“Χώµα στα χέρια κάρπισε”
στο Δηµοτικό Θέατρο Κιάτου
Η θεατρική παράσταση του Συλλόγου
"Σαν Παραμύθι" βασισμένη
σε δημοτικές παραλογές
■ σελ. 19

ΓνώμηΠΟΛΙΤΏΝ

Φ. 227 • ΔΕΥΤΕΡΑ 6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021
ISSN: 2732-7973

15νθήμερη ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

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

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Στον Φενεό χτύπησε η “καρδιά”
της προληπτικής ιατρικής
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9

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Προσεισµικός
έλεγχος στα
σχολεία
ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ:

Τιµητική διάκριση
του Σεβασµιώτατου
Μητροπολίτη
■ σελ. 11
Κορίνθου

Νέες
καταστροφές
στο Τουριστικό
περίπτερο

■ σελ.

ΦΡΆΓΜΑ ΑΣΩΠΟΎ

Γαλάζια ψέµατα και
τεκµηριωµένες αλήθειες
14

Παρέμβαση της ΟΜ ΣΥΡΙΖΑ■ σελ. 21
ΠΣ Βέλου-Βόχας

ΕΣΩΚΟΜΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΚΙΝ.ΑΛ.

Aνδρουλάκη ψήφισε
η Κορινθία
Ρεκόρ συμμετοχής - Αναλυτικά τα αποτελέσματα
ανά δήμο και εκλογικό κέντρο
■ σελ. 4

Σε εξέλιξη βρίσκεται η β΄ φάση
του σηµαντικού προληπτικού
ελέγχου των σχολικών κτηρίων
για την ασφάλεια των µαθητών
και εκπαιδευτικών
■ σελ. 17
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Η σελίδα του Λέωντος...

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

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

Τ

ην πιο επιτυχημένη απεργία των
τελευταίων ετών πραγματοποίησαν οι επαγγελματίες της εστίασης στη
χώρα, δεδομένου ότι οι περισσότερες
επιχειρήσεις πάνε για κλείσιμο.
Και πως αντέδρασε η κυβέρνηση;
Πήγε ο πρωθυπουργός μας να ζητήσει
για μια ακόμη φορά τα ‘Ελγίνεια’ και να
προβληθεί από τα κανάλια σαν μεγάλη
επιτυχία του ηγέτη μας. Στοιχειώδης
τεχνική χειραγώγησης του πλήθους,
που διδάσκεται σε όλα τα πανεπιστήμια
ακόμη και στα δευτεροκλασάτα.
Πόσο μάλλον στο Χάρβαρντ. Κούλη
εξυπνούλη, όλο κόλπα είσαι!!!
Τους έταξε βέβαια τον Ποσειδώνα του
Αρτεμισίου για ανταλλαγή. Τόσους
Ποσειδώνες έχουμε σκέφτηκε, ένας
πάνω ένας κάτω δε χάλασε ο κόσμος.
Ας τόλμαγε να δώσει τον Ποσειδώνα
Λουτρακίου και θα έβλεπε αν χάλαγε ο
κόσμος. Όχι παίζουμε!!!

Σ

ε μια εποχή που έχει σχεδόν εντελώς χαθεί η εμπιστοσύνη στους
δημοσιογράφους, ειδικά μετά τα δωράκια της λίστας Πέτσα, δυο γυναίκες έσωσαν την τιμή του κλάδου. Η
Ναταλία Γερμανού στην εκπομπή της
κάλεσε τον ‘διασώστη’ που δεν τόλμησε η πρόεδρος της Δημοκρατίας
και μια Ολλανδέζα με δύσκολο όνομα και κόκκινο καπέλο, που έκανε
‘ευθεία’ ερώτηση και εκνεύρισε τον
πολυχρονεμένο ηγέτη μας. Μπορεί
να συμφωνείτε ή όχι με τις δύο κυρίες
αλλά έδειξαν, σε πείσμα των καιρών και
των συνηθειών, ότι έχουν από αυτά τα
στρογγυλά πράγματα, που λείπουν από
τους περισσότερους συναδέλφους τους.
Επάνω τους κορίτσια!!!

Ν

α μην ανησυχούμε για την ακρίβεια μας καθησύχασε ο αγαπητός μας υπουργός της Ανάπτυξης, κ.
Άδωνις, γιατί οι εφοπλιστές μας κονομάνε χοντρά τον τελευταίο καιρό και
αφού είναι πατριώτες, ως γνωστόν,
όλο και κάτι θα ωφεληθούμε και μείς.
Πράγματι αισιόδοξο ακούγεται. Θα
αφήνουν μεγαλύτερο φιλοδώρημα στα
γκαρσόνια στη Μύκονο και μετά θα τρώμε με χρυσά κουτάλια!!!

Π

άγωμα κατεδάφισης αυθαιρέτων
αποφάσισε η κυβέρνηση δια μίαν
εισέτι φορά. Στην επόμενη πυρκαγιά ή
πλημμύρα, που θα ξανα-θρηνήσουμε
θύματα, θα τα ξανα-θυμηθούμε. Τώρα
προέχουν οι πελάτες ψηφοφόροι!!!

Α

υτός ο εισαγγελέας που κάλεσε σε
απολογία ενεργό βουλευτή (υπόθεση Πολάκη-Φουρθιώτη), αγνοώντας την προβλεπόμενη διαδικασία,
είτε δε γνώριζε το νόμο, είτε τον αγνόησε ηθελημένα. Σε κάθε περίπτωση,
εσείς πόση «εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη» θα δείχνατε αν τον
είχατε απέναντί σας???

Το ωραίο στην υπόθεση δεν είναι η
‘άγνοια’ της εισαγγελίας, αλλά το
γεγονός ότι ο Πολάκης παραπέμφθηκε
με αδίκημα κατά του κράτους και του
δημοκρατικού πολιτεύματος, επειδή
έθιξε τον Φουρθιώτη. Και έτσι μάθαμε
ότι ο κ. Μένιος είναι το σύμβολο του
πολιτεύματος στη χώρα. ΄Όχι πως δεν
το γνωρίζαμε, αλλά τώρα είναι και
επίσημο πλέον!!!

Β

Δ

υο πολύ-πολύ επώνυμα πολιτικά στελέχη, έχουν χαρακτηριστεί από
την εισαγγελία διαφθοράς ως ύποπτοι δωροδοκίας και απιστίας, για
γνωστότατη υπόθεση με φάρμακα. Και τα δύο στελέχη όμως χαίρουν υψηλότατης εκτίμησης από το λαό, που τους ψηφίζει και τους ανεβάζει στις κορυφές της πολιτικής ιεραρχίας. Αυτό μου θυμίζει ένα γνωστό ανέκδοτο.
Τι διαφέρει ο ‘ανόητος’ από το ‘μερακλή’.
** Αν κλέψεις δέκα ευρώ θα πουν όλοι «ο ανόητος! δεν ντρέπεται να κλέβει. Να
καταδικαστεί πάραυτα».
** Αν κλέψεις ένα εκατομμύριο ευρώ θα πουν «ο μερακλής! πως τα κατάφερε;
Μπράβο! Να βραβευτεί πάραυτα»!!!
(στη θέση του ‘ανόητος’ και ‘μερακλής’ βάλτε τις σωστές λέξεις, γιατί εμένα
μου τις έκοψε η λογοκρισία).

ρέθηκε τρόπος να μειώσουμε τους
θανάτους από την επάρατη νόσο.
Θα τους μετράμε με άλλο τρόπο δήλωσε η κυβέρνηση, για να βγαίνουν λιγότεροι. Εγώ λέω να μην τους μετράμε
καθόλου, οπότε και η πανδημία θα
εκλείψει και οι καραντίνες και τα απαγορευτικά μέτρα θα είναι περιττά και τα
εμβόλια άχρηστα. Εξοικονόμηση χρημάτων και χαράς ευαγγέλια. Εύγε στην
κυβέρνηση που το σκέφτηκε!!!

Μ

είωση των χειρουργείων κατά
80% αποφάσισε η κυβέρνηση για
τα νοσοκομεία του ΕΣΥ λόγω υπεραπασχόλησης με τον κορονοϊό.
Αδέλφια, όσοι είχατε προγραμματίσει
να σπάσετε κανένα πόδι, ή να κάνετε
ανασκαφές για πέτρες στη χολή, ή να
κάνετε καμιά άλλη ανοησία, μέρες που
είναι, παρακαλώ να το αναβάλετε.
Μπορείτε να σπάσετε και το κεφάλι αν
σας προκύψει, σας αλλά από του χρόνου
και βλέπουμε. Οι καλοί λογαριασμοί
κάνουν τους υγιείς φίλους!!!

Ο

ΣΥΡΙΖΑ μας έβαλε στα μνημόνια,
δήλωσε από βήματος βουλής ο
πρωθυπουργός μας. Όταν μας έλεγε
ότι είδε εξωγήινους στον Υμηττό δεν τον
πιστεύαμε. Ορίστε τώρα!!!

Σ

υγκροτήθηκε η εξεταστική στη βουλή για να ελέγξει τος καταγγελίες
της αντιπολίτευσης, για έλεγχο των ειδήσεων μέσω χρηματισμού των δημοσιογράφων από την κυβέρνηση (λίστα
Πέτσα για όσους δεν κατάλαβαν, κλπ).
Το ωραίο είναι ότι το προεδρείο και η
πλειοψηφία των μελών της επιτροπής,
ανήκουν στην κυβερνώσα παράταξη,
επίσης δε θα κληθεί και ο ‘εμφανής’
δράστης . Είναι σαν δικάζεται μια συμμορία και σ πρόεδρος του δικαστηρίου και
ο εισαγγελέα, να είναι μέλη της δικαζόμενης συμμορίας και ο κατηγορούμενος
να απέχει. Μπορώ από τώρα να προβλέψω το αποτέλεσμα. Ουάου!!!

Σ

το μαρτύριο της σταγόνας μας
έχει(έχουν;) καταδικάσει η νέα αυτοδιοικητική πρωτοβουλία. Σύντροφοι αν έχετε πάρει τις αποφάσεις σας
ενημερώστε μας κανονικά και ολοκληρωμένα, αν πάλι έχετε τις αμφιβολίες σας (η τις δυσκολίες σας), μείνετε
σιωπηλοί. Αυτό το λίγο-λίγο και οι διαρροές μας έχουν κάνει τα νεύρα τσατάλια!!!
Λ.Σ. (27/11/2021)
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Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

ΕΚΛΟΓΕΣ ΚΙΝΑΛ: Aνδρουλάκη ψήφισε η Κορινθία
Πόσοι ψήφισαν - Όλα τα αποτελέσματα ανά εκλογικό τμήμα

Μεγάλη νίκη, που του δίνει ισχυρό,
αν όχι και ακλόνητο προβάδισμα για
τον δεύτερο γύρο της επόμενης Κυριακής, πέτυχε ο Νίκος Ανδρουλάκης
στις εσωκομματικές εκλογές για την
ανάδειξη του νέου αρχηγού στο Κίνημα Αλλαγής.
Κόντρα στις προβλέψεις που μιλούσαν για ντέρμπι ανάμεσα στον ίδιο
και τους δύο άλλους κύριους διεκδικητές ο κ. Ανδρουλάκης πέτυχε μία
απροσδόκητα καθαρή νίκη.
Ο ευρωβουλευτής κατάφερε να
διαψεύσει ακόμα και τις δημοσκοπήσεις, οι περισσότερες των οποίων τον
έφεραν να κινείται στη ζώνη του 30%.
Προφανώς, όπως εκτιμούσαν χθες
βράδυ οι αναλυτές, μέτρησε πολύ το
αίτημα για ανανέωση.
Απέναντί του θα βρεθεί ο Γιώργος
Παπανδρέου, ο οποίος κατάφερε να
προηγηθεί τελικά του Λοβέρδου.

Πώς ψήφισε η Κορινθία
Στην Πελοπόννησο ο Νίκος Ανδρουλάκης πήρε προβάδισμα με 36,1% και
τους Λοβέρδο, Παπανδρέου να ακολουθούν με 27,68 και 27,39 αντίστοιχα.
Ειδικότερα στην Κορινθία καταγράφηκαν ο ευρωβουλευτής του ΚΙΝΑΛ
κατάφερε να διατηρήσει την πρώτη
θέση με ποσοστό και τους να ακολουθούν. Αναλυτικά τα αποτελέσματα
είχαν ως εξής:

• ΧΙΛΙΟΜΟΔΙ- ΚΕΠ ΨΗΦ.
o ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
o ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
o ΛΟΒΕΡΔΟΣ
o ΧΡΗΣΤΙΔHΣ
o ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ
o ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ

269
180
48
33
4
2
2

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ – ΒΟΧΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΚΟΡΙΝΘΟΣ – ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
• ΚΑΛΠΗ ΠΡΩΤΗ–ΨΗΦ.
500
o ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
192
o ΛΟΒΕΡΔΟΣ
166
o ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
117
o ΧΡΗΣΤΙΔHΣ
12
o ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ
10
o ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ
3
• ΚΑΛΠΗ ΔΕΥΤΕΡΗ – ΨΗΦ. 463
o ΛΟΒΕΡΔΟΣ
164
o ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
139
o ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
114
o ΧΡΗΣΤΙΔHΣ
27
o ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ
13
o ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ
6
• ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ – ΚΑΠΗ. ΨΗΦ. 196
o ΛΟΒΕΡΔΟΣ
73
o ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
60
o ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
49
o ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ
7
o ΧΡΗΣΤΙΔHΣ
7
o ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ
0

• ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ- ΚΑΠΗ ΨΗΦ.
o ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
o ΛΟΒΕΡΔΟΣ
o ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
o ΧΡΗΣΤΙΔHΣ
o ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ
o ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ

595
250
178
129
14
10
9

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ – ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ
• ΛΟΥΤΡΑΚΙ – ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ

ΚΕΝΤΡΟ. ΨΗΦ. 451
o ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
192
o ΛΟΒΕΡΔΟΣ
117
o ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
81
o ΧΡΗΣΤΙΔHΣ
39
o ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ
9
o ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ
9
• ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΙ – ΚΑΠΗ ΨΗΦ. 214
o ΛΟΒΕΡΔΟΣ
98
o ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
51
o ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
50
o ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ
7
o ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ
5
o ΧΡΗΣΤΙΔHΣ
3

ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ

• ΝΕΜΕΑ-ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ. ΨΗΦ.
o ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
o ΛΟΒΕΡΔΟΣ
o ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
o ΧΡΗΣΤΙΔHΣ
o ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ
o ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ –
ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

204
112
39
34
11
7
1

• ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ – ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΨΗΦ.
o ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
o ΛΟΒΕΡΔΟΣ
o ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
o ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ
o ΧΡΗΣΤΙΔHΣ
o ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ

517
184
161
141
15
9
7

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

• ΚΙΑΤΟ – ΔΗΜ. ΘΕΑΤΡΟ. ΨΗΦ.
o ΛΟΒΕΡΔΟΣ
o ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
o ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
o ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ
o ΧΡΗΣΤΙΔHΣ
o ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ
• ΚΑΛΙΑΝΟΙ -ΚΕΠ ΨΗΦ.
o ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
o ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
o ΛΟΒΕΡΔΟΣ
o ΧΡΗΣΤΙΔHΣ
o ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ
o ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ

555
186
175
151
25
16
2
91
40
28
17
4
2
0

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Πολιτική
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Πάρκο βιοτεχνολογίας στην Περιφερειακή Αγορά Λεχαίου
- Επένδυση 82 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε ο Χρ. Δήμας
Η εταιρεία Theracell Advanced Biotechnology από κοινού με την αμερικανική βιοτεχνολογική εταιρεία
Orgenesis προχωρούν στην δημιουργία Τεχνολογικού Πάρκου Βιοτεχνολογίας και Καινοτομίας

Σ

δύσεων & ΣΔΙΤ Ορέστη Καβαλάκη και
το EnterpriseGreece για την θετική εισήγηση τους στην πραγματοποίηση της
επένδυσης».

τη δημιουργία Τεχνολογικού
Πάρκου Βιοτεχνολογίας και
Καινοτομίας στην Περιφερειακή
Αγορά Λεχαίου προχωράει η εταιρεία
βιοτεχνολογίας Theracell, μετά την
έγκριση της Διυπουργικής Επιτροπής
Στρατηγικών Επενδύσεων.
Η επένδυση ύψους 82 εκατ. ευρώ
θα πραγματοποιηθεί από την Ελληνική εταιρεία αναγεννητικής ιατρικής
Theracell Advanced Biotechnology και
την αμερικανική βιοτεχνολογική εταιρεία Orgenesis.

Το Τεχνολογικό Πάρκο, το αντικείμενο
του οποίου θα σχετίζεται με κυτταρικές
γονιδιακές θεραπείες, αναμένεται να δημιουργηθεί σε έκταση 120 στρεμμάτων,
όπου φιλοξενούνταν στο παρελθόν η
Περιφερειακή Αγορά Λεχαίου ενώ οι εργασίες για την υλοποίηση της επένδυσης
αναμένεται να ξεκινήσουν εντός του 2022.
«Σε πρώτη φάση θα φιλοξενήσει περισσότερους από 180 εξειδικευμένους
εργαζόμενους από τον χώρο της τεχνολογίας και της καινοτομίας» έγραψε στο
λογαριασμό του στο Facebook ο υφυπουργός Ανάπτυξης, Χρίστος Δήμας,

Ποια είναι η Theracell

ο οποίος βοήθησε καταλυτικά στην
προσέλκυση της επένδυσης.
Ο κ. Δήμας ανέφερε επιπλέον πως:
«Η επένδυση αφορά στην ανάπτυξη,
παραγωγή και διάθεση, για πρώτη φορά
στην Ελλάδα, καινοτόμων θεραπειών, οι
οποίες έχουν χαρακτηριστεί “το νέο σύνορο της Ιατρικής”. Αυτές είναι οι κυτταρικές & γονιδιακές θεραπείες, οι οποίες
θα καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα σοβαρών
και απειλητικών για τη ζωή παθήσεων
(κυρίως αλλά όχι αποκλειστικά ογκολογικών) και θα ικανοποιήσουν ανεκπλή-

ρωτες ιατρικές ανάγκες παρέχοντας νέες
θεραπευτικές επιλογές τόσο σε ασθενείς
με ελάχιστες ή καθόλου δυνατότητες ίασης, όσο και σε ασθενείς που δεν είχαν
πρόσβαση έως τώρα λόγω έλλειψης,
ανεπάρκειας και κόστους.
Το έργο αυτό θα συμβάλλει σημαντικά στην ανάπτυξη της ευρύτερης
περιοχής της Κορινθίας, αλλά θα είναι
και σημείο αναφοράς για την καινοτομία και τις βιοεπιστήμες στην Ελλάδα»,
σημείωσε ευχαριστώντας παράλληλα
τον «Γενικό Γραμματέα ιδιωτικών επεν-

ΓΡΑΦΕΊΑ
W.C.
ΚΑΦΕΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΊΑ
ΕΣΤΊΑΤΟΡΊΑ
ΠΑΊΔΟΤΟΠΟΊ
ΓΥΜΝΑΣΤΉΡΊΑ
ΚΟΜΜΩΤΉΡΊΑ
ΠΑΊΔΊΚΑ ΡΟΥΧΑ
ΥΠΟΔΉΜΑΤΑ
ΑΝΔΡΊΚΑ-ΓΥΝΑΊΚΕΊΑ ΡΟΥΧΑ
ΕΣΩΡΟΥΧΑ
ΔΕΡΜΑΤΊΝΑ ΕΊΔΉ

Τώρα η επιλογή είναι δική σας!
ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ

25ης Μαρτίου 5, Κιάτο 20200, τ.&f. 27420 27744, κιν. 6937 046857
www.earthcontrol.gr e-mail: info@earthcontrol.gr

Η Theracell Advanced Biotechnology
ιδρύθηκε το 2013 και έχει την έδρα
της στη χώρα μας. Ειδικεύεται στην
ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων κυτταρικής και γονιδιακής θεραπείας και
συμμετέχει στην εμπορική διάθεση
προϊόντων Κυτταρικής και Γονιδιακής
Θεραπείας (CGT). Το θεραπευτικό χαρτοφυλάκιό εταιρείας εκτείνεται στους
τομείς της Ορθοπεδικής, της Δερματολογίας, της Νεφρολογίας, της Ανοσοογκολογίας και της αναγέννησης Ιστών.
Μέσω στρατηγικών συνεργασιών,
η Theracell Advanced Biotechnology
συμμετέχει στη διαδικασία της υλοποίησης της Εξατομικευμένης Ιατρικής
προσαρμοσμένης στις ατομικές ανάγκες του ασθενούς. Μία τέτοια περίπτωση είναι η στρατηγική συνεργασία
με την Orgenesis.
Ο τζίρος της Theracell Προηγμένες
Βιοτεχνολογικές Εφαρμογές Μονοπρόσωπη ΑΕ, στην Ελλάδα ήταν 6,63 εκατ.
ευρώ το 2020 από 701.683 ευρώ το
2019. Σε ό,τι αφορά τα καθαρά κέρδη
το ίδιο διάστημα ανήλθαν στο 1,8 εκατ.
ευρώ έναντι 158,5 χιλ. ευρώ της προηγούμενης χρονιάς.

ΑΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ W.C.
ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ
ΕΝΤΟΜΩΝ
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Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Στη Βουλή τα αιτήματα της εστίασης
και των εμπόρων της Κορινθίας

ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ
Αποχαιρετισμός στον
Αλέκο Αντωνόπουλο
Ανακοίνωση της Οργάνωσης Μελών Σύριζα
Π-Σ Βέλου-Βόχας για
το θάνατο του παλαιού
αγωνιστή της Αριστεράς
«Σάββατο μεσημέρι
20/11/2021 στο Βραχάτι
Κορινθίας έφυγε από κοντά
μας ο αγωνιστής της Αριστεράς Αλέκος Αντωνόπουλος.
Από παιδί στη δράση και τον
αγώνα, γιός καθοδηγητή του
Ε.Α.Μ Ανατολικής Αττικής
, μέλος της ΕΠΟΝ μέχρι τη
διάλυση της τον Γενάρη του
1958.
Το 1950 πιάστηκε από τις αρχές για την δράση του στην ομάδα
Μπελογιάννη και φυλακίστηκε στο διπλανό κελί.
Μέλος του ΚΚΕ Εσ. από τον Φλεβάρη του 1968 παρέμεινε στην
παρανομία μέχρι την πτώση της χούντας.
Ακολούθησε αταλάντευτα και πιστά τις ίδιες αξίες στον Συνασπισμό αργότερα και τον Σύριζα μέχρι την τελευταία του πνοή. Μαζί
του μέχρι το τέλος η κυρία Νίκη, ο Θοδωρής και ο Γιάννης. Στη
μνήμη του ο Οργάνωση Μελών Σύριζα Π-Σ Βέλου-Βόχας θα
καταθέσει από 50 ευρώ στην Αυγή και την Εποχή».

Ο

Βουλευτής Κορινθίας, Γιώργος Ψυχογιός, κατέθεσε ως Αναφορά προς
το αρμόδιο Υπουργείο Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, την από 15/11/2021 Κοινή Ανακοίνωση της Ομοσπονδίας Επαγγελματικών,
βιοτεχνικών και εμπορικών σωματείων Κορινθίας και Εμπορικού Συλλόγου Κορίνθου.

Σύμφωνα με την Ανακοίνωση, η ΟΕΒΕ Κορινθίας και ο Εμπορικός Σύλλογος Κορίνθου
συμμετέχουν ενεργά στις κινητοποιήσεις στις
16/11/21 προκειμένου να σταματήσουν το
«θάνατο» της μικρομεσαίας επιχείρησης, καθώς τα νέα μέτρα, με πρόφαση την έξαρση της
πανδημίας, οδηγούν στην καταδίκη της εστίασης και του εμπορίου.
Ζητούν από την Κυβέρνηση να λάβει εδώ
και τώρα ουσιαστικά μέτρα στήριξης και ελάφρυνσης της εστίασης και των μικρομεσαίων
επιχειρήσεων συνολικά, που έχουν δεχτεί
απανωτά χτυπήματα για την βιωσιμότητά τους
όλο το προηγούμενο διάστημα. Ειδικότερα
ζητούν, μεταξύ άλλων, την μετατροπή της επιστρεπτέας προκαταβολής σε μη επιστρεπτέα,
την απαλλαγή από τα ενοίκια για τους 6 επόμενους μήνες και ενίσχυση όσων δεν κατάφεραν
να κρατήσουν τις επιχειρήσεις τους ανοικτές
κατά τη διάρκεια της πανδημίας.
Ως εκ τούτου, ζητάμε με την κοινοβουλευτική αυτή παρέμβαση, άμεσες ενέργειες και
ενημέρωση από τον αρμόδιο Υπουργό και
δηλώνουμε ότι θα αξιοποιήσουμε όλα τα διαθέσιμα μέσα εντός και εκτός Βουλής, για την
στήριξή τους.

ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Κορινθίας: Θέλει πολύ θράσος τελικά,
κύριε Μηταράκη και κύριοι της ΝΔ
Με Δελτίο τύπου σε έντονο ύφος απάντησε η ΝΕ
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Κορινθίας στην επίσκεψη Μηταράκη στο
ΠΡΟΚΕΚΑ Κορίνθου, στο οποίο αναφέρεται:
«Θέλει πολύ θράσος κ. Μηταράκη και κύριοι της
ΝΔ, υφυπουργοί και αυτοδιοικητικοί, να κάνετε περιοδείες εκεί όπου εξαθλιώνετε ανθρώπους. Εκεί όπου
παιδιά είναι χωρίς φαγητό. Εκεί όπου εμπαίζετε και
δηλητηριάζετε τις τοπικές κοινωνίες. Εκεί όπου εκθέτετε χωρίς αιδώ τη χώρα σε διεθνείς οργανισμούς.
Θέλει πολύ θράσος να περνάτε απέξω από φυλακές, όπως το ΠΡΟΚΕΚΑ Κορίνθου, όπου πρόσφατα
αυτοκτόνησε ένας άνθρωπος λόγω κράτησής του για
15 ολόκληρους μήνες, χωρίς να έχει διαπράξει κανένα αδίκημα. Εκεί όπου η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ είχε

μειώσει τον αριθμό σε 150 άτομα το 2019 και τώρα
υπερβαίνουν τα 900, που κρατούνται για πάνω από
18 μήνες χωρίς καν κοινωνικούς λειτουργούς και ψυχολόγους.
Θέλει πολύ θράσος εσείς με το Δήμαρχο που
στηρίζετε, να μιλάτε για παραχώρηση των χώρων
του Στρατοπέδου, όταν πετάξατε στον κάλαθο των
αχρήστων το σχέδιο που είχε εκπονηθεί επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ για την αξιοποίησή του, από τις
Υπηρεσίες της περιοχής και την τοπική κοινωνία.
Τέλος, θέλει πολύ θράσος εσείς, που όταν έβρισκαν
καταφύγιο στο Νομό ευάλωτοι συνάνθρωποί μας από
τα νησιά, με τα στελέχη σας στοχοποιούσατε βουλευτές και Υπουργούς του ΣΥΡΙΖΑ, να μιλάτε σήμερα

ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟ

Ι. Π. ΔΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΓΡΑΕΡΙΟ
ΑΣΣΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΗΛ. 27410 87149

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Διανομή κατ’ οίκον

υποκριτικά για τους πρόσφυγες και τις τοπικές
κοινωνίες. Ποσώς σας ενδιαφέρουν.
Η απάντησή μας είναι καθαρή και είναι μια απάντηση αλληλεγγύης και ανθρωπιάς, όπως εκφράστηκε με την επίσκεψή μας πριν λίγες μέρες στις
δομές αυτές για τη στήριξη διαμενόντων και των εργαζομένων εκεί.
Η απάντησή μας είναι η διαρκής στήριξη των πιο
ευάλωτων συμπολιτών μας σε όλη την Κορινθία
μέσα από παρεμβάσεις και δράσεις αλληλεγγύης, για
την παροχή ειδών πρώτης ανάγκης, κατά των διακοπών ρεύματος, για την προάσπιση της πρώτης κατοικίας και άλλων πολλών δικαιωμάτων που η πολιτική
σας ξηλώνει καθημερινά.
Το όραμά μας, για το οποίο εργαζόμαστε αθόρυβα
και ακούραστα, παραμένει ισχυρό για μια κοινωνία
με συνοχή, με δικαιώματα και υποχρεώσεις για
όλους και έργα κοινής ωφελείας, όπως έκανε η
κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ τα προηγούμενα χρόνια για το
Νομό και όλους όσους μένουν σε αυτόν.
ΝΕ ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία Κορινθίας»

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Περιφέρεια
ΔΕΥΤΕΡΑ 6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

Πίστωση 1,2 εκ. ευρώ για τους δρόμους
Κούτσι – Στιμάγκα και Βραχάτι – Νεμέα
Συνεχίζονται οι εργασίες ασφαλτόστρωσης στην παλαιά εθνική οδό Κορίνθου – Πατρών

Σ

υμβάσεις συνολικού προϋπολογισμού 1,2 εκ. ευρώ
για ασφαλτοστρώσεις στους
δρόμους Μπούτσι – Στιμάγκα και Βραχάτι – Νεμέα υπέγραψε
ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου
Παναγιώτης Νίκας, το μεσημέρι
της Τετάρτης 1η Δεκεμβρίου, στα
γραφεία της Π.Ε. Κορινθίας, στην
Κόρινθο.
Εξ άλλου, πρόκειται να διατεθεί από την Περιφέρεια πίστωση
40.000 ευρώ για τη συντήρηση και
το βάψιμο 350 στύλων φωτισμού
στον Ισθμό, που έχουν ταλαιπωρηθεί από την υγρασία και τις καιρικές
συνθήκες γενικότερα.

Συνεχίζονται
οι ασφαλτοστρώσεις
Εν τω μεταξύ συνεχίζονται από
την Π.Ε. Κορινθίας οι εργασίες
ασφαλτόστρωσης στην παλαιά
εθνική οδό Κορίνθου – Πατρών,
έργο συνολικού προϋπολογισμού
1.700.000 ευρώ.
Το σημείο των εργασιών επισκέφθηκε ο αντιπεριφερειάρχης
Κορινθίας Τάσος Γκιολής, συνοδευόμενος από το στέλεχος της Διεύθυνσης Τεχνικών Εργων της Π.Ε.
Κορινθίας Ιωάννα Κίνοβα, ενώ συζήτησε για την εξέλιξη του εν λόγω
έργου με τον ανάδοχο.

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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Ασφαλτοστρώσεις
στη Συκιά

Α

σφαλτοστρώσεις επί της Παλαιάς Εθνικής Οδού στη Συκιά,
εκτελούνται από τις υπηρεσίες
της Περιφέρειας Πελοποννήσου/ΠΕ Κορινθίας. Το έργο είναι
προϋπολογισμού 1,7 εκατ. ευρώ και
αφορά στη Συντήρηση-Βελτίωση
Π.Ε.Ο Κορίνθου-Πατρών.
Επιτόπου βρέθηκε ο αντιπεριφερειάρχης Κορινθίας Τάσος Γκιολής ο
οποίος σε ανάρτησή του στα κοινωνι-

κά δίκτυα σημείωσε: «Καλημέρα από
τις εργασίες ασφαλτόστρωσης στην
Συκιά Κορινθίας» αναφέροντας ότι
βρέθηκε εκεί συνοδευόμενος από τα
άξια στελέχη Τεχνικών Υπηρεσιών Ιωάννα Κίννοβα, τον Αντιδημάρχο Σπύρο
Αποστολόπουλο και τον Πρόεδρο της
Τ.Κ Συκιάς Β.Σούρλο. «Ως Περιφερειακή Αρχή του Π.Νίκα βάλαμε στόχο να
βελτιώσουμε σημαντικά το δίκτυο της
Κορινθίας μας», υπογράμμισε.

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ

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

Τοπογραφικά
Κτηματολόγιο

Φωτοερμηνείες
Αυθαίρετα

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

17ης Νοεμβρίου 5, Χολαργός τηλ: 210-6533.336

κιν: 6979-728.535

www.topoxoros.gr

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Συνεργασία του περιφερειάρχη
Πελοποννήσου Π. Νίκα με τον δήμαρχο
Κορινθίων Β. Νανόπουλο

Συνεργασία είχε ο περιφερειάρχης
Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας,
την Τετάρτη 1η Δεκεμβρίου, στην Κόρινθο, με τον δήμαρχο Κορινθίων Βασίλη Νανόπουλο.
Στη συνάντηση συζητήθηκε η διάθεση πίστωσης από την Περιφέρεια
για το γήπεδο του Συνοικισμού και
συγκεκριμένα να διατεθούν 250.000
ευρώ μέσω προγραμματικής σύμβασης της Περιφέρειας με τον δήμο,
ο οποίος θα καλύψει την υπόλοιπη
απαιτούμενη πίστωση.
Επίσης, ο περιφερειάρχης γνωστοποίησε στον δήμαρχο ότι στην επόμενη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας θα συζητηθεί

η δωρεάν παραχώρηση από την Περιφέρεια στον Δήμο Κορινθίων ενός
οικοπέδου 500 τ.μ. για την κάλυψη
αναγκών του δήμου.
Ο περιφερειάρχης με τον δήμαρχο
συζήτησαν επίσης την διάθεση από
την Περιφέρεια πίστωσης 20.000
ευρώ για δύο χρόνια, μέσω προγραμματικής Περιφέρειας και Δήμου Κορινθίων, προκειμένου να στηριχθούν
οι δραστηριότητες του Λαογραφικού
Μουσείου Κορίνθου.
Τέλος, εκφράστηκε η πρόθεση να
διατεθεί από την Περιφέρεια πίστωση
μέχρι 20.000 ευρώ για έργα εξοικονόμησης ενέργειας στο δημοτικό κολυμβητήριο της Κορίνθου.

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Αυτοδιοίκηση-Δήμοι
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Στον Φενεό χτύπησε για άλλη μια φορά,
η “καρδιά” της προληπτικής ιατρικής
Στυλοβάτης της πρωτοβάθμιας υγείας ο δήμος Σικυωνίων - 12 ιατρικές ειδικότητες των Κινητών
Ιατρικών Μονάδων διεκπεραίωσαν πάνω από 600 ραντεβού σε 4 μέρες στο Φενεό

Ο

ι Κινητές Ιατρικές Μονάδες του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος» βρέθηκαν στον
Φενεό και συγκεκριμένα στη Μοσιά, για
δεύτερη φορά μετά τον Νοέμβριο του 2019, το
τετραήμερο 26 έως 29 Νοεμβρίου παρέχοντας
δωρεάν υπηρεσίες πρωτοβάθμιας υγείας στους
κατοίκους του Φενεού.
Δώδεκα ειδικότητες γιατρών ήταν στη διάθεση
του κοινού για όλες τις μέρες από νωρίς το πρωί
έως και το απόγευμα. Στη διάρκεια της επίσκεψης εξετάστηκαν περίπου 250 άτομα, πραγματοποιήθηκαν 601 ραντεβού και πάνω από 400
εξετάσεις.

Δηλώσεις του δημάρχου Σικυωνίων
Ο δήμαρχος Σικυωνίων, Σπύρος Σταματόπουλος, ο οποίος είχε την ευκαιρία να παραβρεθεί
και ο ίδιος στη Μοσιά τις μέρες που λειτούργησαν οι Κινητές Ιατρικές Μονάδες, δήλωσε μεταξύ
άλλων, απολύτως ικανοποιημένος τόσο από την
προσέλευση του κόσμου και το επίπεδο των παρεχόμενων ιατρικών υπηρεσιών, όσο και από την
αξιοποίηση του ανακαινισμένου παλαιού Δημοτικού Σχολείου Μοσιάς.
«Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος», τόνισε, «διότι για δεύτερη φορά μετά τον Νοέμβριο του
2019 οι Κινητές Ιατρικές Μονάδες του Ιδρύματος
“Σταύρος Νιάρχος” επισκέφτηκαν την περιοχή
μας και παρείχαν δωρεάν υπηρεσίες πρωτοβάθμιας υγείας στους κατοίκους. Το έργο τους, όπως
έχω τονίσει και στο παρελθόν», σημείωσε «είναι
αξιοθαύμαστο και αξιέπαινο, αφού με τη δράση
τους παρέχουν υπηρεσίες πρωτοβάθμιας υγείας δράση τους σε πολλές απομακρυσμένες και
απομονωμένες περιοχές της πατρίδας μας, νησιά
άγονης γραμμής και ορεινές περιοχές».

Ο δήμαρχος Σικυωνίων δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στην αξιοποίηση των ακινήτων του
δήμου, όπως το παλιό Δημοτικό Σχολείο Μοσιάς
και νυν Πολιτιστικό Κέντρο, το οποίο στέγασε τις
Κινητές Ιατρικές Μονάδες το τετραήμερο που βρέθηκαν στο Φενεό.
«Είναι δικαίωση για μας», τόνισε «κτήρια τα
οποία αποτελούν μέρος της ακίνητης περιουσίας

του δήμου μας, αλλά και στοιχεία της ιστορίας του,
με τις εργασίες ανακαίνισής τους που πραγματοποιήσαμε να επαναλειτουργούν και γίνονται χρήσιμα στην τοπική κοινωνία με πολλούς τρόπους.
Όπως εδώ το παλαιό Δημοτικό Σχολείο Μοσιάς
που ανακαινίστηκε και αποδόθηκε και πάλι στην
κοινωνία του Φενεού εξυπηρετώντας πολλαπλές
ανάγκες».
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Κοκκώνι: Πρόταση για τον επανακαθορισμό της γραμμής
αιγιαλού και παραλίας από τη Μαρία Δημητρίου
Η Δημοτική Σύμβουλος Βέλου-Βόχας θεωρεί ότι πρέπει κατεπειγόντως να γίνει αίτημα προς την Κτηματική
Υπηρεσία του Δημοσίου περί επανακαθορισμού γραμμής αιγιαλού και παραλίας στην τ.κ. Κοκκωνίου
Πρόταση για τον επανακαθορισμό της γραμμής αιγιαλού και παραλίας στο Κοκκώνι καταθέτει η κα Δημητρίου Μαρία, δημοτική σύμβουλος Βέλου-Βόχας, ενημερώνοντας μάλιστα ότι
η εν λόγω πρόταση θα υποβληθεί προς ψήφιση
στο συμβούλιο της τοπικής κοινότητας Κοκκωνίου, καθώς και στο Δημοτικό Συμβούλιο
Δήμου Βέλου-Βόχας προκειμένου να συμπεριληφθεί στο τεχνικό πρόγραμμα και στον προϋπολογισμό του Δήμου του έτους 2022.
«ΕΠΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΚΟΚΚΩΝΙΟΥ.
Οι γραμμές αιγιαλού και παραλίας, όπως
έχουν καθοριστεί με ΦΕΚ του έτους 1982 απέχουν 10,50μ. μεταξύ τους και η γραμμή αιγιαλού
είναι στο νότιο άκρο του κοινοτικού – δημοτικού
– παραλιακού δρόμου αύρας και φυσικά η γραμμή παραλίας ακόμη 10,50μ. νοτιότερα και εντός
των παρακείμενων ιδιοκτησιών που εφάπτονται
της δημοτικής παραλιακής οδού.
Όλες οι εφαπτόμενες ιδιοκτησίες στην ανωτέρω παραλιακή – δημοτική οδό αύρας του Κοκκωνίου, που αριθμούν 120 ΚΑΕΚ, θεωρούνται
“τυφλά” οικόπεδα από την πολεοδομία και πλέον
δεν δύνανται να οικοδομήσουν με αποτέλεσμα να
θεωρούνται “μη οικοδομήσιμα”.
Το γεγονός αυτό αποτελεί μαζική υποβάθμιση
της αξίας της ιδιωτικής περιουσίας από εσφαλμένες αποφάσεις της κεντρικής διοίκησης επί σειρά
ετών και δυστυχώς ο Δήμος δεν έχει ασχοληθεί
μέχρι σήμερα για να δώσει διέξοδο στο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν αυτές ιδιοκτησίες,
γεγονός που αποτελεί τροχοπέδη στην ανάπτυξη
ολόκληρης παραλιακής ζώνης Κοκκωνίου και εν
γένει όλου του Δήμου Βέλου-Βόχας αφού αφορά
ένα τουριστικό σημείο του Δήμου μας όπως είναι
η παραλιακή οδός Κοκκωνίου.
Η παραλιακή οδό Κοκκωνίου έχει ΚΑΕΚ στο
κτηματολογικό φύλλο 28054ΕΚ...........με ιδιοκτήτη τον Δήμο Βέλου-Βόχας, αλλά παρ’ όλα αυτά

στο πρόβλημα και να προξενεί οικονομικές ζημίες στους ιδιοκτήτες και να θέτει σε κίνδυνο τους
χρήστες της οδού, παρανομώντας ως προς τις
τυχόν εργασίες με την έλλειψη αδειοδοτήσεων
και συντηρήσεων των έργων που γίνονται επί και
υπό του οδοστρώματος της οδού και του παραλιακού πεζοδρόμου αυτής.

αποτελεί τμήμα του αιγιαλού και παραλίας κατ’
εσφαλμένο χαρακτηρισμό, με αποτέλεσμα η διαχείριση του να ανήκει στο Ελληνικό Δημόσιο
και την κτηματική υπηρεσία του Δημοσίου και να
μην επιτρέπονται εργασίες συντήρησης, ασφαλτόστρωσης, πεζοδρόμησης, οδοφωτισμού, αποχέτευσης ομβρίων, προστασίας από διάβρωσης,
διαγράμμισης και σήμανση οδικής ασφάλειας
με αποτέλεσμα η οδός να είναι επικίνδυνη για
τους χρήστες της (ολισθηρό οδόστρωμα, έλλειψη σήμανσης, οδοφωτισμού ή διαγράμμισης, ή
υδρολίσθηση αυτοκινήτου και ατύχημα από λιμνάζοντα όμβρια ύδατα, τα οποία κάθε χρόνο το
χειμώνα λιμνάζουν).
Ο δρόμος - παραλιακή οδός Αύρας υπάρχει
στην σημερινή του θέση, όπως εμφαίνεται ήδη
στις αεροφωτογραφίες, από το έτος 1945. Όλα
αυτά τα 76 έτη και πλέον, χρησιμοποιείται καθημερινά από τους δημότες και γενικά τους διερχόμενους και ήδη 76 χρόνια συντηρείται από
τον Δήμο, γεγονός που αρκεί για τον αποχαρακτηρισμό του ότι δεν αποτελεί τμήμα αιγιαλού και
παραλίας.
Η απαλλοτρίωση που έχει κηρυχθεί για τα
τμήματα των οικοπέδων των ιδιωτών (περίπου
120+) δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι σήμερα και
δεν έχει καταβληθεί καμιά αποζημίωση, κατά
παράβαση της νομοθεσίας και των συνταγματικών δικαιωμάτων των ιδιωτών και πρέπει να
αρθεί, εφόσον ουδέποτε καταβλήθηκε καμία

αποζημίωση, ως εκ τούτου πρέπει να θεωρηθεί άκυρη και να επανακαθοριστεί εκ νέου η
γραμμή αιγιαλού και παραλίας, λαμβάνοντας
υπ’ όψιν επιτέλους την υπάρχουσα εδώ και 76
χρόνια πραγματικότητα.
Η παραλιακή οδός και ο πεζόδρομος Κοκκωνίου πρέπει να ανήκουν στον Δήμο ΒέλουΒόχας, ως δημοτική οδός και τα εφαπτόμενα σε
αυτήν οικόπεδα στους ιδιοκτήτες τους χωρίς δεσμεύσεις, όπως αυτά απεικονίζονται στο Γενικό
Πολεοδομικό Σχέδιο τέως Δήμου Βέλου και στα
όρια του οικισμού Κοκκωνίου του έτους 1993.
Όλα τα υπόγεια δίκτυα υποδομών, καλώδια
ρεύματος ΔΕΔΔΗΕ, οπτικές ίνες- ΟΤΕ, WIND,
VODAFONE- ύδρευση ή και αποχέτευση ομβρίων ή ακαθάρτων λυμάτων, έχουν πρόβλημα στην αδειοδότηση για την κατασκευή τους
αφού στην εκτέλεση έργου-εργασιών, ο Δήμος
δεν μπορεί να δίνει άδεια από την κτηματική
υπηρεσία του Δημοσίου και να κινδυνεύουν να
χαρακτηριστούν όλα ως αυθαίρετα, είτε να επαπειλούνται ποινικές και διοικητικές κυρώσεις
(πρόστιμα).
Όλα αυτά είναι αυθαιρεσίες και στρεβλώσεις
που έχουν προκύψει από την αναλγησία της Δημοτικής Αρχής που οδηγεί σε ομηρία τους ιδιοκτήτες στην παραλιακή οδό και δυσχεραίνει και
καθυστερεί την οικιστική – τουριστική ανάπτυξη
ολόκληρης της παραλιακής ζώνης της τοπικής
κοινότητας Κοκκωνίου, χωρίς να προτείνει λύση

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Αποτελεί κατ’ επείγον το αίτημα προς την
Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου περί επανακαθορισμού γραμμής αιγιαλού και παραλίας
στην τ.κ. Κοκκωνίου, ούτως ώστε η γραμμή
αιγιαλού και παραλίας να επανακαθοριστεί μετά
τον πεζόδρομο της παραλιακής οδού, όπως
απεικονίζεται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα του μηχανικού Αθανασίου Μελέτση,
γεγονός που αποτελεί και την σημερινή απεικόνιση της πραγματικής κατάστασης.
Η ανωτέρω πρόταση προς τον Δήμο ΒελουΒόχας, είναι κοστολογημένη σύμφωνα με την
προσφορά του μηχανικού Αθανασίου Μελέτση,
συνοδευόμενη από τα αντίστοιχα τοπογραφικά
διαγράμματα και αφορά την επίλυση του προβλήματος που αντιμετωπίζει η παραλιακή – δημοτική οδός Αύρας καθώς και όλοι οι ιδιοκτήτες ακινήτων – οικοπέδων (120 ιδιοκτησίες και πλέον).
Η πρόταση αυτή θα υποβληθεί προς ψήφιση
στο συμβούλιο της τοπικής κοινότητας Κοκκωνίου στην συνεδρίαση της 7ης Δεκεμβρίου 2021
και ώρα 18:00μμ, καθώς και στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Βέλου-Βόχας προκειμένου να
συμπεριληφθεί στο τεχνικό πρόγραμμα και στον
προϋπολογισμό του Δήμου του έτους 2022.
Τέλος θα ήθελα και δημόσια να ευχαριστήσω τους μηχανικούς κκ. Αθανάσιο Μελέτση και
Δημήτριο Τσουτσάνη καθώς και τους συνεργάτες μου για την συνεισφορά τους στην ανωτέρω
πρόταση.
ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ»

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν
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Β.Νανόπουλος: Δημιουργούμε ΠΡΟΤΥΠΕΣ αθλητικές
εγκαταστάσεις για την νεολαία του δήμου μας – Εξαιρετική
η αγορά του οικοπέδου στην Καλλιθέα
Στην ιδιοκτησία του δήμου Κορινθίων περιήλθε
μετά τις υπογραφές συμβολαίων την Πέμπτη 25 Νοεμβρίου το οικόπεδο των 26 στρεμμάτων στην περιοχή της Καλλιθέας, οικόπεδο το οποίο προορίζεται
για δημιουργία αθλητικών εγκαταστάσεων.
«Στο οικόπεδο που πλέον μας ανήκει θα δημιουργηθούν πρότυπες αθλητικές εγκαταστάσεις για
τη νεολαία του δήμου μας» ανέφερε ο Δήμαρχος
Κορινθίων Βασίλης Νανόπουλος μιλώντας για μια
εξαιρετική αγορά από πλευράς δήμου ενός οικοπέδου 26 στρεμμάτων.
Ο Δήμαρχος δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει τους
δημοτικούς συμβούλους που με την ψήφο τους στήριξαν την πρόταση της αγοράς.
«Είναι μια από τις μεγάλες αλλαγές που θα γίνουν
στο δήμο στην διάρκεια της πρώτης θητείας μας»

σημείωσε ο Δήμαρχος ενημερώνοντας πως σε διάστημα 3-4 μηνών θα ολοκληρωθούν οι απαραίτητες
πολεοδομικές ρυθμίσεις από τους μελετητές ώστε το

σύνολο της έκτασης να είναι διαθέσιμο για την δημιουργία του νέου ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
το οποίο θα δώσει «ανάσα» στον Συνοικισμό αλλά και
στην πόλη της Κορίνθου.
Ο Δήμαρχος ανακοίνωσε παράλληλα, παρουσιάζοντας την προμελέτη, την δημιουργία κόμβων στο
σημείο, παρέμβαση η οποία θα επιτρέψει την ασφαλή
και εύκολη κυκλοφοριακή σύνδεση του έργου αλλά
και της περιοχής Νεάπολης - Καλλιθέας με την πόλη.
«Η οριστική μελέτη και η υλοποίηση του έργου θα
επιτρέψει στην Κόρινθο να φτάσει στο φυσικό της
όριο που είναι ο νέος αυτοκινητόδρομος.
Η συνεργασία με την περιφέρεια είναι συνεχής
προκειμένου να υλοποιηθούν τα έργα που θα αλλάξουν την περιοχή σε μεγάλο βαθμό» κατέληξε ο
Δήμαρχος.

Τιμητική διάκριση του Σεβασμιώτατου Μητροπολίτη
Κορίνθου κ.κ. Διονυσίου
Του απονεμήθηκε το χρυσό μετάλλιο της πόλεως Κορίνθου από τον Δήμαρχο Κορινθίων Β. Νανόπουλο

Την Κυριακή 28 Νοεμβρίου 2021 πραγματοποιήθηκε τελετή βράβευσης, στον Καθεδρικό Ιερό
Ναό Αποστόλου Παύλου στην Κόρινθο, υπό του Δημάρχου Κορινθίων κ. Βασιλείου Nανόπουλου,
του Χρυσού Μεταλλίου του Δήμου Κορινθίων, εις τον Σεβασμιωτάτον Μητροπολίτη μας κ. Διονύσιον Δ’ για την συμπλήρωση 15 χρόνων από την εκλογή, Χειροτονία εις Επίσκοπον και Μητροπολίτην
Κορίνθου και από την ενθρόνιση του (26/11/2006 – 26/11/2021), ιδιαιτέρως δε για την εύορκη Ποιμαντική του διακονία και για το επιτελεσθέν πολυσχιδές Εκκλησιαστικό, Πνευματικό, Ποιμαντικό
και Εθνικό έργο του έως σήμερα.
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Το Πολυδύναμο Ιατρείο Καλλιάνων ολοκληρώνεται
και ο Σταματόπουλος διδάσκει πολιτικό ήθος

το τελικό στάδιο βρίσκεται το κτήριο που θα
στεγάσει το Πολυδύναμο Ιατρείο στους Καλλιάνους, καθώς οι εργασίες ολοκληρώνονται και
σύντομα θα παραδοθεί προς χρήση. Το Πολυδύναμο Ιατρείο είναι μια μονάδα αποκεντρωμένης
πρωτοβάθμιας Υγείας, στελεχωμένη με το ενδεικνυόμενο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, καθώς
και πλήρωμα ασθενοφόρου για τις απαραίτητες διακομιδές.
Η λειτουργία του αναμένεται να εξυπηρετήσει την
περιοχή της Στυμφαλίας και σε συνδυασμό με το Κέντρο Υγείας Γκούρας να παρέχει τις πρώτες ιατρικές
βοήθειες και πρωτοβάθμια υγειονομική κάλυψη
στον ορεινό πληθυσμό του δήμου Σικυωνίων.
Το ευχάριστο νέο για την αποπεράτωση των εργασιών έκανε γνωστό ο δήμαρχος Σικυωνίων Σπύρος
Σταματόπουλος με ανάρτηση στην επίσημη σελίδα
του δήμου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πέραν
της ευχάριστης είδησης όμως η ανάρτηση αυτή αποτελεί την επιτομή του πολιτικού ήθους, καθώς ο Σπύρος Σταματόπουλος δεν παρέλειψε να κάνει εκτενή
αναφορά σε όλους τους αυτοδιοικητικούς που συνέβαλλαν σε ένα διάστημα αρκετών ετών ώστε να
εκπληρωθεί ο στόχος και να λειτουργήσει το Πολυδύναμο Ιατρείο Καλλιάνων.
Κι ενώ άλλοι συνάδελφοί του θα εστίαζαν στα τελευταία 10 χρόνια της δικής τους θητείας, ο δήμαρχος Σικυωνίων δεν δίστασε να φτάσει στον πρώην
δήμο Στυμφαλίας και στον τότε δήμαρχο αλλά και
στον πρόεδρο της Κοινότητας ακόμη πιο πριν αποδίδοντας τα του Καίσαρος τω Καίσαρι και καθιστώ-

ντας την έννοια του πολιτικού ήθους συνώνυμη της
ανάρτησής του.
Αναλυτικά η ανάρτηση αναφέρει:
«Ολοκληρώνεται το ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΚΑΛΛΙΑΝΩΝ με χρηματοδότηση από την Περιφέρεια ενώ
η μελέτη εκπονήθηκε από τον πρώην Δήμο Στυμφαλίας επί δημαρχίας κ. Λέγγα... το κτίριο παραχωρήθηκε

δωρεάν στο Δήμο από τον Συνεταιρισμό επί προεδρίας
κ. Σελέκου Γεωργίου ενώ σημαντική ήταν η συμβολή για την ωρίμανση του έργου του Αντιδημάρχου κ.
Καρακούση Βαγγέλη και του προέδρου κ. Σελέκου
Κωνσταντίνου... συγχαρητήρια σε όλους για ένα έργο
το οποίο θα λύσει πολλά προβλήματα πρωτοβάθμιας
υγείας στη ΔΕ Στυμφαλίας κ όχι μόνο».

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν
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Ολοκληρώνεται η αντιπλημμυρική
θωράκιση του Ελληνοχωρίου

Τ

έλος στις περιπέτειες του Ελληνοχωρίου σε
ό,τι αφορά τα πλημμυρικά φαινόμενα φιλοδοξεί να βάλει το μεγάλο αντιπλημμυρικό
έργο που εκτελείται στο χωριό και οδεύει
στην ολοκλήρωσή του.
Το έργο προϋπολογισμού 170.000€ χρηματοδοτήθηκε από την Περιφέρεια Πελοποννήσου μετά
την θεομηνία του «Ζορμπά» τον Σεπτέμβριο του
2018 και αφορά στις επείγουσες, όπως χαρακτηρίστηκαν, αντιπλημμυρικές εργασίες για την αποκατάσταση των ζημιών.
Επί της ουσίας τεχνικά, γίνεται αντικατάσταση
του παλαιού αγωγού ομβρίων υδάτων με νέο κλειστό οχετό από οπλισµένο σκυρόδεµα διαστάσεων
2Χ2m, στο κέντρο της Κοινότη-τας Ελληνοχωρίου.
Η μεγάλη διατομή του έργου αναμένεται να καλύψει την ασφαλή α-πορροή των όμβριων υδάτων
έτσι ώστε να μην παρατηρούνται τα πλημμυρικά
φαινόμε-να που έχουν καταγραφεί στο χωριό σχεδόν σε κάθε δυνατή νεροποντή.

Είναι γνωστό, άλλωστε ότι τα τελευταία χρόνια, η
σφοδρότητα των καιρικών φαινομένων απόρροια
της κλιματικής αλλαγής, έχει κάνει τους κατοίκους
να χτυποκαρδούν σε κάθε βροχή και η πλατεία του
χωριού με τον περίβολο της εκκλησίας να έχουν
μετατραπεί ένα ασχημάτιστο σύνολο χώματος και
πέτρας λόγω των συχνών πλημμυρών.
Γι’ αυτό εξάλλου υπήρξε και άμεση προτεραιότητα για τον δήμαρχο Βέλου-Βόχας Αννίβα Παπακυριάκο η χρηματοδότηση και η ολοκλήρωση του
έργου. Είναι αλήθεια ότι ο δή-μαρχος Βέλου-Βόχας έχει στα όρια του να αντιμετωπίσει πολλά και
ανοιχτά μέτωπα στον τομέα των πλημμυρών και
οι διεκδικήσεις του δημάρχου προς την κεντρική
εξουσία είναι συνεχείς και επίμονες.
Η ολοκλήρωση του αντιπλημμυρικού στο Ελληνοχώρι θα δώσει οριστικά τέλος σε ένα πο-νεμένο
κεφάλαιο, που πολλές φορές επιφύλαξε δύσκολες
στιγμές για τους κατοίκους και το χωριό και δικαιώνει οπωσδήποτε τις προσπάθειες της δημοτικής

αρχής Παπακυριάκου για την αντιπλημμυρική θωράκιση του δήμου του.

Με γοργούς ρυθμούς
Το έργο ολοκληρώνεται με γοργούς ρυθμούς και
µέχρι σήµερα έχουν γίνει εργασίες κα-θαιρέσεων
δαπέδων προαύλιου χώρου και τµήµατος του µανδρότοιχου της Εκκλησίας καθώς και καθαιρέσεις
πεζοδροµίου και τµήµατος οδού δυτικά της Εκκλησίας.
Επίσης, έχουν πραγµατοποιηθεί γενικές εκσκαφές και διάστρωση µπετού καθαριότητας σε όλο το
µήκος του έργου και τµηµατικά έχουν τοποθετηθεί
ξυλότυποι, οπλισµοί και διάστρωση σκυροδέµατος
για την δηµιουργία του κλειστού αγωγού.
Με την ολοκλήρωση του έργου αναμένεται να
γίνει ανάπλαση και διαμόρφωση του χώ-ρου έτσι
ώστε να αποδοθεί στους κατοίκους ο κοινόχρηστος
χώρος της πλατείας και του περιβόλου της εκκλησίας, ποιοτικά και αισθητικά αναβαθμισμένος.

ΓΡΑΦΕΊΟ ΓΕΝΊΚΟΎ ΤΟΎΡΊΣΜΟΎ

Έκδοση αεροπορικών
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Πακέτα διακοπών – Οδικές εκδρομές
Οργανωμένες εκδρομές εσωτερικού & εξωτερικού
Μαρδίκης Θεοφάνης
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Ν. Ταγαράς: «Νέα σελίδα για το
Χιονοδρομικό Κέντρο της Ζήρειας»

«Α

νοίγει νέα σελίδα για το Χιονοδρομικό
Κέντρο της Ζήρειας» δηλώνει ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αρμόδιος για θέματα Χωροταξίας,
Αστικού Περιβάλλοντος και Περιβαλλοντικών
Αδειοδοτήσεων, Νίκος Ταγαράς, μετά την Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων που εξέδωσε
το ΥΠΕΝ για τον εκσυγχρονισμό του Χιονοδρομικού Κέντρου της Ζήρειας. Ο κ. Ταγαράς δηλώνει
χαρακτηριστικά:
«Με την Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών
Όρων (ΑΕΠΟ) που εκδώσαμε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, δίνουμε τη δυνατότητα στο
μοναδικής ομορφιάς Χιονοδρομικό Κέντρο της Κορινθίας να αναπτυχθεί και να εξελιχθεί σε έναν πόλο
έλξης χειμερινού τουρισμού και αθλητισμού ώστε να
καταστεί σημείο αναφοράς του νομού μας.
Διότι με την Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών
Όρων για τον εκσυγχρονισμό του Χιονοδρομικού
Κέντρου Ζήρειας πλέον, θα μπορεί να προχωρήσει:
• Η αποπεράτωση δύο ημιτελών κτισμάτων, 685
τ.μ. και 170 τ.μ. , στα οποία οι εργασίες κατασκευής
έχουν σταματήσει στο στάδιο αποπεράτωσης του φέ-

ροντα οργανισμού.
• Η βελτίωση και χαλικόστρωση του υπάρχοντος
δασικού δρόμου, σε μήκος 370,00 μ. και πλάτος 4,00
μ.
• Η κατεδάφιση κτίσματος εμβαδού 28 τ.μ., το
οποίο έχει χαρακτηρισθεί αυθαίρετο και κατεδαφιστέο.
• Η ανταλλαγή έκτασης εμβαδού 5.093,05 τ.μ. με
νέα έκταση εμβαδού 5.085,72 τ.μ. (προς παραχώρηση), για την κάλυψη των αναγκών του χιονοδρομικού κέντρου, η οποία αποτελείται από έκταση εμβαδού 1.884,95 τ.μ. στην οποία είναι διαμορφωμένος
χώρος στάθμευσης (η έκταση αυτή είναι εκτός της
αρχικής παραχώρησης) και τις εκτάσεις των κτιρίων προς αποπεράτωση μαζί με τον απαιτούμενο
περιβάλλοντα χώρο τους (εμβαδού 2.317,20 τ.μ. και
883,57 τ.μ.).
Γίνεται σαφές ότι το Χιονοδρομικό Κέντρο Ζήρειας,
διασφαλίζει τη λειτουργία του καθώς με σύγχρονες
και αδειοδοτημένες υποδομές αλλά και με ασφαλή
πρόσβαση θα είναι σε θέση να προσελκύσει επενδύσεις ώστε να γίνει ένας ελκυστικός προορισμός για
όλους τους επισκέπτες της χώρας».
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Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Νέες καταστροφές στο
Τουριστικό περίπτερο
Ξυλοκάστρου

Νέες καταστροφές στο Τουριστικό Περίπτερο Ξυλοκάστρου καταγράφηκαν με τη θάλασσα να καταστρέφει τις παρεμβάσεις που είχαν γίνει κατά μήκος
της παραλιακής οδού.
Το θέμα έφερε στην επιφάνεια ο Σπύρος Καραβάς, επικεφαλής της αντιπολίτευσης και δημοτικός
Σύμβουλος Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης, ο οποίος
σημείωσε σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα:
«Όλοι θέλουμε την προστασία των ακτών μας από
την διάβρωση. Είναι θέμα ζωτικής σημασίας για τον
τόπο μας. Αυτό όμως όπως έχει περίτρανα αποδειχθεί είναι ότι η όποια παρέμβαση θέλει συνολικό σχεδιασμό και μελέτες.
Χωρίς μελέτη και χωρίς αδειοδοτήσεις γίνονται
ανεξέλεγχτα λιθορριπές και κατασκευάζονται πρόβολοι σε διάφορα σημεία του δήμου μας εδώ και δυο
χρόνια από την νέα δημοτική αρχή Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης. Αφού πανηγύρισαν για τις επεμβάσεις στο
ανατολικό Ξυλόκαστρο, μας κατηγόρησαν ότι καταγγείλαμε τα έργα αυτά…
Εμείς λέμε ξεκάθαρα ότι είμαστε θετικοί σε παρεμβάσεις που γίνονται για την προστασία από την
διάβρωση στη βάση μελετών και με την επίβλεψη ειδικών. Όλες οι υπόλοιπες παρεμβάσεις χωρίς τις παραπάνω προϋποθέσεις μας βρίσκουν αντίθετους και
δημιουργούν συνθήκες μεγαλύτερων καταστροφών
στο μέλλον».

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν
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Η δημοτική παράταξη «Το Μέλλον Σήμερα» καταθέτει την
πρότασή της για την υδροδότηση του δήμου Βέλου-Βόχας
Η δημοτική σύμβουλος Σούλα Μπιτσάκου αναλύει το σκεπτικό της για τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν ώστε
να αποκτήσουν πρόσβαση σε καθαρό πόσιμο νερό οι δημότες Βέλου-Βόχας
Στα δυσκολότερα προβλήματα/ερωτήματα συνήθως
οι απαντήσεις είναι πιο απλές. Ειδικότερα στην πολιτική,
τοπική ή κεντρική οι απαντήσεις γίνονται σύνθετες και
δύσκολες διότι υπεισέρχονται σε αυτές συμφέροντα μικροπολιτικά ή προσωπικών φιλοδοξιών.
Το ζήτημα του νερού στην περιοχή της βόρειας παραλιακής Κορινθίας, το ζήτημα του καθαρού πόσιμου νερού, είναι ένα πρόβλημα που μετρά πολλές δεκάδες, αν
όχι εκατοντάδες ετών.
Την απάντηση για το πώς η βόρεια παραλιακή Κορινθία
και δη η περιοχή της Βόχας, ειδικότερα δε του δήμου Βέλου-Βόχας, θα αποκτήσει το πολυπόθητο ανά τους αιώνες πόσιμο νερό, την έχει δώσει το επιστημονικό προσωπικό της Πολιτείας εδώ και αρκετά χρόνια με τη Σύνταξη
του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Βορείας
Πελοποννήσου.
Η παράταξή μας έχει μελετήσει διεξοδικά το Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Βορείας Πελοποννήσου,
έχει καταθέσει στοχευμένες παρεμβάσεις κατά καιρούς και
μάλιστα σε δύο δημόσιες εκδηλώσεις της, και με το παρόν
κείμενο καταθέτει την ξεκάθαρη ολοκληρωμένη πρότασή
της για το πώς θα φτάσει στις βρύσες των δημοτών μας καθαρό πόσιμο νερό.
Αρχικά να πούμε δυο λόγια για την υφιστάμενη κατάσταση. Ο δήμος Βέλου-Βόχας υδρεύεται από γεωτρήσεις
που αντλούν από τον υδροφόρο ορίζοντα του πεδινού
συστήματος Κιάτου-Κορίνθου. Το υδρολογικό αυτό σύστημα σύμφωνα με Σχέδιο Διαχείρισης, παρακολουθείται από 53 γεωτρήσεις και βρίσκεται σε πολύ κακή κατάσταση συνεπώς χαρακτηρίζεται ως «κόκκινο».

Οι κυριότεροι λόγοι γι’ αυτό το χαρακτηρισμό είναι: Η
ανεξέλεγκτη ανόρυξη υδρογεωτρήσεων, η υπεράντληση υδάτων που έχει οδηγήσει σε πτώση της στάθμης του
υδροφόρου ορίζοντα κάτω από επίπεδο της θάλασσας με
αποτέλεσμα την διείσδυση θαλασσινού νερού, η ρύπανση και νιτρορύπανση από τις ανθρώπινες χρήσεις.
Επομένως, οι όποιες γεωτρήσεις αντλούν από το σύστημα Κορίνθου – Κιάτου νερό δεν είναι δυνατόν να παράσχουν καθαρό πόσιμο νερό για ανθρώπινες ανάγκες.
Η λύση επομένως πρέπει να αναζητηθεί σε άλλα γειτονικά υδρολογικά συστήματα. Σε αυτό το σημείο επ’ ευκαιρία
να σημειώσουμε ότι το σύστημα Βορείας Πελοποννήσου
αντιμετωπίζεται ως ένα ενιαίο σύστημα Λεκανών απορροής και δεν λαμβάνει υπόψη του «σύνορα» δήμων ή
νομών, παρά υδρογεωλογικές λεκάνες.
Γειτονικό υδρολογικό σύστημα, το οποίο μάλιστα αποφορτίζεται στην περιοχή της Βόχας είναι το σύστημα Ζήρειας – Στυμφαλίας – Ασωπού. Στο σύστημα αυτό μάλιστα, όπως όλοι γνωρίζουμε εδώ και πάνω από 15 χρόνια
επιχειρείται η δημιουργία ενός μεγάλου φράγματος που
βρίσκεται μάλιστα εντός των διοικητικών ορίων του δήμου Βέλου-Βόχας.
Όπως περιγράφεται στο Σχέδιο Διαχείρισης το Σύστημα αυτό έχει μεγάλες ποσότητες νερού αποθηκευμένες στον υδροφόρο ορίζοντά του, αφού δέχεται μέση

ετήσια τροφοδοσία της τάξης των 60 εκατομμυρίων
κυβικών μέτρων νερού ανά έτος. Από το σύστημα σύμφωνα με τα στοιχεία του ΙΓΜΕ σήμερα αντλούνται μόνο
τα 8.000.000 κυβικά μέτρα νερού το χρόνο. Επομένως
υπάρχει μεγάλο πλεόνασμα νερού.
Δεύτερο στοιχείο, το εν λόγω σύστημα σύμφωνα με τις
μετρήσεις παρέχει νερό, καθαρό και πόσιμο απολύτως
κατάλληλο για ανθρώπινη χρήση· εντάσσεται, μάλιστα,
στο μητρώο προστατευόμενων περιοχών λόγω άντλησης υπόγειου ύδατος για ύδρευση.
Τρίτο στοιχείο και πλέον σημαντικό που ίσως δεν έχει
γίνει κατανοητό με σαφήνεια από τους δημότες και πολίτες: Οι απολήψεις νερού που γίνονται από αυτό το
σύστημα, δεν επηρεάζουν τα συνδεόμενα επιφανειακά
συστήματα ή οικοσυστήματα. Με απλά λόγια: Η στάθμη
της λίμνης Στυμφαλίας, ΟΥΔΕΜΙΑ ΣΧΕΣΗ έχει με την
άντληση υπογείων υδάτων για ύδρευση ή άρδευση που
πραγματοποιούν ήδη οι δήμοι Κορινθίων και Σικυωνίων
αλλά και οι κοινότητες της Στυμφαλίας.
Το σύστημα θεωρείται ότι έχει πλεόνασμα νερού άριστης ποιότητας, κατάλληλου για ανθρώπινη χρήση και
γι’ αυτό στον σχετικό χάρτη βάφεται «πράσινο».

Σύμφωνα με το Σχέδιο Διαχείρισης το Σύστημα Ζήρειας
– Στυμφαλίας – Ασωπού είναι το μοναδικό στο οποίο ο
δήμος Βέλου-Βόχας έχει εγγύτητα και ανήκει στα προστατευμένα συστήματα υδροληψίας για πόσιμο νερό.
Με δεδομένα τα παραπάνω η μόνη ρεαλιστική λύση
για την υδροδότηση του δήμου Βέλου-Βόχας με καθαρό
πόσιμο νερό είναι αυτό να γίνει από το υδρολογικό σύστημα Στυμφαλίας – Ασωπού.

Τι χρειάζεται όμως για να γίνει αυτό;
Αρχικά, χρειάζεται ξεκάθαρη πολιτική βούληση. Ένα
έργο σαν αυτό δεν γίνεται ούτε σε ένα ούτε σε δύο χρόνια.
Απαιτεί διεκδικήσεις με τεκμηριωμένες επιχειρηματολογίες βασισμένες στα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής.
Η ενδελεχής μελέτη του Σχεδίου Διαχείρισης αλλά και
των μελετών του ΙΓΜΕ και της διεύθυνσης Υδάτων μπορεί να προσθέσει κι άλλα πολλά επιχειρήματα, που τελικά
θα τεκμηριώσουν το αίτημα και θα καταστήσουν την υλοποίησή του αναπόφευκτη.
Δεύτερον, χρειάζεται επικοινωνία και συνεργασία με
τις ΔΕΥΑ των διπλανών δήμων (Κορινθίων και Σικυωνίων) οι οποίες έχουν ήδη κατοχυρώσει δικαιώματα άντλησης στο υδρολογικό σύστημα. Σύμφωνα με τη νομοθεσία,
χωρίς την άδειά τους δεν μπορεί κανείς φορέας να αντλήσει νερό από το εν λόγω σύστημα.
Τρίτον, χρειάζεται η συνεργασία της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων. Ο δήμος μας πρέπει να απευθυνθεί σε αυτή
την υπηρεσία προκειμένου να διασφαλίσει το δικαίωμά του
να αντλήσει καθαρό πόσιμο νερό από το σύστημα Στυμφαλίας – Ασωπού.
Τέταρτον, χρειάζεται ΜΕΛΕΤΗ για την χρήση νερών
από το υπό κατασκευή φράγμα του Ασωπού για υδρευτικές ανάγκες. Μην ξεχνάμε δύο πράγματα:

1. Ότι η κοιλάδα του Ασωπού εκφορτίζει το σύστημα
της Στυμφαλίας εκβάλλοντας στα όρια του δήμου
μας και κατά συνέπεια φέρνει κυριολεκτικά στην
πόρτα μας το πολυπόθητο νερό.
2. Ότι αργά ή γρήγορα το φράγμα θα τελειώσει και
πρέπει να είμαστε έτοιμοι ως δήμος για να
ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΟΥΜΕ την κάλυψη τόσο των αρδευτικών (άλλο μεγάλο κεφάλαιο) όσο και των
υδρευτικών αναγκών μας μέσω του μεγάλου
αυτού έργου. Αλλιώς για άλλη μια φορά θα βλέπουμε «τα τρένα να περνούν» και το νερό να
ανηφορίζει ή να κατηφορίζει για άλλες πολιτείες.
Όλα αυτά όταν ήδη προβλέπεται από το Σχέδιο Διαχείρισης ότι μετά την πλήρωση του ταμιευτήρα της
ΤΛ Ασωπού, θα ενταχθεί και αυτή στο πρόγραμμα
πρόσθετης παρακολούθησης για το Πόσιμο Νερό.
Δηλαδή η Πολιτεία έχει ήδη προνοήσει τη χρήση του
για ανάγκες ύδρευσης.
Πέμπτον, χρειάζεται συνεργασία με τους δύο γειτονικούς δήμους διότι τα δίκτυα τους ήδη φέρνουν το νερό
της Στυμφαλίας ανατολικά και δυτικά από το δικό μας
δήμο. Η εξασφάλιση της συνεργασίας μέσω μιας προγραμματικής (;;) ίσως είναι καίρια καθώς είναι πολύδαπανο, χρονοβόρο και πρακτικά ανέφικτο να δημιουργηθεί
τρίτο δίκτυο που θα φέρνει νερό από τη Στυμφαλία στο
δήμο μας. Όταν μάλιστα το ένα δίκτυο (Σικυωνίων) φέρνει
το νερό μέχρι τη γειτονιά μας (Μούλκι), το άλλο δίκτυο
(Κορινθίων) περνάει νότια του δήμου μας και όπως είπαμε και παραπάνω η ίδια η φυσική διέξοδος, η κοιλάδα του
Ασωπού φέρνει το νερό στην πόρτα μας.
Έκτον, όπως είπαμε και στο 4 σημείο χρειάζεται ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ που θα εξετάζει και θα προτείνει την
καλύτερη λύση για την υδροδότηση του δήμου ΒέλουΒόχας από τα δίκτυα των γειτονικών δήμων ή το Φράγμα
του Ασωπού.
Μια μελέτη που 11 χρόνια τώρα που υφίσταται ο δήμος μας δεν την είδαμε ούτε ως ιδέα να περνά έξω από
τη διοίκηση του δήμου Βέλου-Βόχας.
Τέλος, για να ξαναγυρίσουμε στο σημείο ένα, χρειάζεται
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΟΥΛΗΣΗ, συνεργασία με όλες τις δημοτικές
παρατάξεις, ενωμένο και αδιάσπαστο μέτωπο για την
ύψιστη διεκδίκηση, το μεγαλύτερο αγαθό που μπορεί να
διεκδικήσει ο δήμος μας.

Συνοψίζοντας προτείνουμε:
1ον. Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
και λήψη απόφασης που θα υπογραμμίζει την ομόθυμη
διάθεση όλων για τη διεκδίκηση του πόσιμου νερού από
το σύστημα Στυμφαλίας – Ασωπού.
2ον. Συγκρότηση διαπαραταξιακής επιτροπής που
θα έρθει σε επαφή με τις ΔΕΥΑ των γειτονικών δήμων
την Ειδική Γραμματεία Υδάτων και την Ελληνική Εταιρεία
Υδρογεωλογίας για την άντληση στοιχείων.
3ον. Ανάθεση από το δήμο σε ιδιώτη μελετητή μιας
πλήρους επιστημονικής μελέτης που θα εξετάζει τους
τρόπους με τους οποίους μπορεί το νερό του συστήματος
Στυμφαλίας – Ασωπού να καλύψει τις ανάγκες υδροδότησης της περιοχής μας, τα απαιτούμενα έργα και τους ορθότερους τρόπους διαχείρισης. Οι επιστήμονες έχουν το
λόγο σε αυτή την περίπτωση και θα πρέπει να προτείνουν
τις ενδεικνυόμενες λύσεις. Δεν είναι η θέση των αιρετών να πετάνε πυροτεχνήματα έωλων και ανεδαφικών
πολλές φορές, τεχνικών προτάσεων.
Κατόπιν, μετά τη σύνταξη της μελέτης θα εξεταστεί
εκ νέου το πλαίσιο δράσης και ενεργειών καθώς και η
περαιτέρω στρατηγική του δήμου μας στον αγώνα της διεκδίκησης του υπέρτατου αγαθού, του καθαρού πόσιμου
νερού στις βρύσες των δημοτών μας.
Σούλα Μπιτσάκου επικεφαλής
της δημοτικής παράταξης "Το Μέλλον Σήμερα
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Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

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]

e-mail: korantaniskonstantinos26@gmail.com

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

ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΚΟ

ΙΑΤΡΕΙΟ

Βλάσιος Ιωαν. Μπάρτζης
Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος
Ενηλίκων και Παίδων

| Μικροωτοσκόπηση. | Ακοοµετρία (τονική - οµιλητική),
τυµπανοµετρία, ακουστικό αντανακλαστικό,
έλεγχος ευσταχιανής σάλπιγγας
| Λειτουργική εξέταση οπισθίου λαβυρίνθου
- Αντιµετώπιση ιλίγγου θέσεως
| Ενδοσκοπικός έλεγχος ώτων, ρινός,
φάρυγγα, λάρυγγα µε εύκαµπτα & άκαµπτα
ενδοσκόπια - Video καταγραφή δεδοµένων
Κλεισθένους 43 Κιάτο, τηλ.: 27420 26486, κιν.: 6932 391104
e-mail: bartzisv@gmail.com

GRAPHIC DESIGN STUDIO

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

ΙΑΤΡΕΙΟ:

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

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Κοινωνία
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Προσεισμικός έλεγχος στα σχολεία
του δήμου Βέλου-Βόχας

Σε εξέλιξη βρίσκεται η β΄ φάση του σημαντικού προληπτικού ελέγχου
των σχολικών κτηρίων για την ασφάλεια των μαθητών

Τ

η δεύτερη φάση του προσεισμικού ελέγχου σε σχολικά κτήρια
πραγματοποιούν οι Τεχνικές
υπηρεσίες του δήμου Βέλου-Βόχας
σε συνεργασία με ομάδα έμπειρων Διπλωματούχων Πολιτικών Μηχανικών
και τη χρήση σύγχρονου εξοπλισμού
για τη πραγματοποίηση ελέγχων με μη
καταστροφικές μεθόδους.
Το έργο, που έχει ξεκινήσει από τις
10 Νοεμβρίου, έχει χρηματοδοτηθεί
από το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης»
και αποτελεί ένα εγχείρημα υψηλής

σπουδαιότητας για την ασφάλεια των
μαθητών, δεδομένου ότι ο δήμος βρίσκεται σε μία εξαιρετικά σεισμογενή
περιοχή.
Οι έλεγχοι στα εννέα σχολικά κτήρια
ολοκληρώθηκαν με τελευταίο σταθμό
το Γυμνάσιο-Λύκειο Βραχατίου από
όπου και οι σχετικές φωτογραφίες.
Αναμένεται σύντομα να ολοκληρωθεί και το υπολογιστικό τμήμα, το
οποίο θα προσφέρει χρήσιμα συμπεράσματα και θα αποτελέσει το πλαίσιο
πάνω στο οποίο θα προγραμματιστεί η

υλοποίηση των αναγκαίων παρεμβάσεων όπου χρειαστεί.
Η πρόληψη στην περίπτωση των
σεισμικών φαινομένων αποτελεί
την πλέον ενδεδειγμένη οδό για την
ασφάλεια των κατοίκων της περιοχής,
παιδιών και ενηλίκων και σε αυτό το
πλαίσιο ο δήμαρχος Βέλου-Βόχας Αννίβας Παπακυριάκος έχει διαχρονικά
επιδείξει μεγάλη ευαισθησία.
Γι’ αυτό εξάλλου, είχε φροντίσει με
πόρους από το ταμείο του δήμου, να
ολοκληρώσει την πρώτη φάση προ-

σεισμικού ελέγχου στα σχολικά κτήρια, ώστε η χρηματοδότηση που πέτυχε στη συνέχεια από το «Αντώνης
Τρίτσης» να του δώσει τη δυνατότητα
να προχωρήσει ένα βήμα περισσότερο και να ολοκληρώσει το κρίσιμο
αυτό έργο.
Η προληπτική και ουσιαστική αυτή
δράση αποδεικνύει έμπρακτα το ενδιαφέρον του Δήμου αλλά και του δημάρχου Βέλου-Βόχας στο ευαίσθητο
και κρίσιμο θέμα της προστασίας και
ασφάλειας, κυρίως, των παιδιών.

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

18 Κοινωνία

ΔΕΥΤΕΡΑ 6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

“Ένα γαρύφαλλο στην άμμο”
για την Γαρυφαλλιά Ψαρράκου

Ο πόνος για τον άδικο χαμό της Γαρυφαλλιάς Ψαρράκου
ξύπνησε σε εκδήλωση κατά της βίας των γυναικών και χρωματίστηκε από τις μουσικές νότες ενός τραγουδιού γραμμένου
στη μνήμη της.
Το CSI Institute και η Περιφέρεια Αττικής ένωσαν τις δυνάμεις τους στον αγώνα για την καταπολέμηση της βίας κατά
των γυναικών και οργάνωσαν την πρώτη εκστρατεία στην Ελλάδα με τίτλο: «Γίνε Άνθρωπος» που στόχο έχει την πρόληψη,
αλλά και την εξάλειψη κάθε μορφής έμφυλης βίας.
Σε αυτό το πλαίσιο, οι δύο φορείς οργάνωσαν συνέδριο
«Γίνε Άνθρωπος: Η εξάλειψη της βίας είναι καθήκον όλων
μας», που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 24 Νοεμβρίου και
στο οποίο συμμετείχε η μητέρα της Γαρυφαλλιάς Ψαρράκου,
από το Βέλο, η οποία δολοφονήθηκε στη Φολέγανδρο.
Ταυτόχρονα παρουσιάστηκε το τραγούδι “Γαρύφαλλο στην
άμμο” που γράφτηκε για την 26χρονη Γαρυφαλλιά. Το έγραψε ο μουσικός Αντώνης Αγγελίδης με αφορμή την εκστρατεία
“Γίνε Άνθρωπος” όπου προβλήθηκε και το βίντεο κλιπ. Στο
βίντεο κλιπ, που έχει γυριστεί στη μαρίνα του Κιάτου, συμμετέχουν η μητέρα και η αδελφή της άτυχης Γαρυφαλλιάς, αλλά
και η μητέρα της Ερατούς Μανωλακέλλη που δολοφονήθηκε
το 2019 στη Μυτιλήνη από τον εν διαστάσει σύζυγό της.

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

46 φιάλες αίμα συγκέντρωσαν στον Άσσο
Στην εθελοντική αιμοδοσία που διοργάνωσε
ο Χορευτικός & Λαογραφικός Σύλλογος "Η Ρέα"

Την Κυριακή 21 Νοεμβρίου διοργανώθηκε
εθελοντική αιμοδοσία στον Ι.Ν. Απ. Πέτρου
και Παύλου στον Άσσο από την Ενοριακή Επιτροπή αιμοδοσίας Άσσου και τον Χορευτικό &
Λαογραφικό Σύλλογο Άσσου « Η ΡΕΑ».
Συγκεντρώθηκαν 46 φιάλες αίμα, «πολύτιμη
δωρεά ζωής στο κοινωνικό σύνολο», όπως
σημειώνεται στο δελτίο τύπου του συλλόγου

"Η ΡΕΑ". Στο ίδιο κείμενο αναφέρεται επίσης ότι
«Όλοι νοιώθουμε απέραντη ευγνωμοσύνη στους
εθελοντές αιμοδότες που ακόμα για μια φορά
έδωσαν το παρόν στην εθελοντική αιμοδοσία.
Ευχαριστούμε πολύ το νοσοκομείο Κορίνθου
για την εξαιρετική συνεργασία καθώς επίσης τα
μέλη και τους φίλους που έφεραν εδέσματα για
τους αιμοδότες».

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
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Πολιτισμός
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“Χώμα στα χέρια κάρπισε” στο Δημοτικό Θέατρο Κιάτου
Ο Σύλλογος Πολιτισμού «Σαν Παραμύθι» παρουσιάζει, τη θεατρική παράσταση «Χώμα στα χέρια κάρπισε»,
αποτέλεσμα της ευτυχούς συνεργασίας με την Δραματική Σχολή Αθηνών “Γιώργος Θεοδοσιάδης”.

Η

θεατρική παράσταση «Χώμα στα χέρια
κάρπισε» θα φιλοξενηθεί το Σάββατο
11 Δεκεμβρίου 2021
στο Δημοτικό Θέατρο Κιάτου, στο πλαίσιο
των εορτασμών για τα «200 χρόνια από
την Ελληνική επανάσταση».

γία του Κώστα Κουτσουρέλλη, “Η Ελλάς
των Ελλήνων – δύο αιώνες εθνικά δεινά
στον καθρέφτη της ποίησης».
Είσοδος: 10 | Απαραίτητη η κράτηση
θέσης:
www.viva.gr/tickets/theater/
choma-sta-cheria-karpise
Ευχαριστίες του συλλόγου προς

Λίγα λόγια για το έργο.
Το έργο βασίζεται στην δημοτική ποίηση και ειδικότερα στις «Παραλογές», που
αποτελούν μία ιδιαίτερη κατηγορία παραδοσιακών τραγουδιών. Οι παραλογές,
είναι πολύστιχα αφηγηματικά τραγούδια
που περιγράφουν μια ολοκληρωμένη ιστορία. Εντάσσουν στο -συνήθως
δραματικό- περιεχόμενό τους, διάφορα
υπερφυσικά, παράλογακαι εξωλογικά
στοιχεία. Οι παραλογές έχουν πυκνή αφήγηση, γρήγορη ροή στην εξέλιξη της ιστορίας και θεωρούνται από πολλούς ως η
σημαντικότερη καλλιτεχνική δημιουργία
του λαού μας. “Η παράσταση «ΧΩΜΑ ΣΤΑ
ΧΕΡΙΑ ΚΑΡΠΙΣΕ» θέλει να επικοινωνήσει
στο κοινό, τον αστείρευτο πλούτο και την
δύναμη της δημοτικής μας ποίησης που
πάντα βρίσκει τον τρόπο να στοχεύσει
στην καρδιά μας, να μας συγκινήσει και
να μας κάνει να εκτιμήσουμε βαθύτερα
και ουσιαστικότερα τις ρίζες μας.” Βασίλης Ρίσβας | Ηθοποιός και σκηνοθέτης
της παράστασης

Συντελεστές:
Σκηνοθεσία: Βασίλης Ρίσβας
Επιμέλεια κοστουμιών και σκηνικών
αντικειμένων: Ανδρέας Καρβουντζής /
Αγνή Καρβουντζή
Μουσική επιμέλεια: Πηνελόπη Σκαλκώτου
Τεχνικός ήχου / Φωτισμός: Χρήστος Πα-

νούσης
Επιμέλεια και σχεδίαση αφίσας, προγράμματος, banner: Κώστας Καραγκούνης
Επικοινωνία και Social media: Λιάρου
Χριστίνα
Φωτογραφίες: Σωτήρης Ζησίδης / Άννα
Ευθυμιάδου / Δημήτρης Κακές
Τρέιλερ: Δημήτρης Κακές
Παίζουν οι ηθοποιοί: Πηνελόπη Σκαλκώτου / Γιολάντα Λασκαρίδη / Ναταλία Καντεμνίδη / Νίνα Έππα / Ανδρέας Λόντου /
Στέλιος Σάμιος

ΠΑΡΑΛΟΓΕΣ
• Της Αδικοθανατισμένης | Πηνελόπη
Σκαλκώτου
• Φωνή νεκρού από το μνήμα | Στέλιος
Σάμιος
• Γάμος του ήλιου και του φεγγαριού |
Ναταλία Καντεμνίδη
• Η κακιά πεθερά | Γιολάντα Λασκαρίδη
• Ο Γιάννος και η Μαρουδιώ | Νίνα Έππα
• Ο γυρισμός του ξενιτεμένου συζύγου
| Ναταλία Καντεμνίδη, Στέλιος Σάμιος
• Η άπιστη γυναίκα | Ανδρέας Λόντου
• Τα aγαπημένα αδέρφια και η άπιστη
γυναίκα | Νίνα Έππα
• Σαν παραμύθι | Γιολάντα λασκαρίδη,
Στέλιος Σάμιος
• Το τραγούδι του Αντρειωμένου (απόσπασμα) | Ναταλία Καντεμνίδη
• Φόνος νέου για μια μαυρομάτα | Νίνα

Έππα
• Ο Βρικόλακας (απόσπασμα) | Πηνελόπη Σκαλκώτου, Στέλιος Σάμιος
• Του γεφυριού της Άρτας | Γιολάντα Λασκαρίδη

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ
• Το Μαργούδι | Παραδοσιακό Θράκης
• Μπροστά τραβάει ο Αυγερινός | Δημοτικό
• Σήμερα γάμος γίνεται | Παραδοσιακό
Πάρου σε διασκευή Πηνελόπης Σκαλκώτου
• Δεν ξημερώνεις | Παραδοσιακό Πάτμου
• Πειρασμέ | Στίχοι / Μουσική: Γιολάντα
Λασκαρίδη
• Αγάπησά την που’καρκιάς | Παραδοσιακό Κύπρου
• Τι καλά το λέει τ’αηδόνι | Παραδοσιακό
Θράκης
• La genese | Armand Amar
• Της τρίχας το γεφύρι | Παραδοσιακό
Πόντου
• Την ξενιτιά την αρφανιά | Ν.Γ Πολίτη
(μελοποίηση Πηνελόπη Σκαλκώτου)
Η επιλογή της δημοτικής ποίησης έγινε
από το βιβλίο “Παραλογές» του Γιώργου
Ιωάννου. Η σύνθεση των παραλογών με
αποσπάσματα από την νεοελληνική ποίηση βασίστηκε αποκλειστικά στην ανθολο-

• τον Κώστα Κοντογιάννη, διευθυντή της
Δραματικής Σχολής Αθηνών – Γιώργος
Θεοδοσιάδης, για την έμπρακτη υποστήριξη,
• τον συγγραφέα Κώστα Κουτσουρέλλη,
για την ευγενική παραχώρηση τμημάτων
της Ανθολογίας του,
• την Άννα Ευθυμιάδου και τον Σωτήρη Ζησίδη, διαχειριστές του ιστότοπου
Press Crew, για την επικοινωνία και
προβολή της παράστασης υπό το καλλιτεχνικό τους πρίσμα.

ΧΟΡΗΓΟΊ
• ΗΛΕΚΤΟΚΙΝΗΣΗ ΚΩΣΤΑΚΗΣ | ΚΙΑΤΟ
• ΒΟΝΤΒΙΛ / Κατάστημα γυναικείων ρούχων | ΚΙΑΤΟ
• EASY FIT Γυμναστήριο / Κέντρο σωματικής ευεξίας | ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ
• ΜΕΛΛΙΟΣ / Κάβα | ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ
• ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ | ΚΙΑΤΟ /
ΒΕΛΟ
• ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΝΑΓΟΣ ΣΙΔΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ | ΚΙΑΤΟ
• RED STREET CAFÉ | ΚΙΑΤΟ
• ΤΕΝΤΕΣ «ΓΙΑΝΝΗΣ» | ΚΙΑΤΟ
• CORIN Π&Β ΤΣΑΝΤΙΛΑΣ ΑΕ | ΚΙΑΤΟ
• ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Π. ΚΟΛΟΒΙΝΟΣ
| ΚΙΑΤΟ
• BEST FRIENDS PET MARKET | ΚΙΑΤΟ
• ΓΑΪΤΑΝΗΣ ΥΛΙΚΑ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ | ΚΙΑΤΟ
• ΓΡΗΓΟΡΗΣ CAFÉ | ΚΙΑΤΟ
• LIA’S TRAVEL & TOURS | ΚΙΑΤΟ
• ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ | ΚΙΑΤΟ

Υποστηρικτές
ΝΠΔΔ Η ΜΗΚΩΝΗ Δήμου Σικυωνίων

ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ
& ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ

Γλ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΟΥΒΙΤΑΚΗΣ

Ζευγολατιό
Κορινθίας

Άσσος
Κορινθίας

ΤΗΛ.:

ΤΗΛ.:

27410 56566

27410 89117

∆ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΕΙ

Κιν.: 6944 243418 & 6937 114763

BOX CENTER
Γ. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ - Ν. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΟΕ

ΠΩΛΗΣΗ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ
& ΕΙ∆ΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Ζευγολατιό Κορινθίας
τηλ: 27410 55151
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ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΊΑΣΗ
Γράφει η ΛΙΤΣΑ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ

ΝΊΚΟΣ ΞΈΝΙΟΣ

ΤΑ ΣΠΛΑΧΝΑ
εκδ. ΚΡΙΤΙΚΗ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Ελληνική Λογοτεχνία
ISBN: 9789605863166
Σελίδες: 296

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

Δομημένο σε τέσσερα μέρη, το νέο
μυθιστόρημα του Νίκου Ξένιου, Τα
σπλάχνα, καταγράφει τα στάδια διαμόρφωσης της ιδεολογίας και της προσωπικότητας του Άλκη Δομέστικου,
ενός καθηγητή με ρευστή συνείδηση
που προβαίνει σε στρέβλωση της ιστορικής αλήθειας. Ανακαλώντας το τραύμα από την απώλεια των αγαπημένων
του προσώπων και τις οδυνηρές μνήμες της παιδικής του ηλικίας, το βιβλίο
διατρέχει τα ιστορικά γεγονότα που
επηρέασαν τις μάζες και άλλαξαν τη
μορφή των ευρωπαϊκών μεγαλουπόλεων από τον Μεσοπόλεμο έως τις αρχές του εικοστού πρώτου αιώνα.
Με σημείο εκκίνησης τον εμπρησμό
της εβραϊκής συνοικίας Κάμπελ στη
Θεσσαλονίκη το 1931, σελίδες ημερολογίων αποκαλύπτουν τις πιο επικίνδυνες, σκοτεινές πτυχές του ανθρώπινου ψυχισμού και του απαγορευμένου
ερωτισμού, καθώς ο ήρωας διέρχεται
όλα τα στάδια της ενηλικίωσης: από τα
πρώτα ερωτικά σκιρτήματα φτάνει στα
φοιτητικά χρόνια, από τον γάμο στην
πατρότητα και από την επαγγελματική
ανάδειξη στην κρίση της ωριμότητας.
Στο τέλος, όπως συμβαίνει συχνά και
στην πραγματική ζωή, ένα τυχαίο περιστατικό μια έκθεση ζωγραφικής στο
Βερολίνο, ανασύρει μια σημαντική
ανάμνηση και τον οδηγεί στη βαθύτερη γνώση του εαυτού του.

Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΜΑΣ

Τα Σπλάχνα, τίτλος μιας θεματικής
έκθεσης ζωγραφικής στο Βερολίνο,
δημιουργεί τον κατάλληλο συνειρμό

στον πρωταγωνιστή της
ιστορίας, να ανασύρει μια
ανάμνηση «κλειδί» και να
τον οδηγήσει στη βαθύτερη γνώση του εαυτού
του.
Σε αυτό το μυθιστόρημα του κυρίου Ξένιου, με
έναν τρόπο ολοζώντανο
και επιβλητικό,
βλέπουμε την ιστορία του
κεντρικού ήρωα Άλκη
Δομέτσικου που ξεκινάει
την εποχή του μεσοπολέμου στη Θεσσαλονίκη ως τις αρχές
του αιώνα μας.
Μια ιστορία χωρισμένη σε τέσσερα
μέρη, που με την αφηγηματική εναλλαγή προσώπων, μας κάνει μάρτυρες της
δημιουργίας της προσωπικότητας του
αμφιλεγόμενου, εκκεντρικού, κατά
βάση ιστορικού, αλλά επί της ουσίας
φιλόσοφου της ζωής, αρνητικού ήρωα
του συγγραφέα μας.
Μέσα από μια απλή, μικροαστική,
καθημερινή ζωή προσπαθεί, χωρίς
μεγάλη επιτυχία, όχι μόνο να ισορροπήσει το χάσμα που υπάρχει ανάμεσα
σε αυτόν και τους συνανθρώπους του,
αλλά και να ξεχωρίσει πνευματικά και
να αφήσει το στίγμα του, με τον δικό
του, στρεβλό τρόπο.
Οι συμπρωταγωνίστριες που πλαισιώνουν τον Άλκη Δομέτσικο παίζουν
έναν πολύ καθοριστικό ρόλο στη ζωή
του, όχι μόνο στη διαμόρφωση της
προσωπικότητάς του, αλλά η κάθε μια
θα τον στιγματίσει ανεξίτηλα σε κάποια
στάδια της ζωής του.
Είναι ένα αναμφισβήτητα πολιτικό
βιβλίο όπου φαίνεται ολοκάθαρα η
Ευρώπη να είναι το λίκνο, όπου εκκολάπτονται οι αυταρχικές ιδεολογίες και
υλοποιούνται τα σχέδια των ακραιφνών εθνικιστών. Στις ευρωπαϊκές μεγαλουπόλεις των δεκαετιών ’60 και ’70
οι μάζες φαίνονται να απορροφώνται
από τους ηγέτες και γι’ αυτό ο Άλκης
Δομέστικος καταφεύγει σε αυτές: η Ελ-

- Ακοολογικός έλεγχος
παίδων & ενηλίκων

- Έλεγχος λαβυρινθικής
λειτουργίας (Ίλιγγος/Ζάλη)

- Εκτίμηση εμβοών (βουητά)
και ροχαλητού

- Ενδοσκοπικός έλεγχος
ρινός, φάρυγγα, λάρυγγα
και ώτων

λάδα δεν τον χωρά
γιατί συνεχίζει να
αναπνέει ελεύθερα.
Αρχίζει σιγά σιγά να
χάνει την ισορροπία
του και η ψυχική
του κατάσταση γίνεται ετοιμόρροπη, με
εγγενείς αδυναμία
επικοινωνίας.
Νοσεί ο ίδιος,
όπως ακριβώς η σημερινή Ευρώπη, που
δεν είναι τίποτα άλλο
από ένα απολίθωμα μετα-αποικιακών
εμμονών και μια παθολογική προσκόλληση στα κεκτημένα μετά τον πόλεμο.
Δεν υπάρχουν επί της ουσίας οι συνεκτικοί δεσμοί των λαών της Ευρώπης,
παρά μόνο η αποτυχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο εθνικισμός αναβιώνει,
ο τοπικισμός ενισχύεται, οι επιμέρους
ομάδες υπερτονίζουν τα εθνικά τους
χαρακτηριστικά και περιφρονούν τους
ενοποιητικούς παράγοντες που πιθανόν να γεφύρωναν τις αντιθέσεις.

Λίγα λόγια για τον συγγραφέα

Σπούδασε Φιλοσοφία στο Πανεπιστήμιο
Κρήτης και το 1986 ξεκίνησε μεταπτυχιακές σπουδές με τον Κορνήλιο Καστοριάδη στην Ecole des Hautes Etudes en
Sciences Sociales στο Παρίσι. Ως διδάκτορας της Πολιτικής Φιλοσοφίας δημοσίευσε μελέτες και ανακοινώσεις σε διεθνή
συνέδρια. Συνεργάστηκε στο "Λεξικό θεατρικών όρων" (Κοάν) και στην "Ισπανική
Γραμματική" του Στ. Ροδαρέλλη (Ίασπις)
και συμμετείχε στον τόμο "Greek magic"
(Routledge). Διδάσκει στο Μουσικό Λύκειο
Αλίμου. Συνεργάζεται με το περιοδικό "Αρχαιολογία και Τέχνες" και την "Bookpress",
εκτάκτως δε και με τα περιοδικά "Ιστός",
"Οδός Πανός", "Δέ(κατα)", "Athens Review
of Βooks", "Ποιητική" και "Ουτοπία". Έχει
δημοσιεύσει τη συλλογή διηγημάτων "Το
άχτι" (Φαρφουλάς, 2011) και τις νουβέλες
"Ένα τριάρι για τον Οιδίποδα" (Φαρφουλάς,
2012) και "Το κυνήγι του βασιλιά Ματθία"
(Κριτική, 2017).

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Στην εκδήλωση του
Καλογεροπούλειου
Ωδείου ο Τάσος
Γκιολής

Στην δεύτερη εκδήλωση του 1ου Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής MusiKaloy βρέθηκε ο αντιπεριφερειάρχης Κορινθίας Τάσος
Γκιολής το Σάββατο 13 Νοεμβρίου.
Το Φεστιβάλ είναι αφιερωμένο στη ζωή
του Αρίωνα του ξακουστού μουσικού της
κορινθιακής αρχαιότητας και η μουσική παράσταση αποτελεί μια σύνθεση του καλλιτεχνικού διευθυντή του Καλογεροπούλειου
Ωδείου, Παναγιώτη Θεοδοσίου που περιελάμβανε αφήγηση, ενόργανο σύνολο και
εικαστικές παρεμβάσεις.
Η μουσική παράσταση στην οποία παρέστη ο Τάσος Γκιολής, ακολουθούσε την
ιστορία του ήρωα της αρχαιότητας, ο οποίος την εποχή του τύραννου της Κορίνθου,
Περίανδρου – όπως ο Ηρόδοτος αναφέρει
– δοκίμασε την τύχη του πραγματοποιώντας
ένα ταξίδι γεμάτο κινδύνους στην Ιταλία, το
οποίο ακολούθησε η περιπετειώδης επιστροφή του στην Ελλάδα και στην Κόρινθο.

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Αγροτικά
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Φράγμα Ασωπού: Γαλάζια ψέματα
και τεκμηριωμένες αλήθειες

Η Οργάνωση Μελών ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Βέλου-Βόχας με ανακοίνωσή της τοποθετείται για τις καθυστερήσεις
και τις πολιτικές ανακοινώσεις σχετικά με το μεγάλο έργο του Φράγματος του Ασωπού
«Έχουμε ακούσει διάφορα για το Φράγμα του
Μέχρι το 2013 είχε εγκαινιασθεί το …εργοτάΑσωπού από την ΝΔ, εκτός από την αλήθεια», ανα- ξιο από όλους τους εκλεγμένους περιφερειακούς
φέρει το Δελτίο Τύπου της ΟΜ Βέλου-Βόχας και συμβούλους, υπουργούς, βουλευτές και περιφεσυνεχίζει: «Τώρα όλα τα στελέχη της διεκδικούν ρειάρχες της ΝΔ
ρόλο και δάφνες χωρίς και
Στο τέλος του 2014 το έργο
πάλι να λένε την αλήθεια. Πρόείχε εγκαταλειφθεί, με σοβαρό
σφατα μάλιστα, μετά τις αποκακίνδυνο να απενταχθεί και να
λύψεις στο συνέδριο του δήμου
μην συνεχιστεί η ευρωπαϊκή
«Η κυρίως μελέτη των
Βέλου-Βόχας τον Οκτώβριο, για
χρηματοδότησή του στην επόδικτύων δεν έχει καν
τις τελευταίες καθυστερήσεις,
μενη προγραμματική περίοδο.
προκηρυχθεί μέχρι
τόσο στην πρόοδο του έργου
Επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ,
σήμερα
και θα χρειαστούν μετά από επίπονες προσπάθειες
όσο και στην προκήρυξη της
3 χρόνια ολοκλήρωσης
μελέτης του αρδευτικού δικτύτης πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΑου, έσπευσαν να προκαλέσουν
και άλλα τόσα τουλάχιστον ΑΤ:
ενημερωτική σύσκεψη υπό τον
το έργο μεταφέρθηκε στην
για την κατασκευή του
αρμόδιο
αντιπεριφερειάρχη
προγραμματική περίοδο 2014δικτύου».
Προγραμματισμού και Ανάπτυ2020 και εξασφαλίστηκε η συξης, η οποία κατέληξε στο απίνέχιση της ευρωπαϊκής χρηστευτο «θα ακολουθήσουν επαφές και συναντήσεις ματοδότησης έργου με πόρους του Προγράμματος
στα αρμόδια υπουργεία».
Αγροτικής Ανάπτυξης με σχετική απόφαση τον Ιούλιο του 2016.
Να θυμίσουμε συνοπτικά την πρόσφατη
Διασφαλίστηκε η ανάληψη εκτέλεσης του έργου
ιστορία του Φράγματος:
από τον Άκτωρα μετά την πτώχευση της εταιρείας

‘Ιόνιος’ το 2018.
Εγκρίθηκε, με όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες, η συμπληρωματική χρηματοδότηση άνω των
12 εκατ. ευρώ για την αντιμετώπιση προβλημάτων
του έργου.
ΓΥΡΙΣΤΕ ΣΕΛΙΔΑ
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Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Λεμόνι: Προβληματισμός
στους Κορίνθιους αγρότες
Aναφορά στη Βουλή από τον Γιώργο Ψυχογιό

Εγκρίθηκε η δέσμευση Προϋπολογισμού 3 εκατ. ευρώ για
την εκπόνηση της μελέτης των
αρδευτικών δικτύων που για 2.5
χρόνια η κυβέρνηση της ΝΔ την
είχε στα συρτάρια και τώρα ακόμα τα στελέχη της ‘μπερδεύουν’
την προκήρυξη της μελέτης με
την κατασκευή του αρδευτικού
δικτύου.
Άφησε στα μέσα του 2019 κατασκευασμένο άνω του 60% του
συνολικού έργου και ένα εργοτάξιο με κοντά στους 70 εργαζόμενους.
Επί κυβέρνησης ΝΔ, παρά
τους ισχυρισμούς των τοπικών
παραγόντων, έχει πέσει ο ρυθμός κατασκευής του έργου, γιατί
εκκρεμεί η έγκριση και χρηματοδότηση της γεωτεχνικής μελέτης και της έρευνας για τον
υπερχειλιστή, αλλά και η έγκριση των εργασιών αντιστήριξης
πρανούς του υπερχειλιστή και
η κατασκευή του. Αποτέλεσμα,
οι μεγάλες αναιτιολόγητες καθυστερήσεις χωρίς ουσιαστικές
πολιτικές πρωτοβουλίες, πέραν
της επικοινωνιακής προβολής
των στελεχών της ΝΔ στο νομό,

για την επίλυσή τους.
Σήμερα, είναι αναγκαία η κινητοποίηση για την ταχύτερη δυνατή ολοκλήρωση του φράγματος
του Ασωπού και τη λειτουργική
απόδοσή του στους καλλιεργητές της περιοχής ώστε να καλυφθούν οι αρδευτικές ανάγκες με
δεδομένη την μεγάλη καθυστέρηση στην ολοκλήρωση του έργου, αφού η κυρίως μελέτη των
δικτύων δεν έχει καν προκηρυχθεί μέχρι σήμερα και θα χρειαστούν 3 χρόνια ολοκλήρωσης
και άλλα τόσα τουλάχιστον για
την κατασκευή του δικτύου.
Πρέπει να συζητηθούν σοβαρά
λύσεις μεταβατικού χαρακτήρα,
όπως η δυνατότητα εκσυγχρονισμού του δικτύου ΑΟΣΑΚ και
η σύνδεσή του με το έργο του
φράγματος όταν αυτό ολοκληρωθεί (αναμένεται το 2022), η δημιουργία φορέα διαχείρισης του
αρδευτικού νερού, ανεξάρτητου
από τον ΑΟΣΑΚ για να αποφευχθούν τραγικές για την τοπική
γεωργία συνέπειες.
Οργάνωση Μελών ΣΥΡΙΖΑΠροοδευτική Συμμαχία ΒέλουΒόχας

Προβληματισμός επικρατεί στις τάξεις
των Κορίνθιων αγροτών, καθώς η εμπορία του λεμονιού βρίσκεται σε ιδιαίτερη
κρίσιμη φάση, με τη ζήτηση να έχει πέσει
κατακόρυφα τις τελευταίες μέρες.
Όπως εξηγεί στο ypaithros.gr ο γεωπόνος και παραγωγός Κωνσταντίνος Πάπας, "είμαστε στην αρχή της συγκομιδής,
αλλά παράλληλα περνάμε και μία ύφεση.
Φαίνεται ότι τα συσκευάσματα έχουν στοκάρει αρκετές ποσότητες που δεν έχουν
φύγει και για αυτό δεν υπάρχει κίνηση.
Το Intertonato ξεκίνησε στα 60 λεπτά και
έπεσε στη συνέχεια στα 50 για να φθάσουμε σήμερα στην αδυναμία πώλησης λόγω
των εισαγωγών από την Τουρκία από ό,τι
μας ενημερώνουν οι έμποροι".
Σε ό,τι έχει σχέση με την ποιότητα, ο κ.
Πάπας τονίζει ότι δεν υπάρχει πρόβλημα με
την ποιότητα των λεμονιών της περιοχής,
αφού δεν δημιουργήθηκαν προβλήματα
στους μήνες της παραγωγής. "Αξίζει, όμως,
να επισημάνουμε το πρόβλημα με την έλλειψη νερού, αφού περάσαμε και το φθινόπωρο χωρίς βροχές, ενώ οι γεωτρήσεις ήταν
στα όριά τους. Το πρόβλημα με την άδρευση
είχε ως αποτέλεσμα τη μικροκαρπία σε όσες
περιοχές δεν αρδρεύτηκαν", προσθέτει. Το
δεύτερο πρόβλημα που αντιμετώπισαν οι
παραγωγοί ήταν η εμφάνιση του κόκκινου
τετράνυχου της Ανατολής.
Όπως μας επεσήμανε ο Κωνσταντίνος
Πάπας, "εμφανίστηκε στις αρχές Σεπτέμβρη και έχει πλήξει μεγάλες εκτάσεις.
Αυτό φυσικά έφερε αύξηση του κόστους
παραγωγής για την καταπολέμησή του".

Στη βουλή με αναφορά οι τιμές
των λεμονιών
O Βουλευτής Κορινθίας ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ,
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κ. Γιώργος Ψυχογιός, κατέθεσε ως Αναφορά την από 30/11/2021 Επιστολή του
Αγροτικού Συνεταιρισμού πωλήσεων
εσπεριδοειδών Ξυλοκάστρου.
Σύμφωνα με την επιστολή, οι τιμές των
λεμονιών είναι επιεικώς εξευτελιστικές
(0,25-0,27 Ευρώ/κιλό), τη στιγμή που το
κόστος καλλιέργειας είναι μεγάλο και το
κόστος παραγωγής αυξάνεται συνεχώς.
Οι παραγωγοί τονίζουν πως δεν έχουν
λάβει καμιά βοήθεια λόγω πανδημίας και
ζητούν άμεση στήριξη από τη Κυβέρνηση, ώστε να αναστραφεί το κλίμα και να
διαθέσουν τα προϊόντα τους σε αξιοπρεπείς τιμές, αλλά και να καλύψουν τις βασικές ανάγκες διαβίωσής τους.
Ζητούν ενίσχυση της εξαγωγής των
παραγόμενων προϊόντων, οικονομική ενίσχυση με βάση την παραγωγή τους, καθώς
και μείωση των αθρόων εισαγωγών λεμονιών με πιθανά υπολείμματα, μάλιστα, μη
επιτρεπόμενων στην ΕΕ φυτοφαρμάκων.
Ως εκ τούτου, με την κοινοβουλευτική αυτή παρέμβαση, ο κ. Ψυχογιός ζητά
άμεσες απαντήσεις και ενέργειες, αξιοποιώντας όλα τα διαθέσιμα μέσα πίεσης
για την στήριξή των παραγωγών και ενός
πολύ κρίσιμου προιόντος για τη Δυτική
Κορινθία και συνολικά το Νομό.

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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