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Γνώμη Με το καλημέρα�

[απόσπασμα συνέντευξης του υφυπουργού Ανάπτυξης, 
αρμόδιου για την Έρευνα και την Καινοτομία Χρ. Δήμα, στο 
ethnos.gr]

Δ
εν υπάρχει άλλος δρόμος για να αποφύγου-
με την πανδημία, παρά μόνο ο εμβολιασμός» 
υπογραμμίζει ο υφυπουργός Ανάπτυξης, αρμό-
διος για την Έρευνα και την Καινοτομία, Χρίστος 

Δήμας. Σε συνέντευξη του στο ethnos.gr σημειώνει πως 
«κανένας δε θέλει να επιστρέψει η κοινωνία σε οριζό-
ντιους περιορισμούς και αναμφίβολα ούτε υπάρχει η 
δυνατότητα πλέον από δημοσιονομικής πλευράς».

Ο κ. Δήμας αναφέρεται σε ένα ευρύ πακέτο μέτρων 
στήριξης - που περιλαμβάνει και φορολογικά κίνητρα 
- για τις νεοφυείς επιχειρήσεις. Παράλληλα υπογραμμί-
ζει πως «η χρηματοδότηση για την ενίσχυση του χώρου 
έρευνας και καινοτομίας στην Ελλάδα θα υπερβαίνει τα 
500 εκατομμύρια ευρώ».

- Μέσα στη χρονιά αναμένεται να εισρεύσουν στη 
χώρα περίπου  8 δισεκατομμύρια ευρώ από το Τα-
μείο Ανάκαμψης. Ποια είναι τα πρώτα έργα, που θα 
μπουν σε εφαρμογή και τι ρόλο θα διαδραματίσουν 
γενικότερα η έρευνα και η καινοτομία στον σχεδια-
σμό του Ταμείου Ανάκαμψης;

Το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 
«Ελλάδα 2.0», εξασφαλίζει στη χώρα τη μεγαλύτερη 
ως ποσοστό του Α.Ε.Π. ενίσχυση στην Ευρώπη (20% 
του Α.Ε.Π. με τις αμέσως επόμενες χώρες να είναι 
κάτω του 15%), και έχει τη μεγαλύτερη επίπτωση 
στο Α.Ε.Π. και στην απασχόληση σε σχέση με οποιο-
δήποτε σχέδιο άλλης χώρας - μέλους.

Πράγματι, εγκρίθηκαν τα τεχνικά δελτία και ξεκι-
νούν τα 12 πρώτα έργα του Σχεδίου «Ελλάδα 2.0» 
συνολικού προϋπολογισμού 1,42 δις ευρώ. Πιο συ-
γκεκριμένες είναι οι υποδομές εκσυγχρονισμού του 
Δημοσίου και ψηφιοποίηση αρχείων, η ενίσχυση 
συστημάτων για την ψηφιακή εξυπηρέτηση των πο-
λιτών, η βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος 

μέσω του χωροταξικού σχεδιασμού, το πρόγραμμα 
Ψηφιακή Μέριμνα, το βόρειο τμήμα του αυτοκινητό-
δρομου Ε65 και η αποκατάσταση και ανάδειξη των 
μνημείων της Ακρόπολης Αθηνών.

Το Ταμείο Ανάκαμψης είναι ένα πολύ χρήσιμο 
εργαλείο για να βελτιώσουμε τις επιδόσεις μας και 
την ανταγωνιστικότητα της εθνικής οικονομίας σε 
πολλούς επιμέρους τομείς. Η χρηματοδότηση για 
την ενίσχυση του χώρου έρευνας και καινοτομίας 
στην Ελλάδα θα υπερβαίνει τα 500 εκατ. ευρώ και 
συμπεριλαμβάνει τη χρηματοδότηση της βασικής και 
εφαρμοσμένης έρευνας, την ουσιαστική ενίσχυση 
των ερευνητικών προγραμμάτων, την αναβάθμιση 
και επέκταση των υποδομών όλων των Ερευνητι-
κών Κέντρων, επιπλέον μεταρρυθμίσεις για τις επεν-
δύσεις σε έρευνα & ανάπτυξη (R&D) και υπέρ του 
οικοσυστήματος καινοτομίας.

- Η πανδημία έχει αφήσει το «αποτύπωμα» της 
στην οικονομία. Πόσο εφικτός είναι τη συγκεκριμέ-
νη χρονική συγκυρία  ο στόχος για την προσέλκυση 
επενδύσεων;

Αναμφίβολα, δεν είναι τυχαίο το γεγονός πως 
το τελευταίο χρόνο, παρά την κρίση της πανδημί-
ας, υλοποιούν σημαντικές επενδύσεις στην χώρα 
μας εταιρείες κολοσσοί από τον χώρο της καινο-
τομίας και των τεχνολογιών αιχμής, όπως είναι οι: 
Microsoft, EY,  Applied Materials,  Pfizer,  Cisco, 
Amazon,  Volkswagen κ.α. Αυτή είναι μία έμπρακτη 
εμπιστοσύνη στην Ελληνική οικονομία αλλά και στο 
ανθρώπινο δυναμικό που διαθέτουμε. Σε ό,τι αφο-
ρά την κινητοποίηση των επιχειρήσεων για επεν-
δύσεις έρευνας και ανάπτυξης (Ε&Α), αυξήθηκαν οι 
υπερεκπτώσεις δαπανών από 130% σε 200%, και 
επιταχύνθηκαν σημαντικά οι διαδικασίες ελέγχου 

Χρίστος Δήμας: Πάνω από 500 εκατομμύρια ευρώ 
για την ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας

2

ΑΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ W.C.

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ 
ΕΝΤΟΜΩΝ

ΓΡΑΦΕΊΑ 
W.C.  

ΚΑΦΕΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΊΑ 
ΕΣΤΊΑΤΟΡΊΑ 

ΠΑΊΔΟΤΟΠΟΊ 
ΓΥΜΝΑΣΤΉΡΊΑ 
ΚΟΜΜΩΤΉΡΊΑ 

ΠΑΊΔΊΚΑ ΡΟΥΧΑ 
ΥΠΟΔΉΜΑΤΑ 

ΑΝΔΡΊΚΑ-ΓΥΝΑΊΚΕΊΑ ΡΟΥΧΑ 
ΕΣΩΡΟΥΧΑ 

ΔΕΡΜΑΤΊΝΑ ΕΊΔΉ 

Τώρα η επιλογή είναι δική σας!

25ης Μαρτίου 5, Κιάτο 20200, τ.&f. 27420 27744, κιν. 6937 046857

www.earthcontrol.gr   e-mail: info@earthcontrol.gr

ΣΤΕΛΙΟΣ  ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 4



« ... η υποστήριξη, 
που μπορούσαμε να 
έχουμε οι μαθητές
για να προχωρήσουμε 
στο σχολείο.»

Και μέσα στην πανδημία

το EΣΠΑ
είναι για

Στην κρίσιμη περίοδο της πανδημίας το ΕΣΠΑ 2014-2020 στηρίζει την εκπαίδευση και τη διά βίου μάθηση με ηλεκτρονικές 
υποδομές για την εξ αποστάσεως μάθηση, παροχή υγειονομικού υλικού σε φοιτητές, οικονομική ενίσχυση μαθητευομένων 
στις Σχολές Μαθητείας και πολλές ακόμη στοχευμένες δράσεις. Η εκπαίδευση, η υγεία, η επιχειρηματικότητα, και η ψηφιακή 
προσαρμογή ενισχύονται με ταχύτητα από το ΕΣΠΑ με περισσότερα από € 9 δισ. Οι πόροι αυτοί αξιοποιούνται σε ένα ευρύ 
πλέγμα δράσεων υγειονομικής και κοινωνικοοικονομικής στόχευσης και αφήνουν ήδη το θετικό τους αποτύπωμα στην 
αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης. Γιατί το ΕΣΠΑ είναι για όλους εμάς.

ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΕΝΑ, ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ                                                                               #ΕΣΠΑγιαμενα

espa.gr
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από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας 
και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ). Ειδικότερα οι 
επενδύσεις στην έρευνα και καινοτο-
μία συμβάλουν στο να δημιουργηθούν 
νέες, ποιοτικές και καλά αμειβόμενες 
θέσεις εργασίας.

- Με το  Elevate Greece στόχος εί-
ναι  να υπάρχει μια αξιόπιστη κατα-
γραφή των νεοφυών επιχειρήσεων. 
Θα υπάρξουν συγκεκριμένες δράσεις 
για τη στήριξη της ρευστότητας αυτών 
των επιχειρήσεων; Θα αξιοποιηθούν 
σε αυτή την κατεύθυνση και κονδύλια 
του ΕΣΠΑ ; 

Το Elevate Greece δημιουργήθη-
κε για να καλύψει ένα μεγάλο χρόνιο 
κενό. Η Πολιτεία μέχρι πριν από λίγους 
μήνες, δεν γνώριζε πόσες νεοφυείς 
επιχειρήσεις υπάρχουν, σε ποιους 
τομείς δραστηριοποιούνται, πόσους 
εργαζόμενους απασχολούν και τι κύ-
κλο εργασιών κάνουν. Τώρα πια, για 
τα παραπάνω ερωτήματα υπάρχουν 
απαντήσεις.

 Ήδη μέσω του Elevate Greece 
θεσπίσαμε για πρώτη φορά ειδικά 
φορολογικά κίνητρα για επενδύσεις 
από επενδυτικούς αγγέλους (angel 
investors) με το 50% της επένδυσης 
να εκπίπτει του φορολογητέου ει-
σοδήματος, ενώ προβλέφθηκε νέο, 
ευνοϊκό νομοθετικό πλαίσιο για τα δι-
καιώματα προαίρεσης(stock-options). 
Παράλληλα, στηρίζουμε τις νεοφυ-
είς επιχειρήσεις που επλήγησαν από 
την πανδημία του κορονοιού, με την 

μορφή μη επιστρεπτέας χρηματοδό-
τησης ύψους από 5.000 ευρώ έως και 
100.000 ευρώ ανά επιχείρηση, για κε-
φάλαιο κίνησης με στόχο την κάλυψη 
εξόδων τους σε αγορές εμπορευμά-
των χρήσης, πρώτων υλών και υλικών 
χρήσης, του συνόλου των παροχών σε 
εργαζομένους και λειτουργικά έξοδα. 
Το ποσό ενίσχυσης προσδιορίζεται ως 
ποσοστό του κεφαλαίου κίνησης που 
αναλώθηκε το 2019, της τάξεως του 
80% και πρέπει να αναλωθεί από τον 
δικαιούχο εντός του 2021. Παράλληλα 
σχεδιάζονται και άλλες δράσεις που θα 
έχουν στόχο να τονώσουν τις νεοφυ-
είς επιχειρήσεις, όπως για παράδειγμα 
τα Εθνικά βραβεία του Elevate Greece, 
που θα παρουσιαστούν στην Διεθνή 
Έκθεση Θεσσαλονίκης.

- Τα χρόνια των μνημονίων ένας 
σημαντικός αριθμός νέων στράφηκε 
σε χώρες του εξωτερικού για να βρει 
δουλειά. Αναμένονται συγκεκριμένες 
πρωτοβουλίες, ώστε να αναστραφεί 
το brain drain;

Θέλουμε οι Έλληνες να ξέρουν πως 
έχουν τη δυνατότητα να προκόψουν 
εντός της πατρίδας και να καλύπτουν 
τις επαγγελματικές τους προσδοκίες 
στην Ελλάδα. Συνεπώς, προφανώς και 
είναι στόχος να επαναπατρίσουμε πολ-
λούς από τους συμπατριώτες μας που 
έφυγαν, ειδικά τα χρόνια της κρίσης. Η 
επένδυση στην έρευνα και την καινο-
τομία είναι στρατηγική προτεραιότητα 
για την Κυβέρνηση διότι με αυτόν τον 
τρόπο δημιουργούνται νέες, ποιοτικές 

και καλά αμειβόμενες θέσεις εργασί-
ας. Αν θέλουμε να κρατήσουμε στην 
πατρίδα μας τα επιχειρηματικά και επι-
στημονικά ταλέντα που διαθέτουμε και 
να προσελκύσουμε τους Έλληνες που 
έφυγαν τα χρόνια της κρίσης, αυτές 
ακριβώς τις θέσεις πρέπει να προσφέ-
ρουμε. Το τελευταίο χρονικό διάστημα 
έχουμε λάβει αρκετές πρωτοβουλίες 
προς αυτή την κατεύθυνση και ενδει-
κτικά αναφέρω:

Τη δημιουργία, μέσω ΣΔΙΤ, της πρώ-
της «Πολιτείας Καινοτομίας» στις πα-
λιές εγκαταστάσεις της ΧΡΩΠΕΙ, έργο 
το οποίο θα αγγίξει τα 100 εκατομμύ-
ρια ευρώ και θα βάλει την Ελλάδα για 
τα καλά στον χάρτη της καινοτομίας.

Αντίστοιχο εγχείρημα είναι και η 
δημιουργία του Τεχνολογικού πάρ-
κου 4ης Γενιάς στη Θεσσαλονίκη, του 
ThessINTEC.

Στο πλαίσιο επίτευξης μεγαλύτερης 
ευελιξίας στα ερευνητικά κέντρα, εξαι-
ρούνται πλέον από το ενιαίο μισθολό-
γιο οι ερευνητές που συμμετέχουν σε 
προγράμματα που χρηματοδοτούνται 
από τον ιδιωτικό τομέα ή από Ευρω-
παϊκά προγράμματα. Εξαιρούνται επί-
σης οι αξιολογητές των ερευνητικών 
έργων από την υποχρεωτική υποβολή 
Πόθεν Έσχες.

Επιπλέον, τα Ερευνητικά Κέντρα, 
μετά από πολλά χρόνια ενισχύονται 
σημαντικά μέσα από την πρόσληψη 
ειδικού επιστημονικού και διοικητικού 
προσωπικού, ενώ παράλληλα, από το 
Ταμείο Ανάκαμψης, έχουν προγραμ-
ματιστεί επενδύσεις αναβάθμισης και 

επέκτασης των υποδομών τους.
Πέραν αυτών, για πρώτη φορά 

πραγματοποιείται στη χώρα μια ολο-
κληρωμένη παρέμβαση στα θέματα 
των Γραφείων Μεταφοράς Τεχνολογί-
ας και της παραγόμενης Διανοητικής 
Ιδιοκτησίας.

Στόχος των πρόσφατων ενεργειών 
από μεριάς του Υπουργείου, είναι η 
ανάπτυξη των απαραίτητων διαδικα-
σιών Μεταφοράς Τεχνολογίας ώστε 
να διασφαλιστεί και να μεγιστοποιηθεί 
το όφελος για όλους τους εμπλεκόμε-
νους στις  σχετικές δραστηριότητες: 
Εφευρέτες, Φορείς, Βιομηχανία, Οικο-
νομία, Κοινωνία.

Σχετικά με τους Τεχνοβλαστούς των 
Ερευνητικών Φορέων, έγιναν σημα-
ντικά βήματα με στόχο την απλοποίη-
ση του νομοθετικού πλαισίου.

Μέσα από ένα πιο ξεκάθαρο και  
λειτουργικό πλαίσιο αποσκοπούμε να 
ενθαρρύνουμε τη δημιουργία περισ-
σότερων εταιρειών αυτού του χαρα-
κτήρα, έτσι ώστε τα ερευνητικά κέντρα 
και τα πανεπιστήμια, μέσω των Τεχνο-
βλαστών, να έχουν τη δυνατότητα να 
αξιοποιούν την υψηλού επιπέδου πα-
ραγόμενη γνώση. Η Ελλάδα διαθέτει 
σπουδαίο ανθρώπινο δυναμικό με άρ-
τια επιστημονική κατάρτιση και επιχει-
ρηματικό ταλέντο που είναι ικανό να 
παράγει υπεραξίες. Συνεπώς, με αυ-
τόν τον τρόπο δημιουργείται μια δυνα-
μική για τον επαναπατρισμό κάποιων 
από τους νέους μας που έφυγαν στα 
χρόνια της κρίσης και διαπρέπουν στο 
εξωτερικό.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛ. 2
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Επίσκεψη της προέδρου του ΚΙΝΑΛ 
Φ. Γεννηματά στο Σχίνο Κορινθίας

Είμαστε εδώ με τους Οικολόγους Πράσινους για να αναλάβουμε δράση για το περιβάλλον, ανέφερε σε δηλώσεις της

Τ
ην Παρασκευή 23 Ιουλίου, 
η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ κα 
Φώφη Γεννηματά, επισκέ-
φθηκε τον Σχίνο Κορινθίας, σε 
μια βεβαρημένη περιβαλλοντι-

κά και οικολογικά περίοδο,καθώς τον 
περασμένο Μάιο, έγινε μια καταστρο-
φική πυρκαγιά που κατέστρεψε 52.000 
στρέμματα δασικής έκτασης.

Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στο 
πλαίσιο εκδήλωσης του Δικτύου Πρά-
σινος Κόσμος και της περιφερειακής 
παράταξης «Πράσινη Πελοπόννησος» 
στο Κέντρο  Ελληνισμού Ιδρύματος 
Δαμιανού για το περιβάλλον και τις κα-
ταστροφικές πυρκαγιές που έπληξαν τα 
Γεράνεια Όρη, με θέμα: «Περιβάλλον 
ώρα μηδέν: Ποια η επόμενη μέρα 
μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές 
στα Γεράνεια;».

Την εκδήλωση προλόγισε η Νίκη 
Φούντα, Αρχιτέκτων, πρώην Βου-
λευτής, συντονίστρια του Δικτύου 

«Πράσινος Κόσμος» και εκτός από 
την κα Γεννηματά μίλησαν οι:
• Γιάννης Τσιρώνης, Χημικός, Πρώ-

ην Αναπληρωτής Υπουργός Περι-
βάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης και Τροφίμων.

• Δήμητρα Λυμπεροπούλου, Γεω-
πόνος, Περιφερειακή Σύμβου-
λος Πελοποννήσου, επικεφαλής 
«Πράσινη Πελοπόννησος», Εκ-
πρόσωπος Ευρωπαϊκού Πράσινου 
Κόμματος

• Δημήτρης Λάμπρου, πρόεδρος της 
κοινότητας Σχίνου.
Στην ομιλία της η κ. Γεννηματά, 

τόνισε μεταξύ άλλων πως, «είμαστε 
εδώ με τους Οικολόγους Πράσινους, 
στην πρώτη από τις πολλές, ελπίζου-
με, κοινές δράσεις για το περιβάλλον. 
Για να σηματοδοτήσουμε την θέλησή 
μας ώστε να μην επαναληφθούν τα 
ίδια λάθη, ώστε να μην θρηνήσουμε 
άλλα "Γεράνεια", ώστε να βάλουμε 
στο πολιτικό λεξιλόγιό μας βροντερά 
τη λέξη πρόληψη».

Παράλληλα, η πρόεδρος του Κι-
νήματος Αλλαγής, άσκησε κριτική 
στην κυβέρνηση, καθώς όπως είπε, 
«θεωρούμε απαράδεκτο το γεγονός 
πως, 2 μήνες μετά την καταστροφή, 
δεν έχει γίνει καμία κίνηση ανακού-
φισης, ούτε για το περιβάλλον, ούτε 
για τους κατοίκους, ούτε για τις υπο-
δομές».

 

Έκδοση αεροπορικών  
& ακτοπλοϊκών εισιτηρίων

Πακέτα διακοπών – Οδικές εκδρομές
Οργανωμένες εκδρομές εσωτερικού & εξωτερικού

ΓΡΑΦΕΊΟ ΓΕΝΊΚΟΎ ΤΟΎΡΊΣΜΟΎ

Μαρδίκης Θεοφάνης
Δαμασκηνού 42, Κόρινθος ΤΚ 20131

www.mardikisontheroad.gr
Τηλ: 2741080700 - Fax: 2741080900

ΖΑΡΚΟΣ Α.Ε.Β.Ε.
Εμπορία & Επεξεργασία Κρεάτων

Πετμεζά 419, 20200 Κιάτο, Κορινθία

τηλ.: 27420 25272, 27420 24272
κιν.: 6944 507 171  fax: 27420 23964
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Η σελίδα του Λέωντος...
Η δε γυνή ίνα φοβήται τον άνδρα 

(Εφες. Ε΄ 33). Είναι άραγε προτροπή 
η προειδοποίηση; Πάντως πλέον μάλλον 
σαν απειλή ακούγεται!!!

 

Πολύ  με προβλημάτισε η αρθρογραφία 
‘δημοσιογραφίσκου’ γνωστής εφη-

μερίδας ότι ο  γυναικοκτόνος της Φολε-
γάνδρου έκανε αυτό που πολλοί άνδρες 
έχουνε σκεφτεί. Εγώ παρά τα 45χρόνια έγ-
γαμου βίου και τους άπειρους συζυγικούς 
καυγάδες, ποτέ δε σκέφτηκα να πετάξω τη 
γυναίκα μου από τα βράχια ή έστω από το 
παράθυρο. Μήπως τελικά δεν είμαι πολύ 
άνδρας…..???

 

Δεν ξέρω  γιατί τα έχουν βάλει μερι-
κοί με το ‘Πόθεν Έσχες’ του πρωθυ-

πουργού μας. Δηλαδή δεν μπορεί να βά-
λει κάποιος στην άκρη πέντε φράγκα για 
ώρα ανάγκης. Πρέπει να το μάθει όλος ο 
κόσμος. Τι θα πει είναι πρωθυπουργός και 
οφείλει να μας ενημερώνει·  άνθρωπος εί-
ναι κι αυτός!!!

 

Έγινε και φέτος η γιορτή για την 
αποκατάσταση της Δημοκρατίας(της 

κανονικής όχι της Νέας) στο Προεδρικό 
Μέγαρο και έτσι ενημερωθήκαμε και μείς 
οι απλοί θνητοί, για τα μοντελάκια που φο-
ράνε οι κυρίες της καλής κοινωνίας!!!

 

Ακυρώθηκε, την τελευταία στιγμή, η 
παρασημοφόρηση από την Πρόεδρο 

της Δημοκρατίας στον διασώστη Ιάσω-
να Αποστολόπουλο, για το ανθρωπιστικό 
του έργο και τη διάσωση εκατοντάδων 
προσφύγων που θαλασσοπνίγονταν. Ο κ. 
Αποστολόπουλος έκανε το λάθος να επι-
κρίνει την κυβέρνηση για τους χειρισμούς 
της στο προσφυγικό. Το γεγονός ότι έσωζε 
ζωές δε μετράει. Παράσημα δίνουμε μόνο 
στους φίλους της κυβέρνησης. Είναι και 
ακριβά δε θα τα μοιράζουμε στον ένα και 
στον άλλο!!!

 

Η ΕΡΤ  δεν κατάφερε να μας δείξει 
τον αγώνα πρόκρισης του εξαιρετι-

κού αθλητή μας Λευτέρη Πετρούνια, γιατί 
μπλεχτήκαν τα καλώδια. «Δεν έγινε και 
τίποτα που χάσαμε τις κολοτούμπες του 
Πετρούνια» είπε στέλεχος της τηλεόρασης. 
Ευτυχώς είδαμε αρκετό Αυγενάκη (τον 
υφυπουργό ντε) και στανιάραμε!!! 

 

Τα αδέλφια Αντετοκούνμπο μας έκαναν 
περήφανους για τις επιτυχίες τους στο 

μπάσκετ (ειδικά ο Γιάννης), αλλά κυρίως 
γιατί  δίδαξαν σεμνότητα, εργατικότητα, 
μαχητικότητα, ΗΘΟΣ και δεν καβάλησαν 
το καλάμι σαν μερικούς άλλους. Αν είναι 
τέτοιοι άνθρωποι να μας αλλοιώσουν το 
DNA μας λόγω καταγωγής, εγώ προσχω-
ρώ εθελοντικά.  Εύγε σε όλη την οικογέ-
νεια!!! 

N OVARTIS 1 : Επειδή η υπόθεση 
εξελίσσεται, οφείλω να σας θυμίσω 

ότι η εταιρεία έχει ομολογήσει ότι λάδωνε 
πολιτικούς και αξιωματούχους στην Ελ-
λάδα και έχει πληρώσει βαρύ πρόστιμο, 
αλλά αυτά στις ΗΠΑ. Εδώ επιμένουμε ότι 

είναι σκευωρία και φυσικά αθωώνουμε 
την εταιρεία. Αλλά είπαμε, εδώ είμαστε 
large….!!!

N OVARTIS 2 : Προχωράει η προσπά-
θεια να αποκαλυφθούν οι ’προστα-

τευόμενοι μάρτυρες’, οι οποίοι αποτελούν 
διεθνή νομικό θεσμό, σημειώνω. Κάτι άλ-
λοι μάρτυρες που έμειναν απροστάτευτοι, 
σε υπόθεση με άσπρη σκόνη, τους έφαγε 
το μαύρο σκοτάδι (θα τους ψάξει η Νικο-
λούλη έμαθα). Αλλά εδώ έχουμε εμπιστο-
σύνη στη δικαιοσύνη ειδικά αν επιλέγουμε 
τους δικαστές που μας αρέσουν και μας 
ταιριάζουν!!!

 

Όταν προ ολίγων σχετικά ετών μια 
άλλη πανδημία, το ΕΙΤΖ, μας είχε κυ-

ριεύσει, εμφανίστηκαν τα πρώτα συμπτώ-
ματα κοινωνικού ρατσισμού και περιορι-
σμού των ατομικών δικαιωμάτων. Τελικά 
τα χρόνια πέρασαν, το ΕΙΤΖ ξεχάστηκε, 
αλλά όχι χωρίς απώλειες. Κυριότερη απώ-
λεια η σεξουαλική ελευθερία, πρόβλημα 
των νέων κυρίως, αλλά και η προετοιμα-
σία των πολιτών για την επιβολή μέτρων 
περιοριστικών της ελευθερίας. Μιας ελευ-
θερίας για την οποία έχει χυθεί πολύ αίμα 
τους τελευταίους αιώνες. Αργά η γρήγορα 
θα ξεχαστεί και ο κορονοϊός, αλλά εμείς 
φοβάμαι ότι θα έχουμε βυθιστεί βαθύτερα 
στο βάλτο!!!

Υπάρχει  όμως ελπίδα. Όταν κατά τα 
μεσαιωνικά χρόνια η πανώλη θέριζε 

τον πληθυσμό, μια ομάδα νέων απομονώ-
θηκε σε έναν εξοχικό πύργο, για να αποφύ-
γει την αρρώστια και αφού πέρασαν καλά 
και παρέμειναν υγιείς, μας άφησαν και ένα 
μνημειακό έργο. Αναφέρομαι στο ‘Δεκα-
ήμερο’ το Βοκακίου. Αν κάποιος διαθέτει 
έναν πύργο σε κάποια εξοχή, παρακαλώ να 
με λάβει υπόψιν!!!  

 

Ο σουλτάνος  παίζει μονότερμα στην 
Κύπρο, το Αιγαίο και όλη την ανατο-

λική μεσόγειο και ακόμη παραπέρα. Αλλά 
εμείς θα του ρίξουμε στο κεφάλι ένα βαρ-
βάτο ψήφισμα του ΟΗΕ που θα είναι όλο 
δικό του και θα βάλει την ουρά στα σκέλια 
και το ψήφισμα στο μουσείο διπλωματικής 
δολιχοδρομίας. Αυτό που με παραξενεύει 
είναι ότι, παρά τις απανωτές ήττες μας, οι 
υπουργοί εξωτερικών και άμυνας έχουν 
υψηλότατη δημοφιλία, σύμφωνα με τις 
δημοσκοπήσεις. Μήπως κάτι δεν έχουμε 
καταλάβει σωστά, ή όλοι οι δημοσκο-
πούμενοι βλέπουν εκείνο το κανάλι που 
έδειχνε τα διαγράμματα ανάποδα. Λέω 
μήπως???

 

Αξιοπρόσεκτη η διεθνής συμπαρά-
σταση για τα νταηλίκια του σουλτά-

νου. Όλοι οι έχοντες πολεμική τεχνολογία 
έσπευσαν να μας πουλήσουν νέα έξυπνα 
όπλα. Έτσι είναι οι καλοί φίλοι, στον κίν-
δυνο φαίνονται. Βέβαια πουλάνε τα ίδια 
και στην Τουρκία, αλλά οι καλοί φίλοι δεν 
κάνουν διακρίσεις. Το σωστό να λέγεται!!!

 
Λ.Σ. (31/07/2021)

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

Η μάχη μεταξύ εμβολιασμένων και αρνητών 
μαίνεται, ανεβάζοντας ακόμη περισσότερο το 

θερινό καύσωνα. Προς στιγμήν ως πολεμικό υλι-
κό ρίχνονται μόνο λεκτικά επιχειρήματα, αργότερα 
ίσως δούμε και αίματα.
Οι εμβολιασμένοι εμφάνισαν μόνο ένα όπλο στη 
σύγκρουση, χρήσιμο και για άμυνα και για επίθεση.
** Ακολουθώ τις συμβουλές της επιστήμης, η οποία 
δεν είναι μεν αλάνθαστη, αλλά μόνο αυτήν μπορώ 
να εμπιστευτώ.
Οι αρνητές  έχουν ποικιλία όπλων και συνεχώς 
εμφανίζουν καινούργια,
** Θα μας βάλουν τσιπάκι και θα μας παρακολουθεί 
ο ίδιος ο  Bill Gates (καημό που είχε),
** Θα κυκλοφορούν στο αίμα μας τζιπάκια ( 4Χ4 κυρίως),
** Θα μαγνητίζουμε τα μέταλλα (δεν είναι άσχημο αυτό),
** Θα χτυπάνε οι συναγερμοί στα αυτοκίνητα,
** Θα αλλοιώνεται η μνήμη μας (πίνω για να ξεχάσω),
** Θα βγάλουμε λέπια,
** Θα αλλάξει το DNA μας και θα φυτρώσει ουρά,
** Είναι το χάραγμα του αντίχριστου (εκσυγχρονίστηκε και ο αντίχριστος),
** Πρόκειται για συνομωσία των Σατανιστών για να κολαστούμε,
** Πρόκειται για συνομωσία των εβραίων να αφανίσουν τη φυλή μας,
** Είμαστε Έλληνες πολεμιστές και δεν υποτασσόμαστε σε κανέναν ιό,
** Θα έχουμε πρόβλημα με το πουλί μας (λεπτομέρειες inbox),
** Αφού θα πεθάνουμε που θα πεθάνουμε, που να τρέχουμε τώρα.
Η μάχη συνεχίζεται αμείωτη με κύρια θύματα τη σοβαρότητα και τη λογική.

Η συνέχεια στο επόμενο…. 
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Αυτοψία στο μεγάλο έργο 
της «Αποκατάστασης ζημιών 
λόγω διάβρωσης επί της Π.Ε.Ο. 
Κορίνθου-Πατρών (από Κόριν-
θο μέχρι τα όρια του νομού)» 
προϋπολογισμού 2.800.000,00 
€, έκανε ο αντιπεριφερειάρχης 
Κορινθίας Τάσος Γκιολής. 

Μετά το Βραχάτι και τα έργα 
στη Σαμούτανη ο δραστήριος 
αντιπεριφερειάρχης βρέθηκε 
στο τελευταίο χωριό της Κο-
ρινθίας, στα δυτικά σύνορά της, 
στα Μαύρα Λιθάρια. 

Εκεί διαπίστωσε ιδίοις όμα-
σι την εξέλιξη του έργου, συ-
νοδευόμενος από τον πρώην 
Αντιδήμαρχο Δήμου Ευρωστί-
νης Νίκο Κεκερή.

Στους εορτασμούς 
για τα 199 χρόνια 
από τη μάχη οι 
αντιπεριφερειάρχες 
Γκιολής και Κόρκα

Στην «σκιά» του κάστρου του Αγιο-
νορίου, στο χώρο που βρίσκεται ο 
ανδριάντας του Νικήτα Σταματελόπουλου 
γνωστότερου ως Νικηταρά, έλαβαν 
χώρα το πρωί της 28ης Ιουλίου οι 
εκδηλώσεις του Δήμου Κορινθίων για 
την επέτειο της ιστορικής μάχης.
Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν με έπαρση 
της σημαίας και  επιμνημόσυνη δέηση. 
Ακολούθησε κατάθεση στεφάνων και 
ομιλία από τον ομότιμο Καθηγητή Ιστορί-
ας στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Μιχάλη 
Κορδώση.
Ολοκληρώθηκαν με ανάκρουση του 
Εθνικού Ύμνου από την Φιλαρμονική του 
δήμου Κορινθίων.
Στις εκδηλώσεις παρέστησαν και 
κατέθεσαν στεφάνι ο Υφυπουργός 
Έρευνας και Τεχνολογίας Χρίστος Δήμας, 
ο Αντιπεριφερειάρχης Κορινθίας Ανα-
στάσιος Γκιολής, η Αντιπεριφερειάρχης 
Πολιτισμού Αθηνά Κόρκα, εκπρόσωποι 
της αστυνομικής αρχής, δημοτικοί και 
περιφερειακοί σύμβουλοι, αντιδήμαρχοι 
και τοπικοί πρόεδροι.

ΑΓΙΟΝΟΡΙ
Γκιολής: Συνεχίζει τις αυτοψίες 

στο μεγάλο έργο αποκατάστασης 
της διάβρωσης των ακτών

ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟ

ΑΣΣΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΗΛ. 27410 87149

Ι. Π. ∆ΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΓΡΑΕΡΙΟ

Ένα πολύ σημαντικό έργο που φέρει ξεκάθαρα τη σφραγίδα του 
βρίσκεται σε εξέλιξη στην ακτογραμμή του Κορινθιακού

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου 
ενέκρινε τα δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου για τις 
εργασίες καθαρισμού σε ρέματα των περιοχών των Δήμων 
Κορινθίων, Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων και Νεμέας, προ-
ϋπολογισμού 300.000 ευρώ.

Ακόμα, εγκρίθηκε το πρακτικό αποσφράγισης και αξιολό-
γησης προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής για την ανάθεση 
με προϋπολογισμό 1.200.000 ευρώ του έργου συντήρησης 
και σήμανσης των επαρχιακών οδών Κούτσι – Στιμάγκα και 
Βραχάτι – Νεμέα. Τέλος, ενέκρινε το πρακτικό της επιτροπής 
διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια 
ελαστικών, για τις ανάγκες των υπηρεσιών και κλιμακίων του 
Πυροσβεστικού Σώματος στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Εγκρίθηκαν καθαρισμοί ρεμάτων 
και συντήρηση του δρόμου Κούτσι-

Στιμάγκα και Βραχάτι - Νεμέα
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ΨΙΛΙΚΑ - ΜΑΝΑΒΙΚΗΨΙΛΙΚΑ - ΜΑΝΑΒΙΚΗ

Περιγιάλι ΚορινθίαςΠεριγιάλι Κορινθίας
τηλ. 27410 89051τηλ. 27410 89051

Κορινθία: Συνένωση αναπτυξιακών 
δυνάμεων για τρεις δήμους

Συστάθηκε Αναπτυξιακός Οργανισμός με την επωνυμία «ΔΗΜΟΠΡΑΚΤΟΣ Α.Ε.» για τους 
Δήμους Κορινθίων, Βέλου Βόχας και Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγ. Θεοδώρων

Τ
η συνένωση των δυνάμεών 
τους αποφάσισαν οι τρεις από 
τους έξι δήμους της Κορινθίας 
που καλύπτουν το ανατολικό 

τμήμα του νομού, προχωρώντας στην 
υπογραφή της συστατικής πράξης του 
Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης με την επωνυμία «ΔΗ-
ΜΟΠΡΑΚΤΟΣ Α.Ε.».

Η υπογραφή έγινε με κάθε επισημό-
τητα την Πέμπτη 22 Ιουλίου μεταξύ των: 
Βασίλη Νανόπουλου, δημάρχου Κοριν-
θίων, Αννίβα Παπακυριάκου δημάρχου 
Βέλου-Βόχας και Γιώργου Γκιώνη 
δημάρχου Λουτρακίου-Περαχώρας-
Αγ. Θεοδώρων. Τα οφέλη από την σύ-
μπραξη των τριών (3) όμορων Δήμων 
διαμέσου της λειτουργίας του Αναπτυ-
ξιακού Οργανισμού είναι πολλαπλά και 
σημαντικά σε κάθε τομέα της τοπικής 
αυτοδιοίκησης και ιδιαιτέρως:
• Στον επιστημονικό, τεχνικό και διοι-

κητικό τομέα με την υποστήριξη των 
μελών του,

• Στο τομέα εκτέλεσης, εποπτείας κι 

επίβλεψης δημοσίων μελετών και 
έργων για λογαριασμό των μελών 
που δεν διαθέτουν τεχνική επάρκεια 
ή τεχνικό προσωπικό καθώς και στο 
τομέα υποστήριξης τεχνικών υπη-

ρεσιών και υπηρεσιών δόμησης, 
• Στο τομέα σχεδιασμού, εφαρμογής, 

υλοποίησης, αξιολόγησης και παρα-
κολούθησης εθνικών, ευρωπαϊκών 
ή διεθνών χρηματοδοτούμενων 

προγραμμάτων, καθώς με το νομο-
θετικό πλαίσιο που διέπει την λει-
τουργία των Αναπτυξιακών Οργανι-
σμών, δίνεται πλέον η δυνατότητα 
ουσιαστικής και άμεσης υποβοήθη-
σης προς τους Δήμους. 
Άξιο αναφοράς είναι φυσικά το κε-

φάλαιο των χρηματοδοτικών Προ-
γραμμάτων που έχουν ξεκινήσει ή 
αναμένονται άμεσα (ΕΣΠΑ, Πρόγραμ-
μα «Α. Τρίτσης», Πρόγραμμα Ταμείου 
Ανάκαμψης «Ελλάδα 2.0»), όπου επί-
σης ο Αναπτυξιακός Οργανισμός των 
τριών (3) Δήμων θα έχει ουσιαστικό 
ρόλο και δράσεις, στοχεύοντας στην 
διαχείριση τους προς όφελος των συ-
νεργαζόμενων Δήμων. 

Στο σημείο αυτό τονίζεται ότι η συ-
γκεκριμένη πρωτοβουλία των τριών 
Δημάρχων στηριζόμενη σε σκοπούς 
αναπτυξιακούς, επιστημονικούς, προ-
ώθησης της απασχόλησης και προβο-
λής των περιοχών τους έχει ως κύριο 
και βασικό στόχο τη βελτίωση της κα-
θημερινότητας των δημοτών τους.



Ε
να πρωτότυπο σύστημα ελέγχου της ταχύτητας 
των οχημάτων και ενημέρωσης των οδηγών 
να “κόψουν” εγκατέστησε κατά μήκος της πα-
λαιάς εθνικής οδού ο δήμος Βέλου-Βόχας στην 

Κορινθία. Πρόκειται για δύο ηλεκτρονικές πινακίδες 
μέτρησης ταχύτητας οι οποίες είναι εξοπλισμένες με 
ηλιακό πάνελ έτσι ώστε να αντλούν την ενέργεια που 
χρειάζονται από τον ήλιο.

Επιπλέον και σε συνεργασία με την Τροχαία και την 
Αστυνομική Διεύθυνση Κορινθίας τοποθετήθηκαν 10 
πινακίδες ορίου ταχύτητας με σκοπό τον έλεγχο της 
κυκλοφορίας και την αύξηση της οδικής ασφάλειας 
των οδηγών και την προστασία των πεζών.

ΔΕΥΤΕΡΑ  2  ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021

9ΠΟΛΙΤΏΝ
Γνώμη Αυτοδιοίκηση-Δήμοι

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ: Ηλιακές πινακίδες 
ελέγχου των ορίων ταχύτητας

& 2741 055850

Cafe_cocktail_resto

Always the sun
Παραλία Βραχατίου

Ένα πρωτότυπο σύστημα ειδοποίησης και ενημέρωσης των οδηγών 
εγκαταστάθηκε στην Παλαιά Εθνική Οδό
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Σ
οβαρές καταγγελίες για δολιο-
φθορές και παράνομες παρεμ-
βάσεις στις δεξαμενές ύδρευ-
σης του δήμου Βέλου-Βόχας 

έκανε ο αντιδήμαρχος Θοδωρής Ρά-
πτης. 

Σύμφωνα με όσα γνωστοποίησε με 
ανακοίνωσή του ο δήμος την Παρα-
σκευή 23 Ιουλίου, «Ο Αντιδήμαρχος 
Τεχνικών Υποδομών του Δήμου Βέλου 
Βόχας κ. Θεόδωρος Ράπτης κατέθεσε 
σήμερα μήνυση κατά παντός υπευθύ-
νων στο Α.Τ Βέλου Βόχας (Βραχάτι) 
για παράνομες παρεμβάσεις που δια-
πιστώθηκαν στις δεξαμενές, από ελέγ-
χους που πραγματοποίησαν οι υπάλλη-
λοι του Τμήματος Ύδρευσης του Δήμου.

Πιο συγκεκριμένα την Τετάρτη 21 
Ιουλίου , μέρος της Κοινότητας Ζευγο-
λατιού είχε διακοπή νερού για περίπου 
10 ώρες, παρόλες τις απαιτούμενες 
ενέργειες που είχαν γίνει για την εξα-
σφάλιση του νερού στην κοινότητα. 
Μετά από ενδελεχή και συνεχόμενο 
έλεγχο των υπαλλήλων και των Αντι-
δημάρχων διαπιστώθηκε ότι είχε γίνει 
παράνομη παρέμβαση σε τμήμα του δι-
κτύου, η οποία προκαλούσε τη διακοπή 
ύδατος.

Επίσης ξημερώματα της Παρασκευ-
ής 23 Ιουλίου διαπιστώθηκε για ακόμη 
μία φορά παράνομη παρέμβαση σε 
διαφορετικό τμήμα δικτύου ύδρευσης, 
το οποίο προκάλεσε πάλι την διακοπή 
ύδατος.

Την ώρα που υπάρχουν τεράστια 

θέματα λειψυδρίας και όλοι οι αρμόδιοι 
του Δήμου (αιρετοί και υπάλληλοι) προ-
σπαθούν να βρουν λύσεις στο έντονο 
πρόβλημα έλλειψης νερού, μέσα από 
μία σειρά ενεργειών για τις οποίες θα 
σας ενημερώσουμε εντός των επόμε-
νων ημερών, κάποιοι «παίζουν» με την 
καθημερινότητα των δημοτών μας.

Οι έλεγχοι των υπηρεσιών μας έχουν 
εντατικοποιηθεί και σύντομα θα αποδο-
θούν ευθύνες σε όποιον δημιουργεί τέ-

τοιου είδους προβλήματα», καταλήγει 
η ανακοίνωση.

Θα εξαντληθεί κάθε νόμιμο 
δικαίωμα

Από την πλευρά του δήμου οι 
πληροφορίες λένε ότι εκτός από τις 
επώνυμες καταγγελίες στις αρμόδιες 
Αστυνομικές και Δικαστικές αρχές, 
καθώς και τις μηνύσεις είναι απο-
φασισμένη η δημοτική αρχή να εξα-

ντλήσει κάθε νόμιμο δικαίωμά της για 
την εξασφάλιση της ακεραιότητας της 
δημοτικής περιουσίας και της εξυπη-
ρέτησης των αναγκών των δημοτών. 

Οι ενέργειες, σύμφωνα με ασφαλείς 
πληροφορίες, βρίσκονται σε εξέλιξη, 
προς κάθε κατεύθυνση και είναι απο-
φασισμένοι οι αρμόδιοι αυτή τη φορά 
να φτάσουν ως το τέλος, προκειμένου 
να προστατέψουν τα δίκτυα ύδρευσης 
από κακόβουλες πράξεις.

Καταγγελίες από το δήμο για παράνομες 
παρεμβάσεις στις δεξαμενές ύδρευσης

«Την ώρα που υπάρχουν τεράστια θέματα λειψυδρίας, κάποιοι παίζουν»  
λέει η ανακοίνωση που υπογράφει ο αντιδήμαρχος Θεόδωρος Ράπτης

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΤοπογραφικάΤοπογραφικά

ΚτηματολόγιοΚτηματολόγιο

ΦωτοερμηνείεςΦωτοερμηνείες

ΑυθαίρεταΑυθαίρετα

ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ
(ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ -  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ)

Ανάρτηση Δασικού Χάρτη για όλο το Νομό Κορινθίας
από τις 5/02/2021 έως 20/05/2021

Αράτου 44Α, Κόρινθος, τηλ: 27410-20102Αράτου 44Α, Κόρινθος, τηλ: 27410-20102
(απέναντι από το Δασαρχείο Κορίνθου)(απέναντι από το Δασαρχείο Κορίνθου)

17ης Νοεμβρίου 5, Χολαργός  τηλ: 210-6533.33617ης Νοεμβρίου 5, Χολαργός  τηλ: 210-6533.336

κιν: κιν: 6979-728.5356979-728.535        www.topoxoros.grwww.topoxoros.gr

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
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Ορίστηκε Γενική Γραμματέας στο δήμο Βέλου-Βόχας
Η κα Νάντια Δημητρίου αναμένεται να συμβάλει θετικά στην αποτελεσματικότερη λειτουργία των 

υπηρεσίων του δήμου, αλλά και στην οργάνωση και διεκπεραίωση αναπτυξιακών ζητημάτων

Ο
Δήμαρχος Βέλου Βόχας κ. Αννίβας 
Παπακυριάκος ανακοίνωσε την 
απόφασή του για την τοποθέτη-

ση της Διπλ. Πολιτικού Μηχανικού κας. 
Κων/νας (Νάντια)  Δημητρίου στη θέση 
του Γενικού Γραμματέα του Δήμου Βέλου 
Βόχας.

Η  Γενική Γραμματέας, θα προΐσταται 
όλων των διοικητικών υπηρεσιών του 
Δήμου και θα συμβάλλει  στην αποτε-
λεσματικότερη λειτουργία του με την 
πλήρη αξιοποίηση του υπάρχοντος υπη-
ρεσιακού μηχανισμού και την αρτιότερη 
οργάνωσή του. Συγχρόνως θα φροντίζει 
και θα μεριμνά, σε συνεργασία με τον 
Δήμαρχο, τους Αντιδημάρχους και τα 
στελέχη της δημόσιας διοίκησης,  ώστε 
να εξασφαλίζεται αποδοτικά και αποτε-
λεσματικά η επίτευξη των στόχων και 
προγραμμάτων του Δήμου Βέλου Βόχας.

Η κα. Δημητρίου είναι διπλωματούχος 
Πολιτικός Μηχανικός MEng  με μεταπτυ-
χιακές σπουδές στην περιβαλλοντική και 
υδραυλική μηχανική.

Από το 2004 έως και σήμερα, εξασκεί 
το επάγγελμα του πολιτικού μηχανικού 
στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα και συμ-
μετέχει ενεργά  στο κομμάτι της τοπικής 
αυτοδιοίκησης.  Έχει πολύχρονη εμπει-
ρία στην διαχείριση χρηματοδοτικών 
προγραμμάτων σε εθνικό και διεθνές 
επίπεδο καθώς και στη σύνταξη μελετών 
δημοσίων έργων.

Έχει διατελέσει από το 2007 έως και 
σήμερα ειδικός συνεργάτης Δημάρ-
χου σε θέματα  υποστήριξης τεχνικών 
υπηρεσιών και προγραμματισμού του 
Δήμου. Παράλληλα έχει υπάρξει εξωτε-
ρικός συνεργάτης (ελεγκτής μηχανικός 
προγραμμάτων ΕΣΠΑ) στην Περιφέρεια 
Πελοποννήσου.

Το "ευχαριστώ" της κας Δημητρίου
Η κα Δημητρίου με ανάρτησή της στα 

κοινωνικά δίκτυα ευχαρίστησε το δή-
μαρχο για την εμπιστοσύνη και τη συ-
νεργασία τους σημειώνοντας τα εξής: 
«Με μεγάλη χαρά και τιμή ανακοινώνω ότι 
ανέλαβα τα καθήκοντα της Γενικής Γραμ-

ματέως του Δήμου Βελου Βοχας.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά το 

Δήμαρχο κο. Αννιβα Παπακυριακο για την 
εμπιστοσύνη που εδείξε στο πρόσωπο 
μου με την ανάθεση των νέων καθηκό-
ντων μου και σε συνέχεια της μέχρι σήμε-
ρα συνεργασίας μας.

Έχοντας πλήρη συναίσθηση των ευθυ-
νών που αναλαμβάνω δεσμεύομαι να κα-
ταβάλλω κάθε  δυνατή  προσπάθεια για να 
ανταποκριθώ στην εκπλήρωση των πολύ-
πτυχων αναγκων του Δήμου μας, σε συ-
νεργασία με τους Αντιδημάρχους, λοιπούς 
αιρετούς, στελέχη και εργαζόμενους».

Γιατί είναι σημαντικός  
ο γενικός γραμματέας; 

Στο ισχύον σύστημα διακυβέρνησης 
των δήμων, ο δήμαρχος είναι στο επίκε-
ντρο, ως ο πολιτικός αλλά και διοικητι-
κός προϊστάμενος του δήμου που καθο-
ρίζει την πορεία του δήμου διαμέσου των 
αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου. 

Ο ρόλος του είναι –και πρέπει να είναι– 
επιτελικός, δηλαδή δίνει κατευθύνσεις 
για τη δράση των δημοτικών υπηρεσιών 
και την υλοποίηση του προγράμματος 
της δημοτικής αρχής.

Στο πολυδαίδαλο σύστημα διοίκησης 
που ισχύει όμως ο διοικητικός ρόλος τού 
δημάρχου "πνίγει" εν πολλοίς τον πολιτι-
κό, επιτελικό και αναπτυξιακό υπέρ του 
δήμου ρόλο που πρέπει να έχει.

Καθημερινά στις υπηρεσίες του δήμου 

φθάνουν δεκάδες μικρές και μεγάλες 
υποθέσεις, που οι περισσότερες χρειά-
ζονται την τελική κρίση ή και υπογραφή 
του δημάρχου.

Κι ενώ ο δήμαρχος θα έπρεπε να ανα-
πτύσσει την ενέργεια και τη δράση του 
στην αναπτυξιακή προοπτική του δήμου 
και τις δυνατότες χρηματοδοτήσεων ή 
υλοποίησης μεγάλων έργων καταλήγει 
σε έναν διεκπεραιωτή μικροϋποθέσε-
ων που καθημερινά χρειάζονται μεγάλη 
ενέργεια και πολύ χρόνο. 

Αντίβαρο σ’ αυτή την ανισορροπία εί-
ναι η θέση του γενικού γραμματέα του 
δήμου, ρόλος του οποίου είναι να επι-
κουρεί το δήμαρχο στο διοικητικό του 
ρόλο.

Η θέση του Γενικού Γραμματέα μέχρι 
πρόσφατα προβλεπόταν για δήμους άνω 
των 20.000 κατοίκων, ευτυχώς όμως ο 
νομοθέτης αναγνώρισε την αναγκαιότη-
τα υποστήριξης του δημάρχου και στους 
μικρότερους δήμους,  έτσι ώστε αυτός 
να μπορεί να ασκεί τον επιτελικό ρόλο 
του και να δημιουργεί πολιτική για τον 
δήμο του.

Σύμφωνα, λοιπόν, με τα ισχύοντα, ο 
γενικός γραμματέας ευθύνεται έναντι 
των πολιτικών οργάνων του δήμου, και 
ιδιαίτερα έναντι του δημάρχου, για την 
κανονική λειτουργία των υπηρεσιών του 
δήμου, προγραμματίζοντας, οργανώνο-
ντας, συντονίζοντας και ελέγχοντας τις 
επιμέρους δραστηριότητες των υπηρε-

σιών, σύμφωνα με τις αρμοδιότητες που 
του έχουν χορηγηθεί, έτσι ώστε να εξα-
σφαλίζεται με αποδοτικό τρόπο η απο-
τελεσματικότητα της δράσης με βάση τα 
προγράμματα που αποφασίζει εκάστοτε 
η δημοτική αρχή.

Ο γενικός γραμματέας προΐσταται αμέ-
σως μετά το δήμαρχο όλων των υπηρε-
σιών του δήμου και προσυπογράφει τα 
από το δήμαρχο υπογραφόμενα έγγρα-
φα. Είναι μετακλητός υπάλληλος, που 
διορίζεται και απολύεται από το δήμαρ-
χο και καταλαμβάνει θέση του ΟΕΥ του 
οικείου δήμου. Υπόκειται διοικητικά και 
ιεραρχικά στο δήμαρχο. Η διοίκηση των 
υπηρεσιών του δήμου ασκείται από το 
γενικό γραμματέα στο πλαίσιο των αρμο-
διοτήτων που του εκχωρεί ο δήμαρχος 
με απόφαση του.

Η περίπτωση  
του δήμου Βέλου-Βόχας

Ειδικά στην περίπτωση του δήμου Βέ-
λου-Βόχας  η ανάθεση αυτού του ρόλου 
σε μια επιστήμονα έμπειρη ως προς τα 
αυτοδιοικητικά, στην κυριολεξία, λύνει 
τα χέρια του δημάρχου και αποσυμφορί-
ζει το ρόλο του, δίνοντάς του περιθώρια 
ευελιξίας και δημιουργικής αναπτυξια-
κής προοπτικής για τον δήμο. 

Ο Αννίβας Παπακυριάκος έχοντας 
επί σειρά ετών δίπλα του την Νάντια Δη-
μητρίου αναγνώρισε τις διοικητικές ικα-
νότητές της, οι οποίες θα αξιοποιηθούν 
στο νέο πόστο της. 

Παράλληλα, η μεταπήδηση της κας 
Δημητρίου στη θέση του Γενικού Γραμ-
ματέα αφήνει μια θέση Ειδικού Συνερ-
γάτη ελεύθερη, δυνατότητα που μπορεί 
να αξιοποιηθεί προς όφελος του δήμου 
με την πρόσληψη ενός ακόμη ικανού 
στελέχους, ως προς τα χρηματοδοτικά 
προγράμματα. 

Συμπερασματικά, μπορούμε να πούμε 
ότι μόνο καλό προκύπτει από τη νέα δι-
οικητική εξέλιξη στο δήμο Βέλου-Βόχας 
και να ευχηθούμε στην κα Δημητρίου 
καλή δύναμη στο νέο και σαφώς πολύ 
απαιτητικό έργο της!

ΛΑΓΚΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ - 

ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ

Στρατιωτικός Ιατρός
Ψυχιατρική Κλινική 251 ΓΝΑ

Καλογεροπούλου 1 & Μαυρούλια,
Κιάτο Κορινθίας 20200

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



ΔΕΥΤΕΡΑ  19  ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 ΠΟΛΙΤΏΝ
Γνώμη12

ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 
Κ Ο Ρ Ι Ν Θ Ι Α Σ

Tηλ.: 6949 172 999

Άμεσα στον προορισμό σας

www.odiki-voitheia-korinthias.gr

Μεταφορές 
Γεωργικών μηχανημάτων • Σκαφών 
•Κλαρκ • Αυτοκινήτων •  Δικύκλων

ΓΕΩΡΓΙΚΑ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

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

στον προορισμό 
της επιλογής σας 
γρήγορα, άμεσα, υπεύθυνα 
σε προσιτές τιμές. 
Είμαστε σε ετοιμότητα να 
αντιμετωπίσουμε οποιοδήποτε 
πρόβλημα μικρό ή μεγάλο 
παρουσιαστεί στο δρόμο σας. 

Είμαστε επαγγελματίες με 
μηχανολογικές γνώσεις 
με διάθεση να καλύψουμε 
την ανάγκη και του πιο 
απαιτητικού περιστατικού.

T η λ . :  6 9 4 9  1 7 2  9 9 9

Άμεσα στον 
προορισμό 

σας!!!

ΦΟΡΤΗΓΑΚΙΑ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

ΚΛΑΡΚ

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

στον προορισμό 
της επιλογής σας 
γρήγορα, άμεσα, υπεύθυνα 
σε προσιτές τιμές. 
Είμαστε σε ετοιμότητα να 
αντιμετωπίσουμε οποιοδήποτε 
πρόβλημα μικρό ή μεγάλο 
παρουσιαστεί στο δρόμο σας. 

Είμαστε επαγγελματίες με 
μηχανολογικές γνώσεις 
με διάθεση να καλύψουμε 
την ανάγκη και του πιο 
απαιτητικού περιστατικού.

T η λ . :  6 9 4 9  1 7 2  9 9 9

Άμεσα στον 
προορισμό 

σας!!!

ΦΟΡΤΗΓΑΚΙΑ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

ΚΛΑΡΚ

Ποσειδώνος 19 - ΚΙΑΤΟ

food • coffee • drink & more...

Αυτοδιοίκηση

ΒΡΑΧΑΤΙ, έναντι γηπέδου

ΤΗΛ.: 27410 51690, 27410 56000

ποτά - αναψυκτικά
μπύρες - νερά

διανομή κατ’ οίκον

Φ Α Σ Ι Λ Η
Κ Α Τ Σ Α ΡΟ Υ

Έχουν εκδηλώσει 
ενδιαφέρον πολλές 
επιχειρήσεις

Ειδική αναφορά στο ενδιαφέρον των επιχειρήσεων έκανε ο υφυπουργός Ανά-
πτυξης Χρίστος Δήμας. «Πριν από ένα χρόνο ξεκινήσαμε συζητήσεις με επιφανείς 
επιχειρηματίες για το ενδεχόμενο δημιουργίας Τεχνολογικού πάρκου στον χώρο 
της περιφερειακής αγοράς Λεχαίου, ανέφερε χαρακτηριστικά ανακοινώνοντας 
πως ήδη το ενδιαφέρον είναι υπαρκτό τόσο από επιχειρήσεις εντός Ελλάδος όσο 
και από επιχειρήσεις του Εξωτερικού. 

Στο δήμο Κορινθίων περιήλθε η Περιφερειακή αγορά Λεχαίου
Μετατρέπεται σε Τεχνολογικό Πάρκο με 2000 θέσεις εργασίας  σε πλήρη ανάπτυξη- Ανακοινώσεις από τον Υφυπουργό Έρευνας  

και Καινοτομίας Χρίστο Δήμα και το Δήμαρχο Κορινθίων Βασίλη Νανόπουλο

Τ
ην παραχώρηση της Περιφερειακής 
Αγοράς Λεχαίου στο Δήμο Κορινθίων 
από την Εταιρία ακινήτων Δημοσίου ανα-
κοίνωσαν ο Δήμαρχος Κορινθίων Βασί-

λης Νανόπουλος και ο Υφυπουργός Έρευνας 
και Καινοτομίας Χρίστος Δήμας, το μεσημέρι 
της Πέμπτης 29 Ιουλίου, σε κοινή συνέντευξη 
τύπου από την αίθουσα του δημοτικού συμβου-
λίου Κορίνθου. 

«Είναι μια πολύ σημαντική μέρα η σημερινή 
για το δήμο Κορινθίων. Μαζί με τον Υπουργό 
ανακοινώνουμε την παραχώρηση της περιφε-
ρειακής αγοράς Λεχαίου, 120 στρεμμάτων, για 
την δημιουργία Βιοτεχνικού πάρκου» ανέφερε ο 
Δήμαρχος στην εισήγηση του τονίζοντας πως «η 
συμβολή και βοήθεια του Υπουργού υπήρξε κα-
θοριστική για την παραχώρηση αλλά και για τον 
σχεδιασμό του πάρκου» το οποίο με την ολοκλή-
ρωσή του θα δώσει στην περιοχή και το δήμο 
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ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 
Κ Ο Ρ Ι Ν Θ Ι Α Σ

Tηλ.: 6949 172 999

Άμεσα στον προορισμό σας

www.odiki-voitheia-korinthias.gr

Μεταφορές 
Γεωργικών μηχανημάτων • Σκαφών 
•Κλαρκ • Αυτοκινήτων •  Δικύκλων

ΓΕΩΡΓΙΚΑ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

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

στον προορισμό 
της επιλογής σας 
γρήγορα, άμεσα, υπεύθυνα 
σε προσιτές τιμές. 
Είμαστε σε ετοιμότητα να 
αντιμετωπίσουμε οποιοδήποτε 
πρόβλημα μικρό ή μεγάλο 
παρουσιαστεί στο δρόμο σας. 

Είμαστε επαγγελματίες με 
μηχανολογικές γνώσεις 
με διάθεση να καλύψουμε 
την ανάγκη και του πιο 
απαιτητικού περιστατικού.

T η λ . :  6 9 4 9  1 7 2  9 9 9

Άμεσα στον 
προορισμό 

σας!!!

ΦΟΡΤΗΓΑΚΙΑ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

ΚΛΑΡΚ

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

στον προορισμό 
της επιλογής σας 
γρήγορα, άμεσα, υπεύθυνα 
σε προσιτές τιμές. 
Είμαστε σε ετοιμότητα να 
αντιμετωπίσουμε οποιοδήποτε 
πρόβλημα μικρό ή μεγάλο 
παρουσιαστεί στο δρόμο σας. 

Είμαστε επαγγελματίες με 
μηχανολογικές γνώσεις 
με διάθεση να καλύψουμε 
την ανάγκη και του πιο 
απαιτητικού περιστατικού.

T η λ . :  6 9 4 9  1 7 2  9 9 9

Άμεσα στον 
προορισμό 

σας!!!

ΦΟΡΤΗΓΑΚΙΑ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

ΚΛΑΡΚ

Η Εφημερίδα μας είχε ασχοληθεί ήδη από το 2012 με την Περιφερει-
ακή Αγορά Λεχαίου με μια συνέντευξη ποταμό του Χαραλ. Βραχνού 
που είχε αφιερώσει τη ζωή του μέσα από τις στήλες της εφημερίδας 
"Κορινθιακός Παλμός" που εξέδιδε στην διάσωση και αξιοποίηση του 
"χρυσού φαντάσματος" όπως είχε καταλήξει η Περιφερειακή Αγορά 
Λεχαίου τα τελευταία χρόνια.

Οι επιτυχόντες της περιοχής μας στα ΑΕΙ-ΤΕΙ

15/ΝΘΗΜΕΡΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ 

ΤΗΣ ΠΕΡΙΟχΗΣ ΒΟχΑΣ

πολιτών
Γνώμη
Φ. 19 • 10 σΕπΤΕμβρΙΟυ 2012 • διανεμεται δωρεαν

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΣΣΟΥ

Κ.Ε.Π.Ζ. ΚΟΙΝΩΝΙΑ

με επιτυχία 
τα "Αμεινόκλεια 

2012"!
n σελ. 11

Επιστολή προς 
δένδια για την 

εγκληματικότητα
n σελ. 3

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ

αποστέλλονται 
στην Εφορία τα 

χρέη δημοτών από 
3000 € και πάνω!

n σελ. 2

• μια ξεχωριστή βραδιά στην κάβα ΦαΣιΛΗ-ΚατΣαρΟΥ

 α n ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ σελ. 4-6

Το "χρυσό" φάντασμα

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

•	 Ζωντανή απόδειξη της αμαρτωλής 
διαδρομής της Ελλάδας τα τελευταία 
30 χρόνια και της κατασπατάλησης των 
ευρωπαϊκών κονδυλίων που δόθηκαν για τη 
δημιουργία υποδομών στον αγροτικό τομέα

•	 Συνέντευξη-ποταμός με τον Χαραλ. Βραχνό, 
δημοσιογράφο-συγγραφέα και τέως 
πρόεδρο της κοινότητας Λεχαίου

αισθητική Παρέμβαση

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΛΕΧΑΙΟΥ

n σελ. 8-9

Στο δήμο Κορινθίων περιήλθε η Περιφερειακή αγορά Λεχαίου
Μετατρέπεται σε Τεχνολογικό Πάρκο με 2000 θέσεις εργασίας  σε πλήρη ανάπτυξη- Ανακοινώσεις από τον Υφυπουργό Έρευνας  

και Καινοτομίας Χρίστο Δήμα και το Δήμαρχο Κορινθίων Βασίλη Νανόπουλο
2.000 θέσεις εργασίας. 

«Δημιουργούμε επίσης στην περιοχή Άσσου – 
Λεχαίου εκτελώντας έργα  αποχέτευσης ύψους 
60 εκ ευρώ και  έργα  ύδρευσης ένα πλέγμα 
παρεμβάσεων που δίνουν αξία και δημιουργούν 
πλούτο και θέσεις εργασίας. Αυτή άλλωστε είναι 
και η φιλοσοφία της δημοτικής αρχής» κατέληξε 
δίνοντας στην δημοσιότητα την είδηση της ανα-
καίνισης στην παραλιακή περιοχή του Λεχαίου 
δυο ξενοδοχειακών μονάδων οι οποίες είχαν 
εγκαταλειφθεί τα τελευταία χρόνια. 

 
«Σήμερα κάναμε ένα μικρό αλλά σημαντικό 

βήμα» σημείωσε από την πλευρά του ο κ.Χρί-
στος Δήμας. «Πριν από ένα χρόνο ξεκινήσαμε 
συζητήσεις με επιφανείς επιχειρηματίες για το 
ενδεχόμενο δημιουργίας Τεχνολογικού πάρκου 
στον χώρο της περιφερειακής αγοράς Λεχαίου. 

Μελετήσαμε κατόπιν με τον Δήμαρχο το σχέδιο 
υλοποίησης και σήμερα ανακοινώνουμε την 
παραχώρηση της έκτασης, ένα αίτημα ετών του 
δήμου Κορινθίων. Χωρίς την βοήθεια του Δη-
μάρχου και των συνεργατών του δεν θα είχαμε 
φτάσει στο σημείο που είμαστε σήμερα» είπε ο 
Υπουργός ανακοινώνοντας πως ήδη το ενδι-
αφέρον είναι υπαρκτό τόσο από επιχειρήσεις 
εντός Ελλάδος όσο και από επιχειρήσεις του 
Εξωτερικού. 

Στα τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου και 
στις ενέργειες που ακολουθούν μετά την πα-
ραχώρηση  του χώρου αναφέρθηκε ο Ειδικός 
Σύμβουλος του Δημάρχου κ.Κώστας Παπα-
σταμόπουλος εκπροσωπώντας την ομάδα που 
εργάστηκε όλο αυτό το διάστημα και βεβαίως 
θα εργαστεί και στην συνέχεια προκειμένου 
το Τεχνολογικό Πάρκο να δημιουργηθεί και να 
αποδοθεί στους πολίτες του δήμου Κορινθίων.

Το ιστορικό της 
Περιφερειακής Αγοράς
[αναδημοσίευση αποσπάσματος από τη συνέ-

ντευξη του Χαράλαμπου Βραχνού, στο φ. 19, 10 
Σεπτεμβρίου 2012 της "Γνώμης Πολιτών"]

Κύριε Βραχνέ την Περιφερειακή Αγορά ποιος 
την έφτιαξε; Ποιος δημιούργησε το έργο; 

Από ένα πρόγραμμα της ΕΟΚ από το 1984. 
Το 60% του κόστους προερχόταν από ένα πρό-
γραμμα σύμφωνα με το οποίο θα γίνονταν 14 
Περιφερειακές Αγορές στον Ελλαδικό χώρο, 
από τη ΣΚΟΠ (Συνεταιριστική Κοινοπραξία 
Οπωροκηπευτικών Προϊόντων) μία τριτο-
βάθμια συνεταιριστική οργάνωση και από τη 
ΔΕΠΟΣ. Εκεί κάπου τα χάλασαν και η ΔΕΠΟΣ 
έφυγε από τη μέση, η ΣΚΟΠ δεν ήταν δυνατόν 
να φτιάξει 14 Περιφερειακές Αγορές κι έτσι χά-
θηκαν τα χρήματα, πρόλαβε όμως κι έφτιαξε 
4 Περιφερειακές: Των Χανίων, του Βόλου, της 
Κουλούρας Ημαθίας και τη δική μας. 

Όταν τελειοποιήθηκαν σχεδόν, γιατί εκεί-
νη την εποχή έτυχε να είμαι κοινοτάρχης στο 
Λέχαιο και παρακολουθούσα τις εργασίες, οι 
οποίες άρχισαν το 1989 και τελείωσαν το 95% 
των εργασιών το 1994. Να φανταστείτε ότι 
έμπαινες μέσα και ντρεπόσουν να πατήσεις από 
την πολυτέλεια! Τα έργα ολοκληρώθηκαν και 
από πλευράς κτηριακών εγκαταστάσεων μα 
και από πλευράς εξοπλισμού! Ήταν έτοιμα μόνο 
ο τάπητας ήταν να πέσει και να γίνει η ηλεκτρο-
δότηση. Ήταν ένα έργο 1 δις 425 εκατομμυρίων 
δραχμών τότε. 

Και στη συνέχεια; Τι έγινε; Πώς κατέληξε η 
Περιφερειακή Αγορά λεηλατημένη; 

Για όσο διάστημα η κατασκευάστρια εταιρεία 
είχε λαμβάνειν από το έργο, απασχολούσε ένα 
άτομο για τη φύλαξη του χώρου. Αφού πλη-
ρώθηκε η εταιρεία, και πήρε τον εξοπλισμό 
της, απέσυρε και το φύλακα. Από τότε άρχισε 
η λεηλασία. 

Τότε πήγα στον εισαγγελέα και του ζήτησα αν  
μπορώ να κάνω κατάχρηση. Να μπώ μέσα στην 
Περιφερειακή Αγορά και να την καταλάβω σαν 
Κοινότητα. Μου είπε πως δεν μπορούσε να με 
καλύψει νομικά. Έτσι, συνεχίστηκε η λεηλασία. 
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• PARK PILOT • ΓΡΥΛΟΙ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ • ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ
ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ

κιν. 6948 104163-65, fax:211 7702882
ΠΟΥΛΙΤΣΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ - e-mail: drososservice@gmail.com
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gnomipoliton.com
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Δήμος Κορινθίων: Παραδόθηκε 
υπερσύγχρονο Όχημα στους 

Εθελοντές της Σολυγείας

Αίτημα του Περιφερειακού 
Επιμελητηριακού Συμβουλίου 
Πελοποννήσου για πρόγραμμα 

απόσταξης οίνου

Ο Δήμαρχος Κορινθίων Βασίλης 
Νανόπουλος παρέδωσε σήμε-
ρα το μεσημέρι στην Εθελοντι-

κή ομάδα δασοπροστασίας Σολυγείας 
ένα υπερσύγχρονο όχημα το οποίο θα 
καλύψει τις μεγάλες ανάγκες της ομά-
δας και θα συνδράμει καθοριστικά στις 
αποστολές αντιμετώπισης φυσικών κα-
ταστροφών που καλείται να φέρει εις 
πέρας. 

 Ο Δήμαρχος γνωρίζοντας καλά τον 
νευραλγικό ρόλο της ομάδας στην φύ-
λαξη της περιοχής της Σολυγείας αλλά 
και την αδιάλειπτη παρουσία της όπου 
υπάρχει ανάγκη, ανταποκρίθηκε και κά-
λυψε άμεσα το κενό που υπήρχε στον 
εξοπλισμό, καθιστώντας ευκολότερο, 

όσο αυτό είναι δυνατόν, το έργο της. 
«Είναι υποχρέωση μας να είμαστε στο 
πλευρό των εθελοντών. Είναι καθήκον 
μας να βοηθούμε το έργο τους ουσια-
στικά. Αυτό κάνουμε ως Δήμος Κοριν-
θίων, αυτό πράττω ως Δήμαρχος από 
την πρώτη στιγμή» ανέφερε ο Δήμαρχος 
Κορινθίων παραδίδοντας τα κλειδιά του 
οχήματος στον Πρόεδρο της ομάδας 
κ.Μιχάλη Κλέττα. 

Ο Πρόεδρος ευχαρίστησε, εκ μέρους 
της ομάδας, τον Δήμαρχο Κορινθίων 
λέγοντας πως αυτή είναι η ουσιαστική 
στήριξη και βοήθεια στο πολύ δύσκολο 
έργο που έχουν αναλάβει να φέρουν εις 
πέρας, ως εθελοντές, έναντι των ανθρώ-
πων και της φύσης. 

Ε πιστολή προς τον Υπουργό 
Αγροτικής ανάπτυξης Σπ. 
Λιβανό έστειλε ο πρόεδρος 

του Περιφερειακού Επιμελητηρια-
κού Συμβουλίου Παν. Πιτσάκης με 
αίτημα να υλοποιηθεί πρόγραμμα 
απόσταξης οίνου.

Στην επιστολή αναλυτικά ανα-
φέρεται: «Τη Δευτέρα 26 Ιουλίου 
2021 λάβαμε ενημέρωση  σχετικά 
με τον «Καθορισμό των λεπτομε-
ρειών εφαρμογής του μέτρου της 
απόσταξης οίνου σε περίπτωση 
κρίσης για το έτος 2021», με την 
σημείωση ότι η υποβολή αίτησης-
υπεύθυνης δήλωσης για ένταξη 
στο πρόγραμμα γίνεται ηλεκτρο-
νικά από την 23η Ιουλίου έως και 
την 29η Ιουλίου 2021.

Δεδομένου του μικρού χρο-
νικού ορίου που τέθηκε (μόλις 
3 ημερών) για την υποβολή της 
ηλεκτρονικής αίτησης εκ μέρους 

των οινοπαραγωγών και την 

αργοπορία ενημέρωσής μας, σας 
παρακαλούμε όπως εξετάσετε το 
ενδεχόμενο για παράταση της κα-
ταληκτικής ημερομηνίας για του-
λάχιστον 7 ημέρες.

Ταυτόχρονα μας προκάλεσε προ-
βληματισμό το γεγονός της πτώσης 
των τιμών απόσταξης για τους Οί-
νους χωρίς Γεωγραφική Ένδειξη, 
γεγονός που επί της ουσίας επιβρα-
βεύει αυτούς που αγόρασαν στα-
φύλια στον τρύγο του 2020 σε πολύ 
χαμηλές τιμές και όχι τις Οινοποιίες 
που κράτησαν τις τιμές στα επίπεδα 
του 2019, στηρίζοντας τον αγρότη 
που καλλιεργεί αμπέλια. 

Συνέπεια αυτού, θα είναι η περε-
ταίρω πτώση των τιμών των στα-
φυλιών και του εισοδήματος των 
αγροτών και τη φετινή χρονιά. 

Παρακαλούμε θερμά για την 
ευαισθητοποίησή σας επί του θέ-
ματος και ευελπιστούμε στη θετική 
σας ανταπόκριση».



Συνάντηση Κώστα 
Κόλλια με τον 
πρόεδρο του ΕΛΓΑ
Συνάντηση πραγματοποίησε την 
Πέμπτη 29 Ιουλίου ο Βουλευτής ΝΔ 
του Νομού Κορινθίας, κ. Κώστας 
Κόλλιας, με τον Πρόεδρο του 
ΕΛ.Γ.Α., κ. Ανδρέα Λυκουρέντζο, 
παρουσία εκπροσώπων των Αγροτι-
κών Συνεταιρισμών του Δημοτικού 
Διαμερίσματος Αθικίων.
Σχετικά με τα θέματα που τέθηκαν 
στη συνάντηση αυτή, ο Βουλευτής 
δήλωσε μεταξύ άλλων τα εξής:
«Στο επίκεντρο (σ.σ. της συζήτησης) 
βρέθηκε, καταρχάς, ένα από τα πιο 
βασικά ζητήματα, που αφορά στο 
κομμάτι των ζημιών στον αγροτικό 
τομέα, καθώς και στη διαχείριση των 
συνεπειών που προέκυψαν από την 
καταστροφική δασική πυρκαγιά που 
εκδηλώθηκε στις 22-07-2020. Ειδικό-
τερα, με τη συζήτηση που πραγματο-
ποιήσαμε, εστιάσαμε στην πρόοδο των 
εκτιμήσεων των ζημιών που σημειώ-
θηκαν το περσινό καλοκαίρι. Προς την 
κατεύθυνση αυτή, ζητήσαμε, μάλιστα, 
την ενίσχυση του εκτιμητικού έργου με 
τη διάθεση ενός επιπλέον γεωπόνου, 
αίτημα το οποίο εισακούστηκε από τον 
κ. Λυκουρέντζο, ο οποίος δεσμεύτηκε 
για την υλοποίησή του.
Ένα δεύτερο θέμα που τέθηκε ήταν 
αυτό της ακαρπίας της ελιάς που έχει 
πλήξει όχι μόνο το υπόψη Δημοτικό 
Διαμέρισμα Αθικίων, αλλά και την 
ευρύτερη περιοχή, καθώς η ελιά 
αποτελεί μονοκαλλιέργεια. Το γεγονός 
αυτό σαφέστατα έχει οδηγήσει σε 
οικονομικό αδιέξοδο τον αγροτικό 
κόσμο, που βλέπει το εισόδημά του να 
μειώνεται σημαντικά. Σημειωτέον ότι, 
σύμφωνα και με τις διαβεβαιώσεις του 
ίδιου του Προέδρου του ΕΛ.Γ.Α., το εν 
λόγω ζήτημα έχει ήδη ανοίξει τόσο σε 
εθνικό όσο και ευρωπαϊκό επίπεδο. 
Ο δε κ. Λυκουρέντζος δεσμεύτηκε να 
μας ενημερώσει προσωπικά για κάθε 
σχετική εξέλιξη».

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ

15ΠΟΛΙΤΏΝ
Γνώμη Αγροτικά
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Ο καύσωνας καίει 
τις ελιές και το λάδι!

Ο παρατεταμένος καύσωνας 
που αντιμετωπίζει η χώρα έχει 
επιπτώσεις όπως είναι λογικό 
και στην παραγωγή ελαιολά-

δου, όπου αναμένεται δραματική μείω-
ση ειδικά στις περιοχές που οι ελαιώνες 
είναι ξηρικοί.

Οι ελιές υπέφεραν φέτος κυρίως της 
κλιματικής αλλαγής και των δυσμενών 
-ιδίως κατά την ανθοφορία και την καρ-
πόδεση- καιρικών συνθηκών, αλλά και 
μετέπειτα του παρατεταμένου καύσωνα. 

Πιο δύσκολα είναι τα πράγματα στα 
ξηρικά κομμάτια, που πάνε για 100% 
απώλειες παραγωγής, όπως μας ανα-
φέρουν οι αγρότες. Ως εκ τούτου και 
δεδομένου ότι και τα αποθέματα είναι 
πλέον λίγα, εύκολα συμπεραίνει κανείς 
ότι δημιουργούνται συνθήκες, ώστε το 
ελαιόλαδο να καταστεί… δυσεύρετο, 
καθώς απώλειες υπάρχουν και σε άλλες 
περιοχές της ΕΕ.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε στον Αγρο-
Τύπο ο κ. Γιώργος Κόκκινος, πρόεδρος 
στον Αγροτικό Συνεταιρισμό Νηλέας, με 
τον παγετό είχαμε προβλήματα. Σε πολ-
λά χαμηλά σημεία η ακαρπία των ελαι-
όδεντρων φθάνει και το 100%, ενώ δεν 
λείπουν και ζημιές στο φυτικό κεφάλαιο. 

Σύμφωνα με τον κ. Κόκκινο, περισσό-
τερο έχει επηρεαστεί η ποικιλία Μαυρο-
λιά, καθώς υπήρξε θέμα με την διαφο-
ροποίηση των οφθαλμών. Ο καύσωνας 
θα εξαντλήσει τα δέντρα κι αν μετά πάμε 
στο χείριστο σενάριο με πρωτοβρόχια 
από Σεπτέμβριο, τότε συνεχίζει ο ίδιος, 
θα υπάρξει πολύ μεγάλη μείωση της πα-
ραγωγής. 

Ο κ. Κόκκινος εκτιμά πως πέρσι η 
παραγωγή ελαιολάδου στη Μεσσηνία 
ανήλθε σε 50.000 τόνους ελαιολάδου 
περίπου, ενώ φέτος θα είναι σαφώς σε 
χαμηλότερα επίπεδα.

Κόρινθος: Με το 70% των 
ελαιόδεντρων ξηρικά, αναμένει 
δραματική πτώση

Ο κ. Νίκος Μάρκελλος που λειτουργεί 
ένα σύγχρονο ελαιοτριβείο, στο Γαλατάκι 
Κορίνθου, δραστηριοποιείται στο χώρο 
της παραγωγής ελαιολάδου από το 1932. 
Ο κ. Μάρκελλος εμφανίζεται ιδιαίτερα 
προβληματισμένος για την παραγωγή 
της νέας χρονιάς, καθώς όπως μας εξή-
γησε, πολλά δέντρα στην περιοχή έχουν 
100% ακαρπία. Στην Κορινθία, συνεχίζει 
ο ίδιος, τα ελαιόδεντρα είναι ποικιλίας 
Μανάκι σε ποσοστό 70% και ακολουθεί 
η Κορωνέικη με 30%. Σύμφωνα με τον 
κ. Μάρκελλο, το 70% όλων των ελαιό-
δεντρων της Κορινθίας, είναι ξηρικά, με 
ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις συνθήκες 
ξηρασίας που αντιμετωπίζουμε φέτος. 
Πέρσι, η παραγωγή στην Κορινθία ήταν 

μέτρια, καθώς υπήρξαν και πολλές ζη-
μιές σε ελιές από φωτιές. Φέτος πολλοί 
περιμέναν καλύτερη παραγωγή, όμως οι 
καιρικές συνθήκες δεν άφησαν να συμβεί 
αυτό, όπως όλα δείχνουν.

Αργολίδα: Σίγουρα μειωμένη, 
αλλά και ποιοτική η νέα σοδειά

Προβληματισμός για την επερχόμε-
νη παραγωγή επικρατεί και στο νομό 
Αργολίδας. Όπως αναφέρει μιλώντας 
στον ΑγροΤύπο ο κ. Κώστας Μέλλος, 
πρόεδρος στον Αγροτικό Συνεταιρισμό 
Θερμασία Δήμητρα, με έδρα στην Ερμι-
ονίδα, τα πράγματα φέτος είναι δύσκο-
λα για την ελαιοπαραγωγή γενικότερα. 
Σύμφωνα με τον ίδιο, σίγουρα η εσο-
δεία θα είναι μειωμένη, υπάρχουν όμως 
συνθήκες, για ποιοτικό προϊόν.

Πηγή: agrotypos.gr (Αλέξανδρος Μπίκας)

Δύσκολη η φετινή χρονιά για τους ελαιοπαραγωγούς λόγω ακραίων 
καιρικών συνθηκών - Περιορισμένη αναμένεται η παραγωγή

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΜΑΡΜΑΡΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ
ΘΑΝΑΣΕΝΑΡΗΣ

Μουσών 14,
Βέλο Κορινθίας

Mάρµαρα • γρανίτες
φυσικά πετρώµατα

% 2742 033260
6945 435411
 6947 099281replayctt@gmail.com
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ και το ΠΓΣ Βέλου θα ξεκινήσουν στις 31/8/2021 την υλο-
ποίηση προγράμματος κατάρτισης  Φυτικής Παραγωγής – Αμπελουργίας 
150 ωρών στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλά-
δας 2014-2020,  Μέτρο 01: Δράσεις Μετάδοσης Γνώσεων και Ενημέρωσης, 
Δράση: 1.1.1: «Δράσεις Κατάρτισης και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων για Νέους 
Γεωργούς και Μικρές Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις».
Η χρηματοδότηση των ανωτέρων προγραμμάτων κατάρτισης θα γίνει 
σύμφωνα με τη 8245/25-9-2018 Απόφαση Ένταξης Πράξης του Γενικού 
Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων (ΑΔΑ 
Ω2Ι34653ΠΓ-ΔΝΦ), με κωδικό ΟΠΣΑΑ: 0010933862
Η υλοποίηση των δράσεων κατάρτισης απευθύνεται στους δικαιούχους 
της 1ης Προκήρυξης του Υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» 
του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 – 2020, 
έτους 2016 και για τις Περιφέρειες Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου και 
Δυτικής Μακεδονίας».
Τα προγράμματα θα πραγματοποιηθούν στο Δήμο Βέλου- Βόχας στο ΠΓΣ 
Βέλου – ΑΧΕΠΑ
     Παρακαλούνται οι υπόχρεοι εκπαίδευσης να επικοινωνήσουν άμεσα με 
το ΠΓΣ ΒΕΛΟΥ.

Η υπεύθυνη κατάρτισης 
Παναγιώτου Αλεξία

ΕΛ.Γ.Ο «ΔΗΜΗΤΡΑ»
ΠΓΣ ΒΕΛΟΥ
ΑΧΕΠΑΝΣ
Ταχ. Κώδικας: 20002
Πληροφορίες: Α. Παναγιώτου
Τηλέφωνο: 2742032205
Fax:  2742032205
E-mail: pgsvelou@hotmail.com

Ημερ:12/7/2021
                         Αρ. πρωτ:38

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ και το ΠΓΣ Βέλου θα ξεκινήσουν στις 1/9/2021 ττην υλο-
ποίηση προγράμματος κατάρτισης  Φυτικής Παραγωγής – Δενδροκομίας 
2014-2020,  Μέτρο 01: Δράσεις Μετάδοσης Γνώσεων και Ενημέρωσης, 
Δράση: 1.1.1: «Δράσεις Κατάρτισης και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων για Νέους 
Γεωργούς και Μικρές Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις».
Η χρηματοδότηση των ανωτέρων προγραμμάτων κατάρτισης θα γίνει 
σύμφωνα με τη 8245/25-9-2018 Απόφαση Ένταξης Πράξης του Γενικού 
Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων (ΑΔΑ 
Ω2Ι34653ΠΓ-ΔΝΦ), με κωδικό ΟΠΣΑΑ: 0010933862
Η υλοποίηση των δράσεων κατάρτισης απευθύνεται στουςδικαιούχους 
της 1ης Προκήρυξης του Υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» 
του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 – 2020, 
έτους 2016 και για τις Περιφέρειες Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου και 
Δυτικής Μακεδονίας».
Τα προγράμματα θα πραγματοποιηθούν στο Δήμο Βέλου- Βόχας στο ΠΓΣ 
Βέλου – ΑΧΕΠΑ
     Παρακαλούνται οι υπόχρεοι εκπαίδευσης να επικοινωνήσουν άμεσα με 
το ΠΓΣ ΒΕΛΟΥ.

Η υπεύθυνη κατάρτισης 
Παναγιώτου Αλεξία

ΕΛ.Γ.Ο «ΔΗΜΗΤΡΑ»
ΠΓΣ ΒΕΛΟΥ
ΑΧΕΠΑΝΣ
Ταχ. Κώδικας: 20002
Πληροφορίες: Α. Παναγιώτου
Τηλέφωνο: 2742032205
Fax:  2742032205
E-mail: pgsvelou@hotmail.com

Ημερ:12/7/2021
                         Αρ. πρωτ:39

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ και το ΠΓΣ Βέλου θα ξεκινήσουν στις 6/9/2021 την 
υλοποίηση προγράμματος κατάρτισης  Φυτικής Παραγωγής 2014-2020,  
Μέτρο 01: Δράσεις Μετάδοσης Γνώσεων και Ενημέρωσης, Δράση: 1.1.1: 
«Δράσεις Κατάρτισης και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων για Νέους Γεωργούς και 
Μικρές Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις».
Η χρηματοδότηση των ανωτέρων προγραμμάτων κατάρτισης θα γίνει 
σύμφωνα με τη 8245/25-9-2018 Απόφαση Ένταξης Πράξης του Γενικού 
Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων (ΑΔΑ 
Ω2Ι34653ΠΓ-ΔΝΦ), με κωδικό ΟΠΣΑΑ: 0010933862
Η υλοποίηση των δράσεων κατάρτισης απευθύνεται στουςδικαιούχους 
της 1ης Προκήρυξης του Υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» 
του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 – 2020, 
έτους 2016 και για τις Περιφέρειες Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου και 
Δυτικής Μακεδονίας».
Τα προγράμματα θα πραγματοποιηθούν στο Δήμο Βέλου- Βόχας στο ΠΓΣ 
Βέλου – ΑΧΕΠΑ
     Παρακαλούνται οι υπόχρεοι εκπαίδευσης να επικοινωνήσουν άμεσα με 
το ΠΓΣ ΒΕΛΟΥ.

Η υπεύθυνη κατάρτισης 
Παναγιώτου Αλεξία

ΕΛ.Γ.Ο «ΔΗΜΗΤΡΑ»
ΠΓΣ ΒΕΛΟΥ
ΑΧΕΠΑΝΣ
Ταχ. Κώδικας: 20002
Πληροφορίες: Α. Παναγιώτου
Τηλέφωνο: 2742032205
Fax:  2742032205
E-mail: pgsvelou@hotmail.com

Ημερ:12/7/2021
                         Αρ. πρωτ:41

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ και το ΠΓΣ Βέλου θα ξεκινήσουν στις 2/9/2021 την 
υλοποίηση προγράμματος κατάρτισης  Φυτικής Παραγωγής 2014-2020,  
Μέτρο 01: Δράσεις Μετάδοσης Γνώσεων και Ενημέρωσης, Δράση: 1.1.1: 
«Δράσεις Κατάρτισης και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων για Νέους Γεωργούς και 
Μικρές Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις».
Η χρηματοδότηση των ανωτέρων προγραμμάτων κατάρτισης θα γίνει 
σύμφωνα με τη 8245/25-9-2018 Απόφαση Ένταξης Πράξης του Γενικού 
Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων (ΑΔΑ 
Ω2Ι34653ΠΓ-ΔΝΦ), με κωδικό ΟΠΣΑΑ: 0010933862
Η υλοποίηση των δράσεων κατάρτισης απευθύνεται στουςδικαιούχους 
της 1ης Προκήρυξης του Υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» 
του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 – 2020, 
έτους 2016 και για τις Περιφέρειες Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου και 
Δυτικής Μακεδονίας».
Τα προγράμματα θα πραγματοποιηθούν στο Δήμο Βέλου- Βόχας στο ΠΓΣ 
Βέλου – ΑΧΕΠΑ
     Παρακαλούνται οι υπόχρεοι εκπαίδευσης να επικοινωνήσουν άμεσα με 
το ΠΓΣ ΒΕΛΟΥ.

Η υπεύθυνη κατάρτισης 
Παναγιώτου Αλεξία

ΕΛ.Γ.Ο «ΔΗΜΗΤΡΑ»
ΠΓΣ ΒΕΛΟΥ
ΑΧΕΠΑΝΣ
Ταχ. Κώδικας: 20002
Πληροφορίες: Α. Παναγιώτου
Τηλέφωνο: 2742032205
Fax:  2742032205
E-mail: pgsvelou@hotmail.com

Ημερ:12/7/2021
                         Αρ. πρωτ:40



Το Κλημέντι και η ευρύτερη περιοχή της 
Κορινθίας στην Επανάσταση του 1821

Ένα σημαντικό βιβλίο που ρίχνει φως σε άγνωστες πτυχές της τοπικής ιστορίας κατά την 
Επανάσταση του 1821 του συγγραφέα Κωνσταντίνου Γ. Κελλάρη, κυκλοφορεί αυτές τις μέρες

Ε
κδόθηκε από το ΝΠΔΔ Μηκώνη του 
δήμου Σικυωνίων, αυτές τις μέρες και 
σύντομα θα βρεθεί στις προθήκες των 
βιβλιοπωλείων ένα πολύ σημαντικό βι-
βλίο, που αποκαλύπτει άγνωστες πτυ-

χές της τοπικής ιστορίας της Κορινθίας στην εποχή της 
Επανάστασης του 1821. 

Πρόκειται για το έργο "Το Κλημέντι και η ευρύ-
τερη περιοχή της Κορινθίας στην Επανάσταση 
του 1821", το οποίο συνέγραψε ο Κωνσταντίνος Γ. 
Κελλάρης, μετά από χρόνια ενδελεχούς έρευνας στα 
αρχεία της Ελληνικης Παλιγγενεσίας, καθώς και στα 
Γενικά Αρχεία του Κράτους. 

Το έργο αυτό, όπως σημειώνει ο συγγραφέας στον 
πρόλογό του, είναι συμπλήρωμα στο βιβλίο «Το Κλημέ-
ντι Κορινθίας (Ιστορία - Λαογραφία)», που κυκλοφόρη-
σε το έτος 2016. Επειδή, σ’ εκείνο το ογκώδες πόνημα 
(768 σελίδες), δεν ήταν δυνατόν να περιγραφούν όλα 
τα γεγονότα και να παρουσιαστούν όλα τα έγγραφα που 
αναφέρονται στο Κλημέντι και στα γειτονικά χωριά, 
κατά την περίοδο της Επανάστασης του 1821, γι’ αυτό 
κρίθηκε απαραίτητη η έκδοση αυτού του βιβλίου. 

«Βεβαίως», εξηγεί «αυτό το έργο δεν είναι τυπικά ιστο-
ρικό, γιατί δεν γίνεται ιστορική ανάλυση και κριτική πα-
ρουσίαση των γεγονότων, αλλά παρουσιάζονται κυρίως 
άγνωστα μέχρι σήμερα και δυσανάγνωστα χειρόγρα-
φα των πρωταγωνιστών του Αγώνα, που περιγράφουν 
ιστορικά γεγονότα της περιοχής του Κλημεντιού και 
της ευρύτερης περιοχής της Κορινθίας. Ο δε αναγνώ-
στης αφήνεται να κρίνει ελεύθερα το σωστό ή το λάθος 
των όσων γράφονται, από αυτούς που συμμετείχαν στην 
Επανάσταση και διαμόρφωσαν τα ιστορικά γεγονότα. 

Τα έγγραφα που παρουσιάζονται σ’ αυτό το βιβλίο εί-
ναι, κυρίως, από τα Γενικά Αρχεία του Κράτους και από 
τα Αρχεία της Ελληνικής Παλιγγενεσίας, αφορούν δε 
στην Κορινθία και, αρκετά απ’ αυτά, στην περιοχή του 
Κλημεντιού.

Στα εννέα κεφάλαια του βιβλίου παρουσιάζονται: 
Η κατάσταση του Κλημεντιού και των κατοίκων, πριν 

από την Επανάσταση.
Η έναρξη του Αγώνα του 1821 και οι πρώτες εκστρα-

τείες και μάχες των Κλημενταίων.
Οι προσπάθειες των στρατιωτών του Δράμαλη να δι-

αφύγουν προς την Αχαΐα και τη Στερεά Ελλάδα. Η μάχη 
«των Βασιλικών» στην περιοχή του Κιάτου, τον Αύγου-
στο του 1822, η μάχη της Περαχώρας και η μάχη στα 
Μαύρα Λιθάρια (Ακράτα). Δημοσιεύονται άγνωστα έγ-
γραφα, με ονόματα νεκρών αγωνιστών στη μάχη του 
Κιάτου-Βασιλικών.

Η διαμονή του Εκτελεστικού Σώματος (Κυβέρνησης) 
στο Κλημέντι, το καλοκαίρι του 1823, και τα έγγραφα που 
διακινήθηκαν.

Ο εμφύλιος πόλεμος μεταξύ πολιτικών και στρατιω-

τικών στην Κορινθία κατά τα έτη 1823 έως 1825, όπως 
παρουσιάζεται μέσα από σχετικά έγγραφα των πρω-
ταγωνιστών (Κολοκοτρώνη, Κωλέττη, Κουντουριώτη, 
Μαυρομιχάλη, Μακρυγιάννη, Γκούρα, Λόντου και Νοτα-
ράδων). 

Τα γεγονότα των ετών 1826 & 1827: η διαμάχη του 
Ιωάννη με τον Παναγιωτάκη Νοταρά και η καταστρο-
φή του Σοφικού, η επιδρομή των Αιγυπτίων στην περι-
οχή της Στυμφαλίας, η εκστρατεία των Νοταράδων στην 
Αττική και ο θάνατος του Ιωάννη Νοταρά, η μάχη στον 
Άγιο Ιωάννη των Τσετσεβών, καθώς και ονόματα νεκρών 
Κορινθίων αυτής της μάχης.

Οι ανακρίσεις που έγιναν στο Κλημέντι από τον Διοι-
κητή Κορινθίας Γεώργιο Πραΐδη, το έτος 1828, για τις 
«ατασθαλίες» (καταχρήσεις και παρανομίες) του οπλαρ-
χηγού Παναγιωτάκη Νοταρά, που είχαν σαν αποτέλεσμα 
τη δήμευση της περιουσίας του. 

Οι εκπρόσωποι του Κλημεντιού και των γειτονικών 
χωριών σε διάφορες Επαρχιακές Συνελεύσεις και ψη-
φοφορίες, κατά την περίοδο της Επανάστασης και κατά 
την Καποδιστριακή περίοδο. 

Οι Κλημενταίοι που αγωνίστηκαν κατά την Επανάσταση 
και ονόματα αγωνιστών που πήραν Αριστεία (παράση-
μα) για τη συμμετοχή τους, από τα χωριά Κλημέντι, Καί-
σαρι και Βελίνα». 

Το βιβλίο θα παρουσιαστεί την Τετάρτη 11 Αυγού-
στου, το βράδυ, ώρα 8:30 σε ειδική εκδήλωση που θα 
συντονίσει ο Αναστάσιος Λεονάρδου, πρόεδρος της 
κοινότητας Κιάτου, στο προαύλιο του 1ου Δημοτικού 
Σχολείου Κιάτου. 

Για το βιβλίο θα μιλήσουν οι:
ΝΙΚΟΣ ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ, Καθηγητής Ελληνικής Ιστο-

ρίας και Πολιτισμού Πανεπιστημίου St. Louis Missouri
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, Αν. Καθηγητής Νεότερης  

και Σύγχρονης Ιστορίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Στην εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί και ομιλία-

παρουσίαση από τον Κωνσταντίνο Κελλάρη με θέμα:  
«Ο Αναγνώστης Πετιμεζάς και η μάχη του Κιάτου-
Βασιλικών».

ΔΕΥΤΕΡΑ  2  ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021

17ΠΟΛΙΤΏΝ
Γνώμη Πολιτισμός - Βιβλίο

Γ. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ - Ν. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΟΕ

ΠΩΛΗΣΗ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ

& ΕΙ∆ΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

BOX CENTER

Ζευγολατιό Κορινθίας
τηλ: 27410 55151

ΓΓλλ

ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ
& ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΟΥΒΙΤΑΚΗΣ

Ζευγολατιό
Κορινθίας

ΤΗΛ.: 
27410 56566

Άσσος
Κορινθίας

ΤΗΛ.: 
27410 89117

Κιν.: 6944 243418  & 6937 114763
∆ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΕΙ
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ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Ν. ΔΟΥΛΑΒΕΡΑΣ, Συνομιλώντας με τον λαϊκό πολιτι-
σμό. Σύμμεικτα Μελετήματα,  Εκδόσεις Κ. & Μ. Σταμούλη, Θεσσαλο-
νίκη 2021, σσ. 366.

Έ
να νέο βιβλίο από τον τ.  
Καθηγητή της Λαογρα-
φίας του Πανεπιστημίου 
Πελοποννήσου κ.  

Δουλαβέρα κυκλοφορήθηκε 
πρόσφατα, με τον παραπάνω  
τίτλο, από τις καλαίσθητες 
και έγκυρες Εκδόσεις Κ. & 
Μ. Σταμούλη.  Στην έκδοση 
αυτή δημοσιεύονται δεκαο-
κτώ κείμενα, από τα οποία 5 
είναι ανέκδοτα ή υπό δημο-
σίευση και 13 δημοσιευμένα 
σε επιστημονικά περιοδικά, 
τιμητικούς  τόμους,   επετη-
ρίδες, πρακτικά συνεδρίων. 

Το Πρώτο Κεφάλαιο έχει 
τίτλο «Έλληνες και ξένοι 
πανεπιστημιακοί λαογρά-
φοι», περιλαμβάνει επτά 
μελετήματα και αναφέ-
ρεται στη ζωή ή το  έργο 
ή και στα δυο ισάριθμων 
πανεπιστημιακών λαο-
γράφων. Είναι οι: Ν. Γ. 
Πολίτης, Γ. Α. Μέγας, 
Δημ. Σ. Λουκάτος, Μ. Γ. 
Μερακλής, Ευρ. Αντζου-
λάτου -     Ρετσίλα, Μ. Γ.  Βαρβού-
νης και Wolfgang  Mieder.  

Στο Δεύτερο Κεφάλαιο υπάρ-
χει μια εκτενής μελέτη με θέμα: 
«Λαϊκός πολιτισμός: Παράδοση 
και Νεωτερικότητα». Αναφέρεται  
στις βαθιές αλλαγές της ελληνικής 
κοινωνίας μετά τον Β΄ Παγκόσμιο 
Πόλεμο και στις βασικές αιτίες που 
τις προκάλεσαν, ενώ παράλληλα, 
επισημαίνονται οι νεωτερικές εκ-
φράσεις του λαϊκού πολιτισμού. 

Το  Τρίτο Κεφάλαιο έχει τίτλο  

«Ο υλικός λαϊκός βίος στο μυθι-
στόρημα του Νίκου Καζαντζάκη 
“Βίος και Πολιτεία του Αλέξη Ζορ-
μπά”» και σ’ αυτό αναζητώνται 

μεθοδικά και συστηματικά τα στοι-
χεία του υλικού λαϊκού βίου του 
παραπάνω μυθιστορήματος, που 
το καθιστούν «μουσείο» του υλι-
κού λαϊκού πολιτισμού της Κρή-
της.

Στο Τέταρτο Κεφάλαιο μελετώ-
νται τα «Μαγικοθρησκευτικά έθιμα 
για την ευόδωση του γάμου στην 
παραδοσιακή κοινωνία των Καρα-
γκούνηδων της Δυτικής Θεσσαλί-
ας» και  εξηγείται  η λειτουργικό-

τητά τους.
Το Πέμπτο Κεφάλαιο περιλαμ-

βάνει τέσσερα μελετήματα για το 
δημοτικό τραγούδι.

Το πρώτο από αυτά είναι  «Η 
άλωση της Πόλης στα τραγούδια, 
τους θρήνους και τους θρύλους 
του λαού μας», το δεύτερο «Οι 

συμβολισμοί του νεκρού στα 
Μανιάτικα μοιρολόγια» ,  το 
τρίτο  μελέτημα επιγράφεται 
«Ο φυτικός κόσμος ως πηγή 
συμβόλων της γυναικείας 
ομορφιάς στα δημοτικά τρα-
γούδια» και το τέταρτο έχει 
τίτλο «Ενδυμασία, κοσμήμα-
τα και λοιπά ενδυματολογικά 
εξαρτήματα ως στοιχεία της 
γυναικείας ομορφιάς στα ελ-
ληνικά δημοτικά τραγούδια». 

Το Έκτο Κεφάλαιο περι-
λαμβάνει επίσης τέσσερα με-
λετήματα, που αφορούν  τον 
νεοελληνικό παροιμιακό λόγο.  
Το πρώτο έχει τίτλο « Όψεις 
του  ποντιακού λαϊκού βίου: Ο 
γάμος στον παροιμιακό λόγο του 
Ποντιακού Ελληνισμού», το δεύ-
τερο «Η  παιδεία, η μάθηση και η 
γνώση στον παροιμιακό λόγο του 
λαού μας», το τρίτο  «Η πρόσληψη 
της ανθρώπινης ομορφιάς και της 
ασχήμιας από τον νεοελληνικό πα-
ροιμιακό λόγο» και το τέταρτο   «Η 
τρίτη ηλικία στον παροιμιακό λόγο 
του λαού μας».

Ακολουθούν οι Πρώτες Δημοσι-
εύσεις, η Αγγλική Περίληψη και το 
Γενικό Ευρετήριο.

(Εκδόσεις  Σταμούλη, 2310-
264748, 69461460 ή τα κεντρικά 
βιβλιοπωλεία των Αθηνών (Πολι-
τεία, Ιανός κ.ά. )ή από τα επαρχια-
κά  βιβλιοπωλεία με παραγγελία).

Νέο βιβλίο του Αριστείδη Ν. 
Δουλαβέρα για τον λαϊκό πολιτισμό

- Ακοολογικός έλεγχος
παίδων & ενηλίκων 

- Εκτίμηση εμβοών (βουητά)
και ροχαλητού

- Έλεγχος λαβυρινθικής
λειτουργίας (Ίλιγγος/Ζάλη)

- Ενδοσκοπικός έλεγχος
ρινός, φάρυγγα, λάρυγγα
και ώτων 

Θεατρική Παράσταση 
"Χλωμό Τριαντάφυλλο"

200 Χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση
200 χρόνια ελευθερίας και ανεξαρτησίας

Ο Προοδευτικός Σύλλογος Συκιάς Κορινθίας 
«Άγγελος Σικελιανός», τιμώντας την 200η επέ-
τειο της Ελληνικής Επανάστασης, παρουσιάζει 
το πρωτότυπο θεατρικό έργο της Δρ. Καμαρι-
νού  «Χλωμό Τριαντάφυλλο».

Η παράσταση θα δοθεί στο Ειδικό Δημοτικό 
Σχολείο Συκιάς Κορινθίας, τη Δευτέρα 2 Αυ-
γούστου 2021,  Ώρα: 21:30 Είσοδος ελεύθερη

Η παράσταση θα επαναληφθεί την Πέμπτη  
5 Αυγούστου, στις 9.30 μ.μ.,  στον Πύργο του 
Κορδή στον Πύργο Κορινθίας  Η εκδήλωση τε-
λεί υπό την αιγίδα του Ν.Π.Δ.Δ. «Ηλίας Κατσού-
λης» και του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης.

Λόγω των περιορισμών της πανδημίας SARS-
COV-2 θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότη-
τας, και θα τηρηθούν όλα τα πρωτόκολλα υγιει-
νής και ασφάλειας. Η μάσκα είναι  υποχρεωτική 
κατά τη διάρκεια της παράστασης. 

Η υπόθεση του έργου
Μετά την έκρηξη   της   Επανάστασης του 

1821 δύο Οθωμανίδες, η μητέρα του   δυνάστη 
της Κορινθίας Κιαμήλ Μπέη και η ελληνικής 
καταγωγής σύζυγός του,  Γκιούλ Χανούμ,  η 
Τριανταφυλλένια, καταλήγουν να διαφεντεύουν 
το κάστρο  του  Ακροκορίνθου και τους αμύ-
θητους θησαυρούς του  αιχμαλώτου Κιαμήλ 
Μπέη,   ενώ παλεύουν  ανάμεσα στην υποταγή 
και την απελευθέρωση. Η προσωπική ιστορία 
τους συνυφαίνεται με τα κρίσιμα γεγονότα των 
δύο πρώτων χρόνων της Επανάστασης: τη 
στάση των κοτζαμπάσηδων, τις αλώσεις των 
κάστρων, την ήττα του Δράμαλη, τα βάσανα 
της σκλαβιάς. Στην ουσία όμως παλεύουν με 
τη μοίρα των γυναικών. Ένα τολμηρό και πρω-
τότυπο έργο που δεν επιδιώκει να διηγηθεί την 
Ιστορία με τη ματιά  των νικητών, ούτε με τη μα-
τιά των χαμένων, αλλά με τη ματιά των γυναι-
κών, που είτε ήταν Ελληνίδες είτε Οθωμανίδες,  
πολλά κοινά είχε η ζωή τους. 

Παίζουν οι ηθοποιοί
Νάνσυ Τσαντήλα, Νικολέττα Αθανασοπού-

λου, Γιώργος Κορδούλης, Τερέζα Λουΐζου, 
Βασιλική – Μαρία Χιώτη και η μικρή Ειρήνη 
Τσοπανά από τη θεατρική Ομάδα Ευρωστίνης 
«Πειραματιστές» σε Διασκευή-Σκηνοθεσία Τε-
ρέζα Λουΐζου. 
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ΩΡΑΡΙΟ ΙΑΤΡΕΙΟΥ: 

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

ΣΑΒΒΑΤΟ    09:00 - 12:00 [ΒΡΑΧΑΤΙ]

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

e-mail: korantaniskonstantinos26@gmail.com

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡ. 
ΚΟΡΑΝΤΑΝΗΣ

Υπ. ∆ιδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Παν/µίου Αθηνών
Συνεργάτης Γ́  Παθολογικής Κλινικής Νοσοκοµείου 

“ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ”
τ. ιατρός Κλινικής Παθολογικής Φυσιολογίας ΓΝΑ Λαϊκό

ΙΑΤΡΟΣ - ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ

εξέταση µε εξειδικευµένα διαγνωστικά µέσα 
  (Ηλεκτροκαρδιογράφηµα,   υπέρηχος)

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Γράφει η  ΛΙΤΣΑ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΔΟΣΑΡΑΣ 
ΥΨΙΠΕΤΗΣ ΕΡΩΣ     
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Ποίηση
Εκδόσεις: Νεκτάριος Παναγόπουλος
ISBN    978-960-8034-90-7
Σελίδες : 60

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ
''...Είναι ένα προσευχητάριο αγάπης...''

Η Θεία αγάπη αλλά και ο ανθρώπινος 
έρωτας, που για τον ποιητή είναι τόσο 
συνυφασμένοι και αλληλένδετοι μεταξύ 
τους, καθώς ο δεύτερος έρωτας, είναι 
θείο δώρο και καρπός του πρώτου έρωτα!

Ποιήματα, που μιλούν για την μοναξιά, 
την εγκατάλειψη, την ποίηση και τον ρόλο 
της στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων, 
τον ρόλο και το χρέος του ποιητή, ανάμε-
σα στην κοινωνία και τον συνάνθρωπό 
του, τον απολιθωμένο ρομαντισμό, που 
επιτακτική ανάγκη είναι, να ανακτήσει την 
παλιά του αίγλη, την άδολη και θυσιαστι-
κή αγάπη μεταξύ των δυο φύλλων, που 
δεν έχει ανάγκη μόνο από το σεξ και την 
αχαλίνωτη ηδονή, για να κρατηθεί και να 
βαστάξει απέναντι στον μακελάρη κι αδυ-
σώπητο χρόνο, προσωπικά βιώματα και 
υπαρξιακές αναζητήσεις, αναμνήσεις ,την 

γυναικεία ομορφιά και το κάλλος της, την 
συντροφικότητα σε χαλεπούς καιρούς!

Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΜΑΣ
Υψιπέτης Έρως = «Ο έρως που με-

ταρσιώνει τους ερωτευμένους σε ανώ-
τερους ή μεταφυσικούς κόσμους.»

Τη σημερινή, στείρα εποχή από συ-
ναισθήματα, όπου πολλοί πιστεύουν 
πως αυτά αποτελούν αδυναμία, έρχε-
ται ο ποιητής μας και μας κάνει αυτό 
το υπέρτατο πνευματικό δώρο και 
θα μπορούσαμε να αναφωνήσουμε 
«Ζήτω, ο αιθεροβάμων Έρωτας!»  .

Η ποιητική του αυτή συλλογή αριθ-
μείται από 45 ποιήματα, όπου υμνεί 
τον Έρωτα, την κινητήρια δύναμη της 
ζωής. Μ’ έναν υπέροχο πρόλογο από 
την χαρισματική ποιήτρια – συγγραφέα 
Μαίρη Σουρλή, όπου δίνει όλο το εύρος 
και την ατμόσφαιρα αυτής της ποιητικής 
συλλογής αλλά παράλληλα μας παρουσι-
άζει πόσο πραγματικά ταλαντούχος είναι 
ο κύριος Δοσαράς.

Υπέροχα ποιήματα, διόλου ευτελή και 
γλυκανάλατα, με πολύ όμορφο και απλό 
λεξιλόγιο, που γεμίζουν τη ψυχή του ανα-
γνώστη με θετικά και ζεστά συναισθήμα-
τα, εικόνες και χρώματα, και μπορούν 
να διαβαστούν από τους περισσότερους 

αναγνώστες, ξανά και ξανά. Το πολυτο-
νικό που χρησιμοποιείται είναι ένα από-
λυτο στολίδι, που δίνει τον απαραίτητο 
αέρα και την ατμόσφαιρα μιας άλλης, πιο 
αγνής εποχής. Ο απλός, άδολος και κα-
θημερινός Έρωτας είναι ένα Θείο Δώρο 
και ο κύριος Δοσαράς καταφέρνει τις 
προσωπικές του αναζητήσεις και τα βι-
ώματα να τα μεταφράσει σε ποιήματα και 
να τα απεικονίσει σε λευκό χαρτί.

Ο Κορίνθιος ποιητής – συγγραφέας 
μας, θεωρεί πως ο απλός, άδολος και 
ανιδιοτελής Έρωτας είναι κύριο συστα-
τικό της ζωής. Θρέφει, αναζωογονεί και 
πάει τον άνθρωπο πολύ ψηλά. Βέβαια 
δεν είναι όλες οι μορφές Έρωτα το ίδιο. 
Μέσα στα ποιήματά του θα συναντήσει 
κανείς μοναξιά, εγκατάλειψη, ρομαντι-
σμό ( που έχει αποποιηθεί κατά πολύ τη 
σημερινή εποχή) αλλά πάντα τον αγνό 
και άδολο Έρωτα.

Θα σας συμβουλεύαμε, όσοι από σας 
δεν φοβάστε να νιώσετε, και αποζητάτε 
να αισθανθείτε, να αναζητήσετε αυτό το 
πόνημα του ποιητή μας γιατί θα σας ικα-
νοποιήσει απόλυτα, θα λατρέψετε κάθε 
του λέξη και θα σας γεμίσει με έντονα 
συναισθήματα και εικόνες.

Η ποιητική συλλογή ''Υψιπέτης Έρως'', 

ξεκίνησε δειλά δειλά, το ταξίδι της στον 
κόσμο! Πληροφορίες-παραγγελίες, κα-
θώς και αποστολή στον χώρο σας, με 
ένα απλό μήνυμα στο messenger!

Ο  ΠΟΙΗΤΗΣ
Ο Κυριάκος Δοσαράς γεννήθηκε το 1971 
στην Αθήνα.
Τα όμορφα παιδικά και νεανικά του χρό-
νια, τα πέρασε στο Καλαμάκι Κορινθίας.
Για μια δεκαετία περίπου (1989-1999) 
εργάστηκε σαν μουσικός παραγωγός, 
σε όλους τους τοπικούς ραδιοφωνικούς 
σταθμούς της Κορίνθου.
Από την εφηβική του ηλικία άρχισε δειλά 
δειλά να γράφει τους πρώτους στίχους.
Η πρώτη του συγγραφική απόπειρα, πήρε 
σάρκα και οστά τον Οκτώβριο του 2007, 
όταν εξέδωσε το πρώτο του μυθιστόρημα 
‘’Ο παππούς μου ο Δημήτρης’’ από τις εκ-
δόσεις Πολύφεγγος.
Δυο χρόνια αργότερα, τον Νοέμβριο του 
2009, θα δει το φως, το δεύτερο βιβλίο του 
και πρώτη του ποιητική συλλογή με τον 
τίτλο ‘’Άμπελος’’ και πάλι από τις εκδόσεις 
Πολύφεγγος.
Τον Ιούνιο του 2016, θα κυκλοφορήσει το 
τρίτο του βιβλίο και δεύτερη ποιητική του 
συλλογή με τον τίτλο ‘’Φως Χριστού’’ και 
αυτή από τις εκδόσεις Πολύφεγγος.
Τον Μάρτιο του έτους 2018 –κατεξοχήν 
μήνας αφιερωμένος στη ποίηση- θα κυ-
κλοφορήσει από τις εκδόσεις Νεκτάριος 
Παναγόπουλος, το τέταρτό του βιβλίο και η 
τρίτη κατά σειρά ποιητική του συλλογή, με 
τον τίτλο ‘’Αποκαθήλωση’’.
Το 2020 κυκλοφορεί την ποιητική συλλογή 
«Υψιπέτης Έρως» από τις εκδόσεις Νεκτά-
ριος Δ. Παναγόπουλος.
Είναι ενεργό μέλος της Εταιρείας Κορινθί-
ων Συγγραφέων.
Εργάζεται από το 1998 στο Καζίνο Λουτρα-
κίου, είναι παντρεμένος, πατέρας τριών 
παιδιών και από τον Δεκέμβριο του 2009, 
διαμένει στο Χιλιομόδι Κορινθίας.

Βιβλιοπαρουσίαση

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

ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΥΡΙΑ 
ΓΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥ

ατόμου όλο το 24ωρο. Βόχα Κορινθίας. 
Τηλ. 6940 841899 κα Μαρία

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 1.700 τ.μ. με ελιές,  
38 ρίζες. Περιοχή Ταρσινά. Τηλ. 6978105413
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Βλάσιος Ιωαν. Μπάρτζης
Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος

ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΚΟ 
ΙΑΤΡΕΙΟ

Κλεισθένους 43 
e-mail: bartzisv@gmail.com

Κιάτο, τηλ.: 27420 26486, κιν.: 6932 391104
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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

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

2η ευκαιρία για τους οφειλέτες

Άρθρο της δικηγόρου Αικατερίνης 
Μπασιώτη - Παπαθεοφάνους*

Ο Νόμος 4738/2020 που πλέον 
είναι σε ισχύ, φέρνει αλλαγές  στην 
ρύθμιση οφειλών των φυσικών 
αλλά και των νομικών προσώπων. 
Ο Νόμος αφορά οφειλές είτε προς 
τράπεζες είτε προς την εφορία είτε 
προς ασφαλιστικά ταμεία. Η διαδικα-
σία είναι απλή: 

Αρχικά, υποβάλλουμε αίτηση 
στην ειδική πλατφόρμα για εξωδι-
καστική ρύθμιση των οφειλών του 
οφειλέτη, για οφειλές προς τράπε-
ζες, εφορία, ασφαλιστικά ταμεία και 

φυσικά, ο οφειλέτης προστατεύεται 
από μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης 
μέχρι να περατωθεί η διαδικασία. 
Όσοι όμως έχουν κάνει αιτήσεις του 
Ν. 3869/2010, Ν.4469/2017 και Ν. 
4605/2019 θα πρέπει να παραιτη-
θούν, διότι δεν μπορούν παράλληλα 
μ’ αυτά να κάνουν και αίτηση για το 
Ν. 4738/2020. Κατατίθενται λοιπόν 
όλα τα οικονομικά και φορολογικά 
στοιχεία των οφειλετών στην πλατ-
φόρμα και οι πιστωτές καταθέτουν 
μία πρόταση για ρύθμιση όλων των 
οφειλών και ταυτόχρονα.

Αν λοιπόν ο οφειλέτης μπορέσει 
ν’ ανταποκριθεί στην πρόταση των 
πιστωτών του, τότε επιτυγχάνεται η 
ρύθμιση. Η ρύθμιση των χρεών λοι-
πόν γίνεται για το σύνολο των οφει-
λών προς το Δημόσιο, τράπεζες, 

ασφαλιστικά ταμεία. Προβλέπονται 
ρυθμίσεις έως 240 δόσεις για οφει-
λές προς το Δημόσιο και έως 420 
δόσεις για χρέη προς τράπεζες.

Για την διάσωση της πρώτης κα-
τοικίας, η δόση επιδοτείται κατά 
50% από το Δημόσιο. Ο αριθμός των 
δόσεων και το ποσό των δόσεων 
προκύπτει μέσα από μία μαθηματι-
κή διαδικασία (αλγόριθμο) και αφού 
υπολογιστούν τα εισοδηματικά και 
περιουσιακά κριτήρια. Φυσικά δί-
δεται η δυνατότητα στους οφειλέτες 
και για τραπεζική διαμεσολάβηση.

Αν  όμως ο οφειλέτης δεν μπορέ-
σει ν’ ανταποκριθεί στην εξωδικαστι-
κή ρύθμιση ή αν δεν επιτευχθεί συμ-
φωνία για την ρύθμιση των οφειλών 
του, θα προχωρήσει η διαδικασία της 
πτώχευσης, η οποία θα σημαίνει και 

την ρευστοποίηση όλων των περι-
ουσιακών στοιχείων του οφειλέτη 
ενώ για την πρώτη κατοικία υπάρχει 
πρόβλεψη ότι ο πτωχός οφειλέτης 
θα μπορέσει να την μισθώνει για (12) 
χρόνια απ’ τον φορέα Απόκτησης 
Ακινήτων που θα έχει αποκτήσει τα 
ακίνητα των οφειλετών που πτω-
χεύουν και έτσι επέρχεται απαλλαγή 
όλων των χρεών.

Όλοι οι οφειλέτες πρέπει να σκε-
φτούν σοβαρά αυτή την νομοθετική 
ρύθμιση η οποία, αφού εξεταστούν 
όλες οι παράμετροι, μπορεί να λει-
τουργήσει ευεργετικά.  

* Η Αικατερίνη Στ. Μπασιώτη – 
Παπαθεοφάνους είναι δικηγόρος 

με έδρα το Κιάτο (οδός Φιλλύρα 8 
-  www.basioti.gr)

ΣΥΡΙΖΑ -ΠΣ Κορινθίας: Η προστασία των 
εργαζομένων δεν χωρά ειρωνείες, αλλά λογική

Η ομάδα Κοινωνικής Πολιτικής και 
Αλληλεγγύης του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ Κορινθίας 
χαιρετίζει την απόφαση της κυβέρνησης 
να υιοθετήσει έστω μερικώς την πρότα-
ση του Αλέξη Τσίπρα και να πάρει κάποια 
μέτρα για την ανακούφιση των εργαζομέ-
νων σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες, τη 
Δευτέρα 2 Αυγούστου που οι θερμοκρα-
σίες θα είναι σε επικίνδυνα υψηλά επίπε-
δα. 

Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που η κυβέρνη-
ση, αν και απέχει χιλιόμετρα από την στή-
ριξη των εργαζομένων σε πολλά επίπεδα, 
τουλάχιστον είναι σε θέση να αναγνω-
ρίσει πόσο θα δυσκολέψει τις συνθήκες 
εργασίας τους ο επερχόμενος καύσωνας. 

Ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ βρίσκεται πάντα δίπλα 
στους εργαζόμενους, παρεμβαίνοντας 

ως αντιπολίτευση όπου χρειάζεται για την 
προστασία τους και την υπεράσπιση των 
δικαιωμάτων τους, με την ελπίδα οι προ-
τάσεις του να αντιμετωπίζονται λιγότερο 
με ειρωνεία και περισσότερο με λογική.

Δήμος Κορινθίων: Ανοιχτό λόγω 
καύσωνα το κέντρο κοινότητας 

και την επόμενη εβδομάδα  

Υψηλές θερμοκρασίες και την επόμενη εβδομάδα, 2 έως 6 Αυ-
γούστου, προβλέπει σε έκτακτο δελτίο της  η Ε.Μ.Υ. Προς τούτο 
ο Δήμος Κορινθίων προχωρά στην διάθεση του χώρου του Κέ-
ντρου Κοινότητας, Πυλαρινού 67, στους πολίτες και για το διά-
στημα αυτό σύμφωνα με το κάτωθι πρόγραμμα: 

Δευτέρα 2 Αυγούστου-  Παρασκευή 6 Αυγούστου
08:00 π.μ – 21:00 μ.μ
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Γνώμη Κοινωνία
Εγκαινιάστηκε το Κέντρο Κοινότητας Κορίνθου

Μ
ια ακόμα δομή κοινωνικής υποστήριξης και 
βοήθειας εγκαινιάστηκε το πρωί στο Δήμο Κο-
ρινθίων. Το Κέντρο Κοινότητας, έργο που συγ-

χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, 
στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προ-
γράμματος “Πελοπόννησος 2014-2020” είναι το πρώτο 
σημείο επαφής του πολίτη με την κοινωνική υπηρεσία 
του κάθε Δήμου. 
Από εκεί ο πολίτης ενημερώνεται για όλα τα επιδόμα-
τα που δικαιούται, όλους τους φορείς, υπηρεσίες και 
προγράμματα που του παρέχουν κοινωνική φροντίδα 
οποιαδήποτε μορφής, σε επίπεδο Δήμου, Περιφέρει-
ας ή επικράτειας. «Εγκαινιάζουμε σήμερα το Κέντρο 
Κοινότητας, ένα χώρο όπου θα βρίσκουν υποστήριξη, 
βοήθεια, ενημέρωση και συμβουλή οι ευπαθείς ομάδες 
του δήμου Κορινθίων αλλά και των 5 άλλων δήμων της 
Κορινθίας  οι οποίοι θα εξυπηρετούνται από την κινητή 
μονάδα του Κέντρου. Στεγάσαμε την δομή στο κτίριο 
που παλιότερα στέγαζε τις υπηρεσίες της ΔΕΥΑΚ. 
Το ανακαινίσαμε και το καταστήσαμε κατάλληλο για 
το έργο που θα επιτελέσει. Σημαντική και καθοριστική 
είναι βεβαίως σε όλο αυτό το εγχείρημα οι εργαζόμενοι 
και τους ευχαριστώ ιδιαίτερα» σημείωσε ο Δήμαρχος 
Βασίλης Νανόπουλος στον χαιρετισμό του.

Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Πολιτισμού Σπύ-
ρος Ζαχαριάς επεσήμανε την ύπαρξη κινητής μο-
νάδας για την εξυπηρέτηση των άλλων δήμων του 
νομού, την ευθύνη των οποίων έχει η δομή και βε-
βαίως την αξία της λειτουργίας της.  «Το κέντρο είναι 
σημαντική δομή, είναι η πρώτη επαφή του πολίτη με τις 
κοινωνικές υπηρεσίες του δήμου καλύπτοντας όχι μόνο 
τον διοικητικό τομέα με παροχή βοήθειας σε επίπεδο δι-
αδικασιών που πρέπει να ολοκληρωθούν αλλά και στον 
ψυχολογικό τομέα με συμβουλή και υποστήριξη.» 

«Η κοινωνική υπηρεσία προσπαθεί να είναι κοντά 
στον πολίτη  σε όλα τα επίπεδα. Είναι σημαντικό ότι 
αναπτύσσεται  και πλαισιώνεται σήμερα από το κέντρο 
κοινότητας για την παροχή καλύτερων και περισσότερων 
υπηρεσιών. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους που 
καθημερινά εργάζονται και προσφέρουν τον εαυτό τους 
προκειμένου να κατορθώσουμε να βοηθήσουμε και να 
υποστηρίξουμε όσους έχουν ανάγκη» ανέφερε η  Προϊ-
σταμένη στο τμήμα κοινωνικής προστασίας του δήμου 

Κορινθίων κ.Αναστασία Σπυροπούλου.
Η υπεύθυνη πράξης του επιχειρησιακού προγράμ-

ματος Περιφέρειας Πελοποννήσου με τίτλο « Κέντρο 
κοινότητας και κινητή μονάδα δήμου κορινθίων με πε-
ριοχή ευθύνης την ΠΕ Κορινθίας» κ.Αλεξάνδρα Στεργι-
οπούλου αναφέρθηκε στις λεπτομέρειες του έργου που 
υλοποιήθηκε και ήδη παρέχει υπηρεσίες στους πολίτες.  

«Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπα-
ϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στο πλαίσιο του Περιφερειακού 
Επιχειρησιακού Προγράμματος “Πελοπόννησος 2014-
2020» και περιλαμβάνει 2 έργα. Το  ένα αφορά στην 
πρόσληψη 6 εξειδικευμένων ατόμων για συμβουλευ-
τική και υποστήριξη στους πολίτες. Οι υπηρεσίες παρέ-
χονται δια ζώσης εδώ αλλά και μέσω της κινητής μονά-
δας στις έδρες όλων των δήμων. Περιλαμβάνει επίσης  
δράσεις όπως ημερίδες, πληροφόρηση των πολιτών σε 
θέματα εργασιακής απασχόλησης αλλά και ψυχοκοινω-

νικής στήριξης με ομαδικές δραστηριότητες».
Στα εγκαίνια και τον αγιασμό του Κέντρου Κοινό-

τητας πλην των προαναφερόμενων, παρευρέθηκαν, 
ο Βουλευτής Κορινθίας Γιώργος Ψυχογιός, οι Αντι-
δήμαρχοι Ευάγγελος Παπαιωάννου και Κωνσταντίνα 
Κόλλια, ο Γενικός Γραμματέας του δήμου Νεκτάριος 
Σπηλιόπουλος, ο Πρόεδρος Δευτεροβάθμιας Σχολικής 
Επιτροπής Αναστάσιος Ταγαράς, ο Ειδικός Συνεργά-
της σε θέματα Παιδείας του Δημάρχου Παναγιώτης 
Σακελλαράκης, η Διευθύντρια του δήμου κ.Χρυσού-
λα Ξύδη, ο δημοτικός σύμβουλος Νίκος Σταυρέλης, 
εργαζόμενοι της κοινωνικής υπηρεσίας, της πρόνοι-
ας και βεβαίως του κέντρου κοινότητας. Τον αγιασμό 
πραγματοποίησε ο πατήρ Παναγιώτης ο οποίος εκ-
προσωπώντας τον Μητροπολίτη Κορίνθου Διονύσιο 
μετέφερε ευχές για καλό και αποτελεσματικό έργο 
έναντι εκείνων που πάσχουν. 

Β.Νανόπουλος: Δίνουμε μια ακόμα δομή υποστήριξης,  ενημέρωσης και βοήθειας στους δημότες μας
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Δήμος Βέλου-Βόχας: Στη διάθεση 
του κοινού κλιματιζόμενες 

αίθουσες τις μέρες του καύσωνα

Βραδιά αγορών από τον εμπορικό 
σύλλογο Κιάτου

Οι τρεις κλιματιζόμενες αίθουσες των ΚΑΠΗ 
(Ζευγολατιό, Βραχάτι, Βέλο) θα είναι ανοιχτές όλη την 

εβδομάδα-Οδηγίες προστασίας από τον καύσωνα

Κοινωνία

Λόγω των υψηλών θερμοκρα-
σιών που αναμένονται ο Δήμος 
Βέλου Βόχας θα διαθέσει τις τρεις 
κλιματιζόμενες αίθουσες των 
ΚΑΠΗ του Δήμου για την προστα-
σία των ευάλωτων κοινωνικών 
ομάδων  μέχρι και την Παρασκευή 
6 Αυγούστου.

Συγκεκριμένα, οι ανωτέρω χώ-
ροι που θα παραμένουν ανοιχτοί 
από τις 11.00 π.μ ως τις 08.00 μ.μ.  
πληρούν τις αυστηρές προϋποθέ-
σεις υγιεινής και ασφάλειας σύμ-
φωνα με τις οδηγίες του Εθνικού 
Οργανισμού Δημόσιας Υγείας για 
τον Covid -19.

Βραδιά αγορών διοργανώνει ο Εμπορικός Σύλλογος Κιάτου “Ο Ερμής” το 
Σάββατο 7 Αυγούστου 2021. Τα καταστήματα θα είναι ανοικτά από τις 19:30 
έως τις 00:30 και οι καταναλωτές θα έχουν τη δυνατότητα να κερδίσουν δώρα 
συνολικής αξίας 500€ συμμετέχοντας σε κλήρωση.
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Γνώμη Δήμος Σικυωνίων

Δήμος Σικυωνίων: Πώς θα λειτουργήσουν 
οι υπηρεσίες τις μέρες του καύσωνα

Περιορισμένο ωράριο στις υπηρεσίες καθαριότητας – Έκκληση στους πολίτες να αποφύγουν τις 
άσκοπες μετακινήσεις – Οδηγίες προστασίας από τις ακραίες θερμοκρασίες

Ό
πως είναι ήδη γνωστό, η Εθνική 
Μετεωρολογική Υπηρεσία, έχει 
προειδοποιήσει για την κορύφω-

ση του ακραίου καύσωνα που πλήττει 
τη χώρα μας, από σήμερα Δευτέρα 2 
Αυγούστου. 

Σε συνέχεια αυτού ανακοινώθηκαν 
μέτρα περιορισμού της εργασίας, μη 
προσέλευσης εργαζομένων που ανή-
κουν σε ευπαθείς ομάδες στις υπηρεσί-
ες κ.ά., προκειμένου να προστατευθεί η 
δημόσια υγεία και ο γενικός πληθυσμός. 

Στο πλαίσιο αυτό, ο δήμος Σικυωνίων 
ενημερώνει, ότι τη Δευτέρα 2 Αυγού-
στου και την Τρίτη 3 Αυγούστου, όλες 
οι υπηρεσίες του δήμου Σικυωνίων θα 
λειτουργήσουν μόνο για κατεπείγουσες 
και άμεσες υποθέσεις. 

Ειδικά, οι υπηρεσίες καθαριότητας, 
όπως προβλέπεται από τη σχετική 
εγκύκλιο, θα λειτουργήσουν με συντε-
τμημένο ωράριο και ως εκ τούτου θα 
είναι περιορισμένη η δυνατότητα απο-
κομιδής των απορριμμάτων. 

Γι’ αυτό το λόγο παρακαλούμε πολύ 
για την ορθή διαχείριση των οικιακών 
και άλλων απορριμμάτων, ώστε να 
μην αποτίθενται έξω από τους κάδους, 
διότι αυτό επιβαρύνει και τη δημόσια 
υγεία, αλλά μπορεί να αποτελέσει, 
λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, αι-
τία πρόκλησης πυρκαγιάς. 

«Σ’αυτή τη δύσκολη στιγμή πρέπει να 
επιδείξουμε όλοι σύνεση και υπευθυ-
νότητα, ατομική και συλλογική, ώστε να 

ξεπεράσουμε με ασφάλεια τις επικίνδυ-
νες και ακραίες καιρικές συνθήκες που 
θα αντιμετωπίσουμε», σημειώνεται στην 
ανακοίνωση.  Και συνεχίζει:

«Επίσης, παρακαλούμε πολύ τους δη-
μότες μας να προστατέψουν τους εαυτούς 
τους και τους οικείους τους, να μην μετα-
κινούνται άσκοπα κατά τις μέρες που οι 

θερμοκρασίες θα αγγίξουν ακραίες τιμές 
και να μην προσέρχονται στις δημοτικές 
υπηρεσίες παρά μόνο για κατεπείγουσες 
υποθέσεις τους που δεν μπορούν να διεκ-
περαιωθούν τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά. 

Οι καιρικές συνθήκες με τις οποίες θα 
έρθουμε αντιμέτωποι είναι πρωτοφανείς 
και οπωσδήποτε εξαιρετικά επικίνδυνες. 

Γι’ αυτό λοιπόν, απευθύνουμε έκκληση 
στους δημότες και επισκέπτες του δήμου 
μας να τηρούν πιστά τις οδηγίες της Γεν. 
Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, ήτοι: 
• Να παραμένουν σε χώρους δροσερούς 

και σκιερούς μακριά από συνωστισμό, 
να χρησιμοποιούν κλιματιστικά μη-
χανήματα ή ανεμιστήρες και να απο-
φεύγουν τη βαριά σωματική εργασία 
σε χώρους με υψηλή θερμοκρασία, 
άπνοια και υγρασία.

• Να αποφεύγουν την ηλιοθεραπεία, 
όπως και το βάδισμα ή το τρέξιμο κάτω 
από τον ήλιο και να φορούν καπέλο και 
γυαλιά ηλίου και ρούχα ανοιχτόχρωμα 
από ύφασμα που επιτρέπει στο δέρμα 
να αερίζεται και διευκολύνει την εξάτμι-
ση του ιδρώτα, αποφεύγοντας τα συν-
θετικά υφάσματα.

• Να καταναλώνουν ελαφρά γεύματα με 
φρούτα - λαχανικά, περιορίζοντας τα 
λιπαρά και την ποσότητα φαγητού.

• Να πίνουν άφθονο νερό και χυμούς 
φρούτων, και όχι οινοπνευματώδη.

• Ιδιαίτερη μέριμνα συνιστάται για τα 
μωρά και μικρά παιδιά, καθώς και τους 
ηλικιωμένους και τους πάσχοντες από 
χρόνια νοσήματα για την προστασία 
τους από τις υψηλές θερμοκρασίες», 
καταλήγει η ανακοίνωση.
Υπενθυμίζουμε ότι ο δήμος Σικυωνί-

ων λειτουργεί κλιματιζόμενη αίθουσα 
στο ΚΑΠΗ Κιάτου, Κλεισθένους 57 (Πο-
λιτιστικό Κέντρο) για όλες τις μέρες που 
θα διαρκέσει ο καύσωνας.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

Π.Ε.Ο. ΚΟΡΙΝΘΟΥ-ΠΑΤΡΩΝ 108, 
ΒΡΑΧΑΤΙ

∆ΙΑΘΕΤΟΥΜΕ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ

ΠΟ∆ΗΛΑΤΑ

ΤΗΛ.: 27410 51862, ΚΙΝ.: 6984 186818
E-MAIL: evzorbas@gmail.com



ΣΑΒΒΑΤΟ 21-08  21:00
Ροκ Μουσική Βραδιά
O Χρήστος Παπαργυρίου
και η μπάντα του
ΒΡΑΧΑΤΙ

ΚΥΡΙΑΚΗ  22-08  21:00
Μουσική Βραδιά
Αφιέρωμα στο ∆ηµήτρη Μητροπάνο
Άρης Σταύρου και ΔΙΑΠΑΣΩΝ 
ΒΡΑΧΑΤΙ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27-08  έως και
ΚΥΡΙΑΚΗ  29-8  20:30
Θεατρική Παράσταση
«Ο χορός του Ζαλόγγου»
ΝΕΑ ΔΙΑΠΛΑΣΗ – Εφηβικό Τμήμα
Σε σκηνοθεσία Άρη Σταύρου

ΑΝΟΙΧΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΠΟΥΛΙΤΣΑΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ  28-08  21:00
Μουσικοχορευτική Παράσταση
«Σινέ-Ραφές: Το παλιό σου καινούριο µου, 
µε σκηνοθέτη το Χρόνο»
ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Συναυλία µε τους ΔΙΑΠΑΣΩΝ – 
Αφιέρωµα στον Τόλη Βοσκόπουλο
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ και ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΟΧΑΣ
Προαύλιο 1ου Δηµοτικού 
Σχολείου Ζευγολατιού

ΚΥΡΙΑΚΗ  29-8  11:00
Εβδοµάδα Αφιερωµένη
στην Κορινθιακή Σταφίδα
ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

• Ημερίδα για τον ιστορικό, κοινωνικό, 
οικονομικό και πολιτικό ρόλο της 
Κορινθιακής Σταφίδας στη Βόχα

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ και ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΟΧΑΣ
Ξενοδοχείο ΑΛΚΥΩΝ

ΚΥΡΙΑΚΗ  29-8  20:30
Μουσικοχορευτική Παράσταση
«Σινέ-Ραφές: Το παλιό σου καινούριο µου, 
µε σκηνοθέτη το Χρόνο»
ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Ροκ Συναυλία
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ και ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΟΧΑΣ
Προαύλιο 1ου Δηµοτικού 
Σχολείου Ζευγολατιού

∆ΕΥΤΕΡΑ  30-08  21:30
Μουσικές Αναδροµές

µε τον ΠΑΣΧΑΛΗ
Νεράντζα – Σχολείο

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 03-09 έως και

ΚΥΡΙΑΚΗ  5-09  20:30
Θεατρική Παράσταση
«Ελεύθεροι Πολιορκηµένοι»
ΝΕΑ ΔΙΑΠΛΑΣΗ
Σε σκηνοθεσία Άννας Ρότσιου

ΑΝΟΙΧΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΠΟΥΛΙΤΣΑΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ  04-09  20:30
Εβδοµάδα Αφιερωµένη στην Κορινθιακή 
Σταφίδα
ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

• Έκθεση Αγροτικών Προϊόντων
και προϊόντων μεταποίησης της 
κορινθιακής σταφίδας

• Έκθεση Εικαστικών – 
Βιωματικό Εργαστήρι - Βιντεοπροβολές

• Δημοτική βραδιά με χορούς και ζωντανή
μουσική από παραδοσιακή ορχήστρα

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ και ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΟΧΑΣ
Πλατεία Ζευγολατιού και 
Προαύλιο 1ου Δηµοτικού 
Σχολείου Ζευγολατιού

ΚΥΡΙΑΚΗ  5-09  11:00
Εβδοµάδα Αφιερωµένη στην Κορινθιακή 
Σταφίδα
ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

• Ημερίδα για τον αγροτοδιατροφικό ρόλο, 
την παραδοσιακή καλλιέργεια και τις 
αναπτυξιακές προοπτικές της Κορινθιακής 
Σταφίδας στη Βόχα

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ και ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΟΧΑΣ
Ξενοδοχείο ΑΛΚΥΩΝ

20:30
Εβδοµάδα Αφιερωµένη
στην Κορινθιακή Σταφίδα
ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

• Έκθεση Αγροτικών Προϊόντων και 
προϊόντων μεταποίησης της κορινθιακής 
σταφίδας

• Έκθεση Εικαστικών – Βιωματικό Εργαστήρι 
- Βιντεοπροβολές

Θεατρική Παράσταση: 
«Ο θάνατος του Περικλέους» 
κωµειδύλλιο από τη Σικυώνια Σκηνή

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ και ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΟΧΑΣ
Πλατεία Ζευγολατιού και 
Προαύλιο 1ου Δηµοτικού 
Σχολείου Ζευγολατιού

ΣΑΒΒΑΤΟ  11-09 και
ΚΥΡΙΑΚΗ  12-09  20:30
1η Συνάντηση Φιλαρµονικών Κορινθίας
ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

• Έκθεση ιστορικού Υλικού 
• Ημερίδα – Εργαστήρι Μουσικής για Παιδιά
• Συναυλία Φιλαρμονικών με μελοποιημένα 

ποιήματα Ελλήνων Ποιητών

ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ
Πλατεία Ζευγολατιού και 
Προαύλιο 1ου Δηµοτικού 
Σχολείου Ζευγολατιού

ΣΑΒΒΑΤΟ  16-10 και

ΚΥΡΙΑΚΗ 17-10
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΑ 200 ΧΡΟΝΙΑ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ

Συνέδριο µε θέµα:
«Η Βόχα στο Χρόνο»

Στρογγυλό Τραπέζι: 
«Η Βόχα στο Μέλλον – 

Αναπτυξιακές Προοπτικές»

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ – ΒΟΧΑΣ
και ΝΠΔΔ «Ανέλιξη»

Ξενοδοχείο ΑΛΚΥΩΝ


