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■■  σελ.  σελ.  2121

ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ

250.000 ευρώ για το γήπεδο 
Αρχαίων Κλεωνών
Εγκρίθηκε η Προγραμματική Σύμβαση με την περιφέρεια 
Πελοποννήσου - Τι προβλέπει το έργο.

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Τι συζήτησαν 
Σταματόπουλος–Πέτσας
Ποια κρίσιμα θέματα αναλύθηκαν στην συνάντηση 
που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Χρ. Δήμα.

Τζίμης Τριανταφύλλου: 

“Στις εκλογές του '23
θα είµαι υποψήφιος
µε τον Αννίβα”

■ σελ.  8

■ σελ.  13

■ σελ.  17

Θα στηρίξω τον Αννίβα Παπακυριάκο και 
θα είμαι δίπλα του για άλλη μια θητεία που 
θα ολοκληρώσει το έργο του και θα αλλάξει 
οριστικά την όψη του δήμου μας, δηλώνει 
στην εφημερίδα μας ο αντιδήμαρχος 
Καθαριότητας Βέλου-Βόχας

■ σελ.  12

Στο Ταμείο Ανάκαμψης Στο Ταμείο Ανάκαμψης Στο Ταμείο Ανάκαμψης Στο Ταμείο Ανάκαμψης 
Κόρκα, Γκιολής, Βερούτης κατέθεσαν 
τον φάκελο εκ μέρους της Περιφέρειας

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ  //  ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
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ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ 
ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ

Κάντε ένα ΔΩΡΟ στον εαυτό σας!
Βγάλτε τα χημικά από τη ζωή σας!

Κομμωτήριο και ομορφιά, χωρίς επιβαρυντικές 
για την υγεία μας χημικές ουσίες, γίνεται;

Κι όμως γίνεται!

Στο κομμωτήριο μας χρησιμοποιούμε μόνο βιολογικά 
προϊόντα (σαμπουάν, μάσκες, conditioner, βαφές και προϊόντα 
styling), τα οποία μπορείτε να εφαρμόζετε άφοβα, όσες φορές 

θέλετε, χωρίς να επιβαρύνεστε από τις παρενέργειες της 
χρήσης των συμβατικών χημικών προϊόντων κομμωτηρίου. 

Προτεραιότητα μας η υγεία και η ομορφιά σας!
Η επίσκεψή σας στον χώρο μας θα είναι εμπειρία ζωής!!!

Δευτέρα 9:00π.μ.-1:00μ.μ.
Τρίτη πρωί 9:00π.μ.-1:30μ.μ. / απόγευμα 5:30μ.μ.-9:00μ.μ.

Τετάρτη 9:00π.μ. -2:00μ.μ.
Πέμπτη πρωί 9:00π.μ.-1:30μ.μ. / απόγευμα 5:30μ.μ.-9:00μ.μ.

Παρασκευή πρωί 9:00π.μ.-1:30μ.μ. / απόγευμα 5:30μ.μ.-9:00μ.μ.
Σάββατο 9:00π.μ.-8:00μ.μ.

Πατρών 49 - Βραχάτι   τηλ.: 27410 53202 - κιν.: 6975 123367
email: tatianakoroni@gmail.com  fb: Biologiko Kommotirio Tatiana Koroni

inst: Biologiko Kommotirio Tatiana

Καλή Ανάσταση
µε υγεία στις οικογένειές σας!

Η σελίδα του Λέωντος...
Ε ίμαστε στη σωστή πλευρά της 

ιστορίας δήλωσε ο πρωθυπουρ-
γός μας. Δε μας διευκρίνισε όμως 
μπαίνοντας ή βγαίνοντας???

Δ εν είναι δα και τίποτα σπουδαίο 
ο κορονοϊός, μια απλή γριούλας, 

δήλωσε ο σοφός πρωθυπουργός μας 
την ημέρα που μετρήσαμε 75 νεκρούς. 
Κάποιος από τους εκατοντάδες συμ-
βούλους που διαθέτει δε μπορούσε 
να τον προλάβει πριν εκστομίσει ‘σο-
φιστίες’ (καταλάβατε…). 
Γιατί τους πληρώνει άραγε??? 

Τ όσο πολύ εκτίμησαν τις επιδόσεις 
του ηγέτη μας στην διαχείριση της 

ακρίβειας, της πανδημίας, της αντι-
κειμενικότητας της ενημέρωσης κλπ, 
κλπ, χωρίς βέβαια να υποτιμήσουν 
τους άψογους κοιλιακούς και το ευρύ 
του στέρνο, που θέλουν να τον πά-
ρουν στην Αμερική, δήλωσε ο απερχό-
μενος πρέσβης των ΗΠΑ. Αξιότιμε κε 
Πάϊτ αν χρειαστείτε συστατική επιστο-
λή, παρακαλώ είμαι στη διάθεσή σας 
(βαθύτατα συγκινημένος)!!! 

Ε ίδαμε τις προάλλες τον υπουργό 
υγείας κο Πλεύρη να επισκέπτε-

ται νοσοκομείο συνοδεία πάνοπλων 
αστυνομικών των ειδικών δυνάμεων.  
Στην αρχή νόμιζα ότι είχε πάει στη 
Μαριούπολη για συμπαράσταση, αλλά 
τελικά ήταν στο Θριάσιο. 
Απ’ ότι φαίνεται η εμπόλεμη ζώνη συ-
νεχώς διευρύνεται…!!!

Δ ε μας έφτανε που ξύπνησε η 
Ρωσική  αρκούδα ξυπνήσαν και 

οι αρκούδες στο καταφύγιο στο νυμ-
φαίο. Ο θεός να μας φυλάει!!!

Ο ι Ρώσοι και οι Ουκρανοί κάποτε 
(σχετικά πρόσφατα) ήταν αδέλ-

φια που πορεύονταν μαζί, μετά έγιναν 
ξαδέλφια και χώρισαν τα κληρονομικά 
τους και τώρα θανάσιμοι εχθροί που 
δε θέλουν να βλέπουν ο ένας τον 
άλλο. Παράξενα παιχνίδια παίζει ο 
χρόνος και η ιστορία!!! 

Π ως θα αντιδρούσαν οι ΗΠΑ αν το 
Μεξικό επεδίωκε στρατιωτική 

συμμαχία με αντίπαλο των ΗΠΑ. 
Πιστεύετε ότι τα μέλη του Κογκρέσου 
θα έλεγαν, εντάξει, το Μεξικό είναι μια 
ανεξάρτητη χώρα και έχει το δικαίωμα 
να κάνει ό,τι θέλει; αναρωτήθηκε ο 
γερουσιαστής των ΗΠΑ Μπέρνι Σάντερς. 
Τι ίδια απορία έχουμε και μείς!!!

Α υτό με τα πυρηνικά πολύ συχνά 
δεν ακούγεται τελευταία. 

Μα είναι δυνατόν να θέλει κάποιος 
λογικός ηγέτης να χρησιμοποιήσει πυ-
ρηνικά όπλα εφόσον τις συνέπειες θα 
τις πληρώσει και η χώρα του, θα ανα-
ρωτιόταν κανείς.

Έλα όμως που τα όπλα φτιάχνονται 
για να χρησιμοποιούνται, έστω και με 
τις επιπτώσεις τους όσο οδυνηρές κι 
αν είναι!!!

Κ αι μην ξεχνάμε ότι στη Σερβία 
το ΝΑΤΟ έριξε βόμβες με ‘απ-

εμπλουτισμένο ουράνιο’, τώρα ο Πού-
τιν απειλεί να ρίξει βόμβες με ‘εμπλου-
τισμένο’ ουράνιο. 
Εντάξει θα αντέξουμε, μόνο δύο γράμ-
ματα διαφορά έχουν!!!

Κ αι μόλις τελειώσει και αυτός ο 
αναίσχυντος πόλεμος, όλοι οι 

ηγέτες του πολιτισμένου κόσμου(?) θα 
κάτσουν και θα συναποφασίσουν μέ-
τρα εκτόνωσης και εμπιστοσύνης, μέ-
τρα μείωσης των εξοπλισμών και των 
ανταγωνισμών, μέτρα συναδέλφωσης 
και ειρηνικής συνύπαρξης, ώστε ο 
ήλιος του μέλλοντος να λάμψει σε ένα 
κόσμο όπου οι πολίτες δε θα φοβόνται 
μην πέσει ο ουρανός στο κεφάλι τους.
Και μετά ξύπνησα!!!  

Θ α κάνω μία πρόβλεψη. Στον πό-
λεμο του κόλπου πρωταγωνιστές 

ήταν τα συστήματα αεράμυνας patriot. 
Στον πόλεμο της Ουκρανίας κάτι και-
νούργια αντιαρματικά που κάνουν 
θραύση. Μπορεί τα εμβόλια να μην 
προλάβαμε να τα δοκιμάσουμε, όπως 
ισχυρίζονται μερικοί, αλλά με τα νέα 
όπλα κανένα πρόβλημα. Αγοράστε 
άφοβα!!!

Ό ταν οι μανάδες, Ουκρανές και 
Ρωσίδες, θα κλαίνε στους τά-

φους των παιδιών τους, εργολάβοι, 
εμπόροι και πετρελαιάδες θα μετράνε 
τα κέρδη τους.
Αυτός που είπε «ο θάνατός σου η ζωή 
μου», κάτι ήξερε!!!

Η υφυπουργός εξωτερικών των 
ΗΠΑ αποφάσισε και μας ανακοί-

νωσε με ποιο τρόπο θα προμηθευόμα-
στε φυσικό αέριο στην Ευρώπη, δεδο-
μένου ότι εμείς οι Ευρωπαίοι είμαστε 
χαπάτα και δεν καταλαβαίνουμε το 
συμφέρον μας. Μας ζήτησε επίσης 
κάτι πυραυλικά που έχουμε στα νησιά 
να τα στείλουμε Ουκρανία. Εμείς άλ-
λωστε δεν έχουμε κακούς γειτόνους 
όπως οι Ουκρανοί. 
Αν έρθει να μας φτιάξει εβδομαδιαίο 
πρόγραμμα τι θα μαγειρεύουμε στο 
σπίτι, γιατί συνέχεια τσακώνομαι μετά 
της συμβίας, νομίζω πως θα αρχίσω 
να την συμπαθώ!!!

Ε κείνη τη Νικολούλη μήπως να την 
προσλάμβανε η ελληνική αστυνο-

μία για ερευνήτρια. Θα μπορούσε π.χ. 
να τελειώσει την υπόθεση του ΝΟΟΡ-1 
που κοντεύει να την φάει ο σκόρος. 
Λέμε τώρα!!!

Λ.Σ. (13/04/2022)

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

Ε μείς οι Έλληνες είμαστε μεν ένας φι-
λήσυχος λαός, αλλά μας αρέσει και η 

γεύση του αίματος ενίοτε.
Αυτό καταλαβαίνω από τις αντιδράσεις 

του πλήθους, στην υπόθεση της φερομέ-
νης ως παιδοκτόνου.

Λιντσάρισμα, λιθοβολισμό, μαστίγωμα, 
ανασκολοπισμό, βιντεοσκόπηση κλπ, κλπ 
και αυτά ταυτόχρονα, απαιτούσε το πλή-
θος, πριν αποφανθεί η δικαιοσύνη για την 
ενοχή της.

Το ‘τεκμήριο της αθωότητας’ είναι προ-
φανώς κόλπο των δικηγόρων για να καθυ-
στερούν τις δίκες.

Αγαπητοί συμπολίτες και συμπολεμι-
στές, είμαι μαζί σας.

Προτείνω δε αφού ολοκληρώσουμε τα 
δέοντα με την επαίσχυντη παιδοκτόνο, 
να συνεχίσουμε και με άλλες κατηγορίες 
εγκληματιών, όπως:

Ηλεκτροσόκ στους υπευθύνους για την 
τιμή του ρεύματος,

Πυρπόληση για τους υπεύθυνους για 
την τιμή της βενζίνας,

Ένεση μικροβίων γι’ αυτούς που εγκα-
τέλειψαν το Ε.Σ.Υ. στην τύχη του,

Στέρηση φαγητού και νερού για τους 
καταχραστές δημοσίου χρήματος,

Υποχρεωτικό εμβολιασμό σε όσους 
γράφουν με κεφαλαία στο FB,

Και φυσικά, «Και να καθαρίσουμε τους 
κακομούτσουνους»…

Ξεκινάμε άμεσα, ……θα έχει συνέχεια!!!
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Πασχαλινά bazaars κοντά σας και πάλι 
από «Το Χαμόγελο του Παιδιού»!

Μία λαμπάδα… ένα Χαμόγελο
«Το Χαμόγελο του Παιδιού», φέτος το 

Πάσχα, προσκαλεί όλους τους μικρούς 
και μεγάλους φίλους του να επισκεφτούν 
τα πασχαλινά bazaars που διοργανώ-
νει σε πολλές περιοχές στην Ελλάδα, 
με σκοπό τη στήριξη των  παιδιών  που 
σήμερα μεγαλώνουν στα Σπίτια του, την 
ενίσχυση του Οργανισμού και των εξει-
δικευμένων και ολιστικών δράσεών του. 

Υπό τη σκιά της πανδημίας και των 
επιπτώσεών της, αλλά και του πολέμου 
στην Ουκρανία, «Το Χαμόγελο του Παι-
διού», στηρίζει τα 349 παιδιά που μεγα-
λώνουν στα 14 Σπίτια του Οργανισμού 
και ανοίγει παράλληλα την αγκαλιά του, 
για να στηρίξει τα παιδιά με τις μητέρες 
τους από την Ουκρανία, που θα βρουν 
καταφύγιο στη χώρα μας, εγκαταλείπο-
ντας τόσο βίαια την πατρίδα τους.

Στα πασχαλινά bazaars θα βρείτε χει-
ροποίητες πασχαλινές λαμπάδες και πα-
σχαλινές κατασκευές, δώρα για μικρούς 
και μεγάλους που δημιούργησαν, με 
αγάπη, οι εθελοντές και οι εργαζόμενοι 
των Εθελοντικών Δημιουργικών Εργα-
στηρίων του Οργανισμού. 

Για κάθε παιδί, από πού και αν είναι, η 
λαμπάδα του Πάσχα συμβολίζει τη χαρά 
και την αισιοδοξία και για αυτό καλού-
με όλους εσάς να στηρίξετε τις δράσεις 
μας ώστε να καλύψουμε τις ανάγκες των 
παιδιών και να τους εξασφαλίσουμε την 
ουσιαστική φροντίδα που έχουν ανάγκη.

Σας περιμένουμε, για να υποδεχτούμε 
το Πάσχα με Χαμόγελο!

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

Εναλλακτικά, μπορείτε να βρείτε πα-

σχαλινά είδη καθώς και τα είδη του 
Οργανισμού στο e-shop: https://www.
hamogelo.gr/gr/el/eshop/epochiaka/ 

Πληροφορίες: korinthosoffice@
hamogelo.gr, Τηλ.: 27410-71211 ή 11040 
(αστική χρέωση)

Στην Κόρινθο το bazaar του Οργανι-
σμού θα βρίσκεται στον πεζόδρομο Κο-
λοκοτρώνη (& Πυλαρινού), έμπροσθεν 
Δημοτικής Πινακοθήκης από τις 16 έως 
και 21 Απριλίου με ωράριο:

Μεγ. Δευτέρα έως Μεγ. Πέμπτη, 10:00 
– 20:00

Κίνηση αλληλεγγύης 
& ανθρωπιάς για τον 
ουκρανικό λαό
To Επιμελητήριο Κορινθίας 
ανταποκρινόμενο στην έκκλη-
ση του Ερυθρού Σταυρού και 
με αίσθημα αλληλεγγύης και 
ευθύνης, συγκέντρωσε είδη 
πρώτης ανάγκης, υγειονομικό 
και φαρμακευτικό εξοπλισμό 
για να αποσταλούν στον δο-
κιμασμένο λαό της Ουκρανίας.
Την Τρίτη 12 Απριλίου 2022, 
κλιμάκιο του Ερυθρού 
Σταυρού παρέλαβε από το 
Επιμελητήριο Κορινθίας, τα 
κιβώτια με όλο το ανθρωπι-
στικό υλικό με την ευχή όλων 
να τελειώσει όλο αυτό και 
να αποκατασταθεί άμεσα η 
ειρήνη στην χώρα.
Το Επιμελητήριο Κορινθίας 
ευχαριστεί τα μέλη του που 
ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα 
του για την συγκέντρωση 
όλων των ειδών και είναι 
σίγουρο ότι οι Κορινθιακές 
επιχειρήσεις με αίσθημα συ-
νευθύνης θα ανταποκρίνονται 
πάντοτε σε τέτοιες πρωτο-
βουλίες.

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

ΒΡΑΧΑΤΙ - ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ

Εγκάρδιες ευχέςΕγκάρδιες ευχές
για καλό Πάσχα, µε υγείαγια καλό Πάσχα, µε υγεία

και οικογενειακή χαρά! Χρόνια Πολλά!!και οικογενειακή χαρά! Χρόνια Πολλά!!
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Εθνική Καραντίνα ή Σοσιαλδημοκρατία

Τ
α τελευταία χρόνια η οικονο-
μία και η κοινωνία μας δο-
κιμάζονται από διαδοχικές 
κρίσεις. Έχοντας κάνει τη με-

γαλύτερη δημοσιονομική επέκταση σε 
ποσοστό ΑΕΠ (43 δις) μέσα στην παν-
δημία περιμέναμε αποτελέσματα στη 
βελτίωση της ζωής, στην ανάπτυξη και 
στο παραγωγικό πλαίσιο της χώρας.  
Δυστυχώς οι λάθος πολιτικές, η έλ-
λειψη κεντρικού σχεδιασμού, τα πολύ 
αργά αντανακλαστικά και οι ιδεοληψίες 
της Κυβέρνησης δεν μας επέτρεψαν να 
ενισχύσουμε την ανθεκτικότητα της οι-
κονομίας και της κοινωνίας μας και μας 
οδήγησαν σε «εθνική καραντίνα». 

Στην υγειονομική κρίση, η «δυσανε-
ξία» της ΝΔ με την δημόσια υγεία μας 
οδήγησε στην απώλεια της ευκαιρίας 
που γέννησε η πανδημία για να επαν-
δρώσουμε -ενισχύσουμε – εκσυγχρονί-
σουμε το ΕΣΥ σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
της εποχής μας, δίνοντας προτεραιότητα 
στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και 
στρέφοντας την προσοχή μας και στην 
πρόληψη και στην καλύτερη αντιμετώπι-
ση των χρόνιων ασθενειών.  

Στην ενεργειακή κρίση και την ακρί-
βεια η διεθνής συγκυρία έπαιξε τον 

ρόλο της όμως είχαν γίνει στρατηγικά 
λάθη πριν. Το πρόσφατο «ξεπάγωμα» 
των ερευνών για την εξόρυξη δικών 
μας υδρογονανθράκων που ανακοίνω-
σε ο Πρωθυπουργός και που ο ίδιος 
είχε παγώσει αποδεικνύει   το λάθος 
που συντελέστηκε όταν εγκαταλείφθηκε 
η Εθνική Ενεργειακή Στρατηγική που 
είχε ξεκινήσει το 2010 από το ΠΑΣΟΚ. 
Παράλληλα, από το 2019 η κυβέρνηση 
προχώρησε και σε βίαιη απολιγνιτο-
ποίηση, αντικαθιστώντας τον λιγνίτη με 
ένα άλλο ορυκτό καύσιμο το αέριο, αντί 
να το αντικαταστήσει με Α.Π.Ε. που 
αποδεδειγμένα παρέχουν πιο φθηνή 
τιμή ενέργειας. 

Επιπλέον, στο περίφημο Χρηματι-
στήριο Ενέργειας (Target Model) που 
ξεκίνησε να σχεδιάζει η κυβέρνηση 
ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ αλλά άρχισε να λει-
τουργεί επί ΝΔ με μεγάλες στρεβλώ-
σεις, γίνονται συναλλαγές με βάση την 
μέση ημερήσια τιμή για το σύνολο στης 
ενέργειας στην Ελλάδα που αυτή την 
στιγμή διαμορφώνεται από την ακρι-
βή τιμή του φυσικού αερίου χωρίς να 
υπάρχουν διμερή απευθείας ανταγω-
νιστικά συμβόλαια. Η Ελλάδα το 2021 
μεγάλωσε την εξάρτησή της από το πα-
νάκριβο εισαγόμενο φυσικό αέριο για 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας κατά 
25%.  Η κυβέρνηση δεν είχε λάβει το 
«μήνυμα της Κριμαίας -2014», πήρε το 
ρίσκο και μετά έστειλε τον λογαριασμό 
με ρήτρα αναπροσαρμογής στους πο-
λίτες. Επιπλέον, δείχνει ανήμπορη να 
αντιδράσει όταν το κράτος κερδοσκο-
πεί στην είσπραξη ΦΠΑ, οι παραγωγοί 

ενέργειας βγάζουν υπερκέρδη και ο 
πληθωρισμός φτάνει στο 8.9%.

Η οικονομία και η κοινωνία είναι 
στα όρια τους. Χρειάζονται μέτρα στή-
ριξης τώρα. Το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλ-
λαγής κατέθεσε συγκεκριμένες  προ-
τάσεις για να στηριχθούν ουσιαστικά 
οι καταναλωτές, η κοινωνική συνοχή 
και η οικονομική δραστηριότητα. Πιο 
συγκεκριμένα μεταξύ άλλων προτεί-
νει την άμεση αύξηση του κατώτατου 
μισθού στα 751 ευρώ, τη μείωση του 
Φ.Π.Α. (6%) σε βασικά είδη διατρο-
φής, μείωση του Ειδικού Φόρου Κατα-
νάλωσης στα καύσιμα, ένα νέο ΕΚΑΣ 
για 350.000 χαμηλοσυνταξιούχους, 
ρύθμιση οφειλών σε 120 δόσεις με κί-
νητρα για τους συνεπείς, αποτελεσματι-
κούς - εντατικούς ελέγχους στην αγορά 
για την πάταξη στην αισχροκέρδειας, 
μείωση 2% των ασφαλιστικών εισφο-
ρών στις επιχειρήσεις, φορολόγηση 
των υπερκερδών των ενεργειακών 
εταιρειών και πλαφόν στη ρήτρα ανα-
προσαρμογής. 

Για την αντιμετώπιση του ενεργεια-
κού προβλήματος τονίζεται η ανάγκη 
για επενδύσεις σε δίκτυα μεταφοράς 
και αποθήκευσης ενέργειας, ενεργει-
ακές αναβαθμίσεις κτηρίων, πολλές 
μικρές ΑΠΕ, ενεργειακές κοινότητες, 
φωτοβολταϊκά στις στέγες, με τους πολ-
λούς να γίνονται και παραγωγοί και κα-
ταναλωτές και να παράγουν μεγάλο μέ-
ρος της ενέργειας που καταναλώνουν. 

Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία 
όμως οδήγησε επίσης σε ακραίες ανα-
τιμήσεις στα λιπάσματα και σε ελλεί-

ψεις σε αγροτικά προϊόντα που έχουν 
γεωπολιτικές προεκτάσεις.  Για την 
αντιμετώπιση της επισιτιστικής κρίσης 
πρέπει να παράξουμε ένα μεγάλο μέ-
ρος των εγχώριων αναγκών μας, πρέ-
πει να ενισχυθεί ο πρωτογενής τομέας, 
να μειωθεί το κόστος παραγωγής και 
να ενισχυθεί η ρευστότητας αγροτών - 
κτηνοτρόφων.  

Προς αυτή την κατεύθυνση το ΠΑ-
ΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής προτείνει 
κατάργηση του ΕΦΚ για το αγροτικό 
πετρέλαιο (2022), 80% κάλυψη της ρή-
τρας αναπροσαρμογής (2021-2022), 
επιδότηση ζωοτροφών λιπασμάτων, 
άμεση καταβολή ενισχύσεων (ΟΠΕ-
ΚΕΠΕ) και αποζημιώσεων (ΕΛΓΑ), 
ρύθμιση οφειλών αγροτών-κτηνοτρό-
φων σε 120 δόσεις με κίνητρα για τους 
συνεπείς και καλλιεργητικά δάνεια με 
χαμηλό επιτόκιο. Επιπλέον προτείνει 
αναγκαίες διαρθρωτικές αλλαγές όπως 
συνδεδεμένη ενίσχυση για σιτηρά, 
τριφύλλι, καλαμπόκι, ηλίανθο, αύξη-
ση της χρηματοδότης από το ταμείο 
ανάκαμψης για έργα ΑΠΕ αγροτών 
– ομάδων αγροτών, διασύνδεση υφι-
στάμενων αγροτικών έργων ΑΠΕ και 
ενεργοποίηση του net metering. 

Υπάρχουν λύσεις για να βγούμε από 
την εθνική μας καραντίνα αρκεί να 
υπάρξει σχέδιο, να εκμεταλλευτούμε τα 
72 δις κοινοτικών πόρων, να επενδύ-
σουμε στους πολλούς  και να βασιστού-
με στη σοσιαλδημοκρατία.

Ο κ. Δημήτρης Αγγελόπουλος  
είναι Γραμματέας Ν.Ε. Κορινθίας του 

ΠΑΣΟΚ -Κίνημα Αλλαγής 

Γράφει ο
ΔΗΜΗΤΡΗΣ 
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ*



Σ ημαντικά έργα πολλών εκατομ-
μυρίων δρομολογούνται στην 
ΔΕ Άσσου Λεχαίου και αλλάζουν 
για πάντα την εικόνα της περιο-

χής τόσο σε επίπεδο υποδομών όσο και 
σε επίπεδο αναπτυξιακών προοπτικών. Ο 
δήμαρχος Κορινθίων Βασίλης Νανόπου-
λος εστίασε στις ανάγκες της Δημοτικής 
Ενότητας και εξασφάλισε χρηματοδοτή-
σεις για την υλοποίηση εμβληματικών έρ-
γων που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής 
των κατοίκων αλλά και των επισκεπτών. 

Αρχής γενομένης από το νερό ύδρευσης 
είναι ήδη γνωστό ότι από την 1η Δεκεμβρίου 
2021 η Δημοτική Ενότητα Άσσου-Λεχαίου 
υδρεύεται αποκλειστικά με νερό Στυμφαλίας 
ενώ ήδη έχει χρηματοδοτηθεί έργο προϋπο-
λογισμού 7,2 εκατομμυρίων ευρώ για την 
«Διαδικτύωση Β΄» δηλαδή τη σύνδεση στον 
κεντρικό αγωγό ύδρευσης του Σπαθοβου-
νίου και του Άσσου. Η σύμβαση του έργου 
αναμένεται να υπογραφεί μέσα στον Απρίλιο 
και θα ενισχύσει σημαντικά τις ποσότητες νε-
ρού που υδρεύουν την ΔΕ Άσσου Λεχαίου. 

Ωστόσο, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, φέ-
τος το καλοκαίρι θα παρουσιαστεί και πάλι 
πρόβλημα λειψυδρίας αφενός διότι η αύ-
ξηση του πληθυσμού λόγω παραθεριστών 
αυξάνει κατακόρυφα και την κατανάλωση, 
αφετέρου διότι οι ποσότητες νερού που 
αντλούνται από τη Στυμφαλία μειώνονται 
λόγω των περιορισμένων βροχοπτώσεων. 

Στο πλαίσιο αυτό ο δήμαρχος Κορινθίων 
προνόησε για την κάλυψη των αναγκών 
της περιοχής με την εγκατάσταση μονάδας 

επεξεργασίας νερού στο Λέχαιο έτσι ώστε 
να συμπληρώνεται το νερό Στυμφαλίας 
κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Η μονάδα 
θα επεξεργάζεται το νερό των γεωτρήσε-
ων και θα το παρέχει στο δίκτυο ύδρευσης 
καθαρό και υψηλής ποιότητας. 

Άρδευση και βιολογικός
Οι αυξημένες αρδευτικές ανάγκες για τις 

αγροτικές καλλιέργειες της περιοχής Άσ-
σου – Λεχαίου εντοπίστηκαν εγκαίρως από 
τον δήμαρχο Κορινθίων Βασίλη Νανόπουλο 
που με συντονισμένες κινήσεις, συνεννο-
ήσεις και διευθετήσεις με την διοίκηση του 
ΑΟΣΑΚ πέτυχε να γίνει αποδεκτό το αίτημά 
του και να έρθει το νερό στην περιοχή μετά 

από τρία χρόνια. Ο δήμαρχος στις συνεδρι-
άσεις του Οργανισμού υπερασπίστηκε τα 
δικαιώματα και τα συμφέροντα των αγρο-
τών της περιοχής του Άσσου Λεχαίου και 
κινητοποίησε τη διοίκηση του ΑΟΣΑΚ για την 
αποφυγή των διαρροών και κλοπών και την 
αύξηση της ποσότητας του νερού που φτάνει 
στους αγρότες της ΔΕ Άσσου Λεχαίου. 

Επιπλέον σε διαδικασία δημοπράτησης 
βρίσκεται ένα πολύ σπουδαίο έργο που αφο-
ρά στον Βιολογικό καθαρισμό και την αποχέ-
τευση της Δημοτικής Ενότητας Άσσου-Λε-
χαίου – μαζί με Βραχάτι και Ζευγολατιό – και 
το οποίο ξεπερνά τα 60 εκατομμύρια ευρώ. 
Το έργο αυτό με την ολοκλήρωσή του και την 
αναβάθμιση του βιολογικού καθαρισμού της 

Κορίνθου αφενός θα αναβαθμίσει αισθητά 
την παραλιακή ζώνη, θα συμβάλλει αποφα-
σιστικά στην προστασία του περιβάλλοντος 
του Κορινθιακού κόλπου και των ακτών, 
ενισχύοντας περιβαλλοντικά και ποιοτικά τον 
τουριστικό χαρακτήρα της περιοχής. 

Άλμα στην καινοτομία με την αξιο-
ποίηση της περ. Αγοράς Λεχαίου

Μετά από χρόνια εγκατάλειψης και πα-
ρακμής η περιφερειακή αγορά Λεχαίου με 
τις ενέργειες και τις πρωτοβουλίες που πήρε 
ο δήμαρχος Κορινθίων Βασίλης Νανόπου-
λος, παραχωρήθηκε επιτέλους από το ΕΤΑΔ 
και πρόκειται να μετατραπεί σε πρωτοπορια-
κό πάρκο έρευνας και καινοτομίας. 

Το έργο δεν θα ήταν δυνατόν να προχω-
ρήσει αν ο δήμος Κορινθίων δεν είχε φρο-
ντίσει να αλλάξει τους πολεοδομικούς όρους. 
Προγραμματίζεται μετά το Πάσχα να γίνει η 
διακήρυξη της μίσθωσης του χώρου και το 
καλοκαίρι η εγκατάσταση των εργολάβων.

Εν κατακλείδι, μπορούμε να πούμε ότι 
η Δ.Ε. Άσσου – Λεχαίου τέθηκε ψηλά στις 
προτεραιότητες της δημοτικής αρχής Νανό-
πουλου από την αρχή της θητείας και με ορ-
γανωμένο πλάνο και ρεαλιστικό σχεδιασμό 
άλλαξε οριστικά όψη βελτιώνοντας καθορι-
στικά τις βασικές υποδομές της. Το γεγονός 
αυτό, το οποίο αποτελεί μια προσωπική επι-
τυχία του δημάρχου Κορινθίων, οπωσδήπο-
τε συμβάλλει στην βελτίωση και αναβάθμιση 
της ποιότητας ζωής των κατοίκων αλλά και 
στην ενίσχυση των αναπτυξιακών προοπτι-
κών και της οικονομίας της περιοχής! 
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Γνώμη Αυτοδιοίκηση-Δήμοι

Έργα εκατομμυρίων αλλάζουν οριστικά 
την Δ.Ε. Άσσου – Λεχαίου

Ο Νανόπουλος εξασφαλίζει χρηματοδοτήσεις και επενδύει σε βασικές υποδομές ύδρευσης, 
καθαριότητας, άρδευσης – Άλμα στην καινοτομία με την αξιοποίηση της Περιφερειακής Αγοράς Λεχαίου

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
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Ολόψυχες ευχές για Καλή Ανάσταση,
Χαρούµενη Πασχαλιά, 

Αγάπη, Υγεία, Αισιοδοξία, Ειρήνη
και Χρόνια Πολλά

ΜΑΡΙΑ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
Ανεξάρτητη ∆ηµοτική Σύµβουλος 

δήµου Βέλου-Βόχας ΣΟΥΛΑ ΜΠΙΤΣΑΚΟΥ
∆ηµοτική Σύµβουλος Βέλου-Βόχας 

επικεφ. ∆ηµοτ. Παράταξης “ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΗΜΕΡΑ” 

Καλό ΠάσχαΚαλό Πάσχα
ελπίδας και αλληλεγγύης.ελπίδας και αλληλεγγύης.

Χρόνια Πολλά!Χρόνια Πολλά!

Νίκος Σταυρέλης: Καμία βοήθεια στο “Ευθύμειο 
Κέντρο” από την δημοτική αρχή Κορινθίων

Στην ενίσχυση του Ευθύμειου Κέντρου Κορίν-
θου αναφέρθηκε σε ανάρτησή του ο Νίκος Σταυ-
ρέλης ο οποίος σημείωσε σχετικά:

«Το Ευθύμειο Κέντρο παιδιών με ειδικές ανά-
γκες διέρχεται μία περίοδο σοβαρής οικονομικής 
κρίσης. Ήδη πρόσφατα έγιναν εκλογές και εξελέγη 
νέα διοίκηση. Τα χρέη πάρα πολλά σε προσωπικό, 
ΕΦΚΑ, κλπ και ο κίνδυνος να κλείσει ορατός.

Είναι το μοναδικό ίδρυμα-σύλλογος για τα παι-
διά με ειδικές ανάγκες στην Κόρινθο, καλύπτοντας 
και όλο το Νομό Κορινθίας. 27 παιδιά και 8 τρό-
φιμους εξυπηρετούνται σήμερα. 22 εργαζόμενοι 
απασχολούνται. Μείζον κοινωνικό θέμα.

Ζήτησα από το Δήμαρχο να παρέμβει και να 
φέρει στο Δημοτικό Συμβούλιο θέμα γενναίας και 

άμεσης οικονομικής επιχορήγησης. Εμείς ως πα-
ράταξη θα στηρίξουμε ανάλογη εισήγηση. Άλλω-
στε επί προεδρίας μου στο Δημοτικό Συμβούλιο 
την 8ετία 2007-14 σε ετήσια βάση δινόταν οικο-
νομική ενίσχυση.

Ο Δήμος Κορινθίων , πέραν της οικονομικής 
επιχορήγησης μπορεί να συμβάλει και στη συντή-
ρηση και επισκευή των εγκαταστάσεων του Ευθύ-
μειου Κέντρου είτε με τα συνεργεία αυτεπιστασίας 
είτε με συνεργεία εργολάβων.

Κοινωνικό λειτούργημα επιτελεί το Σωματείο, 
κοινωνικό λειτούργημα επιτελούμε και εμείς ως 
Δήμος.

Δυστυχώς μέχρι σήμερα καμία βοήθεια δεν δό-
θηκε», καταλήγει.
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ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
∆ημοτικός Σύμβουλος “Νέας Πνοής”

∆ήμου Βέλου-Βόχας

Καλή Ανάσταση!

Υγεία και Ειρήνη

σε όλον τον κόσμο!

ΘΑΝΑΣΗΣ ∆. ΜΑΝΑΒΗΣ
∆ημοτικός Σύμβουλος “Νέας Πνοής”

∆ήμου Βέλου-Βόχας

Το Άγιο Φως της Ανάστασης 
ας φωτίσει τις ζωές όλων 

μας, δίνοντας ελπίδα για έναν 
κόσμο ανθρώπινο και ειρηνικό!

Χρόνια Πολλά!

ΤΑΚΗΣ ΚΑΤΣΙΦΩΛΗΣ
∆ημοτικός Σύμβουλος “Νέας Πνοής”

∆ήμου Βέλου-Βόχας

Καλό Πάσχα με υγεία, αγάπη 

και το Φως της Ανάστασης

να φέρει κάθε καλό

στις οικογένειές σας!
ΝΙΚΟΣ ΡΑΧΑΝΙΩΤΗΣ

∆ημοτικός Σύμβουλος “Νέας Πνοής”
∆ήμου Βέλου-Βόχας

Ολόθερμες ευχές για 

χαρούμενη Πασχαλιά

με υγεία και αγάπη!

Καλή Ανάσταση!

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ
∆ημοτικός Σύμβουλος “Νέας Πνοής”

∆ήμου Βέλου-Βόχας

Η φετινή Ανάσταση ας φέρει 

σε όλον τον κόσμο Υγεία, 

Πρόοδο και Ειρήνη.

Χρόνια Πολλά!

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Το Κοινοτικό Συμβούλιο ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ 
και ο Πρόεδρος και ο Πρόεδρος Γιάννης ΠαπαδημητρίουΓιάννης Παπαδημητρίου  

εύχονται οι Άγιες Μέρες του Πάσχα εύχονται οι Άγιες Μέρες του Πάσχα 
και η Ανάσταση του Θεανθρώπουκαι η Ανάσταση του Θεανθρώπου
να γεμίσουν τις καρδιές όλων μας να γεμίσουν τις καρδιές όλων μας 

με το Φως της Αγάπης και της Ελπίδας.με το Φως της Αγάπης και της Ελπίδας.

Χρόνια Πολλά, Χρόνια Πολλά, 
Καλή Ανάσταση!Καλή Ανάσταση!
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Η TACTICAL SECURITY 
ζητά φύλακες με άδεια security 

και δίπλωμα οδήγησης 
για εργασία 

στην περιοχή του Κιάτου. 
Bιογραφικά στο 

e-mail: Info@tacticalsecurity.gr 
τηλέφωνα επικοινωνίας 

698 174 6779 - 2610 222 910

ΒΑΣΙΛΗΣ ∆ΟΜΕΤΙΟΥ
Αντιδήµαρχος  δήµου Σικυωνίων

Καλή Ανάσταση

Καλό Πάσχα 

με υγεία και δύναμη

σε όλους!

Δήμος Σικυωνίων: Συνεχίζεται και φέτος 
το Πρόγραμμα «Άθληση Για Όλους»

Εγκρίθηκε για άλλη μια χρονιά στον 
Δήμο Σικυωνίων η πρόσληψη Πτυ-
χιούχου Φυσικής Αγωγής για την 
υλοποίηση του προγράμματος Άθλη-
ση για Όλους, σύμφωνα με την από-
φαση της Γενικής Γραμματείας Αθλη-
τισμού, του Υπουργείου Πολιτισμού 
και Αθλητισμού και του Υπουργείου 
Εσωτερικών. 

Επιπλέον ο Δήμος Σικυωνίων πι-
στοποιήθηκε ως φορέας υλοποίησης 
Προγραμμάτων «Άθληση για Όλους» 
για δύο χρόνια ακόμη, μέχρι τις 31 
Μαΐου 2024. 

Είναι η 8η συνεχής χρονιά που το 
πρόγραμμα θα λειτουργήσει στο δήμο 
Σικυωνίων, στο πλαίσιο της προσπά-
θειας που γίνεται για την καλλιέργεια και προαγωγή του αθλητισμού.

Στόχος του προγράμματος είναι η βελτίωση της φυσικής κατάστασης, η δημιουργία 
αθλητικής συνείδησης, η αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου, η ανάπτυξη αθλημάτων, η 
αναψυχή και εν τέλει η βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών.

Στο πλαίσιο του προγράμματος θα υλοποιηθούν δράσεις: 
Α. Παιδί και Αθλητισμός και 
Β. Άσκηση Ενηλίκων 
Τα αθλητικά προγράμματα θα πραγματοποιούνται 2-3 φορές την εβδομάδα σε δημοτικούς 

χώρους τηρουμένων όλων των υγειονομικών πρωτοκόλλων για την αποφυγή της διάδο-
σης του κορωνοϊού. 

Εγγραφές-Πληροφορίες: 2742 360 117 [Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πο-
λιτισμού Δήμου Σικυωνίων]

Συνάντηση Σταματόπουλου-Πέτσα 
με πρωτοβουλία Δήμα

Συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Εσωτερικών 
μεταξύ του δημάρχου Σικυωνίων Σπύρου Σταματόπουλου 
και του αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών Στέλιο Πέτσα, με 
πρωτοβουλία του υφυπουργού Ανάπτυξης Χρίστου Δήμα.

Στη συνάντηση εξετάστηκαν διεξοδικά τα προβλήματα που 
ενέσκηψαν στις ΔΕΥΑ με την εκτόξευση του ενεργειακού κό-
στους, τις επακόλουθες ανατιμήσεις και συζητήθηκαν πιθανές 
λύσεις και τα χρηματοδοτικά εργαλεία που μπορούν να εφαρ-
μοστούν.

Παράλληλα, έγινε εκτενής συζήτηση για το πρόγραμμα 
"Αντώνης Τρίτσης", τις απορροφήσεις των χρηματοδοτήσεων 
και την υλοποίηση μεγάλων έργων. Επίσης επισημάνθηκε η 
αναγκαιότητα χρηματοδότησης των μελετών κατασκευής 
φραγμάτων άρδευσης σε Καστανιά, Λαύκα, Δροσοπηγή, Σού-
λι και Κρυονέρι τις οποίες ο Δήμος Σικυωνίων έχει σε προτε-
ραιοποίηση στο πρόγραμμα "Αντώνης Τρίτσης", καθώς και τα 
χρηματοδοτικά εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
για την υλοποίηση των τόσο σημαντικών έργων.
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Τον άφησαν να σφαδάζει στους πόνους στην 
Γκούρα γιατί το ασθενοφόρο είχε ρεπό!

Τραγική η κατάσταση στο Κέντρο Υγείας Γκούρας - Στη βουλή είχε φέρει το θέμα 
ο βουλευτής Κορινθίας ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Γιώργος Ψυχογιός

Αδιανόητες καταστάσεις συνέβησαν 
στην Γκούρα το Σάββατο 16 Απριλίου επει-
δή ο οδηγός ασθενοφόρου του τοπικού 
Κέντρου Υγείας είχε ρεπό! Συγκεκριμένα, 
όπως αναφέρθηκε σε ανάρτηση του συ-
νεργάτη μας στο web radio της Γνώμης 
Πολιτών, Γιώργου Βαρβιτσιώτη, ένας μο-
τοσικλετιστής, επισκέπτης στην περιοχή 
του Φενεού, ο οποίος είχε τραυματιστεί 
σοβαρά στον ώμο του, χρειαζόταν να με-
ταφερθεί για νοσηλεία στο Νοσοκομείο Κο-
ρίνθου, πλην όμως αυτό ήταν αδύνατον να 
συμβεί με το ασθενοφόρο που υπήρχε στο 
Κέντρο Υγείας Γκούρας. Και αυτό όπως 
είπαμε και στην αρχή του άρθρου, διότι ο 
οδηγός του ασθενοφόρου είχε ρεπό και 
φυσικά δεν υπάρχει αντικαταστάτης!

Αρχικά πρέπει να επισημάνουμε ότι ο 
τραυματίας -τελικά- είχε βγάλει τον ώμο 
του κάτι το οποίο σε μια ευνομούμενη πο-
λιτεία με εθνικό σύστημα Υγείας θα σήμαι-
νε ότι θα μπορούσε να δεχθεί τις πρώτες 
βοήθειες και ίσως και την βραχεία νοση-
λεία που απαιτούταν, στο περιφερειακό 
νοσηλευτικό ίδρυμα, δηλαδή το Κέντρο 
Υγείας. Αμ, όχι! Σε ένα κράτος και μια πο-
λιτεία που εν μέσω πανδημίας αποδυνα-
μώνει κατά το μάλλον την πρωτοβάθμια 
υγεία κάτι τέτοιο, δυστυχώς, δεν μπορεί να 
συμβεί.

Για να έρθουμε τώρα στο περιστατικό 
με το ασθενοφόρο, ο Φενεός και η Στυμ-
φαλία έχουν μεν με λίγο πληθυσμό, όμως 
αποτελούν τουριστικούς προορισμούς που 
δέχονται κάθε χρόνο χιλιάδες επισκέπτες 
που προσέρχονται μαγεμένοι από τη φύση 
και τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού 
που αναπτύσσονται στην περιοχή: Πεζο-
πορία, ορειβασία, αναρρίχηση, διάσχιση 
βουνού, κ.ά. 

Είναι απαράδεκτο σε μια τέτοια περιοχή, 
αφενός το Κέντρο Υγείας να υπολειτουργεί 
και αφετέρου το μοναδικό ασθενοφόρο 
να έχει έναν οδηγό, χωρίς αναπληρωτή, 

πράγμα που σημαίνει ότι είναι αδύνατον να 
είναι διαθέσιμο όλες τις ώρες. 

Το γεγονός πολύ σωστά έχει εντοπί-
σει ο βουλευτής Κορινθίας ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, 
Γιώργος Ψυχογιός ο οποίος το έφερε και 
στη βουλή με ερώτηση προς τον Υπουργό 
Υγείας στην οποία σημείωνε μεταξύ άλλων:

«Στο Κ.Υ. Γκούρας, η παροχή υγειονομι-
κών υπηρεσιών έχει υποβαθμιστεί λόγω της 
μετακίνησης γιατρών στο Νοσοκομείο Κο-
ρίνθου για την αντιμετώπιση του Covid-19, 
χωρίς να έχουν αναπληρωθεί. Οι υπεράν-
θρωπες προσπάθειες που καταβάλλει σε 
καθημερινή βάση το προσωπικό, για να 
καλυφθούν οι ιατρικές ανάγκες των κατοί-
κων μιας απομακρυσμένης, ορεινής και με 

πολλά χωριά περιοχής, απαιτούν άμεση 
ενίσχυση. Επιπλέον, μείζον θέμα για τη 
λειτουργία του αποτελεί και η ύπαρξη ενός 
μόνο οδηγού ασθενοφόρου για μια πολύ με-
γάλη περιοχή (Φενεός, Στυμφαλία κλπ.), με 
δύσκολη πρόσβαση, αρκετούς επισκέπτες 
κυρίως τα Σαββατοκύριακα και τις γιορτές 
και με περιστατικά που απαιτούν άμεση και 
γρήγορη διάγνωση και μεταφορά στο Κέ-
ντρο Υγείας».

Ο κ. Ψυχογιός στην ερώτησή του ζητού-
σε απαντήσεις από τον αρμόδιο υπουργό 
σχετικά με το «σε ποιές ενέργειες προτίθε-
ται να προβεί για την ενίσχυση του Κέντρου 
Υγείας Γκούρας σε προσωπικό όλων των 
ειδικοτήτων, γιατρών, οδηγών, διοικητικών, 

νοσηλευτών και άλλων, ώστε να καλύπτει 
επαρκώς τις ανάγκες της περιοχής;» καθώς 
και «πότε θα καλυφθούν οι κενές θέσεις 
ιατρικού, υγειονομικού και λοιπού προσω-
πικού στα Κέντρα Υγείας και τις ΤΟΜΥ του 
Νομού όπως ζητήσαμε και σε πρόσφατη 
Επίκαιρη Ερώτησή μας στη Βουλή;»

Για την ιστορία η ερώτηση του βουλευτή 
κατατέθηκε στις 11 Απριλίου. Χρειάστη-
καν μόνο πέντε μέρες μέχρι το Σάββατο 
16 Απριλίου, όταν δικαιώθηκαν πλήρως 
η ανησυχία και οι φόβοι του Γιώργου 
Ψυχογιού κι ένας άνθρωπος έμεινε εντε-
λώς αβοήθητος στην Γκούρα, επειδή δεν 
υπήρχε οδηγός για το ασθενοφόρο του Κέ-
ντρου Υγείας!
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ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΡΩΓΑ∆ΗΣ

Πρόεδρος ∆ημοτικού Συμβουλίου

∆ήμου Βέλου Βόχας

Xρόνια πολλά,
Καλή Ανάσταση!

Θερμές ευχές για 
Καλή Ανάσταση
& Καλό Πάσχα
με υγεία, χαρά, 

ευτυχία και
οικογενειακή γαλήνη!

AΝ∆ΡΕΑΣ ΣΙΑΧΟΣ
Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών

δήμου Βέλου – Βόχας

«Μπήκαμε πλέον στην τελική ευθεία 
για να αποκτήσουν, για πρώτη φορά 
από ίδρυσης του ελληνικού κράτους, 
σύγχρονο πολεοδομικό σχεδιασμό η 
Δημοτική Ενότητα Σαρωνικού με τα 
Αθίκια, τον  Αλαμάννο, τον Άγιο Ιωάννη, 
το Γαλατάκι (Κάτω Αλμυρή, η  Άνω Αλ-
μυρή,  τα Λουτρά Ωραίας Ελένης, η Νέα 
Αλμυρή), η Ντράσσα, το Ρυτό), το Κατα-
κάλι, η Δημοτική Ενότητα Σολυγείας με 
το Σοφικό, το Αγγελόκαστρο, τον Κόρφο, 
το Αμόνι η Δημοτική Ενότητα Βόχας με 
το  Ζευγολατειό, το Καλέντζι, το Βραχάτι, 
το Βοχαϊκό, η Ευαγγελίστρια, το Μπο-
λάτι, το Σουληνάρι και το Χαλκείο και η 
Δημοτική Ενότητα Βέλου με το Βέλο, το 
Ελληνοχώρι, τα  Σαταίικα, το Κοκκώνι, 
τις Κρήνες, τη Νεράντζα, την Πουλλίτσα, 
τη Στιμάγκα και τα Ταρσινά.

 Αυτό σημαίνει ότι όλοι θα γνωρίζουν 
τί και που επιτρέπεται -και τι όχι- να κα-
τασκευαστεί με ασφάλεια δικαίου! Είτε 
αφορά σε έργο υποδομής είτε αφορά σε 
ένα ιδιωτικό έργο επενδυτή, είτε αφορά 

στο σπίτι ή το κτήμα ενός πολίτη! 
Ειδικότερα, σήμερα προκηρύχθη-

καν οι μελέτες για την εκπόνηση των 2 
ξεχωριστών Τοπικών Πολεοδομικών 
Σχεδίων: 
1) Του Δήμου Κορινθίων για τις Δημο-

τικές Ενότητες Σαρωνικού και Σολυ-
γείας, συνολικού προϋπολογισμού 
853.118,26 €  (με ΦΠΑ)  

2) Του Δήμου Βέλου - Βόχας και για τις 
δυο Δημοτικές Ενότητες, συνολικού 
προϋπολογισμού 574.647,73 € (με 
ΦΠΑ). 
Γιατί είναι σημαντική αυτή η εξέλιξη; 

Διότι με τα Τοπικά Πολεοδομικά Σχέ-
δια -που ως Υπουργείο Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας έχουμε προνοήσει και 
έχουμε εντάξει στο Ταμείο Ανάκαμψης 
και Ανθεκτικότητας με συνολικό προϋ-
πολογισμό 401,05 εκατ. ευρώ- θα κα-
θοριστούν με τη θεσμική θωράκιση του 
Συμβουλίου της Επικρατείας: χρήσεις 
γης, όροι δόμησης, περιοχές προστα-
σίας,  περιοχές ανάπτυξης παραγω-

γικών δραστηριοτήτων, οριοθετήσεις 
ρεμάτων, περιοχές ειδικών αστικών 
κινήτρων, καθώς και τα μέτρα για την 
προσαρμογή στην κλιματική κρίση, την 
υποστήριξη καταστάσεων έκτακτης 
ανάγκης και τη διαχείριση των συνε-
πειών φυσικών και τεχνολογικών κα-
ταστροφών. 

Η προκήρυξη των δύο διαγωνισμών 
Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων έρχε-
ται να συμπληρώσει το παζλ όλου του 
σύγχρονου πολεοδομικού σχεδιασμού 
που εξελίσσουμε για όλον τον νομό Κο-
ρινθίας»!

Ο Δήμαρχος Κορινθίων, Βασίλης 
Νανόπουλος, δήλωσε: 

«Στις Δημοτικές Ενότητες Σαρωνικού 
και Σολυγείας για τις οποίες προκηρύ-
χθηκε το Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο, θα 
δούμε πολύ γρήγορα σημαντική οικονο-
μική ανάπτυξη και θέσεις εργασίας. 

Η βοήθεια του υφυπουργού Νίκου Τα-
γαρά σε αυτή την εξέλιξη ήταν πολύτιμη 
και τον ευχαριστούμε πολύ. 

Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό έργο 
που θα ωφελήσει τους κατοίκους καθώς 
θα γνωρίζουν τι μπορούν να χτίσουν και 
αντίστοιχα θα έχουν τη δυνατότητα να εκ-
δίδουν άδειες εύκολα και γρήγορα». 

Ο Δήμαρχος Βέλου – Βόχας, Αννί-
βας Παπακυριάκος, δήλωσε:

Ευχαριστώ τον υφυπουργό Νίκο Τα-
γαρά γιατί πραγματικά συμπλεύσαμε σε 
ένα θέμα που ταλανίζει τον τόπο μας επί 
δεκαετίες. Με τη δική του καθοριστική 
συμβολή, εξελίχθηκε και μπήκε σε τελι-
κή  δημοπράτηση  ένα από τα σημαντικό-
τερα αναπτυξιακά έργα του Δήμου μας! 

Η προκήρυξη του Τοπικού Πολεοδο-
μικού Σχεδίου του πρώην Δήμου Βόχας 
και η επικαιροποίηση του Γενικού Πολε-
οδομικού Σχεδίου για τον πρώην Δήμο 
Βέλου έχει πολύ μεγάλες αναπτυξιακές 
διαστάσεις. Πολύ γρήγορα και οι δημότες 
θα καταλάβουν τη σημαντικότητα του έρ-
γου αυτού για τον τόπο μας!

Νίκος Ταγαράς: Στον Σαρωνικό, τη Σολυγεία, 
στο Βέλο και τη Βόχα μπαίνει τάξη στον χώρο! 
Προκηρύχθηκαν οι διαγωνισμοί για τα Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια  Πρόγραμμα του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας - Συνολικός προϋπολογισμός: 1,427 εκατ.€



ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΡΑΠΤΗΣ
Αντιδήμαρχος Υποδομών

δήμου Βέλου – Βόχας

Η πίστη στο αδύνατο, 
η οποία είναι συνυφασμένη
με το πασχαλινό πνεύμα
μάς κάνει αισιόδοξους 

για το μέλλον!
Καλή Ανάσταση!

∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
Αντιδήμαρχος Καθαριότητας δήμου Βέλου-Βόχας

Εύχομαι oλόψυχα το Άγιο 
Φως της Ανάστασης να 

φωτίζει πάντα τη ζωή σας, 
να σας οδηγεί στο δρόμο της 
αγάπης και της αλληλεγγύης 
και να σας χαρίζει υγεία και 

ευτυχία.  Καλό Πάσχα!

Ο πρόεδρος ΓΙΩΡΓΟΣ ∆ΑΛΗΒΙΓΚΑΣ
και το ∆ιοικητικό Συμβούλιο

του ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΒΟΧΑΣ
εύχονται σε όλους

το χαρμόσυνο μήνυμα της Ανάστασης
να χαρίσει υγεία, αισιοδοξία
και οικογενειακή γαλήνη

σε όλους, αλλά και πρόοδο
και ευημερία στον τόπο μας!

ΡΟΖΟΣ ΝΙΚΟΣ
Αντιδήμαρχος Πολιτισμού

∆ήμου Βέλου-Βόχας

Το ανέσπερο Φως
της Ανάστασης,

ας φέρει ειρήνη, αγάπη
και ελπίδα για το αύριο!

Καλή Ανάσταση
με υγεία και  ευτυχία!

Σ∆ΡΑΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
Αντιδήμαρχος Οικονομικών

∆ήμου Βέλου-Βόχας

Εύχομαι από καρδιάς 
το φως της Ανάστασης 

να χαρίζει ελπίδα, 
αδελφοσύνη, αισιοδοξία 

και δύναμη!
Καλό Πάσχα!

ΚΩΣΤΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
Εντεταλμένος Σύμβουλος

∆ήμου Βέλου-Βόχας

Κι αν κάποτε τα φρένα σου το ∆ίκιο, φως της αστραπής,

κι η Αλήθεια σου χτυπήσουνε, παιδάκι μου, να μη την πεις.

Θεριά οι ανθρώποι, δεν μπορούν το φως να το σηκώσουν.

∆εν είναι αλήθεια πιο χρυσή σαν την αλήθεια της σιωπής.

Χίλιες φορές να γεννηθείς, τόσες θα σε σταυρώσουν.

Καλή Ανάσταση σε όλες και όλους



ΜΕΓ. ΤΡ ΙΤΗ  19  ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2022 ΠΟΛΙΤΏΝ
Γνώμη12 Μικρές Ειδήσεις

Σ την έγκριση σύναψης προγραμματικών συμ-
βάσεων για την υλοποίηση διάφορων έργων 
προέβη, μεταξύ άλλων, το Δ.Σ. του Περιφερει-
ακού Ταμείου Ανάπτυξης Πελοποννήσου που 

συνεδρίασε υπό τον περιφερειάρχη Παναγιώτη Νίκα.
Συγκεκριμένα, εγκρίθηκε η σύναψη προγραμματι-

κών συμβάσεων μεταξύ του Περιφερειακού Ταμείου 
Ανάπτυξης, της Περιφέρειας Πελοποννήσου και α) του 
Δήμου Νεμέας για το προϋπολογισμού 250.000 ευρώ 
έργο βελτίωσης της αγωνιστικής επιφάνειας χλοοτάπη-
τα και του αρδευτικού δικτύου στο γήπεδο των Αρχαί-
ων Κλεωνών, β) του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας για το 
προϋπολογισμού 395.000 ευρώ (360.000 η Περιφέρεια 
και 35.000 ο δήμος) έργο προστασίας από την θαλάσ-
σια διάβρωση του παραλιακού δρόμου στην περιοχή 

Ατσίγγανος του Παράλιου Αστρους, και γ) του Δήμου 
Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων για το 
προϋπολογισμού 1.000.000 ευρώ έργο βελτίωσης και 
συντήρησης της επαρχιακής οδού Λουτρακίου – Περα-
χώρας (ισόπεδοι κόμβοι και συμβολές οδών).

Ακόμα, στη σημερινή συνεδρίαση, το Δ.Σ. του Περιφε-
ρειακού Ταμείου Ανάπτυξης ενέκρινε την πρόσληψη 2 
ατόμων με 8μηνη σύμβαση ιδιωτικού δικαίου, στο πλαί-
σιο του προγραμματισμού προσλήψεων, για το 2022, 
έκτακτου προσωπικού στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και 
τα νομικά τους πρόσωπα..

Επίσκεψη Δήμα
Στη Νεμέα βρέθηκε, την Παρασκευή 15 Απριλίου, 

ο Υφυπουργός Ανάπτυξης Χρίστος Δήμας. Εκεί συ-

ναντήθηκε με τον Δήμαρχο Κώστα Φρούσιο και συ-
ζήτησαν για διάφορα ζητήματα που απασχολούν την 
ευρύτερη περιοχή.

Επισκέφτηκε επίσης, την εταιρεία alfaproducts , μία 
σύγχρονη και ευέλικτη βιομηχανία χημικών και λιπα-
ντικών που παράγει προϊόντα και υπηρεσίες υψηλών 
προδιαγραφών και τεχνολογίας, όπως αναφέρει ο κ. 
Δήμας.

Στο Κούτσι, ενημερώθηκε από την ομάδα παρα-
γωγών επιτραπέζιας και αποξηραμένης σταφίδας της 
περιοχής, για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, για 
τις επιπτώσεις των άσχημων καιρικών συνθηκών στην 
παραγωγή, αλλά και για την δυναμική και τις δραστη-
ριότητες της ομάδας τους που συστάθηκε πριν από 2 
χρόνια.

Δήμος Νεμέας: 250.000 ευρώ 
για το γήπεδο Αρχαίων Κλεωνών
Εγκρίθηκε η προγραμματική με την Περιφέρεια για το έργο βελτίωσης 
της αγωνιστικής επιφάνειας χλοοτάπητα και του αρδευτικού δικτύου
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‣	 Πριν	 από	 λίγο	 καιρό	 έγινε	 γνωστό	 ότι	
η	 διαχείριση	 των	 απορριμμάτων	 σε	
επίπεδο	 περιφέρειας	 Πελοποννήσου	
θα	 γίνεται	 πλέον	κεντρικά,	 αφού	ολο-
κληρώθηκε	 το	 έργο	 και	 ξεκίνησε	 η	
μεταφορά	 των	 σκουπιδιών	 στην	 μο-
νάδα	 επεξεργασίας	 στην	Παλαιοχούνη	
Αρκαδίας.	 Τι	 σημαίνει	 αυτό	 για	 την	
διαχείριση	 απορριμμάτων	 στον	 δήμο	
Βέλου-Βόχας.	

Πρώτα από όλα να πούμε ότι η κεντρική 
διαχείριση των απορριμμάτων σε επίπεδο 
περιφέρειας είναι η μοναδική λύση σύμ-
φωνα με τις δυνατότητές μας. Όπως γνω-
ρίζετε πέρασε από σαράντα κύματα για να 
υλοποιηθεί, από καθυστερήσεις, αναβολές 
ακόμα και να ματαιωθεί κινδύνεψε. 
Εδώ και αρκετό καιρό όμως γνωρίζαμε 
ότι το έργο ολοκληρώνεται και άρα ήταν 
θέμα χρόνου να ξεκινήσει η μεταφορά των 
απορριμμάτων στην μονάδα της Παλαιο-
χούνης. Πρακτικά, αυτό για τον δήμο μας 
σημαίνει ότι σιγά-σιγά και όταν το πρό-
γραμμα λειτουργήσει πλήρως η αποκομιδή 
των απορριμμάτων σε όλες τις Κοινότητες 

θα είναι τακτική και συνεχής. Δεν υπάρχει 
πλέον η ανησυχία και ο φόβος για το πού 
θα πάνε – νόμιμα – τα σκουπίδια μας συ-
νεπώς η καθαριότητα θα περάσει σε άλλο 
επίπεδο. 
Μάλιστα, ο δήμος μας έχει ήδη εντάξει στο 
στόλο των απορριμματοφόρων του δύο 
νέα οχήματα από το «Φιλόδημος» και άλλα 
χρηματοδοτικά προγράμματα, καθώς και 
επιπλέον μηχανήματα και μηχανολογικό 
εξοπλισμό (σκούπα, κλαδοτεμαχιστή) που 
θα διευκολύνουν την γρήγορη αποκομιδή 
των σκουπιδιών. 
‣	 Σε	 σχέση	 με	 το	 κόστος	 της	 κεντρικής	

διαχείρισης	 που	 θα	 επιβαρύνει	 κάθε	
δήμο,	τι	αλλάζει;	

Δεν μπορώ να μιλήσω γενικά για τους άλ-
λους δήμους, όμως στον δήμο μας γνω-
ρίζαμε ότι η κεντρική διαχείριση απαιτεί 
ένα επιπλέον σημαντικό κόστος. Για το 
λόγο αυτό προετοιμαστήκαμε όσο το δυ-
νατόν καλύτερα. Πρέπει να ξέρετε ότι σε 
συνεργασία με τον δήμαρχό μας τον Αν-
νίβα Παπακυριάκο κάναμε ενέργειες και 
εξασφαλίσαμε υποδομές για την ενίσχυση 

της ανακύκλωσης και την διαλογή στην 
πηγή. 11 συστήματα υπόγειων κάδων ανα-
κύκλωσης και σύμμικτων απορριμμάτων 
έχουν τοποθετηθεί ή τοποθετούνται σε 
διάφορες Κοινότητες του δήμου μας. Αγο-
ράσαμε επιπλέον κάδους ανακύκλωσης, 
καθώς και κάδους για γυαλί (μπουκάλια 
κλπ) οι οποίοι τοποθετήθηκαν σε κεντρι-
κά σημεία. Όλα αυτά τα χρόνια έχουν γίνει 
πολλές εκδηλώσεις ενημέρωσης για την 
υποστήριξη της ανακύκλωσης και τη δι-
αλογή στην πηγή. Ο ίδιος ο δήμαρχος θα 
πρέπει να θυμάστε ότι έκανε μια μεγάλη 
ενημερωτική καμπάνια στα σχολεία μας. 
Το σημαντικότερο σε όλα αυτά είναι η χρη-
ματοδότηση με 500.000€ του Πράσινου 
Σημείου που ήδη κατασκευάζεται στο Ζευ-
γολατιό και θα διαχειρίζεται ανακυκλώσιμα 
υλικά, όπως χαρτί. Δεκάδες κίτρινοι κάδοι 
για την συγκέντρωση του χαρτιού θα τοπο-
θετηθούν σε διάφορα σημεία του δήμου 
μας. 
Τέλος, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο δήμος 
μας πρωτοστάτησε στην δημιουργία Σταθ-
μού Μεταφόρτωσης στο Σπαθοβούνι, ώστε 

τα απορριμματοφόρα μας να μην εί-
ναι αναγκασμένα να μετακινούνται 
έως την Αρκαδία για να αφήσουν το 
φορτίο τους. Ο Σταθμός στο Σπαθο-
βούνι θα μειώσει σημαντικά το κό-
στος μεταφοράς και κατά συνέπεια 
την οικονομική επιβάρυνση του 
δήμου μας. 
‣	 Ενόψει	 εορτών	 του	 Πάσχα	 και	
των	 καθιερωμένων	 εργασιών	 κα-
θαριότητας	που	γίνονται	 θα	θέλατε	
να	πείτε	κάτι	στους	κατοίκους;	
Γνωρίζουμε ότι κάθε χρόνο τέτοια 
εποχή γίνονται πολλές εργασίες 
καθαριότητας κυρίως σε κήπους, 
ενώ το Πάσχα είναι μια ευκαιρία για 
όσους έχουν παραθεριστικές κατοι-
κίες στην περιοχή μας να έρθουν 
να τις ανοίξουν και να τις συντηρή-
σουν. Θέλω να παρακαλέσω όλους 
τους επισκέπτες και κατοίκους του 
δήμου μας να ακολουθήσουν τους 

κανόνες της υπηρεσίας καθαριότητας και 
να μην αφήνουν κλαδούρια και άλλα υλι-
κά φυτικής προέλευσης είτε μέσα στους 
κάδους είτε δίπλα από αυτούς. Το ίδιο 
θέλω να παρακαλέσω και για τα ογκώδη 
απορρίμματα που πιθανόν να προκύψουν. 
Ας τηλεφωνήσουν στην υπηρεσία μας και 
ας έρθουν σε συνεννόηση με τους αρμό-
διους υπαλλήλους να γίνει η αποκομιδή 
τους σωστά και οργανωμένα. Κανέναν δεν 
τιμά η εικόνα που βλέπουμε με τα ογκώδη 
και τα κλαδιά ή τα γκαζόν πεταμένα δίπλα 
στους κάδους στη μέση του δρόμου. Πρέ-
πει οι ίδιοι να σεβαστούμε και να προστα-
τέψουμε τον τόπο μας. 
‣	 Κύριε	 Τριανταφύλλου,	 κλείνοντας	 την	

μικρή	αυτή	συνέντευξή	μας	θα	ήθελα	να	
σας	κάνω	και	μια	ερώτηση	ενόψει	των	
αυτοδιοικητικών	εκλογών	του	2023.	Τι	
θα	κάνει	ο	Τζίμης;	Θα	είστε	πάλι	υποψή-
φιος;	

Οι δημοτικές εκλογές του 2023 δεν είναι 
ούτε κοντά ούτε μακριά. Βλέπουμε ότι ήδη 
έχουν ξεκινήσει διεργασίες και ζυμώσεις. 
Προσωπικά, είμαι άνθρωπος που μιλάω 
έξω από τα δόντια και απολύτως ξεκάθαρα. 
Σας λέω λοιπόν ότι τις αποφάσεις μου τις 
έχω πάρει. Θεωρώ ότι ο δήμαρχος Αννί-
βας Παπακυριάκος αφού πέρασε τα πέτρι-
να χρόνια αυτού του δήμου, ξεπέρασε τις 
οικονομικές, οργανωτικές και διοικητικές 
δυσκολίες που υπήρξαν, έφερε μεγάλες 
χρηματοδοτήσεις και έργα που αλλάζουν 
την όψη του δήμου μας, δικαιούται να δει το 
έργο του να ολοκληρώνεται. 
Για να το πω λαϊκά δικαιούται να κόψει τις 
κορδέλες από τα έργα που αυτός οραματί-
στηκε, διεκδίκησε και εξασφάλισε. 
Επομένως, απλά και ξεκάθαρα σάς δηλώ-
νω ότι στις δημοτικές εκλογές του 2023 θα 
στηρίξω τον Αννίβα Παπακυριάκο και θα 
είμαι δίπλα τους υποψήφιος δημοτικός 
σύμβουλος για άλλη μια θητεία που θα 
ολοκληρώσει το έργο του και θα αλλάξει 
οριστικά την όψη του δήμου μας. 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ 
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ,
Αντιδήμαρχος Καθαριότητας 
δήμου Βέλου-Βόχας:

“Στις εκλογές του '23 
θα είμαι υποψήφιος 
με τον Αννίβα”

Θα	στηρίξω	τον	Αννίβα	Παπακυριάκο	και	θα	είμαι	
δίπλα	του	για	άλλη	μια	θητεία	που	θα	ολοκληρώσει	το	
έργο	του	και	θα	αλλάξει	οριστικά	την	όψη	του	δήμου	
μας,	δηλώνει ο αντιδήμαρχος Βέλου-Βόχας

ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟ

ΑΣΣΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΗΛ. 27410 87149

Ι. Π. ΔΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΓΡΑΕΡΙΟ

Διανομή κατ’ οίκον
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
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Οι “νερο-ποντικοί” Εκπαίδευση Μελισσοκόμων
Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΕΛΓΟ 

ΔΗΜΗΤΡΑ το Πρακτικό Γεωργικό Σχολείο 
Βέλου θα υλοποιήσει ταχύρρυθμες εκπαι-
δεύσεις μελισσοκομίας για το έτος 2022. 

Αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει: 
«Σας ενημερώνουμε ότι οι ταχύρρυθμες 

εκπαιδεύσεις μελισσοκομίας, σύμφωνα με 
την εγκύκλιο 17/18463/21.1.2022 της Γε-
νικής Δ/νσης Εκπαίδευσης & Κατάρτισης 
του ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ, θα υλοποιηθεί σε 
αίθουσα του Πρακτικού Γεωργικού Σχολεί-
ου Βέλου κατά τις ημερομηνίες: 27-28-29 
Απριλίου 2022.  Εισηγητής θα είναι ο Κάψης 
Άγγελος και η θεματολογία θα είναι: 
• Μέθοδοι εντατικής εκμετάλλευσης με-

λισσοσμηνών
• Τυποποίηση – Εμπορία – Προώθηση Σή-

μανση των μελισσοκομικών προϊόντων

• Βιολογική μελισσοκομία (όροι και προϋ-
ποθέσεις)

• Πιστοποίηση μελισσοκομικών προϊό-
ντων (ΠΟΠ, ΠΓΕ)

• Παραγωγή σύνθετων προϊόντων με βάση 
τα προϊόντα της κυψέλης (πχ καλλυντικά, 
προϊόντα διατροφής, φάρμακα κ.λπ.)

• Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία (Πρό-
γραμμα βελτίωσης παραγωγής και εμπο-
ρίας των προϊόντων μελισσοκομίας, άμε-
ση προμήθεια μικρών ποσοτήτων μελιού 
από τον παραγωγό κ.λπ.)
Οι εγγραφές θα γίνονται στο ΠΓΣ Βέλου 

κάθε μέρα ή μπορείτε να επικοινωνείτε 
στο τηλέφωνο 2742032205 κατά τις εργά-
σιμες ώρες για την παραλαβή της αίτησης 
συμμετοχής υποψηφίου εκπαιδευόμενου 
μελισσοκόμου».

«Ο κλέψας του κλέψαντος» φαίνεται ότι επικρατούσε και επικρατεί στη διαχείριση 
του αρδευτικού νερού του ΑΟΣΑΚ που υποτίθεται ότι πρέπει να ποτίζει την ανατολική 
Βόχα. Πριν λίγες μέρες ο Οργανισμός Άρδευσης πήρε την απόφαση να παρατείνει την 
αρδευτική περίοδο για 10 μέρες ώστε να πάει το νερό αποκλειστικά στο Ζευγολατιό και 
στην ΔΕ Άσσου-Λεχαίου. 

Ωστόσο, σύμφωνα με τις καταγγελίες του προέδρου του Άσσου Ναπολέοντα Γιαν-
νακουλόπουλου το νερό που έφτασε στις καλλιέργειες ήταν ελάχιστο, ίσα που άγγιζε 
τα 150 κυβικά την ώρα. Αυτό θορύβησε τους προέδρους των χωριών της ΔΕ Άσσου 
Λεχαίου που αποφάσισαν να βρουν τις αιτίες για τις οποίες δεν φτάνει όλη η ποσότητα 
του νερού στα χωριά τους. 

Ο Ανδρέας Πούλος, πρόεδρος του Λεχαίου και ο Ναπολέων Γιαννακοπουλόπουλος 
πρόεδρος του Άσσου άρχισαν τις έρευνες και η αλήθεια δεν άργησε να αποκαλυφθεί. 

Το πρωί της Παρασκευής 8 Απριλίου ο πρόεδρος του Άσσου σε ανάρτησή του στα 
κοινωνικά δίκτυα γνωστοποίησε τα πρώτα ευρήματα της έρευνας, γράφοντας τα εξής: 

«Το πρωί ενημερώθηκα από τον υδρονομέα του Άσσου ότι είχε ανακαλύψει ένα σημείο 
όπου γινόταν παράνομη άντληση νερού από το κανάλι του ΑΟΣΑΚ με συνέπεια να έχει 
μειωθεί δραματικά η ποσότητα του νερού που έφτανε για την άρδευση στον Άσσο. Επικοι-
νώνησα και με τον επόπτη του ΑΟΣΑΚ ο οποίος μου επιβεβαίωσε το γεγονός και μου είπε 
ότι θα πήγαινε να κάνει μήνυση κατά αγνώστων στο Α.Τ Βραχατίου ενέργεια την οποία 
τελικά έκανε σύμφωνα με τα λεγόμενα του. 

Το απόγευμα μου τηλεφώνησε πάλι ο υδρονομέας του Άσσου και μου είπε ότι στο ση-
μείο που μου ανέφερε το πρωί συνεχίζεται η παράνομη άντληση ύδατος γι’ αυτό και το 
νερό που φτάνει στον Άσσο είναι ελάχιστο και ανεπαρκές για την άρδευση των κτημάτων. 
Εκείνη την ώρα ήμουν με τον πρόεδρο του Λεχαίου και ζήτησα στον υδρονομέα να μας 
οδηγήσει στο σημείο της παράνομης άντλησης για να καλέσουμε την αστυνομία και να 
σταματήσουμε την παράνομη άντληση. 

Αυτός με την δικαιολογία “Άν σε πάω και στο δείξω, εσύ θα πεις ότι εγώ στο έδειξα και 
φοβάμαι” αρνήθηκε να μας οδηγήσει εκεί με αποτέλεσμα το νερό να συνεχίσει να χάνεται 
για τον Άσσο μέχρι τώρα. Σημειωτέων ότι το νερό αύριο κόβεται για τον Άσσο και προχωρά 
στο Περιγιάλι. Τα υπόλοιπα τα αφήνω στην κρίση σας…»

Όπως συμπλήρωνε ο πρόεδρος του Άσσου στην ανάρτησή του, ενήμερος για το θέμα 
ήταν και ο δήμαρχος Κορινθίων Βασίλης Νανόπουλος, ο οποίος, όπως λένε οι πληρο-
φορίες μας, ιδιαίτερα θορυβημένος επιχείρησε να ασκήσει πιέσεις στον ΑΟΣΑΚ ώστε 
να γίνει καταγγελία και να αποκατασταθεί η τάξη και η δικαιοσύνη στην κατανομή του 
νερού. 

Oι έρευνες και τα αποτελέσματα
Φαίνεται όμως, σύμφωνα πάντα με πληροφορίες μας, ότι η μήνυση κατ’ αγνώστων 

(ενώ όλοι ξέρουν ποιος και πότε αντλεί παράνομα νερό) είναι μια πρακτική που ουδόλως 
αγγίζει ή φοβίζει τους “νερο-ποντικούς” του ΑΟΣΑΚ. 

Έτσι, η παράνομη άντληση συνεχίστηκε απρόσκοπτα με αποτέλεσμα το βράδυ της 
ίδιας μέρας ο Ανδρέας Πούλος, πρόεδρος του Λεχαίου να σημειώνει σε ανάρτησή του 
στα κοινωνικά δίκτυα: 

«Ακάθιστος ύμνος στις εκκλησιές μας και μεις ψάχνουμε ποιοι κλέβουν το νερό του 
ΑΟΣΑΚ με συνέπεια στον Άσσο να πηγαίνει το μισό νερό. Η ειρωνεία είναι ότι ο εντεταλ-
μένος υπάλληλος του ΑΟΣΑΚ πετάει αετό και δεν υποδεικνύει στους προέδρους το ση-
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έχουν κάνει σουρωτήρι το αυλάκι του ΑΟΣΑΚ

μείο κλοπής του νερού γιατί φοβάται… Εγώ 
νομίζω ότι κάποιοι συγκαλύπτουν κάποιους. 
Εν τω μεταξύ το νερό για τον Άσσο χάνεται (50 
κυβικά περίπου) και αύριο το μεσημέρι κόβε-
ται και πάει στο Περιγιάλι».

Οι έρευνες των δύο προέδρων δεν άρ-
γησαν να φέρουν αποτελέσματα. Το πρωί 
του Σαββάτου 9 Απριλίου εντοπίστηκε λι-
μνοδεξαμενή στο ύψος της Κυρά-Βρύσης 
Ζευγολατιού, στην οποία είχε εγκατασταθεί 
ολόκληρο σύστημα άντλησης νερού από το 
αυλάκι του ΑΟΣΑΚ. 

Επιτόπου βρέθηκαν οι δύο πρόεδροι μαζί 
με αγρότες της περιοχής του Άσσου και κα-
τέγραψαν σε βίντεο την “εγκατάσταση”. 

Στη συνέχεια ο Ανδρέας Πούλος προέ-
βη σε διάφορες αποκαλύψεις σχετικά με το 
θέμα με διαρκείς αναρτήσεις στα κοινωνικά 
δίκτυα: 

Πρώτον ότι οι “νερο-ποντικοί” ήταν παρα-
πάνω από ένας, αφού άλλος έκλεβε και γέ-
μιζε τη δεξαμενή του, άλλος πότιζε το χτήμα 
του κ.ο.κ. 

Δεύτερον, η “δουλειά” αυτή γινόταν για 20 
ώρες το 24ώρο! Γεγονός που σημαίνει ότι η 
ζημιά για τις ποτιστικές καλλιέργειες της ΔΕ 
Άσσου-Λεχαίου ήταν τεράστια. 

Τρίτον, η κλοπή και η συγκάλυψή της 
ήταν μια πρακτική που λάμβανε χώρα για 
μεγάλο χρονικό διάστημα. Μάλιστα, η καταγ-
γελία των προέδρων στο ΑΤ Βραχατίου, με 
ονοματεπώνυμα, θορύβησε αρκετούς που 
ισχυρίστηκαν ότι δεν έπρεπε να γίνει σε μια 
λογική δήθεν αλληλεγγύης προς τους αγρό-
τες! 

Οι αναγκαίες και κατεπείγουσες αλλα-
γές που επιβάλλονται

Εν τέλει, οι καταγγελίες έγιναν και η δι-
καιοσύνη θα έχει το λόγο για ό,τι συνέβη στο 
αυλάκι του ΑΟΣΑΚ. Οι αναφορές που έγιναν 

ότι υπήρξε συγκάλυψη από την πλευρά του 
Οργανισμού, είναι πολύ σοβαρές και πρέπει 
να διερευνηθούν οπωσδήποτε γιατί αν μη τι 
άλλο, πλήττουν θανάσιμα το κύρος του ήδη 
λαβωμένου ΑΟΣΑΚ. 

Οι κλοπές όπως απεδείχθη συνέβαιναν 
στο Ζευγολατιό από ολίγους ασυνείδητους. 
Αυτό σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να γί-
νει αφορμή για να καταδικαστεί συλλήβδην 
ένα ολόκληρο χωριό, μάλιστα το χωριό της 
Βόχας με τις μεγαλύτερες καλλιεργητικές 
εκτάσεις. 

Εν κατακλείδι, το γεγονός αυτό έρχεται 
να προστεθεί και μάλιστα με μεγάλο ειδικό 
βάρος σε όλα τα προηγούμενα γεγονότα 
και παραδοχές που “κραυγάζουν” εδώ και 
αρκετά χρόνια ότι ήρθε η ώρα ο ΑΟΣΑΚ 
να καταργηθεί, να πάψει να υφίσταται με το 
απαρχαιωμένο μοντέλο που τον ορίζει. 

Πρώτον και ίσως το κυριότερο από όλα, 
δεν μπορεί να συνεχίζεται αυτή η κατάστα-
ση με το νερό να διοχετεύεται στις καλλιέρ-
γειες μέσω ανοιχτού αύλακα, που αφενός 
εύκολα γίνεται βορρά στις παράνομες αντλή-

σεις επιτήδειων και ασυνείδητων, αφετέρου 
οι απώλειες από την ίδια την απορροφητικό-
τητα του υλικού είναι δραματικές. Είναι τρα-
γικό λάθος να υπάρχουν εν έτει 2022 φωνές 
που ισχυρίζονται ότι η διανομή του νερού μ’ 
αυτόν τον τρόπο εμπλουτίζει τον υδροφόρο 
ορίζοντα! 

Τα σχέδια διαχείρισης υδάτων του Υπουρ-
γείου Περιβάλλοντος, στην β΄ αναθεώρησή 
τους το 2017, ξεκαθαρίζουν ότι το κεφάλαιο 
γεωτρήσεις στην πεδινή, βόρεια παραλιακή 
Κορινθία πρέπει να κλείσει επειγόντως και 
οριστικά. 

Ο υδροφόρος ορίζοντας θα αποκαταστα-
θεί αργά ομολογουμένως αλλά με τις φυ-
σικές διεργασίες που ακολουθεί εδώ και 
εκατομμύρια χρόνια η Φύση και σε καμία 
περίπτωση δεν μπορεί να περιμένουμε το 
νερό της Στυμφαλίας να εμπλουτίσει τον 
υδροφόρο ορίζοντα της Βόχας για να συ-
νεχίσουν να δουλεύουν οι γεωτρήσεις. Είναι 
άτοπο και καταστροφικό για το μέλλον όλων 
μας! Μάλιστα, σε αυτό το θέμα θα επανέλθου-
με με εμπεριστατωμένο ρεπορτάζ τόσο από τη 
Στυμφαλία όσο και από την πεδινή Κορινθία.

Πλέον προβάλλει ως αδήριτη η ανάγκη 
να προχωρήσει άμεσα και κατεπειγόντως η 
μελέτη, χρηματοδότηση και κατασκευή των 
κλειστών δικτύων άρδευσης για την περιο-
χή της Βόχας ανεξάρτητα από τον χρόνο πε-
ραίωσης του φράγματος του Ασωπού. 

Οι χρηματοδοτήσεις για αρδευτικά έργα 
των 12 εκατομμυρίων ευρώ στη Στυμφαλία 
που πέτυχε ο Σπύρος Σταματόπουλος, αλλά 
και η χρηματοδότηση των 2 εκατομμυρίων 
ευρώ για τα αρδευτικά δίκτυα κλειστού 
τύπου στην περιοχή του Βέλου που εξα-
σφάλισε ο Αννίβας Παπακυριάκος, δείχνουν 
το δρόμο και η μετάβαση σε μια νέα εποχή 
ορθολογικής διαχείρισης των υδάτων άρ-
δευσης δεν είναι επιλογή είναι ανάγκη!

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

Πώς τους ξετρύπωσαν οι πρόεδροι του Άσσου και του Λεχαίου Ναπολέων Γιαννακουλόπουλος 
και Ανδρέας Πούλος αντίστοιχα – Επιβάλλεται πλέον η κατασκευή κλειστών δικτύων – Τεράστια 

η ανάγκη εκσυγχρονισμού και αντικατάστασης του απαρχαιωμένου ΑΟΣΑΚ
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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 OPEL CORSA 1200cc του 2001  

σε λογική τιμή. Τηλ. 6976684810

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)

 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: info@edaskalakis.gr  - www.edaskalakis.gr

ΕΡΡΙΚΟΣ Α. 
∆ΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ

• Παροχή Υπηρεσιών • Χειρουργικές Επεμβάσεις  

• Αιματολογικές • Βιοχημικές εξετάσεις •

• Φάρμακα • Είδη Pet Shop • 
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Ο Θεόφιλος, η εικονομαχία, ένα χρυσό μήλο 
και το Τροπάριο της Κασσιανής

Σήμερα, Μεγάλη Τρίτη στις εκκλησίες ακούγεται το Τροπάριο της Κασσιανής για το οποίο λίγοι 
γνωρίζουν ότι κρύβει μέσα του μια ιστορία, αγάπης, πολιτικής, προδοσίας και μίσους

Α ρχές του 830, στην Κωνσταντινούπολη, 
ο νεαρός αυτοκράτορας Θεόφιλος πρέπει 
να διαλέξει σύζυγο και στο παλάτι οργανώ-
νεται μεγάλη γιορτή. Αρχοντοπούλες από 

τις καλύτερες οικογένειες της αυτοκρατορίας κατα-
κλύζουν την αίθουσα. 

Ο νεαρός αυτοκράτορας κρατάει στα χέρια του ένα 
χρυσό μήλο, ως άλλος Πάρης αναζητά την “καλλί-
στη” για να της το προσφέρει και να την κάνει αυτο-
κρατόρισσα στο πλάι του. Γρήγορα το βλέμμα πέφτει 
στη νεαρή Κασσιανή. Όμορφη, σεμνή, σπινθηροβόλο 
βλέμμα, και πέρα από τη φυσική ομορφιά της γύρω 
της υπάρχει η αύρα της πνευματικότητας, της ευ-
φυΐας, μια πραγματικά γοητευτική παρουσία. Μια 
σωστή αυτοκράτειρα.

Την πλησιάζει, απλώνει το χέρι να της δώσει το 
μήλο. Σηκώνει το βλέμμα η Κασσιανή, η λάμψη στα 
μάτια της τον προκαλεί. Ο μικρός όφις του μυαλού 
του, ένα στοιχείο συνδεδεμένο με ένα άλλο μήλο, 
ψιθυρίζει στα αυτιά του ότι αυτή η γυναίκα μπορεί εκ 
φύσεως, να είναι ανώτερη κι από αυτόν που είναι αυ-
τοκράτορας του Βυζαντίου. Θέλει να την ταπεινώσει, 
να νικήσει το παιχνίδι εντυπώσεων: 

–Εκ γυναικός τα χείρω (από τη γυναίκα τα χειρό-
τερα), της λέει.

Η νεαρή Κασσιανή όμως δεν είναι εύκολος αντί-
παλος, δεν ντρέπεται, δεν κρύβεται, δε φοβάται, δεν 
υστεροβουλεί: 

–Kαι εκ γυναικός τα κρείττω (και από τη γυναίκα 
τα καλύτερα), του απαντά.

Το χέρι του αυτοκράτορα με το μήλο τραβιέται μα-
κριά, λες και τον τσίμπησε το μικρό φίδι, που κούρ-
νιαζε στην περηφάνεια του. Γυρίζει την πλάτη του δεν 

μπορεί να την κάνει αυτοκράτειρα αυτήν που τον αψή-
φησε μπροστά σε όλους, με την πρώτη ματιά. Δίνει το 
μήλο στην πριγκίπισσα της Παφλαγονίας, Θεοδώρα, 
η οποία το λαμβάνει έκπληκτη.

Έκπληκτη διότι ο Θεόφιλος ήταν γνωστός εικο-
νομάχος, ενώ η Θεοδώρα καταγόταν από οικογέ-
νεια εικονόφιλων. Η Θεοδώρα όμως μπροστά στην 
αυτοκρατορική προοπτική, δεν ύψωσε ανάστημα, δεν 
εξέφρασε τις απόψεις της. Ακολούθησε πιστά την εικο-

νομαχική πολιτική του συζύγου της, υστεροβουλώντας 
και απαγορεύοντας την λατρεία των εικόνων, δηλαδή 
την προσκύνησή τους και τους ασπασμούς. Στη Σύνο-
δο που συγκροτήθηκε στην εκκλησία των Βλαχερνών 
και η οποία αναθεμάτισε τους εικονόφιλους, επικύ-
ρωσε τα θεσπίσματα της εικονομαχικής συνόδου της 
Ιερείας (της κατά τους εικονομάχους Ζ΄ οικουμενικής) 
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και αποκήρυξε την Ζ΄ οικουμενική σύνοδο της Νί-
καιας, η Θεοδώρα στάθηκε δίπλα στον αυτοκράτορα 
Θεόφιλο, εφαρμόζοντας τις πολιτικές και τις αποφάσεις 
του. Δεν επιχείρησε να τον μεταπείσει όταν με βασιλι-
κό διάταγμα απαγορεύθηκαν οι εικόνες και διατάχθηκε 
η αφαίρεσή τους από όλες τις εκκλησίες. 

Η απόσυρση της Κασσιανής και τροπάριο
Με το ίδιο βασιλικό διάταγμα διατάχθηκαν οι μονα-

χοί όσων μοναστηριών βρίσκονταν μέσα σε πόλεις ή 
σε χωριά να τα εγκαταλείψουν, ενώ στους μοναχούς 
των μοναστηριών της υπαίθρου απαγορεύτηκε η είσο-
δος σε κατοικημένα μέρη. 

Μεταξύ των μοναχών που εγκατέλειψαν την Κων-
σταντινούπολη τότε, μια πριγκηποπούλα που κάποτε η 
γλώσσα της, της στέρησε το χρυσό μήλο. Η Κασσιανή, 
μοναχή πιά, αποσύρθηκε και ίδρυσε ένα Κοινό-
βιο κοντά στα δυτικά τείχη της Κωνσταντινούπο-
λης, όπου εκεί ζούσε και δημιουργούσε, γράφοντας 
μερικά από τα ομορφότερα λειτουργικά ποιήματα και 
βέβαια μεταξύ αυτών το πολύ γνωστό σε όλους μας 
Τροπάριο της Κασσιανής (“η εν πολλαίς αμαρτίαις πε-
ριπεσούσα γυνή”). 

Ο Θεόφιλος λέγεται ότι ποτέ δεν ξεπέρασε τον έρω-
τά του για την όμορφη και περήφανη Κασσιανή. Όταν 
ανακάλυψε το Κοινόβιό της  την επισκέφτηκε αιφνιδια-
στικά με σκοπό να την συναντήσει. Τις μέρες εκείνες 
η Κασσιανή έγραφε το περίφημο Τροπάριό της, όμως 
ακούγοντας ότι έφτασε ο Θεόφιλος παράτησε το γρα-
πτό της και κρύφτηκε για να μην συναντηθούν. Ο αυ-
τοκράτορας αντιλήφθηκε ότι η άλλοτε πριγκίπισσα 
και παρολίγο αυτοκράτειρα δεν ήθελε να τον δει 
και λυπημένος συμπλήρωσε έναν στίχο στο Τροπά-
ριο της Κασσιανής, απολύτως αταίριαστον, ο οποί-

ος όμως διαφυλάχτηκε από τη συγγραφέα – ίσως ως 
φόρο τιμής στη ζωή και την αγάπη που χάθηκε – και 
σώζεται μέχρι σήμερα. 

«Θα καταφιλήσω τα άχραντα ποδάρια σου, 
και θα τα σφουγγίσω πάλι με τα πλοκάμια της κεφαλής 
μου·» έγραφε η Κασσιανή και ο Θεόφιλος συμπλήρω-
σε: «αυτά τα ποδάρια, που σαν η Εύα κατά το δειλινό, τ’ 
άκουσε να περπατάνε, από το φόβο της κρύφτηκε».

Το τέλος του Θεόφιλου 
και αγριότητα της Θεοδώρας

Πίσω στο παλάτι, ο Θεόφιλος δεν είχε και τις κα-
λύτερες σχέσεις με τη γυναίκα του. Δηλαδή όχι με 
την ίδια ακριβώς, γιατί η Θεοδώρα δεν εξέφραζε δη-
μόσια και ανοιχτά τις απόψεις της για την εικονομαχία 
αλλά με το εικονοφιλικό περιβάλλον της. 

Το 842 ο Θεόφιλος αρρώστησε βαριά. Έβλεπε το 
τέλος που ερχόταν και κάλεσε τους αξιωματούχους 
του. Τους όρκισε να ακολουθήσουν την εικονομα-
χική πολιτική του, να διατηρήσουν τον εικονομάχο 
Ιωάννη Γραμματικό στον πατριαρχικό θρόνο και ζή-
τησε  πίστη και αφοσίωση στην γυναίκα του και τον 
3χρονο γιο του και ξεψύχησε στις 20 Ιανουαρίου 842. 

Η Θεοδώρα επίτροπος πια του γιου της Μιχα-
ήλ Γ΄, δεν πρόλαβε να στεγνώσει τα δάκρυά της για 
το νεκρό αυτοκράτορα, όταν πάτησε τους όρκους 
της και προχώρησε φανερά στην εικονοφιλική πολι-
τική της, αποκαθιστώντας όλες τις εικόνες.

Λίγες μόνο μέρες μετά το θάνατο του Θεόφιλου, 
19 Φεβρουαρίου του 842 τελέσθηκε η Εορτή της 
Ορθοδοξίας για να πανηγυριστεί η αναστήλωση των 
εικόνων, την ανάμνηση της οποίας η Εκκλησία μας 
τιμά την Κυριακή της Ορθοδοξίας. 

Ο Ιωάννης ο Γραμματικός εξορίστηκε και μαστιγώθη-
κε, επιφανείς λόγιοι εικονομάχοι εξοντώθηκαν και 
σύμφωνα με τις συντηρητικές μαρτυρίες εικονόφιλων 
συγγραφέων πάνω από 100.000 ήταν τα θύματα της 
επιβολής της Εικονοφιλίας από την Θεοδώρα.

Η γενικότερη πολιτική της Θεοδώρας ήταν κατα-
στροφική σε αντίθεση με την πολιτική του Θεόφιλου. 
Αποτυχημένες εκστρατείες, χαμένες επαρχίες, ακόμη 
και η ανατροφή του γιου της ήταν μια παταγώδης απο-
τυχία. Δεν είναι τυχαίο εξάλλου που ο Μιχαήλ ο Γ΄ 
πήρε το προσωνύμιο “Μέθυσος”. Έζησε τα τελευ-
ταία χρόνια της ζωής της στην πίκρα, φτωχή και παρα-
μελημένη αφού είδε το γιο της να δολοφονείται από 
τον πρώτο αυτοκράτορα της Μακεδονικής Δυναστεί-
ας, Βασίλειο. 

Έρευνα - κείμενα-επιμέλεια: 
Γιώτα Χρ. Αθανασούλη
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Γνώμη Βιβλίο

Ένα υπέροχο ιστορικό 
μυθιστόρημα

Ο “Ραγιάς” του Γιάννη 
Καλπούζου στην Κόρινθο

Γιάννης Δ. Μπάρτζης.  «Κρινολίνο και γιαταγάνι». 
Εκδόσεις Καστανιώτη. Αθήνα, 2021

Γράφει ο Μιχάλης Αργυριάδης*
Ένα υπέροχο ιστορικό μυθιστόρημα που απεικονίζει με γλαφυρό 

τρόπο και θαυμαστή λογοτεχνικότητα τη φιλελληνική δραστηριότητα 
και τον έντονο διπλωματικό αγώνα που αναπτύχθηκε στην Ευρώπη 
μετά την εξέγερση του 1821.

Μια πολύ αξιόλογη προσπάθεια που έχει κάτι το διαφορετικό να 
προσφέρει στον χώρο του ελληνικού ιστορικού μυθιστορήματος.

Μεγάλο προτέρημα του μυθιστορήματος είναι η γλώσσα – μια 
γλώσσα που σπάνια συναντάμε στις μέρες μας – , καθώς καταφέρνει 
να αποτυπώνει πλήρως το χρώμα της εποχής την οποία παρουσιάζει.

Ο Γιάννης Δ. Μπάρτζης, αριστοτέχνης της αφήγησης, διαθέτει το 
σπάνιο χάρισμα να μεταφέρει τους αναγνώστες σε συνθήκες όμοιες με 
εκείνες που περιγράφει στις 
σελίδες του βιβλίου του και 
να μετατρέπει τους ήρωές 
του, που η προέλευσή τους 
είναι ιστορική, από ξένους και 
απλησίαστους, που είναι οι 
ήρωες παλιών εποχών εξαι-
τίας της διαφοράς σε συνθή-
κες ζωής και στη νοοτροπία, 
σε ευκολοπλησίαστους και 
φιλικούς. Με αυτό τον τρόπο 
οι αναγνώστες της σημερινής 
εποχής ταυτίζονται τέλεια με 
τους ήρωες του βιβλίου του 
αρχαιοκορίνθιου συγγραφέα.

Στις σελίδες του μυθιστο-
ρήματος είναι εμφανές ότι ο 
Γιάννης Δ. Μπάρτζης έχει βα-
θιά γνώση της θεματολογίας 
του και το βιβλίο του έχει συνοδευτεί από εκτεταμένη έρευνα. Αυτό 
δίνει έναν χαρακτήρα αυθεντικότητας, κάνει τη μυρωδιά που αποπνέ-
ουν οι άλλες εποχές έντονη μες στις σελίδες.

Αξίζει να σημειωθεί η πολύ προσεγμένη εμφάνιση της έκδοσης, με 
το πολύ ωραίο εξώφυλλο. Εκδόσεις αυτού του επιπέδου είναι ευλογία 
για τις διψασμένες αισθητικά ψυχές των Νεοελλήνων!

Τελειώνοντας θα μπορούσα να πω στον συγγραφέα Γιάννη Δ. Μπάρ-
τζη και στις εκδόσεις Καστανιώτη με τη βεβαιότητα που αποπνέει αυτό 
το σημαντικό μυθιστόρημα, ένα πραγματικό «εύγε», τον δίκαιο λόγο. 
Κύριοι εστοχεύσατε. Ο συγγραφέας και οι εκδόσεις Καστανιώτη θα 
πρέπει να είναι υπερήφανοι για το έργο τους.

Ο κ. Μιχάλης I. Αργυρίδης είναι μελετητής της σύγχρονης παιδικής 
λογοτεχνίας και του έργου για παιδιά της Άλκης Ζέη – συγγραφέας

- Ακοολογικός έλεγχος
παίδων & ενηλίκων 

- Εκτίμηση εμβοών (βουητά)
και ροχαλητού

- Έλεγχος λαβυρινθικής
λειτουργίας (Ίλιγγος/Ζάλη)

- Ενδοσκοπικός έλεγχος
ρινός, φάρυγγα, λάρυγγα
και ώτων 

Ο αρτινός συγγραφέας Γιάννης Καλ-
πούζος μάς παρουσίασε το νέο του πόνη-
μα «Ραγιάς, μέρες και νύχτες 1821», στο 
δημοτικό θέατρο Κορίνθου, την Δευτέρα 
05/04/2022, σε μια εκδήλωση – συνδιορ-
γάνωση  του Συλλόγου Ηπειρωτών Κοριν-
θίας «Η Πίνδος», του βιβλιοπωλείου «Κι-
βωτός» και των Εκδόσεων «Ψυχογιός».

Ο συγγραφέας μας, μας ταξίδεψε και 
πάλι, με τον δικό του μοναδικό και μαγικό 
τρόπο σε εκείνη την εποχή.

Την εκδήλωση χαιρέτησε  ο αντιδήμαρ-

χος παιδείας και πολιτισμού, κοινωνικής 
πολιτικής και αλληλεγγύης του δήμου 
Κορινθίων, κ. Ζαχαριάς Σπύρος.

Τον συγγραφέα και το κοινό καλωσόρι-
σε ο πρόεδρος του συλλόγου Ηπειρωτών 
κ. Ηρακλής Τσιάνος και την εκδήλωση 
προλόγισε ο γραμματέας του Συλλόγου κ. 
Νίκος Ματάτσης.

Ευχαριστούμε τον συγγραφέα και συγ-
χαίρουμε όλους τους συνδιοργανωτές και 
συνεργάτες για αυτό το άρτιο αποτέλεσμα.

Λίτσα Κοντογιάννη
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ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Γράφει η  ΛΙΤΣΑ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ

ΑΝΑΣΤΑΣΊΑ ΚΟΡΊΝΘΊΟΥ
ΔΙΑΦΑΝΗ ΨΥΧΗ 
Εκδόσεις: ΥΔΡΟΠΛΑΝΟ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Ελληνικό Λογοτεχνία
ISBN: 9786185453565
Σελίδες: 368
Έτος έκδοσης: 2020

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ
Ο Αλέξανδρος, διάσημος συγγραφέ-

ας, βιώνει την καραντίνα μιας απρό-
σμενης πανδημίας εντελώς διαφο-
ρετικά. Ένα σκάνδαλο που ξεσπά με 
αφορμή το νέο του βιβλίο, θα τον φέ-
ρει αντιμέτωπο με ό,τι είχε κλείσει σε... 
καραντίνα στην ψυχή του χρόνια τώρα. 
Πόσο νόμιμο είναι να κλέβεις ζωές και 
να τις βαφτίζεις τέχνη; Πόσο εγκλη-
ματικό είναι να βιάζονται ψυχές, σώ-
ματα και συνειδήσεις στον βωμό του 
χρήματος; Τι κοινό έχουν μια σύζυγος, 
μια ερωμένη, μια κόρη, μια μάνα, μια 
αδελφή και μια πόρνη; Τι συμβολίζει 
ένα XL, μπουφάν, αν φοριέται χειμώνα 
καλοκαίρι από ένα κορίτσι στο μετρό 
και τι ένα μαύρο αυστηρό ταγιέρ που 
θα φορεθεί Αύγουστο μήνα σε μια εκ-
κλησία; Και τελικά ποια είναι η τιμωρία 
ΑΝ τολμήσεις να θυμηθείς έναν λεκέ 
από παγωτό φράουλα σε ένα λευκό 
μακό παιδικό μπλουζάκι;

Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΜΑΣ
Με την εξαιρετική μα πάντα κοφτε-

ρή, σαν ένα καλά ακονισμένο μαχαίρι, 
αλλά τώρα ακόμα καλύτερη από ποτέ 
γραφή της, η κυρία Κορινθίου μας 
παρουσιάζει ένα απόλυτα σημερινό 
βιβλίο που πατάει στη πραγματικότη-
τά εν καιρώ καραντίνας, και όχι μόνο, 

χωρίς καμία ωραιοποίηση. 
Μιλάει για την πλασματική, 

εικονική και ωραιοποιημένη 
πραγματικότητα που παρου-
σιάζουμε οι περισσότεροι στα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 
Ανούσιες κοινοποιήσεις πα-
ρουσίας. Πόσο καλοστημένη 
ζωή έχουμε, πόσο πετυχημέ-
νοι και καλοί οικογενειάρχες 
είμαστε, πόσο πραγματικά 
υπέροχα περνάμε αφού … 
Μένουμε σπίτι! Προσπαθούμε 
να δώσουμε αυτή την εικονι-
κή πραγματικότητα της ζωής 
μας μέσα από πλαστικά χαμό-
γελα και φιλτραρισμένες φω-
τογραφίες προφίλ. Αλλά προς 
Θεού κανένας να μη μπορέσει 
να δει μέσα στη ψυχή μας, να μη τολ-
μήσει να δει μέσα από τη ΔΙΑΦΑΝΗ 
ΨΥΧΗ μας. Να μη δει τα δράματά μας, 
τη απέραντη μοναξιά μας, την απόρ-
ριψη που βιώνουμε, την κόλασή μας 
που μας έφτασε στο ναδίρ και είμαστε 
ένα βήμα πριν το χείλος του γκρεμού 
και προσπαθούμε να βρούμε σανίδα 
να σωθούμε. Ή μήπως δεν θέλουμε 
κιόλας;

Ένα βιβλίο επίκαιρο και απόλυτα 
αληθινό, με αληθινούς χαρακτήρες 
και γεμάτο με συναισθήματα, λάθη, 
πάθη, έρωτες, βία κάθε μορφής, 
συνωμοσίες, και λίγα λέω. Δεν δί-
νει άφεση αμαρτιών σε κανέναν, δεν 
χαρίζεται πουθενά και σε κανέναν. 
Είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι για αυτό 
το γίγνεσθαι.

Προς το τέλος του βιβλίου ανεβαί-
νει η θεατρική εκδοχή της μεγάλης 
επιτυχίας του συγγραφέα της ιστορί-

ας, όπου ένα ένα σαν κομμάτια από 
παζλ, μπαίνουν τα πράγματα στη 
θέση τους.

Προσωπικά σας συμβουλεύω να 
διαβάσετε αυτό το βιβλίο γιατί καλό 
είναι να προβληματιστούμε όλοι για 
τις αλήθειες του.

Λίγα λόγια για την 
συγγραφέα

Η Αναστασία Κορινθίου γεννήθη-

κε στην Αθήνα το 1971, όπου ζει πια 

μόνιμα μετά από 26 χρόνια στη Ρόδο. 

Δουλειά της είναι να κάνει τον κόσμο 

να χαμογελά, μέσα από το ραδιόφω-

νο και την τηλεόραση. Έχει βραβευτεί 

από την Ακαδημία Γραμμάτων και Τε-

χνών στα Τίρανα, το Ends Foundation, 

το Σύλλογο Γυναικών Νέου Ικονίου, 

την Unesco και τον ΠΟΔΡ. Έχει γρά-

ψει τα παιδικά μιούζικαλ "Παραμυ-

θοσαλάτα, Φίνος το δελφινάκι", ενώ 

στίχοι της έχουν μελοποιηθεί από τους 

Α. Παπαντωνίου, Χ. Ανθούλα, Γρηγό-

ρη Πετράκο. Το βιβλίο της "Για την καρδιά 

ενός αγγέλου" μεταφέρθηκε τηλεοπτικά 

από τον Στράτο Μαρκίδη και κέρδισε το 

2015 τον τίτλο της καλύτερης σειράς που 

βασίστηκε σε βιβλίο με αφορμή τα 25 

χρόνια ιδιωτικής τηλεόρασης.

Βιβλίο
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Γνώμη Περιφέρεια
Στο Ταμείο Ανάκαμψης η αξιοποίηση της μετρικής 

σιδηροδρομικής γραμμής Κόρινθος – Βέλο

Ο
φάκελλος του έργου αξιοποίησης και ανά-
δειξης σε περιβαλλοντικό πάρκο του χώρου 
εκατέρωθεν του καταργημένου μετρικού 
σιδηροδρομικού δικτύου, στο τμήμα Κόριν-

θος – Βέλο υποβλήθηκε την Παρασκευή 8 Απριλί-
ου στην Αθήνα, στο υπουργείο Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, προκειμένου το εν λόγω έργο να χρημα-
τοδοτηθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Τον σχετικό φάκελλο επέδωσαν οι αντιπεριφε-
ρειάρχες Κορινθίας Αθηνά Κόρκα, Υποδομών και 
Μεταφορών Θεόδωρος Βερούτης και Πρόνοιας και 
Αλληλεγγύης Τάσος Γκιολής.

Οπως σημείωσε σχετικά ο περιφερειάρχης Πε-
λοποννήσου Παναγιώτης Νίκας, η Περιφέρεια αι-
τείται την ένταξη του έργου στο ΠΔΕ του πιο πάνω 
Ταμείου, διεκδικώντας χρηματοδότηση 20.000.000 
ευρώ.

“Διαθέτουμε μάστερ πλαν και επιδιώκουμε το έργο 
να γίνει με τον τύπο μελέτη – κατασκευή” σημείωσε ο 
περιφερειάρχης, τονίζοντας ότι η Περιφέρεια επιδι-
ώκει να αναμορφώσει συνολικά και ουσιαστικά τον 
πιο πάνω χώρο, αναβαθμίζοντάς τον σε περιβαλλο-
ντικό πάρκο. Στόχος του έργου, ειδικότερα, είναι 
η αναβάθμιση του χώρου πέριξ της καταργημένης 
μετρικής σιδηροδρομικής γραμμής, από την Κό-
ρινθο ως το Βέλο, με την μεταμόρφωση του σε ένα 
δίκτυο πεζόδρομων, ποδηλατοδρόμων και λοιπών 
δράσεων που θα διαμορφωθούν καταλλήλως με τα 
απαιτούμενα έργα υποδομής.

Αυτοψίες Κόρκα 
Την εξέλιξη των εργασιών στην Μονή Ζάχολης 

επιθεώρησε η αντιπεριφερειάρχης Κορινθίας Αθηνά 

Κόρκα, επισκεπτόμενη την Τετάρτη 13 Απριλίου τον 
εν λόγω χώρο. Οι εργασίες που εκτελούνται αφο-
ρούν στην στερέωση και αποκατάσταση της νότιας 
πτέρυγας και τμήματος της δυτικής πτέρυγας κελιών 
της μονής.

Την αντιπεριφερειάρχη συνόδευαν η διευθύντρια 
Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών 
Μνημείων του υπουργείου Πολιτισμού, αρχαιολό-
γοι και ο δήμαρχος Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης, 
ενώ σχετική ενημέρωση έδωσαν επίσης ο ανάδο-
χος του έργου, όπως και η ηγουμένη της μονής.

Το εν λόγω έργο -που χρηματοδοτείται  από την 
Περιφέρεια Πελοποννήσου μέσω του ΕΣΠΑ 2014 – 
2020- υλοποιείται στο πλαίσιο της πρόσκλησης “Ενί-

σχυση της ελκυστικότητας των χώρων πολιτιστικής 
κληρονομιάς (αρχαιολογικοί χώροι και μνημεία)”, και 
εκτελείται από την ΔΑΒΜΜ (Διεύθυνση Αναστήλω-
σης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων).

Επιπλέον η αντιπεριφερειάρχης Κορινθίας επι-
σκέφθηκε το έργο προστασίας της παραλίας από 
την θαλάσσια διάβρωση, το οποίο υλοποιείται με 
χρηματοδότηση της Περιφέρειας Πελοποννήσου, 
μπροστά από το Τουριστικό Περίπτερο του Ξυλο-
κάστρου. Η αντιπεριφερειάρχης, που συνοδευόταν 
από τον δήμαρχο Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης Βλά-
ση Τσιώτο, ενημερώθηκε σύντομα θα ολοκληρω-
θούν οι εργασίες και θα έχει αποκατασταθεί η ζημιά 
στον παραλιακό δρόμο.

Αυτοψίες διενήργησε η αντιπεριφερειάρχης Κορινθίας στα έργα της Μονής Ζάχολης 
καθώς και στα αντιδιαβρωτικά έργα στο Τουριστικό Ξυλοκάστρου
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Ως τα τέλη Μαΐου η καταβολή από τους δήμους 
του κόστους επεξεργασίας των απορριμμάτων

Ε
υρεία σύσκεψη αυτοδιοικητικών παραγόντων 
με αντικείμενο την διαχείριση των απορριμμά-
των της Περιφέρειας Πελοποννήσου, στην δι-
αχειριστική ενότητα που εξυπηρετεί η μονάδα 

της Παλαιόχουνης -δηλαδή του συνόλου των δήμων 
στις Π.Ε. Αργολίδας, Κορινθίας και των Δήμων Τρίπο-
λης, Βόρειας και Νότιας Κυνουρίας από την Π.Ε. Αρκα-
δίας- συγκάλεσε ο περιφερειάρχης Παναγιώτης Νίκας, 
την Παρασκευή 8 Απριλίου, στην έδρα της Περιφέρει-
ας, στην Τρίπολη.

Στην σύσκεψη, με τη συμμετοχή δημάρχων, αντιδη-
μάρχων και εκπροσώπων δήμων από την πιο πάνω 
διαχειριστική ενότητα -καθώς επίσης και των αντιπε-
ριφερειαρχών Περιβάλλοντος Ανδρέα Τσουκαλά, Διοί-
κησης και Οικονομίας Χρήστου Λαμπρόπουλου, Αρκα-
δίας Μανώλη Σκαντζού και Πρόνοιας και Αλληλεγγύης 
Τάσου Γκιολή-, γνωστοποιήθηκε ότι από τις 20 του 
περασμένου Μαρτίου η μονάδα της Παλαιόχουνης 
πέρασε σε εμπορική λειτουργία.

Το γεγονός αυτό σημαίνει ότι από την 21η Μαρτίου οι 
εξυπηρετούμενοι δήμοι στην εν λόγω μονάδα θα πρέ-
πει να καταβάλουν στην ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή το προβλε-
πόμενο αντίτιμο για τις ποσότητες απορριμμάτων που 
παραδίδουν προς επεξεργασία -το οποίο μεσοσταθμικά 
ανέρχεται σε 69 ευρώ ανά τόνο, σύμφωνα με την ενη-
μέρωση που έκανε ο πρότζεκτ μάνατζερ της πιο πάνω 
εταιρείας Χαράλαμπος Χαραλαμπίδης.

Ο περιφερειάρχης σημείωσε ότι πλέον θα πρέπει οι 
εν λόγω δήμοι, μέσω του ΦοΔΣΑ, να πιστώσουν μέχρι 
το τέλος Μαΐου τα προβλεπόμενα χρήματα στην Περι-
φέρεια προκειμένου αυτή να τα αποδώσει στη συνέχεια 
στην διαχειρίστρια εταιρεία. 

Στο μεταξύ, θα συγκληθεί σύσκεψη υπό τον αντι-
περιφερειάρχη Περιβάλλοντος για τον καθορισμό του 

κόστους ανά τόνο για απορρίμματα ιδιωτών, με βάση 
τα στοιχεία που θα συγκεντρωθούν και την εμπειρία 
άλλων περιοχών.

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΟΧΟΥΝΗΣ
Στην σύσκεψη, εξ άλλου, έγινε συζήτηση και σχετικά 

με την λειτουργία της μονάδας επεξεργασίας απορριμ-
μάτων στην Παλαιόχουνη, με την επισήμανση εκ μέ-
ρους του περιφερειάρχη Π. Νίκα ότι αυτή προορίζεται 
να καλύψει τις ανάγκες συγκεκριμένων δήμων -που 
προβλέπονται στην ΣΔΙΤ κεντρικής διαχείρισης- προ-
κειμένου να είναι αποτελεσματική και να μην μετατρα-

πεί σε χωματερή, με την διάθεση απορριμμάτων και 
από άλλους ΟΤΑ εκτός της προβλεπόμενης διαχειριστι-
κής ενότητας.

“Η Παλαιόχουνη αφορά στην διαχείριση απορριμμά-
των από τρεις νομούς ουσιαστικά και δεν είναι δυνατόν 
να υποδέχεται και από άλλες διαχειριστικές ενότητες” 
τόνισε ο Π. Νίκας επαναλαμβάνοντας ότι ο σχεδιασμός 
της ΣΔΙΤ κεντρικής διαχείρισης, προβλέπει δύο ακόμα 
μονάδες επεξεργασίας -μία στην Σκάλα αποκλειστικά 
για την Π.Ε. Λακωνίας και μία στην Καλλιρρόη για την 
Π.Ε. Μεσσηνίας και τους Δήμους Μεγαλόπολης και 
Γορτυνίας στην Αρκαδία.

Οι εξυπηρετούμενοι δήμοι στην μονάδα της Παλαιοχούνης θα πρέπει να καταβάλουν στην ΤΕΡΝΑ 
Ενεργειακή το προβλεπόμενο αντίτιμο για τις ποσότητες απορριμμάτων που παραδίδουν

& 2741 055850

Cafe_cocktail_resto

Always the sun
Παραλία Βραχατίου
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Εξελίξεις για τη γέφυρα Μεσινού 
μετά την συνάντηση Σταματόπουλου-Ταγαρά

Η Γέφυρα στο Μεσινό θα ανακατασκευαστεί, τονίζει σε δηλώσεις του ο υφυπουργός 
Περιβάλλοντος κ. Νίκος Ταγαράς

Ό ταν την Κυριακή, 3 Απριλίου ο Νίκος 
Ταγαράς είχε συναντήσεις με τον δήμαρ-
χο Σικυωνίων, Σπύρο Σταματόπουλο, 
τον αντιδήμαρχο Φενεού, Σπύρο 

Κουτρέτση, τον πρόεδρο της ΔΕΥ-
ΑΣ Παναγιώτη Φιακά, τον δημοτικό σύμ-
βουλο Νίκο Τσόγκα και τους τοπικούς προ-
έδρους, μεταξύ άλλων σημαντικών θεμάτων, 
συζητήθηκε και ο κίνδυνος να χαθούν τα πο-
λύτιμα κονδύλια για την ανακατασκευή της 
γέφυρας στο Μεσινό.

Άμεση ήταν η ανάληψη πρωτοβουλίας από 
τον Νίκο Ταγαρά στο Υπουργείο Υποδομών 
και Μεταφορών με αποτέλεσμα, σήμερα, πέ-
ντε 24ωρα μετά το αίτημα της δημοτικής αρ-
χής, να δοθεί παράταση έως τα τέλη του 2022 
ώστε να υπάρχει ο ικανός χρόνος να συμβα-
σιοποιηθούν όλες οι σχετικές εργολαβίες για 
να ξεκινήσει πλέον το έργο ανακατασκευής 
της γέφυρας στο Μεσινό.

Έτσι, αποτρέπεται δραστικά ο κίνδυνος να 
χαθούν κονδύλια 1,2 εκατ. ευρώ για την 
αποκατάσταση της γέφυρας του Μεσινού, 
που «κόπηκε» στα δυο, από τα σφοδρά και-
ρικά φαινόμενα του Φεβρουαρίου 2019.

Ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας, Νίκος Ταγαράς, δήλωσε:

«Κάθε πρόβλημα έχει τη λύση του και 
οφείλουμε να τη βρίσκουμε και να την 
υλοποιούμε άμεσα και αποτελεσματικά, 
ώστε σημαντικά έργα όπως η ανακατασκευή 
της γέφυρας στο Μεσινό να εκτελεστεί 
κανονικά και να μη χαθούν τα πολύτιμα 
κονδύλια που ήδη έχουν εγκριθεί.

Το συγκεκριμένο έργο είναι απαραίτητο 
και αναγκαίο, πράγμα που αναγνωρίζει και το 
Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, με την 
ηγεσία του οποίου συνεργάζομαι εξαιρετικά σε 
καθημερινή βάση.

Ο Δήμαρχος Σικυωνίων, Σπύρος 
Σταματόπουλος, δήλωσε:

«Ευχαριστώ τον Νίκο Ταγαρά που 
ξεμπλόκαρε ένα έργο που είχε βαλτώσει στα 
γρανάζια της γραφειοκρατίας. Όταν ήρθε την 

περασμένη Κυριακή στον Φενεό, πολίτες και εγώ τού 
θέσαμε τον κίνδυνο να χάσουμε την χρηματοδότηση 
για την ανακατασκευή της γέφυρας. Η αντίδρασή 

του ήταν άμεση και -όπως πάντα- αποτελεσματική. 
Θερμές ευχαριστίες για τη στήριξή του σε όλη την 
περιοχή, για ένα σωρό διαφορετικά ζητήματα».

Κορινθιακή
φρέσκια μπύρα.

www.canaldive.gr

Η ΠΡΩΤη
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...και φέτος το Πάσχα σας προσφέρουµε ΕΛΛΗΝΙΚΑΕΛΛΗΝΙΚΑ

• φρυγαδέλια
• γαρδουµπάκια
• κοντοσούβλι
• κοκορέτσι

και σας προσφέρουµε 
παραδοσιακά εδέσµατα 

φτιαγµένα µε τη 
γνωστή φροντίδα 

και εγγυηµένη
ποιότητά µας!

∆εκτές όλες οι πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες

∆ιανοµή
κατ’ οίκον

Με ένα τηλεφώνηµα στο χώρο σας!

Μελέτσης Αθανάσιος

Ζευγολατιό
τηλ.:27410 53058

6973 302716ΒΡΑΧΑΤΙ, 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

Μια υπέροχη κάρτα πασχαλινών 
ευχών από τον δήμο Σικυωνίων

Πάσχα στο χωριό φέτος για πρώτη 
φορά μετά από δύο χρόνια καρα-
ντίνας και ο δήμος Σικυωνίων μάς 
ανοίγει την όρεξη για ατελείωτες 
βόλτες στις ημιορεινές και ορεινές 
περιοχές του, διαφημίζοντας τα 
κάλλη του μέσα από μια υπέροχη 
κάρτα πασχαλινών ευχών!
Στην κάρτα δεσπόζει το εκκλησάκι 
του Αγίου Φανουρίου στη λίμνη 
Δόξα, στον Φενεό, με τα έλατα από 
τη μία και τα πλατάνια από την άλλη 
να συνθέτουν ένα ειδυλλιακό σκη-
νικό ανοιξιάτικης ανάπαυλας, που 
ο καθένας μας θα ήθελε να απο-
λαύσει.
Στον δήμο Σικυωνίων ξέρουν ότι 
διαθέτουν μερικά από τα ομορ-
φότερα μέρη στην Ελλάδα και δεν 

χάνουν ευκαιρία να τα προβάλλουν 
και να τα προωθούν ανέξοδα και 
αποτελεσματικά με έξυπνους τρό-
πους όπως είναι μια κάρτα πασχα-
λινών ευχών!
Εξάλλου ο δήμαρχος Σπύρος Στα-
ματόπουλος έχει αποδείξει ότι 
μπορεί να είναι αποτελεσματικός 
και ουσιαστικός για τον δήμο του, 
με μια σειρά από τρόπους που άλ-
λοι αυτοδιοικητικοί ίσως δεν έχουν 
καν φανταστεί!
Όσο για όλους εμάς η πανέμορφη 
κάρτα ευχών σίγουρα μας ανοίγει 
την όρεξη για πασχαλινές βόλτες 
στη Στυμφαλία και το Φενεό ώστε 
να απολαύσουμε τις μοναδικές 
ομορφίες του τόπου και την άψογη 
φιλοξενία των κατοίκων!


