα
ψεύδη και τις κακοήθειες, αυτοί
που νόμισαν ότι μπορούν να μας
χρησιμοποιήσουν για να κάνουν
πολιτική ή να γίνουν πολιτικοί,
όλοι αυτοί, έστω και σήμερα

ακούσω ... τόσο αφελής είμαι.

θα έχουν το θάρρος και την
αξιοπρέπεια να έρθουν να μας
κοιτάξουν στα μάτια και να μας
ζητήσουν συγγνώμη;
Δυστυχώς ο πατέρας μας
έφυγε με πίκρα για κάποιους
που μπροστά του έκαναν τον
φίλο και από πίσω έλεγαν και
έκαναν διάφορα.
Τουλάχιστον να έρθουν για τα
παιδιά μας, που στην πιο τρυφερή εφηβική ηλικία τους βίωσαν
τέτοιο μίσος, όχι γιατί ενόχλησαν
αλλά γιατί ήταν διαφορετικοί,
γιατί ξύπναγαν και ξυπνάνε νωρίς το πρωί για να πάνε στο εργοστάσιο για δουλειά, γιατί έκαναν και κάνουν πολλά ξενύχτια
για να σπουδάσουν, γιατί ζουν
την θαλπωρή μιας ενωμένης οικογένειας που μπορεί και τα καταφέρνει και ξεπερνάει πολλά.
Ένα συγγνώμη θα ήθελα να

Υ.Σ. : Και φυσικά και δεν ξεχνάμε και την περίοδο 2007 εώς
την οριστική μας αδειοδότηση το
2011 και την έναρξη λειτουργίας
του εργοστασίου.
Δεν ξεχνάμε τους διπλοπρόσωπους, αυτούς που μας έγλειφαν και ζητούσαν χάρες που
πολύ εύκολα όμως πίσω από τις
πλάτες μας οργάνωναν τα αντίθετα και έλεγαν τα αντίθετα σε
άλλους.
Δεν ξεχνάμε όλους αυτούς
τους κατοίκους της περιοχής
που είχαν έρθει στο Νομαρχιακό
Συμβούλιο για να αντιδράσουν
και να φωνάξουν να μην γίνει το
εργοστάσιο, άσχετα αν πολλοί
από αυτούς τώρα κάνουν πως
δεν έκαναν τίποτα και έχουν και
το θράσος κάποιοι να θέλουν να
μας πουν και καλημέρα.
Δεν ξεχνάμε τους τότε πολιτικούς, σε διάφορα επίπεδα, που
ενώ μας έλεγαν ότι όχι μόνο
δεν δημιουργούμε πρόβλημα
αντίθετα είμαστε και αναγκαίοι
και ξαφνικά “πήραν εντολή” και
εισηγήθηκαν και ψήφισαν τα
αντίθετα.
Υπάρχουν και αυτοί που ήταν
αρνητικοί και δημιούργησαν
πολλά προβλήματα, αλλά κάποια στιγμή στην πορεία, μας είπαν “ευτυχώς που είμαστε εμείς
και βοηθήσαμε”
Τι να πω...
Ευτυχώς που υπήρξαν και
κάποιοι πραγματικοί... και τους
ευχαριστούμε.

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Νέο Διοικητικό
Συμβούλιο
στον Εμπορικό
Σύλλογο Κιάτου

Συγκροτήθηκε σε Σώμα το Νέο Διοικητικό
Συμβούλιο του Εμπορικού Συλλόγου Κιάτου,
που αναδείχτηκε στις εκλογές της 11ης και 12ης
Μαΐου 2021.
Το Νέο Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από:
Πρόεδρος
Α΄ Αντιπρόεδρος
Β΄ Αντιπρόεδρος
Γεν. Γραμματέας
Ταμίας		
Μέλη		
		
		
		

Κολοβίνος Παναγιώτης
Γαϊτάνης Αθανάσιος
Καλού Αργυρώ
Σωτηρόπουλος Ιωάννης
Τζουμάκας Πέτρος
Κοντογιάννης Ηλίας
Μαβίδης Παναγιώτης
Σημαιοφορίδης Γεώργιος
Τσιόγκας Νικόλαος

Οι εκλογές είχαν μία από τις μεγαλύτερες συμμετοχές που έχουν σημειωθεί στον Εμπορικό
Σύλλογο του Κιάτου. Η νέα Διοίκηση ευχαριστεί
όλα τα μέλη που προσήλθαν και ψήφησαν.
Η νέα Διοίκηση στελεχώνεται από έμπειρα και
καταξιωμένα μέλη, αλλά και από νέες και δυναμικές παρουσίες. Θέτει τη βάση για μια παραγωγική τριετή θητεία, προς όφελος του επιχειρηματικού κόσμου και του κοινωνικού συνόλου του
Δήμου Σικυωνίων. Καλείται να δημιουργήσει τις
απαραίτητες προϋποθέσεις ώστε η επιχειρηματικότητα και επισκεψιμότητα να επανέλθει σε
κανονικούς ρυθμούς, ένα έργο δύσκολο λόγω
απαγορεύσεων της πανδημίας και της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής κατανάλωσης. Πρέπει να
δημιουργήσει μια φιλόξενη και φιλική αγορά,
όπου θα εμπνεύσει ξανά στον καταναλωτή την
προσωπική επαφή και εξυπηρέτηση από όλους
τους επιτυχημένους επιχειρηματίες του Δήμου
μας.
Εκ του Εμπορικού Συλλόγου

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Κοινωνία
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Στη Νεμέα μετακομίζει η μονάδα της
Ελληνικής Ογκολογικής Εταιρείας

Το πρόγραμμα πρόληψης για γυναίκες στο δήμο Βέλου-Βόχας ολοκληρώθηκε με
ιδιαίτερη επιτυχία - Πάνω από 650 γυναίκες εξετάστηκαν ΔΩΡΕΑΝ

Μ

ε επιτυχία ολοκληρώθηκε το Πρόγραμμα Δωρεάν Μαστογραφίας και
Τεστ ΠΑΠ που διοργάνωσε η Περιφέρεια Πελοποννήσου-ΠΕ Κορινθίας και
ο δήμος Βέλου-Βόχας, σε συνεργασία με το Ελληνικό Ίδρυμα Ογκολογίας, στο πλαίσιο του προληπτικού ελέγχου για τον καρκίνο του μαστού και του
τραχήλου της μήτρας.
Η κινητή μονάδα εγκαταστάθηκε διαδοχικά σε
Βραχάτι, Βέλο και Ζευγολατιό για περίπου δύο μήνες εξυπηρετώντας συνολικά πάνω από 650 γυναίκες στο Δήμο Βέλου-Βόχας.
Το Πρόγραμμα απευθυνόταν σε γυναίκες από 40
έως 65 ετών, οι οποίες επιθυμούσαν να εξεταστούν
με Τεστ ΠΑΠ και επιπροσθέτως με μαστογραφία,
εφόσον ήταν άνω των 50 ετών.
Στόχος του προγράμματος είναι όχι μόνο να συνδράμει τις γυναίκες που αντιμετωπίζουν κοινωνικοοικονομικές δυσκολίες, αλλά κυρίως να στηρίξει
εκείνες, που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες και δεν
θα αναζητούσαν εγκαίρως ακτινοδιαγνώστες για
την προληπτική ιατρική τους φροντίδα.
Οι γυναίκες ενημερώθηκαν για τα αποτελέσματα
τους με προσωπική επιστολή που στάλθηκε ταχυδρομικώς. Όσες είχαν ύποπτα μαστογραφικά ευρήματα κλήθηκαν για περαιτέρω διερεύνηση στην σταθερή μονάδα τού Ιδρύματος στο κέντρο τής Αθήνας.
Στις γυναίκες που κρίθηκε απαραίτητη η χειρουργική διερεύνηση του προβλήματος τους, παρέχεται
η δυνατότητα εισαγωγής τους στο νοσοκομείο «Ο
ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ», το οποίο αποτελεί, για το Ελληνικό
Ίδρυμα Ογκολογίας, νοσοκομείο αναφοράς.
Σε όλες τις γυναίκες που κλήθηκαν για περαιτέρω
διερεύνηση, τους δίνεται η δυνατότητα, εφόσον το
επιθυμούν, για συστηματική παρακολούθηση ανά
τακτά χρονικά διαστήματα (Follow–up), εντελώς
δωρεάν στο Ελληνικό Ίδρυμα Ογκολογίας.

Συνέχεια στη Νεμέα
Εν τω μεταξύ σειρά στην εξέλιξη του προγράμματος στο νομό, πάντα υπό την ΠΕ Κορινθίας πήρε ο
Δήμος Νεμέας διατηρώντας σταθερή την πεποίθηση
πως η καλύτερη θεραπεία είναι η πρόληψη. Το πρόγραμμα ξεκίνησε από τις 31 Μαΐου.
Όλες οι γυναίκες του δήμου Νεμέας θα έχουν τη
δυνατότητα να εξεταστούν δωρεάν από την Κινητή

Μονάδα του Ελληνικού Ιδρύματος Ογκολογίας που
θα βρίσκεται στη Νέα Πλατεία στη Νεμέα (έναντι Δημαρχείου).
Προκειμένου να καθοριστεί χρονικά το ραντεβού για την εξέταση, οι ενδιαφερόμενες καλούνται να δηλώσουν εγκαίρως συμμετοχή στα τηλ.
27413.60601-60664 (09.30-15.30) & 27463.60106
(08.00-14.00) κατά τις εργάσιμες ημέρες.

16 Δήμος Βέλου-Βόχας
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Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Δήμος Βέλου-Βόχας: Κουνουποκτονίες στον αστικό ιστό

Σ

ε εξέλιξη βρίσκεται το πρόγραμμα διαχείρισης κουνουπιών στο αστικό περιβάλλον
που εφαρμόζει ο Δήμος Βέλου-Βόχας για το έτος 2021. Πριν λίγες
μέρες πραγματοποιήθηκε δειγματοληψία για προνύμφες κουνουπιών και
στην συνέχεια εφαρμογή προνυμφοκτονίας σε βαλτώδη σημεία και λιμνάζοντα νερά, στις εκβολές και στην κοίτη
του ποταμού Ζαπάντη, αλλά και σε αυλάκια εντός των δημοτικών και τοπικών
κοινοτήτων, κ.ά.

Επίσης, πραγματοποιήθηκαν σε φρεάτια, στο παραλιακό μέτωπο και σε σημεία φυσικής φυτικής βλάστησης που
αποτελούν καταφύγια κουνουπιών.
Η προσπάθεια θα συνεχιστεί με νέες
εφαρμογές όλη τη θερινή περίοδο. Όλες
οι ενέργειες διενεργούνται με την επιστημονική εποπτεία της Περιφέρειας
Πελοποννήσου.
Σημαντική αρωγή στην προσπάθεια αυτή
αποτελεί η ευαισθητοποίηση των πολιτών
ώστε να μην υπάρχουν μικρές εστίες με
λιμνάζοντα νερά στις οικίες που θα απο-

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
(απέναντι από το Δασαρχείο Κορίνθου)

17ης Νοεμβρίου 5, Χολαργός τηλ: 210-6533.336

κιν: 6979-728.535

www.topoxoros.gr

τελέσουν εστίες αναπαραγωγής κουνουπιών εντός του αστικού ιστού.
Η υπεύθυνη του προγράμματος Μαρία
Καλλίρη δήλωσε: «Η καταπολέμηση
των κουνουπιών αποτελεί ζήτημα υψηλής προτεραιότητας για τη διαφύλαξη
της δημόσιας υγείας και την ποιότητα

ζωής των πολιτών ιδιαίτερα κατά τους
καλοκαιρινούς μήνες.
Η συμβολή του κάθε πολίτη ξεχωριστά, είναι πολύ σημαντική, ώστε να μην
υπάρχουν εστίες με λιμνάζοντα νερά θα
βοηθήσει στην αποτελεσματικότερη καταπολέμηση των κουνουπιών».

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Περιβάλλον
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Δράσεις στις παραλίες του Κορινθιακού
για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος
Καθαρισμοί στην παραλία της Ποσειδωνίας στην Κόρινθο και στις παραλίες
Κοκκωνίου και Βραχατίου στη Βόχα - Ποδηλατοδρομία στο Ξυλόκαστρο

■ Στο Βραχάτι έδωσε το παρόν ο δήμαρχος Βέλου-Βόχας Αννίβας Παπακυριάκος
■ Παρόντες στην εκδήλωση τόσο ο δήμαρχος Κορινθίων Βασίλης Νανόπουλος
όσο και ο Αντιπεριφερειάρχης Κορινθίας Τάσος Γκιολής

■ Και τι δεν έκρυβε ο βυθός του αλιευτικού καταφυγίου Βραχατίου

Γ

ιορτάστηκε το Σάββατο 5 Ιουνίου η Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, κυρίως στις
παραλίες του Κορινθιακού με δράσεις καθαριότητας και καλλωπισμού των ακτών.
Στην Κόρινθο, υπό τη διοργάνωση του δήμου και με
μπροστάρη το δήμαρχο Βασίλη Νανόπουλο οι πολίτες και οι υπάλληλοι του δήμου συγκεντρώθηκαν
στην παραλία της Ποσειδωνίας και την καθάρισαν.
Αντίστοιχα, στη Βόχα με τη διοργάνωση της δημοτικής
παράταξης «Το Μέλλον Σήμερα» και τη συμμετοχή
του δήμου και πολλών φορέων πραγματοποιήθηκε
καθαρισμός στις παραλίες Κοκκωνίου και Βραχατίου, αλλά και καθαρισμός του λιμανιού στο Βραχάτι.
Στο Ξυλόκαστρο από την άλλη προτίμησαν την πραγματοποίηση ποδηλατοδρομίας, ενώ στον δήμο Σικυωνίων ο δήμαρχος ξεχώρισε με ένα σημαντικό
μήνυμα συνοδευόμενο με φωτογραφίες από την βιοποικιλότητα της περιοχής.

Καθαρισμοί στην παραλία Ποσειδωνίας
Ο Δήμος Κορινθίων όπως είπαμε τίμησε την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος καλώντας τους πολίτες σε
δράσεις καθαρισμού και διαμόρφωσης της παραλίας
στην Ποσειδωνία.
Όπως σημείωνε στην ανακοίνωσή του ο δήμος Κορινθίων «H Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος γιορτάζεται

κάθε χρόνο στις 5 Ιουνίου. Η ημέρα θεσπίστηκε το 1972
από τη Γενική Συνέλευση του OΗΕ στην Στοκχόλμη με
στόχο να ευαισθητοποιήσει τους ανθρώπους σε θέματα
που αποτελούν κυρίαρχη απειλή για το Περιβάλλον.
Δύο χρόνια αργότερα, το 1974, εορτάστηκε η πρώτη
Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος με τίτλο "Μόνο μια
γη".

Παρόλο που η Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος εορτάζεται ετησίως από το 1974, μόλις το 1987 άρχισε να
εφαρμόζεται η ιδέα της ανάθεσης της θέσης του οικοδεσπότη σε διαφορετική χώρα κάθε χρόνο. Φέτος η
χώρα οικοδεσπότης είναι το Πακιστάν.
Για το 2021 το σύνθημα της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος είναι: «Επανασχεδιασμός, αναδημιουργία,
ΓΥΡΙΣΤΕ ΣΕΛΙΔΑ
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Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Ποδηλατοδρομία στο Ξυλόκαστρο
Με μία μεγάλη εκδήλωση που συνδύασε τον εορτασμό τόσο
της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος όσο και της Παγκόσμιας Ημέρας Ποδηλάτου γιόρτασαν στο Ξυλόκαστρο.
Ο Δήμος σε συνεργασία με το ΝΠΔΔ «Ηλίας Κατσούλης»
διοργάνωσε δράσεις για τους λάτρεις του ποδηλάτου και
του αθλητισμού, οι οποίες διήρκεσαν σχεδόν 5 ώρες (από
τις 10 π.μ. έως τις 3 μ.μ.) στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής και περιελάμβαναν μια σειρά διαφορετικών εκδηλώσεων και εκπλήξεων για μικρούς και μεγάλους, όπως:
Πίστα δεξιοτεχνίας αφιερωμένη στους 17 στόχους βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε, κληρώσεις δώρων, ζωγραφιές
παιδιών με θέμα το Ποδήλατο, απονομή τιμητικών διπλωμάτων, ποδηλατοβόλτα στο κέντρο του Ξυλοκάστρου όπως
και παρουσίαση για τη σωστή χρήση και τον έλεγχο του ποδηλάτου όπως και για την οδηγική συμπεριφορά.
Η εκδήλωση ήταν μια πρωτοβουλία του οργανισμού “Εν
Κινήσει”, πραγματοποιείται με την υποστήριξη του UNRIC
(Περιφερειακό Κέντρο Πληροφόρησης των Ηνωμένων
Εθνών) ενώ τελεί και υπό την αιγίδα της ΕΟΠ (Ελληνική
Ομοσπονδία Ποδηλασίας).
αποκατάσταση» (Reimagine. Recreate. Restore)
και εστιάζει στην αποκατάσταση των οικοσυστημάτων.
Η ημέρα Περιβάλλοντος 2021, θα αποτελέσει και την
αρχή της διεθνούς δράσης (2021-2030) για την αποκατάσταση των οικοσυστημάτων των Ηνωμένων
Εθνών (UN), μια παγκόσμια πρωτοβουλία για την
αποκατάσταση και αναβίωση ποικίλων οικοσυστημάτων, από τις κορυφές των βουνών μέχρι τα βάθη
της θάλασσας.
Τιμώντας την παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος ο
Δήμος κορινθίων θα προβεί σε εθελοντικό καθαρισμό και διαμόρφωση της παραλίας Ποσειδωνίας. Η
θάλασσα της Ποσειδωνίας ανήκει στον Κορινθιακό
κόλπο, ο οποίος συγκαταλέγεται ως προστατευόμενη περιοχή ΝΑΤΟΥΡΑ με το N.4519/2018 και Κωδικό GR 2450007
Ο καθαρισμός έχει συμβολικό χαρακτήρα και στοχεύει στην ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και στην
ενεργό συμμετοχή μαθητών, κατοίκων της πόλης,
της Ποσειδωνίας και άλλων φορέων για μια ακτή
καθαρή χωρίς απορρίμματα».
Λόγω της πανδημίας Covid-19, ο καθαρισμός
πραγματοποιήθηκε ακολουθώντας τις οδηγίες του
Ε.Ο.Δ.Υ. ενώ ο δήμος διέθεσε τα υλικά πρώτης
ανάγκης (γάντια μιας χρήσης, σακούλες απορριμμάτων και αντισηπτικά).

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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Τι έγινε σε Κοκκώνι και Βραχάτι
Στις παραλίες του δήμου Βέλου-Βόχας πολίτες, φορείς,
σύλλογοι και άνθρωποι της αυτοδιοίκησης ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της Δημοτικής Παράταξης «Το Μέλλον
Σήμερα» και συγκεντρώθηκαν πραγματοποιώντας περιβαλλοντικές δράσεις καθαρισμού των ακτών αλλά και του
βυθού του λιμανιού Βραχατίου.
Στη δράση συμμετείχαν μικροί και μεγάλοι, αλλά και η
ομάδα Αυτοδυτών Λουτρακίου που βούτηξε στο λιμάνι
και έβγαλε ουκ ολίγα σκουπίδια, τα οποία όπως διαπιστώθηκε είχαν βρεθεί στο πάτο της θάλασσας κυρίως από
τους ιδιοκτήτες των σκαφών που ελλιμενίζονται εκεί.
Όπως σημειώνει σε ανάρτησή της η επικεφαλής της παράταξης Σούλα Μπιτσάκου η ολοήμερη πρωτοβουλία είχε
στόχο την ευαισθητοποίηση των πολιτών και τη συμμετοχή τους στη δράση για το περιβάλλον.
«Από νωρίς το πρωί» αναφέρει η κα Μπιτσάκου, «η παράταξή μας έκανε καθαρισμό των παραλιών ΝεράτζαςΚοκκωνίου και συναντήθηκε στις 11:00 π.μ με τους υπόλοιπους φορείς που απάντησαν στο κάλεσμα μας στην
παραλία Βραχατίου.
Στις 2:00 μ.μ. η Ομάδα Αυτοδυτών Λουτρακίου έδωσε ένα
μικρό σεμινάριο σε μαθητές σχολείων και αμέσως μετά
ξεκίνησε ένα απαιτητικό και επίπονο καθαρισμό του βυθού στο αλιευτικό καταφύγιο.
Με ιδιαίτερη ικανοποίηση συμπεραίνουμε ότι είναι η
πρώτη χρονιά που ουσιαστικά οι πολίτες μπήκαν στο
πνεύμα με μία οργανωμένη προσπάθεια πολλών φορέων, κάτι το οποίο οραματιζόμαστε σε όλα τα επίπεδα.
Ευχαριστούμε τον Δήμο Βέλου-Βόχας, το Λιμενικό Ταμείο Βραχατίου, το ΝΠΔΔ Ανέλιξη, την κοινότητα Βραχατίου, την Ομάδα Αυτοδυτών Λουτρακίου, την Ομάδα
Εθελοντισμού και Κοινωνικής Δράσης, τον Σύλλογο Μέγα
Αλέξανδρο, τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων Βραχατίου, τη Νέα Διάπλαση Μπολατίου, τον Εμπορικό Σύλλογο
Βραχατίου.
Ευχαριστώ προσωπικά τα μέλη της παράταξης μας για τις
ιδέες και τη συμμετοχή, τα παιδιά της Ομάδας Αυτοδυτών
Λουτρακίου για την προθυμία και αυταπάρνηση, την Ομάδα Εθελοντισμού και Κοινωνικής Δράσης για την άλλη
μία καθολική της συμμετοχή σε κάλεσμα, το εστιατόριο
Bahamas για το γεύμα στους εθελοντές του Λουτρακίου,
όλες και όλους τους μεμονωμένους πολίτες που συμμετείχαν και ειδικά τους γονείς που έφεραν μαζί και τα παιδιά που είναι το μέλλον του τόπου!
Η κλιματική αλλαγή είναι εδώ! Η προστασία του δημόσιου
χώρου, του πράσινου, του υδροφόρου ορίζοντα, οι καθαρές ακτές, τα δάση και ό,τι μας περιβάλλει δίνοντας μας
Ζωή είναι το σπίτι μας και έτσι πρέπει να συμπεριφερόμαστε κάθε μέρα», καταλήγει.

■ Ικανοποιημένη από την εκδήλωση
η επικεφαλής της παράταξης
"Το Μέλλον Σήμερα", Σούλα Μπιτσάκου

■ Η πρόεδρος του ΝΠΔΔ "Ανέλιξη" Μαρία Καλλίρη
με τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου
Βραχατίου Βαγγέλη Τσάκωνα

■ Ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Βόχας
Γιώργος Δαληβίγκας με τον Βαγγέλη Τσάκωνα

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

20 Περιβάλλον
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Το μήνυμα του δημάρχου Σικυωνίων Σπύρου Σταματόπουλου
Ένα ξεχωριστό μήνυμα, συνοδευόμενο από πανέμορφες εικόνες του
φυσικού περιβάλλοντος του δήμου
Σικυωνίων, απεύθυνε προς όλους ο
δήμαρχος Σικυωνίων επ' ευκαιρία
της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος.
Ο Σπύρος Σταματόπουλος σημειώνει εύστοχα πώς: «Η σημερινή
Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος
μετά από δύο χρόνια πανδημίας, είναι αφιερωμένη στην αποκατάσταση,
επανασχεδίαση και αναδημιουργία των
οικοσυστημάτων. Αποτελεί πεποίθηση όλης της επιστημονικής κοινότητας
πλέον, ότι η διατάραξη της ισορροπίας
των οικοσυστημάτων απειλεί άμεσα και
έμμεσα την ανθρώπινη δημόσια υγεία
και οι πανδημίες είναι απότοκο αυτής
της ανισσοροπίας.
Περισσότερο από ποτέ, τώρα καλούμαστε να αποκαταστήσουμε και να
θωρακίσουμε τα οικοσυστήματα, να
αναδημιουργήσουμε το περιβάλλον
μας, προστατεύοντας έτσι την ίδια την
ύπαρξή μας που είναι μέρος του.
Η εξοικόνομησης ενέργειας με τη
χρήση μη ενεργοβόρων υλικών, η
ανακύκλωση και η διαχείριση των στερεών αποβλήτων, η προστασία των
ακτών, η ορθολογική διαχείριση των
υδάτων, η μικροκλιματική αναβάθμιση του αστικού ιστού με τη φύτευση
δέντρων και αύξηση του πρασίνου,
αποτελούν προτεραιότητες τις οποίες
στο δήμο Σικυωνίων εδώ και χρόνια
εφαρμόζουμε.
Σήμερα περισσότερο από ποτέ ας
αναστοχαστούμε όλοι μας τι περισσότερο μπορούμε να πράξουμε ώστε να
αναδημιουργήσουμε τα οικοσυστήματα
σεβόμενοι πρώτα από όλα την ίδια τη
ζωή, τη δική μας ζωή, τη ζωή των μελλοντικών γενιών, των παιδιών μας».

ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 1.700 τ.μ. με ελιές,
38 ρίζες. Περιοχή Ταρσινά. Τηλ. 6978105413

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
από εταιρεία στο Ζευγολατιό.
Τηλ. 6944 737847
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
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Πυργόσπιτο οικογενείας Νοταρά:
Ένα αρχοντικό σε εκκρεμότητα
Το αρχοντικό Νοταρά στα Τρίκαλα Κορινθίας, κηρυγμένο ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο
ήδη από το 1962, βρίσκεται επί δεκαετίες σε κατάσταση ετοιμορροπίας
Γράφει ο Νίκος Βατόπουλος*

Ε

να από τα κτίσματα-μνημεία, που θα μπορούσαν να έχουν εξέχουσα
θέση στην ιστόρηση
του διαχρονικού Ελληνισμού, βρίσκεται στα Ανω Τρίκαλα
Κορινθίας. Είναι το περίφημο αρχοντικό των Νοταράδων, της ιστορικής
οικογενείας Νοταρά, που μαρτυρά
ζωή μερικών αιώνων. Επί δεκαετίες,
το κτίσμα, που είναι ιδιωτικό και υπό
απαλλοτρίωση από το 2014 («για αρχαιολογικούς σκοπούς»), παραμένει
ερειπωμένο και αποτελεί μία από τις
βασικές και χρόνιες εκκρεμότητες της
πολιτιστικής υποδομής της Κορινθίας
και της Πελοποννήσου ευρύτερα.
Η νέα δημοτική αρχή Ξυλοκάστρου
– Ευρωστίνης, στην αρμοδιότητα της
οποία ανήκουν τα Τρίκαλα Κορινθίας,
έχει αναλάβει πρωτοβουλία ώστε να
υπάρξει πρόοδος. Σύμφωνα με εκπρόσωπο του δήμου, «η απαλλοτρίωση βρίσκεται σε εξέλιξη, καθώς η
Διεύθυνση Προμηθειών, Υποδομών
και Απαλλοτριώσεων του ΥΠΠΟΑ έχει
αποστείλει το απαιτούμενο πιστοποιητικό μεταγραφής στην Κτηματική
Υπηρεσία Αργολίδας, ώστε να προωθηθεί στο Εφετείο για τον καθορισμό
τιμής μονάδας αποζημίωσης».
Το αρχοντικό Νοταρά, κηρυγμένο
ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο ήδη
από το 1962, ευρισκόμενο επί δεκα-

ετίες σε κατάσταση ετοιμορροπίας,
παρουσιάζει πλέον κάπως καλύτερη εικόνα, μετά την παρέμβαση της
Εφορείας Αρχαιοτήτων Κορίνθου,
η οποία προέβη σε στερεωτικές εργασίες έπειτα από αίτημα του Δήμου
Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης. Από
κοινού, πλέον, η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κορινθίας και ο δήμος απευθύνθηκαν στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, «ώστε να βρεθούν κονδύλια
για να συνταχθούν οι απαιτούμενες
μελέτες».
Χάρη σε στερεωτικές εργασίες, το
αρχοντικό παρουσιάζει πλέον κάπως
καλύτερη εικόνα.

Τεκμήριο αιώνων
Μοναδικό ως αρχιτεκτόνημα, επιβλητικό, με φρουριακή μορφή, το αρχοντικό της οικογενείας Νοταρά απασχολεί τις υπηρεσίες, τους μελετητές
και τους διανοουμένους επί δεκαετίες
(εντόπισα επιστολή στην «Καθημερινή» της 17ης Οκτωβρίου 1978 με
θέμα την ερείπωση του αρχοντικού
των Νοταράδων). Σύμφωνα με την
Εφορεία Αρχαιοτήτων Κορινθίας (με
προϊσταμένους τη Μ. Αγρέβη και τον

Ν. Σιδηρόπουλο), «η τελευταία μελέτη αποτύπωσης έγινε τον Απρίλιο του
2010 από το Τμήμα Αρχιτεκτόνων του
ΕΜΠ, με επικεφαλής τους καθηγητές
Ειρήνη Εφεσίου και Βασίλη Τσούρα».
Η ίδια η Εφορεία επιχείρησε με επεμβάσεις της, το 2019 και το 2020, την
άρση της ετοιμορροπίας του μνημείου, ούτως ώστε να μην υπάρχει άμεσος κίνδυνος.
«Ωστόσο», επισημαίνει η Εφορεία
ΓΥΡΙΣΤΕ ΣΕΛΙΔΑ
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■ Χάρη σε στερεωτικές εργασίες, το αρχοντικό
παρουσιάζει πλέον κάπως καλύτερη εικόνα.

Αρχαιοτήτων Κορίνθου, «απαιτείται –με ολοένα πιο
επιτακτικό χαρακτήρα στο πέρασμα των ετών– ολοκληρωμένη επέμβαση στο αρχοντικό, ώστε αυτό
κατ’ αρχάς να διασωθεί, να αναδειχθεί και να αποτελέσει μουσείο της ομώνυμης ιστορικής οικογένειας, αλλά και χώρο πολιτιστικών δραστηριοτήτων,
συμβάλλοντας στην επισκεψιμότητα της περιοχής
και στην ανάδειξη των ιστορικών τοπόσημων της
Κορινθίας και της Πελοποννήσου εν γένει. Για μια
τέτοια επέμβαση είναι προαπαιτούμενη η σύνταξη
σχετικών μελετών στερέωσης, αποκατάστασης και
επανάχρησης του κτίσματος, για τη σύνταξη των
οποίων η Εφορεία μας και η Περιφέρεια Πελοποννήσου, σε αγαστή συνεργασία, θα προβούν άμεσα
στην υπογραφή προγραμματικής σύμβασης».
Θα είναι ένα σπουδαίο έργο υπέρ της εθνικής πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς το Αρχοντικό των
Νοταράδων, όπως έχει επικρατήσει να αποκαλείται,
αποτελεί τεκμήριο της διαδρομής μιας μεγάλης οικογένειας, με καταγωγή στους βυζαντινούς χρόνους,

■ Το Αρχοντικό το 1937 σε φωτογραφία του Canaday Doreen D. (Blegen Library Archives)

που διαδραμάτισε σημαντικότατο ρόλο στη διάρκεια
της Τουρκοκρατίας και αργότερα. Εκεί, το 1506 γεννήθηκε ο Γεράσιμος Νοταράς, ο Αγιος Γεράσιμος,
πολιούχος της Κεφαλονιάς. Με αφορμή την επέτειο
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Η συμβολή των Γυναικών στην Ελληνική Επανάσταση:
Ένα επετειακό βιβλίο από την Ευγενία Κατούφα
Το βιβλίο εκδόθηκε υπό την αιγίδα της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας Χαλανδρίου,
ως συμβολή στον εορτασμό της επετείου των 200 χρόνων Παλιγγενεσίας
Ευγενία Κατούφα

Η συμβολή των Γυναικών στην
Ελληνική Επανάσταση, έρευνα,
έκδοση 2021.

Κ

αθώς «η ιστορία είναι γραμμένη
από άντρες για άντρες», ο ουσιαστικός ρόλος των γυναικών
στον αγώνα της παλιγγενεσίας παραμένει ένα μεγάλο μυστικό. Οι ιστορικοί
και οι αγωνιστές στα απομνημονεύματά
τους έχουν αναφέρει ελάχιστα -αν δεν
έχουν αποσιωπήσει- τη συμβολή των
γυναικών στον αγώνα της ανεξαρτησίας.
Όπως σημειώνει η καθηγήτρια Μαρία
Ευθυμίου που προλογίζει το βιβλίο, «οι
γυναίκες επιστράτευσαν την αντοχή, την
αξιοπρέπεια, την περηφάνεια, την καρτερία, την εφευρετικότητα, το πείσμα και
τη γενναιότητά τους σε κάθε περίσταση
και στιγμή, αλλά τα έργα τους παρέμειναν σιωπηλά, δύσκολα ανιχνεύσιμα και
εξ αυτού συχνά μη καταγεγραμμένα…».

Αναζητώντας πληροφορίες γι’ αυτές
τις γυναίκες, αλλά και τον τρόπο να
αποκατασταθεί η δικαιοσύνη, ερεύνησα
δεκάδες βιβλία ιστορικών, απομνημονεύματα αγωνιστών και άλλα αρχεία,
σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα και
αποτύπωσα τα ευρήματά μου σε αυτό
το βιβλίο.
Στις σελίδες του θα διαβάσετε ότι οι
γυναίκες επέδειξαν αξιοθαύμαστο ηρωισμό και πολλές πράξεις τους είχαν καθοριστικό αποτέλεσμα για την επανάσταση.
Οι μητέρες μεγάλωναν τα παιδιά τους με
την εντολή να πολεμήσουν για να ελευθερωθούν, διατήρησαν τη γλώσσα, τα
έθιμα, την πίστη και κυρίως τη συνείδηση ότι η δουλεία δεν είναι πεπρωμένο.
Όταν άρχισε η επανάσταση, εργάστηκαν
για τον εφοδιασμό των αγωνιστών με
τροφές, νερό και πυρομαχικά, οργάνωσαν εράνους ή πρόσφεραν χρήματα και
κοσμήματα για να αγοραστεί οπλισμός,
στρατολόγησαν και συντήρησαν σώματα ενόπλων, περιέθαλψαν πρόσφυγες

και τραυματίες, άσκησαν ρόλο κατασκόπου και διαπραγματευτή, ενθάρρυναν
τους αγωνιστές, έκαναν βάρδιες σε προμαχώνες και πολλές σήκωσαν τα όπλα
κατά του εχθρού συμβάλλοντας ουσιαστικά στη νίκη.
Τα κείμενα του βιβλίου εμπλουτίζουν
δεκάδες εικόνες από μουσεία, πινακοθήκες, περιοδικά, δημόσια και ιδιωτικά
αρχεία.
Όπως αναφέρει η ίδια η συγγραφέας
στην εισαγωγή:
«Τα αποσπάσματα που μεταφέρω
εστιάζουν στην πολεμική δράση των
γυναικών κατά τη διάρκεια της επανάστασης και όχι στις θυσίες και την απερίγραπτη βία εναντίον τους, αποφεύγοντας
να οξύνουμε πάθη και μίση στους σύγχρονους λαούς που πασχίζουν να συμ-

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

φιλιωθούν και να ζήσουν ειρηνικά. Άλλωστε αντίστοιχη βία υπέστησαν και οι
Τουρκάλες και οι Εβραίες που βρέθηκαν
εκείνον τον καιρό στη δίνη που πολέμου.
Επίσης ο λόγος της επιλογής αποκλειστικά στη συμβολή των γυναικών, είναι για
να γνωρίσουν οι σύγχρονες γυναίκες
και άντρες ότι ο παλμός στο άκουσμα της
φωνής των ιδανικών, ήταν εξίσου δυνατός και η ανταπόκριση ισάξια, ανάλογα
με τις δυνάμεις καθενός και καθεμιάς.
Το γεγονός ότι στις γυναίκες δεν παραχωρήθηκε θέση, ούτε καν λόγος στην
εξέλιξη της χώρας, για την απελευθέρωση της οποίας αγωνίστηκαν, δεν σημαίνει και ότι οι ηρωισμοί τους πρέπει να
μείνουν στην άγνοια και στο σκοτάδι.
Θεωρώ χρέος των σύγχρονων Ελλήνων/Ελληνίδων να γνωρίσουν και αυτήν την πλευρά, ώστε να αποδώσουν
την πρέπουσα τιμή και να εκφράσουν
την οφειλόμενη ευγνωμοσύνη. Σήμερα
λοιπόν, στην επέτειο των 200 χρόνων
από την Παλιγγενεσία, ας περιδιαβούμε
μαζί της δόξας το κοιμητήρι, αναζητώντας λίγα από τα ιερά λείψανα αυτών
των γυναικών, για να τα παραδώσουμε
στις νέες γενιές προς γνώση, τιμή και
ευγνωμοσύνη.
Άμποτες! που έλεγαν και οι αγωνιστές!»
Το βιβλίο εκδόθηκε υπό την αιγίδα
της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας Χαλανδρίου, ως συμβολή στον εορτασμό
της επετείου των 200 χρόνων Παλιγγενεσίας και δεν πωλείται.
Για πληροφορίες:
Ευγενία Κατούφα
6972 40 93 56

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

