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Νερό από τη 
Στυμφαλία σε Άσσο-
Λέχαιο και Τενέα

Στην Θεοπροσφορά 
τα υπόλοιπα της 
διανοµής ΤΕΒΑ από 
τον δ. Βέλου-Βόχας

ΚΙΑΤΟ
Φαντασµαγορική έναρξη 
των χριστουγεννιάτικων 
εκδηλώσεων
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Σηµαντικό έργο για  
την επιστηµονική έρευνα αλλά 
και την εκλαΐκευση της γνώσης 
µέσα από τη συνεργασία της 
Περιφέρειας Πελοποννήσου και 
του Εθνικού Αστεροσκοπείου 
Αθηνών

Το πρωί της 18 Δεκεµβρίου οι ηµιορεινές και ορεινές 
περιοχές ξύπνησαν ντυµένες στα λευκά ■ σελ.  7
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Η σελίδα του Λέωντος...

Ν α ιδιωτικοποιήσουμε τη ΔΕΗ ώστε με τον ανταγωνισμό να πέσουν οι τιμές 
μας καθησύχαζαν οι κυβερνώντες μας. Και τη ΔΕΗ πουλήσαμε και ιδιωτικές 

εταιρίες φτιάξαμε, αλλά οι τιμές στην ανηφόρα. 
Μήπως τελικά μας δουλεύουν, λέω μήπως???

Κ αλώς τηνε κι ας βιάστηκε η με-
τάλλαξη ‘Ο’. Κουράγιο αδέλφια 

άλλες εννέα(9) ονομασίες έμειναν στο 
αλφάβητο και μετά θα τελειώσει και η 
πανδημία, γιατί «ότι δεν έχει όνομα, 
δεν υπάρχει», που λένε και οι αρχαίοι 
Κινέζοι!!!

Π ρόστιμο 100€ στους ανεμβολί-
αστους. Σε αυτούς που δε φρό-

ντισαν για την ενίσχυση του Ε.Σ.Υ. τι 
πρόστιμο να βάλουμε άραγε???

Τ ι να τις κάνουμε τις ΜΕΘ αφού 
έτσι και αλλιώς θα πεθάνουμε 

όλοι, δήλωσε στη βουλή ο πρωθυ-
πουργός μας και έτσι καταλάβαμε όλοι 
γιατί έχουμε τον υψηλότερο δείκτη 
θανάτων σε όλη την Ευρώπη. 
Άντε καλό παράδεισο αδέλφια!!! 

Μ ητροπολίτης της επαρχίας, 
αρνητής του ιού και των εμβο-

λιασμών, που αρρώστησε άσχημα και 
χρειάστηκε ΜΕΘ, του βρήκαν σε νοσο-
κομείο της Αθήνας σε λίγες ώρες, ενώ 
άλλοι περιμένουν στην ουρά για μέρες 
και αν. Τελικά άμα έχεις το θεό μαζί 
σου όλα γίνονται και ΜΕΘ βρίσκονται. 

Μετανοείτε άπιστοι γιατί σας βλέπω 
σε διάδρομο με τα σωληνάκια να κρέ-
μονται!!!

Ν α απολύονται οι ανεμβολίαστοι 
πρότεινε ο υπουργός ανάπτυ-

ξης στους εργοδότες (μεγάλε Άδω-
νη, έγραψες πάλι), ανάμεσα σε άλλα 
εμπνευσμένα μέτρα (απαγορεύσεις, 
πρόστιμα, κλπ), τα οποία εφαρμόζο-
νται σταδιακά.

Εγώ προτείνω να αρχίσουμε να 
εκτελούμε μερικούς με δημόσιο λι-
θοβολισμό, γιατί με τα ημίμετρα της 
κυβέρνησης δε βλέπω να γίνεται δου-
λειά!!!

Κ άποιοι λεβέντες αυτοαποκαλού-
μενοι «Έλληνες Αυτόχθονες Ιθα-

γενείς» και αρνητές του κορονοϊού και 
των εμβολιασμών, συνέλαβαν ένα γυ-
μνασιάρχη στο Αιγίνιο Πιερίας και του 
πέρασαν χειροπέδες, επειδή εφαρμό-
ζει τους  νόμους. 

Παρακαλώ να αντιμετωπιστούν 
με επιείκεια από τη δικαιοσύνη, για-
τί όπως φαίνεται τα εμβόλια έχουν 
παρενέργειες και στους ανεμβολία-
στους!!!

Τ ώρα που πεθαίνουν σωρηδόν οι 
ανεμβολίαστοι συνταξιούχοι από 

τον covid, μήπως να πάρουμε καμιά 
αυξησούλα από τα περισσεύματα όσοι 
επιζήσουμε. Δεν είναι άσχημη ιδέα, τι 
λέτε???

Κ οντεύουν τις 20.000 οι θάνατοι 
από τον κορονοϊό στη χώρα μας. 

Σχεδόν όσος ο πληθυσμός στο δήμο 
μας. Για σκεφτείτε το, σα να χάθηκε 
ένας ολόκληρος δήμος. Και συνεχί-
ζουμε…!!!

Β ρέθηκε το φάρμακο για τον πλη-
θωρισμό. «Να τρώτε λιγότερο»,  

πρότεινε τούρκος υπουργός στους 
πολίτες της χώρας του, που αντιμετω-
πίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήμα-
τα από την απαξίωση της λίρας και την 
εμπνευσμένη πολιτική του σουλτάνου. 
Μη γελάτε, γιατί μπορεί η συνταγή να 
μη θεραπεύει την οικονομία, μας κά-
νει όμως κομψότερους. Δεν είναι και 
λίγο!!!

Γ υρίζουν οι νέοι στη Ελλάδα που 
είχαν φύγει στο εξωτερικό για 

σπουδές και εργασία(brain gain ελλη-
νιστί). Και αυτό οφείλεται στα ενθαρ-
ρυντικά κίνητρα της κυβέρνησης, μας 
εξήγησε πρόσφατα ο πρωθυπουργός 
μας, παρουσιάζοντας σαν παράδειγμα 
το νεαρό Παύλο, γιό μεγαλοεπιχειρη-
ματία. Πάντως εγώ, αν ο πατέρας μου 
είχε εργοστάσιο σαν του Παύλου, θα 
γύριζα και χωρίς τα ενθαρρυντικά κί-
νητρα του Ηγέτη μας.

Εντάξει κε Μητσοτάκη μας, πείσα-
τε!!!

Δ εν αυξάνει τους μισθούς η κυ-
βέρνηση, για να μην απειληθούν 

οι θέσεις εργασίας. Νόμπελ οικονομί-
ας δόθηκε σε ερευνητές οικονομολό-
γους, που απέδειξαν ότι η αύξηση του 
κατώτερου μισθού όχι μόνο δε μειώ-
νει τις θέσεις εργασίας, αλλά αντίθετα 
τις αυξάνει. 

Αλλά τι ξέρουν εκεί στα Νόμπελ… οι 
άσχετοι!!!

Λ.Σ. (13/12/2021)

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

Έ να οκτάχρονο ‘Ανθρώπινο Σκουπίδι’.
Χωρίς όνομα, χωρίς παρόν, χωρίς μέλλον.

«Την πέρασα για σακούλα σκουπιδιών», δήλωσε κάποιος υπάλληλος.
Θα μπορούσε να ήταν η αδελφή μας, το παιδί μας ή το εγγόνι μας.
Λιωμένη από μια βαριά σιδερένια καγκελόπορτα, 
ψυχορραγούσε για ώρες χύνοντας σταλιά - σταλιά το αίμα της στο βρώμικό 

χώμα.
Δάκρυα δεν κύλησαν γι’ αυτήν.
Ποιος να νοιαστεί άλλωστε, ένα ‘Ανθρώπινο Σκουπίδι’ ήταν.

Καλά Χριστούγεννα,
με Υγεία και Αγάπη!!!
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Κόλλιας-Σκρέκας τα είπαν 
για την ακρίβεια

Συνάντηση πραγματοποίησε στη 
Βουλή, την Τρίτη 14/12/2021, ο 
βουλευτής Κορινθίας της Νέας 

Δημοκρατίας, κ. Κώστας Κόλλιας, με 
τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας, κ. Κώστα Σκρέκα, σχετικά με 
τις ανατιμήσεις που παρατηρούνται 
στα τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργει-
ας λόγω της εφαρμογής της ρήτρας 
αναπροσαρμογής.
Ο κ. Κόλλιας έθεσε προς τον Υπουργό 
το σοβαρό αυτό θέμα, που απασχο-
λεί πλέον όλους τους καταναλωτές, 
χιλιάδες νοικοκυριά, επαγγελματίες 
καθώς και αγρότες. Όπως σημείωσε, 
η διεθνής ενεργειακή κρίση και η αύ-
ξηση του κόστους παραγωγής έχουν 
ως άμεση συνέπεια και την αύξηση 
των τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας. 
Η εξέλιξη αυτή, όπως χαρακτηριστικά 
ανέφερε, δημιουργεί ιδιαίτερη ανη-
συχία στους καταναλωτές, οι οποίοι, 
βλέποντας τους πρώτους λογαρια-
σμούς να φτάνουν στα χέρια τους, 
προβληματίζονται ως προς την απο-
πληρωμή τους.
Μάλιστα, ο κ. Κόλλιας έκανε ιδιαίτερη 
μνεία στους αγρότες συμπολίτες του, 
οι οποίοι, μετά τις διαδοχικές ζημιές 
που υπέστησαν τη φετινή χρονιά από 
την ανομβρία και τις υψηλές θερμο-
κρασίες, τους παγετούς Μαρτίου και 
Απριλίου, καθώς και από το παρατε-
ταμένο κύμα καύσωνα, δοκιμάζονται 

εκ νέου από το υψηλό κόστος της ηλε-
κτρικής ενέργειας. Για το λόγο αυτό, 
ζήτησε από τον Υπουργό να εξαντλη-
θούν όλα τα περιθώρια και να ληφθούν 
μέτρα που θα μειώσουν όσο το δυνα-
τόν την οικονομική αυτή επιβάρυνση.

Ο κ. Σκρέκας δήλωσε προς τον κ. 
Κόλλια ότι είναι ενήμερος για το εν 
λόγω ζήτημα, καθόσον πρόκειται για 
ένα φαινόμενο που επηρεάζει δυσμε-
νώς όλους τους κλάδους ανεξαιρέτως 
σε διεθνή κλίμακα. Τον διαβεβαίωσε 
πως ήδη έχει απευθυνθεί στον Πρω-
θυπουργό, προκειμένου να εξεταστεί 
από πλευράς της Κυβέρνησης η δυ-
νατότητα εξομάλυνσης της τρέχουσας 
κατάστασης. Επιπλέον, προσέθεσε ότι 
η κυβέρνηση θα προνοεί έτσι ώστε να 
περιορίσει στο μέτρο του εφικτού τις 
αυξήσεις στο ηλεκτρικό ρεύμα και το 
φυσικό αέριο, ενώ θα υπάρξει θετική 
πρόνοια και για τους αγρότες.
Ειδικά δε ως προς τον πρωτογενή το-
μέα, ο κ. Σκρέκας τόνισε ότι το Υπουρ-
γείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
σχεδιάζει, εντός του πρώτου τριμήνου 
του 2022, νέα στοχευμένα μέτρα, με 
στόχο να μην μείνουν απροστάτευτοι 
οι αγρότες, απέναντι στην παγκόσμια 
κρίση που έχει εκτινάξει τις τιμές της 
ηλεκτρικής ενέργειας και του φυσικού 
αερίου. Τέλος, δεσμεύτηκε να ενημε-
ρώσει άμεσα τον κ. Κόλλια για οποια-
δήποτε εξέλιξη επί του θέματος.

Τα τρία καταστήµατα 
«Κρητικός» σε Βραχάτι

και Ζευγολατιό ευχαριστούν 
τους αξιότιµους πελάτες τους

για την προτίµησή τους
και τους εύχονται

Καλή χρονιά µε υγεία
και το 2022 να φέρει ειρήνη 

και αγάπη στον κόσµο!
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Χρ. Δήμας: «Η επένδυση της Tikun στην Κυρά Βρύση, 

αναμένεται να ξεπεράσει τα 30 εκατ. ευρώ.»

Τ ις εγκαταστάσεις της Tikun στην Κυρά Βρύση 
επισκέφτηκε στις 7 Δεκεμβρίου, ο Υφυπουρ-
γός Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Βουλευ-

τής Κορινθίας κ. Χρίστος Δήμας.  Η εταιρεία ειδικεύε-
ται στο να καλλιεργεί, επεξεργάζεται και εμπορεύεται 
φαρμακευτικά προϊόντα με βάση την κάνναβη. Πρό-
κειται για μια σπουδαία επένδυση, που αναμένεται να 
ξεπεράσει τα 30 εκατομμύρια ευρώ και όχι μόνο θα 
συμβάλλει στην ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής 
της Κορινθίας, αλλά θα ανοίξει τον δρόμο για την δη-
μιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Η επιχείρηση για να αναπτύξει την ερευνητική της 
δραστηριότητα θα επενδύσει και σε έρευνα & ανά-
πτυξη (R&D) και στοχεύει όχι μόνο να εδραιωθεί στην 
ελληνική αγορά, αλλά και να αποκτήσει σημαντική 
εξαγωγική δυναμική.

Στην συνέχεια, ο κ. Δήμας  επισκέφτηκε ελαιο-
τριβεία Σινάνου στην Κλένια και Δούρη στο Καμάρι, 
όπου συνομίλησε μαζί τους, αλλά και με παραγωγούς 
των αντίστοιχων περιοχών για τις προκλήσεις, τα 
προβλήματα που αντιμετωπίζουν και την ποιότητα της 
παραγωγής.

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κατά 
την επίσκεψή του στα Ελαιοτριβεία τόνισε πως:

«Στα Ελαιοτριβεία της Κορινθίας γίνεται εξαιρετική 
δουλειά με μεράκι και γνώση, ακόμα και όταν υπάρχουν 
αντικειμενικές δυσκολίες όπως φέτος στην παραγωγή.»

Αντιδράσεις από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Κορινθίας
Έντονα αντέδρασε η ΝΕ ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Κορινθίας στην 

επίσκεψη Δήμα στο εργοστάσιο κάνναβης. Για το θέμα 
εξέδωσε Δελτίο Τύπου στο οποίο ανέφερε:

«Κάτω από άλλες συνθήκες δεν θα είχε κανένα νό-
ημα, ο σχολιασμός της επίσκεψης του υφυπουργού 
Ανάπτυξης Χρίστου Δήμα στις εγκαταστάσεις της εται-
ρείας φαρμακευτικής κάνναβης στην Κόρινθο, ούτε και 
των δηλώσεών του για την ανάπτυξη που θα φέρει στο 
νομό.

Θα την αφήναμε να περάσει ασχολίαστη, αν η κυ-
βέρνηση ΣΥΡΙΖΑ πριν τέσσερα χρόνια, όταν έφερε στην 

Βουλή το σχετικό νομοσχέδιο, δεν είχε υποστεί τη συ-
κοφαντική αντιπολίτευση της ΝΔ, που, δια στόματος του 
νυν υπουργού Ανάπτυξης Άδωνι Γεωργιάδη, μιλούσε 
για δήθεν “εξάπλωση” των ναρκωτικών, για “χασισέ-
μπορους” και άλλα φαιδρά, πετώντας ανερυθρίαστα 
τόνους λάσπης και σαμποτάροντας τις επενδύσεις. 

Θυμίζουμε πως σε ό,τι αφορά την φαρμακευτική κάν-
ναβη η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ δημιούργησε ένα σαφές νο-
μοθετικό πλαίσιο, σε ένα πεδίο που για πολλά χρόνια δεν 
είχε γίνει απολύτως τίποτα και με τον νόμο 4523/2018 
θεσμοθετήθηκε η δυνατότητα εγχώριας παραγωγής και 
τελικής επεξεργασίας προϊόντων κάνναβης, θέτοντας τις 
βάσεις για τη δημιουργία μιας νέας αγοράς. 

Καλούμε την κυβέρνηση να προχωρήσει σε νέες το-
μές ιδρύοντας έναν Εθνικό Οργανισμό Κάνναβης, ώστε 
οι διάσπαρτες αρμοδιότητες μεταξύ των υπουργείων να 
περάσουν σε μία Αρχή και να δημιουργήσει Μητρώο 
Ασθενών με έκδοση Κάρτας ώστε οι ασθενείς να μην 

κινδυνεύουν με συλλήψεις και να έχουν πρόσβαση στη 
θεραπεία τους, όπως επανειλημμένα έχουμε ζητήσει, 
τη στιγμή, μάλιστα, που υπάρχουν πολλές εκκρεμότη-
τες, καθυστερήσεις και έλλειψη ολοκληρωμένου σχε-
δίου και για την βιομηχανική κάνναβη, όπως τονίστηκε 
σε ερώτηση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ που κατατέθηκε πρόσφατα 
στη Βουλή.

Χαιρόμαστε, που επιτέλους, σήμερα δια στόματος 
του κου Δήμα, η ΝΔ αποδέχεται τον σημαντικό για την 
οικονομία της χώρας και του νομού, ρόλο που διαδρα-
ματίζουν επενδύσεις, οι οποίες βρήκαν “εύκρατο κλίμα” 
στη χώρα μας, χάρη στο δρόμο άνοιξε η κυβέρνηση 
ΣΥΡΙΖΑ.

Τέλος, περιμένουμε 2,5 χρόνια μετά τις εκλογές του 
2019, να δούμε πότε η κυβέρνηση της ΝΔ, θα κάνει 
δηλώσεις για δικά της έργα και για τις δικές της αναπτυ-
ξιακές πολιτικές, χωρίς να βασίζεται αποκλειστικά στις 
πολιτικές της προηγούμενης κυβέρνησης».



ΔΕΥΤΕΡΑ 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 ΠΟΛΙΤΏΝ
Γνώμη6

Οκ. Ψυχογιός κατηγόρησε την Κυβέρνη-
ση, ορμώμενος από τα όσα είπε ο Υπουργός 
Ανάπτυξης, ότι χρειάζεται αρκετό θράσος να 
κατηγορεί κανείς τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, όταν έρχε-
ται ένας προϋπολογισμός εκτός κοινωνικής 
πραγματικότητας με μια ανάκαμψη που δεν 
είναι για όλους, με έλλειψη ενσυναίσθησης 
και ένα μοντέλο που μας οδήγησε στη χρεω-
κοπία. Ένας προϋπολογισμός για λίγους και 
ισχυρούς.

Σε ότι αφορά την κατάσταση που έχει δι-
αμορφωθεί στην οικονομία και την αγοράς 
εργασίας, ο κ. Ψυχογιός ξεκαθάρισε ότι η 
ΝΔ και ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι δύο κόσμοι. Η ΝΔ 
οραματίζεται μια κοινωνία με όρους ζού-
γκλας, με την επικράτηση του δυνατού απέ-
ναντι στον αδύναμο. Αφήνει την κοινωνία και 
ειδικότερα τα ευρύτερα κοινωνικά στρώματα 
χωρίς καμία ενίσχυση, αφαιρούνται από τον 
προϋπολογισμό τα, ήδη πενιχρά, μέτρα στή-
ριξης εργαζομένων και μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων. Η αύξηση του κατώτατου 
μισθού που είχαν υποσχεθεί αποδείχθηκε 
μια ακόμα κενή υπόσχεση. Έχουν αφεθεί οι 
άνθρωποι με χαμηλά και μεσαία εισοδήματα 

απροστάτευτοι, χωρίς αύξηση εισοδήματος, 
απέναντι στην επέλαση της ακρίβειας σε αγα-
θά πρώτης ανάγκης, καύσιμα και ενέργεια.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ οραματίζεται μια κοινωνία 
ισότητας, κοινωνικής συνοχής και δικαιοσύ-
νης, με διασφάλιση των εργασιακών σχέσε-
ων, στήριξη της πρωτογενούς παραγωγής 
και μείωση των ανισοτήτων, ξεκαθάρισε ο 
βουλευτής.

Ο κος Ψυχογιός αναφέρθηκε και στην 
υγειονομική πλευρά της πανδημίας και σχο-
λίασε την σιωπή της κυβερνητικής πλειο-
ψηφίας για την μελέτη Τσιόδρα-Λύτρα που 
εκθέτει ευθέως τον Πρωθυπουργό και την 
Κυβέρνηση.

Με την ιδιότητα του αρμόδιου τομεάρχη 
αναφέρθηκε στο ζήτημα του προσφυγικού-
μεταναστευτικού, λέγοντας πως ο Πάπας 
Φραγκίσκος που πρόσφατα επισκέφθηκε τη 
χώρα, μέσα από τις ομιλίες του, εξέθεσε την 
κυβέρνηση και την Ευρώπη, έκανε σαφές ότι 
δεν γίνεται διαχείριση χωρίς ανθρωπισμό, με 
φράχτες και φυλακές εκατομμυρίων. Η ΝΔ 
επιμένει να μην ζητά σθεναρά μετεγκατα-
στάσεις και να αποδέχεται το ρόλο της «ασπί-

δας» της Ευρώπης στη γραμμή των κρατών 
του Βίσεγκραντ. Παράλληλα διαχωρίζει τους 
ανθρώπους σε α και β κατηγορίας, το χρημα-
τικό βοήθημα δεν δίδεται για τρίτο συνεχό-
μενο μήνα και οι αναγνωρισμένοι πρόσφυγες 
βρίσκονται χωρίς κανένα πλαίσιο στήριξης. 
Επίσης το σχέδιο για την ένταξη που πα-
ρουσίασε η κυβέρνηση είναι ένα ευχολόγιο 
χωρίς στοχευμένες δράσεις. Την ίδια στιγμή 
ο αρμόδιος Υπουργός ακύρωσε την προκή-
ρυξη 300 συμβασιούχων, την ίδια στιγμή που 
στην Τεχνική Υπηρεσία απασχολούνται μετα-
κλητοί υπάλληλοι και δίδονται εκατομμύρια 
για να γίνουν outsourcing υπηρεσίες, ενώ 
επιδιώκει να αντικαταστήσει τους εργαζόμε-
νους της κοινωφελούς εργασίας με συνερ-
γεία εργολάβων.

Σε σχέση με τα αγροτικά θέματα ο βου-
λευτής τόνισε ότι και για την ερχόμενη 
χρονιά δεν προβλέπεται ουσιαστική στή-
ριξη για τους αγρότες, ενώ τόνισε ότι οι 

παραγωγοί της Κορινθίας βρίσκονται σε 
κατάσταση εξαθλίωσης. Κορινθιακή στα-
φίδα, λεμόνια, επιτραπέζια σταφύλια, ελιές 
με ακαρπία και άλλα προϊόντα καταρρέ-
ουν, ενώ για τις εκτεταμένες ζημιές από 
πάγο και καύσωνα δεν έχει υπάρξει καμία 
απολύτως χωρίς καμία στήριξη.Ολοκλη-
ρώνοντας την τοποθέτησή του ο κος Ψυχο-
γιός είπε: «Μας κατηγορείτε ότι εμείς είμαστε 
το παρελθόν κι εσείς το μέλλον. Εσείς είστε 
πραγματικά ό,τι πιο παλιό από το παλιό, εντε-
λώς εκτός πραγματικότητας και κοινωνίας και 
όσο κυβερνάτε θα ισοπεδώσετε τα πάντα και 
θα γονατίσετε την κοινωνία. Το μέλλον είναι οι 
πολιτικές ισότητας, κοινωνικής δικαιοσύνης 
και αναδιανομής, μέσα από μια προοδευτι-
κή και αριστερή κυβέρνηση, για να κρατηθεί 
η κοινωνία όρθια. Και γι’ αυτό δουλεύουμε, 
αυτή είναι η μεγάλη ευθύνη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ 
απέναντι στην κοινωνία και το λαό που έχουν 
περάσει τα πάνδεινα τα τελευταία χρόνια».

Ο βουλευτής Κορινθίας και τομεάρχης Μεταναστευτικής Πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ 
τοποθετήθηκε κατά τη συζήτηση του Προϋπολογισμού στη Βουλή

Πολιτική

ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟ

ΑΣΣΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΗΛ. 27410 87149

Ι. Π. ΔΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΓΡΑΕΡΙΟ

Διανομή κατ’ οίκον
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Γ. Ψυχογιός: Καθήκον μιας αριστερής προοδευτικής κυβέρνησης 
να ανατρέψει τον αντικοινωνικό σας προϋπολογισμό



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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Γνώμη Περιφέρεια
Παράθυρο στη γνώση από το Αστεροσκοπείο Κρυονερίου

Η
αναβάθμιση των κτηριακών 
υποδομών του Αστρονομι-
κού Σταθμού Κρυονερίου 
-έργο για το οποίο η Περι-

φέρεια Πελοποννήσου θα επενδύσει 
περί τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ- απο-
τέλεσε το αντικείμενο της συνάντησης 
που ο περιφερειάρχης Παναγιώτης 
Νίκας είχε το μεσημέρι της Πέμπτης 
16 Δεκεμβρίου, στην Τρίπολη, με τον 
πρόεδρο του Εθνικού Αστεροσκοπεί-
ου Αθηνών (ΕΑΑ) Μανώλη Πλειώνη 
και τον Σπύρο Βασιλάκο διευθυντή 
του ΙΑΑΔΕΤ (Ινστιτούτο Αστρονομίας, 
Αστροφυσικής Διαστημικών Εφαρμο-
γών και Τηλεπισκόπησης) και επιστη-
μονικό υπεύθυνο του προγράμματος 
αναβάθμισης του εν λόγω Αστρονομι-
κού Σταθμού.

Για το συγκεκριμένο έργο έχει ανα-
πτυχθεί εξαιρετικά στενή συνεργασία 
μεταξύ της Περιφέρειας και του ΕΑΑ. 
Ηδη, στην πρώτη φάση της συνεργασί-
ας αυτής, διατέθηκε πίστωση 362.000 
ευρώ μέσω του ΠΕΠ Πελοποννήσου 
στο πλαίσιο της οποίας εξελίσσονται 
δράσεις για την διάχυση της επιστή-
μης -μέσω διαδικτυακών, αλλά και δια 
ζώσης, διαλέξεων-, καθώς και για την 
στήριξη εξειδικευμένου προσωπικού, 
ενώ έγινε επίσης αγορά ειδικού εξο-
πλισμού για το τηλεσκόπιο, αλλά και 
ήπιες παρεμβάσεις σε όλη την υποδο-
μή του Αστρονομικού Σταθμού.

Πλέον, η συνεργασία του ΕΑΑ με 
την Περιφέρεια Πελοποννήσου εστι-
άζει στην ριζική αναμόρφωση της 
υποδομής του Αστρονομικού Σταθ-
μού Κρυονερίου, ένα έργο συνολικού 
προϋπολογισμού 4,3 εκατομμυρίων 
ευρώ, το οποίο αναμένεται να εντα-
χθεί στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επεν-
δύσεων.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
Υπενθυμίζεται, ότι φέτος τον Μάρ-

τιο υπογράφηκε μεταξύ της Περιφέ-
ρειας, του Εθνικού Αστεροσκοπείου 
Αθηνών, του Περιφερειακού Ταμεί-
ου Ανάπτυξης και της Αναπτυξιακής 
Μεσσηνίας προγραμματική σύμβαση 
με προϋπολογισμό 105.000 ευρώ και 
αντικείμενο τις μελέτες ωρίμανσης και 
τα τεύχη δημοπράτησης για την ανέ-
γερση κτηρίου πολλαπλών χρήσεων 
στον χώρο του Αστρονομικού Σταθ-
μού Κρυονερίου.

Η σύμβαση προβλέπει τον σχεδι-
ασμό της γενικής διάταξης και τον 
στρατηγικό σχεδιασμό (master plan) 
για την ολοκλήρωση της ολότητας του 
Αστρονομικού Πάρκου. Επίσης, προ-
βλέπει την μελέτη εφαρμογής της α΄ 
φάσης που περιλαμβάνει, α) κτήριο με 
αίθουσα συνεδριάσεων – πολλαπλών 
χρήσεων, β) μικρό εκθεσιακό χώρο, 
κυλικείο, χώρους υγιεινής, γ) δημι-

Σημαντικό έργο για την επιστημονική έρευνα 
αλλά και την εκλαΐκευση της γνώσης μέσα από 
τη συνεργασία της Περιφέρειας Πελοποννήσου 

και του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών

ΓΥΡΙΣΤΕ ΣΕΛΙΔΑ
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pangefston2021@gmail.com

pangefston

πλησίον Αγ. Σωτήρος, Περιγιάλι

pangefston

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

ΒΡΑΧΑΤΙ, έναντι γηπέδου

ΤΗΛ.: 27410 51690, 27410 56000

ποτά - αναψυκτικά
μπύρες - νερά

διανομή κατ’ οίκον

Φ Α Σ Ι Λ Η
Κ Α Τ Σ Α ΡΟ Υ
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Περιφερειακά Νέα

ουργία πρόσβασης προς τα κτήρια και δ) τα τεύχη 
δημοπράτησης.

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου διεξήγαγε όλες 
τις απαραίτητες διεργασίες για την ωρίμανση του 
έργου, συντάσσοντας τις απαραίτητες μελέτες, διε-
νεργώντας ελέγχους πληρότητας και λαμβάνοντας 
όλες τις απαιτούμενες αδειοδοτήσεις και εγκρίσεις 
οικοδομικών αδειών.

Στο πλαίσιο των συμβατικών της υποχρεώσεων, 
η Περιφέρεια βρισκόταν σε συνεχείς διαβουλεύσεις 
με τους υπευθύνους εκπροσώπους του ΕΑΑ, ώστε 
ο σχεδιασμός που θα προκύψει να καλύπτει πλή-
ρως τωρινές και μελλοντικές ανάγκες αναβάθμισης 
των υποδομών του Αστεροσκοπείου στο Κρυονέρι.

Μέσω των αρμόδιων υπηρεσιών, έχει ήδη κα-
τατεθεί αίτημα προς το υπουργείο Εσωτερικών 
διάθεσης πίστωσης 4.300.520 ευρώ για την πλήρη 
εκτέλεση του έργου και την εφαρμογή των σχεδίων 
που προβλέπονται από τις μελέτες.

Τι ανέφερε ο Περιφερειάρχης
Υποδεχόμενος ο περιφερειάρχης Π. Νίκας τους 

δύο επιστήμονες -παρουσία του αντιπεριφερειάρχη 
Κορινθίας Τάσου Γκιολή, των θεματικών ομολόγων 
του Χάρη Βυτινιώτη και Αθηνάς Κόρκα, καθώς και 
του εντεταλμένου για το εν λόγω έργο περιφερει-

ακού συμβούλου Κορινθίας Γιώργου Οικονόμου-, 
επισήμανε, μεταξύ άλλων:

“Εχω δεσμευθεί ότι ως Περιφέρεια Πελοποννήσου 
θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό ώστε το Αστεροσκο-
πείο Κρυονερίου να ενδυναμωθεί ως πηγή έρευνας 
και να προσφέρει τα καλύτερα. Η δέσμευση εκ μέ-
ρους μας αφορά στη διάθεση των αναγκαίων πιστώ-
σεων προκειμένου να βελτιωθούν οι υποδομές και ο 
εξοπλισμός του.

Πρόκειται, ειδικότερα, για συνολική πίστωση περί 
τα 4,3 εκατομμύρια ευρώ από το Πρόγραμμα Δημοσί-
ων Επενδύσεων, την έγκριση του οποίου αναμένου-
με μέσα στις επόμενες ημέρες.

Εχει ήδη εγκριθεί η πολεοδομική άδεια, επομένως 
έχουμε την δυνατότητα να προχωρήσουμε στην δι-
αδικασία της δημοπράτησης, ώστε να υλοποιηθεί το 
έργο αυτό σύντομα.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω την διοίκηση του Εθνικού 
Αστεροσκοπείου Αθηνών για την πολύτιμη βοήθεια 
που προσφέρει και σας διαβεβαιώνω πως έχουμε 
τη συνείδηση ότι το εν λόγω έργο είναι από τα πλέον 
σημαντικά της περιφερειακής μας Αρχής, καθόσον 
αφορά στην ενδυνάμωση ενός επιστημονικού κέντρου 
ενώ παράλληλα προσφέρει επισκεψιμότητα, τόσο με 
εκπαιδευτικό χαρακτήρα, όσο και με ερευνητικό αντι-
κείμενο” κατέληξε ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου.

Χριστουγεννιάτικα Βazaars, 
κοντά σας και πάλι, από  
«Το Χαμόγελο του Παιδιού»

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» προσκαλεί τους φίλους και 
υποστηρικτές του να επισκεφτούν τα Χριστουγεννιάτικα  
Βazaars, που διοργανώνει 

σε πολλές περιοχές της Ελλάδας, σε μια προσπάθεια να 
χαρίσει σε κάθε παιδί σε ανάγκη το πολυτιμότερο δώρο, 
το Χαμόγελό του.

Οι φίλοι του Οργανισμού μπορούν να αποκτήσουν γού-
ρια, στολίδια και Χριστουγεννιάτικες χειροποίητες κατα-
σκευές των εθελοντών μας, αλλά και πολλές ιδέες για τα 
Χριστουγεννιάτικα τους δώρα μέσα από μια πλούσια, ανα-
νεωμένη συλλογή με είδη που φέρουν το λογότυπο και τα 
εικαστικά του Οργανισμού.

Τα Χριστουγεννιάτικα Βazaars διοργανώνονται με σκο-
πό την ενίσχυση του Οργανισμού, των δράσεων του και τη 
στήριξη των  παιδιών  που μεγαλώνουν στα 14 Σπίτια του.  
Συμβάλλετε κι εσείς χαρίζοντας στους αγαπημένους σας 
όμορφα δώρα με «αξία» και το πιο πλατύ Χαμόγελο στα 
Παιδιά που στηρίζει ο Οργανισμός.

 Εναλλακτικά μπορείτε πάντα να βρείτε τα είδη μας μέσα 
από το  στο e-shop μας: https://www.hamogelo.gr/gr/el/
eshop/epochiaka/

Σε όλους τους χώρους διεξαγωγής θα τηρηθούν όλα τα 
μέτρα προστασίας και ασφάλειας λόγω της πανδημίας.

Βαzaar του Οργανισμού θα πραγματοποιηθεί και στην 
Κόρινθο,Στον πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη (& Πυλαρι-
νού), έμπροσθεν της Δημοτικής Πινακοθήκης

Από τις 18 έως τις 24 Δεκεμβρίου, ώρες:
18 & 24/12, 10:00-17:00
19/12, 11:00-17:00
20-23/12, 10:00 - 20:00
Για περισσότερες πληροφορίες: «Το Χαμόγελο του 

Παιδιού», Ερμού 14 Κόρινθος, τηλ. 27410-71211, email: 
korinthosoffice@hamogelo.gr



Το έργο της Διαδικτύωσης Β΄ από τη ΔΕΥΑ Κο-
ρίνθου προϋπολογισμού 7,2 εκ ευρώ, ανακοίνωσαν 
σε κοινή συνέντευξη τύπου στις 15 Δεκεμβρίου, ο 
Δήμαρχος Κορινθίων Βασίλης Νανόπουλος, ο Δι-
ευθυντής της ΔΕΥΑΚ Αντώνης Καραμανλής και ο 
Τεχνικός Προϊστάμενος της υπηρεσίας Δημήτρης 
Παπαγεωργίου. 

Το έργο θα επιτρέψει στο πλαίσιο των σχετικών 
αδειοδοτήσεων, περιορισμού των διαρροών και 
αντικατάστασης των δικτύων  την υδροδότηση με 
νερό Στυμφαλίας της δημοτικής ενότητας Άσσου – 
Λεχαίου, αίτημα χρόνων ανεκπλήρωτο, αλλά και 
της Δημοτικής ενότητας Τενέας. 

Παράλληλα θα δώσει την δυνατότητα και εναλ-
λακτικής παροχής στην πόλη της Κορίνθου ώστε 
να μην καταγράφονται κανενός είδους προβλήματα 
διακοπής και η υδροδότηση να είναι συνεχής και 
απρόσκοπτη. 

 Είναι ένα έργο που έρχεται από την προηγούμε-
νη δημοτική αρχή όμως οι αδειοδοτήσεις και οι Πε-
ριβαλλοντικές μελέτες δεν ήταν αυτές που έπρεπε. 
Ως ΔΕΥΑΚ προχωρήσαμε σε όλες τις  απαιτούμενες 
ενέργειες και σήμερα ανακοινώνουμε πως προχω-
ρούμε στην υλοποίηση του» ανέφερε ο Δήμαρχος 
και Πρόεδρος της ΔΕΥΑΚ Βασίλης Νανόπουλος.

Το έργο αφορά 49 χιλιόμετρα δικτύου αγωγών 
μεταφοράς νερού. Οι προσφορές θα ανοιχτούν τον 
Ιανουάριο μήνα και αμέσως μετά θα εγκατασταθεί ο 
ανάδοχος. Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης είναι οι 15 
μήνες. «Μαζί με το έργο της αποχέτευσης η Δημοτική 
Ενότητα Άσσου – Λεχαίου θα τύχει αναβάθμισης που 
δεν είχε καταγραφεί τα τελευταία 20 χρόνια» σημείωσε 

ο τεχνικός προϊστάμενος Δημήτρης Παπαγεωργίου.
Ο Διευθυντής της ΔΕΥΑΚ Αντώνης Καραμανλής 

επεσήμανε το πλεονέκτημα του έργου της διαδικτύ-
ωσης, την δυνατότητα δηλαδή των εναλλακτικών 
τροφοδοσιών για την πόλη ώστε να μην παρατη-
ρούνται διακοπές. 

Στις παραπάνω περιοχές ο δήμος το 2022, εκτε-
λώντας έργο επεξεργασίας  νερού θα δώσει την δυ-

νατότητα υδροδότησης τους με πόσιμο νερό προ-
σωρινά, έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικτύωση Β 
και επιτευχθεί η υδροδότηση από τη Στυμφαλία. 

Στην διάρκεια της συνέντευξης τύπου ανακοινώ-
θηκε και έργο μικρότερης εμβέλειας εξίσου όμως 
σημαντικό για την περιοχή του Σοφικού, αφορά 
στην διαχείριση των ομβρίων υδάτων και έχει 
προυπολογισμό 250 χιλιάδες ευρώ. 
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Σε 15 μήνες δυνατότητα υδροδότησης των Δ.Ε 
Άσσου - Λεχαίου και Τενέας από τη Στυμφαλία

Σχεδιάζοντας σήμερα το περιβάλλον του αύριο

Ξεκινά  η Διαδικτύωση Β’ από την ΔΕΥΑ Κορίνθου ύψους 7,2 εκ ευρώ 

«Σχεδιάζοντας σήμερα το περιβάλλον του αύριο» 
ήταν το θέμα του 5ου συνεδρίου του Δικτύου ΒΙΩΣΙΜΗ 
ΠΟΛΗ στο οποίο συμμετείχε ο Δήμαρχος Κορινθίων 
Βασίλης Νανόπουλος την Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου 2021.  

Ο Δήμος Κορινθίων ως μέλος του δικτύου υλο-
ποιεί δράσεις και προγράμματα που στόχο έχουν  την 
εφαρμογή μεθόδων και λύσεων που θα προσφέρουν 
αναβάθμιση του περιβάλλοντος στο οποίο ζούμε και 
βεβαίως προστασία. 

«Αξιοποιούμε την ευκαιρία που μας δίνει η «Βιώ-
σιμη Πόλη», συμμετέχουμε ενεργά και αποκομίζουμε 
σημαντική εμπειρία» σημείωσε στην τοποθέτηση του 
ο Δήμαρχος Βασίλης Νανόπουλος. «Ο Δήμος Κοριν-
θίων έχοντας ως βάση τα συμπεράσματα από τα προ-
γράμματα και τις δράσεις που υλοποιεί προχωρά βήμα 
– βήμα στην μεταμόρφωσή του, στην ενημέρωση και 
εκπαίδευση των κατοίκων του, στις αλλαγές που θα 
αναβαθμίσουν το αστικό του περιβάλλον.» 
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Κακοκαιρία: Ο πάντα προνοητικός δήμος Σικυωνίων
Από τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββά-
του 18 Δεκεμβρίου η κακοκαιρία πλήττει 
τη χώρα μας και φυσικά την Κορινθία. Οι 
ημιορεινές και ορεινές περιοχές κυρίως 
στα νότια και δυτικά του νομού ξύπνησαν 
ντυμένες στα λευκά ενώ το κρύο είναι 
τσουχτερό απ’ άκρη σε άκρη καθώς οι βο-
ρειανατολικοί άνεμοι που φυσούν έχουν 
παγώσει τα πάντα!
Ο δήμος Σικυωνίων, που περιλαμβά-
νει στα όριά του ένα μεγάλο κομμάτι της 
ορεινής και ημιορεινής ζώνης του νομού, 
εγκαίρως είχε προετοιμαστεί για την αντι-
μετώπιση του φαινομένου. Ήδη από την 
Πέμπτη 16 Δεκεμβρίου έγινε σύσκεψη του 
τοπικού συντονιστικού οργάνου Πολιτικής 
Προστασίας όπου επιβεβαιώθηκε η ετοι-
μότητα όλων των εμπλεκομένων υπηρεσι-
ών του δήμου Σικυωνίων, ενώ τέθηκαν σε 
κατάσταση επιφυλακής μηχανήματα (που 
έχουν ήδη προμηθευτεί αλάτι), οδηγοί και 
προσωπικό ώστε να μπορούν να προβούν 
άμεσα στον εκχιονισμό και στην αποκατά-
σταση του δημοτικού οδικού δικτύου όταν 
και όπου χρειαστεί.

Παράλληλα ο αρμόδιος αντιδήμαρχος 
Γιάννης Μυττάς ήρθε σε άμεση συνεν-
νόηση και συνεργασία με την Διεύθυνση 
Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας και 
την Υπεύθυνη Πολιτικής Προστασίας Ρού-
λα Χαρίτου, ώστε να επιτευχθεί ο μέγιστος 
δυνατός συντονισμός δήμου και περιφέ-
ρειας, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι 
επιπτώσεις της επερχόμενης κακοκαιρίας.
Επιπλέον, εξασφαλίστηκε πλήρης συ-
νεργασία με την Αστυνομία, το Λιμενικό 
και την Πυροσβεστική Υπηρεσία για τον 
συντονισμό των απαραίτητων ενεργειών 

(αποκλεισμός δρόμων, κ.ά.), ώστε να προ-
στατευθεί πρωτίστως η ζωή των πολιτών 
αλλά και οι περιουσίες τους.
Ο δήμος Σικυωνίων απεύθυνε έκκληση 
σε όλους τους δημότες να παραμείνουν 
ασφαλείς, να αποφεύγουν τις άσκοπες 
μετακινήσεις, να ενημερώνονται μόνο από 
επίσημες σελίδες και πηγές, να διατηρή-
σουν την ψυχραιμία τους και να τηρήσουν 
όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας.
Επίσης ενημερώνει ότι αν υπάρξει οποια-
δήποτε έκτακτη ανάγκη, προβλήματα από 
τον παγετό στα δίκτυα ύδρευσης-αποχέ-

τευσης, ή πέσουν στην αντίληψή σας άτομα 
που χρειάζονται φροντίδα-στέγη επικοι-
νωνήστε κατά περίπτωση στα παρακάτω 
τηλέφωνα:
• Μυττάς Γιάννης: 6974 70 38 38
• Σαρχάνης Κωνσταντίνος: 6937 67 08 40
• Δομετίου Βασίλειος: 6944 50 80 24
• Θελερίτης Γεώργιος: 6944 68 32 42
• Κουτρέτσης Σπύρος: 6938 64 37 22
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ:
• 2742 360 100,  • 2742 360 151
• 2742 36 0152,  • 2742 360 158
ΔΕΥΑ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ:
• 27420 26 490
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΙΑΤΟΥ:
• 27420 22 315
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΚΙΑΤΟΥ:
• 27420 23 333,  • 27420 22 199
• 27420 20 054
Συγχαρητήρια για άλλη μια φορά στον 
δήμο Σικυωνίων για την ετοιμότητα, την 
προνοητικότητα και τα γρήγορα αντανα-
κλαστικά, τη στιγμή μάλιστα που άλλοι δή-
μοι του νομού μας, ψάχνουν για αλάτι και 
φτυάρι την τελευταία στιγμή!

ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΑΛΗΒΙΓΚΑΣ
Πρόεδρος Λιμενικού Ταμείου Βόχας

Καλά Χριστούγεννα
με υγεία και χαρά!
Ας φέρει το 2022 

για τον καθένα μας 
ό,τι καλύτερο!

Η Γέννηση του Χριστού 
ας σημάνει φέτος την αρχή 

για μια καλύτερη ζωή γεμάτη 
αλήθεια και φως. Τις καλύτερες 

ευχές μου για τη νέα χρονιά!

ΚΩΣΤΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
Δημοτικός Σύμβουλος και Εντεταλμένος 

Σύμβουλος δήμου Βέλου-Βόχας 
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ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΡΑΠΤΗΣ
Αντιδήμαρχος Υποδομών 

δήμου Βέλου – Βόχας

Ειλικρινείς και ολόθερμες  Ειλικρινείς και ολόθερμες  
ευχές για Καλές γιορτές ευχές για Καλές γιορτές 

και έναν καινούριο χρόνο και έναν καινούριο χρόνο 
γεμάτο με χαρές,  γεμάτο με χαρές,  

ευτυχία και υγεία!ευτυχία και υγεία!
Χρόνια Πολλά!Χρόνια Πολλά!

ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΡΩΓΑΔΗΣ
Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου 

δήμου Βέλου – Βόχας

Μια δύσκολη χρονιά,  
που ανέδειξε όμως  

τις πραγματικές αξίες της ζωής, 
φτάνει στο τέλος της.

Καλά Χριστούγεννα 
με υγεία και με αισιοδοξία 

ας υποδεχτούμε 
τη νέα χρονιά!

ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΔΡΑΛΗΣ
Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών 

δήμου Βέλου-Βόχας

Σαν το φωτεινό άστρο  
των Χριστουγέννων,  

ας μας οδηγήσει η νέα χρονιά  
σε μια ζωή με αγάπη,  

ζεστασιά, υγεία  
και ευτυχία!

Καλές γιορτές!

ΝΙΚΟΣ ΡΟΖΟΣ
Αντιδήμαρχος Πολιτισμού

δήμου Βέλου-Βόχας

Ολόθερμες ευχές 
για Καλά Χριστούγεννα 

και ευτυχισμένο το 2022 με 
υγεία, ευτυχία, δημιουργία 

και αισιοδοξία!

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
Αντιδήμαρχος Καθαριότητας  

δήμου Βέλου-Βόχας

Χρόνια πολλά, 
Καλές γιορτές 

 με υγεία και την ευχή 
το 2022 

να εκπληρώσει 
τα όνειρα όλων!
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ΣΟΥΛΑ ΜΠΙΤΣΑΚΟΥ
Δημοτική Σύμβουλος Βέλου-Βόχας  

επικεφ. Δημοτ. Παράταξης “ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΗΜΕΡΑ” 

Τις θερμότερες ευχές 
για προσωπική υγεία, 
κοινωνική ευημερία 

περισσότερα χαμόγελα, 
λιγότερους φόβους.
Καλές Γιορτές!

Δήμος Σικυωνίων

ΝΠΔΔ «Ανέλιξη»: Μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση στο Βραχάτι
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την 

Κυριακή 12 Δεκεμβρίου η τελευταία 
επετειακή εκδήλωση για τα 200 χρόνια 
από την έναρξη της Ελληνικής Επανά-
στασης στο δήμο Βέλου-Βόχας. Στο φι-
λόξενο καφέ Espresso & More υπό τη 
διοργάνωση του ΝΠΔΔ «Ανέλιξη» δήμου 
Βέλου Βόχας πραγματοποιήθηκαν δύο 
ομιλίες και μια παρουσίαση βιβλίου. Συ-
γκεκριμένα στην εκδήλωση μίλησαν: Η 
κοινωνική επιστήμων Ευγενία Κατούφα, 
με θέμα: “Η συμβολή των γυναικών στην 
Ελληνική Επανάσταση” και ο συνταξ. εκ-
παιδευτικός -συγγραφέας Κωνσταντίνος 
Γ. Κελλάρης με θέμα: «Άγνωστα γεγονό-
τα στην Κορινθία κατά την Επανάσταση».

Στη συνέχεια παρουσιάστηκε το βι-
βλίο του Κωνσταντίνου Γ. Κελλάρη: “Το 
Κλημέντι και η ευρύτερη περιοχή της 

Κορινθίας στην Επανάσταση του 1821”, 
το οποίο καταθέτει μια σειρά άγνωστων 
εγγράφων που φυλάσσονται στα Γενικά 
Αρχεία του Κράτους και στα αρχεία της 
Ελληνικής Παλιγγενεσίας στη Βουλή και 
αφορούν στην περιοχή της Κορινθίας, 
ενώ πολλά από αυτά αναφέρονται σε 
περιοχές, ανθρώπους και γεγονότα της 
Βόχας.

Για το βιβλίο και ευρύτερα τη συμβολή 
των μικροϊστοριών που αποκαλύπτονται, 
στην ευρύτερη ιστοριογραφία μίλησε ο 
Νίκος Πουλόπουλος, Καθηγητής Ελληνι-
κής Ιστορίας  και Ελληνικού Πολιτισμού 
Πανεπιστημίου St. Louis Missouri.

Τον συντονισμό της εκδήλωσης επιτέ-

λεσε με άριστο τρόπο ο Γιάννης Σώκος, 
συγγραφέας-δημοσιογράφος-επικοινω-
νιολόγος.

Την εκδήλωση τίμησαν με την πα-
ρουσία τους ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ 
Κορινθίας Γιώργος Ψυχογιός, η αντιπε-
ριφερειάρχης Πολιτισμού και Παιδείας 
Αθηνά Κόρκα-Κώνστα, η πρόεδρος 
του ΝΠΔΔ «Ανέλιξη» Μαρία Καλλίρη, o 
αναπλ. καθηγητής Λαογραφίας Παν/μίου 
Πελοποννήσου Αριστείδης Δουλαβέρας, 
οι δημοτικοί σύμβουλοι Βέλου-Βόχας 
Παναγιώτης Πανταζής και Νίκος Ραχα-
νιώτης, καθώς και αρκετός κόσμος που 
παρακολούθησε με αμείωτο ενδιαφέρον 
την όμορφη αυτή εκδήλωση.

Σας εύχομαι  
καλές γιορτές γεμάτες υγεία, 

ελπίδα, δύναμη 
και το 2022 να είναι 

η απαρχή καλύτερων 
ημερών!

Χρόνια πολλά!
ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Δημοτική Σύμβουλος Βέλου-Βόχας
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Έκδοση αεροπορικών  
& ακτοπλοϊκών εισιτηρίων

Πακέτα διακοπών – Οδικές εκδρομές
Οργανωμένες εκδρομές εσωτερικού & εξωτερικού

ΓΡΑΦΕΊΟ ΓΕΝΊΚΟΎ ΤΟΎΡΊΣΜΟΎ

Μαρδίκης Θεοφάνης
Δαμασκηνού 42, Κόρινθος ΤΚ 20131

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

Δήμος Βέλου-Βόχας

ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΧΡ. ΦΩΤΙΟΣ
Θ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 44 – ΒΡΑΧΑΤΙ

ΤΗΛ. 6973 241 844

Μ
ε ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκε την Πα-
ρασκευή 10, την Δευτέρα 13 και την Τρίτη 14 
Δεκεμβρίου 2021 η διανομή τροφίμων ΤΕΒΑ 
στο δήμο Βέλου-Βόχας. Η συγκεκριμένη δι-

ανομή αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες διανομές 
στην Κορινθία, δεδομένου ότι αφορά σε σχεδόν 1000 
οικογένειες, 967 για την ακρίβεια και αποσκοπεί στην 
κάλυψη των αναγκών 1800 ατόμων.

Την ενορχήστρωση όλης αυτής της προσπάθειας 
την είχε η πρόεδρος του ΝΠΔΔ «Ανέλιξη» του δήμου 
Βέλου-Βόχας κα Μαρία Καλλίρη, η οποία ως εντε-
ταλμένη σύμβουλος Κοινωνικής Πολιτικής, προΐστα-
ται των ενεργειών. 

Η ευαισθησία με την οποία χειρίζεται το θέμα η 
πρόεδρος της «Ανέλιξης»,  η επιμονή της στην υπο-
στήριξη των ευπαθών ομάδων και η προσπάθειά 
της για την ανακούφιση των χειμαζόμενων δημο-
τών, έχει ως αποτέλεσμα ο δήμος Βέλου-Βόχας να 
παρουσιάζει έναν από τους μεγαλύτερους αριθμούς 

ωφελούμενων.
Η διανομή πραγματοποιήθηκε, με αυστηρή τήρη-

ση όλων των υγειονομικών πρωτοκόλλων για την 
αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού, την Παρασκευή 
10/12 και τη Δευτέρα 13/12 στο Δημοτικό Στάδιο 
Βέλου και την Τρίτη 14/12 στο ΝΠΔΔ «Ανέλιξη» και 
ωφελούμενοι ήταν όσοι δικαιούχοι του Ελάχιστου 
Εγγυημένου Εισοδήματος (ΚΕΑ) είχαν δηλώσει ότι 
επιθυμούν να συμμετέχουν και στο πρόγραμμα ΤΕΒΑ.

Τα προϊόντα του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Επισιτιστικής και Βασικής Συνδρομής για το Ταμείο 
Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/ 
Fead), που διανεμήθηκαν ήταν: Κρέας Βόειο, 
Κρέας Χοιρινό , Κοτόπουλο Νωπό, Ελαιόλαδο, 
Φασόλια, Ζάχαρη, Τυρί Φέτα, Ζυμαρικά, Ελαφρά 
Συμπυκνωμένος Χυμός Τομάτας, Γάλα Εβαπορέ, 
Σκόνη Πλυντηρίου ρούχων, οδοντόκρεμες, Οδο-
ντόβουρτσες, μωρομάντηλα, Γάλα 2ης βρεφικής 
ηλικίας, κρέμα δημητριακών, Βρεφικές πάνες.

Δήμος Βέλου-Βόχας: Διανομή 
τροφίμων ΤΕΒΑ σε 967 οικογένειες!

Στην Θεοπροσφορά τα 
υπόλοιπα της διανομής ΤΕΒΑ

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της διανομής των 
προϊόντων ΤΕΒΑ στους δικαιούχους του προγράμ-
ματος στο δήμο Βέλου-Βόχας, εξασφαλίστηκε στο 
μέγιστο βαθμό, ότι σχεδόν 1800 χειμαζόμενοι δημό-
τες της περιοχής θα περάσουν τις γιορτές έχοντας τα 
απαραίτητα. Η μεγάλη προσπάθεια, την οποία όπως 
είπαμε ενορχήστρωσε και έφερε εις πέρας με επι-
τυχία η Μαρία Καλλίρη, άφησε ικανοποιημένους 
τους ιθύνοντες του δήμου για τη μεγάλη συμμετοχή 
και την άρτια διανομή των τροφίμων. 

Ωστόσο από τη διανομή περίσσεψαν αρκετά ήδη 
τα οποία με πρωτοβουλία της προέδρου της Ανέ-
λιξης οδηγήθηκαν στη Θεοπροσφορά της Ιεράς 
Μητροπόλεως Κορίνθου, προκειμένου να ανακου-
φίσουν κι άλλους συνανθρώπους μας ενόψει των 
γιορτινών ημερών. 

Η κυρία Καλλίρη παρέδωσε η ίδια στα γραφεία 
της Θεοπροσφοράς στην Κόρινθο τα είδη που πε-
ρίσσεψαν από την διανομή στο δήμο Βέλου-Βόχας 
και δέχτηκε τις εγκάρδιες ευχαριστίες του ιερέα που 
τα παρέλαβε. 

Σε σύντομες δηλώσεις της η πρόεδρος της Ανέλι-
ξης δεν παρέλειψε να τονίσει τη σημασία της αλλη-
λεγγύης και της ανθρωπιάς, ειδικά στις περιόδους 
εορτών όπου κανένας δεν πρέπει να μένει μόνος και 
αβοήθητος. 

Παράλληλα, η κυρία Καλλίρη ευχαρίστησε τόσο 
το προσωπικό των κοινωνικών δομών του δή-
μου Βέλου-Βόχας όσο και τους εργαζόμενους του 
Korinthian Palace για την άψογη συνεργασία που 
είχαν και την υπευθυνότητα και συνέπεια με την 
οποία αντιμετωπίστηκε η διανομή των προϊόντων. 
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Επιστολή της ΠΟΕΕ προς τους Δημάρχους της Περιφέρειάς της για στήριξη 
της τοπικής αγοράς κατά την εορταστική περίοδο

Δήμος Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης

Επιστολή στους δημάρχους έστειλε 
η ΠΟΕΕ για τη στήριξη της τοπικής αγο-
ράς κατά την εορταστική περίοδο. Στην 
επιστολή αναφέρεται μεταξύ άλλων:

«Οι επιχειρήσεις του τόπου μας έχουν 
ανάγκη από κάθε δυνατή βοήθεια που 
μπορούν να λάβουν. 

Γι’ αυτό σας παρακαλούμε να τονίσε-
τε την ανάγκη προτίμησης των τοπικών 
επιχειρήσεων του Δήμου σας, από τους 
συμπολίτες σας. 

Την εορταστική αυτή περίοδο οι επι-
χειρήσεις περιμένουν να αυξηθούν οι 
πωλήσεις τους. Για πολλές από αυτές, η 
περίοδος αυτή είναι απολύτως κρίσιμη 
για την ίδια την επιβίωσή τους.

Εσείς αξιότιμε Δήμαρχε, έχετε τα κα-
τάλληλα μέσα για να μεταδώσετε αυτό το 
μήνυμα αλληλεγγύης των καταναλωτών 
προς τις τοπικές επιχειρήσεις. 

Διαθέτετε πίνακες ανακοινώσεων σε 
εξωτερικούς χώρους, επικοινωνείτε 

τακτικά με τους πολίτες μέσω λογαρια-
σμών κοινής ωφέλειας, έχετε πρόσβαση 
στα ΜΜΕ, έχετε τέλος πάντων ποικίλους 
τρόπους που μπορείτε να χρησιμοποιή-
σετε.

Γνωρίζετε, ότι ο τοπικός Εμπορικός 
Σύλλογος κάνει πραγματικά αξιέπαινες 
προσπάθειες στήριξης των μελών του. 
Συμμετέχει ενεργά σε κάθε δρώμενο και 
αγωνίζεται καθημερινά για την επιβίωση 

των επιχειρήσεων, προβάλλοντας την 
πόλη του και την αγορά του. 

Χρειάζεται αυτή τη στιγμή και τη δική 
σας αρωγή. Οι τοπικές επιχειρήσεις, 
όπως επίσης γνωρίζετε, έχουν μέγι-
στο αίσθημα κοινωνικής ευαισθησίας, 
το οποίο μάλιστα επιδεικνύουν πάντα 
κάθε τέτοια εποχή, βοηθώντας τους συ-
νανθρώπους μας σε τοπικό επίπεδο, με 
δωρεές, χορηγίες, ανώνυμες καθημερι-
νές βοήθειες σε αναξιοπαθούντες, που 
ζητούν τη στήριξή τους. [...]  

Τώρα είναι η ώρα που κι αυτές έχουν 
την ανάγκη της ανταπόδοσης αυτής της 
καθημερινής στήριξης, από της τοπική 
κοινωνία, με πρωτεργάτη τον πρώτο 
πολίτη της.

Είμαστε βέβαιοι, αξιότιμε Δήμαρχε, 
ότι η επιστολή μας αυτή, θα σας βρει 
απολύτως συντεταγμένο στον κοινό 
αγώνα στήριξης της τοπικής μας Οικο-
νομίας και της αγοράς.[...]»

Δημήτρης Ραψωματιώτης: 
Τέσσερα χρόνια από τις εκλογές 
στο Επιμελητήριο

Γράφει ο Δημήτρης Ραψωματιώτης
Με την ευκαιρία της συμπλήρωσης τεσσάρων χρόνων από τις 

εκλογές του Επιμελητηρίου, θέλω να ενημερώσω τα μέλη του, ότι 
σε έναν φορέα που έχω υπηρετήσει για πάνω από 25 χρόνια, βα-
σική μου αρχή είναι, ότι, μία “όχι καλή” ή και μια “λάθος διοίκηση” 
είναι καλύτερη από “τη μη διοίκηση”.

Οι επιλογές και η στάση μου στην τρέχουσα θητεία θεωρώ ότι 
ήταν καθοριστική και με μόνο γνώμονα την ομαλή λειτουργία του 
Eπιμελητηρίου παραμερίζοντας προσωπικές αξιώσεις.

Έτσι θεωρώ ότι ανταποκρίθηκα στην φιλοσοφία και την εντολή 
των συνεργατών – συνυποψηφίων μου, γιατί εμείς στον συνδυ-
ασμό “ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ” 
που αγωνιστήκαμε αγνά, επαγγελματικά και “επιμελητηριακά”, 
θέλουμε να νοιώθουμε ικανοποιημένοι γιατί δεν κατάφερε κανείς 
να μας αλλοιώσει.

Σε αυτούς και μόνο τους ανθρώπους του συνδυασμού μας, που 
πιστεύουμε ότι στα κοινά μπαίνεις να προσφέρεις και όχι για να 
πάρεις, θέλω να πω και πάλι ένα μεγάλο ευχαριστώ, αυτούς σέ-
βομαι και εκτιμώ και θα είμαι πάντα δίπλα τους. Όλοι μαζί βέβαια 
οφείλουμε ευχαριστώ και στους ανθρώπους από όλη την Κοριν-
θία, που μας στήριξαν με την εμπιστοσύνη και την ψήφο τους.

Ο Πρόεδρος Γιάννης Παπαδημητρίου Ο Πρόεδρος Γιάννης Παπαδημητρίου 
και το Συμβούλιο και το Συμβούλιο 

της της ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ  
εύχονται σε όλους οι μέρες  εύχονται σε όλους οι μέρες  

των Χριστουγέννων  των Χριστουγέννων  
να σας χαρίσουν υγεία, αγάπη,  να σας χαρίσουν υγεία, αγάπη,  

ελπίδα & η νέα χρονιά ελπίδα & η νέα χρονιά 
να εκπληρώσει όλες τις ευχές σας!να εκπληρώσει όλες τις ευχές σας! ΘΑΝΑΣΗΣ ΜΑΝΑΒΗΣΘΑΝΑΣΗΣ ΜΑΝΑΒΗΣ

Επικεφαλής Αντιπολίτευσης Επικεφαλής Αντιπολίτευσης 
δήμου Βέλου – Βόχαςδήμου Βέλου – Βόχας

Καλές Γιορτές με Υγεία, Καλές Γιορτές με Υγεία, 
Αγάπη και Ελπίδα!Αγάπη και Ελπίδα!

Ας παραμείνουμε δυνατοί, Ας παραμείνουμε δυνατοί, 
γεμάτοι αισιοδοξία για ένα γεμάτοι αισιοδοξία για ένα 

δημιουργικό 2022! δημιουργικό 2022! 
Χρόνια Πολλά!Χρόνια Πολλά!

Χρόνια Πολλά & ΕυτυχισμένοςΧρόνια Πολλά & Ευτυχισμένος
ο καινούργιος Χρόνος!ο καινούργιος Χρόνος!

Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου, Διοικητικού Συμβουλίου, 

σας εύχονται η αγάπη και σας εύχονται η αγάπη και 
η χαρά να φωλιάσει στις η χαρά να φωλιάσει στις 

καρδιές σας και να τις ζεστάνει, καρδιές σας και να τις ζεστάνει, 
προσθέτοντας μια νότα ευτυχίας προσθέτοντας μια νότα ευτυχίας 

στη δύσκολη καθημερινότητα στη δύσκολη καθημερινότητα 
αυτής της εποχής.αυτής της εποχής.
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ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΟΜΕΤΙΟΥ
Αντιδήμαρχος  δήμου Σικυωνίων

Καλά Χριστούγεννα! 
Υγεία, Αγάπη 

και Ελπίδα 
να συνοδεύουν 
τη νέα χρονιά!

Ευτυχισμένο το 2022!

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΥΤΤΑΣ
Αντιδήμαρχος  δήμου Σικυωνίων

Το πνεύμα των Χριστουγέννων
ας γίνει ο οδηγός που θα 
φωτίσει τις καρδιές των 
ανθρώπων με αγάπη!

Χρόνια πολλά, Καλές Γιορτές!

Καλά Χριστούγεννα! 
Με υγεία και χαρά το 2022!

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ &
ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΟΧΑΣ
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 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

ΕΡΡΙΚΟΣ Α. 
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ

• Παροχή Υπηρεσιών • Χειρουργικές Επεμβάσεις  

• Φάρμακα • Είδη Pet Shop • 
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΓΗΡΟΚΟΜΟΙ, ΟΙΚΙΑΚΕΣ 

ΒΟΗΘΟΙ, ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ, BABYSITTER 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ 

Τηλ. 6940 699559
Παρέχουμε για φροντίδα ηλικιωμένων γηροκόμους, οικιακές 

βοηθούς, Ελληνίδες-αλλοδαπές για Ν. Κορινθίας.
ΑΜΕΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ

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

ΩΡΑΡΙΟ ΙΑΤΡΕΙΟΥ: 

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

ΣΑΒΒΑΤΟ    09:00 - 12:00 [ΒΡΑΧΑΤΙ]

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

e-mail: korantaniskonstantinos26@gmail.com

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡ. 
ΚΟΡΑΝΤΑΝΗΣ

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

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

ΙΑΤΡΟΣ - ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ

εξέταση µε εξειδικευµένα διαγνωστικά µέσα 
  (Ηλεκτροκαρδιογράφηµα,   υπέρηχος)
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Τι είπαν Δήμας, Αννίβας και Εμπορικός 
Σύλλογος Βραχατίου για την ΕΤΠΑΚΟ

Αναπτερώνονται οι ελπίδες να διασωθούν και να αξιοποιηθούν τα ιστορικά κτήρια του Βραχατίου

Σ τα ιστορικά κτήρια της ΕΤΠΑ-
ΚΟ, στο Βραχάτι βρέθηκε το 
απόγευμα της Τρίτης 7 Δε-

κεμβρίου ο υφυπουργός Ανάπτυξης 
αρμόδιος για την Έρευνα και Καινο-
τομία Χρίστος Δήμας, συνοδευόμε-
νος από τον δήμαρχο Βέλου-Βόχας 
Αννίβα Παπακυριάκο, την Πρόεδρο 
του ΝΠΔΔ «Ανέλιξη» Μαρία Καλλίρη, 
τον πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου 
Γιώργο Δαληβίγκα, τον πρόεδρο του 
Εμπορικού Συλλόγου Βραχατίου Βαγ-
γέλη Τσάκωνα, τον πρόεδρο της Κοι-
νότητας Βραχατίου Γιώργο Βασιλεί-
ου, καθώς και μέλη του Εμπορικού 
Συλλόγου Βραχατίου.
Ο σκοπός της επίσκεψης ήταν η «γνω-

ριμία» του Χρίστου Δήμα με το χώρο 
και τα κτήρια της ΕΤΠΑΚΟ καθώς 
και η συζήτηση για τις δυνατότητες 
αξιοποίησης που υπάρχουν, αλλά 
τα προβλήματα και τα κωλύματα που 
πρέπει να ξεπεραστούν ώστε τα ακί-
νητα να περιέλθουν στην ιδιοκτησία 
του δήμου Βέλου-Βόχας.
Θυμίζουμε ότι το ιδιοκτησιακό καθε-
στώς της εταιρείας που βρίσκεται υπό 
εκκαθάριση είναι ασαφές και πολύ-
πλοκο, καθώς εμπλέκονται εκατοντά-
δες κληρονόμοι μετόχων και η όποια 
διαδικασία αγοράς ή παραχώρησης 
προσκρούει σε διάφορα γραφειοκρα-
τικά, αλλά και πρακτικά εμπόδια.
Ο δήμαρχος Βέλου-Βόχας Αννίβας Πα-

πακυριάκος καθώς και η πρόεδρος του 
ΝΠΔΔ «Ανέλιξη» Μαρία Καλλίρη επί 
σειρά ετών προσπαθούν να βρουν μια 
διέξοδο στα γρίφο του ιδιοκτησιακού 
καθεστώτος της ΕΤΠΑΚΟ, ώστε αυτή 
να περάσει στα χέρια του δήμου και να 
πάρει το δρόμο για την αξιοποίηση των 
ακινήτων.
Η περιοχή στην οποία βρίσκονται τα 
κτήρια εξάλλου, όπως τονίζει τόσο ο 
Αννίβας όσο και η Μαρία Καλλίρη, η 
γειτνίαση με τον παλαιό σιδηροδρομι-
κό σταθμό – για τον οποίο, ειρήσθω 
εν παρόδω, γίνονται επίσης ενέργει-
ες ώστε να περάσει στον δήμο – δί-
νει τη δυνατότητα να δημιουργηθεί 
ένα πρότυπο πολιτιστικό ή άλλης 
φύσεως πάρκο, που θα καλύπτει 
τουλάχιστον δύο οικοδομικά τετρά-
γωνα στην καρδιά του Βραχατίου 
και θα αποτελέσει έναν πυρήνα τόσο 
αισθητικής όσο και πολιτιστικής ανα-
βάθμισης της ευρύτερης περιοχής της 
παραλίας Βραχατίου, καθώς και όλου 
του δήμου Βέλου-Βόχας.

Πώς φτάσαμε όμως στην 
επίσκεψη Δήμα;
Σύμφωνα με όσα λέει το ρεπορτάζ λοι-
πόν, πριν κάποιο καιρό το Διοικητικό 
Συμβούλιο του Εμπορικού Συλλόγου 
Βραχατίου, βρέθηκε στην Αθήνα στο 
γραφείο του υφυπουργού Ανάπτυξης 
όπου έθεσε εις γνώσιν του το θέμα της 
ΕΤΠΑΚΟ μεταξύ και άλλων θεμάτων.
Ο Χρίστος Δήμας έδειξε αμέσως διάθε-
ση να ασχοληθεί όχι μόνο με τα κτήρια 
της ΕΤΠΑΚΟ, αλλά και με όλο σχεδόν το 
οικοδομικό τετράγωνο της εν λόγω πε-
ριοχής, που βρίσκεται στην καρδιά του 
Βραχατίου και που περιλαμβάνει πολλά 
βιομηχανικά κτήρια, μεταξύ των οποί-
ων τον σταθμό του ΟΣΕ, τις αποθήκες 
ΟΣΕ και τα κτήρια του συνεταιρισμού.
Έτσι κλείστηκε το ραντεβού και η 
επιτόπου επίσκεψη του Χρίστου Δήμα 
και συμφωνήθηκε να γίνει μια ξενάγη-
ση στο χώρο, ώστε ο υφυπουργός να 
έχει ιδία αντίληψη αλλά και να συζη-
τήσει με τον δήμαρχο τις προοπτικές 
που υπάρχουν για την αξιοποίηση και 
ανάπτυξη της περιοχής.

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΤοπογραφικάΤοπογραφικά

ΚτηματολόγιοΚτηματολόγιο

ΦωτοερμηνείεςΦωτοερμηνείες

ΑυθαίρεταΑυθαίρετα

ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ
(ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ -  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ)

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

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

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

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

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

17ης Νοεμβρίου 5, Χολαργός  τηλ: 210-6533.336

κιν: 6979-728.535    www.topoxoros.gr



Μεγαέλαιον ΜΟΝΑ∆Α
ΕΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥ

ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΗΛ. 27420 32391

η επόμενη μέρα 
του ελαιόλαδου

Πώληση ΚΟΥΚΟΥΤΣΙΟΥ 
ΕΛΙΑΣ για καυστήρες

• Ελάχιστη θερμική
απόδοση 4.500 Kcal/Kg

• Μηδαμινή υπολειμματικότητα 
(στάχτη) μετά την καύση

Συσκευασία:
-BIG BAG (μεγάλη)
-Σακί (μικρή)



Μ
ε μια φαντασμαγορική 
εκδήλωση άνοιξαν οι 
χριστουγεννιάτικες εκ-
δηλώσεις στο Κιάτο. Στη 

μεγάλη γιορτή που οργάνωσε ο Εμπορι-
κός Σύλλογος με τον δήμο Σικυωνίων και 
το ΝΠΔΔ «Μηκώνη» η πλατεία Ελευθε-
ρίας έλαμψε, πλημμύρισε κόσμο, γέμισε 
μελωδίες από τη Φιλαρμονική Κιάτου και 
χάρισε σε όλους λίγο από τη μαγεία του 
χριστουγεννιάτικου πνεύματος.

Μια μεγάλη φανταχτερή ρόδα στήθηκε 
μπροστά στο δημαρχείο Σικυωνίων για 
να διασκεδάσει παιδιά και ενήλικες, ενώ 
μέσα στην πλατεία η Φιλαρμονική έδινε το 
χριστουγεννιάτικο τέμπο και ο Εμπορικός 
Σύλλογος Κιάτου πρόσφερε κεράσματα 
στους παρευρισκόμενους.

Μια πολική αρκούδα που είχε στηθεί 
στο κέντρο της πλατείας, διασκέδασε τους 
μικρούς φίλους που έμπαιναν σε κούπες 
τσαγιού και περιφέρονταν κυκλικά, ενώ το 

μικρό χριστουγεννιάτικο περίπτερο έλα-
μπε ολόφωτο, με το φοντύ σοκολάτας και 
τα φρεσκοψημένα γλυκίσματα να σπάνε 
τη μύτη όλων βρέθηκαν στο σημείο.

Το χριστουγεννιάτικο δέντρο άναψε 
με τα χαμόγελα και τα χειροκροτήματα 
όλων δίνοντας τον τόνο για την έναρξη της 
εορταστικής περιόδου που περιλαμβάνει 
πολλές και όμορφες εκδηλώσεις.

Το Χριστουγεννιάτικο Χωριό που στή-
θηκε στην πλατεία του Κιάτου θα λειτουρ-
γήσει από την Παρασκευή 10/12 έως και 
την Τετάρτη 5/1. Οι ώρες λειτουργίας του 
πάρκου θα είναι το πρωί από τις 10.30 – 
14.30 & το απόγευμα από τις 16.30 – 20.30.

Η συμμετοχή για όλα τα παιχνίδια εί-
ναι το εορταστικό βραχιολάκι αξίας 5€ 
για όλη την διάρκεια, το οποίο μπορεί 
κάποιος να το προμηθευτεί εντός του Χρι-
στουγεννιάτικου χωριού.

Πολλά συγχαρητήρια σε όλους για την 
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Γ. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ - Ν. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΟΕ

ΠΩΛΗΣΗ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ

& ΕΙ∆ΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

BOX CENTER

Ζευγολατιό Κορινθίας
τηλ: 27410 55151

ΓΓλλ

ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ
& ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΟΥΒΙΤΑΚΗΣ

Ζευγολατιό
Κορινθίας

ΤΗΛ.: 
27410 56566

Άσσος
Κορινθίας

ΤΗΛ.: 
27410 89117

Κιν.: 6944 243418  & 6937 114763
∆ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΕΙ

Κιάτο: Φαντασμαγορική χριστουγεννιάτικη έναρξη
Ο Εμπορικός Σύλλογος Κιάτου, η «Μηκώνη» και ο Δήμος Σικυωνίων ζέσταναν το κλίμα και η πλατεία Ελευθερίας 

γέμισε κόσμο και στήθηκε μια μεγάλη γιορτή! – Αναλυτικά όλες οι εκδηλώσεις της εορταστικής περιόδου

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΜΑΡΜΑΡΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ
ΘΑΝΑΣΕΝΑΡΗΣ

Μουσών 14,
Βέλο Κορινθίας

Mάρµαρα • γρανίτες
φυσικά πετρώµατα

% 2742 033260
6945 435411
 6947 099281replayctt@gmail.com
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- Ακοολογικός έλεγχος
παίδων & ενηλίκων 

- Εκτίμηση εμβοών (βουητά)
και ροχαλητού

- Έλεγχος λαβυρινθικής
λειτουργίας (Ίλιγγος/Ζάλη)

- Ενδοσκοπικός έλεγχος
ρινός, φάρυγγα, λάρυγγα
και ώτων 

ΛΑΓΚΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ - 

ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ

Στρατιωτικός Ιατρός
Ψυχιατρική Κλινική 251 ΓΝΑ

Καλογεροπούλου 1 & Μαυρούλια,
Κιάτο Κορινθίας 20200

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

εξαιρετική αποψινή διοργάνωση που ζέ-
στανε την αγορά και έδωσε τον εορταστικό 
τόνο στην πόλη του Κιάτου!

Οι φετινές Χριστουγεννιάτικες 
Εκδηλώσεις

Θεατρικές παραστάσεις, Αφηγήσεις Πα-
ραμυθιών, Κινηματογράφος, Κουκλοθέα-
τρο, Γράμματα στον Αη Βασίλη και καλλι-
τεχνικά Εργαστήρια είναι κάποιες από τις 
εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν 
στο Δήμο Σικυωνίων και διοργανώνονται 
από το Ν.Π.Δ.Δ. «ΜΗΚΩΝΗ», τον Δήμο 
Σικυωνίων και τον Εμπορικό Σύλλογο 
Κιάτου.

Το Χριστουγεννιάτικο πάρκο στην Πλα-
τεία Ελευθερίας θα μας μεταφέρει σε ένα 
γιορτινό σκηνικό με Χριστουγεννιάτικα 
σπιτάκια με λιχουδιές, στο σπίτι του Αη Βα-
σίλη με το έλκηθρο του, μια μεγάλη πανο-
ραμική ρόδα και ένα carousel – αρκούδο, 
όπου θα περιμένουν καθημερινά τα μικρά 
και μεγάλα παιδιά για διασκέδαση!

Το Χριστουγεννιάτικο τρενάκι θα κάνει 
βόλτες τους μικρούς μας φίλους στον πε-
ζόδρομο της Κλεισθένους!

Το μουσικό σύνολο Sikyon Brass and 
Ensamble θα παίζει Χριστουγεννιάτικες 
μελωδίες στους δρόμους της πόλης και 
θα ακούσουμε τα κάλαντα από την Φιλαρ-
μονική του Δήμου και Χριστουγεννιάτικα 
τραγούδια από τις χορωδίες Πολιτιστικών 
Συλλόγων.

Στις 26 Δεκεμβρίου στις 12 το μεσημέ-

ρι το Έλκηθρο του Αη Βασίλη μεταφέρετε 
στην Λίμνη Δόξα στο Φενεό και επιφυ-
λάσσει πολλές εκπλήξεις στους μικρούς 
φίλους. Το βράδυ της ίδιας μέρας κατα-
λήγει στην Πλατεία της Γκούρας και με την  
συνοδεία της Φιλαρμονικής του Δήμου θα 
τραγουδήσει Παραδοσιακά Κάλαντα απ’ 
όλο τον κόσμο και θα συμμετέχει στους 
«Γουρονοκαύγαδες» με δωρεών εδέσμα-
τα και άφθονο κρασί για όλους.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:
Τρίτη 21.12, Εμπορικό Κέντρο Κιάτου | 

ώρα 18.00 Χριστουγεννιάτικα Κάλαντα του 
Κόσμου»  από το σύνολο Κλασικής Μουσι-
κής Sikyon Brass and Ensamble.

Πέµπτη 23.12, Δημοτικό Θεάτρο Κιάτου 
| ώρα 18.00 Κινηματογράφος για παιδιά.

Παρασκευή 24.12, Χριστουγεννιάτικα 
Κάλαντα στους δρόμους της πόλης από τη 
Φιλαρμονική του Δήμου.

Παρασκευή 24.12, Πλ. Ελευθερίας 
«Εργαστήρι  Ξωτικών»  | ώρα 11.00. «Το 
έλκηθρο του Άγιου Βασίλη» Άγιος Βασίλης 

έρχεται με το έλκηθρό του, θα είναι εκεί για 
σένα… Χριστουγεννιάτικες χορογραφίες 
από τα τμήματα χορού του γυμναστηρίου 
Altius.

Κυριακή 26.12, Λίμνη Δόξα | ώρα 12.00. 
«Το έλκηθρο του Άγιου Βασίλη» Άγιος 
Βασίλης έρχεται με το έλκηθρό του, θα 
είναι εκεί για σένα  με τραγούδια και λι-
χουδιές… μουσικές και κάλαντα από τη 
Φιλαρμονική του Δήμου.

Κυριακή 26.12, Πλατεία Γκούρας | ώρα 
19.00. «Γουρουνοκαυγάδες». Δωρεάν 
εδέσματα και άφθονο κρασί με ζωντανή 
μουσική. Χριστουγεννιάτικες μελωδίες 
από τη Φιλαρμονική του Δήμου.

Κυριακή 26.12, Πανόραμα, Ταρσός, Αρ-
χαία Φενεός, Σιβίστα, Μοσιά, Μάτι, Μεσινό, 
Γκούρα. Παραδοσιακά κάλαντα από όλη 
την Ελλάδα και την Μ. Ασία. Σύλλογος φί-
λων Φιλαρμονικής Κιάτου « Ο Απόλλων», 
σύνολο Παραδοσιακής μουσικής.

Δευτέρα 27.12, Δημοτικό Θεάτρο Κιά-
του | ώρα 18.00 Κινηματογράφος για παι-

διά.
Δευτέρα 27.12, Μεγάλο Βάλτο, Μικρό 

Βάλτο, Λαλιώτη, Άνω Διμηνιό, Μούλκι, 
Τραγάνα, Πάσιο. Παραδοσιακά κάλαντα 
από όλη την Ελλάδα και την Μ. Ασία. Σύλ-
λογος φίλων Φιλαρμονικής Κιάτου « Ο 
Απόλλων», σύνολο Παραδοσιακής μου-
σικής.

Τρίτη 28.12, Εμπορικό Κέντρο Κιάτου 
| ώρα 18.00 Κάλαντα του Κόσμου από το 
σύνολο Κλασικής Μουσικής Sikyon Brass 
and Ensamble.

Πέµπτη 30.12, Δημοτικό Θεάτρο Κιάτου 
| ώρα 18.00 Κινηματογράφος για παιδιά.

Πέµπτη 30.12, Μποζικά, Αρχαία Τιτά-
νη, Γονούσα, Παραδείσι, Κρυονέρι, Σούλι. 
Παραδοσιακά κάλαντα από όλη την Ελλά-
δα και την Μ. Ασία. Σύλλογος φίλων Φι-
λαρμονικής Κιάτου « Ο Απόλλων», σύνολο 
Παραδοσιακής μουσικής.

Παρασκευή 31.12, Τα κάλαντα της 
Πρωτοχρονιάς στους δρόμους της πόλης 
από τη Φιλαρμονική του Δήμου.

Παρασκευή 31.12, Πλ. Ελευθερίας «Ερ-
γαστήρι  Ξωτικών»  | ώρα 11.00. «Το έλκη-
θρο του Άι Βασίλη». Άγιος Βασίλης έρχεται 
με το έλκηθρό του, θα είναι εκεί για σένα… 
Χριστουγεννιάτικες χορογραφίες από τα 
τμήματα χορού του γυμναστηρίου Altius.

Κυριακή 02.01, Πλ. Ελευθερίας «Εργα-
στήρι  Ξωτικών»  | ώρα 18.00. «Ο σκύλος 
Σνούφι συναντά τον Άγιο Βασίλη» κουκλο-
θέατρο από την Λέσχη Κούκλας & Θεά-
τρου Σικυώνας.
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Gold award Best small aesthetic center
Είμαστε

πανευτυχείς
για το χρυσό βραβείο

που κέρδισε το Αγάθου Beauty & Spa
στα φετινά Ελληνικά βραβεία αισθητικής!

Gold award Best small aesthetic center

Το βραβείο αυτό το αφιερώνω:
 σε όλη την ομάδα του Αγάθου Beauty & Spa

που έχει ενστερνιστεί τους στόχους και το όραμα μου
και δίνει καθημερινά τον καλύτερο της εαυτό!

  στην οικογένειά μου για την υπομονή
και τη στήριξή της σε κάθε νέο μου στόχο

 σε όλο το κόσμο που από το 2006 μέχρι και σήμερα
μας εμπιστεύεται το σώμα και το πρόσωπο του!

Σας είμαι ευγνώμων!

Χρόνια πολλά!
Υγεία, αγάπη και κάθε ευτυχία για τη νέα χρονιά!

Αγάθου Αλεξάνδρα
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Δήμος Βέλου-Βόχας: Έργα 2 εκατ. ευρώ 
φέρνουν νέα εποχή στην άρδευση

Ο
εκσυγχρονισμός των αρδευτικών δικτύ-
ων σε μια περιοχή, όπως η ευρύτερη 
περιοχή της Βόχας η οποία είναι κατε-
ξοχήν αγροτική, αποτελεί στις μέρες μας, 

απόλυτη προτεραιότητα κάθε χρηστής και προνοητι-
κής δημοτικής διοίκησης.

Με αυτό ως δεδομένο ο δήμος Βέλου-Βόχας προ-
χώρησε σε συνεργασία με την Περιφέρεια Πελοπον-
νήσου στην χρηματοδότηση ενός πολύ σημαντικού 
έργου που αφορά στον εκσυγχρονισμό των αρδευ-
τικών δικτύων της περιοχής του Βέλου, με προϋ-
πολογισμό που υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ 
(2.200.000€).

Ο δήμαρχος Βέλου-Βόχας Αννίβας Παπακυριά-
κος πολλές φορές στις τοποθετήσεις και τις δη-
λώσεις του έχει τονίσει την ανάγκη να υπάρξει μια 
διαφορετική προσέγγιση στη διαχείριση του νερού 
άρδευσης, αποβλέποντας στην εξοικονόμησή του, 
γεγονός το οποίο εξασφαλίζεται με το έργο που θα 
υλοποιηθεί.

Τι περιλαμβάνει όμως αυτό το έργο;
Η χρηματοδότηση αφορά στην υλοποίηση όλων 

των απαραίτητων έργων για τον εκσυγχρονισμό των 
υποδομών άρδευσης του δικτύου του Αρδευτικού 
Οργανισμού Στυμφαλίας Ασωπού Κορινθίας, του 
γνωστού σε όλους μας ΑΟΣΑΚ. Στην παρούσα φάση, 
τα δύο εκατομμύρια ευρώ, όπως είπαμε αφορούν 
τα απαραίτητα έργα στην περιοχή του Βέλου, καθώς 

αυτό είναι το δυτικότερο σημείο και άρα η αρχή του 
δικτύου ΑΟΣΑΚ στο δήμο Βέλου-Βόχας. Τα έργα εί-
ναι απαραίτητο να γίνουν από την αρχή έως το τέλος 
του δικτύου, κανείς δεν το αμφισβητεί αυτό και η 
δρομολόγησή τους από την περιοχή του Βέλου, θέτει 
τις βάσεις για την ολοκλήρωσή τους και στο ανατο-
λικό δίκτυο.

Στόχος των υλοποιούμενων έργων είναι η εφαρ-
μογή τρόπων αποτελεσματικής αξιοποίησης και 

εξοικονόμησης των υδατικών πόρων μέσω του εκ-
συγχρονισμού του Δικτύου Άρδευσης, η οποία ανα-
λύεται σε δύο συνιστώσες: α) τη μείωση διαρροών 
και β)τη μείωση των απαιτούμενων ποσοτήτων νε-
ρού άρδευσης που διατίθενται από τον ΑΟΣΑΚ.

Πιο συγκεκριµένα το έργο περιλαµβάνει τις πα-
ρακάτω επιµέρους εργασίες και βελτιώσεις:

Τι περιλαμβάνει το έργο που θα υλοποιηθεί στο Βέλο  –  
Ποιες βελτιώσεις θα γίνουν – Ποια τα οφέλη που αναμένονται

ΓΥΡΙΣΤΕ ΣΕΛΙΔΑ
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Εκσυγχρονισμός του δικτύου άρδευσης. Θα τοπο-
θετηθούν υπόγειοι αγωγοί, οι οποίοι θα αντικαταστή-
σουν τους υφιστάμενους επιφανειακούς (χωμάτινα 
ή τσιμεντένια αυλάκια), στους οποίους οι απώλειες 
νερού είναι μεγάλες και αδύνατον να περιοριστούν 
ή να ελεγχθούν.

Τοποθέτηση παροχόμετρων και υδροληψιών σε 
όλο το νέο δίκτυο έτσι ώστε να υπάρχει πλήρης κατα-
γραφή των αντλούμενων ποσοτήτων νερού, καθώς 
και η κατανάλωσή του ανά καλλιεργούμενη επιφά-
νεια.

Με βάση τις ψηφιακές πλέον, μετρήσεις παροχής 
ύδατος σε κάθε καλλιέργεια θα υπάρχει και η ανάλο-
γη χρέωση στους αγρότες.

Ποια είναι τα αναμενόμενα 
οφέλη

Τα οφέλη από την υλοποίηση 
αυτού του έργου είναι πολλαπλά 
και αφορούν όχι μόνο την περιο-
χή εφαρμογής αλλά οπωσδήποτε 
και όλο το ανατολικό κομμάτι της 
Βόχας που αρδεύεται από το αυ-
λάκι του ΑΟΣΑΚ.

Αρχικά, η αντικατάσταση των 
τσιμεντένιων και κυρίως των 
χωμάτινων αυλάκων με κλει-
στούς υπόγειους αγωγούς μεταφοράς των υδάτων, 
περιορίζει απόλυτα τις διαρροές και εξασφαλίζει 
ότι το νερό μεταφέρεται στις καλλιέργειες χωρίς να 

υπάρχουν ενδιάμεσα σκόπιμες 
ή τυχαίες «απορροφήσεις» που 
μειώνουν δραματικά την ποσό-
τητά του.

Επιπλέον, η ακριβής μέτρηση 
της ποσότητας που καταναλώνει 
ο κάθε ένας καλλιεργητής για 
την έκταση που καλλιεργεί, προ-
στατεύει και τον υδάτινο πλούτο, 
αλλά και τον αγρότη από υπέρο-
γκες ή αυθαίρετες χρεώσεις.

Αυτά τα δύο στοιχεία από την 
στιγμή που θα λειτουργήσει το έργο, θα διασφαλί-
σουν ότι θα υπάρξει η μέγιστη δυνατή οικονομία νε-
ρού, το οποίο προφανώς δεν χάνεται, αλλά οδηγείται 
στην ανατολική Βόχα, όπου θα αρδεύει τις υπόλοιπες 
καλλιέργειες.

Η εξοικονόμηση των υδάτων στην περιοχή του 
Βέλου, θα οδηγήσει όλο και περισσότερο νερό σε 
περιοχές του Ζευγολατιού και κυρίως του Άσσου οι 
καλλιέργειες των οποίων σήμερα, πολλές φορές δεν 
προλαβαίνουν να πιουν «νερό» γιατί δεν φτάνει!

Επιπλέον και με δεδομένο ότι η ολοκλήρωση του 
φράγματος του Ασωπού, η οποία αναμένεται τον επό-
μενο χρόνο, δεν θα συμβαδίζει με την ολοκλήρωση 
των κλειστών δικτύων διανομής υδάτων, θεωρείται 
βέβαιο ότι σε πρώτη φάση θα χρησιμοποιηθούν τα 
υφιστάμενα δίκτυα του ΑΟΣΑΚ για τη διανομή του 
νερού από το Φράγμα. 

Οπότε το έργο θα έχει πολλαπλασιαστικά και κυρί-
ως μακροπρόθεσμα οφέλη.

Γι’ αυτό εξάλλου, το έργο αυτό αποτέλεσε έναν 
διακαή πόθο του δημάρχου Βέλου-Βόχας Αννίβα 
Παπακυριάκου, ο οποίος με επιμονή κατάφερε να 
αποσπάσει από την Περιφέρεια τη σημαντική αυτή 
χρηματοδότηση και να υλοποιήσει ένα έργο, το οποίο 
βάζει σε νέα εποχή τη διαχείριση των υδάτων άρ-
δευσης στον κάμπο της Βόχας!

Η εξοικονόμηση 
των υδάτων στην περιοχή 
του Βέλου, θα οδηγήσει 

όλο και περισσότερο 
νερό σε περιοχές 

του Ζευγολατιού και 
κυρίως του Άσσου




