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Η σελίδα του Λέωντος...

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

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

Σ

την ιστορία των διακρίσεων, της βίας
και του αίματος, έχουν γραφεί πολλές
‘ένδοξες’ σελίδες ανά τους αιώνες.
Ελεύθεροι - Σκλάβοι,
Πατρίκιοι – Πληβείοι,
Λευκοί - Μαύροι,
Άριοι - Υπάνθρωποι,
Της δικής μας θρησκείας – Της άλλης θρησκείας,
Εθνικόφρονες - Μιάσματα,
Καθαρευουσιάνοι - Δημοτικιστές,
Στρέιτ - Γκέι,
Γάβροι - Βάζελοι,
Δικοί μας – οι άλλοι,
….κλπ
Στο εξής θα έχουμε και
Εμβολιασμένοι - Ανεμβολίαστοι.
Νέες σελίδες προβλέπεται να γραφούν στο
βιβλίο των σκοτεινών καιρών. Εύχομαι να
αποδειχτώ υπερβολικός!!!

Α

νακαίνιση στο Μαξίμου έκανε η
πρώτη κυρία (για την κα Μάρεβα μιλάω). Έπιπλα, σκεύη, πίνακες κλπ, όλα
καινούργια. Ο δε καλός της αγόρασε καινούργιο αεροπλάνο για να την πηγαίνει
βόλτα. Θα έφτασε η προκαταβολή από τις
ευρωπαϊκές επιδοτήσεις φαντάζομαι. Καλορίζικα πάντως…!!!

Μ

ια ακόμη πρωτιά κατακτήσαμε σαν
χώρα. Ήρθαμε πρώτοι στις απάτες,
σύμφωνα με σχετική έρευνα αρμόδιου
ευρωπαϊκού οργανισμού (OLAF). Νοιώθω
περήφανος σαν Έλληνας!!!

Π

ολύ υπερήφανοι που ο ‘Έλληνας
τενίστα κος Τσιτσιπάς έφτασε στον
τελικό του τένις. Το ίδιο υπερήφανος και
αυτός, που από την πολύ υπερηφάνεια δηλώνει χώρα καταγωγής το Μόντε Κάρλο.
Ευτυχείτε!!!

Σ

τη σύνοδο των πλουσιοτέρων χωρών
του πλανήτη αποφασίστηκε η φορολόγηση των πολυεθνικών με ποσοστό 15%.
Και θεωρήθηκε πολύ μεγάλη επιτυχία γιατί
μέχρι τώρα δεν πλήρωναν τίποτα. Βέβαια
μένει να το δούμε να εφαρμόζεται κιόλας,
γιατί από την πρόθεση μέχρι την εφαρμογή
μεσολαβεί ένας ολόκληρος ταραγμένος
ωκεανός. Για να καταλάβετε την επιτυχία
υπολογίστε ότι εσείς και εγώ, για πολύπολύ λιγότερα εισοδήματα, θα πληρώναμε
τουλάχιστον 45%. Ίσια κι όμοια θα μου
πεις…!!!

Α

πό τις Ειδήσεις :
Νέος, ωραίος και ευκατάστατος,
υπόδειγμα γαμπρού για τις κόρες σας,
έπνιξε τη γυναίκα του, γιατί έτσι του άρεσε.
Επτά ανήλικες κοπέλες συνεπλάκησαν και
βγήκανε μαχαίρια, σε συνοικία των Αθηνών. Και μετά αναρωτιόνται κάποιοι γιατί
δεν παντρεύονται οι νέοι και δεν κάνουν
παιδιά!!!

Ν

α σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε
τα λεφτά των νέων ασφαλισμένων
για να πληρώνουμε τις συντάξεις των
παλαιών, δήλωσαν σειρά κυβερνητικών

στελεχών, για να υποστηρίξουν το προτεινόμενο νέο σύστημα ασφάλισης(βοήθειά
μας). Εντάξει κύριοι εκπρόσωποι αλλά τα
λεφτά που δώσαμε εμείς οι παλαιοί ασφαλισμένοι και νυν συνταξιούχοι, τι έγιναν;
Εξαερώθηκαν; Μια απάντηση νομίζω τι
δικαιούμαστε!!!

Ε

πειδή όλοι οι celebrities (κανονικοί @ λάϊτ) έκριναν σκόπιμο να
κάνουν δηλώσεις για την τελευταία
γυναικοκτονία, θεωρώ υποχρέωσή
μου να κάνω κι εγώ μια δήλωση, για
να μην υστερήσω.
Για την ακρίβεια έκανα μια πρόχειρη
δημοσκόπηση και σας την παρουσιάζω,
Καλημέρα τι γνώμη έχετε για το φόνο
της νεαράς στα Γλυκά Νερά.
Καλά της έκανε δε βλέπετε πως ντυνόταν, ήταν προκλητική.
Μάλιστα…. εσείς κυρία μου.
Μα του είχε σπάσει τα νεύρα με τις
γκρίνιες της. Τι να κάνει κι αυτός, άνθρωπος είναι, έσπασε.

Β

Εσείς παρακαλώ.
Μα τέτοιο παιδί και να θέλει να τον
αφήσει; Που εμείς τέτοιες τύχες.
Δίκιο έχετε. Που τέτοια τύχη.
Η κακιά η ώρα κύριε μου, φαίνεται
καλό παιδί.
Πως το συμπεραίνετε αυτό παρακαλώ.
Δε θυμάστε το Φραντζή που είχε τεμαχίσει τη δική του γυναίκα. Αυτός
κύριος ούτε αίματα ούτε τίποτα. Νοικοκύρης.
Μάλιστα κατάλαβα.
Και όσοι νομίζετε ότι κάνω πλάκα
για ψάξτε γύρω σας και προσοχή
όταν θα πέφτετε από τα σύννεφα!!!

ιασμοί ανηλίκων, βιασμοί ενηλίκων,
δολοφονίες μαφιόζικες, δολοφονίες
οικογενειακές, μαχαιρώματα, βιτριόλια,
διαφθορά αστυνομικών, παπάδες εν δράσει, …. και πάει λέγοντας. Δεν σας άρεσε
ο Ρουβίκωνας που έριχνε φέιγ-βολάν. Σας
λέρωνε το πεζοδρόμιο, Εεεεεε!!!

Ν

έοι και Νέες, για τσιμπήστε το 150αρι
μπας και τσιμπήσουμε και μείς καμιά
ψήφο…… κι ας ελπίσουμε να μη σας πληρώσουν σε ρεπό!!!

Τ

α μεγαλο-στελέχη της ΔΕΗ αύξησαν
τις αμοιβές τους κατά μερικές εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ επειδή λέει έπιασαν
τους στόχους τους. Δηλαδή ακρίβυναν την
τιμή του ρεύματος που πληρώνουμε εσείς
και εγώ. Πρέπει να ήταν πολύ δύσκολο
στην εφαρμογή για να δικαιολογεί τέτοια
μπόνους. Πολύωρες συσκέψεις σε γραφεία με κλιματισμό (κίνδυνος ψύξης χώρια
που σου πιάνεται και ο κ@λο από το καθισιό), καφέδες , τσιγάρα, ,,,,σκέτη κόλαση.
Άξιοι λοιπόν!!!

Θ

υμόσαστε πριν λίγα χρόνια που
κάποιοι συμπολίτες μας έχασαν τις
αποταμιεύσεις τους, που είχαν επενδύσει
σε ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία για να
λάβουν πρόσθετη σύνταξη και ακόμη κλαίνε. Επειδή το πείραμα ήταν ενδιαφέρον,
η καλή μας κυβέρνηση αποφάσισε να το
εφαρμόσει σε όλους τους Έλληνες και μάλιστα εντός του θέρους. Στα διαλείμματα
από τις καυτές λεπτομέρειες που θα μας
δείχνει η TV από το επόμενο έγκλημα ή κάποιοι προηγούμενο που θα ξαναζεσταθεί,
δώστε λίγο προσοχή στο μέλλον της επικουρικής σας σύνταξης, γιατί μετά, κλαίτε
δεν κλαίτε, θα είναι αργά!!!

Τ

ι να έγινε εκείνη η ΕΔΕ για τον θανάσιμο τραυματισμό μοτοσικλετιστή έξω
από τη βουλή από αστυνομικό που υπηρετούσε εκεί. Τέλειωσε άραγε η δεν ΕΔΕησε
ακόμη. Άντε γιατί έχουμε να ερευνήσουμε
και την υπόθεση του επόμενου, που έδινε
συμβουλές πως να πέσετε στα μαλακά άμα
δολοφονήσετε τη γυναίκα σας και του μεθεπόμενου που λήστευε βενζινάδικα και
πιάσανε οι ζέστες και δε θα προλάβουμε
να τα διαβάσουμε όλα!!!

1

00 εκατομμύρια λίρες Αγγλίας παίρνει μισθό η βασίλισσα για να εμφανίζεται στις παρελάσεις και σε άλλες κοσμικές
εκδηλώσεις, χώρια τα εκτός έδρας και τα
έξοδα παραστάσεως. Εγώ θα την έκανα τη
δουλειά και με τα μισά πάντως, έχουμε δε
και αρχοντική εμφάνιση, δε βλέπω γιατί να
μη διεκδικήσω το θρόνο!!!
Λ.Σ. (01/07/2021)

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Με το καλημέρα�
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Σε Δράμα και Ξάνθη με
τον Πρωθυπουργό ο Χρ. Δήμας
Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, συνομίλησαν με μαθητές Γυμνασίου και φοιτητές
του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, σχετικά με τα όνειρά τους
Στην Ξάνθη βρέθηκε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων, Βουλευτής Κορινθίας Χρίστος
Δήμας συνοδεύοντας τον Πρωθυπουργό Κυριάκο
Μητσοτάκη. Οι δύο άνδρες επισκέφτηκαν το εργαστήριο πολυμέσων Xanthi TechLab, το οποίο αποτελεί κόμβο για την έρευνα, την καινοτομία και την
καλλιέργεια τεχνογνωσίας.
Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, συνομίλησαν
με μαθητές γυμνασίου και φοιτητές του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, σχετικά με τα όνειρά
τους, το ενδιαφέρον τους για την τεχνολογία και τη
συνεισφορά του Xanthi TechLab στις δημιουργικές
επιδιώξεις τους.
Οι μαθητές παρουσίασαν ένα ρομπότ που έχουν
κατασκευάσει, κάνοντας επίδειξη των δυνατοτήτων
του, ενώ οι φοιτητές μίλησαν για τη βιομηχανική
ρομποτική και τις δυνητικές εφαρμογές της και για
τις εμπειρίες τους από την Ολυμπιάδα Ρομποτικής,
στην οποία η ομάδα όπου συμμετείχαν κατέκτησε
την τέταρτη θέση.
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης ο κ. Δήμας ανέφερε πως πλέον χρηματοδοτούνται μέσω ΕΣΠΑ
τα Γραφεία Μεταφοράς Τεχνολογίας ώστε να καλύπτεται αυτό το κενό, ενώ ο Πρωθυπουργός τόνισε
ότι «υπάρχει πια ένα οικοσύστημα καινοτομίας το
οποίο αναπτύσσεται πολύ δυναμικά στη χώρα.»
Επιπλέον, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Χρίστος Δήμας επεσήμανε:
«Είναι πραγματικά εντυπωσιακό, αλλά και
πολύ αισιόδοξο για το μέλλον, να βλέπεις την
νέα γενιά να αξιοποιεί με τόσο αποτελεσματικό
τρόπο τις νέες τεχνολογίες. Σήμερα με τον Πρω-

θυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη επισκεφτήκαμε
και είδαμε την εξαιρετική δουλειά που γίνεται
στο Xánthi TechLab. Ένα εργαστήριο πολυμέσων
που αποτελεί χώρο συνάντησης για τους νέους
που θέλουν να μάθουν, να πειραματιστούν και
να εντρυφήσουν στην εφαρμογή των νέων τεχνολογιών. Είναι εξοπλισμένο με 3D εκτυπωτές,
υπολογιστές τελευταίας τεχνολογίας, κιτ ρομποτικής κ.α. Πρόκειται για ένα στέκι δημιουργικής
απασχόλησης για την νεολαία της Ξάνθης και της
ευρύτερης περιοχής της Θράκης. Το εργαστήριο

επικοινωνεί με άλλα αντίστοιχα κέντρα νέων
τεχνολογιών στην Ελλάδα, την Ευρώπη και τις
ΗΠΑ και δημιουργεί συνέργειες με προγράμματα
και εργαστήρια στον χώρο της καινοτομίας.»
Νωρίτερα στην Δράμα, είχαν παραβρεθεί παρουσία της Προέδρου της Δημοκρατίας, κα Κατερίνας Σακελλαροπούλου, στη Δοξολογία στον Ιερό
Μητροπολιτικό Ναό Εισοδίων της Θεοτόκου, όπου
συμμετείχαν στους εορτασμούς «Ελευθέρια 2021»,
για την επέτειο απελευθέρωσης της πόλης.
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4 Πολιτική
ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ
Ή ο κύριος Πέτσας και ο κύριος
Δήμας ψεύδονται ή η Νεμέα Δεν
είναι Πρωτεύουσα Δήμου

Μετά την αποχώρηση των υποκαταστημάτων του Ι.Κ.Α.,
της Δ.Ο.Υ. ,της Εμπορικής Τράπεζας και του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.
και παρά τις περί αντιθέτου διαβεβαιώσεις που παρείχε
δημόσια κατά την επίσκεψη του ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών Σ. Πέτσας και οι κυβερνητικοί βουλευτές
στο Δήμαρχο της, ανακοινώθηκε ήδη από την τράπεζα
Πειραιώς το κλείσιμο του υποκαταστήματος της Νεμέας.
Η Ο.Μ. ΣΥΡΙΖΑ – Π.Σ. Νεμέας καταγγέλλει την κυβέρνηση
της Ν.Δ. η οποία μέσα από την αντιαναπτυξιακή και συγκεντρωτική πολιτική της, επιχειρεί την ερημοποίηση του
τόπου μας και γενικότερα της υπαίθρου και καλεί όλους
τους φορείς, ιδιαίτερα το Δήμο, να τοποθετηθούν και να
αντιδράσουν προκειμένου να αποτραπεί η αποχώρηση
του υποκαταστήματος της Τράπεζας Πειραιώς.
Το κατάστημα της Νεμέας εξυπηρετεί κυρίως αγρότες,
κτηνοτρόφους, συνταξιούχους, κατοίκους απομακρυσμένων περιοχών και όμορων δήμων και επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα με σημαντική
συμβολή στην οικονομία του τόπου . Το 90% των αγροτικών επιδοτήσεων και αποζημιώσεων καταβάλλονται ως
τώρα από την συγκεκριμένη τράπεζα.
Για άλλη μια φορά οι άνθρωποι του μόχθου , της εργασίας, της επιχειρηματικότητας μπαίνουν στο στόχαστρο
του επιτελικού κράτους και θεωρούνται πολίτες Β΄
κατηγορίας.
Επί κυβερνήσεως των «αρίστων» του Κυριάκου Μητσοτάκη κλείνει ένα κατάστημα με πολλές δεκαετίες ιστορίας
και έμπρακτη στήριξη στην τοπική κοινωνία.
Δυστυχώς κύριε Πέτσα, η κοινωνία της Νεμέας και οι
ανάγκες της δεν συμπεριλαμβάνονται στη Λίστα σας και
ο ζήλος σας περιορίστηκε στην χρηματοδότηση των φίλα
προσκείμενων στην κυβέρνησή σας ΜΜΕ.
Οργάνωση Μελών ΣΥΡΙΖΑ – Π.Σ. Νεμέας
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Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Επίκαιρη Ερώτηση Ψυχογιού για την
επαναλειτουργία της Διώρυγας και την
προστασία εργαζομένων και ναυσιπλοΐας.

Ε

πίκαιρη Ερώτηση προς τον Υπουργό Οικονομικών κατέθεσε ο βουλευτής Κορινθίας του
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Γ. Ψυχογιός, για τα τεράστια προβλήματα που έχει προκαλέσει το συνεχιζόμενο
κλείσιμο της Διώρυγας της Κορίνθου.
Μέχρι σήμερα, και παρά τις παρεμβάσεις μας στη
Βουλή και τις επισκέψεις του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Κορινθίας
το προηγούμενο διάστημα στη Διώρυγα, η τελευταία
παραμένει ακόμα κλειστή χωρίς χρονοδιάγραμμα
επαναλειτουργίας. Οι συνέπειες είναι καταστροφικές
με την τραγική υστέρηση εσόδων για την Εταιρεία και
το Δημόσιο, την συνεχιζόμενη ανασφάλεια των εργαζομένων, την παρεμπόδιση της ασφαλούς ναυσιπλοΐας αλλά και χιλιάδων ιστιοπλοϊκών και σκαφών αναψυχής που κατέπλεαν στην Κορινθία και όχι μόνο.
Αποκορύφωμα της κυβερνητικής αδιαφορίας ήταν η
επίσκεψη του Πρωθυπουργού στη Διώρυγα, ο οποίος όχι μόνο δεν ήξερε ότι το Κανάλι είναι κλειστό,
αλλά δεν έδωσε και καμία ουσιαστική λύση για την
επαναλειτουργία της.
Κατόπιν των ανωτέρω, ο βουλευτής Κορινθίας ζητά
άμεσα απαντήσεις και ενέργειες από τα συναρμόδια
Υπουργεία θέτοντας τα παρακάτω κρίσιμα ζητήματα:
Για ποιο λόγο δεν γίνονται οι αναγκαίες ενέργειες για
να «ανοίξει» άμεσα η Διώρυγα της Κορίνθου και ποιο
είναι τελικά το χρονοδιάγραμμα επαναλειτουργίας
της; Γιατί δεν αξιοποιούνται τα πλωτά μέσα που διαθέτει η Α.Ε.ΔΙ.Κ., καθώς και η εμπειρία του προσωπικού
ώστε να προχωρήσει σύντομα και αποτελεσματικά η

απομάκρυνση των χωμάτινων όγκων;
Ποια είναι η απώλεια εσόδων για το Δημόσιο το διάστημα που παραμένει κλειστή και ποια μέτρα έχουν
ληφθεί για την απρόσκοπτη μισθοδοσία του προσωπικού της Εταιρείας;

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν
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«Μεταμορφώνει» την Κόρινθο
το «Intelligent Cities Challenge»
Β.Νανόπουλος: Η επιλογή της Κορίνθου δεν ήταν τυχαία, δουλέψαμε άρτια και στοχευμένα

Τ

ην ένταξή της στο δίκτυο των
Ευφυών Πόλεων πέτυχε η Κόρινθος με μεθοδική και στοχευμένη δουλειά δρομολογώντας
την έξυπνη, κοινωνικά υπεύθυνη και
βιώσιμη ανάπτυξη της μέσα από την
αξιοποίηση των προηγμένων τεχνολογιών.

Επιδιώκω η πόλη μας να είναι
και έξυπνη και ευφυής
«Επιδιώκω η πόλη μας να είναι και
έξυπνη και ευφυής. Πρόκειται για δυο
διαφορετικά ευρωπαϊκά προγράμματα τα οποία αξιοποιούμε στο έπακρον
ώστε να επιτύχουμε τους τρείς βασικούς στόχους, την πράσινη ανάπτυξη,
την ψηφιοποίηση της δημόσιας διοίκησης και τον πράσινο και ψηφιακό
τουρισμό» ανέφερε ο Δήμαρχος Κορινθίων Βασίλης Νανόπουλος σημειώνοντας πως η υποψηφιότητα της
Κορίνθου ήταν η μια εκ των δυο
που εγκρίθηκαν σε πανελλαδικό
επίπεδο για ένταξη στο πρόγραμμα,
έγκριση η οποία πιστοποιεί την άρτια
πρόταση που κατατέθηκε από την
ομάδα που έχει αναλάβει να «τρέξει»
το πρόγραμμα.
«Είναι ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα
διότι οι πολίτες έχουν συμμετοχή στην
λήψη των αποφάσεων. Αξιολογηθήκαμε και επιλεγήκαμε ανάμεσα σε πολ-

λές υποψηφιότητες κι αυτό δεν είναι
τυχαίο. Η προετοιμασία ήταν άρτια και
πλέον θα έχουμε την δυνατότητα και
την ευκαιρία μέσα από την επαφή μας
με τις πόλεις – μέντορες να επιτύχουμε
όπως προείπα τους στόχους.»
Το πρόγραμμα «Η πρόκληση των
ευφυών πόλεων («Intelligent Cities
Challenge») το οποίο είναι διαφορετικό από το πρόγραμμα «Έξυπνες πό-

λεις» (Smarts Cities) αποτελεί πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
και έχει διάρκεια 2,5 έτη.
Η φιλοδοξία του προγράμματος είναι
να αξιοποιηθούν οι ευκαιρίες της ψηφιακής και προηγμένης τεχνολογίας,
σύμφωνα με τους στόχους της πράσινης και δίκαιης ανάπτυξης, ώστε οι
126 πόλεις που συμμετέχουν να εξασφαλίσουν καλύτερη ποιότητα ζωής

στους πολίτες τους.
Η Τρίπολη και η Κόρινθος από κοινού
επελέγησαν, μέσα από μια ανταγωνιστική διαδικασία, να γίνουν μέλη του
ICC. Το ICC βασίζεται στην επιτυχία
του Digital Cities Challenge, το οποίο
βοήθησε ήδη 41 πόλεις της ΕΕ να
αναπτύξουν στρατηγικό όραμα και
χάρτη πορείας για τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους.
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Πολιτική θύελλα από δελτίο τύπου του Ιατρικού Συλλόγου Κορινθίας

Π

ολιτική θύελλα σήκωσε ένα δελτίο τύπου του Ιατρικού Συλλόγου Κορινθίας σχετικά με τη θνητότητα στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου Κορίνθου. Το
συνδικαλιστικό όργανο των ιατρών της Κορινθίας απάντησε σε αναφορά του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ,
Αλέξη Τσίπρα, σχετικά με το ποσοστό θνητότητας και βέβαια η ΝΕ ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Κορινθίας δεν άφησε αναπάντητη
την τοποθέτηση. Σήκωσε το γάντι και σημείωσε δηκτικά
προς τον Ιατρικό Σύλλογο Κορινθίας: «Η ανακοίνωσή σας ταιριάζει περισσότερο σε εκπροσώπους του
υπουργείου Υγείας και της Κυβέρνησης»!
Αναλυτικά η απάντηση της ΝΕ ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Κορινθίας
αναφέρει:
«Η ΝΕ του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία Κορινθίας,
πάγια, αποφεύγει να απαντά ή να σχολιάζει τις τοποθετήσεις των κοινωνικών και συνδικαλιστικών φορέων, καθώς σέβεται τον θεσμικό τους ρόλο στην κοινωνία, αλλά
και τον αγώνα τους για την προάσπιση των εργασιακών
συμφερόντων των μελών τους. Πολλώ δε μάλλον όταν
οι φορείς αυτοί είναι εκπρόσωποι κοινωνικών ομάδων
όπως οι γιατροί, οι οποίοι εδώ και 18 μήνες έδωσαν -και
εξακολουθούν να δίνουν- έναν τιτάνιο αγώνα, εντελώς
αβοήθητοι από την κεντρική πολιτεία, για να κρατήσουν
όρθια την κοινωνία μας, απέναντι στην κόλαση της πανδημίας.
Δυστυχώς, είμαστε υποχρεωμένοι να απαντήσουμε
στην ανακοίνωση του Ιατρικού Συλλόγου Κορινθίας, η
οποία λαμβάνει χαρακτήρα προσωπικής επίθεσης στον
πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα, για μία αναφορά σε
τηλεοπτική του συνέντευξη. Και το κάνουμε νιώθοντας
ιδιαίτερα μεγάλη έκπληξη καθώς οι «απαντήσεις» που
δίνονται στην ανακοίνωση θα ταίριαζαν περισσότερο σε
εκπροσώπους τύπου του υπουργείου Υγείας και της κυβέρνησης, παρά σε συνδικαλιστικό φορέα –και μάλιστα
τοπικό.
Πώς αλλιώς να εξηγήσουμε, για παράδειγμα, το γεγονός πως ο Ιατρικός Σύλλογος Κορινθίας απαντά (για λογαριασμό της κυβέρνησης;) ότι «η χώρα “άνοιξε” εφόσον
οι εμβολιασμοί είχαν προχωρήσει επαρκώς στα άτομα
μεγάλης ηλικίας». Πράγμα που εκτός των άλλων δεν είναι
και απολύτως ακριβές, με δεδομένο πως ένα σημαντικό
κομμάτι των 65+ παραμένει ανεμβολίαστο.
Στην ίδια ανακοίνωση, ο ΙΣΚ προτείνει στον Αλέξη
Τσίπρα να απευθύνει ένα εγκάρδιο «ευχαριστώ» στο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό για τις προσπάθειες που έχει
καταβάλλει. Αν και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία το έχει κάνει πολλές φορές, εκφράζοντας
σε επανειλημμένες δηλώσεις τις ευχαριστίες του στους
ανθρώπους της πρώτης γραμμής (και όχι μόνο τους γιατρούς, αλλά και τους νοσηλευτές και γενικά τους εργαζόμενους του ΕΣΥ), φανταζόμαστε ότι μεγαλύτερη σημασία
έχει τι έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ για να κρατήσει όρθιο το Εθνικό

Σύστημα Υγείας, σε πολύ δυσκολότερες δημοσιονομικά
εποχές.
Σας υπενθυμίζουμε λοιπόν, κάτι που ασφαλώς γνωρίζετε καλά. Σας υπενθυμίζουμε ποια ήταν η κατάσταση στο
Νοσοκομείο Κορίνθου, το 2015 όταν την διακυβέρνηση
της χώρας ανέλαβε ο ΣΥΡΙΖΑ.
Τότε, λοιπόν, δεν υπήρχε καν μονάδα ΜΕΘ, ο εξοπλισμός της είχε δοθεί σε άλλο νοσοκομείο και οι αντίστοιχες
ειδικότητες γιατρών εφημέρευαν στα εξωτερικά ιατρεία
και συνεπικουρούσαν την παθολογική κλινική.
Η ΜΕΘ επαναλειτούργησε τον Αύγουστο του 2016 με 5
κρεβάτια και ήταν στελεχωμένη από μόνιμο προσωπικό
και γιατρούς με διετή θητεία από το ΚΕΕΛΠΝΟ. Θα είχε,
δε, επιτευχθεί η διεύρυνση της σε επτά κρεβάτια, αν δεν
προσέκρουε στην αντίρρηση της προϊσταμένης της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας.
Επιπλέον θυμίζουμε
την παιδιατρική
κλινική που άνοιξε
μέσα σε δύο μήνες
τα εξωτερικά ιατρεία με νέες ειδικότητες που μέχρι
τότε δεν υπήρχαν
στο νοσοκομείο
το τμήμα επειγόντων στο οποίο
εφημέρευαν
16
γιατροί,
στοιχείο
πρωτοφανές για τα
δεδομένα των νομαρχιακών νοσοκομείων
την επαναλειτουργία του κέντρου αποκατάστασης του
ΚΕΦΙΑΠ
την λειτουργία της ψυχιατρικής κλινικής η οποία είναι
από τις καλύτερες που υπάρχουν στην περιφέρεια της Πελοποννήσου
το ιατρείο λογοθεραπείας κ.λπ.
Αυτά τα λίγα για το πρόσφατο παρελθόν, μιας και ανοίξατε με την ανακοίνωσή σας ένα παράθυρο, κάνοντας
αναφορές περί «διαχρονικής ευθύνης των κυβερνώντων
τη χώρα μας την τελευταία 20ετία» και για «λανθασμένη
και άκαρπη διαχείριση στον τομέα της υγείας συνολικά, με
παρονομαστή κάθε πρωθυπουργό και υπουργό υγείας τα
τελευταία 20 χρόνια».
Δεν έχουν διαφύγει της προσοχής μας, οι κατά περιόδους δηλώσεις του προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου
Κορινθίας, οι οποίες αναφέρονται στην πρόοδο του εμβολιασμού στη χώρα μας και στην καθυστέρηση των εμβολιασμών στο νομό μας.

ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟ

Ι. Π. ΔΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΓΡΑΕΡΙΟ
ΑΣΣΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΗΛ. 27410 87149

Θυμίζουμε ακόμα το Δελτίο Τύπου του Πανελλήνιου
Ιατρικού Συλλόγου (Π.Ι.Σ) στις 21.03.2021, το οποίο κοινοποίησε και ο Ιατρικός Σύλλογος Κορινθίας και τα λέει
όλα: «Η αδιαλλαξία του Υπουργείου Υγείας να προσέλθει
σε ειλικρινή διάλογο με τους ιατρούς και μάλιστα χωρίς
κανένα εθνικό σχέδιο για να ανταπεξέλθει το ΕΣΥ στην
πιο κρίσιμη στιγμή της πανδημίας, οδήγησε στην αποτυχία
της συνάντησης που είχε το ΔΣ του Πανελλήνιου Ιατρικού
Συλλόγου και η ολομέλεια των Προέδρων των Ιατρικών
Συλλόγων της χώρας με τον υπουργό Υγείας κ.Βασίλη
Κικίλια και υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου…»
Σε ό,τι αφορά το παρόν και το μέλλον μεγαλύτερη σημασία έχει η πίεση που ασκεί ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία στην κυβέρνηση να προβεί στην πρόσληψη των 15.000
υγειονομικών, που είχε προγραμματίσει η κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ.
Εκτός αν θεωρείτε ότι οι ευχαριστίες εκφράζονται με
χειροκροτήματα και
όχι με προτάσεις
και πρόγραμμα για
ένα ισχυρό ΕΣΥ,
που δίνει προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην στελέχωση του με μόνιμο
προσωπικό.
Εν τέλει, περισσότερο εποικοδομητικό και χρήσιμο,
από το αν ήταν 70%,
80% ή 100% το ποσοστό των θανάτων στην ΜΕΘ, θέμα για το οποίο έχει ήδη
κατατεθεί κοινοβουλευτική Ερώτηση και εκκρεμεί ακόμα
η απάντηση του Υπουργείου, θα ήταν να μάθαινε η τοπική
κοινωνία από πρώτο χέρι, από τους ίδιους τους γιατρούς:
Ποιος είναι ο αριθμός των εμβολιασμένων με την 1η
και 2η δόση από τον Ιανουάριο του 2021, οπότε ξεκίνησε η
εμβολιαστική περίοδος;
Ποια είναι τα αποθέματα εμβολίων στο νομό μας;
Ποια είναι η υφιστάμενη κατάσταση μόνιμου και επικουρικού προσωπικού στις μονάδες Υγείας του νομού
μας;
Με τι προσωπικό και σε ποιες ειδικότητες είναι στελεχωμένη η ΜΕΘ covid;
Πώς εξυπηρετούνται οι ασθενείς των άλλων χρόνιων
και μη νοσημάτων;
Πόσα περιφερειακά ιατρεία δεν λειτουργούν αυτή τη
στιγμή στα χωριά του Νομού με τους κατοίκους να νιώθουν ανασφαλείς και να μην μπορούν να «γράψουν»
ούτε φάρμακα;
Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος έχει κάνει εδώ και
καιρό προτάσεις που θα έδιναν λύσεις στο πρόβλημα της
υποστελέχωσης του ΕΣΥ, αναφέρεται στο Δελτίου Τύπου
του, στις 21.03.2021, και για αυτές τις προτάσεις σας καλούμε να συζητήσουμε ανοικτά, ειλικρινά, σοβαρά.
Σε συνεργασία και με κοινούς στόχους να επεξεργαστούμε και να διεκδικήσουμε λύσεις που θα αντιμετωπίσουν την πανδημία του κορωνοϊού και τους χιλιάδες
ασθενείς. Αναγνωρίζουμε πως γιατροί και νοσηλευτές
εκτίθενται σε κινδύνους εξαιτίας των κυβερνητικών πολιτικών επιλογών και υπερβάλλουν εαυτόν για να φροντίσουν ασθενείς, να αναχαιτίσουν την πανδημία, όπου
βρίσκεται και η καρδιά του προβλήματος στον σεβασμό
δηλαδή και την ίση αντιμετώπιση των ασθενών.
Άλλωστε για αυτό, όπως και για την ενίσχυση προσωπικού και υποδομών, έχουν γίνει πληθώρα παρεμβάσεων
στη Βουλή, αλλά και στην κοινωνία από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και
θα συνεχιστούν και στην Κορινθία τόσο στο Γ.Ν. Κορίνθου
όσο και με όλους τους φορείς Υγείας του Νομού.
ΝΕ ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία Κορινθίας»
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ΝΈΑ ΜΕΓΆΛΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΌΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΉΜΟ ΣΙΚΥΩΝΊΩΝ:

10 εκατ. ευρώ για υποδομές ύδρευσης
Ο δήμαρχος Σικυωνίων, Σπύρος Σταματόπουλος αναμφισβήτητα έχει το "know how" της
εξασφάλισης μεγάλων χρηματοδοτήσεων για έργα υποδομής και ανάπτυξης στο δήμο του

Μ

ια νέα μεγάλη χρηματοδότηση εξασφάλισε ο
δήμος Σικυωνίων, από το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» αυτή τη φορά, ύψους 10 εκατομμυρίων ευρώ για υποδομές ύδρευσης.
Τα έργα αφορούν κυρίως την κατασκευή δεξαμενών ύδρευσης μεγάλης χωρητικότητας, την αντικατάσταση του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης της
Κοινότητας Διμηνιού, επεκτάσεις δικτύων ύδρευσης
μεγαλύτερης διατομής προς Τραγάνα, Μούλκι, Πάσιο,
περιοχή Αρκούδα και παραλιακή ζώνη Διμηνιού,
Κάτω Διμηνιού, Κιάτου.
Αποτελούν τη συνέχεια των μεγάλων έργων υδροδότησης του δήμου Σικυωνίων, από τις πηγές της
Στυμφαλίας, συμπληρώνοντας, επεκτείνοντας και
εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη παροχή καθαρού πόσιμου νερού σε χωριά και γειτονιές της πόλης του Κιάτου, αλλά και προνοώντας για την κάλυψη μελλοντικών αναγκών.
Και αυτή η μεγάλη επιτυχία είναι το επιστέγασμα
πολύμηνων, αθόρυβων και μεθοδικών προσπαθειών του δημάρχου Σικυωνίων Σπύρου Σταματόπουλου, αλλά και το αποτέλεσμα της συστηματικής και
παραγωγικής εργασίας των υπηρεσιών και αιρετών
του δήμου Σικυωνίων και της ΔΕΥΑΣ που άλλη μια
φορά αποδεικνύουν ότι έχουν το know how, μπορούν
να ανταγωνίζονται σε πανελλαδικό και πανευρωπαϊκό επίπεδο και να φέρνουν θετικά αποτελέσματα.
Ο δήμαρχος Σικυωνίων – που όχι άδικα χαρακτηρίζεται από πολλούς ως ο ‘γκουρού’ των χρηματοδοτήσεων - δήλωσε απόλυτα ικανοποιημένος από τη
νέα χρηματοδότηση, ευχαρίστησε και συγχάρηκε τις

υπηρεσίες του δήμου και της ΔΕΥΑΣ, υπογραμμίζοντας ότι η επιτυχία είναι συλλογική, ενώ τόνισε μεταξύ
άλλων πως «η προετοιμασία, η αρτιότητα και ωρίμανση
των προτάσεων βασίζεται και στην άψογη συνεργασία
που έχουμε με τις αρμόδιες υπηρεσίες της διεύθυνσης υδάτων, τις δασικές και αρχαιολογικές υπηρεσίες,
τη διεύθυνση περιβάλλοντος, τη διεύθυνση αγροτικής
ανάπτυξης και τη διαχειριστική αρχή των προγραμμάτων. Τους ευχαριστούμε όλους και συνεχίζουμε συ-

στηματικά, μεθοδικά και αθόρυβα, όπως ξέρουμε, στις
επόμενες χρηματοδοτήσεις».
Επιπλέον, ο Σπύρος Σταματόπουλος δεν παρέλειψε
να ευχαριστήσει τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Βορίδη
«για το ενδιαφέρον και την ευαισθησία του, να προχωρήσει το έργο», αλλά και τον Αναπληρωτή Υπουργό
Εσωτερικών κ. Πέτσα, «που αναγνώρισε την αναγκαιότητα αυτού του έργου και με την υπογραφή του έδωσε
προτεραιότητα να ενταχθεί στο πρόγραμμα».

∆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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ΝΕΜΕΑ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Δε μπα να λέει ο Πέτσας!
Εντείνονται
τα σενάρια ότι κλείνει
το υποκατάστημα
της Τράπεζας
Ανησυχία στην τοπική κοινωνία της
Νεμέας επικρατεί τις τελευταίες ημέρες,
καθώς εντείνονται τα σενάρια κλεισίματος της Τράπεζας Πειραιώς.
Τις προηγούμενες εβδομάδες, στην
πόλη βρέθηκε ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών κ. Στέλιος Πέτσας,
όπου συναντήθηκε με τον Δήμαρχο,
κ. Κώστα Φρούσιο, με τον οποίο
συζήτησε και το φλέγον ζήτημα / θέμα
του υποκαταστήματος της Τράπεζας
Πειραιώς στην Νεμέα. Όπως τόνισε ο
Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών
“Καμία τράπεζα δεν φεύγει από έδρα
του Δήμου και δεν κλείνει η τράπεζα
Πειραιώς στην Νεμέα”.
Ωστόσο, ο Δήμαρχος Νεμέας κος
Φρούσιος κρούει τον κώδωνα του
κινδύνου για ενδεχόμενο κλείσιμο
του υποκαταστήματος της Τράπεζας
Πειραιώς. Όπως τονίζει ο ίδιος, θα
δημιουργηθεί μεγάλο πρόβλημα, διότι
πολίτες ακόμη και από όμορο νομό,
όπως της Αργολίδας, πραγματοποιούν
τις συναλλαγές τους και οτιδήποτε
χρειάζονται στο υποκατάστημα της
Νεμέας. Οι κάτοικοι της Νεμέας είναι
απεγνωσμένοι γιατί σε περίπτωση
που επιβεβαιωθούν τα σενάρια αυτά,
το πλησιέστερο κατάστημα θα απέχει
τουλάχιστον 1 ώρα.
Πηγή: korinthostv.gr
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Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Δήμος Σικυωνίων: Σχεδόν 400 νοικοκυριά
ενισχύθηκαν με τη διανομή τροφίμων ΤΕΒΑ
Σπύρος Σταματόπουλος: «Κεντρικός άξονας των προνοιακών
πολιτικών του δήμου Σικυωνίων, η ευημερία του ανθρώπου»

Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε την Πέμπτη
24 Ιουνίου, το πρόγραμμα διανομής τροφίμων και λοιπών προϊόντων τόσο από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επισιτιστικής & Βασικής Υλικής Συνδρομής για το
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για Απόρους (ΤΕΒΑ/
FEAD)» στο δήμο Σικυωνίων.
Η διανομή πραγματοποιήθηκε με την επιμέλεια και
εποπτεία του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας του
δήμου Σικυωνίων, ενώ το ποσοστό προσέλευσης των
δικαιούχων, ήταν και αυτή τη φορά ιδιαίτερα υψηλό,
αφού 843 άτομα και 394 νοικοκυριά παρέλαβαν τα
είδη που δικαιούνταν.
Όπως και το Πάσχα, έτσι και σε αυτή τη διανομή
τηρήθηκαν όλα τα απαραίτητα υγειονομικά μέτρα
προστασίας κατά της διάδοσης του κορωνοϊού, ενώ
χαρακτηριστικό είναι ότι τα στελέχη του Τμήματος
Κοινωνικής Προστασίας είχαν οργανώσει άψογα, με
σειρά και τάξη την προσέλευση των δικαιούχων, έτσι
ώστε να αποφευχθεί ο συνωστισμός.
Στο πλαίσιο αυτό οι ωφελούμενοι είχαν λάβει γραπτό μήνυμα στο κινητό τηλέφωνο που είχαν δηλώσει
κατά την αίτησή τους, όπου οριζόταν ακριβές χρονικά
ραντεβού ανά τέταρτο της ώρας, ενώ είχαν ληφθεί
όλα τα μέτρα προστασίας.
Ο δήμαρχος Σικυωνίων Σπύρος Σταματόπουλος
εξέφρασε την ικανοποίησή του για την άψογη λειτουργία και εξυπηρέτηση των δικαιούχων νοικοκυριών
και ευχαρίστησε για άλλη μία φορά όλους τους εργαζόμενους του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας
αλλά και την αρμόδια αντιδήμαρχο Βάσω Μπουζιάνη.
Ο Σπύρος Σταματόπουλος τόνισε ότι οι δράσεις του
Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας του δήμου Σικυωνίων έχουν σταθερά στόχο την υποστήριξη των
δημοτών και την παροχή βοήθειας στις ευάλωτες
κοινωνικές ομάδες, με πολλούς και διαφορετικούς
τρόπους, αλλά πάντα με κεντρικό άξονα την ευημερία
του ανθρώπου στο πλαίσιο της αλληλεγγύης και της
κοινωνικής πρόνοιας.

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν
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Δήμος Βέλου-Βόχας: 7 εκατ. ευρώ
έφερε ο Αννίβας για την ύδρευση
Τα χρήματα προέρχονται από το «Αντώνης Τρίτσης» και θα δώσουν λύση σε χρόνια προβλήματα του
δήμου – Σε τροχιά μεγάλων χρηματοδοτήσεων έχει μπει ο δήμος Βέλου-Βόχας

Μ

ια σπουδαία χρηματοδότηση
ύψους 7 εκατομμυρίων ευρώ
εξασφάλισε για τον δήμο του ο
δήμαρχος Βέλου-Βόχας, Αννίβας Παπακυριάκος. Το ποσό, που προέρχεται από το χρηματοδοτικό πρόγραμμα
«Αντώνης Τρίτσης», θα διατεθεί για έργα
που θα λύσουν μακροχρόνια προβλήματα του δήμου Βέλου-Βόχας και θα οριοθετήσουν σημαντικές εξελίξεις για το
μέλλον.
Σύμφωνα με όσα έκανε γνωστά ο ίδιος
ο δήμαρχος Βέλου-Βόχας, η χρηματοδότηση αφορά σε έργα υποδομής, εκσυγχρονισμού και αντικατάστασης των
δικτύων ύδρευσης.
Αρχής γενομένης από το δίκτυο Βραχάτι – Ζευγολατιού, το οποίο επί σειρά ετών,
αναμένει τη χρηματοδότηση της σύνδεσής
του και συνεχίζοντας στην εγκατάσταση
τηλεμετρικού συστήματος υδρομέτρησης, αντικατάσταση δικτύων σε Βοχαΐκό
και Κοκκώνι, ως και την υποθήκη για
το μέλλον της μεταφοράς νερού από τη
Στυμφαλία για την υδροδότηση οικισμών
του δήμου, τα έργα που περιλαμβάνει η
γενναία ομολογουμένως, χρηματοδότηση αφορούν σε καίριες και ουσιαστικές
παρεμβάσεις που θα βελτιώσουν σημαντικά τις παρεχόμενες υπηρεσίες και θα
αναβαθμίσουν την ποιότητα ζωής των
κατοίκων.
Δεδομένου, μάλιστα ότι η σύνταξη φακέλων, η δρομολόγηση, η διεκδίκηση και
υλοποίηση αυτών των έργων γίνεται χωρίς να υπάρχει στο δήμο Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης, καταλαβαίνουμε πόσο υπερέβαλλαν εαυτόν τόσο
ο δήμαρχος όσο και οι αρμόδιες υπηρεσίες για να καταρτιστούν τα αιτήματα και να
εξασφαλιστούν οι χρηματοδοτήσεις.
Εξάλλου, δεν μας έχουν διαφύγει οι
συχνές αν και αθόρυβες επισκέψεις του
Αννίβα Παπακυριάκου σε κεντρικούς
υπηρεσιακούς παράγοντες και αλλά και
τα αρμόδια υπουργεία για την προώθηση

στους δημότες και την θωράκιση της δημόσιας υγείας.
Τέλος, στη χρηματοδότηση υπάρχει και
αναφορά σε εξασφάλιση υποδομών μεταφοράς νερού από τις πηγές της Στυμφαλίας, έργο κεφαλαιώδες και ιστορικό, για
το οποίο οπωσδήποτε μπαίνει το πρώτο
θεμέλιο για τη μελλοντική υλοποίησή του.

Σε τροχιά μεγάλων
χρηματοδοτήσεων

των αιτημάτων και την εξασφάλιση των
χρηματοδοτήσεων. Είναι ίδιον, εξάλλου
του δημάρχου Βέλου-Βόχας να διατηρεί
ένα χαμηλό προφίλ στις διεκδικήσεις του,
αναζητώντας ουσιαστικά αποτελέσματα για
το δήμο του.

Αναλυτικά τα έργα
Αρχικά, πρέπει να επισημάνουμε ότι
ο δήμος Βέλου-Βόχας μπορεί να έχει
και πάνω από 20 χρόνια να δει εξωγενή
χρηματοδότηση για έργα ύδρευσης. Χαρακτηριστικό είναι το έργο ενοποίησης
και βελτίωσης των δικτύων ύδρευσης
Βραχατίου – Ζευγολατιού, το οποίο ξεκίνησε από την εποχή του δήμου Βόχας
και μάλιστα επί δημαρχίας Σπύρου Χριστοδούλου. Βεβαίως, όλα αυτά τα χρόνια
έχουν γίνει παρεμβάσεις με ιδίους πόρους του δήμου, αλλά εδώ μιλάμε για τη
χρηματοδότηση ενός μεγάλου έργου, που

επιτέλους θα ενώσει τα δύο δίκτυα και θα
συγκεντρώσει τη διαχείριση των υδάτων
για καλύτερο έλεγχο, αρτιότερη παροχή
και φυσικά εξασφάλιση της ποιότητας.
Επιπλέον, η χρηματοδότηση προβλέπει
την εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού και λογισμικού ενός σύγχρονης
τεχνολογίας τηλεμετρικού συστήματος
για να επιτευχθεί αποδοτικότερη και περισσότερο αξιόπιστη διαχείριση των παροχών του δικτύου ύδρευσης του Δήμου
Βέλου-Βόχας. Πρακτικά, αυτό σημαίνει
εγκατάσταση νέων υδρομέτρων και ηλεκτρονικό έλεγχο τόσο αυτών όσο και του
συνόλου του δικτύου ύδρευσης.
Ακόμη, η χρηματοδότηση αφορά την
αντικατάσταση του εσωτερικού δικτύου
ύδρευσης στο Κοκκώνι και του εξωτερικού και εσωτερικού δικτύου ύδρευσης
στο Βοχαϊκό, έργα που θα διασφαλίσουν
την καλύτερη ποιότητα παροχής νερού

Πρέπει να σημειώσουμε εδώ ότι η
χρηματοδότηση που εξασφαλίστηκε από
το «Αντώνης Τρίτσης» είναι η τέταρτη
κατά σειρά, αρκετών εκατομμυρίων, που
αν μη τι άλλο δείχνει την αλλαγή πλεύσης
και την ευθυγράμμιση του δήμου ΒέλουΒόχας σε μια νέα τροχιά διεκδικήσεων
και έργων.
Συγκεκριμένα, έχουν προηγηθεί όπως
σημείωσε ο Αννίβας στις δηλώσεις του, το
μεγάλο έργο του οδοφωτισμού με 2,5 εκατ.
ευρώ, το οποίο εκτελείται, αλλά και το έργο
αποπεράτωσης του δημαρχείου στο Ζευγολατιό το οποίο βρίσκεται σε φάση δημοπράτησης και έχει χρηματοδοτηθεί με 3
εκατ. ευρώ. Φυσικά, δεν παραλείπουμε το
μεγάλο έργο, το μεγαλύτερο που έχει γίνει
ποτέ στην Κορινθία, για την αποχέτευση
Βραχατίου-Ζευγολατιού, μεταξύ άλλων,
το οποίο έχει εξασφαλίσει χρηματοδότηση 61,5 εκατ. ευρώ. Αποτελεί βέβαια,
προγραμματική σύμβαση τριών δήμων,
ωστόσο, ακόμη και το 1/3 να αντιστοιχεί
στο δήμο Βέλου-Βόχας, δεν παύει να είναι
μια τεράστια χρηματοδότηση, που όμοιά
της δεν έχει ξαναϋπάρξει.

Οι δηλώσεις του Αννίβα
Ο δήμαρχος Βέλου-Βόχας φειδωλός
όπως πάντα στις δηλώσεις του, σημείωσε
τα εξής: «Συνεχίζουμε δυναμικά με σκληρή δουλειά, για να εξασφαλίσουμε χρηματοδοτήσεις μεγάλων έργων, που θα αλλάξουν το Δήμο Βέλου-Βόχας και θα κάνουν
καλύτερο το μέλλον μας»!

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΜΑΡΜΑΡΩΝ

Mάρµαρα • γρανίτες
φυσικά πετρώµατα

Μουσών 14,
Βέλο Κορινθίας
replayctt@gmail.com

ΧΡΗΣΤΟΣ
ΘΑΝΑΣΕΝΑΡΗΣ
% 2742 033260
6945 435411
6947 099281
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Στην Κόρινθο "χτύπησε" η καρδιά της αυτοδιοίκησης
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Συνέδριο για την Χρηματοδοτική Πολιτική και τον
Δημοσιονομικό Ελέγχο στην Αυτοδιοίκηση

Το διήμερο 2-4 Ιουλίου διοργανώθηκε στην Κόρινθο από την Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης», ο Δήμος
Κορινθίων και ο Φορέας Επιμόρφωσης Στελεχών
της Αυτοδιοίκησης International Forum Training &
Consulting, Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα: «Αναπτυξιακή Χρηματοδοτική Πολιτική & Δημοσιονομικός Έλεγχος στην Τοπική Αυτοδιοίκηση».
Το Επιστημονικό Συνέδριο πραγματοποιήθηκε
σε μια κρίσιμη για την Τοπική Αυτοδιοίκηση περίοδο, καθώς διενεργήθηκε αμέσως μετά την κρίση
της Πανδημίας στην χώρα μας, η οποία πέραν των
θεμάτων υγείας του πληθυσμού έχει κομίσει και

πληθώρα προβλημάτων οικονομικής διοίκησης και
διαχείρισης, όπως και στενότητας πόρων σε σειρά
τομέων πολιτικής και δράσης.
Πλησιάζοντας τη συμπλήρωση δύο ετών αιρετής
διοίκησης, οι δημοτικές αρχές που αναδείχθηκαν
στις εκλογές του 2019 οφείλουν να είναι οικείες με
τις χρηματοπιστωτικές δυνατότητες που διανοίγονται, τις χρηματοδοτικές πηγές που είναι στη διάθεσή τους, όπως και με το νέο πλαίσιο δημοσιονομικού
ελέγχου, που διενεργείται πλέον από το Ελεγκτικό
Συνέδριο.
Στη διάρκεια του συνεδρίου έγιναν αναφορές και
συγκεκριμένες προτάσεις για τον ψηφιακό ανασχη-

ΨΙΛΙΚΑ - ΜΑΝΑΒΙΚΗ

Περιγιάλι Κορινθίας
τηλ. 27410 89051

ματισμό των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
για τα εργαλεία χρηματοδότησης αναπτυξιακών
δράσεων και προγραμμάτων αλλά και για άλλα θεματικά αντικείμενα που απασχολούν την αυτοδιοίκηση.
Στο συνέδριο που συγκέντρωσε τα βλέμματα της
αυτοδιοίκησης από όλη τη χώρα, παραβρέθηκε ο
υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης, αλλά και η
υφυπουργός Εργασίας Μαρία Συρέγγελα, ενώ χαιρετισμό έστειλε ο υφυπουργός Ανάπτυξης Χρίστος
Δήμας.
Οι εργασίες του συνεδρίου διανθίστηκαν με πολιτιστικές εκδηλώσεις την επιμέλεια των οποίων είχε
το ΚΕΠΑΠ Κορινθίων και κέρδισαν τις εντυπώσεις!

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν
Γ. ΨΥΧΟΓΙΟΣ
Εκτός κρατικών
ενισχύσεων η Κορινθία
για τα επιτραπέζια
σταφύλια

Ερώτηση προς τον Υπουργό Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων κατέθεσε σήμερα
ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Κορινθίας, κ. Γ.
Ψυχογιός, με τη συνυπογραφή και του
αρμόδιου Τομεάρχη κ. Σταύρου Αραχωβίτη,
που αφορά στην άμεση στήριξη της παραγωγής επιτραπέζιου σταφυλιού.
Σύμφωνα με την Ερώτηση, η πανδημία του
Covid 19, οι οικονομικές επιπτώσεις που
ακολούθησαν από τα lockdown, η κατάρρευση του τουρισμού, αλλά και οι άσχημες
καιρικές συνθήκες, λόγω κλιματικής
κρίσης που προκάλεσαν πλήθος ζημιών καλυπτόμενων και μη από τον ΕΛΓΑ - στην
παραγωγή επιτραπέζιων σταφυλιών και
καταρράκωσαν το εισόδημα των παραγωγών, με το μέλλον της αμπελοκαλλιέργειας,
να προβλέπεται δυσοίωνο.
Για τα παραπάνω, ο Υπουργός έχει δεχθεί
πλήθος επιστολών διαμαρτυρίας και αιτημάτων από όλη την Ελλάδα. Ένα από αυτά
προέρχεται από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό
ΛΑΛΙΩΤΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, αναφέρεται στις
επιπτώσεις της πανδημίας, το μέγεθος των
μη καλυπτόμενων από τον ΕΛΓΑ ζημιών
και την τεράστια απώλεια εισοδήματος των
παραγωγών της περιοχής.
Με πρόσφατη ΚΥΑ, εγκρίθηκε η στήριξη,
σε συγκεκριμένες περιοχές της χώρας για
επιτραπέζια σταφύλια (Πέλλα) και σταφίδα
(Κρήτη), μέσω de minimis, δημιουργώντας
πολλά ερωτήματα στον αγροτικό κόσμο, για
τον τρόπο λήψης της απόφασης, αφήνοντας
στην απόγνωση τους αμπελοκαλλιεργητές
της υπόλοιπης χώρας.

Αγροτικά
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Τηλεδιάσκεψη Δήμα με τον Υπουργό Αγροτικής
Ανάπτυξης για την κορινθιακή σταφίδα

Ο

Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Βουλευτής Χρίστος Δήμας συμμετείχε σε τηλεδιάσκεψη
με θέμα την Κορινθιακή σταφίδα. Στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
κ. Σπήλιος Λιβανός, τα Επιμελητήρια Κορινθίας, Αχαΐας,
Ηλείας και Μεσσηνίας, εκπρόσωποι ιδιωτικών και συνεταιριστικών συσκευαστηρίων, καθώς και εξαγωγείς σταφίδας.
Το ζήτημα με τα αδιάθετα αποθέματα της σταφίδας είναι
κάτι που αφορά την οικονομική δραστηριότητα σε πολλές
περιφέρειες της Ελλάδας, όπως και την Κορινθία.
Ακολουθεί απόσπασμα από την τοποθέτηση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων Χρίστου Δήμα, ο
οποίος τόνισε χαρακτηριστικά:
"Η πτώση της τιμής της σταφίδας έχει σοβαρό αντίκτυπο
για τους παραγωγούς και την τοπική οικονομία γενικότερα, καθώς αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα εθνικά
και τοπικά προϊόντα. Πρώτο μας, άμεσο μέλημα πρέπει να
είναι η πλήρης καταγραφή των στοιχείων -όπως η μείωση των εξαγωγών- που να αποδεικνύουν ότι τα αδιάθετα
αποθέματα οφείλονται στις επιπτώσεις από τον Covid-19,
ώστε να έχουμε ισχυρά επιχειρήματα. Παράλληλα να προχωρήσουμε σε άμεση εκπόνηση οικονομικού πλάνου από
το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ώστε να ξέρουμε
πόσο θα στοίχιζε στην Ελληνική πολιτεία μία ενδεχόμενη
απόσυρση των αποθεμάτων. Εάν δεν προβούμε άμεσα σε
συγκεκριμένες ενέργειες το κόστος στο μέλλον θα είναι
μεγαλύτερο."
Στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν επίσης, ο Υφυπουργός
Περιβάλλοντος κ. Νίκος Ταγαράς, η Γενική Γραμματέας του

ΥΠΑΑΤ κα Χριστιάνα Καλογήρου και οι κ.κ βουλευτές, Ανδρέας Κατσανιώτης, Άγγελος Τσιγκρής, Ιάσων Φωτήλας,
Μαριλένα Σούκουλη, Διονύσιος Ακτύπης, Ανδρέας Νικολακόπουλος, Ιωάννης Λαμπρόπουλος, Περικλής Μαντάς,
Μιλτιάδης Χρυσομάλλης, ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου
κ. Παναγιώτης Νίκας και ο αντιπεριφερειάρχης αγροτικής
ανάπτυξης Δυτ. Ελλάδας κ. Θοδωρής Βασιλόπουλος.

12 Αγροτικά
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Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Κάηκαν τα σταφύλια στην

Φοβερές καταστροφές σε όλη την παραγωγή αμπελοειδών - Ερώτηση στη Βουλή από ΣΥΡ

Φοβερές καταστροφές στα αγροτικά προϊόντα
γνωρίζει η Κορινθία από τον παρατεταμένο καύσωνα. Οι καταστροφές εντοπίζονται κυρίως στα αμπελοειδή με τα επιτραπέζια σταφύλια να έχουν πάθει
σχεδόν ολοσχερή καταστροφή.
Οι αγρότες βρίσκονται σε πλήρη απόγνωση, καθώς το 2021 αποδεικνύεται μια μαύρη χρονιά,
χωρίς προηγούμενο στις αγροτικές καταστροφές:
Πρώτα ο όψιμος παγετός του Απριλίου που κατέστρεψε την ανθοφορία των βερικοκιών, κατόπιν
ο πρώιμος καύσωνας του Μαΐου που εμπόδισε το
“δέσιμο” των ελιών και τώρα ο ακραίος πολυήμερος
καύσωνας του Ιουνίου-Ιουλίου που έκαψε κυριολεκτικά τα σταφύλια.

Ερώτηση ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή
Το θέμα του καύσωνα και των καταστροφών στην
αγροτική παραγωγή έφεραν στη Βουλή με κοινή
ερώτησή τους, ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Κορινθίας
Γιώργος Ψυχογιός και ο αρμόδιος Τομεάρχης, πρ.
Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και
βουλευτής Λακωνίας Σταύρος Αραχωβίτης, σημειώνοντας ότι οι δυσμενείς εξελίξεις έχουν φέρει σε
απόγνωση τους παραγωγούς, εν μέσω μιας πολύ
κακής και δύσκολης χρονιάς για την αμπελουργία.
Αναλυτικά στην ερώτηση αναφέρονται τα εξής:
«Μεγάλη ανησυχία δημιουργούν στους παραγωγούς οι συνέπειες του καύσωνα των τελευταίων
ημερών, ο οποίος προκάλεσε εκτεταμένες κατα-

Ποσειδώνος 19 - ΚΙΑΤΟ

στροφές στους αμπελώνες, με κίνδυνο να μην τρυγηθούν οι φετινές παραγωγές.
Συγκεκριμένα, στον νομό Κορινθίας τις τελευταίες μέρες έχουν καταγραφεί θερμοκρασίες πολύ
υψηλές, ακόμα και πάνω από τους 40℃. Ο καύσωνας είναι παρατεταμένος χρονικά και σύμφωνα με
την πρόβλεψη της μετεωρολογικής υπηρεσίας οι
υψηλές θερμοκρασίες θα εξακολουθήσουν .
Αποτέλεσμα, είναι τα επιτραπέζια σταφύλια να
έχουν υποστεί μεγάλες ζημιές και να έχουν καταστεί
μη εμπορεύσιμα, με μεγάλη ζημιά για την οικονομία
του Nομού.
‘Oπως προβλέπεται από τον κανονισμό ασφάλισης
του ΕΛΓΑ, η κάλυψη της ζημιάς είναι επιβεβλημένη.

ΖΑΡΚΟΣ Α.Ε.Β.Ε.

Εμπορία & Επεξεργασία Κρεάτων
Πετμεζά 419, 20200 Κιάτο, Κορινθία

food • coffee • drink & more...

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

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν
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ν Κορινθία

ΡΙΖΑ - Παρεμβάσεις και από το ΚΙΝΑΛ

Παρέμβαση και από το ΚΙΝΑΛ

Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να σταλούν, άμεσα κλιμάκια για να κάνουν
τις απαραίτητες επισημάνσεις και στη
συνέχεια, ικανός αριθμός έμπειρων
εκτιμητών να εκτιμήσουν, άμεσα, τις
ζημίες.
Επειδή, οι ζημίες των αμπελουργών
της Κορινθίας από τον πρόσφατο καύσωνα, σύμφωνα με τους παραγωγούς
της περιοχής είναι ανυπολόγιστες,
Επειδή, το μεγαλύτερο ποσοστό
των καλλιεργητικών εξόδων έχουν
ήδη καταβληθεί από τους παραγωγούς και σε ένα περίπου μήνα που

θα άρχιζε η συγκομιδή οι παραγωγοί
θα εισέπρατταν από την πώληση των
προϊόντων τους,
Ερωτάται ο Αρμόδιος Υπουργός:
Θα υπάρξει, άμεση καταγραφή των
ζημιών και αποζημίωση στους πληττόμενους αμπελουργούς από τον
ΕΛΓΑ;
Υπάρχει πρόβλεψη για χορήγηση προκαταβολών στους πληγέντες
αγρότες, όπως για τις ζημιές από τον
παγετό της άνοιξης που έχετε εξαγγείλει;»

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

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

Στο ίδιο πνεύμα ερώτηση κατέθεσαν και οι οι Βουλευτές του Κινήματος
Αλλαγής Βασίλης Κεγκέρογλου, Απόστολος Πάνας, Γιώργος Αρβανιτίδης,
Χρήστος Γκόκας, Μιχάλης Κατρίνης,
Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, Ευαγγελία Λιακούλη, Γεώργιος Μουλκιώτης, Ανδρέας Πουλάς και Κώστας
Σκανδαλίδης για τη στήριξη του αμπελοοινικού τομέα.
Στην ερώτηση οι βουλευτές του Κινήματος Αλλαγής αναφέρουν μεταξύ
άλλων:
«Για την ενδυνάμωση του κλάδου
οι οργανώσεις του αμπελοοινικού τομέα προτείνουν είτε το Μέτρο 21 του
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης
(ΠΑΑ), που αφορά τις ενισχύσεις προς
τους παραγωγούς που επλήγησαν
από την πανδημία του κορωνοϊού,
είτε τη χορήγηση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας-de minimis ενώ ζητούν

παράλληλα, όχι μόνο τη διασφάλιση
αλλά την αύξηση του ποσού των 20
εκατ. ευρώ για το μέτρο του «πράσινου τρύγου» και παράλληλα εκτιμούν
ότι είναι απαραίτητη η εφαρμογή του
μέτρου της αποθεματοποίησης.
Επειδή πρέπει να στηριχθούν άμεσα
οι αμπελουργοί και τα οινοποιεία που
είναι αντιμέτωποι με μια οικονομική
και παραγωγική καταστροφή
Ερωτάσθε κ. Υπουργέ:
Τι προτίθεστε να πράξετε ώστε να
ληφθούν άμεσα μέτρα στήριξης για
τους αμπελουργούς και τα οινοποιεία
και ποιος ο γενικότερος Κυβερνητικός σχεδιασμός για την αντιμετώπιση
των επιπτώσεων της πανδημίας του
κορωνοϊού στον αμπελοοινικό τομέα;
Ποια η θέση σας για τα μέτρα στήριξης που ζητούν η ΚΕΟΣΟΕ, η ΕΔΟΑΟ
και ο ΣΕΟ και αναλύθηκαν παραπάνω;».

ΛΑΓΚΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ
Στρατιωτικός Ιατρός
Ψυχιατρική Κλινική 251 ΓΝΑ
Καλογεροπούλου 1 & Μαυρούλια,
Κιάτο Κορινθίας 20200
τηλ.: 2742400072 κιν.: 6983520020
glagonas@gmail.com
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Γνώμη
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Συγκροτήθηκε το Σώμα Εθελοντών
δήμου Βέλου-Βόχας

Πρώτη πρόεδρος εξελέγη η Κική Στεργιοπούλου η οποία εξασφάλισε ευρεία πλειοψηφία στις εκλογές
Με μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκαν οι
εκλογές του νεοσύστατου Σώματος Εθελοντών
Δήμου Βέλου-Βόχας για την
ανάδειξη διοικητικού συμβουλίου και εξελεγκτικής
επιτροπής. Θυμίζουμε,
ότι το Σώμα Εθελοντών, ιδρύθηκε στις
αρχές του τρέχοντος
έτους και αποτελεί την
εξέλιξη και μετουσίωση της Ομάδας Εθελοντισμού και Κοινωνικής Δράσης που επί σειρά
ετών, υπό τον συντονισμό της
Κικής Σαλκιτζόγλου, άφησε στην
περιοχή, ένα θετικό στίγμα σε κοινωνικές και εθελοντικές δράσεις.
Οι εκλογές πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή 27
Ιουνίου, στο ΚΑΠΗ Βραχατίου. Είχε προηγηθεί η
επιτυχηµένη Γενική Συνέλευση του Σώματος στις
13 Ιουνίου στο προαύλιο του Δημοτικού Σχολείου
Βραχατίου, όπου είχε πραγματοποιηθεί οικονομικός
απολογισμός και απολογισμός δράσεων.
Στο προσκλητήριο για τις εκλογές ανταποκρίθηκαν σχεδόν 130 μέλη του νεοσύστατου Σώματος
Εθελοντών και πρώτη με ευρεία πλειοψηφία αναδείχθηκε η Κική Στεργιοπούλου, η οποία συγκέντρωσε 79 ψήφους, αναδεικνύοντας μ’ αυτόν τον
τρόπο τη μεγάλη αποδοχή την οποία απολαμβάνει.
Δεδομένου μάλιστα ότι η δεύτερη απείχε 30 ολόκληρες ψήφους, ήταν από τις σπάνιες περιπτώσεις
που η κάλπη υπέδειξε με σαφήνεια ποιο μέλος
πρέπει να κάτσει στην καρέκλα του προέδρου.
Φωνή λαού λοιπόν, και το Διοικητικό Συμβούλιο

■ Η εφορευτική επιτροπή επί τω έργω

του Σώματος Εθελοντών Δήμου Βέλου-Βόχας διαμορφώθηκε ως εξής:
• ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: ΚΙΚΗ ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ
• ΑΝΑΠΛ. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: ΖΕΤΑ ΠΑΝΟΥΣΗ
• ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΒΙΚΗ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ
• ΑΝΑΠΛ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΣΟΥΛΑ ΚΟΥΣΟΥΛΟΥ
• ΤΑΜΙΑΣ: ΚΙΚΗ ΣΚΟΥΡΑ
• ΑΝΑΠΛ. ΤΑΜΙΑΣ: ΒΑΣΩ ΤΣΙΑΚΟΥ
• ΜΕΛΗ: ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ ΠΑΤΣΙΩΤΟΥ, ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΣΟΛΔΑΤΟΥ – ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ, ΒΙΚΗ ΛΟΥΒΗ, ΒΙΒΗ
ΚΑΛΟΦΟΡΙΔΟΥ
Εδώ να σημειώσουμε ότι στο Διοικητικό Συμβούλιο που έχει 11 μέλη συμμετέχει τιμής ένεκεν η
Κική Σαλκιτζόγλου, η οποία θυμίζουμε ότι είναι αυτή
που «έσπειρε» την ιδέα του εθελοντισμού στο δήμο

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Βέλου-Βόχας και συντόνισε την πρώτη Ομάδας
Εθελοντισμού και Κοινωνικής Δράσης. Η κα Σαλκιτζόγλου αναγορεύτηκε σε επίτιμη πρόεδρο, ως
μικρή ένδειξη αναγνώρισης του έργου της, και θα
συμμετέχει εσαεί στο Διοικητικό Συμβούλιο.
• ΕΞΕΛΕΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΛΟΥΒΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ
Το Διοικητικό Συμβούλιο, όπως τονίζεται σε σχετική ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα, µε ενότητα και
νέα ορµή πρόκειται να συνεχίσει την Διατήρηση των
αρχών του Εθελοντισµού και της συνεισφοράς στον
άνθρωπο και το περιβάλλον.
Από την πλευρά μας ευχόμαστε σιδεροκέφαλοι
και καλή θητεία σε όλους!

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

ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ

σε προσιτές τιμές.

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

(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

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
•Κλαρκ • Αυτοκινήτων • προορισμό
Δικύκλων

σας!!!
Άμεσα στον προορισμό σας

ΓΕΩΡΓΙΚΑ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

17ης Νοεμβρίου 5, Χολαργός τηλ: 210-6533.336

www.topoxoros.gr

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

(απέναντι από το Δασαρχείο Κορίνθου)

κιν: 6979-728.535

ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘ
Κ Ο ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
Ρ Ι Ν Θ Ι

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

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Περιβάλλον
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Δήμος Σικυωνίων: Ένα βήμα μπροστά
και πάλι στην πράσινη οικονομία Αδειοδότησε υδροηλεκτρικό έργο

Μ

Σπύρος Σταματόπουλος: «Έχουμε στρέψει το ενδιαφέρον και τις δράσεις μας
στη μετάβαση στην πράσινη οικονομία και την αειφορική διαχείριση»

ε στόχο την προστασία του περιβάλλοντος
και την ορθολογική διαχείριση οικονομικών
και περιβαλλοντικών πόρων, η ΔΕΥΑ Σικυωνίων προχώρησε στην εξασφάλιση άδειας
παραγωγού, για μικρό υδροηλεκτρικό έργο, ώστε να
αξιοποιηθεί η ενέργεια που γεννάται από τη ροή του νερού από υψηλότερο προς χαμηλότερο υψόμετρο.
Η άδεια η οποία χορηγήθηκε από τη Ρυθμιστική Αρχή
Ενέργειας (ΡΑΕ) θα αξιοποιηθεί για την εγκατάσταση
μικρών υδροηλεκτρικών γεννητριών κατά μήκος του
δικτύου μεταφοράς του νερού από τη δεξαμενή της
Χούνης στην δεξαμενή κεφαλής Τραγάνας-ΜουλκίουΑρκούδας-Πασίου.
Εδώ πρέπει να τονιστεί ότι η πρόταση της ΔΕΥΑ Σικυωνίων ήταν περιβαλλοντικά και οικονομοτεχνικά άρτια και γι’ αυτό εξασφάλισε την αδειοδότηση του έργου
σε μια Περιφέρεια, όπως αυτή της Πελοποννήσου, που
υπάρχει κορεσμός σε υδροηλεκτρικά έργα.

Τι περιλαμβάνει το έργο
Οι γεννήτριες θα εγκατασταθούν στις θέσεις που έχουν
κατασκευαστεί τα πιεζοθραυστικά, τα οποία ρυθμίζουν
την πίεση του δικτύου, μειώνοντάς την σε ασφαλή όρια.
Είναι μικρές σε όγκο, δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον
και αξιοποιούν πλήρως την παραγόμενη ενέργεια από τη
ροή του νερού από υψηλότερο σε χαμηλότερο υψόμετρο.
Με τη λειτουργία του μικρού υδροηλεκτρικού σταθμού, η ΔΕΥΑ Σικυωνίων θα εξασφαλίσει την παραγωγή
ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία εν πολλοίς θα αντισταθμίσει τα έξοδα της επιχείρησης για την κατανάλωση ενέργειας στα αντλιοστάσια.

Τα πολλαπλά οφέλη
Η αντιστάθμιση και κατ’ επέκτασιν μείωση των εξόδων
της επιχείρησης, αποτελεί τον πρώτο κρίκο μιας αλυσίδας
που οδηγεί αναπόδραστα σε περαιτέρω μειώσεις των

τελών ύδρευσης, αποδίδοντας το οικονομικό όφελος
στους δημότες.
Από την άλλη, η ροή του νερού, εκτός από να υδροδοτεί την παραλιακή ζώνη του δήμου Σικυωνίων, θα παράγει και την ενέργεια που απαιτείται για αυτό το έργο,
δημιουργώντας ένα αειφορικό σύστημα ορθολογικής
διαχείρισης των υδάτων και του περιβάλλοντος. Η
ΔΕΥΑ Σικυωνίων με αυτή την επένδυση δείχνει το δρόμο, για την πράσινη μετάβαση και σε επίπεδο τοπικό και
αυτοδιοικητικό, υιοθετώντας πρακτικές πράσινης οικονομίας βασισμένες στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.
Ο δήμαρχος Σικυωνίων και πρόεδρος της ΔΕΥΑΣ,
Σπύρος Σταματόπουλος, δήλωσε απολύτως ικανοποιη-

μένος για την εξασφάλιση της αδειοδότησης που ανοίγει
ένα νέο κεφάλαιο στην οικονομική και περιβαλλοντική
διαχείριση των υδάτινων πόρων της περιοχής. Ο δήμαρχος τόνισε ότι η αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας, τόσο για την προστασία του περιβάλλοντος
όσο και την μείωση του λειτουργικού κόστους, αποτελεί ένα ζητούμενο για την τοπική αυτοδιοίκηση κατά τη
μετάβαση στη νέα εποχή της πράσινης οικονομίας, της
αειφορικής διαχείρισης και της ισόρροπης – περιβαλλοντικά – ανάπτυξης. Ο δήμος Σικυωνίων, υπογράμμισε,
έχει στρέψει ήδη το ενδιαφέρον και τις δράσεις τους
προς αυτή την κατεύθυνση και το υδροηλεκτρικό έργο
εντάσσεται σ’ αυτήν τη στοχοποίηση.

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

ΔΕΥΤΕΡΑ 05 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021

Δήμος Κορινθίων:
Πρώτη δράση στην
παραλία «Καλάμια»
στο πλαίσιο της
«Γαλάζιας Σημαίας»

Μ

ε στόχο αφενός να γνωρίζουν οι λουόμενοι τους κανόνες
ασφαλούς κολύμβησης που αφορούν την υγεία και τη σωματική ακεραιότητα και αφετέρου την φροντίδα για μια καθαρή ακτή, πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 3 Ιουλίου 2021 η πρώτη
από τις πέντε δραστηριότητες περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και
πληροφόρησης του δήμου Κορινθίων, στο πλαίσιο του προγράμματος «Γαλάζια Σημαία».
Η δραστηριότητα υπό τον τίτλο «Ομιλία από το ναυαγοσώστη για
τους κανόνες ασφαλούς κολύμβησης και επίδειξη εικονικής διάσωσης από αυτόν και ομιλία του υπευθύνου της ακτής για την καθαριότητα της ακτής», έλαβε λάβει χώρα στην παραλία «Καλάμια» στις
10:30 το πρωί και απευθυνόταν προπάντων σε μαθητές όλων των
βαθμίδων αλλά και ενήλικες.

Ο

Και επίσημα τέλος στα
πλαστικά μιας χρήσης

ριστικό τέλος μπαίνει από το Σάββατο, 3 Ιουλίου, στα πλαστικά μιας
χρήσης σύμφωνα με την νομοθεσία
που ψηφίστηκε τον Οκτώβριο του 2020 με
στόχο την μείωση των πλαστικών και του
αντικτύπου που έχουν στο περιβάλλον,
ενώ δρομολογείται ο περιορισμός των
πλαστικών μπουκαλιών μέχρι το 2024.
"Αναλογιζόμενοι ότι το 50% των απορριμμάτων στη θάλασσα είναι Πλαστικά
Μιας Χρήσης και ότι η χώρα μας φημίζεται
για το περιβάλλον της και τις καθαρές θάλασσες και ακτές της, προχωρούμε σε μια
ολοκληρωμένη παρέμβαση - η οποία όχι
μόνο ενσωματώνει τη σχετική κοινοτική
Οδηγία για την καταπολέμηση της πλαστικής ρύπανσης, αλλά και εισάγει εθνικά μέτρα, με κίνητρα για την Επαναχρησιμοποίηση των καθημερινών μας προϊόντων και
την Ανακύκλωση αυτών", είχε επισημάνει
πέρυσι ο τότε υπουργός Περιβάλλοντος
και Ενέργειας Κωστής Χατζηδάκης καταθέτοντας στη Βουλή το σχετικό νομοσχέδιο.
Συγκεκριμένα, καταργούνται 10 κατηγορίες πλαστικών μιας χρήσης:
μαχαιροπίρουνα,
πιάτα,
καλαμάκια,
περιέκτες από φελιζόλ
κυπελάκια ποτών από φελιζόλ,
περιέκτες τροφίμων από φελιζόλ,
αναδευτήρες ποτών,
μπατονέτες,
στηρίγματα για μπαλόνια,
πάσης φύσεως προϊόντα που διασπώνται σε μικροπλαστικά (οξοδιασπώμενα
πλαστικά)
Για τους Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης η απαγόρευση χρήσης των ανωτέρω
πλαστικών προϊόντων μιας χρήσης ισχύει

ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ
ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ - ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ
• ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ • ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ • ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ
• PARK PILOT • ΓΡΥΛΟΙ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ • ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ
ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ

κιν. 6948 104163-65, fax:211 7702882
ΠΟΥΛΙΤΣΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ - e-mail: drososservice@gmail.com

gnomipoliton@gmail.com
gnomipoliton.com

ISSN: 2732-7973

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

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

από την 1η Φεβρουαρίου 2021.
Ακόμα, από τις 3 Ιουλίου 2021 προβλέπεται υποχρεωτική σήμανση συσκευασίας
των ακόλουθων πλαστικών προϊόντων:
Σερβιέτες υγιεινής, ταμπόν και εφαρμογείς ταμπόν, υγρά μαντηλάκια, προϊόντα
καπνού με φίλτρο και φίλτρα για χρήση σε
συνδυασμό με προϊόντα καπνού, κυπελάκια για ποτά.
Με τον τρόπο αυτό ενημερώνεται ο καταναλωτής για τις κατάλληλες επιλογές
διαχείρισης του προϊόντος ως αποβλήτου
ή τους τρόπους διάθεσης αποβλήτων που
πρέπει να αποφεύγονται για το συγκεκριμένο προϊόν σύμφωνα με την ιεράρχηση
των αποβλήτων και την παρουσία πλαστικών υλών στο προϊόν και τις επακόλουθες
αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις
από την απόρριψη στο περιβάλλον.

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

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Κοινωνία
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ΠΕ Κορινθίας: Δωρεάν θέσεις φιλοξενίας
παιδιών οικονομικά αδυνάτων οικογενειών
σε κατασκηνώσεις του νομού

Η

Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής
Μέριμνας της Π.Ε. Κορινθίας, σε συνεργασία
με τους ιδιοκτήτες των κατασκηνώσεων που
δραστηριοποιούνται στο νομό, διαθέτουν δωρεάν
συνολικά 21 θέσεις φιλοξενίας σε παιδιά οικογενειών με οικονομικές δυσκολίες.
Οι θέσεις αφορούν, χρονικά, στην κατασκηνωτική
περίοδο από 31 Ιουλίου έως 30 Αυγούστου.
Αναλυτικά και σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση της αρμόδιας υπηρεσίας προβλέπονται τα
εξής:
«Η Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Κορινθίας, σε συνεργασία με τους
ιδιοκτήτες των κατασκηνώσεων που δραστηριοποιούνται στο Νομό μας, SROPT CAMP Α.Ε.
(Λουτράκι), RANCH SKOURAS Α.Ε. (Σοφικό},
FREELAND Ε.Π.Ε. (Χιλιομόδι) & SUMMER FUN
Ι.Κ.Ε. (Ξυλοκέριζα) και μετά την ευγενική τους χορηγία, στα πλαίσια της κοινωνικής τους προσφοράς
προς τους συνανθρώπους που έχουν ανάγκη, παραχωρούν δωρεάν συνολικά είκοσι μία (21) θέσεις φιλοξενίας κατά την τρέχουσα κατασκηνωτική
περίοδο, σε παιδιά οικογενειών που βρίσκονται σε
ένδεια.
Κατόπιν αυτών, θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε τα
εξής:
Όποια οικογένεια επιθυμεί να συμμετάσχει το παιδί της, ηλικίας από 6 έως 16 ετών, στο εν λόγω κατασκηνωτικό πρόγραμμα (οι 21 θέσεις αφορούν μέρος του χρονικού διαστήματος από 31.7.2021 έως
30.8.2021), μπορεί να υποβάλλει αίτηση στη Δ/νση
Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας (Αγίου
Νικολάου 29, Κόρινθος) με καταλυτική ημερομηνία κατάθεσης αυτής, την Παρασκευή 16.07.2021
προσκομίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά:
Αίτηση του Γονέα ή των ασκούντων την επιμέλεια
(ανάδοχος, κηδεμόνας, κ.ο.κ.) του παιδιού (χορηγείται από την υπηρεσία μας).
• Φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή
του διαβατηρίου.
• Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 περί της ακριβούς διεύθυνσης του τόπου διαμονής.
• Εκκαθαριστικό σημείωμα του φορολογικού έτους
2019 ή του 2020.
• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τον
οικείο Δήμο. Οι πολύτεκνοι, εκτός του πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από τον οικείο
Δήμο, θα υποβάλουν και πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος
(Α.Σ.Π.Ε.).
• Κάρτα ανεργίας σε ισχύ, εφόσον πρόκειται για
άνεργο γονέα. Βεβαίωση ΑΜΚΑ των παιδιών.
Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι δηλώνουν παιδιά
από γάμο που έχει λυθεί, απαιτείται:
• Επιμέλεια ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/86,
θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, ότι ο
δικαιούχος έχει την επιμέλεια των παιδιών ή
• Υπεύθυνη Δήλωση του ν! 1599/86 του γονέα που
έχει την επιμέλεια, θεωρημένη για το γνήσιο της
υπογραφής, ότι συναινεί στη συμμετοχή των παι-

διών του στο πρόγραμμα.
• Όταν οι δικαιούχοι δεν είναι γονείς των παιδιών
(φυσικοί ή θετοί) αλλά ασκούντες την επιμέλεια
(ανάδοχοι, κηδεμόνες, κ.ο.κ.), απαιτείται επίσημο
δικαιολογητικό από αρμόδια αρχή περί ανάθεσης
της επιμέλειας.

• Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που πιστοποιεί την οικονομική αδυναμία της οικογένειας.
Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Κοινωνικής
Αλληλεγγύης στο τηλέφωνο 2741363255 (Υπεύθυνη κα. Μαρδίκη Παρασκευή)».
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Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Θριαμβευτική επανεκλογή Τσιχριτζή στην ΕΠΣ Κορινθίας
Ισχυρή εκπροσώπηση της Βόχας στο νέο συμβούλιο

Μ

ε θριαμβευτικό τρόπο επανεκλέχθηκε πρόεδρος της ΕΠΣ
Κορινθίας ο Μιχάλης Τσιχριτζής, αφού κατάφερε να συγκεντρώσει 19 από τις 21 ψήφους των αθλητικών σωματείων που είχαν δικαίωμα
ψήφου, έναντι του Γιώργου Τριαντάφυλλου που πήρε μόλις 2 ψήφους.
Επιπλέον, στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΠΣ Κορινθίας η Βόχα,
έχει ισχυρή παρουσία και μάλιστα με
άρωμα γυναίκας, αφού εκλέχθηκε
τόσο ο “βετεράνος” της Διοίκησης,
Νίκος Ραχανιώτης όσο και η νεοεισερχόμενη στα διοικητικά Ελένη
Μανάβη.
Ο ΝΊΚΟΣ ΡΑΧΑΝΙΏΤΗΣ, που είχε
διατελέσει ταμίας στο απερχόμενο
Διοικητικό Συμβούλιο, είναι δημοτικός σύμβουλος Βέλου-Βόχας και επί
χρόνια παράγοντας του κορινθιακού
ποδοσφαίρου, ο οποίος χαίρει ευρείας
εκτίμησης και αποδοχής.
Η ΕΛΈΝΗ ΜΑΝΆΒΗ, η οποία κατάφερε να συγκεντρώσει περισσότερες
από τις μισές ψήφους των σωματείων,
αποδεικνύοντας μ’ αυτόν τον τρόπο
την ευρεία αποδοχή που έχει, είναι
από το Ζευγολατιό και είναι η σύζυγος
του πρόεδρου της Κοινότητας Γιάννη
Παπαδημητρίου, αλλά και αδελφή του
επικεφαλής της αντιπολίτευσης Βέλου-Βόχας Θανάση Μανάβη.
Σιδεροκέφαλοι και οι δύο!
Ευχόμαστε καλή επιτυχία στο έργο
τους για το καλό του κορινθιακού ποδοσφαίρου!

Αναλυτικά τα αποτελέσματα

«Οι ομάδες της Γ’ Εθνικής να μη
μειωθούν φέτος»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΆ ΟΙ ΥΠΟΨΉΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΌ ΣΥΜΒΟΎΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΣ ΚΟΡΙΝΘΊΑΣ ΈΛΑΒΑΝ ΜΕ ΣΕΙΡΆ ΑΡΙΘΜΟΎ ΨΉΦΩΝ:
[ΕΚΛΈΓΟΝΤΑΙ ΟΙ 10 ΠΡΏΤΟΙ – ΜΕ ΈΝΤΟΝΑ ΓΡΆΜΜΑΤΑ]

Βράκας Παναγιώτης
Μαργέτης Νικόλαος
Μανάβη Ελένη
Δημόπουλος Δημήτριος
Ραχανιώτης Νικόλαος
Μπαρδούλης Γεώργιος
Σιτές Θεοφάνης
Τσάκωνας Ιωάννης
Σταύρου Παναγιώτης
Παπαϊωάννου Γεώργιος
Γεώργαρης Παναγιώτης
Αναγνωστόπουλος Χρήστος
Πιέρρος Σπυρίδων
Λαθούρης Κωνσταντίνος
Σπηλιώτης Γεώργιος
Αμπαδιωτάκη Μαργαρίτα
Γκίλλα Νίκη
Καραχρήστος Αθανάσιος
Κεφοκέρης Θωμάς

Cafe_cocktail_resto
Παραλία Βραχατίου

Always the sun
& 2741 055850

17
13
11
11
10
10
10
10
8
7
7
6
6
5
5
4
4
3
3

Γιαννούλης Παναγιώτης
Νικολάου Σωτήριος

2
2

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ:
[ΕΚΛΈΓΟΝΤΑΙ ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΠΡΏΤΟΙ]

Μπράμης Αθανάσιος
Βλάχος Λουκάς
Λέκκας Δημήτριος
Κυριάκης Κωνσταντίνος
Σκαλτσάς Ιωάννης

11
10
8
4
2

Δηλώσεις του Μιχάλη Τσιχριτζή
Ο πρόεδρος της ΕΠΣ Κορινθίας
ευχαρίστησε τα σωματεία που του
έκαναν την τιμή να είναι και πάλι πρόεδρος της Ένωσης και δήλωσε μεταξύ
άλλων: «Συνεχίζεται το έργο το οποίο
έχουμε ξεκινήσει, με μεγαλύτερη δύναμη. Θα γίνει επανεκκίνηση σε όλα τα
επίπεδα και πιστεύω ότι η προσεχής τετραετία θα είναι ακόμη πιο παραγωγική
για το κορινθιακό ποδόσφαιρο».

Εν τω μεταξύ αίτημα κατατέθηκε
στον πρόεδρο της ΕΠΟ Θοδωρή Ζαγοράκη για την αναβολή της μείωσης
του αριθμού των ομάδων της Γ΄ Εθνικής. Συγκεκριμένα οι βουλευτές Νέας
Δημοκρατίας, Λακωνίας κ. Νεοκλής
Κρητικός, Μεσσηνίας κ. Περικλής Μαντάς, Αργολίδας κ. Γιάννης Ανδιανός
και Ηλείας κ. Ανδρέας Νικολακόπουλος, απέστειλαν επιστολή προς τον
πρόεδρο της ΕΠΟ κ. Θοδωρή Ζαγοράκη, η οποία αναφέρεται στην ανάγκη μη εφαρμογής της σχεδιαζόμενης
μείωσης των ομάδων στη Γ’ Εθνική
Κατηγορία, ως αποτέλεσμα των δύσκολων συνθηκών που αντιμετώπισαν οι ομάδες όλη τη χρονιά λόγω της
πανδημίας.
Με δεδομένη την πεποίθηση ότι
η μη εφαρμογή δε θα δημιουργήσει
πρόβλημα στην σχεδιαζόμενη αναδιάρθρωση οι 4 βουλευτές θεωρούν
ότι, «…θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμο και
εποικοδομητικό οι αλλαγές να υλοποιηθούν από την επόμενη χρονιά, δίνοντας έτσι επαρκή χρόνο σε όλες τις
ομάδες να αντιμετωπίσουν καλύτερα τα
πλήγματα που η πανδημία προκάλεσε.
Αλλά και να προσαρμοστούν καλύτερα
στα νέα δεδομένα και σε συνθήκες κανονικότητας, ηρεμίας και νηφαλιότητας,
που τόσο πολύ έχουν λείψει κατά το
τελευταίο έτος από τον ελληνικό αθλητισμό».

Γνώμη
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Εγκαίνια για το πρότυπο πρακτορείο ΟΠΑΠ
Δαληβίγκα στο Βραχάτι

Τ

ο πρώτο στην Κορινθία και ομολογουμένως
το εντυπωσιακό Πρότυπο Πρακτορείο ΟΠΑΠ
Δαληβίγκα, το οποίο βρίσκεται επί της παλαιάς
εθνικής οδού στο Βραχάτι, άνοιξε και επίσημα τις
πύλες του την Παρασκευή 25 Ιουνίου, σε μια ξεχωριστή εκδήλωση εγκαινίων.
Πλήθος κόσμου μεταξύ των οποίων φορείς της
τοπικής αυτοδιοίκησης, προσωπικότητες από τον
πολιτικό, δημοσιογραφικό και επιχειρηματικό χώρο
της Κορινθίας και όχι μόνον, έδωσαν το παρόν στα
λαμπερά εγκαίνια.
Μεταξύ των παρευρισκόμενων ξεχωρίσαμε τον
βουλευτή του ΚΙΝΑΛ Μιχάλη Κατρίνη, τον γραμματέα του ΚΙΝΑΛ Κορινθίας Δημήτρη Αγγελόπουλο, τον Δήμαρχο Βέλου – Βόχας Αννίβα Παπακυριάκο, τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Κορινθίας
Παναγιώτη Πιτσάκη, τον Περιφερειακό Σύμβουλο

Γιώργο Οικονόμου, τον πρόεδρο του Δημοτικού
Συμβουλίου Μιχάλη Σδράλη, την πρόεδρο του
ΝΠΔΔ «Ανέλιξη» Μαρία Καλλίρη, τον πρόεδρο
του Λιμενικού Ταμείου Βόχας Γιώργο Δαληβίγκα
και τον πρόεδρο του Βραχατίου Γιώργο Βασιλείου
καθώς και τον επικεφαλής της ελάσσονος αντιπολίτευσης δήμου Κορινθίων Νίκο Σταυρέλη. Ακόμη
παραβρέθηκαν οι επιχειρηματίες Δημήτρης Μανωλάκης, Κυριάκος Τζελέπης, Γιώργος Μουρούτσος κ.ά.
Την τελετή των εγκαινίων και τον αγιασμό του
χώρου έκανε ο εφημέριος της Αγίας Παρασκευής
Βραχατίου και οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν λαχταριστά εδέσματα, αναψυκτικά και μπύρα, ευχόμενοι «καλές δουλειές» και
«καλά κέρδη» στους ιδιοκτήτες.
Θυμίζουμε ότι το πρότυπο πρακτορείο ΟΠΑΠ του

Παναγιώτη Δαληβίγκα είναι το πρώτο του είδους
του στην Κορινθία και αποτελεί έναν άνετο χώρο
150 τετραγωνικών, με 35 οθόνες τοίχου, όπου
προβάλλονται όλα τα παιχνίδια του ΟΠΑΠ, σύγχρονα
τραπεζοκαθίσματα και άνετη διαμόρφωση. Τις εντυπώσεις κλέβει η οθόνη 85 ιντσών που προβάλει
όλες τις ζωντανές μεταδόσεις των αθλημάτων καθώς και η ξεχωριστή αίθουσα για slot-machines.
Επιπλέον το πρακτορείο διαθέτει μίνι-μπαρ που
προσφέρει καφέ, μπύρες και αναψυκτικά που μπορούν να απολαμβάνουν οι πελάτες, σε ένα φιλόξενο και πολιτισμένο περιβάλλον ευρωπαϊκών
προδιαγραφών.
Στο πρακτορείο Π. Δαληβίγκα οι πελάτες θα εξακολουθούν να εξοφλούν τους λογαριασμούς προς
ΔΟΥ, ΕΝΦΙΑ, ΕΦΚΑ, ΔΕΗ, COSMOTE, VODAFONE
κ.α. καθημερινά καθώς και τα Σαββατοκύριακα.
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Νέος Αρχιμανδρίτης του Οικουμενικού Θρόνου
ο Αρχιμ. Νικηφόρος Εικοσιδέκας
Ο Αρχιμανδρίτης Νικηφόρος Εικοσιδέκας γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Ζευγολατιό
και τιμά με τις διακρίσεις του την ιδιαίτερη πατρίδα του

Α

νήμερα της εορτής του Αγίου Πνεύματος στην
Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Αγίας Τριάδος των Τζαγκαρόλων, ο Σεβ. Μητροπολίτης Σαράντα Εκκλησιών ως εκπρόσωπος της
Αυτού Θειοτάτης Παναγιότητος κ.κ. Βαρθολομαίου
κ.κ. Ανδρέας χειροθέτησε τον Πανοσιολογιώτατο
Αρχιμανδρίτη και αδελφό της Μονής π. Νικηφόρο
Εικοσιδέκα με την εντολή της Α. Θ. Π. του Οικουμενικού μας Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου, ύστερα
από εισηγητική πρόταση του Καθηγουμένου της Ιεράς Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής Αγίας
Τριάδος των Τζαγκαρόλων, Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Δορυλαίου κ. Δαμασκηνού.
Ο Σεβασμιώτατος αφού ανέγνωσε το ευεργετήριο
απαντητικό γράμμα του Οικουμενικού μας Πατριάρ-

■ Το παρόν στην τελετή έδωσε και
η μητέρα του π. Νικηφόρου, Ελένη.

χου, συνεχάρη τον τιμώμενο Αρχιμανδρίτη.
Με λόγια αγάπης ομίλησε για τον ακούραστο Αρχιμανδρίτη ο Καθηγούμενος της Μονής Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Δορυλαίου κ.κ. Δαμασκηνος, τονίζοντας τα χαρίσματα του βίου και της διακονίας του.
Τέλος συνεχάρει και εκείνος τον π. Νικηφόρο και
τον συμβούλεψε το οφίκιο που έλαβε σήμερα να το
αφιερώσει στον Θεό και στην Αγία Τριάδα που με
τόση αγάπη διακόνησε τόσα χρόνια, καθώς και σε
όλους εκείνους τους ανθρώπους που στιγμάτισαν με
πνευματικές διαδρομές την ζωή του.
Συγκινημένος ο π. Νικηφόρος με δάκρυα στα μάτια ευχαρίστησε τον Οικουμενικό μας Πατριάρχη κ.κ.
Βαρθολομαίο για την ύψιστη αυτή τιμή, τον εκπρό-

σωπο του Οικουμενικού μας Πατριάρχου Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Σαράντα Εκκλησιών κ.κ. Ανδρέα,
τον Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη μας κ.κ. Δαμασκηνό,
τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Δορυλαίου και Καθηγούμενο της Μονής κ.κ. Δαμασκηνό για την πρόταση του προς τον Οικουμενικό μας Πατριάρχη, τον
Καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου στο
Καρύδι Αρχιμ Ιερεμία Χλιαρά, τους αδελφούς κληρικούς της Μονής, την Καθηγουμένη της Ιεράς Μονής
Τιμίου Προδρόμου Κορακιών Γερόντισσα Θεοφόρα
και όλο τον κόσμο που παρέστη στην χαρά της ζωής
του.
Η εφημερίδα μας συγχαίρει τον π. Νικηφόρο και
εύχεται ολόψυχα και εις ανώτερα!

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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6 Ιουλίου 1948: Η διώρυγα της Κορίνθου
ανοίγει πάλι μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο
Οι Γερμανοί την είχαν ανατινάξει πριν αποχωρήσουν από την Ελλάδα το 1944 – Τόνοι χώματος
και χάλυβα μέσα στο κανάλι – Η χρηματοδότηση από το σχέδιο Μάρσαλ

Τ

ον Οκτώβριο του 1944 οι Γερμανοί
αποχωρούν από την Ελλάδα και πίσω
τους αφήνουν συντρίμμια. Πέρα
από την καταδυνάστευση του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας και
την κατασπατάληση και απομύζηση του δημόσιου
πλούτου, οι κατακτητές φεύγοντας προκαλούν και
σημαντικές υλικές ζημιές. Μεταξύ αυτών των καταστροφών συγκαταλέγεται και η ανατίναξη της Διώρυγας του Ισθμού. Οι Γερμανοί είχαν ανατινάξει τις
δύο χαλύβδινες γέφυρες που είχαν κατασκευάσει οι
ίδιοι μετά την κατάκτηση της Ελλάδας και είχαν φράξει το κανάλι με τόνους χωμάτων και άλλων υλικών.
Αλλά ας δούμε τα πράγματα από την αρχή.

Η υποχώρηση των Γερμανών και η ανατίναξη
της Διώρυγας
Στα τέλη Απριλίου του 1941 οι Γερμανοί είχαν φτάσει στον Ισθμό. Οι αλεξιπτωτιστές του Χίτλερ έπεφταν
κατά σμήνη στη στενή γέφυρα γης για να την καταλάβουν και οι οπισθοχωρούντες Άγγλοι μαζί με τις τελευταίες τουφεκιές τους, ανατίναξαν και τη Διώρυγα.
Μαζί και τη διπλή, χαλύβδινη γέφυρα, σιδηροδρομική και οδική που εξυπηρετούσε τη συγκοινωνία.
Οι Γερμανοί άμα τη εγκατάστασή τους αποκατέστησαν την κυκλοφορία στη Διώρυγα και έφτιαξαν
δύο γέφυρες για να εξυπηρετούνται οι χερσαίες
συγκοινωνίες. Μία για τη σιδηροδρομική γραμμή
και μία για το οδικό δίκτυο. Αποχωρώντας όμως το
1944 από τη χώρα μας ανατίναξαν και τις δύο αυτές
γέφυρες και τις έριξαν μέσα στο κανάλι. 645.000
κυβικά μέτρα γης και βράχου, 1800 τόνοι χάλυβα
μαζί με 130 σιδηροδρομικά οχήματα, 6 ατμομηχανές και άνω των 40 τόνων σιδηροτροχιές έπεσαν
στη Διώρυγα και την κατέστησαν απροσπέλαστη για
τη ναυσιπλοΐα. Επιπλέον μέσα στο κανάλι είχε βυθιστεί, σκόπιμα, το 3.400 τόνων ατμόπλοιο Vesta!

Το σχέδιο Μάρσαλ
Την 1η Αυγούστου 1947 στο πλαίσιο του Σχεδίου Μάρσαλ οργανώθηκε στην Ελλάδα η Grecian
District, οργανισμός Αμερικανών μηχανικών με
έδρα την Αθήνα, επιφορτισμένος με την ανασυγκρότηση της χώρας. Επικεφαλής ο συνταγματάρχης
David W. Griffiths, ο οποίος άφησε τη θέση του ως
διοικητής της επαρχίας Galveston για να ασχοληθεί
με τα ελληνικά μηχανικά έργα ανασυγκρότησης.
Μαζί του αρκετοί μηχανικοί και προσωπικό επίσης,
Αμερικανοί.
Το Σώμα Μηχανικού των Αμερικανών συνεργά-

στηκε από την αρχή με το προσωπικό των εργολάβων και το ελληνικό Υπουργείο Δημοσίων Έργων.
Οι εργολάβοι στρατολόγησαν με επιτυχία Έλληνες
υπηκόους αλλά δυσκολεύτηκαν να προσελκύσουν
Αμερικανούς εποπτικούς συμβούλους, λόγω των
ασταθών πολιτικών συνθηκών στην Ελλάδα. Στο ζενίθ της δράσης της η Grecian District απασχολούσε
629 Αμερικανούς και 12.131 Έλληνες.
Το κανάλι της Κορίνθου ήταν μία από τις μεγαλύτερες κατασκευαστικές προκλήσεις που αντιμετώπισε
η εταιρεία. Μόνο 7 χιλιόμετρα σε μήκος, εξοικονοΓΥΡΙΣΤΕ ΣΕΛΙΔΑ

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
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Ζευγολατιό Κορινθίας
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μούσε στη ναυσιπλοΐα περίπου 200 χιλιόμετρα περίπλου της Πελοποννήσου, από την ανατολική προς τη
δυτική Ελλάδα. Η υποχώρηση των Γερμανών όπως
είπαμε είχε προκαλέσει τεράστια ζημιά. Επιπλέον, η
παντελής έλλειψη συντήρησης στη διάρκεια του πολέμου είχε επηρεάσει τους κυματοθραύστες της εισόδου με αποτέλεσμα το κανάλι να χτυπιέται αλύπητα από τη θάλασσα και η ύπαρξή του να καθίσταται
απολύτως επισφαλής.
Οι εργασίες για την επισκευή του καναλιού άρχισαν τον Οκτώβριο του 1947. Η προσπάθεια απομάκρυνσης των χωμάτινων όγκων και των συντριμμιών
απαιτούσε ειδικό εξοπλισμό και αυστηρά χρονοδιαγράμματα για να ολοκληρωθεί. Η Steers-Grove, μία
από τις δύο κοινοπραξίες, χρησιμοποίησε βυθοκόρα,
πλωτές ράγες, ρυμουλκά, και πλωτά οχήματα για
την απομάκρυνση των μπάζων στην προσπάθεια
καθαρισμού. Η Atkinson-Drake-Park, η άλλη κοινοπραξία, ανέλαβε την επισκευή των δρόμων και των
γεφυρών.
Εννέα μήνες μετά, σαν σήμερα στις 6 Ιουλίου
1948 η Διώρυγα παραδόθηκε στην κυκλοφορία για
τα μικρής χωρητικότητας πλοία, αφού ένα μελίσσι
ανθρώπων δούλεψε εντατικά και ακατάπαυστα απομακρύνοντας τόνους χωμάτων και μετάλλων από το
θαλάσσιο πέρασμα.

Τα πρώτα (νέα) εγκαίνια
Τα πρώτα (νέα) εγκαίνια της Διώρυγας έγιναν με
ιδιαίτερη λαμπρότητα σε μια εποχή που οι μπαρουτοκαπνισμένοι και χαροκαμένοι Έλληνες δεν χρειάζονταν φιέστες αλλά ουσιαστική υποστήριξη στην
οικονομία του τόπου για την ανασυγκρότηση και την
αναγέννηση της πατρίδας.
Εν πάση περιπτώσει, όπως περιγράφουν οι εφημερίδες της εποχής, «την 12ην μεσημβρινήν εγένοντο
τα εγκαίνια της αποδόσεως εις την ναυσιπλοΐαν του
Ισθμού της Κορίνθου δια του διάπλου του πρώτου
ελαφρού πλοίου. Προς τούτο κατήλθεν εις τον Ισθμόν
ο αντιπρόεδρος της κυβερνήσεως κ. Τσαλδάρης, ο
υπαρχηγός των Φιλελευθέρων κ. Σοφ. Βενιζέλος και
οι υπουργοί κ.κ. Κωστόπουλος, Αιλιανός, Σακελλαρίου, Κιζάνης, Νικολαΐδης, Λόντος, Καραμανλής, Πολίτης και Ρέντης. Επίσης, οι βουλευταί κ.κ. Παπακωνσταντίνου και Παπαδημητρίου, ο δήμαρχος Πειραιώς
κ. Χαραλαμπόπουλος και ο αρχηγός της Χωροφυλακής κ. Μιχαλόπουλος.
Επίσης», συνεχίζει η εφημερίδα «Εμπρός» στο ρεπορτάζ της, «ο επιτετραμένος των Ηνωμένων Πολιτειών κ. Ράνκιν, ο αρχηγός της Αμερικανικής εν Ελλάδι
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είσοδον και άλλη προ της εξόδου, εδείκνυον το τμήμα
της διώρυγος εις το οποίο οι Γερμανοί δια μεγάλων
ανατινάξεων είχαν προκαλέσει κατολισθήσεις. Την
πρώτη ταινίαν έκοψεν από της πρώρας του ρυμουλκού, διά ψαλλίδος, ο αντιπρόεδρος της κυβερνήσεως
κ. Τσαλδάρης, τη δε δευτέραν, από της ιδίας θέσεως
ο αρχηγός της ΑΜΑΓΚ κ. Γκρισγουωλντ. Κατά τη διάρκεια του διάπλου προσεφέρθηκαν εις τους κεκλημένους ξηρά τροφή και αναψυκτικά», δεν παραλείπει να
σημειώσει ο ρεπόρτερ της «Ελευθερίας».

Η ολοκλήρωση των έργων
και τα δεύτερα εγκαίνια!

■ H γέφυρα τύπου "Μπέιλι" που είχε τοποθετηθεί
στον Ισθμό ενώ στο βάθος της φωτογραφίας
διακρίνονται οι τόνοι χώματος που έφραζαν
τη Διώρυγα

Αποστολής μετά της κυρίας Γκρισγουωλντ, οι κ.κ. Φόστερ και Μακ Γκη ο υπαρχηγός της ΑΜΑΓΚ κ. Χάουερντ, ο ναύαρχος Σνέκεμπεργκ, ο κ. Μπέρι σύμβουλος της αποστολής, ο κ. Σέϋ διευθυντής του Γραφείου
Τύπου της ΑΜΑΓΚ, οι κ. Χόλτς, Χόλμγκριν, Μακγουάϋαρ και πλείστοι άλλοι προσκεκλημένοι, καθώς και
αντιπρόσωποι του αθηναϊκού και ξένου τύπου».
Τους καλεσμένους υποδέχτηκαν στο Καλαμάκι ο
νομάρχης Αργολιδοκορινθίας κ. Ζαούσης, ο έπαρχος
Κορίνθου κ. Σταυρόπουλος, ο ανώτερος διοικητής
της χωροφυλακής Πελοποννήσου συνταγματάρχης
Αγαπητός, ο δήμαρχος Λουτρακίου κ. Μπολέτης και
πλήθος κόσμου.
Οι υψηλοί προσκεκλημένοι, όπως μεταφέρει το
ρεπορτάζ της εφημερίδας «Ελευθερία», έφτασαν
στην Ισθμία με αυτοκίνητα της αμερικανικής αποστολής. «Εκεί οι κεκλημένοι επέβησαν ρυμουλκού και
διέπλευσαν τη διώρυγα μέχρι Ποσειδωνίας, οπόθεν
επιβάντες πάλιν των αυτοκινήτων, επανήλθον εις
Αθήνας. Δύο ταινίαι με τα εθνικά χρώματα της Ελλάδος και των Ηνωμένων Πολιτειών, μία ολίγον μετά την

Τα έργα ολοκληρώθηκαν τον επόμενο χρόνο, το
καλοκαίρι του 1949 με την πλήρη διάνοιξη του καναλιού για τη διέλευση μεγαλύτερων πλοίων αλλά
και την κατασκευή των δύο γεφυρών της σιδηροδρομικής και της οδικής για την εξυπηρέτηση των
χερσαίων συγκοινωνιών. Μέχρι τότε η συγκοινωνία
εξυπηρετούταν από μια γέφυρα Μπέιλυ, ένα είδος
μεταφερόμενης, προκατασκευασμένης γέφυρας,
που αναπτύχθηκε κατά τον Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο για
στρατιωτικούς σκοπούς.
Για την κατασκευή των νέων γεφυρών απαιτήθηκαν 650 τόνοι χάλυβα, αγορασμένου στις ΗΠΑ, ενώ
παράλληλα ανακατασκευάστηκε η, από Ελευσίνα
έως Κόρινθο, εθνική οδός, η οποία ήταν επίσης
αδιάβατη μετά τον πόλεμο.
Με την ολοκλήρωση και αυτών των έργων, οι Έλληνες και δη οι Κορίνθιοι, είχαν τη «χαρά» να ξαναζήσουν εγκαίνια, αυτή τη φορά με την παρουσία του
βασιλικού ζεύγους του Παύλου και της Φρειδερίκης.
Οι «βασιλείς» διέπλευσαν περήφανοι για το έργο, τη
Διώρυγα και έκοψαν τις κορδέλες στις νέες χαλύβδινες γέφυρες, ενώ ο Μητροπολίτης Κορινθίας τελούσε αγιασμό. Μάλιστα η βασίλισσα ενθουσιασμένη
από το έργο και την υποδοχή του κόσμου χόρεψε
μαζί με τα παραδοσιακά χορευτικά τμήματα που
είχαν προσκληθεί στο χώρο για να τιμήσουν με την
παρουσία τους τα εγκαίνια.
Η αλήθεια είναι ότι σ’αυτή τη χώρα πάντα μας περίσσευαν οι φιέστες, οι εορτασμοί, οι χοροί και τα
πανηγύρια ακόμη κι όταν ο λαός πεινούσε κυριολεκτικά!
Έρευνα-Επιμέλεια-Κείμενα:
Γιώτα Χρ. Αθανασούλη
Πηγές:
•
•
•
•
•
•

Αρχείο Εφημερίδων Εθνικής Βιβλιοθήκης
Αρχείο Εφημερίδων Ελληνικής Βουλής
Περιοδικό Life, Μάρτιος 1948
Αρχείο Αμερικάνικης Σχολής Κλασικών Σπουδών
Das Bundesarchiv, ψηφιακό αρχείο
US Army Corps of Engineers, ψηφιακό αρχείο
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ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΊΑΣΗ
Γράφει ο ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ

DONALD R. KIRSCH - OGI
OGAW

ΚΥΝΗΓΟΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Εκδόσεις: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης
ISBN 978-960-524-603-7
Σελίδες : 272

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ
Η απίθανη αναζήτηση για την ανακάλυψη νέων γιατρικών
Πριν από κάμποσες χιλιάδες χρόνια,
ένας αρχαίος πρόγονός μας ένοιωθε
πόνο στην κοιλιά και έντονη δυσφορία. Στο κατάλυμα που κατοικούσε, με
άλλα μέλη της ομάδας του, δεν υπήρχε κανένα φάρμακο για την περίπτωσή του, ούτε για άλλες περιπτώσεις
άλλωστε. Μη έχοντας λύση και αφού
ο πόνος εξακολουθούσε να τον ενοχλεί, αποφάσισε να κάνει ότι έκαναν
και ορισμένα ζώα, που είχε παρατηρήσει κατά τη διάρκεια του κυνηγιού.
Άρχισε να δοκιμάζει ότι καρπό, φύλλο,
ρίζα, χορτάρι έβρισκε μπροστά του.
Κάποια στιγμή μασώντας ένα από τα
χόρτα της δοκιμής αισθάνθηκε ανα-

κούφιση. Το κατέγραψε για να το
χρησιμοποιήσει στον επόμενο
πονόκοιλο.
Ο πρόγονός μας μόλις είχε
ανακαλύψει τη φαρμακευτική
ιδιότητα των βοτάνων, ο ίδιος δε
αναγορεύτηκε σε εξέχον μέλος
της φυλής και πιθανότατα εξελίχτηκε σε αρχηγό και αρχιερέα.
Εννοείται ότι για να καταγραφεί
το πρώτο φαρμακευτικό βότανο
κάμποσοι επίδοξοι ερευνητές
δηλητηριάστηκαν ή στην καλύτερη περίπτωση έκαναν τον
πόνο τους οδυνηρότερο.
Στη σύγχρονη εποχή για
την αναζήτηση φαρμάκων δεν
χρειάζεται να δοκιμάζει ο επιστήμονας ερευνητής τα διάφορα σκευάσματα, μέχρι να βρει
το κατάλληλο, γιατί αν ίσχυε
κάτι τέτοιο ούτε φάρμακα θα είχαμε
ούτε βέβαια και ερευνητές.
‘Κυνηγοί φαρμάκων’ είναι το όνομα που έχουν δώσει στους ειδικούς
επιστήμονες που ασχολούνται με την
έρευνα, γιατί η αναζήτηση ενός φαρ-

μάκου, ανάμεσα σε χιλιάδες ή και
εκατομμύρια δυνατές επιλογές, είναι
σαν την αναζήτηση θηράματος από
κυνηγό στη σκοτεινή ζούγκλα. Κυνήγι που συχνά οδηγεί σε απρόβλεπτα
αποτελέσματα. Πως θα σας φαινόταν
αν μαθαίνατε τη σχέση του Gin Tonic
με το κινίνο, ή την περιπέτεια της
ασπιρίνης πριν γίνει το δημοφιλέστατο
φάρμακο που γνωρίζουμε.
Από την εποχή του αρχαίου μας
προγόνου που δοκίμαζε ότι μπορούσε να μασήσει μέχρι τη σημερινή εποχή της χημείας, το κυνήγι των
φαρμάκων πέρασε από πολλά στάδια.
Θρησκευτικές πεποιθήσεις, δεισιδαιμονίες, φιλοσοφικές απόψεις, πολιτικές σκοπιμότητες, σε συνεργασία με
επιφανειακή γνώση και περιορισμένη
εμπειρία, κυριάρχησαν όλους τους
προηγούμενους αιώνες με δραμα-

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ
Ο Δρ Ντόναλντ Κιρς έχει εργαστεί ως
κυνηγός φαρμάκων επί τριάντα πέντε
χρόνια, κατέχει είκοσι τέσσερις πατέντες σχετικές με φάρμακα, έχει γράψει
περισσότερα από πενήντα άρθρα, έχει
διατελέσει κριτής για περιοδικά υψηλού κύρους, διευθυντής, επικεφαλής
ερευνητικών ομάδων και κορυφαίο
επιστημονικό στέλεχος της Wyeth, της
Cyanamid, της Squibb και της Cambria
Pharmaceuticals, ενώ σήμερα διδάσκει μεθόδους ανακάλυψης φαρμάκων
στη Σχολή Επιμόρφωσης του Harvard.

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

τικές συνέπειες σε πάσχοντες,
αλλά και αποτυχόντες θεραπευτές. Να μην εξαιρέσουμε την
εποχή που η όποια γνώση ταυτιζόταν με τη μαγεία και οδηγούσε με σιγουριά στην εξιλαστήριο
πυρά, ούτε τα εκατομμύρια ζώων
που θυσιάστηκαν (και θυσιάζονται) βασανιστικά στο βωμό της
επιστήμης, ως ακούσιοι δοκιμαστές φαρμάκων.
Ο συγγραφέας στο βιβλίο του
‘Κυνηγοί Φαρμάκων» περιγράφει
με γλαφυρό και απόλυτα κατανοητό τρόπο την αγωνιώδη πορεία του
ανθρώπου να πολεμήσει τις διάφορες ασθένειες, ατυχήματα ή και
ψυχικές παθήσεις, από την εποχή
των προγόνων μας της νεολιθικής
εποχής μέχρι σήμερα. Ενημερωτικό
αλλά και διασκεδαστικό συνάμα αφήγημα, θα πλουτίσει τις γνώσεις σας και
θα σας γοητεύσει.

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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Ψηφιακό Μουσείο για το Νερό στο Δήμο Σικυωνίων
Χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» η δημιουργία του
Μια σημαντική χρηματοδότηση για
τη δημιουργία Ψηφιακού Μουσείου
Νερού πέτυχε ο Δήμος Σικυωνίων
από το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης».
Το έργο αφορά στην ανάπτυξη ενός
Ψηφιακού Μουσείου προβολής και
ανάδειξης του ιστορικού και οικονομικού ρόλου των υδάτινων πόρων
των περιοχών του Δήμου Σικυωνίων
(Σικυώνα, Στυμφαλία και Φενεός),
στη διαμόρφωση της τοπικής οικονομίας και την ενίσχυση της ελληνικής
επανάστασης του 1821, αλλά και στη
μεγάλη συμβολή τους στη δημιουργία
και στήριξη του νεοσύστατου Ελληνικού Κράτους από το 1830 και μετά.
Παράλληλα, θα δημιουργηθεί μια
διαδικτυακή πλατφόρμα προβολής
και προώθησης του πολιτιστικού

αποθέματος της ευρύτερης περιοχής,
η οποία θα αποτελέσει ένα σύγχρονο μέσο ανάδειξης των πολιτιστικών
μνημείων, του πολιτιστικού πλούτου,

των τουριστικών υποδομών και των
αξιοθέατων του Δήμου Σικυωνίων
μέσω ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης τελικού προορισμού.

Το έργο φιλόδοξο και καινοτόμο αποτελούσε πρόταση του Δήμου Σικυωνίων στην επιτροπή «Ελλάδα 2021»
ήδη από τον Ιούλιο του 2020. Μάλιστα, η πρόεδρος της Επιτροπής Γιάννα
Αγγελοπούλου είχε επανειλημμένως
αναφερθεί προς το δήμαρχο Σικυωνίων
Σπύρο Σταματόπουλο με κολακευτικά
σχόλια για την πρόταση δημιουργίας
του Ψηφιακού Μουσείου Νερού.
Η ένταξη του έργου και η χρηματοδότησή του από το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» φέρνει τη διαχείριση του
πολιτιστικού, ιστορικού, περιβαλλοντικού και τουριστικού προϊόντος του
Δήμου Σικυωνίων στη νέα ψηφιακή
εποχή, γεγονός για το οποίο ο δήμαρχος Σπύρος Σταματόπουλος δήλωσε
ιδιαίτερα ικανοποιημένος.

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ
ΕΚΔΡΟΜΕΣ

2021

ΝΑΎΠΑΚΤΟΣ - ΤΡΟΙΖΟΝΙΑ
ΖΑΚΎΝΘΟΣ
Κυριακή 18 Ιουλίου ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΩΤΗΡΟΣ
Κυριακή 25 Ιουλίου
40€
27€
ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ
ΑΛΣΟΣ
Τάκης Ζαχαράτος
Σάββατο 31 Ιουλίου
32€
ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ

TZIA
Κυριακή 8 Aυγούστου
45€

ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ

ΑΙΓΙΝΑ ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
Κυριακή 1 Aυγούστου
35€
ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ

Προσεχώς: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

Λουτρά Πόζαρ
- Βέροια
- Έδεσσα - Νάουσα
– Ιωάννινα

3ήμερη
εκδρομή

ΛΕΎΚΑΔΑ, ΚΑΡΎΑ, ΠΑΝΑΓΙΑ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ,
ΑΓ. ΝΙΚΗΤΑΣ, ΝΎΔΡΙ
70€
ΤΡΙΤΗ - ΤΕΤΑΡΤΗ 3 - 4 ΑΎΓΟΎΣΤΟΎ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΎ ΤΟΎΡΙΣΜΟΎ

Έκδοση αεροπορικών και ακτοπλοϊκών εισιτηρίων
Πακέτα διακοπών – Οδικές εκδρομές
Οργανωμένες εκδρομές εσωτερικού και εξωτερικού
Μαρδίκης Θεοφάνης
Δαμασκηνού 42, Κόρινθος ΤΚ 20131
www.mardikisontheroad.gr

Τηλ: 2741080700 - Fax: 2741080900

ΔΕΛΦΙΝΑΡΙΟ
Μάρκος Σεφερλής
Σάββατο 7 Αυγούστου
25€
ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ

Ι. Μ. ΑΓΙΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΎΗΣ
ΑΧΕΡΟΝΤΑΣ
Κυριακή 29
Αυγούστου
40€
ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ

ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΑΛΕΒΗ
Αστρος - Ναύπλιο
Κυριακή 22 Αυγούστου
20€

ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΕΛΩΝΑΣ
ΠΛΑΚΑ - ΛΕΩΝΙΔΙΟ
Κυριακή 8 Αυγούστου 20€
ΑΓΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ – ΤΡΙΠΟΛΗ
Σάββατο 11 Σεπτεμβρίου 15€
ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ

