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Δ

και όλα παραπέμπουν σε ακριβότερες λύσεις,
που προσφέρουν πάντα οι ίδιες πολυεθνικές
εταιρείες. Υπάρχει όμως και μία φτηνή, κομψή,
πανέμορφη και υγιεινή λύση για την οποία δε
γίνεται κουβέντα. Λέγεται δεντροφύτευση, μπορεί να λειτουργήσει άμεσα και ευεργετικά, αλλά
δυστυχώς δεν αποδίδει κέρδη στις πολυεθνικές
(όχι ακόμη). Άρα πάει στα αζήτητα!!!

ε νομίζω ότι η πανδημία έχει ξεφύγει
δήλωσε ο πρωθυπουργός μας. Που να
ξεφύγει κε Μητσοτάκη μας, που να πάει να
βρει καλύτερα. Εδώ θα μας κατσικωθεί μέχρι
τελικής πτώσεως., αλλοίμονο!!!

Δ

ε θέλανε από την κυβέρνηση να βάλουν
ελέγχους στις εκκλησίες, όπως ισχύει
για όλους τους άλλους κλειστούς χώρους,
γιατί είναι καλοί χριστιανοί και ανάβουν κερί,
είπε ο πρωθυπουργός μας και επανέλαβαν
σύμπαντες οι υφιστάμενοί του. Τελικά ελέγχους έβαλε ο αρχιεπίσκοπος, που ως γνωστός δεν είναι καλός χριστιανός!!!

Μ

πορεί μερικοί πράγματι να μην νοιώθουν την ανάγκη να ανάψουν ένα κερί
στην εκκλησία σύμφωνα με το δηκτικό σχόλιο του πρωθυπουργού μας, αλλά σίγουρα
πολλοί θα καταφύγουμε στα κεριά μετά από
τις υπερβολικές αυξήσεις στα τιμολόγια της
ΔΕΗ (ΙΕΗ πλέον)!!!

Δ

υο υπουργοί τσακώθηκαν πρόσφατα και
δημόσια, για το ποιος έχει μοιράσει κάτι
χρήματα στην εκλογική του περιφέρεια. Σημειώνω ότι και οι δύο κατεβαίνουν στην ίδια
περιφέρεια. Η διαμάχη έληξε με συντριπτική
νίκη του ενός εκ των δύο. Ο έτερος αποσύρθηκε αναζητώντας τη ρεβάνς και πετώντας
τη μπάλα στην εξέδρα.. Δυο Μαυρογιαλούροι
στην ίδια περιφέρεια όμως είναι πρόβλημα.
Οι ψήφοι είναι μετρημένοι!!!

Π

έντε ολόκληρα δισεκατομμύρια μας ενημέρωσαν οι Σαουδάραβες, κατά δήλωση
του πρωθυπουργού μας, ότι έχουν στη διάθεσή μας για επενδύσεις στην Ελλάδα. Τα λιμάνια τα δώσαμε στους Κινέζους, τα αεροδρόμια και τον ΟΤΕ στους Γερμανούς, τα τρένα
στους Ιταλούς, τη ΔΕΗ σε κάτι Αυστραλούς
μάλλον, το νερό το έχουμε τάξει αλλού, ….
Άντε να βρούμε τώρα τι θα τους πουλήσουμε. Δεν ξέρω ο αέρας που αναπνέουμε τι τιμή
πιάνει, αλλά δε γίνεται να φύγει ο πελάτης
παραπονεμένος!!!

Φ

τάσανε αισίως στις 13 οι ΓΥΝΑΙΚΟκτονίες στη χώρα(μέχρι στιγμής). Από
κοντά και οι ‘απώλειες’ μαρτύρων κατηγορίας στην περίφημη υπόθεση του NOOR-1. Νομίζω ήρθε η ώρα να καθιερωθεί και ο όρος
ΝΟΥΡΟ-κτονίες.
Ινδός σκότωσε τη γυναίκα του με εκπαιδευμένη κόμπρα, την οποία είχε νοικιάσει από
εξιδεικευμένο γραφείο εκπαίδευσης φιδιών.
Δεν το αναφέρω για να σας βάλω ιδέες, αλλά
για να δείξω πόσο μπροστά είναι άλλοι λαοί
σε θέματα ‘τακτοποίησης’ οικογενειακών διαφορών.Ούτε αίματα ούτε σκηνοθεσίες. Καθαρές δουλειές!!!

Μ

ητροπολίτης της επαρχίας κήρυξε από
Άμβωνος ότι η γυναίκα πρέπει να κρατάει το στόμα κλειστό, ακόμη και όταν ο σύζυγος την δέρνει. Φαίνεται ότι πήρε κατά γράμμα
εκείνο το «Η δε γυνή να φοβήται τον άνδρα».
Φαίνεται επίσης ότι έχουμε πολύ δρόμο ακόμη
για να ξεκολλήσουμε από το μεσαίωνα!!!

Π

ολλή συζήτηση γίνεται τελευταία σε διεθνές επίπεδο για την κλιματική αλλαγή
και τη μείωση του διοξειδίου του άνθρακα

Ο

κορονοϊός καλπάζει και το ΕΣΥ γονατίζει. Δε χρειάζεται περισσότερη ενίσχυση δήλωσε η κυβέρνηση, ένα μίλι μόνο απέμεινε. Έλα όμως που αυτό το μίλι έχει κόκκαλα!!!
Κυριάκος Μητσοτάκης : «Έχω κουραστεί σε αυτή τη χώρα να ακούω ότι η λύση σε κάθε
πρόβλημα είναι παραπάνω προσλήψεις». Δήλωση στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου(ανάψτε και κάνα κερί, όλα από την κυβέρνηση τα περιμένετε).
Άκης Σκέρτσος : «Δεν υπάρχει λόγος για πολυτελές σύστημα υγείας». Άλλωστε εμάς μας
καλύπτει ιδιωτική ασφάλεια(από μέσα του).
Άδωνις Γεωργιάδης : «Προσωπικά, κουράστηκα. Δεν θέλεις κύριε να εμβολιαστείς;
Μη σώσεις» (έχω να εμφανιστώ και σε άλλα 40 κανάλια, μη με κουράζετε περισσότερο).
Μίνα Γκάγκα : «θα χρειαστεί να διαλέξουμε αν θα νοσηλευτεί ασθενής με κορονοϊό ή με
εγκεφαλικό»(κορώνα-γράμματα δηλαδή).
Θάνος Πλεύρης : Δεν είναι δουλειά της κυβέρνησης να πείσει τους ανεμβολίαστους.
(Ούτε δική μου είναι. Τίνος να είναι άραγε;).
Στέλιος Πέτσας : «Πεταμένα λεφτά η ενίσχυση του Συστήματος υγείας»
Κυβέρνηση : «Με τον ήλιο τα μπάζω, με τον ήλιο τα βγάζω. Τι έχουν τα έρμα και ψοφάνε;»(έλα ντε).
Όχι μόνο κόκκαλα, αλλά και άξιους ηγέτες???

Ο

‘ατυχής’ θάνατος του νεαρού ρομά στο
Πέραμα έδωσε την ευκαιρία σε πολλούς
να βγάλουν τα απωθημένα τους στο διαδίκτυο.
‘Άλλοι δικαίως και άλλοι αδίκως, χωρίς να λείπει το στοιχείο της υπερβολής (μάλλον περίσσευε). Για τους ‘υπερβολικούς’, εξ υμών, θυμίζω ότι οι φούρνοι των ναζί έχουν κλείσει εδώ
και χρόνια, μάλλον κάποια άλλη λύση πρέπει να
αναζητηθεί. Τι θα λέγατε για προσπάθεια ενσωμάτωσης. Θέλει υπομονή και χρόνο βέβαια και
κυρίως σχέδιο και συνεπή εφαρμογή. Και μην
ξεχνάτε «Μάχαιραν έδωκας, μάχαιραν θα
λάβεις» (Ματθ. 5,3)!!!

Η

ερωτική συνεύρεση με ανήλικο θεωρείται βιασμός και ο δράστης τιμωρείται
αυστηρότατα. Ωστόσο επιτρέπεται ο γάμος
με το ίδιο ανήλικο και ευλογείται και από το
δήμο και από την εκκλησία. Εντάξει, αν ξέρει
να μαγειρεύει και να πλένει σώβρακα, κανένα πρόβλημα. Με την ευκαιρία, σε δίκη που
παραβρέθηκα στα δικαστήρια Κορίνθου, προ
πολλών ετών, δικαζόταν ένας βοσκός για
αποπλάνηση ανήλικης βοσκοπούλας (τότε
δεν υπήρχε η έννοια του βιασμού).
Σε ερώτηση του προέδρου γιατί έπραξε το
‘ανοσιούργημα’, ο ταλαίπωρος βοσκός απάντησε με αφέλεια «αφού μου εστάθει κύριε
πρόεδρε, τί να έκανα;». Εσείς τι θα κάνατε
αλήθεια; από απορία ρωτάω!!!

Ο

ι πολιτικές εξελίξεις στη ‘Βόρεια Μακεδονία’ μάλλον αρνητικές είναι για τη
χώρα μας. Αν πάρουν τη εξουσία οι δικοί
τους ‘μακεδονομάχοι’, μας βλέπω πάλι να
τσακωνόμαστε για την ιδιοκτησία του Μεγαλέξανδρου. Ξεσκονίστε τις περικεφαλαίες
αδέλφια να είμαστε έτοιμοι!!!

Ο

κτώ άτομα έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες άλλα ποδοπατήθηκαν, σε μουσικό
φεστιβάλ στο Τέξας, στην προσπάθειά τους
να φτάσουν στη σκηνή. Ευτυχώς στα δικά
μας πανηγύρια βάζουν τόσο δυνατά τη μουσική που κανείς δε θέλει να πλησιάσει κοντά.
Λίγο στρίμωγμα στην ουρά στις γουρνοπούλες, αλλά το αντέχουμε!!!

Τ

ην τελευταία θέση στην Ευρώπη καταλαμβάνει η χώρα μας στα θέματα ισότητας των φύλων. Άντε να δούμε πότε θα μπορέσουμε και μείς οι άνδρες να αποκτήσουμε
τα δικαιώματα που μας αναλογούν.
Όχι άλλο πλύσιμο πιάτων. Να μάθουν και οι
γυναίκες να αλλάζουν τις καμένες λάμπες το
σπίτι. Αμάν πιά!!!
Με τον ισθμό τι γίνεται αδέλφια, για περίφραξη ακούμε και ξανακούμε, για ξεμπάζωμα ακόμη τίποτα. Είναι γνωστό βέβαια ότι «Η
καλή δουλειά αργεί να γίνει» και «Όποιος
βιάζεται σκοντάφτει» αλλά και «Το γοργός
και χάριν έχει», ισχύει επίσης!!!
Λ.Σ. (12/11/2021)

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν
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Χρ. Δήμας: Πώς θα συνδεθεί η γεωργική οικονομία
και παραγωγή με την έρευνα,
την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα
Ήδη μελετάται στοχευμένο πλέγμα πολιτικών ενίσχυσης για νεοφυείς επιχειρήσεις
αγροδιατροφής, εκτός αστικών κέντρων, μέσω Elevate Greece και περιφερειών

Ο

ι νεοφυείς επιχειρήσεις αγροδιατροφής καταλαμβάνουν την
τέταρτη θέση, από άποψη πληθυσμού, στο Εθνικό Μητρώο - Elevate
Greece και στόχος του υπουργείου
Ανάπτυξης και Επενδύσεων είναι να
συνδεθεί, πιο αποτελεσματικά, η γεωργική οικονομία και η παραγωγή με την
έρευνα και την επιχειρηματικότητα, σε
συνδυασμό με τη χρήση των νέων καινοτόμων τεχνολογιών.
Ήδη μελετάται στοχευμένο πλέγμα
πολιτικών ενίσχυσης για νεοφυείς επιχειρήσεις αγροδιατροφής, εκτός αστικών κέντρων, μέσω Elevate Greece και
περιφερειών, ενώ όπως υπογραμμίζει
σε δηλώσεις του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Χρίστος Δήμας «υπάρχουν πολλά παραδείγματα ελληνικών νεοφυών επιχειρήσεων που πετυχαίνουν σπουδαία
επενδυτικά αποτελέσματα και συμφωνίες με διεθνείς οίκους, μεγάλης εμβέλειας. Στόχος μας είναι να διαμορφώσουμε ένα καλύτερο περιβάλλον ώστε
να εξελιχθούν περισσότερες καινοτόμες ιδέες σε βιώσιμες επιχειρήσεις».
Σύμφωνα με τα στοιχεία, στο μητρώο έχουν εγγραφεί 39 νεοφυείς
επιχειρήσεις αγροδιατροφής, οι οποίες
απασχολούν περισσότερους από 227
εργαζομένους, η συνολική χρηματοδότηση που έχουν λάβει από επενδυτικά
κεφάλαια υπερβαίνει τα 15,45 εκατ.
ευρώ και η κυρίαρχη τεχνολογία που
επιλέγουν είναι το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (Internet of Things).
«Ο πρωτογενής τομέας στην Ελλάδα,
διαθέτει όλες τις προϋποθέσεις ώστε να
καταστεί ένας από τους βασικούς μοχλούς
ανάπτυξης της οικονομίας» σημειώνει ο κ.
Δήμας και προσθέτει: «η κλιματική κρίση,
η γεωργία ακριβείας και η ευφυής γεωργία είναι προκλήσεις που θα μας απασχολήσουν τις επόμενες δεκαετίες και για να
μην μας προσπεράσουν οι εξελίξεις θα
πρέπει να επενδύσουμε στον χώρο έρευνας και καινοτομίας».

Με αφορμή τα στοιχεία των εταιρειών που έχουν ενταχθεί στην πλατφόρμα του Elevate Greece, ο υφυπουργός
σημειώνει: «η αποτελεσματικότερη
σύνδεση της επιστημονικής έρευνας
και της εξειδικευμένης γνώσης με την
αγροτική παραγωγή και τον πρωτογενή
τομέα αποτελεί ένα πολύ μεγάλο στοίχημα, αλλά και μια πρόκληση που δεν θα
έχει μόνο οικονομικό αντίκτυπο, αλλά
και κοινωνικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα».

Συνεργασία του Elevate Greece με
τις περιφέρειες
Από την χαρτογράφηση του οικοσυστήματος των νεοφυών επιχειρήσεων,
όπως αναφέρει ο υφυπουργός, ένα
σημαντικό στοιχείο που προκύπτει από
την χαρτογράφηση του οικοσυστήματος είναι η ανάγκη ενίσχυσης των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται
στην περιφέρεια.
Συγκεκριμένα ο κ. Δήμας σημειώνει:
«Η κατανομή του 47% των νεοφυών επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού τομέα

στην περιφέρεια Αττικής είναι ένα στοιχείο που μας απασχολεί, καθώς η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας δεν είναι
μια υπόθεση που αφορά μόνο τα αστικά
κέντρα, αλλά το σύνολο της επικράτειας.
Ήδη μελετάται ένα στοχευμένο πλέγμα
πολιτικών, μέσω της συνεργασίας του
Elevate Greece με τις περιφέρειες ώστε
να ενισχυθούν οι νεοφυείς επιχειρήσεις,
που βρίσκονται εκτός των αστικών κέντρων και απασχολούνται στον πρωτογενή τομέα».
Με αφορμή ερώτηση του ΑΠΕ-ΜΠΕ
εάν μπορεί η Ελλάδα να καινοτομεί αξιοποιώντας τη νέα τεχνολογία και την έρευνα στην αγροτική παραγωγή ή απλώς
συνεχίζεται η πατροπαράδοτη εμπειρική
γεωργία ο υφυπουργός δηλώνει:
«Αναμφισβήτητα η χώρα μας διαθέτει
εύφορη γη, πλούσια ηλιοφάνεια, ιδανικές κλιματολογικές συνθήκες με σπάνια
χλωρίδα και πανίδα, προκειμένου να
αναπτύξει την αγροτική της οικονομία
και παραγωγή. Αυτό, όμως, που δεν
έχει γίνει μέχρι σήμερα στο βαθμό που
θα μπορούσαμε, είναι να συνδέσουμε

με πιο αποτελεσματικό τρόπο τη γεωργική οικονομία και την παραγωγή με την
έρευνα και την επιχειρηματικότητα, σε
συνδυασμό με τη χρήση των νέων καινοτόμων τεχνολογιών. Ο στόχος είναι η
ποιοτική αναβάθμιση των προϊόντων, η
αύξηση του αγροτικού εισοδήματος και
φυσικά η αύξηση του ΑΕΠ του πρωτογενούς τομέα.
Η Ελλάδα έχει το προνόμιο να διαθέτει εξαιρετικό ερευνητικό και επιχειρηματικό ταλέντο το οποίο πρέπει να
εφοδιάσουμε με τα κατάλληλα εργαλεία
προκειμένου το εγχώριο οικοσύστημα καινοτομίας να καταστεί διεθνώς
ανταγωνιστικότερο. Υπάρχουν πολλά
παραδείγματα ελληνικών νεοφυών επιχειρήσεων που πετυχαίνουν σπουδαία
επενδυτικά αποτελέσματα και συμφωνίες με διεθνείς οίκους, μεγάλης εμβέλειας. Στόχος μας είναι να διαμορφώσουμε
ένα καλύτερο περιβάλλον ώστε να εξελιχθούν περισσότερες καινοτόμες ιδέες σε
βιώσιμες επιχειρήσεις.
Η αποτελεσματικότερη σύνδεση της
επιστημονικής έρευνας και της εξειδικευμένης γνώσης με την αγροτική παραγωγή και τον πρωτογενή τομέα αποτελεί ένα πολύ μεγάλο στοίχημα, αλλά
και μια πρόκληση που δεν θα έχει μόνο
οικονομικό αντίκτυπο, αλλά και κοινωνικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Είναι
γεγονός πως κάποιοι από τους ανταγωνιστές μας στον αγροδιατροφικό τομέα,
όπως πχ το Ισραήλ, η Ολλανδία και άλλες
χώρες της ΕΕ, πετυχαίνουν πολλαπλάσια
στρεμματική απόδοση με την χρήση της
καινοτομίας και των νέων τεχνολογιών σε κάποιες ποικιλίες προϊόντων. Αν
θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί σε
διεθνές επίπεδο θα πρέπει να αξιοποιήσουμε με τον βέλτιστο τρόπο τις δυνατότητες του εξειδικευμένου ανθρώπινου
δυναμικού που διαθέτουμε αλλά και των
εργαλείων που υπάρχουν πλέον στην
έρευνα, την τεχνολογία και στο οικοσύστημα καινοτομίας».
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ
Νέος Συντονιστής στη ΝΕ
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Κορινθίας

Μετά την παραίτηση του Χαράλαμπου Κασίμη από τη θέση του συντονιστή της ΝΕ
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Κορινθίας – λόγω αυξημένων
επαγγελματικών υποχρεώσεων – ακολούθησαν οι προβλεπόμενες εσωκομματικές
διαδικασίες και την Κυριακή 7/11/2021
πραγματοποιήθηκαν εκλογές για την
ανάδειξη νέου Συντονιστή.
Νέος Συντονιστής της Νομαρχιακής Επιτροπής ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Κορινθίας αναδείχθηκε
ο Ανδρέας Χασάπης.
Στη θέση της αναπληρώτριας συντονίστριας παραμένει η Μαρία Θελερίτη.
Ο Χαράλαμπος Κασίμης παραμένει μέλος
της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑΠΣ Κορινθίας.

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Γ. Ψυχογιός: Το έγκλημα της κυβέρνησης με
τις Λαϊκές Αγορές θα ακυρωθεί στην πράξη

Δ

είγμα πρωτοφανούς και άθλιας νομοθέτησης
που προσβάλλει την ίδια τη Βουλή, είναι το νομοσχέδιο που συζητείται στην Ολομέλεια και
προχωρά στη διάλυση των λαϊκών αγορών.
Ένα νομοσχέδιο που το μισό είναι «φανερό»
και το άλλο μισό «σκοτεινό και κρυφό», με δεκαέξι
υπουργικές αποφάσεις που θα ρυθμίσουν την εφαρμογή του Νόμου. Πρωτόγνωρος εμπαιγμός για τους
παραγωγούς, ωσάν να είναι ιθαγενείς..
Η κυβέρνηση, μεθοδεύει το τέλος των λαϊκών αγορών, όπως τις ξέρουμε μέχρι σήμερα, προς όφελος μεγάλων συμφερόντων υπονομεύοντας το εισόδημα των
παραγωγών, αλλά και την δυνατότητα των καταναλωτών να προμηθεύονται υγιεινά και ασφαλή προϊόντα σε
πολύ καλύτερες τιμές.
Και επιλέγει να το κάνει την ώρα που ο αγροτικός
κόσμος αλλά και η κοινωνία συνολικά δέχεται αλλεπάλληλα πλήγματα από φυσικά φαινόμενα λόγω της
κλιματικής κρίσης, από ανατιμήσεις στο ρεύμα, στο πετρέλαιο, την ακρίβεια των αγαθών στα super markets,
κλπ.
Έτσι, αντί να θεσμοθετήσει ευνοϊκές ρυθμίσεις και
γενναίες ενισχύσεις προκειμένου να μην καταρρεύσει
ο παραγωγικός ιστός της χώρας, επιλέγει να του δώσει
τη χαριστική βολή..
Οι ίδιοι οι παραγωγοί γνωρίζουν πολύ καλά τι και

πώς χρειάζεται να γίνει, για να εκσυγχρονιστεί επί της
ουσίας ο θεσμός των λαϊκών αγορών και έχουν πολύ
συγκεκριμένες και συγκροτημένες προτάσεις για αυτό,
οι οποίες πρέπει να εισακουστούν. Όχι μόνο από την
Κυβέρνηση, που τις ξέρει και τις αγνοεί , αλλά από την
κοινωνία ολόκληρη.
Ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία θα αντιταχθεί με
όλες του τις δυνάμεις στις μεθοδεύσεις που εξυπηρετούν συμφέροντα μεγάλων αλυσίδων και ομίλων και
δεσμεύεται το επόμενο διάστημα να συνεχίσει τη μάχη
για την υπεράσπιση των λαϊκών και ως επόμενη κυβέρνηση να καταργήσει το επαίσχυντο αυτό νομoσχέδιο που βάλλει κατά ενός θεσμού που έχει εδραιωθεί
στη συνείδηση του κόσμου εδώ και 93 χρόνια και τον
στήριξε στα πιο δύσκολα οικονομικά χρόνια.

Κόρινθος: Μήνυμα ελπίδας και νίκης από τον Νίκο Ανδρουλάκη
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η συγκέντρωση φίλων και μελών του
ΚΙΝΑΛ στην Κόρινθο, στην ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη την Κυριακή 7 Νοεμβρίου. Ο υποψήφιος για την προεδρία του κόμματος έστειλε μήνυμα ελπίδας και
νίκης για το μέλλον του κινήματος αλλαγής.
«Ήμουν πάντα στο κέντρο την παράταξης αλλά συγχρόνως πάντα ήμουν στο
περιθώριο της εξουσίας. Ας αναλογιστούμε, μήπως ο ελληνικός λαός θέλει πια
ανθρώπους που ήταν στο περιθώριο της εξουσίας; Μήπως δεν ζητά ανανέωση
μόνο με όρους ηλικίας αλλά και με όρους πολιτικής και ηθικής;», αναρωτήθηκε ο
ευρωβουλευτής και υποψήφιος για την ηγεσία του Κινήματος Αλλαγής, Νίκος
Ανδρουλάκης, απευθυνόμενος σε μέλη και φίλους της παράταξης κατά τη διάρκεια ομιλίας του.
Προτάσσοντας την ανάγκη ενεργοποίησης στην παράταξη ανθρώπων που θα
λειτουργήσουν πέρα από το πολιτικό κόστος χωρίς καθεστωτική αντίληψη για
την πολιτική. «Μπορείς να είσαι πολιτικός, να προσφέρεις στην κοινωνία, χωρίς
να είσαι 30 και 40 χρόνια σε θέσεις εξουσίας. Αυτό το μοντέλο υπηρετώ, ένα
μοντέλο που θα δείξει άλλο δρόμο στην ελληνική κοινωνία, που χτίζει μια νέα
εμπιστοσύνη με τον ελληνικό λαό και θα σπάσει κατεστημένα που κρατάνε δεμένη την Ελλάδα πολλά χρόνια πίσω».

ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟ

Ι. Π. ΔΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΓΡΑΕΡΙΟ
ΑΣΣΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΗΛ. 27410 87149

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Διανομή κατ’ οίκον

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Περιφέρεια
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Επιτέλους! Νέος ασφαλτοτάπητας στο δρόμο
Μεσινό - Αρχ. Φενεός - Λίμνη Δόξα
Μετά από πολλά χρόνια πιέσεων από την τοπική κοινωνία και τον δήμαρχο Σικυωνίων Σπύρο
Σταματόπουλο, αλλά και ψεύτικων υποσχέσεων από την προηγούμενη περιφερειακή αρχή,
ξεκίνησε επιτέλους παρουσία του αντιπεριφερειάρχη Κορινθίας Τάσου Γκιολή το σημαντικό έργο
σε έναν από τους πιο τουριστικούς δρόμους της Κορινθίας

Α

ποτελεί κοινή διαπίστωση ότι τα
τελευταία χρόνια η περιοχή του
Φενεού έχει μετατραπεί σε έναν
δυναμικό πόλο έλξης τουριστών και επισκεπτών που προσελκύονται από την ξεχωριστή αλπική ομορφιά
της περιοχής, αλλά και την εύκολη και
γρήγορη πρόσβαση, λόγω της εγγύτητας στην Αθήνα και την Πάτρα.
Η ξεχωριστή ομορφιά της λίμνης
Δόξα μέσα στα έλατα με φόντο τις κορυφές της Ζήρειας και του Χελμού, με
το ιστορικό μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου, το γραφικό εκκλησάκι του Αγίου
Φανουρίου μέσα στη λίμνη και τα παραδοσιακά χωριά αποτελούν ένα μοναδικό τοπίο στο οποίο μπορεί κανείς να
περιηγηθεί, να το απολαύσει με όλες τις
αισθήσεις του αλλά και να επιδοθεί σε
διαφόρων ειδών εναλλακτικές μορφές
τουρισμού.
Όλα καλά λοιπόν, εκτός από ένα.
Τον καρόδρομο – επιεικής, πιστέψτε
με, ο χαρακτηρισμός – που οδηγεί από
το Μεσινό στην Αρχαία Φενεό και εν
συνεχεία στη λίμνη Δόξα, δηλαδή η κεντρική οδός πρόσβασης στο νούμερο
ένα αξιοθέατο της ορεινής Κορινθίας! Ένας δρόμος γεμάτος μπαλώματα
και λακκούβες πάνω στον οποίον συσ-

σωρεύονταν επανειλημμένες ψεύτικες
υποσχέσεις από την προηγούμενη περιφερειακή αρχή, επί σειρά ετών.
Για το έργο αυτό ο δήμαρχος Σικυωνίων Σπύρος Σταματόπουλος ασκούσε διαρκώς πίεση προς την Περιφέρεια,
απαιτώντας την υλοποίησή του, καθώς
ήταν και είναι καθοριστικής σημασίας
για την περιοχή του Φενεού.
Ο αεικίνητος δήμαρχος όμως έβρισκε τείχος αδιαπέραστο στην Τρίπολη. Ο
Πέτρος Τατούλης, τέως περιφερειάρχης
Πελοποννήσου παρότι πολλές φορές
είχε εξαγγείλει χρηματοδότηση για το
συγκεκριμένο έργο, ούτε μια φορά δεν
κατάφερε, ή δεν θέλησε το έργο να συμ-

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

βασιοποιηθεί και να προχωρήσει στην
υλοποίησή του.
Δεν μπορεί να φανταστεί κανείς τι περίμενε να αποκομίσει από την πρακτική
αυτή και ποιανού τη φθορά επεδίωκε, ή
πιο τελικά θα ήταν το πολιτικό όφελος
που θα αποκόμιζε από αυτή την κίνηση.
Ο νέος Περιφερειάρχης ο Παναγιώτης Νίκας, δήμαρχος επί σειρά ετών
ο ίδιος, άνθρωπος της αυτοδιοίκησης
που κατανοεί καλύτερα από τον καθέναν τα προβλήματα, άκουσε προσεκτικά
τον δήμαρχο Σικυωνίων, αντιλήφθηκε
την αναγκαιότητα του έργου και τον
περασμένο Φεβρουάριο υπέγραψε
προγραμματική σύμβαση με το Περιφε-

ρειακό Ταμείο Ανάπτυξης και το Δήμο
Σικυωνίων προϋπολογισμού 207.000€
από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων για την υλοποίησή
του.
Πριν είκοσι περίπου μέρες, στα μέσα
Οκτωβρίου, υπέγραψε τη σύμβαση και
αμ’ έπος αμ’ έργον σήμερα παρουσία
του αντιπεριφερειάρχη Κορινθίας Τάσου Γκιολή οι εργασίες ξεκίνησαν για
την ασφαλτόστρωση ενός από τους πιο
τουριστικούς δρόμους της Κορινθίας!
Ο αντιπεριφερειάρχης Κορινθίας,
δικαίως, εμφανίστηκε απόλυτα ευχαριστημένος από την έναρξη των εργασιών
καθώς αποτέλεσε και προσωπική επιδίωξή του η υλοποίηση του έργου. Μάλιστα, πριν λίγες μέρες ο Τάσος Γκιολής
είχε ξαναβρεθεί στην περιοχή μαζί με
τον έτερο αντιπεριφερειάρχη Χάρη Βυτινιώτη για συζήτηση με την τοπική κοινωνία και προγραμματισμό του έργου.
Την Πέμπτη λοιπόν, 11 Νοεμβρίου, με
εμφανή χαρά και ικανοποίηση σε δηλώσεις του, που ανήρτησε στα κοινωνικά
δίκτυα σημείωσε χαρακτηριστικά αναφερόμενους στην υποδοχή του έργου
από τους κατοίκους του Φενεού, ότι
«μετά από 10ετή αδιαφορία το χαμόγελο επιστρέφει»!
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Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Τι είπαν Γκιολής και Αννίβας για τα έργα
που τρέχουν στο δήμο Βέλου-Βόχας

Σ

Αρδευτικά Βέλου, Αλιευτικό Βραχατίου, Παραλία Βραχατίου, γήπεδο Ζευγολατιού,
ασφαλτοστρώσεις, αντιπλημμυρικά και αντιδιαβρωτικά έργα βρέθηκαν μεταξύ άλλων
στην ατζέντα του αντιπεριφερειάρχη Κορινθίας και του δημάρχου Βέλου-Βόχας

το δήμο Βέλου-Βόχας σε επίσκεψη εργασίας,
βρέθηκε χθες Πέμπτη 4 Νοεμβρίου ο αντιπεριφερειάρχης Κορινθίας Τάσος Γκιολής ο
οποίος συνεργάστηκε με τον δήμαρχο Αννίβα
Παπακυριάκο σε θέματα που αφορούν την εξέλιξη και
δρομολόγηση μιας σειράς έργων που τρέχουν στην περιοχή.
Οι δύο άνδρες σε κλίμα αγαστής συνεργασίας και φιλικής συνεργατικότητας ενημέρωσαν αλλήλους για την
προώθηση σημαντικών ζητημάτων και συμφώνησαν
στις ενέργειες που πρέπει να γίνουν για μια σειρά έργων που αφορούν:
1. Την κατάθεση Τεχνικού Δελτίου στο ΕΣΠΑ 20142020 Υπ. Αλιείας προϋπολογισμού 680.000€ για έργα
φωτισμού, νερού και πυρόσβεσης στο Αλιευτικό Καταφύγιο Βραχατίου
2. Την ολοκλήρωση της μελέτης για την Ανάπλαση Παραλιακού μετώπου Βραχατίου μέσω Αναπτυξιακής,
για την οποία είχε δεσμευτεί και ο Περιφερειάρχης
Παναγιώτης Νίκας
3. Την ολοκλήρωση των έργων ασφαλτόστρωσης στην
Παλαιά Εθνική Οδό
4. Την ολοκλήρωση του διαγωνισμού για το γήπεδο
Ζευγολατιού
5. Τη δημοπράτηση των αρδευτικών έργων του Βέλου
προϋπολογισμού 2.200.000€
6. Την ολοκλήρωση των μελετών για τους δύο κόμβους στην Παλαιά Εθνικό οδό προϋπολογισμού

2.000.000€
7. Τη συνέχιση των αντιδιαβρωτικών έργων στο Βραχάτι και κατόπιν στο Κοκκώνι
8. Την εξέλιξη και ολοκλήρωση των αντιπλημμυρικών

έργων σε ολόκληρο τον Δήμο
9. Τη συμβασιοποίηση του έργου της ασφαλτόστρωσης
της οδού Βραχάτι-Χαλκί-Σουληνάρι-Στιμάγκα -Κούτσι Νεμέα προϋπ 1.200.000€
«Στη διάρκεια της επίσκεψης», όπως χαρακτηριστικά σημειώνει ο δήμαρχος Βέλου-Βόχας, «διαπιστώθηκε για άλλη μια φορά η άψογη συνεργασία, το
πνεύμα σύμπνοιας και συνεργατικότητας που διακατέχει τις σχέσεις μας τόσο με τον Aντιπεριφερειάρχη
Τάσο Γκιολή όσο και με τον περιφερειάρχη Παναγιώτη Νίκα, για την προώθηση όλων των απαραίτητων
για τον τόπο μας έργων».

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Αγροτικά
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Στήριξη των Δημάρχων Κορινθίας
προς τους σταφιδοπαραγωγούς

Κοινή ανακοίνωση των δημάρχων Σικυωνίων, Νεμέας, Βέλου-Βόχας και Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης
για την υποστήριξη των σταφιδοπαραγωγών που δοκιμάζονται σκληρά

Κ

οινή ανακοίνωση τεσσάρων από τους η αγορά θα αυτορυθμιστεί. Την άποψη αυτή την προέξι δημάρχους της Κορινθίας που στη- ώθησε ομάδα μεταποιητών που ισχυριζόταν τότε ότι
ρίζει τους σταφιδοπαραγωγούς έδωσαν δεν έχει καθόλου αποθέματα και η τιμή θα έχει μια
στη δημοσιότητα οι δήμαρχοι Σικυωνί- μικρή «διόρθωση».
Οι φωνές των παραγωων Σπύρος Σταματόπουλος,
γών, οι οποίοι στο παρελθόν
Νεμέας Κώστας Φρούσιος,
έχουν ξαναζήσει τέτοιου τύΒέλου-Βόχας Αννίβας ΠαπαΣτηρίζουμε τον αγώνα των
που κρίσεις και μεθοδεύσεις
κυριάκος και Ξυλοκάστρου,αγνοήθηκαν με αποτέλεσμα
Ευρωστίνης Βλάσης Τσιώτος.
Σταφιδοπαραγωγών και τα
με την νέα εσοδεία να φανεί
Στην ανακοίνωση αναφέαιτήματά τους, τονίζουν
η σκληρή για αυτούς πραγμαρεται:
οι δήμαρχοι στην κοινή
τικότητα. Οι μεταποιητές είτε
«Είναι γνωστό ότι από τις αρανακοίνωσή τους
δεν παραλαμβάνουν σταφίδα
χές του έτους είχε τεθεί προς
είτε την παραλαμβάνουν με
όλες τις κατευθύνσεις το πρόβλημα με τα αδιάθετα αποθέματα Κορινθιακής στα- ανοικτή τιμή, είτε με τιμές κοντά στο 1€ το κιλό ενώ
φίδας που υπήρχαν στις αποθήκες μερίδας μεταποι- πέρσι ήταν 1,65€ και παρά το ότι φέτος υπήρξε και
ητών καθώς και ο κίνδυνος εάν δεν δοθεί λύση στο μείωση της παραγωγής κοντά στο 40% λόγο παγετού
πρόβλημα να υπάρξει πτώση της τιμής του προϊόντος και καύσωνα.
Τα εισοδήματα των παραγωγών στους δήμους
στην συγκομιδή του 2021.
Δυστυχώς και παρά τις συναντήσεις, που έγιναν μας στηρίζονται σε πολύ μεγάλο βαθμό στα έσοδα
με την πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΑΤ, υιοθετήθηκε η από την σταφίδα και κατά συνέπεια εκεί στηρίζεται
άποψη ότι πρέπει να μην γίνει καμία παρέμβαση και και η τοπική οικονομία.

Στηρίζουμε τον αγώνα των Σταφιδοπαραγωγών
και τα αίτημά τους και καλούμε το υπουργείο έστω
και την τελευταία στιγμή να καταλάβει ότι πίσω από
αριθμούς υπάρχουν άνθρωποι και να στηρίξει την
τιμή του προϊόντος», καταλήγει.
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Έμπρακτη η στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ
Κορινθίας στα αιτήματα των αγροτών

Έ

μπρακτη ήταν η στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ Κορινθίας κατά το αγροτικό συλλαλητήριο
των σταφιδοπαραγωγών Πελοποννήσου,
την Παρασκευή 5 Νοεμβρίου, στη Βουλή,
αναφέρεται σε ανακοίνωση της τοπικής Νομαρχιακής Επιτροπής, η οποία αναφέρει επίσης τα εξής:
«Εκτός από τις κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις
του προηγούμενου διαστήματος, έδωσαν το παρόν
στη συγκέντρωση ο βουλευτής του Νομού, Γ. Ψυχογιός, ο συντονιστής του τμήματος Αγροτικής Πολιτικής Φ. Κουρεμπές, ο πρώην ΓΓ του ΥΠΑΑΤ, Χ.
Κασίμης, μέλη της ΝΕ και των ΟΜ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ
και πολλοί αγρότες από την Κορινθία.
Ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, στέκεται αρωγός στα δίκαια αιτήματα των σταφιδοπαραγωγών, των πωλητών
λαϊκών αγορών, των αγροτών που πήραν πετσοκομ-

μένες επιδοτήσεις, στην αγωνία όλων για την αύξηση του κόστους παραγωγής και την αποδιοργάνωση όλου του πρωτογενούς τομέα, αποτέλεσμα
της αλλοπρόσαλλης κυβερνητικής πολιτικής
που συντρίβει τους μικρομεσαίους παραγωγούς.
Δυστυχώς, η συνέχιση αυτού του μείγματος
πολιτικής από την κυβέρνηση της ΝΔ, οδηγεί τις
αγροτικές εκμεταλλεύσεις στον οικονομικό
στραγγαλισμό, την απαξίωση και εντέλλει στον
αφανισμό.
Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Κορινθίας καλεί το ΥΠΠΑΤ να αλλάξει άμεσα πολιτική για τον αγροτικό τομέα,
καθώς οι επιπτώσεις για την παραγωγή και κυρίως
για την ίδια επιβίωση και τις βασικές ανάγκες των
αγροτών και των οικογενειών τους, είναι ήδη καταστροφικές».

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ
Ημερίδα για την «Ψηφιακή Γεωργία
στην Πράξη»

Ο Δήμος Νεμέας σε συνεργασία με τον Αγροτικό
Οινοποιητικό Συνεταιρισμό Νεμέας και τον Σύνδεσμο
Οινοποιών Νεμέας διοργανώνει την Τετάρτη 17 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 17:00 στην αίθουσα πολλαπλών
χρήσεων του Δήμου ημερίδα με θέμα «Ψηφιακή
Γεωργία στην Πράξη»
Στην ημερίδα θα παρουσιαστούν :
• Γεωπληροφορική, Γεωχωρικές Τεχνολογίες και
Χωρική Ανάλυση στη Γεωργία
• Ψηφιακή Γεωργία Χωρικά Καθορισμένη
• Ευφυής Γεωργία και Άρδευση στην Κλιματική
Αλλαγή
• Ευφυής Φυτοπροστασία στην καλλιέργεια του
Αμπελιού
• Λύσεις ψηφιακής γεωργίας από τις εταιρείες
Agroapps και Synelixis SA
• H ψηφιακή υποδομή που αναπτύχθηκε από την
Ερευνητική Μονάδα GIS του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών για την παρακολούθηση της
αμπελουργικής ζώνης της Νεμέας στα πλαίσια του
ερευνητικού έργου «Χωροχρονικό Παρατηρητήριο
Αξιολόγησης Αμπελουργικού και Οινικού Δυναμικού ΟΠΑΠ Νεμέας».
Όσοι παρευρεθούν στην ημερίδα θα πρέπει να έχουν:
• πιστοποιητικό εμβολιασμού
• πιστοπoιητικό νόσησης
• βεβαίωση αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου για
κορωνοϊό COVID 19(PCR ή rapid test).

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Αυτοδιοίκηση-Δήμοι
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ΞΥΛΌΚΑΣΤΡΟ:
Επίστρωσαν τα γήπεδα
τένις με τσιμέντο!
Απίστευτο σκηνικό προχειρότητας –
Γιατί ξηλώθηκε ο ειδικός τάπητας,
αναρωτιέται ο επικεφαλής της
δημοτικής παράταξης Σπύρος Καραβάς
Ένα απίστευτο σκηνικό προχειρότητας και τσαπατσο-δουλειάς αντίκρισαν έκπληκτοι πολίτες του
Ξυλοκάστρου στα γήπεδα αντισφαίρισης της πόλης. Ο ειδικός τάπητας ξηλώθηκε και το γήπεδο
μπαλώθηκε με τσιμέντο, ενώ όπως είναι γνωστό
αυτά τα γήπεδα απαιτούν επίστρωση με ειδικά υλικά!
Το περιστατικό έφερε στο φως ο επικεφαλής της
δημοτικής παράταξης «Ορίζοντες Δημιουργίας»,
Σπύρος Καραβάς με ανάρτησή του στα κοινωνικά
δίκτυα, σήμερα Τετάρτη 3 Νοεμβρίου.
Ο κύριος Καραβάς συγκεκριμένα αναφέρει:

«Γήπεδα αντισφαίρισης Ξυλοκάστρου
Η αντισφαίριση στη χώρα μας αναπτύσσεται ραγδαία!!!
Στον δήμο μας αντισφαίριση και αυτοδιοίκηση
παρουσιάζουν την εικόνα των φωτογραφιών…
•Γιατί ξηλώσαμε τον τάπητα στα γήπεδα αντισφαίρισης αφού δεν μπορούμε να τα αποδώσουμε
άμεσα και ταλαιπωρούμε μικρούς και μεγάλους τενίστες;;;
•Ποιός ειδικός συνεργάτης ή εξειδικευμένος μελετητής πρότεινε την επισκευή τέτοιων γηπέδων
με τσιμέντο; Αυτά τα γήπεδα έχουν ειδικές επιστρώσεις…
•Τι θα γίνει με την περίφραξη που έχει διαλυθεί, τον περιβάλλοντα χώρο που χρειάζεται
ανάπλαση και δεντροφύτευση, την αλλαγή κατεύθυνσης των βόρειων γηπέδων για να γίνουν όπως
τα νότια;;;
•Πόσο ακόμα θα ανεχόμαστε χωρίς καμία
ενημέρωση και μελέτη έργα που ταλαιπωρούν
τους δημότες;;», καταλήγει αναρωτώμενος.

Σπύρος Σταματόπουλος: Εντυπωσίασε
στην Γενική Συνέλευση των ΔΕΥΑ με την
ξεκάθαρη και ουσιαστική παρέμβασή του

Στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση της Ένωσης
Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης
βρέθηκε ο δήμαρχος Σικυωνίων Σπύρος Σταματόπουλος την Παρασκευή 12 Νοεμβρίου. Θυμίζουμε ότι ο δήμαρχος Σικυωνίων έχει εκλεγεί μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου της ΕΔΕΥΑ από το Δεκέμβριο του 2019.
Στην τοποθέτησή του ο Σπύρος Σταματόπουλος αναφέρθηκε στο αυξημένο ενεργειακό κόστος, που προκύπτει από την παγκόσμια αύξηση των τιμών ενέργειας
και το οποίο κόστος πρέπει να διευθετηθεί με τέτοιο
τρόπο, ώστε να μην επιβαρύνει τις ΔΕΥΑ και κατ’ επέκτασιν τους δημότες.
Επιπλέον, ο δήμαρχος Σικυωνίων έθεσε το ζήτημα
της υποστελέχωσης των Δημοτικών Επιχειρήσεων
Ύδρευσης Αποχέτευσης, το οποίο τις ταλανίζει και δυσχεραίνει αφενός την παροχή των υπηρεσιών προς
τους δημότες, αφετέρου την γρήγορη προώθηση έργων και εργασιών που είναι αναγκαία για την εξασφάλιση χρηματοδοτήσεων από εθνικά και ευρωπαϊκά
προγράμματα, αλλά για την συντήρηση και καλή λειτουργικότητα των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης.
Παράλληλα, επικέντρωσε και στο μείζον ζήτημα
που ανέκυψε από την αιφνιδιαστική τοποθέτηση του
υπουργού Εσωτερικών σχετικά με τη συγχώνευση ή
και κατάργηση των ΔΕΥΑ!
Αναφορικά με τη λειτουργία των ΔΕΥΑ ο Σπύρος
Σταματόπουλος αναφέρθηκε στα ζητήματα που αφο-

ρούν το τεχνοκρατικό, οικονομοτεχνικό και διοικητικό
πλαίσιο που απαιτείται, δίνοντας τις πραγματικές διαστάσεις των αναγκών και καθορίζοντας τις συνθήκες
που απαιτούνται ώστε οι Δημοτικές Επιχειρήσεις να
είναι οικονομικά υγιείς, να διατηρήσουν τον δημόσιο
χαρακτήρα τους και να μπορούν να παρέχουν απρόσκοπτα τον πολυτιμότερο φυσικό πόρο, καθαρό πόσιμο
νερό, στους δημότες τους.

«Τον θαυμάζω» είπε ο πρόεδρος
της Ένωσης ΔΕΥΑ
Τον θαυμασμό του εκδήλωσε ο πρόεδρος της Ένωσης ΔΕΥΑ προς τον δήμαρχο Σικυωνίων Σπύρο Σταματόπουλο στο κλείσιμο της 31ης Γενικής Συνέλευσης
των Δημοτικών επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης.
Ο Γιώργης Μαρινάκης, δήμαρχο Ρεθύμνης μίλησε με
ιδιαίτερα κολακευτικά λόγια για τον δήμαρχο και την
ικανότητά του να διεκδικεί και να εξασφαλίζει μεγάλες
χρηματοδοτήσεις για τη ΔΕΥΑ και το δήμο του.
«Εκπροσωπεί έναν μικρό δήμο, μια πολύ μικρή ΔΕΥΑ
κι όμως δεν ορρωδεί να διεκδικεί 25 εκατομμύρια και να
τα παίρνει»! Ο πρόεδρος της ΕΔΕΥΑ απέδωσε την ικανότητα αυτή του δημάρχου Σικυωνίων στο γεγονός ότι
διεκδικεί τις χρηματοδοτήσεις με μελέτη, με όραμα και
με ωριμότητα και εξήρε την ικανότητά του και την εργατικότητά του, φέρνοντάς τον ως παράδειγμα για όλους
τους αυτοδιοικητικούς.
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Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Την έξοδο έδειξε ο Θανάσης Μανάβης στη Μαρία Δημητρίου
Κεραυνός, αλλά όχι εν αιθρία, έσκασε στη Δημοτική Παράταξη Νέα Πνοή
του επικεφαλής της αντιπολίτευσης του
δήμου Βέλου-Βόχας, Θανάση Μανάβη.
Σύμφωνα με την ανάρτηση που έκανε στα
κοινωνικά δίκτυα και κοινοποίησε στην
εφημερίδα μας:
«Η δημοτική παράταξη ΝΕΑ ΠΝΟΗ, με
ΟΜΟΦΩΝΗ απόφαση της διαπιστώνει ότι:

Η συμπεριφορά της δημοτικής συμβούλου κας Μαρίας Δημητρίου κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα , δεν συνάδει με τις
αρχές μας.
Ως εκ τούτου, τίθεται εκτός του δημοτικού συνδυασμού.
Καλείται να παραδώσει την έδρα της
στο δημοτικό συμβούλιο δήμου ΒέλουΒόχας».

Βέβαια, η εξέλιξη αυτή ήταν αναμενόμενη, για τους «παροικούντες την Ιερουσαλήμ» διότι η κα Δημητρίου έχει χαράξει
μια δική της αντιπολιτευτική γραμμή και
παραμένοντας πιστή σε αυτήν απάντησε
στον Θανάση Μανάβη ότι η έδρα της ανήκει σε όσους την εξέλεξαν και επομένως
θα συνεχίσει να τους εκπροσωπεί στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Η ομάδα «Μαζί Βέλο και Βόχα» ανακοίνωσε μέσω Facebook,
την κάθοδό της στις δημοτικές εκλογές του 2023
Επιβεβαιώθηκαν οι πληροφορίες που
διαρρέονταν για επικείμενη ανακοίνωση νέου συνδυασμού που θα διεκδικήσει
το δημαρχιακό θώκο του δήμου ΒέλουΒόχας στις δημοτικές εκλογές του 2023. Η
ομάδα «Μαζί Βέλο και Βόχα» ανακοίνωσε
τις προθέσεις της με ένα κείμενο το οποίο
αναρτήθηκε στους λογαριασμούς που
διατηρεί στο Facebook και το οποίο κοινοποίησε ο ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος Μιχάλης Λιάκος στο προφίλ του.
To κείμενο αναλυτικά αναφέρει:
«Βέλο, 11 Νοεμβρίου 2021
Αγαπητοί συμπολίτες,
Όπως εξαρχής είχαμε επισημάνει, η πρώτη ανεξαρτητοποίηση ενός εκ των δημοτικών μας συμβούλων, στις 06.09.2021, αποτέλεσε την θρυαλλίδα σοβαρών πολιτικών
εξελίξεων και διεργασιών στα τεκταινόμενα
του Δήμου μας.
Οι εξελίξεις αυτές μας δικαιώνουν. Αυτό
που πρώτοι καταθέσαμε δημόσια με τις ανακοινώσεις μας, απηχεί πλέον τις απόψεις της
πλειοψηφίας των εν ενεργεία δημοτικών
συμβούλων της αντιπολίτευσης, αλλά κυρίως της ευρείας πλειοψηφίας των συμπολιτών μας.
- Όταν η Δημοτική Αρχή αδυνατεί να προχωρήσει στον ορισμό νέων αντιδημάρχων ή
στην ανανέωση της θητείας των υφισταμένων προσώπων τότε, είναι προφανές ότι δεν
μπορεί να ασκήσει διοίκηση.
- Όταν η Δημοτική Αρχή αδυνατεί να συντάξει επιχειρησιακό Σχέδιο, προκειμένου να

ενταχθεί ως δράση χρηματοδοτούμενη από
το Πράσινο Ταμείο και σπεύδει πανικόβλητη να τροποποιήσει τον Προϋπολογισμό του
Δήμου, προκειμένου να μην χαθεί ο δρόμος
από το Σχέδιο Πόλης του Βέλου, επιβαρύνοντας έτσι τους δημότες με το ποσό των
50.000,00 Ευρώ, τότε, είναι προφανές ότι
δεν μπορεί να ασκήσει διοίκηση.
- Όταν η Δημοτική Αρχή, εξαιτίας της
προχειρότητας που επιδεικνύει, αδυνατεί να
ανταποκριθεί ακόμη και σε συμβατικές της
υποχρεώσεις ως μισθώτρια, με αποτέλεσμα
να σύρεται από ιδιώτες στα Δικαστήρια και
να υποχρεώνεται, με δικαστική απόφαση,
να καταβάλει ποσό 50.000,00 Ευρώ με νόμιμους τόκους, τότε, είναι προφανές ότι δεν
μπορεί να ασκήσει διοίκηση.
- Όταν η Δημοτική Αρχή, εξαιτίας της
αδιαφορίας που επιδεικνύει, αδυνατεί να
διαφυλάξει τη δημόσια περιουσία, με αποτέλεσμα παραβάτες να λυμαίνονται διαρκώς τα
δημοτικά εργοτάξια τότε, είναι προφανές ότι
δεν μπορεί να ασκήσει διοίκηση.
Η συνεχιζόμενη αδυναμία, αδράνεια και
αδιαφορία της παρούσας δημοτικής αρχής
να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες
του δήμου, σε συνδυασμό με την απουσία
συγκροτημένης αντιπολίτευσης όλα αυτά τα
χρόνια, έχουν δημιουργήσει ένα σημαντικό
πολιτικό κενό το οποίο είναι επιτακτική ανάγκη να καλυφθεί.
Αγαπητοί συμπολίτες,
Όταν μια Δημοτική Αρχή δεν μπορεί η
ίδια να ασκήσει διοίκηση, τότε,

ο τόπος μας χρειάζεται Νέα Διοίκηση,
χρειάζεται Δημοτική Αλλαγή!
Οι εξελίξεις αναμένονται ραγδαίες και θα
εκπλήξουν ακόμη περισσότερο, ιδίως αυτούς, που ενώ από τη μία προσπαθούν να
πείσουν τους πάντες ότι αισθάνονται «ήρεμοι» και «συσπειρωμένοι», από την άλλη
αγωνιούν για την ύπαρξη «χρισμάτων» και
«απευθείας συνεννοήσεων» από «πολύ
ψηλά».
Οι ΜΑΖΙ ενόψει των συνεχιζόμενων εξελίξεων και μετά από απαίτηση της τοπικής
κοινωνίας για τη δημιουργία μιας πλατιάς
συμμαχίας που θα φέρει την δημοτική αλλαγή στον τόπο μας, προχωρούμε στο προσεχές διάστημα στην ανακοίνωση των δύο
Ειδικών Συντονιστών μας για τις δύο δημοτικές ενότητες του Δήμου μας, καθώς και στον
ορισμό υπεύθυνου του Γραφείου Τύπου &
Επικοινωνίας.
Τον Οκτώβριο του 2023, θα είμαστε
«ΜΑΖΙ»
Νέα Διοίκηση. Δημοτική Αλλαγή.»

Οι πρώτες εντυπώσεις
Αρχικά, πρέπει να επισημάνουμε την
πλήρη επιβεβαίωση του ρεπορτάζ της εφημερίδας μας (μπορείτε να το βρείτε στην
ηλεκτρονική έκδοσή της gnomipoliton.
com), σε ό,τι αφορά στην ανακοίνωση της
καθόδου στις δημοτικές εκλογές.
Επιπλέον, παρατηρούμε ότι το σύνθημα
«Δημοτική Αλλαγή» εμφανίζεται κυρίαρχο,
γεγονός που σημαίνει ότι θα αποτελέσει και

τον κεντρικό κορμό της επικοινωνιακής
πολιτικής του νέου συνδυασμού.
Ακολουθεί μια κριτική στο έργο της Δημοτικής Αρχής, η οποία τεκμηριώνει κατά
τους συντάκτες της ανακοίνωσης την αναγκαιότητα να υπάρξει «Δημοτική Αλλαγή»
και η ανακοίνωση καταλήγει ότι ΘΑ ανακοινωθούν στο εγγύς μέλλον τα ονόματα δύο Συντονιστών (sic) για τις περιοχές
Βέλου και Βόχας καθώς και το όνομα του
υπεύθυνου Γραφείου Τύπου.
Εδώ γεννάται η έκπληξη και τα ερωτηματικά: Αφού η ομάδα δεν ήταν έτοιμη
να δώσει ονόματα και βρίσκεται ακόμη σε
διεργασίες και ζυμώσεις με την τοπική κοινωνία, προς τι η αγχωμένη ανακοίνωση
με την οποία δίνει απλώς το παρόν για άλλη
μια φορά και παραπέμπει σε μέλλοντα χρόνο το πραγματικό ζητούμενο, δηλαδή τους
συντελεστές αυτής της κίνησης;
Γιατί κακά τα ψέματα σε μικρές τοπικές
κοινωνίες όπως είναι ο δήμος Βέλου-Βόχας τα πρόσωπα και όχι η ρητορική σηκώνουν το βάρος, εμπνέουν ή όχι, κερδίζουν ή χάνουν, με δυο λόγια.
Αναμένοντας λοιπόν νεότερες και σαφέστερες ανακοινώσεις καλωσορίζουμε
τον νέο αυτοδιοικητικό σχηματισμό στο
δήμο Βέλου-Βόχας και επισημαίνουμε
ότι οι εκλογές του 2023 όπως φαίνεται θα
έχουν μια μακρά προεκλογική περίοδο,
γεγονός που ενέχει οπωσδήποτε τον κίνδυνο της κούρασης και της αποστασιοποίησης του εκλογικού σώματος.

ΓΡΑΦΕΊΟ ΓΕΝΊΚΟΎ ΤΟΎΡΊΣΜΟΎ

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

Τηλ: 2741080700 - Fax: 2741080900

ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΧΡ. ΦΩΤΙΟΣ
Θ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 44 – ΒΡΑΧΑΤΙ
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Απέκτησαν οριστικά Πολεοδομικό Αγία Άννα – Συνοικισμός
Β.Νανόπουλος: Σε 2 χρόνια κάναμε ότι δεν είχε γίνει σε 15!

«Ε

ίναι μια μεγάλη μέρα η σημερινή. Είμαστε
στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε
ότι πλέον έχουμε την εγκεκριμένη πράξη
εφαρμογής για την περιοχή αγίας Άννας
– Συνοικισμού. Το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο είναι
οριστικό και η περιοχή παύει να είναι οικισμός. Γνωρίζουμε τώρα τι ανήκει και σε ποιόν και μπορούμε να
σχεδιάσουμε την ανάπτυξη της περιοχής αναβαθμίζοντας την ποιότητα ζωής των κατοίκων λειτουργώντας
σε οριστικά δομημένο περιβάλλον. Σε πείσμα εκείνων
που λένε πως η δημοτική μας αρχή δεν ολοκληρώνει
έργα σας λέω πως μέσα σε 2 χρόνια έχουμε κάνει όσα
δεν είχαν γίνει σε 15!»
Ο Δήμαρχος Κορινθίων Βασίλης Νανόπουλος, συνοδευόμενος από την Αντιδήμαρχο Πολεοδομίας Κωνσταντίνα Κόλλια και τον Ειδικό Συνεργάτη Κώστα Παπασταμόπουλο, ανακοίνωσε νωρίτερα το πρωί, από χώρο ο
οποίος ανήκει στο δήμο Κορινθίων και πολύ σύντομα θα
αξιοποιηθεί για την κοινή ωφέλεια, την οριστικοποίηση
του Σχεδίου Πόλης Αγίας Άννας – Συνοικισμού, μιας διαδικασίας που ξεκίνησε το 1983 από την τότε Νομαρχιακή
Αυτοδιοίκηση και δεν είχε ολοκληρωθεί ποτέ.
Η έκταση αναφοράς είναι 370 στρέμματα με την Αντιδήμαρχο Κωνσταντίνα Κόλλια να αναφέρεται στις δυνατότητα που δίνει η οριστικοποίηση του χωροταξικού
σχεδιασμού αφενός στους κατοίκους για την αξιοποίηση των περιουσιών τους και αφετέρου στο δήμο για την
αξιοποίηση των κοινοχρήστων χώρων. «Η κύρωση
της πράξης εφαρμογής βάζει τέλος στην αβεβαιότητα
χρόνων. Με πολλές ώρες δουλειάς και πολλές δυσκολίες λόγω της πανδημίας αφού η δια ζώσης παρουσία
των εμπλεκομένων ήταν απαραίτητη για την ολοκλήρωση των διαδικασιών, κατορθώσαμε να φτάσουμε

στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Είναι σίγουρα μέρα χαράς
και ικανοποίησης» σημείωσε η κ.Κόλλια.

Το ιστορικό
Στα πλαίσια της δράσης Επιχείρηση Πολεοδομικής
ανασυγκρότησης (ΕΠΑ) ανατέθηκε από την τότε Νομαρχία Κορινθίας, στις 19-10-1983 η εκπόνηση μελέτης πρότασης Πολεοδομικής μελέτης για τις περιαστικές περιοχές της Κορίνθου. Εντός των περιοχών αυτών
υπήρχαν δομημένες περιοχές ως οικισμοί προϋφιστάμενοι του 1923. Μεταξύ αυτών των περιοχών ήταν και
η γειτονιά «Αγία Άννα – Συνοικισμός», το μεγαλύτερο
μέρος της οποίας ήταν δομημένο ως εντός ορίων οικισμού προϋφισταμένου του 1923. Το τμήμα αυτό έχει
χαρακτηριστεί ως πυκνοδομημένο, σύμφωνα με την
9187/2004 απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ.
Με την υπ΄αριθμ. 9177/2004 απόφαση της Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 262/Δ/5-3-2004) εγκρίθηκε
η πολεοδομική μελέτη της γειτονιάς «Αγία Άννα – Συνοικισμός (τμήμα Π.Ε 2) του δήμου Κορινθίων. Με την
10242/5/11/2007 απόφαση Νομάρχη Κορινθίας κυρώθηκε η διορθωμένη Πράξη Εφαρμογής της ανωτέρω
πολεοδομικής μελέτης.
Με την Υπ αρίθμ 3305/2007 απόφαση του ΣτΕ, ακυρώθηκε για τυπικούς λόγους κατόπιν προσφυγής ιδιώτης, η αριθμ πρωτ 9177/2004 απόφαση της Υφυπουργού
ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 262/Δ/5-3-2004) με την οποία είχε εγκριθεί η πολεοδομική μελέτης της γειτονιάς
«Αγία Άννα – Συνοικισμός»
Με το από 13-9-2011 Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ 262/ΑΑΠ/11-10-2011) επανεγκρίθηκε η πολεοδομική μελέτη επέκτασης της
γειτονιάς «Αγία Άννα – Συνοικισμός»

Με την υπ αρίθμ 23/466/2012 απόφαση της οικονομικής επιτροπής του δήμου Κορινθίων, ανατέθηκε στον
μελετητή κ. Σπυρίδωνα Μαγγίνα η μελέτης «Ανασύνταξη πράξης Εφαρμογής Σχεδίου πόλεως Αγία Άννα –
Συνοικισμός και υπογράφηκε το από 10-7-2014 σχετικό
συμφωνητικό ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης αυτής.
Με την αριθμ πρωτ 364591/05-11-2021 απόφαση
Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κυρώθηκε η πράξη
εφαρμογής της περιοχής «Αγία Άννα – Συνοικισμός».
Με τις πολεοδομικές μελέτες και την εφαρμογή τους
επιδιώκεται είτε η πολεοδομική αναμόρφωση – νοικοκύρεμα των άναρχα δομημένων οικισμών, είτε η ένταξη στο σχέδιο πόλεως αδόμητων ή αραιοκατοικημένων
περιοχών. Με τις πράξεις εφαρμογής τακτοποιούνται τα
όρια μεταξύ ιδιοκτησιών και κοινόχρηστων χώρων.
Για την απόδοση εδαφικών τμημάτων (είτε σε ιδιοκτησίες ,είτε σε κοινή χρήση) εφαρμόζονται, για μεν τις
αραιοδομημένες ή αδόμητες περιοχές οι διατάξεις του
Ν.1337/83 περί εισφοράς σε γη και χρήμα, για δε τις πυκνοδομημένες οι διατάξεις περί πράξεων αναλογισμού
και τακτοποίησης.
Η πολεοδόμηση περιοχών έχει ΜΟΝΟ ΘΕΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ διότι μέσω της οργανωμένης ρυμοτομίας
αφενός μεν οριστικοποιούνται οι κοινόχρηστοι χώροι
με αποτέλεσμα την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής
των κατοίκων, αφετέρου εξορθολογίζονται η δόμηση
και οι παρεμβάσεις στο δομημένο περιβάλλον.
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Πέρασαν 15 μήνες από τον Αύγουστο του 2020 όταν ο δήμαρχος Βέλου-Βόχας Αννίβας Παπακυριάκος
υπέγραψε με την ανάδοχο εταιρεία,
τη σύμβαση για την αναβάθμιση του
οδοφωτισμού με παράλληλη εξοικονόμηση ενέργειας.
Τότε, στις δηλώσεις του είχε τονίσει μεταξύ άλλων ότι «Από σήμερα
αλλάζει ο Δήμος μας. Τα θετικά αποτελέσματα που θα λάβουν οι δημότες
από το έργο αυτό δεν είναι μόνο οικονομικά, αλλά επιπλέον οικολογικά και
τεχνολογικά αφού ο δήμος μας μέσω
των φωτιστικών εγκαθιστά δωρεάν και
ένα εκτεταμένο δίκτυο που αποτελεί
την βασική υποδομή στην οποία μπορεί να συνδέσει και τηλεδιαχειρισθεί
κάθε πιθανή εφαρμογή smart city».

Οδοφωτισμός:
Από τη θεωρία
στην πράξη
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Δήμος Βέλου-Βόχας: Σε εξέλιξη το μεγάλο
του δημοτικού οδοφωτισμού

Τ

ο έργο το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη, ξεκίνησε με μια εκτεταμένη
έρευνα της εταιρείας στις οδούς
του δήμου Βέλου-Βόχας. Έγινε
κατηγοριοποίηση των δρόμων
βάση των σχετικών εγκεκριμένων προτύπων και με βάση αυτή την κατηγοριοποίηση
έγινε η επιλογή κλάσεων φωτισμού. Ακολούθησε η καταγραφή των γεωμετρικών
σημείων του δρόμου και η έρευνα κατέληξε
με μια σειρά 50 και πλέον φωτοτεχνικών
μελετών δρόμου με βάση τα νέα φωτιστικά
τεχνολογίας LED.
Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν
πως σε ποσοστό που υπερέβαινε το 60% ο
δημοτικός φωτισμός δεν κάλυπτε τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Προτύπου και δεν
παρέχει ασφαλή και ομοιόμορφο φωτισμό.
Καταγράφηκε επίσης, ότι ο δήμος ΒέλουΒόχας σε μεγάλο μέρος του οδικού δικτύου του χρησιμοποιούσε λαμπτήρα τύπου
LED 15W σε φωτιστικό τύπου «καπελάκι»
το οποίο όμως αδυνατούσε να καλύψει τις
φωτιστικές ανάγκες των οδών, ενώ με βάση

τις απαιτήσεις των προτύπων έχει χ
κτηρισθεί ως ακατάλληλος για τον φωτ
δρόμων.
Συνολικά στις οδούς του δήμου κατα
φηκαν 5.605 φωτιστικά σώματα ενώ
μήθηκε ότι για το σωστό φωτισμό όλων
οδών απαιτείται η εγκατάσταση άλλων 1
φωτιστικών σωμάτων.
Οι εργασίες αντικατάστασης ξεκίν
από τα χωριά Καλέντζι, Χαλκί και Σουλ
ρι. Στη συνέχεια οι αντικαταστάσεις συ
στηκαν στη Στιμάγκα, στην Πουλίτσα,
Κρήνες, στο Ελληνοχώρι και στη Νερά
Σε αυτές τις Κοινότητες οι εργασίες έ
ολοκληρωθεί και ο δημοτικός οδοφωτι
έχει αντικατασταθεί πλήρως.
Στη συνέχεια οι εργασίες προχώρ
σε Μπολάτι, Βραχάτι, Βοχαϊκό και Ζευγ
τιό όπου βρίσκονται σε εξέλιξη και το
συνεχίζεται καθώς υπολείπεται η αντικ
σταση φωτιστικών στα κεντρικά σημεία
ανωτέρω κοινοτήτων.
Τέλος, αφού ολοκληρωθούν οι εργα
στις ανωτέρω κοινότητες σειρά έχου

Οι στόχοι και τα πρώτα
αποτελέσματα
Ο κυριότερος στόχος του έργου που
βρίσκεται σε εξέλιξη είναι η βελτίωση
της οδικής ασφάλειας κατά τη διάρκεια
της νύχτας, προσδίδοντας συνθήκες
καλής ορατότητας για τους χρήστες του
οδικού δικτύου.
Επιπλέον, η εγκατάσταση οδικού
φωτισμού στοχεύει στην επίτευξη μιας
ομαλής κυκλοφοριακής ροής, παρέχοντας βελτιωμένη απεικόνιση των γεωμετρικών και κυκλοφοριακών χαρακτηριστικών της οδού.
Η αποτελεσματικότητα του σωστού
οδοφωτισμού, έγκειται στο να πληροί
τα χαρακτηριστικά των εθνικών και διεθνών προδιαγραφών, εξασφαλίζοντας

με αυτόν τον τρόπο την ποιότητα του
συστήματος φωτισμού.
Παράλληλα, ο δήμος απαλλάσσεται
από τις ηλεκτρολογικές προμήθειες καθώς με τη σύμβαση η υποχρέωση και
το κόστος κάλυψης αυτών των προμηθειών έχει μετακυλήσει στην εταιρεία.
Οι πληροφορίες λένε ότι ήδη οι οικονομικές υπηρεσίες του δήμου ΒέλουΒόχας έχουν δει σημαντικές μειώσεις
στα τιμολόγια της ΔΕΗ τα οποία αποφέρουν κέρδη στο δημοτικό ταμείο.
Εξάλλου σύμφωνα με όσα έχουν γίνει
γνωστά το κόστος λειτουργίας και συντήρησης του δημοτικού οδοφωτισμού
που υπερέβαινε τα 303.000 ευρώ ετη-
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ΕΜΒΛΗΜΑΤΙΚΟ

Σήμερα, το έργο βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και η αντικατάσταση των
φωτιστικών σωμάτων σε αρκετές
κοινότητες έχει ολοκληρωθεί, ενώ
οι οικονομικές υπηρεσίες του δήμου
Βέλου-Βόχας έχουν ήδη καταγράψει
α πρώτα θετικά οικονομικά στοιχεία!
Παράλληλα, το περιβαλλοντικό
αποτύπωμα έχει μειωθεί αισθητά
νώ βρίσκεται σε εξέλιξη ειδική φωοτεχνική μελέτη για την αντικατάσταση των λαμπτήρων στην Π.Ε.Ο.
Τα έξυπνα φωτιστικά που τοποθεούνται είναι κατασκευασμένα από
ταιρεία η οποία είναι πρωτοπόρα
στις τεχνολογίες led/ smart city &
ικτύων, υπερκαλύπτοντας τις υψηότερες παγκοσμίως προδιαγραφές
και οπτικά πρότυπα.

ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΟΦΕΛΗ

ΕΙΔΟΣ
ΦΩΤΙΣΤΙΚΗΣ
ΠΗΓΗΣ

 Ο Δήμαρχος κ. Αννίβας

Παπακυριάκος έχει κάθε λόγο
να υπερηφανεύεται για την
επίτευξη ενός εμβληματικού
έργου, αναβάθμισης του επιπέδου οδοφωτισμού του δήμου
που φέρνει την νέα εποχή
στoν Δήμο Βέλου Βόχας, αφού
δεν έχει να ζηλέψει σε τίποτα
από κανένα αντίστοιχο έργο
ανά τον κόσμο, δίχως καμία
επιβάρυνση για τον δήμο και
χωρίς να φορτώνεται ο δήμος
με δανειακές υποχρεώσεις.

 Πέραν των ενεργειακών και

περιβαλλοντικών επιπτώσεων,
η χρησιμοποίηση λαμπτήρων
LED αναβαθμίζει το αστικό περιβάλλον τις νυχτερινές ώρες.
Η αναβάθμιση επιτείνεται από
το γεγονός ότι μπορεί εύκολα
να φωτιστούν σημεία ιδιαίτερης
σημασίας (π.χ. εκκλησίες,
μνημεία, κ.λπ.) με ελάχιστο
κόστος, αλλά και να ενισχυθεί
και εμπεδωθεί το αίσθημα
ασφάλειας των κατοίκων.

ο έργο της αναβάθμισης

χαρατισμό
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Ταρσινά και το Βέλο, αλλά και Παλαιά Εθνική
Οδός, για την οποία όπως είπαμε εκπονήθηκε ειδική φωτοτεχνική μελέτη.
Μοναδικό κριτήριο για την εγκατάσταση
των ανάλογης φωτεινότητας φωτιστικών
αποτελεί το πλάτος του δρόμου και η κυκλοφοριακή συχνότητα που καταγράφηκε
στην οδό.

Παράπλευρες εγκαταστάσεις και επιμέρους λειτουργίες
Παράλληλα με την αντικατάσταση των
φωτιστικών εγκαθίσταται και σύστημα ελέγχου της λειτουργίας τους (CMS), το οποίο
επιτρέπει την συνεχή παρακολούθηση της
λειτουργίας των λαμπτήρων, την καταγραφή της κατανάλωσης, αλλά και τον εντοπισμό των βλαβών. Αυτό γίνεται δυνατό μέσω
αισθητήρων που τοποθετούνται σε κάθε κολώνα και επικοινωνούν με ένα κέντρο ελέγχου. Κάθε λαμπτήρας έχει συγκεκριμένες
συντεταγμένες που ορίζουν τη θέση του και
λειτουργεί μόνο σε αυτήν. Τι σημαίνει αυτό
πρακτικά; Αν κάποιος πάρει έναν λαμπτήρα

και τον τοποθετήσει σε άλλον φωτιστικό ιστό
που δεν έχει τις συντεταγμένες του, τότε ο
λαμπτήρας δεν θα ανάψει! Παράλληλα, το
κάθε φωτιστικό σώμα με βάση τη δική του
συντεταγμένη, τον δικό του κωδικό αριθμό
και μέσω διαδικτύου θα ενημερώνει για την
κατάστασή του το κέντρο ελέγχου.
Βάσει της σύμβασης που έχει υπογραφεί, για τα επόμενα δέκα χρόνια στο δήμο
Βέλου-Βόχας, όσες βλάβες προκύψουν θα
αντιμετωπίζονται άμεσα εντός 48 ωρών από
τον ανάδοχο. Με απλά λόγια οι βλάβες στον
κοινοτικό φωτισμό θα φαίνονται αυτόματα
στο σύστημα ελέγχου.
Επιπλέον, η εγκατάσταση αυτού του δικτύου αισθητήρων είναι εξαιρετικής σημασίας, αφού μπορεί να χρησιμοποιηθεί και
για άλλες λειτουργίες του δήμου και είναι το
πρώτο ουσιαστικό βήμα για τη δημιουργία
μιας «έξυπνης πόλης». Τέλος, το σύστημα
προληπτικής συντήρησης μέσω Η/Υ αφορά
στον περιοδικό έλεγχο, καθαρισμό και συντήρηση κάποιων ευαίσθητων τμημάτων
των λαμπτήρων Led.

■ Oι λάμπες LED που θα
τοποθετηθούν σε πλατείες

σίως, έχει ήδη μειωθεί και αναμένεται
μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης
και την ανάληψη της λειτουργίας και

Η εξοικονόμηση σε αριθμούς

συντήρησης του δικτύου από τον ανάδοχο, να μην ξεπερνάει τα 50.000 ευρώ
συμπεριλαμβανομένων τόσο του κό-

ΠΑΛΑΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΝΕΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ LED

Ισχύς (Watt)

Ετήσια Κατανάλωση σεkWh

Ισχύς (Watt)

Ετήσια
Κατανάλωση
σεkWh

Φωτιστικά
Σώματα

314.891

1.264.287.365

71.492

287.040.380

Λαμπτήρες

28.353

113.837.295

6.624

26.595.360

ΣΥΝΟΛΟ

343.244

1.378.124.660

78.116

313.635.740

ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΟΜΕΝΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Κατανάλωση Υπάρχοντος Συστήματος

1.378.124.660

Κατανάλωση Νέου Συστήματος

313.635.740

Ετήσια Εξοικονόμηση

77,24%

■ Η αντικατάσταση των λαμπτήρων προχωρά με γοργούς ρυθμούς
στις Κοινότητες που υπολείπονται και ανεξαρτήτως καιρικών
συνθηκών

στους της ενέργειας όσο και όλων των
εξόδων συντήρησης.
Συνολικά, η εξοικονόμηση για τον
δήμο Βέλου Βόχας θα είναι άνω του
80% και σε αυτήν συμπεριλαμβάνεται
η εξοικονόμηση από την περίοδο λειτουργίας και συντήρησης του συστήματος από τον ανάδοχο για 10 έτη από την
εγκατάσταση, με δικαίωμα παράτασης
για 5 επιπλέον έτη εάν το επιθυμήσει ο
δήμος.
Συνοψίζοντας μπορούμε να πούμε
ότι πρόκειται για μια δράση ολοκληρωµένης παρέµβασης, η οποία αποφέρει πολλαπλά οφέλη, όπως βελτίωση –
αναβάθµιση του δηµοτικού φωτισµού,
σηµαντική εξοικονόµηση ενέργειας,
αισθητική και ποιοτική αναβάθµιση του
Δήµου, µείωση του αποτυπώµατος διοξειδίου του άνθρακα (CO₂), ενίσχυση της
ασφάλειας κ.α.

Παράλληλα, µε την εγκατάσταση
των αισθητήρων στο δίκτυο οδοφωτισµού, ο δήµος αποκτά χωρίς κόστος
ένα σύγχρονο σύστηµα διαχείρισης
του συστήµατος αυτού, βασιζόµενο
στην τηλεµατική, πάνω
στο οποίο µπορούν να
n
«κουµπώσουν» και άλλα
Το
έργο
εκτιμάται
συστήµατα ηλεκτρονιότι θα επιφέρει
κού ελέγχου.
Έτσι, η αξιοποίηση της μείωση του κόστους
δηµιουργουµένης υπο- ηλεκτρικής ενέργειας
δοµής θα αποτελέσει για τις ανάγκες του
αφορµή για την ανάπτυοδοφωτισμού που
ξη στο δήµο Βέλου-Βόχας νέων υποδοµών και θα αγγίξει το 80%
εφαρµογών «Έξυπνης
Πόλης» (Smart City),
σύµφωνα µε τα νέα πρότυπα που θέτει
η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας
της πληροφορικής.
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Γνώμη
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Δήμος Σικυωνίων: Δεύτερη ευκαιρία για τη διόρθωση
και τη δήλωση αδήλωτων τετραγωνικών ακινήτων
Ο δήμος Σικυωνίων καλεί τους δημότες του να αξιοποιήσουν την «δεύτερη ευκαιρία»
δήλωσης αδήλωτων τετραγωνικών

Α

πό σήμερα Σάββατο 6 Νοεμβρίου έως και τις
31 Δεκεμβρίου 2021, ανοίγει ξανά η πλατφόρμα δήλωσης των αδήλωτων τετραγωνικών
μέτρων και της διόρθωσης των τετραγωνικών
των ακινήτων για τους λογαριασμούς ενέργειας.
Οι πολίτες έχουν πλέον μια δεύτερη ευκαιρία να
δηλώσουν την πραγματική επιφάνεια των ακινήτων
που έχουν στην κατοχή τους και με τον τρόπο αυτό,
μπορούν να αξιοποιήσουν τις περιουσίες τους χωρίς να κινδυνεύουν με την καταβολή μεγάλων προστίμων και προσαυξήσεων.
Η δήλωση αυτή μπορεί να πραγματοποιείται από
το Σάββατο 6 Νοεμβρίου ως τις 31 Δεκεμβρίου
2021, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής που άνοιξε ξανά “ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ Τ.Μ.
ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΟΤΑ” στη διεύθυνση https://
tetragonika.govapp.gr
Συγκεκριμένα κάτοικοι και ιδιοκτήτες ακινήτων
του δήμου Σικυωνίων και από τις τρεις Δημοτικές
Ενότητες (Σικυωνίων, Φενεού, Στυμφαλίας) που
έχουν διαπιστώσει ότι στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας γράφονται λάθος τετραγωνικά για τα
ακίνητά τους, μπορούν να εισέλθουν στην παραπάνω εφαρμογή και να διορθώσουν ηλεκτρονικά τα
τετραγωνικά του ακινήτου τους.
Η εφαρμογή επικοινωνεί με την εφαρμογή Περιουσιολογίου (Ε9) της ΑΑΔΕ απ’ όπου παρέχεται η
πληροφόρηση για τα στοιχεία των ακινήτων και με

τον ΔΕΔΔΗΕ απ’ όπου αντλεί πληροφορίες και γίνεται διασταύρωση των τ.μ. του ΤΑΠ με το σύστημα του
ΔΕΔΔΗΕ.
Αν για κάποιο ακίνητό σας δεν είναι δυνατή η δήλωση μέσω της εφαρμογής, παρακαλείστε να απευθυνθείτε στις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου Σικυωνίων στα τηλέφωνα
2742360137-138-139 (ΔΕ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ)
2747360222 (ΔΕ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ)

2747360120-124 (ΔΕ ΦΕΝΕΟΥ)
έχοντας διαθέσιμα πρόσφατα αντίγραφα Περιουσιολογίου (Ε9) και λογαριασμού ηλεκτρικής ενέργειας
(ΔΕΗ ή άλλου πάροχου).
Ο δήμος Σικυωνίων καλεί τους δημότες του να
αξιοποιήσουν την «δεύτερη ευκαιρία» δήλωσης
αδήλωτων τετραγωνικών ώστε να αποφύγουν πρόστιμα αναδρομικές προσαυξήσεις στα τέλη ακίνητης
περιουσίας.

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν
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ΔΉΜΟΣ ΒΈΛΟΥ-ΒΌΧΑΣ: Στηρίζουμε τον τόπο μας,

δυναμώνουμε τον Δήμο μας, απογραφόμαστε εδώ!
Η απογραφή σας στον Δήμο Βέλου-Βόχας είναι μείζονος σημασίας,
επισημαίνει στο μήνυμά του ο δήμαρχος Αννίβας Παπακυριάκος

Η

Απογραφή Πληθυσμού που
θα πραγματοποιηθεί φέτος,
μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2021
είναι σημαντική για όλη τη
χώρα μας, αλλά ιδιαίτερη κρίσιμη για
το Δήμο Βέλου-Βόχας.
Όχι μόνο γιατί η καταγραφή των
μελών των νοικοκυριών και των
δημογραφικών, κοινωνικών, εκπαιδευτικών και οικονομικών χαρακτηριστικών τους, θα μας δώσει μια
σαφή εικόνα για τις ανάγκες και τις
αναπτυξιακές δυνατότητες του τόπου
μας, αλλά κυρίως γιατί είναι ύψιστης
σημασίας, για την ενδυνάμωση και την
ισχυρή παρουσία του δήμου μας να
ξεπεράσουμε τους 20.000 κατοίκους.
Στην απογραφή του 2011, για λίγες
δεκάδες ατόμων δεν καταφέραμε να
ξεπεράσουμε το κομβικό αυτό μέγεθος πληθυσμού, με αποτέλεσμα την
δεκαετία που πέρασε οι πόροι από τις
κρατικές επιχορηγήσεις, αλλά και η
δυνατότητα του Δήμου Βέλου-Βόχας
να συμμετέχει σε προγράμματα χρηματοδοτήσεων, να είναι περιορισμένοι.
Είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι
ο Δήμος Βέλου-Βόχας τα τελευταία
χρόνια βρίσκεται σε τροχιά ανάπτυξης
και οι ανάγκες του έχουν πολλαπλασιαστεί σε σχέση με τα προηγούμενα
χρόνια.

Δεδομένου μάλιστα ότι κατά τους
καλοκαιρινούς μήνες ο πληθυσμός

του Δήμου μας υπερδιπλασιάζεται
λόγω των παραθεριστών και των του-

ριστών που καταλύουν στην περιοχή
μας οι ανάγκες αυξάνονται κατακόρυφα, χωρίς δυστυχώς να τις ακολουθεί
και η ανάλογη αύξηση πόρων ή δυνατοτήτων χρηματοδότησης έργων από
εθνικά ή ευρωπαϊκά κονδύλια.
Η συμμετοχή σας στην απογραφή
είναι υποχρεωτική, η βοήθεια και η
συνεργασία σας όμως για την ενδυνάμωση του Δήμου Βέλου-Βόχας είναι
μεν προαιρετική, αλλά καθοριστική
για το μέλλον μας.
Γι’ αυτό σας καλούμε να απογραφείτε εδώ, στο δήμο μας, ώστε να αποτυπωθεί ο πραγματικός πληθυσμός της
περιοχής μας και κατά συνέπεια οι
πραγματικές ανάγκες και οι δυνατότητες που απορρέουν από αυτόν.
Η απογραφή σας στον Δήμο ΒέλουΒόχας είναι μείζονος σημασίας γιατί
θα καθορίσει για τα επόμενα δέκα
χρόνια την κατανομή των κρατικών
επιχορηγήσεων, καθώς και τις χρηματοδοτήσεις από την πολιτεία που
θα διατεθούν για έργα υποδομής, για
κοινωνικές δομές, για πολιτιστικές
δράσεις.
Συνεπώς σας καλούμε όλους να
στηρίξετε τον τόπο μας, να ενδυναμώσετε το Δήμο μας και όλοι μαζί,
να συμβάλλουμε στην ανάπτυξή του,
ώστε να τον κάνουμε πιο όμορφο, πιο
ανθρώπινο και κυρίως πιο ισχυρό!

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

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

Με την πολύχρονη εµπειρία
του chef µας αναλαµβάνουµε
party και βαπτίσεις
Συνθέτουµε το εβδοµαδιαίο µενού της οικογένειάς σας
Ρωτήστε µας για τα light γλυκά - sugar free

pangefston2021@gmail.com

πλησίον Αγ. Σωτήρος, Περιγιάλι

pangefston

pangefston
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ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ:
Παραχώρηση 10 Monitors
για την αναβάθμιση της ΜΕΘ
Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας κ. Ιωάννη
Κωτσιόπουλου και τις
συντονισμένες ενέργειες
του Διοικητή της ΥΠΕ κ.
Ιωάννη Καρβέλη και της
Διοίκησης του Νοσοκομείου, παραχωρήθηκαν στο
Νοσοκομείο 10 Monitors
τελευταίου τύπου τα οποία
θα χρησιμοποιηθούν για
την αναβάθμιση των κλινών της ΜΕΘ και συνεπώς
των παρεχομένων σχετικών υπηρεσιών κατά την κρίσιμη
αυτή περίοδο.
Συγχρόνως με τον τρόπο αυτό τα αντικατασταθέντα
Monitors θα χρησιμοποιηθούν σε άλλα τμήματα και ιατρεία
του Νοσοκομείου.
Η παραχώρηση αυτή αποτελεί ένα ακόμη βήμα στην αναβάθμιση του Νοσοκομείου και για το λόγο αυτό εκφράζουμε
τις ιδιαίτερες ευχαριστίες στον Γενικό Γραμματέα Υπηρεσιών
Υγείας κ. Ιωάννη Κωτσιόπουλο και ολόκληρη την πολιτική
ηγεσία του Υπουργείου.
«Θα ήταν παράλειψη να μην ευχαριστήσουμε και τον Διοικητή της 6ης ΥΠΕ κ. Ιωάννη Καρβέλη για την αμέριστη συμβολή του για την ανωτέρω ενίσχυση μας.
Οι πράξεις αυτές πέραν της ποιοτικής αναβάθμισής μας,
τονώνουν το ηθικό ολόκληρου του προσωπικού του Νοσοκομείου και ιδιαίτερα αυτή την περίοδο , που απαιτείται ομοψυχία και προάσπιση του ΕΣΥ», αναφέρει στην σχετική ανακοίνωση ο Διοικητής του Νοσοκομείου Κορίνθου, Γρηγόρης
Καρπούζης.

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Ποιο είναι το πιο πολύτιμο δώρο που μπορείς
να προσφέρεις τα φετινά Χριστούγεννα;
Χριστουγεννιάτικες προτάσεις από «Το Χαμόγελο του Παιδιού»
Τις χριστουγεννιάτικές τους αγορές μέσα
από το ηλεκτρονικό κατάστημα του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» και τα bazaar
που διεξάγονται πανελλαδικά, θα έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν και φέτος τα
Χριστούγεννα ιδιώτες και εταιρίες, στηρίζοντας
παράλληλα τις δράσεις του.
Σε μια προσπάθεια να χαρίσουμε σε κάθε
παιδί σε ανάγκη το πολυτιμότερο δώρο, το Χαμόγελό του, καλούμε όλους τους παλιούς και
νέους φίλους του Οργανισμού να στηρίξουν
την προσπάθεια αυτή αποκτώντας Χριστουγεννιάτικα είδη μέσα από το e-shop και τα bazaar.
Η Χριστουγεννιάτικη συλλογή από χειροποίητα γούρια, στολίδια, φυσικές και ηλεκτρονικές
κάρτες, βραχιολάκια, κεριά και άλλα χρήσιμα
δώρα, μεταφέρει τις πολύτιμες ευχές σας, στα
αγαπημένα σας πρόσωπα. Όλα τα Χριστουγεννιάτικα είδη του Οργανισμού έχουν δημιουργηθεί με ιδιαίτερη φροντίδα, μεράκι και αγάπη
από την ψυχή του Εθελοντικού Δημιουργικού
Εργαστηρίου, τους Εθελοντές μας!
Επισκεφτείτε μας στο www.hamogelo.gr/gr/
el/eshop/ και πραγματοποιήστε τις γιορτινές
αγορές σας με ασφάλεια, μέσα από το e-shop ή
τηλεφωνικά, με τη δυνατότητα παράδοσης στο
χώρο σας. Αναφορικά με τις ημερομηνίες και
τους χώρους διεξαγωγής των bazaar ενημερωθείτε μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα και την
ιστοσελίδα του Οργανισμού.
Με τους παραπάνω τρόπους θα στηρίξετε
και φέτος τις δράσεις του Οργανισμού, ο οποίος πάντα με την πολύτιμη συμβολή επιχειρή-

σεων, ιδιωτών, φορέων, εθελοντών και εργαζομένων, καταφέρνει να βρίσκεται δίπλα σε
κάθε παιδί θύμα Βίας, κάθε παιδί με πρόβλημα
Υγείας, κάθε παιδί που εξαφανίζεται, κάθε παιδί
που βρίσκεται ή απειλείται να βρεθεί σε κατάσταση Φτώχειας.
Αξίζει να σημειωθεί πως «Το Χαμόγελο του
Παιδιού» στο διάστημα 1995 – 2021
υποστήριξε συνολικά 1.728.626 παιδιά και
τις οικογένειές τους.
Και αυτά τα Χριστούγεννα, «αν ενωθούμε
όλοι θα τα καταφέρουμε*».
*Απόσπασμα από το ημερολόγιο του 10χρονου Ανδρέα Γιαννόπουλου, ιδρυτή του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού».
Πληροφορίες: eshop@hamogelo.gr,
Τηλ.: 210 3306140, 11040 (αστική χρέωση).
«Το Χαμόγελο του Παιδιού», Ερμού
14 Κόρινθος, τηλ. 27410-71211, email:
korinthosoffice@hamogelo.gr

ΛΑΓΚΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΜΑΡΜΑΡΩΝ

Mάρµαρα • γρανίτες
φυσικά πετρώµατα

Μουσών 14,
Βέλο Κορινθίας
replayctt@gmail.com

ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ
ΘΑΝΑΣΕΝΑΡΗΣ
% 2742 033260
6945 435411
6947 099281

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

Γνώμη
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Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Δήμου Βέλου-Βόχας: Αμείωτο
το ενδιαφέρον για τα προσφερόμενα προγράμματα

Σ

Δηλώσεις της προέδρου του ΝΠΔΔ «Ανέλιξη» Μαρίας Καλλίρη για την πορεία των αιτήσεων
και το θετικό αποτύπωμα των προγραμμάτων στην τοπική κοινωνία

ε εξέλιξη βρίσκεται και με αμείωτο ενδιαφέρον από πλευράς δημοτών,
η υποβολή αιτήσεων για τα εκπαιδευτικά προγράμματα του ΚΕΝΤΡΟΥ
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ του Δήμου Βέλου-Βόχας, του οποίου η λειτουργία
συνεχίζεται για μία ακόμη χρονιά σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας
και Θρησκευμάτων (Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης - Ίδρυμα Νεολαίας
και Διά Βίου Μάθησης).
Στον φετινό κύκλο προσφέρονται δωρεάν, εκπαιδευτικά προγράμματα και
μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα, σύμφωνα με τα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα:
ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
1 Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα –e-επιχειρείν
2 Βασικά Αγγλικά Α1
3 Χρηματοδοτικά προγράμματα
που βρίσκονται σε ισχύ για
αγροτικές δραστηριότητες
4 Βασικά Ιταλικά Α1
5 Εθελοντισμός και κοινωνική
δράση

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΣΕ ΩΡΕΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΤΗΛΕ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ

25

Χ

Χ

50

Χ

Χ
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Χ

Χ

50

Χ

Χ

25

Χ

Χ

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες
ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη
ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου ή άλλου νομιμοποιητικού εγγράφου του
ενδιαφερόμενου.

Μαρία Καλλίρη πρόεδρος ΝΠΔΔ «Ανέλιξη»: “Το κοινωνικό αποτύπωμα
των προγραμμάτων έχει καταγραφεί ως θετικό”

Η πρόεδρος του ΝΠΔΔ «Ανέλιξη» δήμου Βέλου-Βόχας, κα Μαρία Καλλίρη
που υλοποιεί τα προγράμματα της Διά Βίου Μάθησης, αναφερόμενη στον φετινό κύκλο μαθημάτων αλλά και στους επιτυχημένους προηγούμενους κύκλους
τόνισε ότι η δημοτική αρχή Βέλου-Βόχας πιστεύει στα οφέλη της Διά Βίου
Μάθησης, εργάζεται για την εμπέδωσή της στην τοπική κοινωνία και υποστηρίζει κάθε χρόνο τον προγραμματισμό και την υλοποίηση των αντίστοιχων προγραμμάτων.
Η κυρία Καλλίρη αναφέρθηκε στο θετικό κοινωνικό αποτύπωμα των προγραμμάτων και στην καθοριστική συμβολή τους μέσω της παροχής επιπλέον

γνωστικών εφοδίων στην αναγέννηση της τοπικής οικονομίας και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.
Η πρόεδρος της “Ανέλιξης” απηύθυνε πρόσκληση προς όλους τους πολίτες
του Δήμου Βέλου-Βόχας που διψούν για μάθηση, ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας, μορφωτικού επιπέδου, εργασιακής κατάστασης, να αδράξουν την ευκαιρία
και να εμπλουτίσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους.
Επιπλέον η Μαρία Καλλίρη απηύθυνε ειδική πρόσκληση προς τους συλλόγους της περιοχής που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν προγράμματα για
τα μέλη τους, να εκμεταλλευτούν την ευκαιρία για επανασύνδεση με την
εκπαιδευτική διαδικασία, αποκτώντας πρόσβαση στις νέες εργασιακές, οικονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές ευκαιρίες.

Πληροφορίες και εγγραφές
Η εγγραφή στα προγράμματα μπορεί να γίνει τηλεφωνικά ή με email. Για τη
συμπλήρωση των θέσεων κριτήριο αποτελεί αποκλειστικά η σειρά προτεραιότητας.
Φέτος, λόγω των ειδικών συνθηκών εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού, για
τα τμήματα που υλοποιούνται μέσω δια ζώσης παρακολούθησης, απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού εμβολιασμού COVID-19 ή βεβαίωσης νόσησης σε ισχύ ή
βεβαίωσης αρνητικού εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου νόησης (rapid test ή
PCR) έως και 48 ωρών πριν από κάθε συνάντηση.
Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να
απευθυνθεί στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Βέλου Βόχας
Τηλ. :2742 360308/2741 050422/2741 050421, Ταχ. Διεύθυνση:Αγ.Μαρινας 101, Email: voyrliotaki@1306.syzefxis.gov.gr, papageon@1306.syzefxis.
gov.gr/, koinonikipolitiki@1306.syzefxis.gov.gr
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡ.

ΚΟΡΑΝΤΑΝΗΣ

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

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

∆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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Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Στον Φενεό για ένα τετραήμερο οι Κινητές Ιατρικές Μονάδες
για ΔΩΡΕΑΝ παροχή ιατρικών υπηρεσιών και εξετάσεων

Σ

την περιοχή του Φενεού του δήμου Σικυωνίων και συγκεκριμένα στο χωριό Μοσιά θα βρεθούν
οι Κινητές Ιατρικές Μονάδες
(ΚΙΜ), οι οποίες πέρα από τις ιατρικές
αποστολές τους σε απομακρυσμένα
και δυσπρόσιτα νησιά, έχουν εντάξει
στον προγραμματισμό των επισκέψεων τους και ορεινές περιοχές των
οποίων ο μόνιμος πληθυσμός τους,
δεν έχει εύκολη πρόσβαση σε υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.
Στο πλαίσιο αυτό για δεύτερη
φορά, μετά τον Νοέμβριο του 2019,
θα εγκατασταθούν για ένα τετραήμερο στο Πολιτιστικό Κέντρο (παλιό
Δημοτικό Σχολείο) Μοσιάς. Από την
Παρασκευή 26 Νοεμβρίου έως και
τη Δευτέρα 29 Νοεμβρίου η ομάδα των Κινητών Ιατρικών Μονάδων,
αποτελούμενη από 12 ιατρικές ειδικότητες, παραϊατρικό και διοικητικό
προσωπικό με άριστο τεχνολογικό
εξοπλισμό θα περιμένει τους κατοίκους της περιοχής για μια σειρά εξετάσεων πρωτοβάθμιας υγείας.
Οι ιατρικές υπηρεσίες που παρέχονται είναι ΔΩΡΕΑΝ για όλους
τους κατοίκους και όπως σε κάθε
αποστολή των Κινητικών Ιατρικών
Μονάδων, θα γίνει χρήση του ηλεκτρονικού φακέλου με το ιστορικό του
κάθε ασθενούς, καθώς και ξεχωριστή
καταγραφή αρχείου – registry – για
όλες τις γυναίκες που έχουν ένδειξη
μαστογραφίας.
Αναλυτικά οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι οι κάτωθι:
Ψηφιακή τρισδιάστατη μαστογραφία
• Ψηφιακός ακτινολογικός έλεγχος •
Μέτρηση οστικής πυκνότητας • Ηλεκτροκαρδιογράφημα - triplex καρδιάς
• Χειρουργική εκτίμηση θυρεοειδούς

●

●

●

●
● ●
●
●

●

●
●
●

●

●

●
●

ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ

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

Κτηματολόγιο

Φωτοερμηνείες
Αυθαίρετα

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

17ης Νοεμβρίου 5, Χολαργός τηλ: 210-6533.336

κιν: 6979-728.535

●

και μαστού, έλεγχος κιρσών • Αφαίρεση σμηγματογόνων κύστεων, λιπωμάτων, σπίλων • Τεστ ανίχνευσης
αιμορραγίας εντέργου (πολύποδας) •
Τεστ Παπανικολάου (test Pap) - κολπικός υπέρηχος • Έλεγχος οπτικής
οξύτητας -μέτρηση ενδοφθάλμιας
πίεσης βυθοσκόπηση • Ακοόγραμ-

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Τοπογραφικά

●

www.topoxoros.gr

●

μα - τυμπανόγραμμα - ενδοσκόπηση
• Έλεγχος σκελετικών ανωμαλιών
σε παιδιά (σκολίωση, κύφωση), ορθοπαιδική εξέταση • Διάγνωση νευρολογικών παθήσεων (ημικρανίες,
άνοιες, Parkinson) • Πνευμολογική
εξέταση - Σπιρομέτρηση • Ανίχνευση
Μαθησιακών Δυσκολιών • Ενδοστοματική εξέταση παιδιών, ενηλίκων &
ηλικιωμένων • Διατροφική αξιολόγηση - λιπομέτρηση • Εκπαίδευση Α΄
βοηθειών • Ομιλίες για θέματα δημόσιας υγείας • Έλεγχος εμβολιαστικής
κάλυψης
Κατά το τετραήμερο της παραμονής
των ΚΙΜ στη Μοσιά, οι ώρες λειτουργίας των ιατρείων θα είναι οι εξής:
Παρασκευή 26 έως Κυριακή 28
Νοεμβρίου 2021 9.00 – 17.00
Δευτέρα 29 Νοεμβρίου 2021
9.00 – 13.00
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν καθημερινές 13:00 – 16:00 στο
2102447694 για να προγραμματίσουν το ραντεβού τους ή για περαιτέρω πληροφορίες.
Το πρόγραμμα υλοποιείται από την
ΑΜΚΕ «Αναγέννηση & Πρόοδος» με
αποκλειστική δωρεά από το «Ίδρυμα
Σταύρος Νιάρχος», υπό την επιστημονική επίβλεψη της Α’ Ορθοπαιδικής
Κλινικής του ΕΚΠΑ σε συνεργασία με
την Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας (Α.Ε.Μ.Υ.) και με την υποστήριξη
του Δήμου Σικυωνίων.

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Οικονομία
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ΙCC WOMEN HELLAS: Η λαμπερή εκδήλωση

Σ

βράβευσης των γυναικών της Κορινθίας που
διαπρέπουν στο τομέα της βιώσιμης ανάπτυξης

ε μια λαμπερή εκδήλωση που
διοργάνωσε το ICC WOMEN
HELLAS στο Μουσείο Περιβάλλοντος της Στυμφαλίας βραβεύτηκαν,
την Κυριακή 14 Νοεμβρίου, σημαντικές
γυναικείες προσωπικότητες που μέσα
από την επιχειρηματική δράση τους διαπρέπουν στον κόσμο της βιωσιμότητας σε
διάφορους τομείς της παραγωγής.
Η δραστήρια πρόεδρος του ICC
WOMEN κ. Μαρίνα Οφλούδη -Γιαβρόγλου, από τον σπουδαίο τόπο των μύθων
και της ιστορίας, την Στυμφαλία, εκεί που
ο Ηρακλής επέτυχε τον πρώτο του άθλο,
τις Στυμφαλίδες Όρνιθες, τον σημαντικό
υδροβιότοπο, τον προστατευόμενο διεθνώς, εδραίωσε τον σημαντικό θεσμό
“τα βραβεία γυναικείας επιχειρηματικότητας” Hercules Sunstainability”.
Κλιματική αλλαγή, κλιματική κρίση,
θεομηνίες, ακραία καιρικά φαινόμενα.
Με γνώμονα αυτή την αναζήτηση,με
αυτή την προσπάθεια να συμβάλλουμε και να επιχύνουμε όλοι πολλαπλώς,
κατανοώντας την πολυπλοκότητα του
προβλήματος. Αναδεικνύοντας τις επιστήμες, την τεχνολογία, τα σύγχρονα κελεύσματα, τις νεοφυείς επιχειρήσεις, τις
προσπάθειες, τις προσωπικότητες. Αυτό
είναι το μήνυμα που εξέπεμψε στην
εκδήλωση πρόεδρος του ICC WOMEN
HELLAS κ. Μ. Γιαβρόγλου.

Στα βραβεία Hercules
Sustainability startup
Ο Yφυπουργός Τεχνολογίας και Έρευνας Χρίστος Δήμας βράβευσε τρεις εται-

Περαχώρας Αγίων Θεοδώρων Τάσος
Σακελλαρίου.
Η Ιωάννα Δαβλέρη -ΕΥΟΙΝ ΕΥΑΝ,
CORINTHIAN WINE CLUB βραβεύθηκε
απο τον δήμαρχο Κορινθίων Βασίλη Νανόπουλο.
Οι κυρίες Κων/να Ράπτη, Ασημίνα
Γιαννούλη, Γεωργία Ράπτη, Μαρίκα
Γεωργίου, Φωτεινή Παππα, Χρυσούλα
Παππά,- Εxperience Perahora βραβεύθηκαν από την σύμβουλο του πρωθυπουργού Μαριλένα Σούκουλη Βιλάλη.
Η Εύη Πολίτη – ΑLKYON RESORT 5*
έλαβε το βραβείο της από τον πρόεδρο
του Επιμελητηρίου Κορινθίας Παναγιώτη Πιτσάκη.
■ Ο δήμαρχος Σικυωνίων Σπύρος Σταματόπουλος βράβευσε την αγρότισσα
Μαρία Οικονόμου στην ενότητα "Τουρισμός και Περιβάλλον"

ρίες τις οποίες ηγούνται γυναίκες και
που δραστηριοποιούνται στην βιώσιμη
ανάπτυξη.
Η Μελίσσα Βερυκίου HELBIO Συστήματα Υδρογόνου και Ενέργειας,
Πέννυ Βλάχου FEREIKOS, Εκτροφείο
Σαλιγκαριών και
Βιβή Γιαλού -Μαριάννα Νάνου VIMA
GURU.
Eνώ η Μαρία Χαλά μίλησε για τα
startups και Sustainability Καινοτόμες
επενδύσεις για βιώσιμη ανάπτυξη.

Στην ενότητα Τουρισμός
και Περιβάλλον
Ο Αντιπεριφερειάρχης Κορινθίας Τάσος Γκιολής βράβευσε την Ελένη Ράπτη, Οινοποιείο -ΚΤΗΜΑ ΡΑΠΤΗ.

Ο δήμαρχος Σικυωνίων Σπύρος Σταματόπουλος βράβευσε την Μαρία Οικονόμου – αγρότισσα.
Στο δεύτερο μέρος της εκδήλωσης
και στην κατηγορία Τουρισμός και Βιωσιμότητα η Σοφία Φιλιππίδου επικεφαλής cluster Κορινθίας του ICC WOMEN
HELLAS μίλησε για την “Αειφορία και
τον Τουρισμό στο Νομό Κορινθίας”
Τα βραβεία Hercules Sunstainability
Tourism έλαβαν:
Η Φοίβη Στριμενοπούλου –Μεσογειακό Κέντρο Αποκατάστασης. Την βράβευση πραγματοποίησε η αντιπεριφερειάρχης Πελοποννήσου Αθηνά Κόρκα.
Την Δάφνη Μαυρομάτη DAPNHE’S
CLUB HOTEL βράβευσε ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού του δήμου Λουτρακίου

Η βράβευση για τον Τουρισμό και
Τον Πολιτισμό
Τα βραβεία Hercules Sustainability
culture απένειμε ο πρόεδρος του ICC
HELLAS, δήμαρχος Σπαρτιατών Πέτρος Δούκας στις Λάϊα Κιουρκτσόγλου
Τοπική Διαχειρίστρια Μουσείου Περιβάλλοντος Στυμφαλίας, Μαρία Μέξια
Λαογραφικό Μουσείο Κορίνθου και Παναγιώτα Κασίμη Εφορεία Αρχαιοτήτων
Κορινθίας.
Χαιρετισμό απηύθυνε μέσω βίντεο η
ευρωβουλευτής Ελίζα Βόζεμπεργκ .
Την παρουσίαση της εκδήλωσης την
έκανε η διακεκριμένη δημοσιογράφος
της Περιφέρειας Πελοποννήσου Τζένη
Σουκαρά.
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε υπό
την αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης
και της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
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Επιμελητήριο Κορινθίας: Ενημερωτική e-ημερίδα για το My DATA

Τ

ο Επιμελητήριο Κορινθίας, ανταποκρινόμενο στην ανάγκη των
μελών του για διαρκή ενημέρωση, διοργανώνει ΔΩΡΕΑΝ ενημερωτική ημερίδα με θέμα «My DATA:
Τα ηλεκτρονικά βιβλία στην καθημερινότητα του επιχειρηματία, από τη θεωρία στην πράξη».
Σκοπός της ημερίδας είναι η ενημέρωση – εκπαίδευση τόσο του επιχειρηματικού κόσμου όσο και των λογιστών –
φοροτεχνικών του νομού, αναφορικά με
τις αλλαγές που επιφέρει στην έκδοση
παραστατικών και την τήρηση λογιστικών βιβλίων, η εφαρμογή της λειτουργίας της πλατφόρμας των ηλεκτρονικών
βιβλίων MY DATA.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:
- Τα μέλη που έχουν εκπληρώσει τις
ταμειακές τους υποχρεώσεις
- Λογιστές Φοροτεχνικοί και μέλη ΟΕΕ
H θεματολογία του σεμιναρίου:
• Ηλεκτρονικά Τιμολόγια
• Ηλεκτρονικά Βιβλία
• myDATA
• Φορολογικοί έλεγχοι επιχειρήσεων
και φυσικών προσώπων
• Άνοιγμα λογαριασμών
• Εικονικά Τιμολόγια
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί με
φυσική παρουσία αλλά και online μέσω
της ηλεκτρονικής πλατφόρμας zoom
και είναι ΔΩΡΕΑΝ.
Η ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ
και στις δύο περιπτώσεις.
Εισηγητές :

- κ. Παντελής Παναγιώτης, Φοροτεχνικός, Οικονομικός Σύμβουλος, Οικονομικός Επόπτης Ε.Ε.Α
- κ. Χατζηγεωργίου Ηλίας, Φοροτεχνικός, Αντιπρόεδρος Επιτροπής Λογιστών Ε.Ε.Α
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να
συμπληρώσουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους εδώ: https://forms.gle/
zoNfxY6Xn3fBMuaF8 έως την Παρασκευή 19 Νοεμβρίου για να τους αποσταλεί το link της τηλεδιάσκεψης.
Για περισσότερες πληροφορίες,
καλέστε στο 27410 24464 (935, 937) ή
στείλτε email στο media@korinthiacc.
gr
* Θα τηρηθούν όλα τα απαιτούμενα
πρωτόκολλα που ορίζει ο νόμος. Η είσοδος στην αίθουσα επιτρέπεται µε πιστοποιητικό εµβολιασµού ή πιστοποιητικό
νόσησης (έως 6 µήνες από τη διάγνωση).

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

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

Τι είναι το myData
Με την ηλεκτρονική πλατφόρμα
“myDATA”, (η ΑΑΔΕ εισάγει την ηλε-

κτρονική τήρηση βιβλίων στην καθημερινότητα των επιχειρήσεων. Στα πλαίσια
λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας όλες οι επιχειρήσεις, καθώς και οι
ελεύθεροι επαγγελματίες, θα συμπληρώνουν τα φορολογικά τους βιβλία με
ηλεκτρονικό τρόπο και με άμεση σύνδεση με το Taxisnet. Τα δεδομένα που
διαβιβάζονται περιλαμβάνουν:
• όλα τα παραστατικά που εξέδωσαν ανά
φορολογικό έτος
• τα παραστατικά εξόδων που έλαβαν
από εκδότες που δεν είναι υπόχρεοι
να τα διαβιβάζουν για λογαριασμό τους
• παραστατικά εγγραφών τακτοποίησης
εσόδων–εξόδων που διαμορφώνουν
το τελικό λογιστικό και φορολογικό
αποτέλεσμα κάθε έτους.

ΕΡΡΙΚΟΣ Α.
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ
• Παροχή Υπηρεσιών • Χειρουργικές Επεμβάσεις
• Φάρμακα • Είδη Pet Shop •
Δευτέρα έως Σάββατο 9.00 -13.30
Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 18.00 - 20.30

28ης Οκτωβρίου 28 Κιάτο, 20200
τηλ.: 27420.22456 κιν.: 6971.618.925
e-mail: errisof@hotmail.com

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν
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Ταξιδεύοντας με τον Μίκη
Γράφει ο Απόστολος Παπαφωτίου*

θεσε. Με αχαλίνωτη δύναμη ορμά στις νότες για να τις
κατακτήσει. Έτσι, το επικό στοιχείο διαδέχεται το λυρικό
και τούμπαλιν. Το έπος δίνει τη σειρά του στο μέλος, ο
Απόλλων στον Διόνυσο και τούμπαλιν. Οι νότες, σαν θάλασσα φουρτουνιασμένη, γεμάτη αντράλα, γίνονται σε
λίγο παιχνιδιάρες, προσκυνημένες από τη δύναμη του,
για να αρχίσουν πάλι τον κύκλο τους.
Μια αδιάκοπη εναλλαγή και αρμονική συνύπαρξη από
το φως στο σκοτάδι, από τη χαρά στη λύπη, από τη ζωή
στο θάνατο, από το τραγικό και μελαγχολικό ήχο στο θριαμβευτικό και επαναστατικό.
Όπως επαναστατική πράξη και κίνηση ήταν από τον
Μίκη η μελοποίηση Ελλήνων ποιητών. Έτσι, με τα έργα
αυτά, πέραν της μουσικής, που ούτως ή άλλως υπάρχει
αυθύπαρκτη στην ποίηση, ο Συνθέτης με το ταλέντο του,
την ικανότητα και τη δεξιοτεχνία του την μεγενθύνει, την
ολοκληρώνει και την κάνει έκφραση συναισθηματική,
πνευματική και ιδεολογική. Κινούμενος ο ίδιος στο μεταίχμιο του ποιητικού έργου και της μουσικής, αποκρυπτογραφεί την κρυμμένη μουσική, τους κρυφούς ήχους
που υπάρχουν στο στίχο και αφήνει τη φράση να μιλήσει
μουσικά, μεταβάλλοντας και επεκτείνοντας το ύφος σε
νέα ηχητική, όπου μουσική και λόγος πορεύονται ερωτικά.
Η αχαλίνωτη και θριαμβευτική ορμή του Στέφανου
Κορκολή αμβλυνόταν και μετατρεπόταν σε μέλος από
την καθαρή και κομπολογάτη ερμηνεία της Σοφίας Μανουσάκη. Η ίδια ερμηνεύει τα τραγούδια γεμάτη τρυφερότητα και καθαρότητα με ιδιαίτερη έκφραση, με σεβασμό και φλόγα αντάμα. Και οι δύο αποτελούν ένα στέρεο
συνδυασμό με δυναμισμό και ένταση που εδράζεται
στην πίστη και στην αγάπη για τον Μίκη.
Η άνω εκδήλωση έμοιαζε με αυτές που γίνονταν επί

Μ

ια ξεχωριστή βραδιά ζήσαμε όσοι
συμμετείχαμε στην εκδήλωση
«Αφιέρωμα στον Μίκη Θεοδωράκη» την 28η Οκτωβρίου 2021,
η οποία πραγματοποιήθηκε στην
αίθουσα Συνεδρίων «Μίκης Θεοδωράκης» στο φιλόξενο
ξενοδοχείο «Alkyon Resort Hotel & Spa» στο Βραχάτι,
υπό την αιγίδα του Δήμου Βέλου-Βόχας.
Το πρόγραμμα περιλάμβανε τέσσερα (4) μέρη:
Το αφηγηματικό μέρος από τον φίλο του και δημοσιογράφο Κώστα Σερέζη, την ερμηνεία έργων του από
τον Στέφανο Κορκολή (πιάνο) και την Σοφία Μανουσάκη
(τραγούδι), βίντεο με χαρακτηριστικά στιγμιότυπα από τη
ζωή του και έκθεση ντοκουμέντων από το αρχείο του
Κώστα Σερέζη.
Στο αφηγηματικό μέρος και στο βίντεο αναφέρθηκαν
γεγονότα της ζωής του. Μικρές στιγμές, σύνδεσμοι που
οδηγούν σε μεγάλα νοήματα, στιγμιότυπα από την έντονη ζωή του Συνθέτη, η οποία περιγράφεται μέσα από τα
τραγούδια του. Κάθε ένα από αυτά αποκαλύπτει το φως
του Μίκη, την εμβληματική προσωπικότητά του και τη
δύναμη της δημιουργίας του.
Όλες αυτές οι σκέψεις εκφράστηκαν από την ερμηνεία
της μουσικής του Στέφανου Κορκολή και των τραγουδιών της Σοφίας Μανουσάκη. Κατακλύστηκε η σκηνή
από πλημμυρίδα ήχων από τα επιδέξια χέρια του κ. Κορκολή, ο οποίος με ιδιαίτερο τρόπο προσεγγίζει τα έργα,
αναδεικνύοντας την πνευματικότητα τους και τους κρυμμένους συμβολισμούς. Με ορμητικό τρόπο αναζητά και
βρίσκει τους ήχους της ψυχής του Μίκη, το πνεύμα της
δημιουργίας του, τη ψυχή του ανθρώπου που τις συνέ-

σειρά ετών στο θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης» στα Εξαμίλια Κορίνθου, με πρωτοβουλία της Ν.Α. Κορινθίας και
τελευταία από την Περιφέρεια Πελοποννήσου, με ευθύνη του γράφοντα, για να γιορτάσουμε τα γενέθλια του, σε
ένα κλίμα συμμετοχής, μέθεξης, χαράς και ενθουσιασμού. Αυτό είναι και το έργο του Μίκη, ένα έργο φωτισμένο και αληθινό, απελευθερωτικό που ενεργοποιεί τις
μνήμες, με όραμα την προσωπική και κοινωνική ελευθερία.
Όσες φορές και να ακούσεις τα έργα του Μίκη δε φτάνουν για να ξεδιψάσεις. Είναι ένας μοναδικός και ολοκληρωμένος μουσικός κόσμος από μικρούς μουσικούς
Γαλαξίες και συνδυασμό ετερόκλητων θεμάτων. Μια
μουσική που έρχεται κατευθείαν από μέσα μας, από το
γόνο μας. Ότι έχουμε και δεν έχουμε βρίσκεται στη μουσική του, στα τραγούδια του που πολλά έχουν μορφή
σύγχρονης τραγωδίας. Εδώ βρίσκονται οι καημοί και
οι ελπίδες της Ρωμιοσύνης. Εδώ βρίσκεται η ψυχή του
Έλληνα, η Ελληνικότητα του ή όπως λέει ο ίδιος «Η Μουσική είναι μια μαρτυρία που απευθύνεται σε όλους τους
ανθρώπους, την εμπιστεύομαι». Βαθειά οικουμενικός
μέσα στην έντονη Ελληνικότητα του.
Στο τέλος του ανταποδώσαμε την αγάπη του σε εμάς
με τη μελωδία των κτύπων της καρδιάς μας. Όλοι μας
ενωθήκαμε σε μια τεράστια ζεστή αγκαλιά του Μίκη που
λειτουργεί ως βάλσαμο στη ψυχή.
Φεύγοντας από το ξενοδοχείο πήραμε μαζί μας και τη
μουσική του, η οποία μας υπενθυμίζει σταθερά, με ένα
μελωδικό μήνυμα ομόνοιας και αλληλεγγύης, ότι κάτω
υπό οποιαδήποτε συνθήκες μπορεί να σκεφτόμαστε
ελεύθερα, να τραγουδάμε, να ελπίζουμε.
* Ο Δρ. Απόστολος Ε. Παπαφωτίου είναι Πολιτικός
Μηχανικός Ε.Μ.Π., Οικονομολόγος Ε.Κ.Π.Α.
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ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΊΑΣΗ
Γράφει η ΛΙΤΣΑ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ

ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

ΟΙ ΚΟΡΕΣ
ΤΟΥ ΑΝΕΜΟΥ
Εκδόσεις: ΧΑΡΤΙΝΗ ΠΟΛΗ
Κατηγορία : Ελληνική
Λογοτεχνία
ISBN 9789606214806
Σελίδες : 484
Έτος Έκδοσης: 2020

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

…Ήταν τα χρόνια της αποικιοκρατίας, που οι σκλαβωμένοι λαοί αποζητούσαν την ελευθερία τους….
Ο Νικηφόρος και η Ναυσικά, από
μικρά παιδιά ένιωθαν μια ιδιαίτερη
συμπάθεια ο ένας για τον άλλον, που
σταδιακά μεταμορφωνόταν σε κάτι πιο
βαθύ, πιο ωραίο και πιο μεγάλο.
Καθώς μεγάλωναν έκαναν χιλιάδες
όνειρα για το μέλλον. Όμως ίσως η
μοίρα, ο Θεός ή το Σύμπαν να συνωμότησαν εναντίον τους. Ίσως ακόμα να
ήταν οι συγκυρίες και τα γεγονότα που
εναντιώθηκαν στην ευτυχία τους.
Ο Νικηφόρος στα δεκαεφτά του χρόνια αναγκάστηκε να βγει αντάρτης στα
βουνά και η Ναυσικά έμεινε ξαφνικά
μόνη. Εκείνη τη νύχτα του φθινοπώρου που πήγε κρυφά να τη συναντήσει,
θα έμενε αξέχαστη και για τους δύο.
Όμως, όταν ήρθε το ξημέρωμα, η Ναυσικά τρόμαξε. Και από τότε ζούσε κάθε
στιγμή μέσα στην αγωνία και τον φόβο
μέχρι που τα πρώτα σημάδια της εγκυμοσύνης τη γέμισαν απελπισία.
Η μοίρα της Ναυσικάς ήταν άρρηκτα
δεμένη με την περιπέτεια και τη μοίρα
της πατρίδας. Το ίδιο και του Νικηφόρου. Γύρω από τον Άνεμο, όπως ήταν
πλέον το όνομά του, υφαινόταν μια
ίντριγκα σαν ιστός αράχνης. Ένας συναγωνιστής του τον κατηγόρησε για
προδοσία και τον οδήγησε στα χέρια
των Βρετανών. Έχασε την τιμή και την
υπόληψή του, περιφρονήθηκε από την
κοινωνία κι αδικήθηκε στη ζωή του.

Έτσι, εκείνος ο μεγάλος
έρωτας, δεν έμελλε να
ευδοκιμήσει.
Θα μπορούσε άραγε
κάποιος να αλλάξει τη
ζωή του, όταν ένα αόρατο χέρι καθορίζει τα
πάντα;

Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΜΑΣ

Ένα υπέροχο ιστορικό μυθιστόρημα, που
αφορά την μαρτυρική μας Κύπρο,
που μαζί με την μυθοπλασία και έναν
μεγάλο εφηβικό έρωτα, καταφέρνει
και απογειώνει την αφήγηση. Αναφέρεται στην εποχή της αποικιοκρατίας
στην Κύπρο. Ο κύριος Στυλιανού, ως
μάρτυρας όλων αυτών των γεγονότων, μιας κι έχει γεννηθεί στο νησί της
Αφροδίτης, καταφέρνει και ζωντανεύει
για μας όλες αυτές τις μνήμες.
Η αφήγηση ξεκινά από το 1956,
όπου μια χούφτα 17χρονων νεαρών
παιδιών – παιδιά, αλλά λιοντάρια στη
ψυχή - βγαίνουν στα βουνά και γίνονται οι αληθινοί ήρωες της αντίστασης
κατά των Βρετανών. Οι σχέσεις μεταξύ τους περνούν από σαράντα κύματα
και τις ζωές τους στιγματίζει ο έρωτας
αλλά και η προδοσία. Χωρικά μας ταξιδεύει στην Αγγλία της εποχής εκείνης
αλλά και στην Ελλάδα. Ένα ταξίδι που
διαρκεί περίπου είκοσι χρόνια. Όλοι
μας ξέρουμε τον καταλυτικό ρόλο που
έπαιξαν οι Άγγλοι στην ιστορία της Κύπρου.
Κεντρικοί χαρακτήρες της ιστορίας
είναι δύο νέοι, των οποίων η σχέση σημαδεύτηκε βίαια από πολιτικές έριδες,
συγκρούσεις και ιστορικά γεγονότα
που συνέβησαν και χάραξαν ολοκληρωτικά το Κυπριακό έθνος . Ειδικά η
μοίρα της ηρωίδας μας είναι άρρηκτα
συνδεδεμένη με την μοίρα της πατρίδας της, πάνε παράλληλα, μια χάνουν
μια κερδίζουν. Ο δε ήρωάς μας παλεύει
ασταμάτητα να αποδείξει την αθωότητά του και να φέρει στο φως τον πραγ-

- Ακοολογικός έλεγχος
παίδων & ενηλίκων

- Έλεγχος λαβυρινθικής
λειτουργίας (Ίλιγγος/Ζάλη)

- Εκτίμηση εμβοών (βουητά)
και ροχαλητού

- Ενδοσκοπικός έλεγχος
ρινός, φάρυγγα, λάρυγγα
και ώτων

ματικό ένοχο.
Εδώ αξίζει να
σημειώσουμε
πως οι προδότες
ναι μεν ευημερούν, αλλά όχι
για πάντα. Έρχεται ο καιρός και
φανερώνονται οι
προδότες και δικαιώνονται οι προδομένοι.
Πρόκειται για ένα πολύ ενδιαφέρον
βιβλίο, που αν και έχει κεντρικό θέμα
τον έρωτα, δεν του λείπουν η τραγικότητα και οι ανατροπές. Πέρα από
την μυθοπλασία, γίνονται αναφορές
σε υπαρκτά πρόσωπα και καταστάσεις
που καθόρισαν την τύχη του κυπριακού λαού.
Στο τέλος, που φυσικά δεν αποκαλύπτουμε, επέρχεται η κάθαρση και η λύτρωση και οι πραγματικοί ένοχοι λαμβάνουν την τιμωρία που τους αξίζει.
Αξίζει να το διαβάσετε, να αφεθείτε
αλλά και να σκεφτείτε και να αναλογίστε για όλα όσα έχουν γίνει στο παρελθόν.

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Ο Χρήστος Χωμενίδης
είναι ο μεγάλος
νικητής του Βραβείου
Ευρωπαϊκου
Μυθιστορήματος
Με μια από τις σημαντικότερες διακρίσεις στον χώρο της λογοτεχνίας τιμήθηκε ο
συγγραφέας Χρήστος Χωμενίδης, ο οποίος
απέσπασε το 15ο Βραβείο Ευρωπαϊκού Μυθιστορήματος (15e prix du livre européen)
για το βιβλίο του «Νίκη». Το μυθιστόρημα,
το οποίο συγκαταλέγεται σύμφωνα με την
κριτική επιτροπή στα κορυφαία της εποχής
μας, αποτελεί το 8ο κατά σειρά βιβλίο του
βραβευμένου συγγραφέα, το οποίο κυκλοφόρησε το 2014 από τις εκδόσεις Πατάκη.

Λίγα λόγια για τον συγγραφέα

Ο Στέλιος Δ. Στυλιανού γεννήθηκε στη
Λεμεσό της Κύπρου. Σπούδασε κινηματογράφο, θέατρο και τηλεόραση. Από
το 1975 είναι μόνιμος κάτοικος Αθηνών
και εργάζεται ως σκηνοθέτης, σεναριογράφος και διευθυντής παραγωγής στον
κινηματογράφο και στην τηλεόραση. Από
το 1979 είναι μέλος της εταιρίας Ελλήνων
σκηνοθετών και παράλληλα ασχολείται
με το γράψιμο. Έργα του ιδίου: "Περιπλάνηση ανάμεσα στα σκουπίδια", διήγημα,
εκδ. Όμβρος, "Τίποτα πιο αληθινό από το
ψέμα", διήγημα, εκδ. Δίοδος. Από τις εκδόσεις Μοντέρνοι Καιροί κυκλοφορούν τα
μυθιστορήματα: "Αννέ σημαίνει μάνα", που
μεταφράστηκε στα τουρκικά και έχει εκδοθεί στην Τουρκία με τον τίτλο "Mana anne
demektir", "Είσαι γυναίκα, είσαι γη", "Για
ποιον είναι τα δάκρυα, Σιμόνη", "Ο άνεμος
του πάθους", "Το όνειρο της Αννέ" και "Το
μυστικό της Αλκυόνης".

Για την «Νίκη» ο Χρήστος Χωμενίδης γράφει στο οπισθόφυλλο του βιβλίου:
«Έζησε κάποτε ένα κορίτσι που βρέφος
εβδομήντα ημερών το συνέλαβαν και το
έστειλαν εξορία στις Κυκλάδες. Το κορίτσι
λεγόταν Νίκη. Και ήταν η μάνα μου.
Η ζωή της Νίκης είναι η ζωή όλων των
παιδιών που έρχονται στον κόσμο με ένα
βαρύ φορτίο στους ώμους, δεν το απαρνιούνται, ούτε όμως το αφήνουν να τα
λυγίσει. Οι άνθρωποι της «Νίκης» είναι
η Ιστορία της Ελλάδας στον 20ό αιώνα».

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν
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Ο κύριος Νίκος Ξενάκης στο
Δημοτικό Σχολείο Πουλίτσας

■ Ο συγγραφέας Σπύρος Πετρουλάκης με την κυρία Λίτσα
Κοντογιάννη

Ο «Σασμός» στην Κόρινθο

Τη Τρίτη 2/11/2021 και ώρα 7.30μ.μ. είχαμε τη χαρά να
υποδεχτούμε και πάλι τον συγγραφέα του βιβλίου «ΣΑΣΜΟΣ», στο οποίο βασίζεται η ομώνυμη σειρά του Alpha, τον
κύριο Σπύρο Πετρουλάκη.
Ο συγγραφέας μας, παρέμεινε στο χώρο του βιβλιοπωλείου «ΚΟΥΚΙΔΑ» της κυρίας Ξένιας Σακελλαρίου, για να υπογράψει βιβλία του και συνομίλησε με τους αναγνώστες του.
Να του ευχηθούμε να είναι καλοτάξιδα τα βιβλία του, να
είναι καλά και να έχει πάντα επιτυχίες.

Μετά από πρωτοβουλία των συλλόγων διδασκόντων των δημοτικών σχολείων Κοκκωνίου
– Πουλίτσας και Στιμάγκας, ο κύριος Στέφανος
Ξενάκης ήρθε τη Δευτέρα 01/11/2021 και ώρα
5.30μ.μ.στο κτήριο του δημοτικού σχολείου
Πουλίτσας και πραγματοποίησε ομιλία σχετικά
με την αυτοβελτίωση και την προσωπική εξέλιξη, αξίες που τις υπηρετεί με τα κείμενα και
τις ομιλίες του. Μας μίλησε για το μάθημα «ΝΑΙ,
ΜΠΟΡΩ», ένα μάθημα αξιών κι αυτογνωσίας, το
οποίο φιλοδοξεί να μπει σε όλα τα σχολεία της
Ελλάδας, από τη πρώτη κιόλας δημοτικού.
Την εκδήλωση χαιρέτησε η διευθύντρια του
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δημοτικού σχολείου Κοκκωνίου – Πουλίτσας
κυρία Καλλιώρα Νατάσα.
Η ομιλία του κατ’ επέκταση δεν αφορούσε
μόνο τα σχολεία, αλλά όλους μας. Όλοι όσοι
είχαν την ευκαιρία να τον παρακολουθήσουν
βγήκαν κερδισμένοι.
Βιβλία του κυρίου Ξενάκη διατίθενται από τις
εκδόσεις Key Books, και κατά τη διάρκεια της
εκδήλωσης υπήρχαν από το βιβλιοπωλείο ΚΟΥΚΙΔΑ της κυρίας Ξένιας Σακελαρίου.
Οφείλουμε ένα μεγάλο ΜΠΡΑΒΟ και ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ στους συλλόγους διδασκόντων των δύο
σχολείων για αυτή την άρτια διοργάνωση.

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

η επόμενη μέρα
του ελαιόλαδου

Μεγαέλαιον
Πώληση ΚΟΥΚΟΥΤΣΙΟΥ
ΕΛΙΑΣ για καυστήρες
• Ελάχιστη θερμική
απόδοση 4.500 Kcal/Kg
• Μηδαμινή υπολειμματικότητα
(στάχτη) μετά την καύση
Συσκευασία:
-BIG BAG (μεγάλη)
-Σακί (μικρή)
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