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ΣΥΓΚΙΝΗΣΗ, ΜΝΗΜΕΣ
& ΤΙΜΗ ΣΤΟ ΚΡΥΟΝΕΡΙ

Ηγετική εμφάνιση
στο Κοκκώνι

Ενημερωμένος για τα προβλήματα και
έτοιμος να δώσει τις λύσεις εμφανίστηκε
απέναντι στον αμήχανο Παπακυριάκο ο
αρχηγός της αντιπολίτευσης του δήμου
Βέλου-Βόχας ■ σελ. 7

Στο πάνθεο
των "Δικαίων των
Εθνών" οι κάτοικοι
του Κρυονερίου
Σε μια συγκινητική εκδήλωση στο Πολυκέντρο Κρυονερίου
αποδόθηκε ο τίτλος των "Δικαίων των Εθνών" στους απογόνους
των π. Νικολάου Αθανασούλη & Αθανασίου Δημόπουλου που στην
Κατοχή περιέθαλψαν, προστάτεψαν και διέσωσαν τα μέλη της
οικογένειας Καμχή που βρήκαν καταφύγιο στο χωριό ■ σελ. 9-10

ΘΑΝΑΣΗΣ ΜΑΝΑΒΗΣ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
Ο δήμαρχος Σικυωνίων ΣΠ. ΣΤΑΜΑΤΌΠΟΥΛΟΣ
με την πρέσβειρα του Ισραήλ, Ιρίτ Μπεν Άμπα

Ο Δήμαρχος Βελου-Βόχας ΑΝΝΊΒΑΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΆΚΟΣ σε μία παράλληλη
συνέντευξη με τον πρόεδρο της Στιμάγκας Κώστα Νούτση και τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών Βασίλη Τρωγάδη εξηγούν πώς το γραφικό χωριό της
Στιμάγκας με καίριες παρεμβάσεις έγινε χάρμα οφθαλμών. ■ σελ. 3-6

Σοφία Αναγνωσταρά:
“Ο χρόνος
μετρά
αντίστροφα
για τις
εκλογές
Απαντήσεις σε όλα τα ζητήματα της
τρέχουσας πολιτικής επικαιρότητας
δίνει στην εφημερίδα μας η πολιτικός
μηχανικός και Πολιτικό Στέλεχος της ΝΔ.
■ σελ. 15-16

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Άλλαξε όψη η Στιμάγκα!
ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΣΟΥΚΟΥΛΗ ΝΙΚΟΣ ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ (ΤΣΙΤΟΥΡΑΣ)

Με σκληρή δουλειά
στη ΝΔ χτίζουμε την
εμπιστοσύνη με την
κοινωνία
σελ. 14
■

Ένα νέο σχέδιο
για το δήμο
Βέλου-Βόχας

Παρέμβαση του αρχηγού της
ελάσ. μειοψηφίας ■ σελ. 8

Επίσημη πρώτη συγκέντρωση
φίλων και υποστηρικτών για
τον υποψ. δήμαρχο Σικυωνίων
Στις 10
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ
και ώρα 19:00
στο κέντρο
"ΜΑΛΛΙΟΣ"
■ σελ. 11

2 ...με το καλημέρα�

ΤΡΙΤΗ 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Η καθημερινότητα με τη λάσπη
Γράφει ο
Τάκης
Μαρινάκος
Ήδη συμπληρώθηκε
ένας
μήνας μετά την
πρόσφατη θεομηνία(με την επωνυμία
«Ζορμπάς») και τις πλημμύρες των
ρεμάτων που έπληξαν το Δήμο Βέλου
–Βόχας, ένα δήμο που προσπαθεί να
βρει την καθημερινότητα και κανονικότητά του μέσα στην σκόνη από την
ξεραμένη λάσπη που τον έχει κατακλύσει, μια λάσπη που έχει πλημμυρίσει τις
οικίες μας, τα γραφεία μας, τις επιχειρήσεις μας, τις αυλές μας, τα σχολεία
μας, την ίδια μας τη ζωή. Ο δήμος Βέλου –Βόχας, με αίτημα της δημοτικής
αρχής και απόφαση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας έχει
κηρυχθεί σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, προκειμένου με την βοήθεια της
πολιτείας να αντιμετωπίσει και να αποκαταστήσει τις καταστροφές που έχει
υποστεί. Παρά το γεγονός της κήρυξης του Δήμου μας σε ¨έκτακτη ανάγκη¨, ο δήμος Β-Β στην κυριολεξία
έχει επικηρυχθεί στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης όπου ο κουρνιαχτός της
σκόνης από την ξεραμένη λάσπη έχει

κατακλύσει το διαδικτυακό μας αέρα.
Πρώτος και καλύτερος, λαλίστατος περιφερειακός μας σύμβουλος από την
Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας της
Περιφερειακής μας αρχής, όπου μόλις τρεις ημέρες μετά τις καταστροφές
από την πλημμύρα των ρεμάτων που
έπληξε το δήμο, σε 4λεπτη τηλεοπτική
συνέντευξη, αφού έκανε μια αναδρομή
από το 2005 στο 2018, κατέληξε αβίαστα στο συμπέρασμα : Για όλα φταίει η
Δημοτική Αρχή(!).
Τρεις μόλις ημέρες μετά τις καταστροφές, ο Περιφερειακός μας σύμβουλος της πλειοψηφίας, τα είπε,
κατέληξε στο συμπέρασμα, με χαρακτηριστική άνεση απέδωσε τις ευθύνες
στη δημοτική αρχή και καθάρισε με
όλα, καθαρίζοντας με αυτό τον τρόπο
τις οικίες μας, τα σχολεία μας, τις επιχειρήσεις μας και την ζωή μας από τη
λάσπη που δεν είχε κατακάτσει καλά –
καλά, λες και το πρώτο ζητούμενο που
απασχολεί τον πολίτη δεν είναι η αποκατάσταση των ζημιών αλλά η απόδοση ευθυνών.
Αμέσως, οι δηλώσεις αυτές έγιναν
πρωτοσέλιδο στο σκονισμένο διαδικτυακό μας αέρα και παίζουν ¨καρφιτσωμένες¨ στα δημόσια προφίλ των
μέσων κοινωνικής δικτύωσης υποψη-

φίων συμβούλων και δημάρχων ως
θέσφατο. Αυτό που ¨ξέχασε¨ να μας
ενημερώσει (ή ηθελημένα αγνόησε και
παρέλειψε), είναι για την εκ του νόμου
ευθύνη της ίδιας της περιφερειακής
αρχής για την αστυνόμευση και τον καθαρισμό των ρεμάτων, αφού εκτός από
δημότες του δήμου Βέλου –Βόχας, είμαστε και πολίτες της Περιφερειακής
ενότητας Κορινθίας της Περιφέρειας
Πελοποννήσου. Μια ανάγνωση της νομοθεσίας αρκεί :
Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
Αρθρο 186
Αρμοδιότητες Περιφερειών
ΣΤ. Έργων - Χωροταξίας - Περιβάλλοντος, στους οποίους περιλαμβάνονται,
ιδίως: (...) 15. Ο καθαρισμός και αστυνόμευση ρεμάτων και απαλλοτριωμένων
χώρων παρά τα ρέματα.
Ακόμα όμως και στις περιπτώσεις
που υπήρχε συν-αρμοδιότητα Δήμου
και Περιφέρειας για την αστυνόμευση και τον καθαρισμό των ρεμάτων
με το άρθρο 224 του Ν. 4555/2018
(ΦΕΚ Α/133, 19-07-2018) Πρόγραμμα
ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ, η νομική υποχρέωση
και ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ευθύνη για την
αστυνόμευση και τον καθαρισμό των
ρεμάτων, από την 19η -07 -2018 ανή-

κει στην ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ αρμοδιότητα
της Περιφέρειας.
Φίλες και φίλοι,
με τις προσπάθειες όλων μας, σύντομα ο δήμος θα επιστρέψει στην
καθημερινότητα και την κανονικότητά
του καθαρίζοντας από την λάσπη του.
Αυτό που είναι δύσκολο να καθαρίσει,
είναι η σκόνη και η λάσπη που κατακλύζει το ΕΓΩ του καθενός μας, ιδίως
αυτών που επιθυμούν να ασχοληθούν
με τα κοινά του τόπου μας. Αυτό απαιτεί μια μακρόχρονη και επίπονη διαδικασία ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΣΗΣ με αβέβαιο
αποτέλεσμα. Ας μην την χρεωθεί και
αυτή ο Δήμαρχος...
Υ.Γ. Σε ότι αφορά τον γράφοντα,
στην μικρή ενασχόλησή μου με τα κοινά και την αυτοδιοίκηση, πάντοτε επιδίωξα και διεκδίκησα την θετική ψήφο
του συμπολίτη μου, ως ψήφο συνειδητής επιλογής και εμπιστοσύνης στο
πρόσωπό μου, αρνούμενος για λόγους
προσωπικής δεοντολογίας να ακολουθήσω τον εύκολο δρόμο λαϊκίζοντας,
απευθυνόμενος στο θυμικό, εκμεταλλευόμενος την θλίψη, πόνο, οργή και
αγανάκτηση του συμπολίτη μου.
ΚΑΛΟ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟ ΑΓΩΝΑ
ΣΕ ΟΛΟΥΣ

Έτοιμη η e-Πολεοδομία
Άμεση, σφαιρική και απολύτως έγκυρη ενημέρωση για τα πολεοδομικά δεδομένα κάθε σημείου της Επικράτειας προσφέρει, σε δημόσια διοίκηση και πολίτες,
η «Ηλεκτρονική Πολεοδομία» (e-Πολεοδομία 3), που ενεργοποιείται με Απόφαση
του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργου Σταθάκη. Η ηλεκτρονική
πλατφόρμα θα επιτρέπει στους φορείς του δημοσίου, τους μηχανικούς ή άλλους
ενδιαφερόμενους ιδιώτες, να πληροφορούνται με «ένα κλικ» τους όρους δόμησης και τις χρήσεις γης για κάθε ακίνητο και γενικότερα τα δημόσια γεωχωρικά δεδομένα της ισχύουσας πολεοδομικής νομοθεσίας, που προσδιορίζουν το
καθεστώς ιδιοκτησίας, δόμησης, εκμετάλλευσης ή και προστασίας της ακίνητης
περιουσίας.
Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα τεχνολογικού και οργανωτικού εκσυγχρονισμού της δημόσιας διοίκησης και του πολεοδομικού σχεδιασμού, που εκκρεμούσε για περισσότερο από μια δεκαετία. Το έργο είχε ξεκινήσει από προηγούμενες
κυβερνήσεις (e-Πολεοδομία 1 & e-Πολεοδομία 2), στο πλαίσιο της αξιοποίησης
κοινοτικών κονδυλίων από την Κοινωνία της Πληροφορίας, πλην όμως δεν προχώρησε και η χώρα κινδύνεψε να κληθεί να επιστρέψει την κοινοτική χρηματοδότηση. Η σημερινή κυβέρνηση απέτρεψε τον κίνδυνο αυτό και ολοκλήρωσε το
έργο. Με την Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 5045 / Τεύχος Β’ /13-11-2018) καθορίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες για τη λειτουργία, τήρηση, επικαιροποίηση και
περαιτέρω ανάπτυξη της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, η οποία αφορά στα πολεοδομικά δεδομένα της χώρας και περιλαμβάνει τα δημόσια γεωχωρικά δεδομένα
που παράγονται από τις διαδικασίες του ρυθμιστικού χωρικού σχεδιασμού και της
εφαρμογής του και έχουν θεσμική και κανονιστική ισχύ γενικά, ειδικά ή τοπικά
στην Επικράτεια.
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Λαϊκή συνέλευση στο Κοκκώνι
Την Κυριακή 11 Νοεμβρίου 2018 το απόγευμα
ο Δήμαρχος Βέλου Βόχας Αννίβας Παπακυριάκος
παραβρέθηκε ως κεντρικός ομιλητής στην εκδήλωση του πολιτιστικού συλλόγου Κοκκωνίου “Νέα Γενιά” με θέμα την ενημέρωση για μια σειρά θεμάτων
που απασχολούν το Κοκκώνι. Η συζήτηση έγινε σε
φιλικό και εγκάρδιο κλίμα μεταξύ Δημάρχου και πολιτών, αφού κοινός σκοπός όλων είναι να βρεθούν
οριστικές λύσεις στα προβλήματα του χωριού ώστε
η ποιότητα ζωής των κατοίκων να είναι το δυνατόν
καλύτερη.Τα θέματα αφορούσαν:
• Αξιοποίηση και διαμόρφωση της παραλίας
• Αντιπλημμυρικά έργα
• Διαμόρφωση πλατείας και παιδικής χαράς
• Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης και
• Έργα Οδοποιίας

εν τάχει
(CLLD) – LEADER

Ανάπλαση
της πλατείας
Παπακωνσταντίνου
στο Ζευγολατιό

Παρόντες στη συζήτηση ήταν ο Πρόεδρος της Τ.Κ
Κοκκωνίου κ. Αντώνης Καραχοντζίτης, οι Αντιδήμαρχοι Δημήτρης Μπεκιάρης, Βασίλης Τρωγάδης
και Μαρία Καλλίρη, ο Εντεταλμένος Σύμβουλος
Νίκος Ρόζος, ο Δημοτικός Σύμβουλος και πρώην

Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Γιώργος Πρεδάρης, η κα. Αγγελική Στάμου, μέλος του Τοπικού
Συμβουλίου Κοκκωνίου και πλήθος κόσμου.
Ο Δήμαρχος ανέπτυξε λεπτομερώς και με σαφήνεια όλα τα θέματα της πρόσκλησης ενώ απάντησε
σε όλες τις ερωτήσεις των παρευρισκομένων.
Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στα αντιπλημμυρικά
έργα, αφού οι απορίες και οι τοποθετήσεις των κατοίκων είχαν ως αφορμή τις πρόσφατες πλημμύρες.
Από την πλευρά της αντιπολίτευσης το "παρών"
έδωσε ο επικεφαλής της μειοψηφίας Θανάσης Μανάβης και ο δημοτικός σύμβουλος Γιώργος Μπαλαφούτας. Ο κ. Μανάβης με παρέμβασή του στο τέλος
της συζήτησης ζήτησε διευκρινήσεις για το έργο του
Χεκάλη, αλλά και τα υπόλοιπα αντιπλημμυρικά που
προγραμματίζονται στο δήμο.

Άλλαξε όψη η Στιμάγκα
Ήταν πάντα όμορφη, αλλά τώρα είναι κούκλα!
Έργα πνοής έχουν αλλάξει εντελώς τη μορφή του χωριού τα τελευταία χρόνια
Παράλληλες συνεντεύξεις του προέδρου της Τ.Κ. Στιμάγκας Κώστα Νούτση, του αντιδημάρχου
Οικονομικών Βασίλη Τρωγάδη και του δημάρχου Βέλου-Βόχας Αννίβα Παπακυριάκου

Στο πλαίσιο του Τοπικού
Προγράμματος CLLD–
LEADER Βόρειας Πελοποννήσου, ο Δήμος Βέλου
Βοχας υποβάλλει πρόταση
πράξης με τίτλο «Ανάπλαση
Πλατείας Παπακωνσταντίνου
Δ.Κ. Ζευγολατιού» προϋπολογισμού 200.000€ προς
χρηματοδότηση.
Στόχος του παραπάνω έργου
είναι να ενισχύσει παρεμβάσεις για την ήπια και βιώσιμη
ανάπτυξη της περιοχής της
Δ.Κ. Ζευγολατιού στους
τομείς του τουρισμού και
της αναψυχής, προς όφελος
τόσο των κατοίκων της όσο
και των επισκεπτών της.
Συμβάλλει δε στην βελτίωση
της εικόνας της περιοχής και
στη διασύνδεση διαφορετικών τομέων (αστικό περιβάλλον, τουρισμό, άθληση)
και δρα συμπληρωματικά με
όποιες αντίστοιχες ιδιωτικές
επενδύσεις τείνουν να αναπτυχθούν στη περιοχή.

Η κεντρική πλατεία αναπλάστηκε πλήρως και η νέα εικόνα της αποτελεί χάρμα οφθαλμών!

Τα πάνω της έχει πάρει τελευταία η Στιμάγκα! Δικαιολογημένα
βέβαια, καθώς τα εκτεταμένα έργα ανάπλασης έχουν αλλάξει ριζικά την όψη του χωριού. Το χωριό ήταν πάντα όμορφο, για να λέμε
την αλήθεια, τώρα ωστόσο είναι κουκλίστικο! Μια όαση δροσιάς
το καλοκαίρι, ένας γραφικός ημιορεινός οικισμός για το χειμώνα.
Η Στιμάγκα έγινε μια τοπική κοινότητα ιδιαίτερα ελκυστική τόσο
για τους κατοίκους της όσο και για τους επισκέπτες της!
Σ’ αυτό το φύλλο της εφημερίδας μας με τη βοήθεια του προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Κώστα Νούτση, αλλά και του Στιμαγκιώτη αντιδημάρχου
Οικονομικών Βασίλη Τρωγάδη και φυσικά του δημάρχου Βέλου-Βόχας Αννίβα Παπακυριάκου θα περιηγηθούμε στα έργα και τις αναπλάσεις που άλλαξαν
ριζικά το πρόσωπο του χωριού.
ΓΥΡΙΣΤΕ ΣΕΛΙΔΑ

4 Αφιέρωμα - Στιμάγκα
Η Στιμάγκα έχει αλλάξει όψη, μας λέει ο πρόεδρος
του χωριού Κώστας Νούτσης ξεκινώντας την περιήγησή μας. Έχουν γίνει τα απαραίτητα έργα από την
δημοτική αρχή του Αννίβα Παπακυριάκου και αυτό
φαίνεται, τονίζει με καμάρι για το χωριό του.
Ο δήμαρχος Βέλου-Βόχας Αννίβας Παπακυριάκος χαμογελάει, καθώς ακούει τον πρόεδρο να μιλά
καμαρώνοντας. «Σε κάθε χωριό», τονίζει ο Αννίβας,
«σε κάθε τοπική ή δημοτική κοινότητα αξιολογούμε
τις ανάγκες και βάζουμε προτεραιότητες, τα έργα γίνονται με προγραμματισμό και οργάνωση, βάσει ολοκληρωμένου σχεδίου για την ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του κάθε χωριού.
Η Στιμάγκα είναι ένα χωριό με χαρακτήρα ημιορεινό, ιδιαίτερα γραφική αλλά και με πολύπλοκες
απαιτήσεις στο αγροτικό οδικό δίκτυο της. Φροντίσαμε να μοιράσουμε ισομερώς τα έργα ανάμεσα στη
δημιουργία ευχάριστου οικιστικού περιβάλλοντος,
και τη λειτουργικότητα και διευκόλυνση των αγροτών στο έργο τους», υπογραμμίζει ο δήμαρχος Βέλου-Βόχας.
Ο Βασίλης Τρωγάδης, σκεπτικός με ένα μικρό χαμόγελο, μιλά λίγο ίσως επειδή είναι αυτός που διαχειρίζεται τα οικονομικά και ξέρει από πρώτο χέρι τις
δυσκολίες που πέρασαν, τις φουρτούνες που αντιμετωπίστηκαν ώστε σήμερα να μπορούμε να μιλάμε για
έργα από ιδίους πόρους, έργα ουσίας και βελτίωσης
της ποιότητας ζωής των κατοίκων.
Δεν κρύβει όμως την ικανοποίησή του για το αποτέλεσμα στη Στιμάγκα. «Με σωστή διαχείριση των πόρων του δήμου», μας λέει, «όλα γίνονται. Υλοποιούμε
σταδιακά τον προγραμματισμό μας ως δημοτική αρχή
για την ισομερή ανάπτυξη όλων των χωριών του δήμου μας».
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Τα έργα αναλυτικά
Πλήρης ανάπλαση της κεντρικής πλατείας.
Πρόκειται για ένα έργο που έδωσε πνοή και χάρη
στη Στιμάγκα. Το τελικό αποτέλεσμα αποζημιώνει
κάθε κάτοικο και επισκέπτη: Βλέπεις μια εικόνα που
ξεχειλίζει από γραφικότητα και καλαισθησία! Το κτήριο του πρώην κοινοτικού καταστήματος ανακαινίστηκε, πραγματοποιήθηκαν ελαιοχρωματισμοί, ενώ
τοποθετήθηκε νέος ομοιόμορφος φωτισμός led. Στην
πλατεία έγιναν πλακοστρώσεις, εγκατάσταση νέου
συστήματος αυτόματου ποτίσματος, φυτεύθηκε χλοοτάπητας και καλλωπιστικά φυτά, αφού πρώτα ξεριζώθηκαν και απομακρύνθηκαν τα άρρωστα δέντρα
και φοίνικες. Τέλος τοποθετήθηκαν νέα παγκάκια και
νέα καλαθάκια ολοκληρώνοντας μια ειδυλλιακή εικόνα πλατείας, σημείο αναφοράς του χωριού!

Γνώμη
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Η παιδική χαρά ανακατασκευάσθηκε πλήρως,
ακολουθώντας πιστοποιημένες μεθόδους, τοποθετήθηκαν νέα όργανα, τα οποία δίνουν τη δυνατότητα
στους μικρούς δημότες να περάσουν το χρόνο τους
ευχάριστα ενώ παρέχουν στους γονείς το αίσθημα
της ασφάλειας στο παιχνίδι των παιδιών τους.
Ανάπλαση και ανακατασκευή του αύλειου χώρου της εκκλησίας. Η αυλή του Αγίου Γεωργίου
άλλαξε ριζικά! Κατασκευάστηκε σταμπωτό δάπεδο,
τοποθετήθηκε νέος φωτισμός, νέα περίφραξη και
φυτεύθηκαν καλλωπιστικά φυτά δημιουργώντας ένα
γραφικό και καλαίσθητο περιβάλλον.
Στο εκκλησάκι της Ευαγγελίστριας εγκαταστάθηκε νέο δίκτυο ηλεκτροφωτισμού και νέα φωτιστικά
σώματα χαρίζοντας μια ειδυλλιακή εικόνα, ειδικά τη
νύχτα στη γραφική αυτή τοποθεσία.

Εγκατάσταση νέου δικτύου ηλεκτροφωτισμού και νέων φωτιστικών
σωμάτων στο εκκλησάκι της Ευαγγελίστριας

Κατασκευή νέου αύλειου χώρου ιερού ναού Αγίου Γεωργιου με
νέο φωτισμό, νέα περίφραξη και φύτευση καλλωπιστικών φυτών

Ανάπλαση κεντρικής πλατείας
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Αγροτολέσχη Στιμάγκας. Ανακαινίστηκε εσωτερικά και εξωτερικά

Κοινοτικό Άλσος Στιμάγκας. Περιφράχθηκε και αναπλάστηκε

Παιδική Χαρά Στιμάγκας: Ασφαλής και πιστοποιημένη
Το Κοινοτικό Άλσος περιφράχθηκε, εγκαταστάθηκε δίκτυο ηλεκτροφωτισμού, τοποθετήθηκαν φωτιστικά σώματα, παγκάκια και καλαθάκια. Μπορεί ο καθένας να περιηγηθεί με ασφάλεια σε ένα καθαρό και
προσεγμένο περιβάλλον απολαμβάνοντας το φυσικό
περιβάλλον.
Ο Αννίβας Παπακυριάκος παρεμβαίνει σ’ αυτό το
σημείο, τονίζοντας τη μεγάλη σημασία που δίνει ο
ίδιος στους πνεύμονες πρασίνου που υπάρχουν στο
δήμο Βέλου-Βόχας και στην αξιοποίησή τους με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι προσιτοί από τους δημότες.
«η ποιότητα ζωής για τους κατοίκους εξαρτάται σε
μεγάλο βαθμό από τη δυνατότητα αναψυχής και ξε-

κούρασης που έχουν στο χωριό τους, δίπλα στο σπίτι τους. Τι καλύτερο από το να μπορείς να κάνεις μια
βόλτα μέσα στο Κοινοτικό Άλσος της Στιμάγκας και να
ξεκουράζεις το μυαλό και το σώμα σου στο καταπράσινο τοπίο. Νομίζω στις μέρες έχει ιδιαίτερη σημασία
η προστασία και αναβάθμιση του περιβάλλοντος γιατί
εξασφαλίζει σε όλους μας καλύτερη ποιότητα ζωής»,
καταλήγει ο δήμαρχος Βέλου-Βόχας.
Και ο πρόεδρος συμπληρώνει με καμάρι για το
χωριό του: «Δεν είμαι υπερβολικός, ούτε τοπικιστής
όταν λέω ότι η Στιμάγκα είναι ένα από τα ομορφότερα χωριά του δήμου μας για να μην πω ολόκληρης
της Κορινθίας. Συνδυάζει βουνό και θάλασσα σε πολύ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΜΑΡΜΑΡΩΝ

Mάρµαρα • γρανίτες
φυσικά πετρώµατα

Μουσών 14,
Βέλο Κορινθίας
replayctt@gmail.com

ΧΡΗΣΤΟΣ
ΘΑΝΑΣΕΝΑΡΗΣ
% 2742 033260
6945 435411
6947 099281

μικρή απόσταση, έχει σε μόνιμη βάση ένα ευεργετικό
αεράκι που μας απογειώνει. Μια βόλτα στο χωριό μας
αποζημιώνει σίγουρα τον επισκέπτη ενώ αποτελεί
πηγή αναψυχής και ηρεμίας για τον μόνιμο κάτοικο!»

Ο πολιτισμός και ο αθλητισμός
«Η στήριξη του πολιτισμού και του αθλητισμού
αποτελεί βασική αρχή και επιδίωξη της δημοτικής
αρχής», λέει ο αντιδήμαρχος Οικονομικών Βασίλης
Τρωγάδης. «Ο δήμαρχος έχει χαράξει ξεκάθαρη γραμμή υποστήριξης και προτεραιότητας κάθε δράσης και
έργου που θα ευνοεί την ανάπτυξη του αθλητισμού
και του πολιτισμού στο δήμο μας», υπογραμμίζει.

6 Αφιέρωμα - Στιμάγκα
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Τσιμεντοστρώσεις και κατασκευή αντιπλημμυρικών
γεφυριών σε αγροτική οδοποιία

Δρόμος Ταρσινά-Στιμάγκα

Εσωτερική δημοτική οδοποιία

Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν, που μας εξηγεί ο αντιδήμαρχος Βέλου-Βόχας, η Αγροτολέσχη Στιμάγκας
ανακαινίστηκε εσωτερικά και εξωτερικά. Τοποθετήθηκαν νέα δάπεδα, εγκαταστάθηκε εξωτερικός φωτισμός, έγιναν εργασίες στεγανοποίησης του κτηρίου
και εγκαταστάθηκε κλιματισμός. Επίσης, στο Κλειστό
Γυμναστήριο πραγματοποιήθηκαν εργασίες ανακαίνισης τόσο της εξωτερικής όψης όσο και των εσωτερικών εγκαταστάσεων.
Παράλληλα υποστηρίζονται ποικιλοτρόπως οι δράσεις και οι δραστηριότητες τόσο του Λαογραφικού
Συλλόγου «Θύαμις» αλλά και του Συλλόγου Γονέων
και Κηδεμόνων Στιμάγκας.

χές της λειψυδρίας που αντιμετωπίζουμε τα τελευταία
χρόνια η Στιμάγκα είναι εξαιρετικά ευάλωτη.
«Το νερό είναι το κορυφαίο αγαθό για την εξασφάλιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, αυτό είναι κάτι
που το γνωρίζουμε όλοι», τονίζει ο δήμαρχος Αννίβας
Παπακυριάκος. «Προσπαθούμε στο μέτρο του δυνατού και με δεδομένες τις τεράστιες δυσκολίες που
αντιμετωπίζουμε λόγω της σταδιακής μείωσης των
φυσικών υδάτινων πόρων, αλλά και της μείωσης των
βροχοπτώσεων να καλύψουμε τις ανάγκες κάθε τοπικής και δημοτικής κοινότητας. Φέτος, στη Στιμάγκα τα
καταφέραμε καλά», καταλήγει.
Η οδοποιία αγροτική και δημοτική είναι ένα άλλο
μεγάλο θέμα. Στη Στιμάγκα πραγματοποιήθηκαν έργα
εσωτερικής δημοτικής οδοποιίας αλλά το κατεξοχήν
έργο που άλλαξε ριζικά την πρόσβαση στο χωριό ήταν
η κατασκευή του δρόμου Ταρσινά – Στιμάγκα. Η
ολοκλήρωση αυτού του έργου δημιούργησε συνθήκες ασφάλειας στη μεταφορά των κατοίκων αλλά και
ταχύτητας στη διακίνηση των αγροτικών προϊόντων.
Μιλώντας για αγροτικά προϊόντα πρέπει να τονίσουμε
ότι η Στιμάγκα έχει ένα ιδιαίτερα πολύπλοκο και ευρύ

Δρόμοι και νερό
Αφήσαμε για το τέλος τα δύο σημαντικότερα κεφάλαια στα έργα που έχουν γίνει στο χωριό.
Ξεκινώντας από το νερό ο πρόεδρος Κώστας Νούτσης μας εξηγεί ότι ο δήμαρχος φρόντισε το καλοκαίρι
που πέρασε να μην μείνει ούτε μία ώρα το χωριό
χωρίς νερό. Αυτό ήταν πολύ σημαντικό για όλους,
υπογραμμίζει ο πρόεδρος, αφού στις δύσκολες επο-
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δίκτυο αγροτικής οδοποιίας το οποίο γίνεται τακτική
συντήρηση δύο τουλάχιστον φορές το χρόνο. Παράλληλα έχουν εκτελεστεί έργα τσιμεντοστρώσεων και
κατασκευής αντιπλημμυρικών γεφυριών σε συγκεκριμένα σημεία του δικτύου. Η πρόσφατη θεομηνία
του «Ζορμπά» ωστόσο, δεν μπορούσε παρά να προκαλέσει διάφορα προβλήματα κυρίως στο αγροτικό
δίκτυο, τα οποία σταδιακά αποκαθίστανται.

Πάλι με τον Αννίβα!
Ο Κώστας Νούτσης το δηλώνει απερίφραστα: «Στο
χωριό μας», λέει «έγιναν πολλά και απαραίτητα έργα
από την παρούσα δημοτική αρχή και αυτό είναι ολοφάνερο σε όλους! Εγώ», υπογραμμίζει με έμφαση,
«θα είμαι και πάλι υποψήφιος με τον Αννίβα, από
όποια θέση κι αν μου ζητηθεί, για να ανοίξουμε μια
νέα σελίδα προσφοράς και ανάπτυξης για τη Στιμάγκα
και όλο το Δήμο Βέλου-Βόχας»!
Τώρα γιατί μετά από όλα αυτά κάποιος από τη Στιμάγκα μπορεί να κατεβαίνει σε αντίπαλο συνδυασμό…
Είναι ένα ερώτημα που θα κληθεί να απαντήσει ο ιστορικός του μέλλοντος!

ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ
& ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΟΥΒΙΤΑΚΗΣ

Γλ

Ζευγολατιό
Κορινθίας

Άσσος
Κορινθίας

ΤΗΛ.:

ΤΗΛ.:

27410 56566

27410 89117

∆ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΕΙ

Κιν.: 6944 243418
& 6937 114763
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Ηγετική εμφάνιση Μανάβη στο Κοκκώνι
Ενημερωμένος για τα προβλήματα και έτοιμος να δώσει τις λύσεις εμφανίστηκε απέναντι
στον αμήχανο Παπακυριάκο ο αρχηγός της αντιπολίτευσης του δήμου Βέλου-Βόχας

Έ

κπληκτοι παρακολουθήσαμε στο Κοκκώνι τη Συνέλευση των κατοίκων να
μετατρέπεται σε δικαστήριο απόδοσης
ευθυνών στους πολίτες γιατί δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους! Όπως διαπίστωσε
με αγανάκτηση ο αρχηγός της μείζονος μειοψηφίας του δήμου Βέλου-Βόχας και επικεφαλής
του συνδυασμού «Νέα Πνοή» Θανάσης Μανάβης,
ο οποίος ήταν παρών στη συζήτηση, οι τοποθετήσεις του δημάρχου οδηγούσαν με μαθηματική ακρίβεια στο συμπέρασμα, ότι οι δημότες, οι
οποίοι πληρώνουν δημοτικά τέλη, είναι υποχρεωμένοι να καθαρίζουν από μόνοι τους τα αυλάκια, τους δρόμους, τα φρεάτια, τα πάντα!
Ο Θανάσης Μανάβης στην ομιλία του είπε πως
φτάσαμε στο σημείο να αντιστρέψουμε τις ευθύνες της δημοτικής αρχής και να τις χρεώσουμε
στους πολίτες. Μ’ αυτόν τον τρόπο σταματήσαμε
να μιλάμε για τις καταστροφές και το τι έργα πρέπει να γίνουν και αρχίσαμε να λέμε πώς ο καθένας μόνος του θα καθαρίζει το αυλάκι ή το δρόμο
του!
Φτάσαμε, λέει ο αρχηγός της μείζονος μειοψηφίας Βέλου-Βόχας, στο σημείο να έχουμε
χρηματοδοτηθεί με 400.000 ευρώ συν 250.000
ευρώ για τη λειψυδρία προκειμένου να αποκατασταθούν οι ζημιές στις υποδομές που έγιναν από
τον «Ζορμπά» και να μην ξέρουμε τι να κάνουμε
αυτά τα χρήματα!
Μήπως θα έχουν την τύχη της αντιπλημμυρικής μελέτης των 2.500.000 ευρώ για την οποία
κατηγορούμαστε ευθέως από την Περιφέρεια ότι
δεν την επικαιροποιήσαμε έγκαιρα; Μήπως θα
φτάσουμε κάποια στιγμή και γι’ αυτή τη χρηματοδότηση των 650.000€ συνολικά να πούμε ότι
είναι «μπούρδες» όπως λέει ο δήμαρχος για τις
επώνυμες καταγγελίες περιφερειακού συμβούλου σχετικά με το έργο του Χεκάλη που κανείς

δεν ξέρει τι έχει απογίνει;
Με ύβρεις και λόγια του αέρα δε θωρακίζεται αντιπλημμυρικά ο δήμος μας, τονίζει ο
Θανάσης Μανάβης!
Ο δήμος Βέλου-Βόχας με απευθείας αναθέσεις
πληρώνει πολύ μεγάλα ποσά που αφορούν καθαρισμούς αυλακιών, φρεατίων ή ρεμάτων και κανείς δεν ξέρει ποιοι είναι αυτοί οι καθαρισμοί και
πού γίνονται! Πού πηγαίνουν αυτά τα χρήματα;
Όταν δεν καθαρίζονται τα αυλάκια σε καμία τοπική ή δημοτική κοινότητα, όταν δεν καθαρίζονται
κοινόχρηστοι χώροι, δεν καθαρίζονται νεκροταφεία… Ποιος είναι ο λόγος ο δημότης να πληρώνει δημοτικά τέλη και να έχει μια δημοτική αρχή
που να του λέει ότι αυτός πρέπει να καθαρίζει το
αυλάκι μπροστά στο σπίτι του, το πεζοδρόμιο, το
δρόμο, την πλατεία, το νεκροταφείο….
Επιτρέπεται, λέει ο Θανάσης Μανάβης, να μην
προσφέρουμε τις βασικές ανταποδοτικές υπηρεσίες στους πολίτες μας που μας πληρώνουν δημοτικά τέλη; Κι αν δεν μας πληρώσουν θα τους
στείλουμε στην Εφορία τις οφειλές και θα τους
«κάνουμε και τη χάρη» να τις ρυθμίσουμε σε
100 δόσεις… Και δεν θα προσφέρουμε ούτε τα
αυτονόητα… Επιτρέπεται να συντηρείται αυτή η
κατάσταση στο δήμο μας; Και να μεταφέρουμε τις
ευθύνες στους πολίτες;
Η αντίδραση του δημάρχου, επισημαίνει ο αρχηγός της μείζονος μειοψηφίας, στην τοποθέτησή μου αλλά περισσότερο η αντίδραση δημοτικού
συμβούλου του συνδυασμού του, αποκάλυψε ότι
ο Περιφερειακός σύμβουλος είχε μάλλον δίκιο
σε όσα καταλόγιζε στον Αννίβα Παπακυριάκο.
Γιατί από ότι φαίνεται τελικά πράγματι ο δήμαρχος προσπάθησε να το τρέξει από άλλη οδό(!!!) το
έργο, όπως είπε ο στενός συνεργάτης του και δημοτικός σύμβουλος του συνδυασμού του, αγνοώντας προφανώς την Περιφέρεια.
Μάλιστα ο δήμαρχος Βέλου-Βόχας σε μία ύψι-

στη στιγμή «ευγένειας» και «πολιτικού πολιτισμού» έφτασε στο σημείο να πει επί λέξει: ««Να
πεις στον περιφερειακό σύμβουλο εγώ το λέω ο
δήμαρχος Βέλου-Βόχας ότι λέει μπούρδες»….!!!
Η συνέχεια μάλλον θα είναι συναρπαστική…!
Εκείνο όμως που δεν προδιαγράφεται συναρπαστικό είναι το μέλλον του δήμου και η τύχη
των δημοτών Βέλου-Βόχας. Υπάρχουν πολλά και
σημαντικά προβλήματα που ζητούν λύσεις και
τα οποία ο συνδυασμός μας σταδιακά θα φέρνει
στην επιφάνεια, τα οποία η δημοτική αρχή Παπακυριάκου δεν είναι σε θέση πια να διαχειριστεί,
διότι έχει εκφυλιστεί και ο έλεγχος έχει ξεφύγει
από τα χέρια της.
Ο τόπος μας χρειάζεται δυναμικές λύσεις, από
νέους και άφθαρτους ανθρώπους που θα πάρουν με δύναμη τις τύχες του στα χέρια τους και
θα οδηγήσουν με ασφάλεια το δήμο στο μέλλον,
μέσα από έγκαιρο προγραμματισμό έργων και
ορθολογική διαχείριση των χρηματοδοτήσεων.
Ο δήμος μας, τονίζει ο υποψήφιος δήμαρχος
Βέλου-Βόχας Θανάσης Μανάβης, έχει προβλήματα, αλλά έχει και δυνατότητες τις οποίες πρέπει
να εκμεταλλευτούμε και να του δώσουμε τη θέση
που αξίζει στο μέλλον. Είμαστε εδώ, παρόντες,
γνωρίζουμε τα προβλήματα, τα ζούμε καθημερινά και αναζητούμε τις καλύτερες λύσεις. Είμαστε
εδώ, καταλήγει ο Θανάσης Μανάβης, έτοιμοι να
πάρουμε το τιμόνι του δήμου στα χέρια μας και
με όραμα και πολλή δουλειά να οδηγήσουμε την
περιοχή μας στην ανάπτυξη και την ευημερία!

ΘΑΝΑΣΗΣ ΜΑΝΑΒΗΣ ΥΠΟΨ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
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Ένα νέο σχέδιο για τον Δήμο μας

Καθώς διάγουμε τον 9ο χρόνο
από την Δημαρχία του κυρίου Αννίβα Παπακυριάκου, βλέπουμε πως η
καθημερινότητα των δημοτών μας ,
Όχι μόνο δεν έχει βελτιωθεί, ή έστω
υπάρχει μια στασιμότητα, αλλά έχει
χειροτερέψει σε σύγκριση με το πώς
ήταν πριν. Βλέπουμε στοιχειώδεις και
πολλές φορές εγκληματικές ελλείψεις, λάθη που κόστισαν και κοστί-

ζουν καθημερινά στους δημότες μας.
Δεν έχει περάσει πολύς καιρός ούτε
από την πυρκαγιά που εξελιχθεί σε
μια χωματερή που δεν θα έπρεπε να
χρησιμοποιείται, αλλά ούτε και από
την πλημμύρα, που στην κυριολεξία
διέλυσε ένα σημαντικό αριθμό περιουσιών. Δεν έχει γίνει καμία προσπάθεια για σύνδεση με παπικό νερό,
έχοντας σαν Δήμος το χειρότερο νερό
της Κορινθίας!
Από την άλλη πλευρά κατά τους
θερινούς μήνες, δεν υπάρχει καθόλου
νερό, διώχνοντας αρκετούς παραθεριστές, οι οποίοι αποτελούν σημείο
αναφοράς για πολλές επιχειρήσεις
στον Δήμο μας, αλλά και για τους
αγρότες οι οποίοι χρειάζονται νερό για
να μην χαθεί η σοδειά τους.
Ενώ όλα αυτά τα ζητήματα τρέχουν και οι ζημιές από την πολιτική
αυτή στάση, βιώνουν καθημερινά
οι πολίτες, βλέπουμε μια Δημοτική
Αρχή ανίκανη να λύσει το οτιδήποτε,
με μοναδικό γνώμονα το πώς θα παραμείνει στην εξουσία, κυριολεκτικά
δηλαδή γαντζωμένη από την καρέκλα
και πλήρως αποκομμένη από τα προβλήματα του Δήμου.

Ένας Δήμαρχος ο οποίος κρύβεται
τόσο καιρό, χωρίς να έχει ζητήσει ουδεμία συγγνώμη από τις τρομακτικές
παραλείψεις του, βγαίνει να μιλήσει
για διεύρυνση. Δήμαρχε μάλλον δεν
έχετε καταλάβει ότι είναι αρκετά νωρίς για μια παρατεταμένη εκλογική
περίοδο, καθώς έχετε αποστραφεί
πλήρως από τα ζητήματα του Δήμου.
Ήρθε λοιπόν η ώρα της αλλαγής, να
αναλάβουν τα ηνία του Δήμου πρόσωπα τα οποία και όρεξη έχουν Αλλά και
θέληση να αλλάξουν τα κακώς κείμενα. Με ουσιαστική ανανέωση στα πρόσωπα αλλά κυρίως ιδέες , έτοιμες να
εκσυγχρονίσουν και να βγάλουν από
το τέλμα τον Δήμο. Δημιουργούμε μια
κίνηση η οποία απαρτίζεται από επιτυχημένους ανθρώπους όλων των κοινωνικών ομάδων, που αποκλειστικό
στόχο έχουν να βελτιώσουν την καθημερινότητα των Δημοτών και μόνο!
Για εμάς η συνεχής αποκομιδή των
σκουπιδιών αλλά και γενικότερα η
επιβολή της καθαριότητας στον Δήμο
μας, αποτελεί Προτεραιότητα . Η σύνδεση με το πόσιμο νερό της Στυμφαλίας αποτελεί αναγκαιότητα και όχι πολυτέλεια, όπως για κάποιους άλλους.

Οι αγρότες του Δήμου χρειάζονται
νερό κατά τους θερινούς μήνες , κάτι
το οποίο το γνωρίζουμε και θα το εξασφαλίσουμε! Άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζουν τα προβλήματα, αλλά και έχουν
την θέληση και το κίνητρο για να τα
λύσουν! Άνθρωποι που θα φέρουν
διαφάνεια και διαύγεια στον Δήμο. Το
τωρινό τσιφλίκι της Δημοτικής Αρχής,
ο Δήμος θα δουλεύει επιτέλους με διαφάνεια και διαύγεια με αποκλειστικό
στόχο την δημιουργία υποδομών και
όχι την εξασφάλιση συγκεκριμένων
προσωπικών συμφερόντων, κάτι που
αποδείχθηκε με τις υπερτιμολογήσεις.
Τέλος, ο Δήμος Βέλου-βόχας θα
πάψει να είναι ο φτωχός συγγενής
του νομού μιας και έχει καταντήσει
τελευταίος σε όλα. Αυτήν την στιγμή
αποτελούμε τον χειρότερο Δήμο της
Κορινθίας, έχοντας τα περισσότερα
προβλήματα από όλους και κάνοντας
τα λιγότερα έργα από όλους. Ήρθε
λοιπόν η στιγμή ο Δήμος να αλλάξει
διοίκηση και να αποκτήσει την χαμένη της αίγλη. Να είστε σίγουροι θα το
πετύχουμε!
Ανεξάρτητη Ενωτική Κίνηση
Νίκος Βουδούρης-Τσίτουρας

ΑΘΗΝΑ ΚΟΡΚΑ-ΚΩΝΣΤΑ:

Θα είμαι υποψήφια δήμαρχος Βέλου-Βόχας�
Την υποψηφιότητά της για το δημαρχιακό θώκο ανακοίνωσε μέσω Facebook η πρώην βουλευτής
«Σε λίγους μήνες θα κληθούμε να αναδείξουμε τους
νέους εκπροσώπους μας στις τοπικές και περιφερειακές μας κοινωνίες και πρόθεσή μου
είναι να ενασχοληθώ με τον 1ο βαθμό της
τοπικής αυτοδιοίκησης», μ' αυτά τα λόγια
ξεκινάει η λιτή ανακοίνωση της Αθηνάς
Κόρκα-Κώνστα με την οποία γνωστοποίησε τις προθέσεις της. Και συνεχίζει:
«Συγκεκριμένα θα είμαι Υποψήφια Δήμαρχος Βέλου – Βόχας, στον τόπο που γεννήθηκα, μεγάλωσα, δραστηριοποιήθηκα επαγ-

γελματικά και ζω.
Είμαι αποφασισμένη να αγωνιστώ, με όπλο
την πολυετή επαγγελματική μου εμπειρία
καθώς και την σημαντική πολιτική μου
σταδιοδρομία, για την λύση μικρών και
μεγάλων προβλημάτων του τόπου μας,
και το κυριότερο, ώστε να δώσουμε όλοι
μαζί μια νέα ώθηση σε ένα δήμο με τόσες
δυνατότητες και προοπτικές, όπως ο Δήμος
Βέλου – Βόχας.
Αυτή είναι μια προσπάθεια η οποία, με σεβα-

BOX CENTER
Γ. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ - Ν. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΟΕ

ΠΩΛΗΣΗ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ
& ΕΙ∆ΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Ζευγολατιό Κορινθίας
τηλ: 27410 55151

σμό στις υπόλοιπες υποψηφιότητες, ξεπερνά κομματικά
χρώματα και πολιτικές πεποιθήσεις, καθώς τα προβλήματα
του τόπου είναι προβλήματα όλων μας.
Έχω μάθει να συνεργάζομαι, να ακούω και να δρω αποτελεσματικά, εκπροσωπώντας ως βουλευτής τον τόπο
μας, την Κορινθία, αλλά και μέσω της πολυετούς πολιτικής
μου διαδρομής. Είμαι πεπεισμένη ότι παρά τις πρόσκαιρες
δυσκολίες που μπορεί να υπάρξουν, αξίζει την συμμετοχή
της καθεμιάς και του καθενός μας ώστε να αναβαθμίσουμε
όλοι μαζί το περιβάλλον που ζούμε, βιοποριζόμαστε και μεγαλώνουμε τα παιδιά μας», καταλήγει!

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν
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Στο πάνθεο των «Δικαίων των
Εθνών» oι κάτοικοι του Κρυονερίου
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Η κ. Ρίβκα Καμχή μεταξύ του δημάρχου Σικυωνίων Σπύρου
Σταματόπουλου και του πρόεδρου του Δ.Σ. Αν. Λεονάρδου
Κατάμεστη η αίθουσα του Πολυκέντρου Κρυονερίου m

Συγκινητικές στιγμές εκτυλίχθηκαν την Τετάρτη 14 Νοεμβρίου στην
Τοπική Κοινότητα Κρυονερίου Κορινθίας στην τελετή βράβευσης των
αείμνηστων Ελλήνων πατέρα Νικόλαο Αθανασούλη και Αθανάσιο Δημόπουλο με τον τίτλο του “Δικαίου των Εθνών” για την διάσωση της
Ελληνο-Εβραίας Ρίβκα Καμχή και της οικογένειάς της από την Ναζιστική θηριωδία στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Η εκδήλωση διοργανώθηκε από την Κοινότητα Κρυονερίου Κορινθίας σε συνεργασία με την
Πρεσβεία του Ισραήλ.

Η

τιμητική διάκριση του «Δικαίου των Εθνών» απονέμεται σε μη Εβραίους ανά
τον Κόσμο που με κίνδυνο
της ζωής τους διέσωσαν
Εβραίους από το Ολοκαύτωμα. Δίδεται
από το Γιάντ Βασέμ, το Ινστιτούτο και
Μουσείο του Ολοκαυτώματος στην Ιερουσαλήμ, που δημιουργήθηκε από το
Κράτος του Ισραήλ για την διαιώνιση
της μνήμης των μαρτύρων και ηρώων
του Ολοκαυτώματος.
Το παρόν στην εκδήλωση έδωσαν με
παρεμβάσεις των οικογενειών και των
επισήμων, η διασωθείσα κυρία Ρίκβα
Καχμή μαζί με δεκάδες μέλη της οικογένειας της που ταξίδεψαν από το Ισραήλ
ειδικά για την τελετή, πολλά μέλη των οικογενειών Αθανασούλη και Δημόπουλου, ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου
κ. Πέτρος Τατούλης, ο Αντιπεριφεριάρχης κ. Πελοπίδας Καλλίρης, οι Θεματικοί Αντιπεριφερειάρχες κ.κ. Άγγελος
Παπαγγελόπουλος και Θανάσης Γκίκας,
ο Δήμαρχος Σικυωνίων κ. Σπύρος Σταματόπουλος, ο Αρχιμανδρίτης Άνθιμος
ως εκπρόσωπος του Μητροπολίτου
Κορινθίας κ. Διονυσίου, η Πρέσβυς του
Ισραήλ κυρία Ιρίτ Μπέν –Άμπα μαζί με
αντιπροσωπεία της Πρεσβείας, ο Επιτετραμμένος της Γερμανικής Πρεσβείας κ.
Μάρκ Μπογκντάν, ο Πολιτευτής της ΝΔ

δικηγόρος Γρηγόρης Καρπούζης, οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι Κορινθίας κ.κ.
Θανάσης Πισιμίσης, Αλέξης Αλεξόπουλος, Απόστολος Παπαφωτίου, Γιώργος
Πετρίτσης, Κώστας Λέγγας, ο πρόεδρος
του Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων Παναγιώτης Καραχάλιος και ο Πρόεδρος

της Τοπ. Κοινότητας Κρυονερίου κ. Κώστας Ραυτόπουλος. Επίσης και πολλοί
πολίτες του χωριού, μικροί και μεγάλοι,
που αγκάλιασαν τους επισκέπτες από
το Ισραήλ και την αντιπροσωπεία της
Ισραηλινής Πρεσβείας, επιδεικνύοντας
με τον καλύτερο τρόπο την ζεστή φιλοξενία του τόπου τους.
Τα βραβείο εκ μέρους της οικογένειας του Πατέρα Αθανασούλη παρέλαβαν οι εγγονές του Μαγδαληνή και
Ρενατίνα Αθανασούλη ενώ το βραβείο
του Αθανάσιου Δημόπουλου παρέλαβαν οι γιοί του, Γιώργος και Δημήτρης.
Στην κεντρική πλατεία του Κρυονερίου κυμάτιζαν οι Ελληνικές και Ισραηλινές σημαίες συμβολίζοντας τη φιλία

μεταξύ των δύο χωρών. Πριν την τελετή, αεροσκάφος της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας πραγματοποίησε
τιμητική πτήση πάνω από το χωριό.

Η ιστορία
Κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου
Πόλεμου οι αείμνηστοι πατέρας Αθανασούλης και ο Αθανάσιος Δημόπουλος προσεφέραν στέγη και προστασία
στην οικογένεια Καμχή και συγκεκριμένα στην Ρίβκα, τον πατέρα και την
μητέρα της, Αβραάμ και Σουλαμίτ, τον
αδερφό της, Γεχιέλ, τον θείο της, Ραφαήλ και την γιαγιά και τον παππού
της, Ρίβκα και Γεχιέλ, όταν τα μέλη της
ΣΥΝΕΧ. ΣΕΛ. 10

Η απονομή του τίτλου
των "Δικαίων των
Εθνών" στους
απογόνους του π.
Νικολάου Αθανασούλη
και του Αθανασίου
Δημόπουλου
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Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

οικογένειας διέφυγαν στο χωριό από την Αθήνα για να αποφύγουν τις διώξεις των Ναζί. Η οικογένεια διασώθηκε παρά
τις επανειλημμένες επιδρομές των Γερμανών στην περιοχή
χάρις στις ενέργειες των σωτήρων αλλά και όλων των κατοίκων του Κρυονερίου, οι οποίοι επέδειξαν αξιοθαύμαστη
αλληλεγγύη προς την οικογένεια των Ελλήνων Εβραίων.
«Εγώ, τα δέκα παιδιά μου και τα σαράντα εγγόνια μου δεν
θα υπήρχαμε σήμερα εάν δεν είχαν ενεργήσει να προστατεύσουν την οικογένειά μου ο πατέρας Αθανασούλης και ο
Αθανάσιος Δημόπουλος, μαζί με όλους του κατοίκους της
κοινότητας», δήλωσε η κ. Καμχή, απευθυνόμενη προς τους
συγκεντρωμένους κατοίκους του χωριού, προσθέτοντας
ότι «στην ουσία βραβεύονται όλοι οι κάτοικοι του Κρυονερίου».

Χαιρετισμοί
Χαιρετισμό στην εκδήλωση απεύθυναν ο Πρόεδρος της
Τοπικής Κοινότητας Κρυονερίου κ. Κώστας Ραφτόπουλος,
ο Πανοσιολογότατος Άνθιμος ως εκπρόσωπος του Μητροπολίτη Κορινθίας κ. Διονυσίου, ο Δήμαρχος Σικυωνίων
Σπύρος Σταματόπουλος και ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου κ. Πέτρος Τατούλης.
Ο δήμαρχος Σικυωνίων στο σύντομο χαιρετισμό του τόνισε πως: «Στη σημερινή εκδήλωση, τιμάται η μνήμη όλων
των ηρώων του χωριού που αγωνίστηκαν για την ειρήνη,
την ελευθερία, τη δημοκρατία, την Κοινωνική δικαιοσύνη
και την αξιοπρέπεια όλων. (…)
Η παρουσία της ίδιας της Πρέσβειρας επιβεβαιώνει την
ιδιαίτερη σημασία που έχει αυτή η τελετή για την ύπαρξη και
το μεγαλείο της ίδιας της ανθρώπινης ζωής, την αξία της αλληλεγγύης, τον αγώνα των εθνών κατά των φυλετικών διακρίσεων και ενάντια στο φασισμό που δυστυχώς υπάρχει,
συναντιέται, και πρέπει να εξαλειφθεί, την αντιμετώπιση της
τρομοκρατίας και της βίας σωματικής και ψυχολογικής. (…)
Η επιχορήγηση από την οικογένεια Καμχή που αξιοποιήθηκε στην ανάπλαση του αμφιθεάτρου της πλατείας ήταν η
αφετηρία της διεύρυνσης αυτής συνεργασίας και της ανταλλαγής απόψεων, ιδεών και προτάσεων σε οικονομικό, κοινωνικό, πολιτιστικό και αναπτυξιακό επίπεδο. Με αυτές τις
σκέψεις σας καλωσορίζουμε στον τόπο μας και σας επιβεβαιώνουμε την κρυστάλλινη φιλία μας, την αλληλεγγύη
μας, το σεβασμό μας, την εμπιστοσύνη μας και την αγάπη
μας», κατέληξε ο Σπύρος Σταματόπουλος.
Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου στο χαιρετισμό του
σημείωσε μεταξύ άλλων: «Χαιρόμαστε για αυτή την συνάντηση και νομίζω ότι αποτελεί δείγμα γραφής για τις επόμενες γενιές, στέλνοντας τους το παράγγελμα, ότι πάνω από
όλα πρέπει να τηρούμε τις αξίες και τις αρχές του ανθρωπισμού».

Η Πρέσβυς του Ισραήλ κυρία Ιρίτ Μπέν –Άμπα
παραλαμβάνει τιμητική πλακέτα από το
δήμαρχο Σικυωνίων Σπύρο Σταματόπουλο
Κατάμεστος και ο προαύλιος χώρος
του Πολυκέντρου Κρυονερίου

ΚΑΛΛΙΑΝΙΩΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΕΙΣ

εξειδικευµένο συνεργείο
µε αριθµό πιστοποίησης

τηλ.: 6947 024902
email: takiskalianiotis@gmail.com

ÇΣτη σημερινή εκδήλωση, τιμάται η
μνήμη όλων των ηρώων του χωριού
που αγωνίστηκαν για την ειρήνη, την
ελευθερία, τη δημοκρατία, την Κοινωνική
δικαιοσύνη και την αξιοπρέπεια όλωνÈ,
τόνισε μεταξύ άλλων ο Σπ. Σταματόπουλος
στο σύντομο χαιρετισμό του

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν
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ΔΗΜΉΤΡΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΊΟΥ

Πρώτη συνάντηση φίλων
για τον υποψήφιο
δήμαρχο Σικυωνίων
σας καλώ να μας ακούσετε, να μας
κρίνετε και να μας συγκρίνετε.
Άλλωστε μόνη μας δύναμη σε κάθε
βήμα από την αρχή μέχρι το τέλος
είναι ο απλός, καθημερινός και αξιοπρεπής δημότης μακριά από συναλλαγές και χωρίς εξαρτήσεις.
Μόνη μου δύναμη είσαι ΕΣΥ!!!»

Εγκαίνια στο Παραδείσι
Άλλο ένα παλιό Δημοτικό Σχολείο που ανακαινίστηκε
άλλαξε χρήση και έγινε και πάλι λειτουργικό

Ο δήμαρχος Σικυωνίων Σπύρος Σταματόπουλος
με τον πρόεδρο του Παραδεισίου και τον αντιπεριφερειάρχη
Άγγελο Παπαγγελόπουλο κόβουν την κορδέλα των εγκαινίων

Το παλιό Δημοτικό Σχολείο Παραδεισίου άλλαξε όψη και χαρακτήρα! Ακολουθώντας μια σειρά άλλων παλαιών σχολείων ή κτηρίων που αναπαλαιώθηκαν και αποδόθηκαν πάλι στην τοπική κοινωνία το παλιό εκπαιδευτήριο
μεταμορφώθηκε σε ένα σύγχρονο χώρο φιλοξενίας. Ο δήμαρχος Σικυωνίων
Σπύρος Σταματόπουλος από την αρχή της θητείας του δρομολόγησε τέτοιου
είδους έργα όπου υπήρχαν παλαιά κτήρια με σκοπό κατ' αρχήν την αποφυγή
της κατάρρευσης των δομικών συγκροτημάτων αλλά και την αναζωογόνησή
της κάθε τοπικής κοινότητας με την επαναχρησιμοποίηση των χώρων. Με τις
διαδικασίες ανακαίνισης και ανακατασκευής τα κτήρια αφ' ενός αποκτούν και
πάλι ζωή με σκοπό να δημιουργήσουν με την αλλαγή χρήσης και την εκ νέου
εκμετάλλευσή τους ένα νέο εισόδημα για την τοπική κοινωνία αλλά και νέες
θέσεις εργασίας!
Έτσι λοιπόν και λαμβάνοντας υπόψη τα μοναδικά συγκριτικά πλεονεκτήματα
λόγω της ευνοϊκής φυσικής θέσης του και της μοναδικής θέας που προσφέρει
προς το τοπίο της κοιλάδας του Ασωπού, το παλιό Δημοτικό Σχολείο Παραδεισίου μετατράπηκε σε έναν σύγχρονο χώρο φιλοξενίας. Οι μελέτες για τις
απαιτούμενες εργασίες εκπονήθηκαν από την Τεχνική Υπηρεσία του δήμου
Σικυωνίων και το κτήριο ανακατασκευάστηκε ώστε να δημιουργηθεί ένας
ενιαίος χώρος κατάλληλος για φιλοξενία, με την προσθήκη WC, λεβητοστασίου και αποθήκης. Επιπλέον, για την εναρμόνισή του με το ημιορεινό γραφικό
περιβάλλον του Παραδεισίου έγινε αποκάλυψη της λιθοδομής εξωτερικά και
εσωτερικά, ενώ αντικατάθηκε το σύνολο των κουφωμάτων με ενεργειακά
αναβαθμισμένα στοιχεία PVC σε χρώμα απομίμησης του ξύλου. Παράλληλα
τοποθετήθηκε τζάκι, πλήρης κουζίνα και έγιναν πλακοστρώσεις στα δάπεδα. Ο
χώρος φιλοξενίας του Παραδεισίου καλαίσθητος και εναρμονισμένος πλήρως
στο περιβάλλον είναι πλέον έτοιμος να υποδεχτεί επισκέπτες της περιοχής!

Την πρώτη του επίσημη συνάντηση
με τους φίλους και υποστηρικτές
του προγραμματίζει ο υποψήφιος
Δήμαρχος Σικυωνίων Δημήτρη Παπαγεωργίου. Με μία σύντομη ανακοίνωση στο Facebook καλεί τους
δημότες Σικυωνίων να τον ακούσουν να τον κρίνουν και να τον συγκρίνουν!
Η ανακοίνωσή του αναφέρει τα εξής:
«Εδώ και ένα χρόνο απολαμβάνω
μία δημοκρατική διαδρομή στο Δήμο
μας. Με σοβαρότητα, απλότητα και
σταθερές θέσεις. Έφτασε η ώρα
όμως αυτές οι απόψεις να ακουστούν δημόσια μαζί με τις αλήθειες
για την κατάσταση στον τόπο μας.
Στις 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ημέρα
ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 19:00 σας καλώ
στο κέντρο "ΜΑΛΛΙΟΣ" να γνωριστούμε με όσους τυχόν δεν γνωριζόμαστε, να ανταλλάξουμε απόψεις
και ιδέες, να συνδιαμορφώσουμε τις
προτεραιότητες μας. Πάνω απ' όλα

* Ο κ. Δημήτρης Παπαγεωργίου γεννήθηκε
το 1981. Κατάγεται από τη Λαύκα Κορινθίας.
Εισήχθη στη Νομική Σχολή Αθηνών το 1999
από την οποία αποφοίτησε το 2003. Ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές του σπουδές το 2005
στο Αστικό Δίκαιο της Νομικής Σχολής των
Αθηνών. Σήμερα είναι Υποψήφιος Διδάκτωρ
Νομικής στο Αστικό Δίκαιο. Από το 2005 είναι Δικηγόρος Αθηνών. Στο παρελθόν έχει
διατελέσει Νομικός Σύμβουλος του Υπουργού
Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής
Πολιτικής, Νομικός Σύμβουλος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας
(ΚΕΔΚΕ), Νομικός Σύμβουλος του Υπουργού
Δικαιοσύνης και Νομικός Σύμβουλος του
Προέδρου της Ο.Π.Α.Π. Υπηρεσιών Α.Ε. Ως
ασκούμενος δικηγόρος υπηρέτησε στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και συγκεκριμένα στον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ), όπου απέκτησε βαθιά γνώση των
ασφαλιστικών και κοινωνικών ζητημάτων
του αγροτικού κόσμου. Το 2002 σε ηλικία 21
ετών εκλέγεται Δημοτικός Σύμβουλος στο
Δήμο Στυμφαλίας. Στις επόμενες δύο εκλογικές αναμετρήσεις (2004 και 2006) επανεκλέγεται στις πρώτες θέσεις. Το 2005 σε ηλικία
μόλς 24 ετών εκλέχθηκε από την πλειοψηφία
Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου, θέση στην
οποία επανεκλέχθη ομοφώνως το 2007. Είναι
παντρεμένος με την κα Ευγενία Λυμπεροπούλου, Δικηγόρο Αθηνών.

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

διανομή κατ’ οίκον

ΒΡΑΧΑΤΙ, έναντι γηπέδου
ΤΗΛ.: 27410 51690, 27410 56000
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Διεκδικώντας την εξωστρέφεια,
αναζητώντας την καινοτομία
Την πρέσβειρα του ΗΒ συνάντησε ο υπ. Δήμαρχος Σικυωνιων Μάρκος Λέγγας
Συμμετείχε και σε ημερίδα για το θαύμα της Φινλανδίας

Σ

υνάντηση με την A.E. την πρέσβειρα του Ηνωμένου Βασιλείου KateSmith είχε ο υπ. Δήμαρχος Σικυωνίων Μάρκος Λέγγας. Η κυρία
Smith επισκέφτηκε το συσκευαστήριο του Συνεταιρισμού “Πήγασος Αγροδιατροφή -7 Grapes”στο
Βασιλικό του δήμου Σικυωνίων και στην συνέχεια
έκανε μία ιδιαίτερα θερμή ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο twitter, στην οποία αναφέρει
πως εντυπωσιάστηκε «από το καινοτόμο επιχειρηματικό μοντέλο και τις αειφόρες μεθόδους παραγωγής
της Πήγασος Αγροδιατροφή -7Grapes, η οποία είναι
βασικός προμηθευτής σταφυλιού στο Ηνωμένο Βασίλειο…».

Συγκίνηση
στην
εκδήλωση
για την
ανάδειξη
στους
«Δικαίους
των Εθνών»
των δυο
κατοίκων του
Κρυονερίου

Την Τετάρτη 14 Νοεμβρίου ο κ. Λέγγας παραβρέθηκε στην συγκινητική
εκδήλωση για την συμπερίληψη δυο
συμπολιτών μας από το Κρυονέρι, του
ιερέα Νικόλαου Αθανασούλη και του
Αθανάσιου Δημόπουλου, στη λίστα
«Δίκαιοι των Εθνών». Οι δύο συμπολίτες μας το 1943, μαζι με τους κατοίκους
του χωριού Ματσάνι (όπως λεγόταν
τότε το Κρυονέρι) με κίνδυνο της ζωής
τους, διέσωσαν την επταμελή οικογένεια Αβραάμ Καμχή από το Ολοκαύτωμα. Ο κ. Λέγγας αναφέρθηκε στην γενναία πράξη σημειώνοντας ότι «ιστορίες
όπως αυτή δείχνουν πως ακόμη και στις πιο σκοτεινές
περιόδους υπάρχουν εκείνοι που με τη στάση της ζωής
τους κρατούν ζεστή την ελπίδα, ότι ο κόσμος μας μπορεί
να γίνει καλύτερος. Ό,τι κάνουμε επιδρά στο κοινωνικό
σύνολο, περιμένοντας τον χρόνο του για να εκδηλωθεί.

Στην εκδήλωση στο Κρυονέρι

Τίποτα δεν πάει χαμένο και καμία πράξη δεν μένει χωρίς ανταπόδοση. H εξέλιξη των κοινωνιών συντίθεται
από ενέργειες και πρωτοβουλίες απλών ανθρώπων
και τις προεκτάσεις τους στο μέλλον…», και κατέληξε:
«Ένας άνθρωπος λοιπόν μπορεί να αλλάξει τα πράγματα. Είναι αυτό που λέει ο Καζαντζάκης: “Ν’ αγαπάς την
ευθύνη. Να λες εγώ, εγώ μονάχος μου θα σώσω τον
κόσμο. Αν χαθεί, εγώ θα φταίω…”. Ας μάθουμε, λοιπόν,
να αγαπάμε την ευθύνη…».
Την ίδια μέρα ο υπ. Δήμαρχος Σικυωνίων παρακολούθησε τις εργασίες της εσπερίδας που διοργάνωσε η «διαΝΕΟσις» στο Μουσείο Μπενάκη με θέμα:
«Το Παράδειγμα της Φινλανδίας: Πώς Δημιούργησε μια Οικονομία Βασισμένη στην Καινοτομία». Ο
κ. Λέγγας τόνισε ότι το κύριο συμπέρασμα από την
τοποθέτηση του πρώην πρωθυπουργού της χώρας
ΈσκοΆχο, που ήταν κεντρικός ομιλητής, είναι πως
το μέγεθος μιας χώρας ή ενός τόπου δεν έχει καμιά

σημασία για την πρόοδο του, αν υπάρχουν ενότητα στην κοινωνία, επεξεργασμένο σχέδιο από την
ηγεσία της και αποφασιστικότητα και από τους δύο
για να το υπηρετήσουν με προσήλωση. Συμπλήρωσε ακόμα την ανάγκη να καταλάβουμε την αξία της
εκπαίδευσης, της ευελιξίας και της κινητικότητας
στην σύγχρονη εποχή και την παγκοσμιοποιημένη
οικονομία, προκειμένου να διατηρήσουμε τη θέση
μας στον αναπτυγμένο κόσμο. Τέλος να στηρίζουμε
την λειτουργία των θεσμών και να τηρούμε με σεβασμό τους νόμους, οι οποίοιθα είναι εφαρμόσιμοι
από όλους.
«Έφυγα προβληματισμένος καθώς σκεφτόμουν πως
όλα αυτά δεν πρέπει να αφορούν μόνο τη χώρα, αλλά
να γίνουν κυρίαρχη πολιτική σκέψη στις ηγεσίες των
τοπικών κοινωνιών. Έτσι θα σχεδιάσουμε το μέλλον
και θα κάνουμε σύγχρονο τον δήμο μας», σημείωσε
ο κ. Λέγγας με ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο facebook, μετά το τέλος της εκδήλωσης.

Στο Μουσείο Μπενάκη στην εσπερίδα της "διαΝΕΟσις"

175€

389€

Θαμνοκοπτικό Husqvarna 135R

Αλυσοπρίονο Husqvarna 236

1650€

Κοσκίνες
από

125€
Felco 811 Ψαλίδα

450€

1630€

Πάγκος
ελαιοσυλλογής
Ψεκαστικά

Zanon Χτένι
12V & 33V
12V 550€
33V 979€

Θρυμματιστής ΒΙΟ 50

989€

Ζanon Ψαλίδα ΖΤ 40
Θρυμματιστής SH85

Honda

419€

1879€

Master

325€
από

Loncin LC 1600

35€
Δίχτυα ελαιοσυλλογής 6x12

Γεννήτριες

189€

Kονταροπρίονο βενζίνης

139€
Kipor KDE 6500E

295€

ΨΥΛΛΑΣ

999€
Loncin LC 3000A
ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ, ΒΕΛΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, τηλ. 27420 35333
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Μαριλένα Σούκουλη:
«Με σκληρή δουλειά στη ΝΔ
χτίζουμε την εμπιστοσύνη
με την κοινωνία»

Την πρόθεσή της να διεκδικήσει μια θέση
στο βουλευτικό ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας στην Κορινθία εξέφρασε η περιφερειακή σύμβουλος Μαριλένα Σούκουλη.
Σε πρόσφατες δηλώσεις της σε τοπικά κορινθιακά ΜΜΕ η κ. Σούκουλη αναφέρθηκε στις προθέσεις της αυτές, μετά από 12
χρόνια ενεργής συμμετοχής στην αυτοδιοίκηση, συναισθανομένη την ευθύνη που
δημιουργεί η εμπιστοσύνη και η αγάπη των
συμπολιτών μας . Επεσήμανε μάλιστα, ότι
συμμετείχε στην διαδικασία αξιολόγησης
και είναι μέλος του Μητρώου Στελεχών
του κόμματος. Τόνισε την σημαντικότητα
αυτής της διαδικασίας που έδωσε την δυνατότητα συμμετοχής σε πάνω από 4000
πολίτες, και παραμένει ανοιχτή για τον καθένα που θέλει να προσφέρει.
Αναφερόμενη στον πρόεδρο της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης Κυριάκο Μητσοτάκη, τόνισε την προσπάθεια του ώστε η
Νέα Δημοκρατία να γίνει ένα σύγχρονο
κόμμα, μια δεξαμενή καινοτόμων ιδεών
και σκέψεων, δημιουργώντας ζωτικό
χώρο για νέους και δημιουργικούς ανθρώπους. Εξέφρασε τη βαθιά εμπιστοσύνη και πίστη της στο πρόσωπο του , γι’
αυτό εξάλλου, στάθηκε δίπλα του από την
αρχή, όταν υπέβαλε την υποψηφιότητά
του στις εσωκομματικές εκλογές.

Σημείωσε ότι τη βρίσκει σύμφωνη η
αντίληψη του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι
«δεν υπάρχουν Σωτήρες σ’ αυτόν τον
τόπο, αλλά όλοι μαζί μπορούμε να φέρουμε το χαμόγελο στο πρόσωπο του κάθε
πολίτη».
Αναλύοντας την παρούσα πολιτική
κατάσταση της χώρας, η κ. Σούκουλη,
μίλησε για τη μοναξιά που αισθάνεται η
κοινωνία, για την αδιαφορία των πολιτών,
αφού η εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση και
στο κράτος Δικαίου έχει χαθεί. Απέδωσε
την κατάσταση στη μακροχρόνια λειτουργία βαρονιών της πολιτικής σκηνής, αλλά
κυρίως στο ό,τι σήμερα η χώρα κυβερνάται από ένα κόμμα που «μας έχει γεμίσει
παραμύθια» όπως χαρακτηριστικά είπε.
Αυτό δημιουργεί, όπως εξήγησε μια ψυχολογία αναμονής ενός Πρίγκιπα που με
μαγικό τρόπο θα διώξει τα προβλήματα
και θα σώσει τη χώρα.
Αντίθετα, όπως εξήγησε η κ. Μαριλένα
Σούκουλη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης πιστεύει ότι η εμπιστοσύνη με τους πολίτες
θα χτιστεί μόνο με σκληρή δουλειά, υπευθυνότητα, ειλικρίνεια και συνέπεια.
«Το κόμμα», τόνισε η κ. Σούκουλη «ήδη
λειτουργεί πάρα πολλές Ομάδες Εργασίας
και τις λειτουργεί στ’ αλήθεια, με θέματα που
αφορούν την επόμενη μέρα». Η ίδια, μετά
από την αξιολόγηση του μητρώου στελεχών
είναι στους Τομείς Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Υποδομών & Εσωτερικών.
Η Μαριλένα Σούκουλη συνόψισε το
σκεπτικό της υπογραμμίζοντας ότι δεν
μπορούμε και δεν πρέπει να ισοπεδώνουμε ούτε αξίες, ούτε ιδέες, ούτε θεσμούς.
Ούτε να λέμε ότι όλα τα κόμματα είναι ίδια,
ούτε να ισχυριζόμαστε ότι η ΝΔ δεν έχει
και εξελιχτεί και ανανεωθεί.
«Άλλωστε», καταλήγει «με τις αντιλήψεις του Χθες , δεν επιλύονται τα προβλήματα του Σήμερα».

ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟ

Ι. Π. ΔΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΓΡΑΕΡΙΟ
ΑΣΣΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΗΛ. 27410 87149

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
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Γνώμη
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Ένας χρόνος
ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ.
Ισχυρή εντολή για μία
προοδευτική Κυβέρνηση.

Γράφει ο
Παναγιώτης Λ. Δαληβίγκας
Αν.Συντονιστής Τ.Ο ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ
ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ
Δέκα χρόνια κρίσης, ενώ η χώρα
βρίσκεται σε μία κρίσιμη καμπή με
το μεγαλύτερο ποσοστό της Ελληνικής κοινωνίας να βιώνει μια
σκληρή καθημερινότητα, παρόλα
αυτά η αντιμνημονιακή Κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ που γρήγορα ξεφούσκωσε,
συνεχίζει να χτυπά τα <<νταούλια>>
του αμοραλισμού.
Η Ν.Δ , εκφραστής παλαιοκομματικών συντηρητικών πολιτικών,
διψασμένη πάντα για εξουσία ευελπιστεί σε μία ισχυρή πλειοψηφία
έως και αυτοδυναμία.
Η πλειοψηφία των Ελλήνων επιθυμεί την Στρατηγική ήττα των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και σίγουρα δεν επιθυμεί την παλινόρθωση της δεξιάς και
αυτός είναι ο στόχος του ΚΙΝΑΛ .Είναι οι χιλιάδες πολίτες που συσπειρώθηκαν με το Κίνημα Αλλαγής.
Αυτοί που θα δώσουν ξεκάθαρη
εντολή η διακυβέρνηση της χώρας
να έχει μία ισχυρή-προοδευτική
ατζέντα με την οποία θα κερδίσει
την χαμένη αξιοπιστία τόσο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.
Ένα ζήτημα που ταλαντεύει την
πολιτική σκηνή τις τελευταίες μέρες
είναι η Συνταγματική Αναθεώρηση.
Ναι, χρειάζεται η Συνταγματική Αναθεώρηση. Με στόχους την
ενίσχυση της αξιοπιστίας του πολιτικού συστήματος και την αναβάθμιση του κράτους Δικαίου. Η χώρα
χρειάζεται μια σωστή και σταθερή
έξοδο από την κρίση, με επενδύσεις
που θα οδηγήσουν στην Ανάπτυξη.
Με παραγωγή νέου πλούτου και
δίκαιη διανομή του για την μείωση
των Κοινωνικών Ανισοτήτων. Αυτά
που εμείς εγγυόμαστε με το Σχέδιο
Ελλάδα.
Από την άλλη η ΝΔ χρησιμοποιεί
την Συνταγματική Αναθεώρηση για
μετεκλογικά οφέλη.

Ποιες είναι οι αλλαγές που προτείνουμε;
Η εκλογή του Προέδρου της
Δημοκρατίας δεν θα μπορεί να
αποτελεί πρόσχημα για πρόωρες
εκλογές, όπως έγινε τον Δεκέμβριο
του 2014.
Η Κυβέρνηση δεν θα μπορεί να
διαλύει την Βουλή, επικαλούμενη
με τρόπο προσχηματικό και καταχρηστικό «εθνικό θέμα».
Υπουργοί και Βουλευτές θα ελέγχονται για τις πράξεις τους και θα δίνουν λόγο στα δικαστήρια ενώ δεν
θα παραγράφονται τα αδικήματά
τους ούτε θα καλύπτονται από την
«ασυλία».
Ενισχύεται η διαφάνεια και η αξιοκρατία στον Δημόσιο Τομέα, ώστε
να αντιμετωπίσουμε ριζικά τις πελατειακές αντιλήψεις και το κομματικό κράτος.
Είναι μερικές προτάσεις που έχει
προτείνει το ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ.
Ένα άλλο θέμα, επίκαιρο είναι η
καθημερινή λασπολογία κατά του
ΠΑΣΟΚ για παλιά στελέχη του. Είμαστε η μόνη παράταξη που πλήρωσε το τίμημά της μέσα στα χρόνια
της κρίσης. Είμαστε όμως και οι μοναδικές Κυβερνήσεις που διαχρονικά θεσμοθέτησαν όλες εκείνες
τις μεταρρυθμίσεις καταπολέμησης
των φαινομένων της διαφθοράς,
ανομίας και κατασπατάλησης του
δημοσίου χρήματος κυρίως το
2009-2011 επί πρωθυπουργίας Γεωργίου Παπανδρέου και μπορούν
αυτοί οι κύριοι σήμερα να λογοδοτούν στην δικαιοσύνη. Να μην μας
κουνάνε το δάχτυλο λοιπόν εκείνοι
που κυβερνούν με τον κ. Καμμένο
και που καλύπτουν τον κ. Καραμανλή ο οποίος <εκτροχίασε> την
Ελληνική Οικονομία με δυσβάστακτα ελλείμματα το 2004-2009!
Ξεκάθαρα. Η ΝΔ είναι ο συντηρητισμός . Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το νεότερο παλιό.
ΕΜΕΙΣ είμαστε το διαχρονικό Νέο
που δίνει λύσεις στα προβλήματα
του τόπου και της κοινωνίας.
Το Κίνημα Αλλαγής ζητά ΤΩΡΑ
εκλογές για να πάψει η χώρα να
κυβερνάται από ένα κόμμα που δεν
έχει βάση τόσο στην κοινωνία όσο
και στην Αυτοδιοίκηση χρησιμοποιώντας δικά μας αυτοδιοικητικά
στελέχη χωρίς ηθικούς φραγμούς.
Το Κίνημα Αλλαγής διεκδικεί
ισχυρή εντολή για να εγγυηθεί Κυβέρνηση ευρείας πλειοψηφίας.

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Συνέντευξη 15
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ΣΟΦIΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡA,
Πολιτικός Μηχανικός,
Πολιτικό Στέλεχος της ΝΔ:

“Ο χρόνος
μετρά αντίστροφα
για τις εκλογές”
Απαντήσεις σε όλα τα ζητήματα της τρέχουσας πολιτικής
επικαιρότητας δίνει στη Γνώμη Πολιτών η Σοφία Αναγνωσταρά. Η
πολιτικός μηχανικός και Πολιτικό Στέλεχος της ΝΔ, επιτίθεται στην
κυβέρνηση τόσο για τους χειρισμούς της στο σκοπιανό όσο και
για τη δήθεν συμφωνία κυβέρνησης Εκκλησίας, ενώ τονίζει ότι η
αντίστροφη μέτρηση για την προκήρυξη εκλογών έχει ήδη αρχίσει!
Αξίζει να σημειώσουμε ότι σε παλιότερη συνέντευξή της στην εφημερίδα μας, η κυρία Αναγνωσταρά είχε διατυπώσει το ενδιαφέρον
της για ενδεχόμενη υποψηφιότητα στο νομό Κορινθίας, ξεκαθαρίζοντας όμως ότι δεν είχε πάρει κανενός είδους χρίσμα, στοιχείο που
ισχύει, όπως μας ξεκαθαρίζει και σήμερα.

φορές και οι υπαίτιοι των περικοπών
αυτών θέλουν να τους συγχαρούμε
που δεν ανέβασαν τον αριθμό στις 22.
Κοιτάξτε, δεν μπορείς να είσαι εμπρηστής και πυροσβέστης την ίδια στιγμή.
Ας το αντιληφθεί αυτό ο κ. Τσίπρας.

‣

‣

Kυρία Αναγνωσταρά το μεγάλο
θέμα των ημερών δεν είναι άλλο
από την πρόσφατη συνεδρίαση
της Ιεραρχίας, η οποία είπε “όχι”
στη πρόταση συμφωνίας της
κυβέρνησης, επιμένοντας ότι η
μισθοδοσία των ιερέων θα πρέπει να παραμείνει στο δημόσιο.Ο
πρωθυπουργός μετά από αυτό δεν
απέκλεισε η κυβέρνηση να προχωρήσει στην μονομερή αλλαγή
του τρόπου μισθοδοσίας των κληρικών. Είστε υπέρ του διαχωρισμού κράτους-εκκλησίας και τί θα
πρέπει να γίνει με την μισθοδοσία
του κλήρου;
Από τη σύστασή του το Ελληνικό κράτος είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με
την Εκκλησία της Ελλάδος. Η κυβέρνηση κλονίζει ακόμη και αυτήν την
φαινομενικά αδιατάρακτη ισορροπία.
Ο πρωθυπουργός άνοιξε ένα ανύπαρκτο θέμα καθαρά για ψηφοθηρικούς λόγους. Αγνοεί επιδεικτικά την
απόφαση της Ιεραρχίας, δυναμιτίζει
τις σχέσεις ανώτερων κληρικών και
προκαλεί ανασφάλεια στους ιερείς,
καθώς αδιαφορεί για τα ασφαλιστικά
και συνταξιοδοτικά ζητήματα που θα
προκύψουν. Πρόκειται για ένα σοβαρό αλλά και λεπτό ζήτημα, το οποίο
δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί επιπόλαια ή αλαζονικά. Είναι προφανές
ότι ο πρωθυπουργός δημιούργησε
τελικά όλη αυτή την “μη” συμφωνία
αφενός για να ισχυριστεί ότι προχωρά
στον δήθεν διαχωρισμό Κράτους-Εκκλησίας και αφετέρου για να δηλώσει

ότι βρήκε τάχα τον δημοσιονομικό
χώρο για επιπλέον 10 χιλιάδες προσλήψεις στο δημόσιο.

‣

Η κυβέρνηση καταφέρνει όπως
όλα δείχνουν να αποφύγει την
μη περικοπή των συντάξεων, και
κατηγορεί την ΝΔ για στρατηγικό
αδιέξοδο, αφήνοντας αιχμές για
την στάση της σε αυτό το θέμα που
αφορά χιλιάδες συνταξιούχους.
Πρέπει να είμαστε πολύ ειλικρινείς για
τα όσα συμβαίνουν. Η κυβέρνηση και
όχι η ΝΔ ψήφισε την αχρείαστη περικοπή των συντάξεων. Η κυβέρνηση
και όχι η ΝΔ έχει φέρει σε δεινή θέση
και έχει εξαθλιώσει οικονομικά και
ψυχολογικά τους συνταξιούχους. Η
μη περαιτέρω περικοπή των συντάξεων είναι η εξέλιξη που η ΝΔ βεβαίως
υποστήριζε σταθερά. Οι πανηγυρισμοί
ωστόσο είναι εκτός τόπου και χρόνου. Οι συντάξεις έχουν μειωθεί 21

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η συμφωνία των Πρεσπών θα αποτελέσει καθοριστικό παράγοντα αναφορικά με το βίο της κυβέρνησης.
Τελικά τα όσα συμφώνησαν Τσίπρας Ζάεφ είναι προς όφελος της
χώρας;
Η συμφωνία είναι προς όφελος της
χώρας, αλλά της γειτονικής, όχι της
δικής μας. Για την Ελλάδα, όπως σύσσωμη η ΝΔ όλους αυτούς τους μήνες
βροντοφωνάζει, είναι μια κάκιστη
συμφωνία. Θίγει την πολιτιστική μας
κληρονομιά και την ιστορία μας. Θίγει το παρόν διότι θα δημιουργήσει
προβλήματα στις δεκάδες εταιρείες
που χρησιμοποιούν στην ονομασία
τους τη λέξη Μακεδονία-μακεδονικό
και κατεπέκτασιν θίγει την οικονομία.
Ναρκοθετεί όμως και το μέλλον, διότι
υπάρχουν ασάφειες που δεν μπορεί
κανένας να προβλέψει τις μικρές ή τις

Η Κορινθία είναι μια πανέμορφη, ευλογημένη
περιοχή μόλις μια ώρα μακριά από την Αθήνα.
Θεωρώ πως τουριστικά υπάρχουν πολύ μεγάλα
περιθώρια ανάπτυξης και διαφήμισης
της περιοχής και αυτό θα βοηθούσε
πολύ στην οικονομία και την δημιουργία
νέων θέσεων εργασίας.

μεγάλες συνέπειές τους στα επόμενα
χρόνια.
‣ Υπάρχουν και εκείνοι που κατηγορούν την αξιωματική αντιπολίτευση για αλλαγή στάσης στο θέμα
αυτό με μοναδικό στόχο να αποκομίσει κομματικά οφέλη.
Ο μοναδικός στόχος της ΝΔ είναι η
προάσπιση των εθνικών συμφερόντων. Από την πρώτη μέρα της δημοσιοποίησης των όρων της συμφωνίας
έως και σήμερα είμαστε αντίθετοι.
Κατατέθηκε αμέσως πρόταση μομφής, με το πέρας του εξαμήνου το συγκεκριμένο “όπλο” θα επανέλθει στο
προσκήνιο και ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει πει απερίφραστα πως η ΝΔ
είτε στην σημερινή είτε στην επόμενη
Βουλή δεν πρόκειται να την ψηφίσει.
Για ποια αλλαγή στάσης μιλούν; Δε
δεχόμαστε μαθήματα πατριωτισμού
από εκείνους που υπέγραφαν για να
πάρει η γειτονική χώρα το συνταγματικό της όνομα.

‣

Κυρία Αναγνωσταρά Novartis,
ΚΕΕΛΠΝΟ, Ερρίκος Ντυνάν. Η
κυβέρνηση δηλώνει αποφασισμένη να ανοίξει όλη την βεντάλια των υποθέσεων, θέλοντας να
αποδείξει ότι πολιτικοί που διαχειρίστηκαν δημόσιο χρήμα εμπλέκονται σε υποθέσις διαφθοράς.
Είναι προφανές ότι κάπως έτσι θα
φτάσουμε στις εκλογές.
Πολίτες και πολιτικοί επιθυμούμε οι
υποθέσεις διαφθοράς να ερευνώνται και τα πρόσωπα για τα οποία
προκύπτουν ευθύνες να οδηγούνται
στην δικαιοσύνη. Μόνο που στις περιπτώσεις που αναφέρατε, επί έναν
χρόνο πια ακούμε ονόματα πολιτικών, ακούμε διαρροές, δήθεν μαρτυρίες, εικασίες. Δεν προκύπτουν από
ΣΥΝΕΧ. ΣΕΛ. 16

16 Πολιτική
πουθενά όμως στοιχεία για πολιτικά
πρόσωπα, όπως αναφέρει και το πόρισμα της εξεταστικής για την υγεία.
Και ενώ δεν προκύπτουν στοιχεία,
πάλι διαρροές και νέα πρόσωπα
ξανά ερευνώνται. Αν αυτό δεν είναι
σπίλωση πολιτικών αντιπάλων τότε
τί είναι; Δυστυχώς πρόκειται για μια
θλιβερή κατάσταση με αποκλειστική
ευθύνη κυβερνητικών προσώπων.
Είναι εξαιρετικά άδικη για τους πολιτικούς που στοχοποιούνται ενώ δεν
έχουν ευθύνη, καθώς στη συνείδηση κάποιων πολιτών θα μείνουν με
ερωτηματικό ως προς την τιμιότητά τους. Πρέπει να σημειώσω ότι
τέτοιες πρακτικές και τακτικές δεν
τιμούν τη χώρα μας και δεν προσομοιάζουν σε μία αστικού τύπου ευρωπαϊκή δημοκρατία. Φαίνεται όμως
πως έτσι θα πάμε μέχρι τις εκλογές.
Άλλωστε το έχει παραδεχθεί και κορυφαίο στέλεχος της κυβέρνησης,
πως είναι τακτική για να πάρουν τις
εκλογές. Το “δόγμα Πολάκη” λοιπόν
έχει ήδη αρχίσει να εφαρμόζεται,
κάτι που αποδεικνύει ότι η αντίστροφη μέτρηση για την προκήρυξη των
εκλογών έχει αρχίσει.
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Οι συντάξεις έχουν μειωθεί 21 φορές
και οι υπαίτιοι των περικοπών αυτών
θέλουν να τους συγχαρούμε
που δεν ανέβασαν τον αριθμό στις 22!

Πότε εκτιμάτε ότι η κυβέρνηση θα
οδηγήσει τη χώρα στις κάλπες;
Προφανώς στην καλύτερη στιγμή για
την πολιτική της επιβίωση. Θα παραδώσει μια χώρα στην εντατική και σε
βαθειά καταστολή. Η χώρα όμως θα
επιβιώσει και θα ανακάμψει διότι θα
βρεθεί στα χέρια των καλύτερων γιατρών. Σε αντίθεση με τον ΣΥΡΙΖΑ που
νοσεί και που όσες ενέσεις κι αν προσπαθεί να κάνει στην πολιτική του με
παροχολογίες της τελευταίας στιγμής, όπως οι χιλιάδες θέσεις εργασίας στο δημόσιο, θα επιστρέψει στα
χαμηλά ποσοστά. Το Σύνταγμα ορίζει
4 έτη και 1 μήνα για κάθε κυβέρνηση και ο κος Τσίπρας πρόσφατα μας
είπε πως θα εξαντλήσει και τον μήνα.
Ωστόσο, πιστεύω πως ο ρυθμός με
τον οποίο αρχίζει και εξαγγέλει παροχές, μαρτυρούν πως ο χρόνος των
εκλογών θα είναι νωρίτερα και ο Μάιος μοιάζει η πιο πιθανή περίπτωση.

σει τον Κυριάκο Μητσοτάκη και
την ΝΔ; Δεν έχει μερίδιο ευθύνης
η ΝΔ για τα λάθη που έγιναν τις
τελευταίες δεκαετίες στη χώρα;
Θα ξεκινήσω από την δεύτερη ερώτησή σας. Την καλύτερη απάντηση
στην ερώτηση αυτή την έδωσε ο
πρώην πρωθυπουργός Αντώνης
Σαμαράς στην συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα “Παραπολιτικά”. Όταν όλες οι προηγούμενες
κυβερνήσεις επί 40 χρόνια χρέωσαν
την Ελλάδα 317 δισεκατομμύρια, η
κυβέρνηση Τσίπρα χρέωσε την Ελλάδα 100 δισεκατομμύρια μόλις του
πρώτους 6 μήνες διακυβέρνησής
της. Και στο σημείο αυτό έρχομαι
στη ΝΔ του σήμερα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι σοβαρός, εργατικός,
πραγματιστής και ευθύς. Δεν επιθυμεί να κοροϊδέψει τους Έλληνες για
να κερδίσει μερικά χρόνια εξουσίας.
Εξαγγέλει κοστολογημένα και ωφέλιμα για τον τόπο και τους πολίτες
μέτρα. Στοχεύει στην πραγματική ευημερία και ασφάλεια των πολιτών και
στην μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της
χώρας. Αυτό δεν γίνεται με την πολιτική των επιδομάτων, με την υπερφορολόγηση και το υπερδιογκωμένο
δημόσιο τομέα. Γίνεται με δημιουργία θέσεων εργασίας, με την ενίσχυση των παραγωγικών μονάδων
και την μείωση της φορολογίας και
των ασφαλιστικών εισφορών. Επιπλέον διαθέτει ως προσωπικότητα
την αξιοπιστία, ώστε να εγγυάται την
διασφάλιση των εθνικών μας συμφερόντων, την άσκηση σοβαρής εξωτερικής πολιτικής και την ασφάλεια
των συνόρων για τον τερματισμό της
ανεμπόδιστης εισροής παράνομων
μεταναστών.

‣

‣

‣

Γιατί ο Ελληνας πολίτης να ψηφί-

Εάν η ΝΔ κερδίσει τις επερχόμε-

νες εκλογές ποιές θεωρείτε ότι
θα πρέπει να είναι οι πρώτες κινήσεις της νέας κυβέρνησης;
Από την πρώτη μέρα θα αρχίσει ο περιορισμός των περιττών δημοσιονομικών δαπανών, ώστε να εξοικονομηθούν χρήματα. Αυτό σταδιακά θα
επιτρέψει την μείωση των εισφορών,
των άδικων φόρων γενικότερα και
θα μειώσει την ανεργία. Ταυτόχρονα
θα δημιουργηθεί σταθερό και ευνοϊκό νομοθετικό και φορολογικό περιβάλλον, ώστε οι ελληνικές εταιρείες
να μην μεταφέρουν την έδρα τους
στο εξωτερικό, αλλά και να δημιουργηθούν οι συνθήκες για να γίνουν
επιτέλους επενδύσεις. Το συμμάζεμα
των οικονομικών θα αρχίσει από την
πρώτη μέρα, αλλά οι καρποί θα χρειαστούν κάποιον χρόνο για να ωριμάσουν. Και για να μην υπάρξει καμία
παρανόηση, απολύσεις δημοσίων
υπαλλήλων δεν πρόκειται να γίνουν,
όπως προσπαθεί με τόση αγωνία να
μας πείσει η κυβέρνηση.
Από τα μέτρα που θα εφαρμοστούν
από την πρώτη κιόλας στιγμή και
η διαφορά θα φανεί αμέσως, είναι
η αντιμετώπιση της αυξανόμενης
εγκληματικότητας. Ο νόμος Παρασκευόπουλου θα καταργηθεί, το
άσυλο με τη μορφή που έχει τώρα
επίσης θα καταργηθεί, τα πανεπιστήμια θα επιστραφούν στους φοιτητές
και τους καθηγητές, η ανομία, η βία
και η παραβατικότητα θα τιμωρούνται, η αναρχία και η ασυδοσία θα λάβουν τέλος, η αστυνομία θα μπορεί
να κάνει την δουλειά της.

‣

Στον νομό μας, την Κορινθία, που
πιστεύετε οτι πρέπει να δοθεί βάρος για την βελτίωση συνθηκών
ζωής των κατοίκων;
Τα όσα προανέφερα ως προτεραι-
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Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

ότητες από την κυβέρνηση της ΝΔ
έχουν ως στόχο να αλλάξουν προς
το καλύτερο τις ζωές όλων των Ελλήνων, άρα και των Κορίνθιων. Η
ανεργία στους νέους, αλλά και σε ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας που
έχασαν τη δουλειά τους και δεν βρίσκουν άλλη για να βγουν στη σύνταξη πρέπει να αρχίσει να μειώνεται. Η
ασφάλεια που επίσης ανέφερα είναι
μεγάλο ζήτημα, καθώς καθημερινά
γίνονται δεκάδες κλοπές σε σπίτια,
αλλά και κλοπές αγροτικών προϊόντων με μεγάλες απώλειες για τους
αγρότες. Οι αγρότες του νομού είχαν
μια πολύ κακή χρονιά, καθώς τα σταφύλια με τις βροχές έπαθαν μεγάλες
ζημιές και τα ελαιόδεντρα εμφάνισαν
δάκο και γλοιοσπόριο με αποτέλεσμα
η παραγωγή φέτος να είναι μικρή. Η
άρδευση στις περισσότερες περιοχές
είναι το μεγαλύτερο μόνιμο πρόβλημα. Το κόστος του νερού αυξάνει την
τιμή των προϊόντων με αποτέλεσμα
να μην έχουν ανταγωνιστικές τιμές.
Οπότε η ολοκλήρωση του φράγματος και η σύνδεσή του μέσω δικτύου
με τις περιοχές που δεν έχουν νερό
πρέπει να μπει σε άμεση προτεραιότητα. Είναι ανάγκη να δοθούν κίνητρα στις αγροτικές οικογένειες να
συνεχίσουν να ασχολούνται με τη γη
τους, διότι σε αρκετές περιπτώσεις
και με τους αστάθμητους παράγοντες
που έχει αυτή η δουλειά, το κόστος
γίνεται δυσβάστακτο.
Η Κορινθία είναι μια πανέμορφη,
ευλογημένη περιοχή μόλις μια ώρα
μακριά από την Αθήνα. Θάλασσα,
βουνό, μοναστήρια, αρχαιολογικοί
χώροι, φημισμένα τοπικά προϊόντα
όπως η σταφίδα και τα κρασιά της
Νεμέας, ενδιαφέρουσα λαογραφία,
πολιτιστικές δράσεις, είναι μερικοί
από τους λόγους για να την επισκεφθεί κάποιος. Θεωρώ πως τουριστικά υπάρχουν πολύ μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης και διαφήμισης
της περιοχής και αυτό θα βοηθούσε
πολύ στην οικονομία και την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Black Friday 2018!
Προλάβετε εκπτώσεις
20-50% σε όλα

τα αγαπημένα σας
επαγγελματικά καλλυντικά
και μακιγιάζ ΜΟΝΟ
στις 22, 23

& 24 Νοεμβρίου!!!

Το μασάζ

είναι ένα υπέροχο δώρο
προς το σώμα και την
ψυχή μας και χρησιμοποιείται ως μέσο αναζωογόνησης και ευεξίας, μείωσης του πόνου, του άγχους
και του στρες αλλά και για θεραπευτικούς σκοπούς
όπως την ευεργετική επίδραση της σε ζωτικά συστήματα του ανθρώπινου οργανισμού (το μυϊκό, το
κυκλοφορικό, το λεμφικό, το νευρικό κλπ.)
Ωστόσο, η τεχνική του μασάζ έχει πολύ σημαντική
επίδραση και στη γενικότερη λειτουργία του οργανισμού, κάτι που ήταν γνωστό από την αρχαιότητα.
Σήμερα είναι πλέον επιβεβαιωμένο από πανεπιστημιακές έρευνες.
Γενικότερα το μασάζ μπορεί να συντελέσει στην:
• Ανακούφιση από τον πόνο
• Μείωση της κόπωσης και του μυϊκού πόνου
• Χαλάρωση του νευρικού συστήματος και μείωση
του άγχους και του στρες
• Αύξηση της ελαστικότητας των μυών
• Ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος
• Βελτίωση του μεταβολισμού
• Αναζωογόνηση, ευεξία και γενικότερη υγεία του
οργανισμού
• Απελευθερώνει ενδορφίνες που λειτουργούν ως
φυσικό παυσίπονο του σώματος

Ζήστε μία μοναδική εμπειρία και χαλαρώστε από την ένταση της καθημερινότητας.

Επιλέξτε τον καλύτερο τρόπο να φροντίσετε το σώμα αλλά και την υγεία σας με
έκπτωση 30%
30% σε όλες τις θεραπείες σώματος, τα μασάζ και τις ολιστικές θεραπείες!
έκπτωση
ΑΓΑΘΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ
ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ
για το δικό σας
εξατοµικευµένο
πρόγραµµα
και για εκπτώσεις

27410

55405

Ο∆ΥΣΣΕΩΣ
ΑΝ∆ΡΟΥΤΣΟΥ
2, ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Αισθητικός Κοσµητολόγος πτυχ.ΑΤΕΙ Αθηνών
Ρεφλεξολόγος πτυχ. Natural Health Science
Μετεκπαιδευθείσα Heinrich-Heine-Universitat Dusseldolf

agathouspa.gr

info@agathouspa.gr

https://agathouspa.gr/?post_type=product
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Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Με μεγάλη επιτυχία η παρουσίαση του βιβλίου
"Λαογραφικά Σύμμεικτα Κορινθίας" στο Βραχάτι
Με μεγάλη επιτυχία και παρά τις άσχημες καιρικές συνθήκες πραγματοποιήθηκε το πρωί της Κυριακής 18 Νοεμβρίου η εκδήλωση- παρουσίασης
του νέου βιβλίου του τ. αναπλ. Καθηγητή του Παν/
μίου Πελοποννήσου κ. Αριστείδη Δουλαβέρα, στον
νέο Πολυχώρο του Βιβλιοπωλείου Μπιτσάκου
στην παραλία Βραχατίου.
Η πολύ όμορφη αίθουσα του Βιβλιοπωλείου
Μπιτσάκου κατακλύστηκε από πλήθος κόσμου
που βρέθηκε εκεί για να τιμήσει με την παρουσία
του τον Αριστείδη Δουλαβέρα και το πολύτιμο έργο
του. Μεταξύ τους ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Κορινθίας
Γιώργος Τσόγκας, ο δήμαρχος Βέλου-Βόχας Αννίβας Παπακυριάκος, οι αντιδήμαρχοι Βέλου-Βόχας
Βασίλης Τρωγάδης και Μαρία Καλλίρη, ο πρόεδρος
του ΝΠΔΔ «Ανέλιξη» Ανδρέας Σιάχος, ο αρχηγός
της μείζονος μειοψηφίας Βέλου-Βόχας Θανάσης
Μανάβης αλλά και της ελάσσονος μειοψηφίας Λεωνίδας Στεργιόπουλος, δημοτικοί σύμβουλοι και
πρόεδροι τοπικών Κοινοτήτων. Ακόμη στις παρουσίες καταγράφηκαν η πρόεδρος του Συνδέσμου
Φιλολόγων Κορινθίας κ. Αντιγόνη Βογιατζή-Ζακούρα, η πρόεδρος του Σωματείου Λόγου και Τέχνης «Αλκυονίδες» κ. Δήμητρα Τσεπεντζή, ο πρόεδρος του συλλόγου «Νέα Διάπλαση Μπολατίου»
και Δ/ντής του Δημοτικού Σχολείου Βραχατίου κ.
Μπάμπης Ανδρικόπουλος, ο Δ/ντής του Δημοτικού
Σχολείου Ζευγολατιού κ. Αντώνης Δημάκης, ο ποιητής-δημοσιογράφος και συγγραφέας Γιάννης Σώκος, τα μέλη του Δ.Σ. του Ιδρύματος Κορινθιακών
Μελετών κ. Τίνα Καραχάλιου και Κων/νος Κελλάρης, το μέλος της Διοικούσας του Επιμελητηρίου
Κορινθίας Ελένη Μανάβη, ο επικεφαλής του ομίλου RapGroup Δημήτρης Ραψωματιώτης κ.ά.
Οι οικοδεσπότες Σούλα Μπιτσάκου και Αλέξης
Καλλίρης ιδιαίτερα φιλικοί και πρόσχαροι καλοδέχτηκαν τον κόσμο και φρόντισαν ώστε να βολέψουν τους παριστάμενους όσο πιο άνετα μπορούσαν καθώς το βιβλιοπωλείο ξεχείλιζε κυριολεκτικά
από κόσμο! Ο χώρος της εισόδου του βιβλιοπωλεί-

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΙΑΤΡΟΣ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ
ΠΑΙΔΩΝ και ΕΝΗΛΙΚΩΝ
ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ

ΘΥΡΕΟΕΙΔΗΣ
ΑΔΕΝΑΣ

ΥΠΟΦΥΣΗ

ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ
ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
ΚΥΗΣΗΣ

ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΑ

ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ
ΠΟΛΥΚΥΣΤΙΚΕΣ
ΩΟΘΗΚΕΣ

ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ
ΔΙΑΒΗΤΗΣ

Μαυρούλια 12, Κιάτο Κορινθίας
Τηλ: 2742 020931 - Κιν.: 6973 262807
email: katerinapapaendo@gmail.com

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν
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ου είχε διακοσμηθεί με παλιές φωτογραφίες των χωριών της Βόχας
από το φωτογραφικό αρχείο του
Πολιτιστικού και Λαογραφικού Συλλόγου Βόχας.
Η εκδήλωση είχε μια ιδιαίτερα
συγκινητική στιγμή όταν προσκλήθηκε στο βήμα ο μόνος επιζών από
τους δασκάλους που συνέλεξαν το
λαογραφικό υλικό το οποίο περιέχεται στο βιβλίο, ο 93χρονος Βασίλης
Γιαννόπουλος στον οποίο ο Αριστείδης Δουλαβέρας χάρισε τιμητικά
ένα αντίτυπο.
Οι ομιλητές Γιάννης Μπάρτζης
(Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών, επίτιμος Σχολ. Σύμβουλος και
πρόεδρος της Εταιρείας Κορινθίων
Συγγραφέων), Παναγιώτης Ξηντάρας (Διδάκτωρ Παν/μίου Ιωαννίνων, επίτιμος Σχολ. Σύμβουλος
Φιλολόγων, πρώην προϊστάμενος
Επιστημονικής και Παιδαγωγικής
Καθοδήγησης Β/θμιας Εκπ/σης
Πελοποννήσου) και Κώστας Βασιλείου (δικηγόρος, συγγραφέας, λογοτέχνης) στάθηκαν ο καθένας με
το δικό του τρόπο στην προσεγμένη
και καλαίσθητη έκδοση, την οποία
επιμελήθηκαν με το γνωστό υψηλό
επαγγελματισμό, οι εκδόσεις ΚΑΤΑΓΡΑΜΜΑ (Αφοί Τερζή).
Η έκδοση των Λαογραφικών Σύμμεικτων Κορινθίας (κεντρικής και
ανατολικής), ενός βιβλίου που σίγουρα θα αποτελέσει ένα εργαλείο
στα χέρια παρόντων και μελλοντικών γενεών, μας δίνει την ευκαιρία
να γνωρίσουμε την παράδοση και
τον πολιτισμό του τόπου μας, την
ζωή, την μουσική και τις συνήθειες
των παππούδων μας και γι’ αυτό θεωρούμε ότι είναι ιδιαίτερα πολύτιμο.
Ευχαριστώντας τον κ. Αριστείδη
Δουλαβέρα για την επίμονη και επίπονη εργασία του, με την οποία έφερε εις πέρας και παρέδωσε σε όλους
μας αυτό το έργο δεν έχουμε παρά
να του ευχηθούμε «καλοτάξιδο»!!!

Εκδηλώσεις 19

Το βιβλίο μπορείτε να προμηθευτείτε
από τα βιβλιοπωλεία: ΜΠΙΤΣΑΚΟΥ στο
Βραχάτι, ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Κιάτο και Κόρινθο, «ΤΟ ΡΟΔΙ» στο Βέλο καθώς και
στο χώρο των εκδόσεων ΚΑΤΑΓΡΑΜΜΑ
(Αγ. Ιωάννης, Κιάτο, τηλ. 27420-29333)

ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ∆.
ΠΑΠΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
Μαιευτήρ Χειρουργός
Γυναικολόγος
ΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ:
Ανδρέου ∆ημητρίου 3, Πλ. Κύπρου, Καλλιθέα
Τ 210 95 79 880 | F 210 95 79 888
ΙΑΤΡΕΙΟ

ΚΙΑΤΟΥ

Οδυσ. Ανδρούτσου 40

ΤΗΛ.: 27420 20950

FAX.: 27420 20951

KIN.: 693 22 94 930 e-mail: pleon.og@gmail.com
∆ΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

- Ακοολογικός έλεγχος παίδων & ενηλίκων
- Εκτίμηση εμβοών (βουητά)
και ροχαλητού
- Έλεγχος λαβυρινθικής λειτουργίας
(Ίλιγγος/Ζάλη)
- Ενδοσκοπικός έλεγχος
ρινός, φάρυγγα, λάρυγγα και ώτων

20 Παιδεία
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Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Αρ. πρωτ.: 76/11.10.2018)
Ακαδημαϊκού έτους 2018-2019
«ΊΔΡΥΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΏΝ ΓΕΩΡΓΊΟΥ ΑΝΑΣΤ. ΜΑΥΡΟΎΛΙΑ»
Το Ίδρυμα Υποτροφιών Γεωργίου Αναστασίου
Μαυρούλια, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Οργανισμού του (ΦΕΚ 187 Α΄/20.09.1966) και τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν. 4182/2013 (ΦΕΚ 185
Α΄/ 10.09.2013),
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Την εφάπαξ χορήγηση υποτροφίας ποσού χιλίων
ευρώ (1.000,00 € ) στους τριάντα πρώτους (σε
αγόρια και κορίτσια κατά ισομοιρία) εισαχθέντες σε σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας μας κατά το έτος 2018 (εξαιρούνται οι στρατιωτικές – αστυνομικές σχολές).
1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ
1.1 Να είναι Δημότες και μόνιμοι κάτοικοι της
Δημοτικής Κοινότητας Σικυώνος – Κιάτου
τουλάχιστον προ πενταετίας από την δημοσίευση της παρούσας.
1.2 Να έχουν πετύχει βαθμό πρόσβασης δέκα
πέντε (15,00) ή αντίστοιχα 15.000 μόρια και
άνω.
2. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΑΙΤΗΣΕΩΝ- ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι όπως εντός προθεσμίας σαράντα πέντε (45) ημερολογιακών ημερών από την
δημοσίευση της παρούσας καλούνται να υποβάλλουν αίτηση με τα κάτωθι δικαιολογητικά:
2.1 Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας στην Δημοτική
Κοινότητα Σικυώνος- Κιάτου του Δήμου Σικυωνίων κατά την τελευταία πενταετία
2.2 Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
2.3 Αντίγραφο Ηλεκτρονικής Αίτησης Εγγραφής
στην Σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης όπου
να αναφέρονται αναλυτικά: Έτος αποφοίτησης
, ΑΕΙ-ΤΕΙ επιτυχίας, Τμήμα επιτυχίας, Βαθμός
επιτυχίας και σειρά επιτυχίας
2.4 Βεβαίωση/ Πιστοποιητικό εγγραφής στην
Σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
2.5 Ειδικότερα στην περίπτωση εισαγωγής στην
Σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με το 10%
απαραίτητη η προσκόμιση εγγράφου που να
αποδεικνύει την εισαγωγή του υποψηφίου με
τον αναφερόμενο τρόπο εισαγωγής
1.6 Ειδικότερα στην περίπτωση εισαγωγής σε
Σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης όπου απαιτείται η εξέταση σε ειδικά μαθήματα απαραίτητη η προσκόμιση εγγράφου που να αποδεικνύει το σύνολο των μορίων όπως αυτό

διαμορφώνεται μετά και την εξέταση των ειδικών μαθημάτων. Στην περίπτωση αυτή θα
γίνει αναγωγή στην 20βάθμια κλίμακα
2.7 Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ότι (α)
Έλαβα γνώση των όρων και προϋποθέσεων
της προκήρυξης και δηλώνω ότι τους αποδέχομαι ανεπιφύλακτα, (β) αποδέχομαι ότι
το Ίδρυμα για την εκτέλεση του κοινωφελούς
σκοπού του τηρεί αρχείο προσωπικών δεδομένων των υποψηφίων υποτρόφων. Το αρχείο τηρείται και προορίζεται για την εκτέλεση
του άνω σκοπού και ανακοινώνεται – πέραν
των Αρμοδίων Αρχών - όπως οι νόμοι ορίζουν, (γ) όλα τα δηλωθέντα στοιχεία που προσκομίζονται είναι ακριβή και αληθή και (δ) δεν
έχω λάβει πάλι υποτροφία από το συγκεκριμένο Ίδρυμα.
2.8 Αντίγραφο εκκαθαριστικού (οικογενειακό εισόδημα έτους 2017) και το Ε9
2.9 Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
2.10 Επικυρωμένη εξουσιοδότηση για την υποβολή αίτησης μετά των δικαιολογητικών σε
περίπτωση μη υποβολής τους από τον ίδιο
υποψήφιο
Συμπληρωματικά κι εφόσον συντρέχει περίπτωση
συνυποβάλλονται:
2.11 Αποδεικτικό Μονογονεϊκής οικογένειας
2.12 Γνωμάτευση ΚΕΠΑ
2.13 Πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας
Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ)
3. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Η προθεσμία υποβολής των ενστάσεων είναι δέκα
(10) ημερολογιακές ημέρες από την ανάρτηση των
τελικών πινάκων κατάταξης στην ιστοσελίδα του
Δήμου Σικυωνίων. Οι ενστάσεις κατατίθενται στο
πρωτόκολλο του Ιδρύματος κατά τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες από τους έχοντες έννομο συμφέρον.
4. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
Η παρούσα προκήρυξη δημοσιεύεται κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 56 του ν. 4182/2013
σε μια εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας.
Επιπλέον, αναρτάται στην ιστοσελίδα της αρμόδιας αρχής, στην ιστοσελίδα του Δήμου Σικυωνίων,
στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Σικυωνίων, στον πίνακα ανακοινώσεων του ΚΕΠ και σε
τουλάχιστον μια τοπική εφημερίδα.

5. ΚΑΤΑ ΤΑ ΛΟΙΠΆ
5.1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν και όσοι πέτυχαν
την εισαγωγή τους κατά το έτος 2018 σε σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με την χρήση
του 10% με την προϋπόθεση να μην έχουν
λάβει υποτροφία πάλι από το Ίδρυμα.
5.2 Κατόπιν της λήξης προθεσμίας των αιτήσεων
θα διεξαχθεί έλεγχος ως προς την δημοτικότητα των υποψηφίων από το Δημοτολόγιο του
Δήμου Σικυωνίων.
5.3 Συστήνεται 3μελής Επιτροπή για τον έλεγχο
των αιτήσεων, την αξιολόγηση των δικαιολογητικών και την κατάρτιση των τελικά διαμορφωθέντων πινάκων κατάταξης των υποψηφίων υποτρόφων αποτελούμενη από τα
μέλη της Διοικητικής Επιτροπής του Ιδρύματος: κ. Λεονάρδο Αναστάσιο, κα Μαυραγάνη
Κυριακή και κ. Σαρχάνη Κων/νο. Η Επιτροπή
συντάσσει και υπογράφει σχετικό Πρακτικό
με τον Πίνακα κατάταξης των Υποτρόφων. Το
Πρακτικό εγκρίνεται από την Διοικητική Επιτροπή του Ιδρύματος.
5.4 Οι υποτροφίες απονέμονται με βάση τον συνδυασμό ακαδημαϊκών (βαθμός πρόσβασης
στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αναγόμενος
στην 20βάθμια κλίμακα όπου προβλέπεται),
οικονομικών (οικονομική και περιουσιακή
κατάσταση) και κοινωνικών κριτηρίων (Μονογονεϊκή οικογένεια, τέκνο πολύτεκνης οικογένειας, αναπηρία, ασθένεια)
5.5 Προϋπόθεση για την καταβολή της υποτροφίας
είναι η επάρκεια των εσόδων του Ιδρύματος
5.6 Υπογράφεται σύμβαση μεταξύ υποτρόφου και
Προέδρου του Ιδρύματος
5.7 Για ότι δεν έχει προβλεφθεί με την παρούσα,
η Διοικητική Επιτροπή του Ιδρύματος είναι το
αρμόδιο όργανο που αποφασίζει σχετικά καθώς επίσης δύναται να ζητήσει οποιοδήποτε
επιπλέον δικαιολογητικό
5.8 Για τους επιτυχόντες θα ζητηθεί αυτεπάγγελτα
Ποινικό Μητρώο
5.9 Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να απευθύνονται στην αρμόδια υπάλληλο του
Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες
(τηλ. επικ. 2742360145).
(Λήξη προθεσμίας των αιτήσεων: 5-12-2018
ημέρα Τετάρτη)
Ο Πρόεδρος της Διοικητικής Επιτροπής
του Ιδρύματος
Σταματόπουλος Π. Σπυρίδων

ΩΡΑΡΙΟ ΙΑΤΡΕΙΟΥ:

Δευτέρα - Παρασκευή πρωί: 8:15 - 13:00
απόγευμα: 17:15 - 20:30
Σάββατο: 9:00-12:00

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΊΑΣΗ
Γράφει η ΛΙΤΣΑ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΤΖΗ
ΣΜΑΡΩ, ΑΠΌ ΤΟΝ
ΒΌΣΠΟΡΟ ΣΤΟΝ ΣΗΚΟΥΆΝΑ
Εκδόσεις: ΜΙΝΩΑΣ
ISBN: 9786180208047
Αριθμός σελίδων: 576

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

Κωνσταντινούπολη 1953.
Η νεαρή Ζαππίδα, Σμαρώ Παπάζογλου
γοητεύεται απ’ το αιρετικό πνεύμα του
τριαντάχρονου καθηγητή και λογοτέχνη
Κωνσταντίνου Βαΐτση κι εκείνος από το
απαιτητικό μυαλό της. Αναπόφευκτα ένας
δυνατός έρωτας γεννιέται. Η ζωή του καθηγητή όμως μοιάζει να έχει οφθαλμοφανή
κενά. Η έντεχνη σιωπή του καθώς και τα
αλλεπάλληλα ταξίδια του στο Παρίσι κινούν
υποψίες στην οικογένεια Παπάζογλου.
Τα φρικαλέα γεγονότα της 6ης Σεπτεμβρίου του ’55 αλλάζουν ριζικά τη ζωή της
οικογένειας στην Πόλη. Οι ξέγνοιαστες
διακοπές στα Πριγκιποννήσια, οι βεγγέρες, οι χοροί και ο υδάτινος κόσμος των
χαμάμ μοιάζουν παρελθόν. Η μνήμη πονά
σαν ανοιχτό τραύμα. Έρωτες ανατρέπονται,
αποφάσεις αλλάζουν, πεποιθήσεις κλονίζονται, ενώ ένας βίαιος και ατυχής γάμος
οδηγεί τη Σμαρώ στην εξαφάνιση.
Σαράντα τέσσερα χρόνια μετά ο γιος
της, Μηνάς Βογιατζόγλου, αναζητά τα ίχνη
της. Την προσωπική του έρευνα ενισχύει
η στενή του φίλη, η Ελληνογαλλίδα ηθοποιός, Αρλέτ Μαρσέν. Ανακαλύπτοντας
ένα κομμάτι του παζλ θα οδηγηθούν στο
Παρίσι μισό αιώνα πίσω. Τι απέγινε η Σμαρώ και ο νεανικός της έρωτας και ποια η
σχέση της με το Παρίσι; «Ένα κοσμοπολίτικο μυθιστόρημα με αναφορές στη ζωή
των Ελλήνων της Πόλης και στο Παρίσι της
τέχνης και της διανόησης, αναδεικνύοντας
καρέ καρέ την αξία των γραμμάτων και του
πολιτισμού».

Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΜΑΣ
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Μια μαγική, συγκινητική ιστορία που
διαδραματίζεται στην ιστορική και κοσμοπολίτικη Κωνσταντινούπολη, στο φωτεινό
Παρίσι, στη Καισαριανή των μεταναστών,

στη μοντέρνα Αμερική των ευκαιριών, με
χρονική αφετηρία τα μέσα περίπου του
προηγούμενου αιώνα, όπου Τούρκοι και
Έλληνες κατάφερναν να ζουν ακόμα μονιασμένοι.
Μια πολυπρόσωπη και στρωτή, ισορροπημένη και πολύ καλά δεμένη αφήγηση,
με χαρακτήρες απόλυτα ανθρώπινους, με
τα λάθη τους και τους φόβους τους. Με τη
γραφή της η συγγραφέας καταφέρνει να
αναδεικνύει ολοζώντανα μαγικά τοπία, μυρωδιές, χρώματα και συναισθήματα. Δεν
ξεχνά να εκθειάσει τα ιδανικά της οικογένειας, της φιλίας, της ελευθερίας. Ηρωίδα
είναι μια πολύ νέα και έξυπνη γυναίκα,
αντισυμβατική για την εποχή της και πνεύμα ανήσυχο. Βιώνει τον απόλυτο έρωτα
που όμως γίνεται απωθημένο. Οι επιλογές
της όμως την οδηγούν σε δρόμους δύσβατους και ανυπέρβλητους, και τα γεγονότα
του Σεπτεμβρίου 1955 δίνουν μια καθοριστική τροπή στα γεγονότα. Οι χρονικές
εναλλαγές γίνονται με απόλυτη ισορροπία
χωρίς να μπερδεύουν στο ελάχιστο τον
αναγνώστη. Ένα βιβλίο ευκολοδιάβαστο
και παρ’ όλο που αριθμεί 576 σελίδες,
κρατάει το ενδιαφέρον μας αμείωτο μέχρι
την τελευταία του, όπου γίνεται η μεγάλη
ανατροπή που λυτρώνει. Το τέλος σίγουρα
θα σας δικαιώσει.

Η συγγραφέας

Η Δέσποινα Χατζή γεννήθηκε και ζει
στην Αθήνα. Εργάστηκε στην Αιμοδοσία του Νοσοκομείου Παίδων Αγ. Σοφία
και στην Αιμοδοσία του Αντικαρκινικού
Ογκολογικού Νοσοκομείου Αγ. Σάββας,
ως Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων,
από το 1986 έως το 2012. Παράλληλα,
ασχολήθηκε με εναλλακτικές θεραπείες
και είναι δασκάλα Ρέικι. Σήμερα εργάζεται
εθελοντικά στους Γιατρούς του Κόσμου.
Είναι παντρεμένη και μητέρα δύο παιδιών.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡ.

ΚΟΡΑΝΤΑΝΗΣ

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

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

∆ΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΡΩΙ 09:00 - 13:00 [ΒΡΑΧΑΤΙ] – ΑΠΟΓΕΥΜΑ 17:00 - 20:30 [ΛΕΧΑΙΟ]
ΣΑΒΒΑΤΟ 09:00 - 12:00 [ΒΡΑΧΑΤΙ]

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

ΙΑΤΡΕΙΟ:

e-mail: korantaniskonstantinos26@gmail.com

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Αποτελέσματα Εκλογών, Σύνθεση νέου Δ.Σ. και Ευχαριστίες
Ο Σύνδεσμος Φιλολόγων Κορινθίας
ευχαριστεί ολόψυχα τους συναδέλφους Φιλολόγους που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκλησή
μας στις εκλογές της Τετάρτης
7 Νοεμβρίου 2018, στο Κιάτο
και την Κόρινθο και μας τιμήσαν με την ψήφο τους για την
ανάδειξη του νέου Διοικητικού
Συμβουλίου του Συνδέσμου Φιλολόγων Ν. Κορινθίας για τα έτη
2018-2020.
Το επιστημονικό μας σωματείο δραστηριοποιείται στον Νομό 31 συναπτά έτη με
σπουδαίο επιστημονικό έργο. Τα τελευταία
χρόνια διανύσαμε μια πορεία δυνατή με επιστημονικές εκδηλώσεις και προσωπικότητες
εγνωσμένου κύρους. Ανοίξαμε το σωματείο
και αυξήσαμε τη δύναμη μας. Με την ψήφο
τους μαζικά και σε τεράστιο ποσοστό οι συνάδελφοί μας, αναγνώρισαν την δυναμική
ανοδική μας πορεία και μας έδωσαν ψήφο
εμπιστοσύνης για μια συνέχεια που υπόσχεται σπουδαία γεγονότα και εγγυάται την
καταξίωση του κλάδου μας στον Νομό Κορινθίας.
Το ποσοστό συμμετοχής των Φιλολόγων στις
εκλογές του επιστημονικού μας σωματείου
φέτος ήταν το μεγαλύτερο των τελευταίων
ετών, γεγονός που, επίσης, αποδεικνύει ότι
σε μια εποχή που καταρρέουν οι συλλογικότητες, εμείς οι Φιλόλογοι αντιστεκόμαστε
σύμφωνα με τις ανθρωπιστικές και ηθικές
αξίες που διδαχτήκαμε στα Πανεπιστήμιά
μας, με αλληλεγγύη, εθελοντισμό, αγάπη και
αυταπάρνηση.
Ευχαριστούμε τους συναδέλφους Φιλολόγους του Ν. Κορινθίας για την εμπιστοσύνη
στο απερχόμενο Δ.Σ. και τη θριαμβευτική
επανεκλογή των μελών του. Συνεχίζουμε
την ίδια και ακόμα μεγαλύτερη ανοδική πορεία καλωσορίζοντας και τους νέους άξιους
συναδέλφους, καταξιωμένους Καθηγητές
στην Κορινθία, που οι Φιλόλογοι με τιμή ψήφισαν και στήριξαν.
Την Τρίτη, 13 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 17:30

στα Γραφεία του Συνδέσμου Φιλολόγων Ν. Κορινθίας στην Κόρινθο
συνεδρίασαν τα μέλη που πλειοψήφησαν στις εκλογές της
Τετάρτης 7 Νοεμβρίου 2018
που πραγματοποιήθηκαν στο
Κιάτο και την Κόρινθο. Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε
κατόπιν προσκλήσεως του μέλους που πλειοψήφησε και ήταν
η κυρία Αντιγόνη Γ. Βογιατζή.
Τα μέλη συζήτησαν διεξοδικά τις απόψεις τους για την πορεία του Συνδέσμου και
προέβησαν κατόπιν σε ψηφοφορία για τις
θέσεις του νέου Δ.Σ. Έτσι, το Δ.Σ. συγκροτήθηκε ομόφωνα σε σώμα ως εξής:
1. Πρόεδρος: Αντιγόνη Γ. Βογιατζή
2. Αντιπρόεδρος: Ζηνοβία Γαβαλά
3. Γενική Γραμματέας: Σοφία Μπλέτα
4. Ταμίας: Αθανασία Γκούμα
5. Οργανωτική Γραμματέας: Ιωάννα Καραμπίνη
6. Ειδικός Γραμματέας: Θεόδωρος Βασιλακόπουλος
7. Έφορος Βιβλιοθήκης: Παναγιώτα Μητρογιάννη
Το Εποπτικό Συμβούλιο συγκροτούν:
1. Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος
2. Μαρία Τσιάντη
Ελπίζουμε ο Σύνδεσμός μας, το νέο Δ.Σ.
και ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ δυνατά, όπως τα τελευταία
χρόνια, να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να
προσφέρουμε ακόμα περισσότερα για τον
κλάδο μας, τα Κορινθιακά Γράμματα, την
Εκπαίδευση, τους μαθητές μας, με φάρο
πάντα την γνήσια και αδόλευτη αγάπη στην
επιστήμη μας και πίστη στον όρκο που δώσαμε για ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά μας και την κοινωνία.
Ευχαριστούμε όλοι ολόψυχα!!!
Με βαθιά εκτίμηση και ευγνωμοσύνη
Για το Δ.Σ.
Η Πρόεδρος
Αντιγόνη Βογιατζή Ζακούρα
Η Γεν. Γραμματέας
Σοφία Μπλέτα
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Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Μείωση επιπτώσεων των φυσικών καταστροφών
Μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα εκδήλωση του Ιδρύματος Κορινθιακών Μελετών στο Κιάτο
Καθησυχαστικός εμφανίστηκε ο
καθηγητής Δυναμικής Τεκτονικής
Εφαρμοσμένης Γεωλογίας και Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών
Ε.Κ.Π.Α. - Πρόεδρος του Ο.Α.Σ.Π. κύριος Ευθύμιος Λέκκας, ως προς την
φημολογούμενη σεισμική διέγερση
του Κορινθιακού, κατά την διάρκεια
επιστημονικής διάλεξης που πραγματοποίησε την περασμένη Κυριακή 11
Νοεμβρίου στις Δημοτικό Θέατρο της
πόλης του Κιάτου.
Την επιστημονικού χαρακτήρα εκδήλωση, διοργάνωσε το Ίδρυμα Κορινθιακών Μελετών με την συνεργασία του Δήμου Σικυωνίων και του
Λιμενικού Ταμείου, στο πλαίσιο των
καινοτόμων δράσεων μείωσης των
καταστροφικών επιπτώσεων των γενικών φαινομένων εξ αιτίας της κλιματικής αλλαγής.
Ο διακεκριμένος επιστήμονας κατέθεσε την γνώση και την εμπειρία
του από την άμεση συμμετοχή του σε
διεθνής επιστημονικές ομάδες που
παρακολουθούν και μελετούν τα φαινόμενα στην γέννηση και εξέλιξή τους
με τις πλέον τελειοποιημένες τεχνολογικές μεθόδους συνάγοντας ταχύτατα επιστημονικά στοιχεία που στο

Ο αντιπεριφερειάρχης Πελοποννήσου Άγγελος Παπαγγελόπουλος, ο περιφ. σύμβουλος Γιώργος Πετρίτσης και ο Καθηγητής Ευθύμιος Λέκκας μετά το πέρας της εκδήλωσης.

παρελθόν απαιτούσαν τεράστιο χρόνο να διερευνηθούν και να εξαχθούν
ασφαλή συμπεράσματα.
Τα στατιστικά και άλλα σύνθετα στοιχεία που παρέθεσε με την συνοδεία
φωτογραφικού και οπτικού υλικού από
πολλές περιοχές του πλανήτη υπήρξαν
ιδιαίτερα εντυπωσιακα και παρουσίαζαν εξαιρετικό επιστημονικό ενδιαφέρον απόλυτα κατανοητό για το ακροατήριο που προσήλθε αθρόα.
Αναφέρθηκε στα πλημμυρικά και

ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΓΗΡΟΚΟΜΟΙ
Ελληνίδες και αλλοδαπές για το νομό Κορινθίας.
Τηλ. 6940 699559
Υπεύθυνα παρέχουμε οικιακές βοηθούς, γηροκόμους
Ελληνίδες-αλλοδαπές για Ν. Κορινθίας.

σεισμικά φαινόμενα καθώς και στις
πυρκαγιές στον ελλαδικό χώρο (Μάνδρα - Μάτι - Ζάκυνθος κ.α ), τις προσπάθειες που καταβάλλονται αλλά και
στα λάθη και τις παραλήψεις εστιάζοντας κυρίως στον ορθό σχεδιασμό
αντιμετώπισης εις το εξής καθόσον
οι κλιματικές προβλέψεις είναι ανησυχητικές παγκοσμίως με πολλαπλές
επιπτώσεις.

Κατέστησε σαφές ότι τα έως τώρα
δεδομένα εξελίσσονται σε σημαντικό
βαθμό αρνητικά για την ανθρώπινη
κοινότητα, διαχωρίζοντας ότι οι φυσικές μεταβολές και καταστροφές δεν
αποτελούν απαραιτητα απειλή για την
ίδιο τον πλανήτη, αλλά για το ανθρώπινο είδος και εν γένει τα θηλαστικά.
Επακολούθησε γόνιμος διάλογος με
ενδιαφέρουσες θέσεις και απόψεις.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Β. ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ
ΟΡΘΟΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ

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

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

ΙΑΤΡΕΙΟ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ

ΙΑΤΡΕΙΟ: ΑΡΑΤΟΥ 27 & ΚΡΟΚΙ∆Α

ΚΙΑΤΟ, 20200

ΩΡΑΡΙΟ: ΤΕΤΑΡΤΗ

5.00-8.00 µ.µ.
& ΣΑΒΒΑΤΟ
10.00-1.00 π.µ.

THΛ.: 2742 0 26619
ΚΙΝ.: 6941 515255

e-mail: panvele@yahoo.gr

gnomipoliton@gmail.com
gnomipoliton.wordpress.com
Έδρα: Άνω Διμηνιό Κορινθίας // Δ/νση: Οδ. Ανδρούτσου 17, Ζευγολατιό, 20001
Τηλ. επικ.: 6972-322441 [Χρήστος Βαλασόπουλος]
Εκδότρια - Ιδιοκτήτρια - Υπεύθυνη σύμφωνα με το νόμο:
Τα ενυπόγραφα άρθρα δεν
Γιώτα Αθανασούλη-Βαλασοπούλου [τηλ. 6974 583005] εκφράζουν θέσεις της εφημερίδας

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν
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και

η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ
ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ

ο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΟΧΑΣ

ιδρύουν από κοινού το
ΜΟΥΣΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ
ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ

μουσικές δραστηριότητες για παιδιά και ενήλικες
Υπεύθυνη εργαστηρίου: ΓΩΓΩ ΧΟΝΔΡΟΓΙΩΡΓΑΚΗ

Παίζοντας Μαζί

Τραγουδώντας Μαζί

Φωνητικό εργαστήρι

Στα προγράμματα αυτά ενισχύεται η γνωριμία με τη μουσική μέσα από μουσικούς αυτοσχεδιασμούς, παιχνίδια και ποικίλες δραστηριότητες μουσικοκινητικής αγωγής, που
αφυπνίζουν και καλλιεργούν τη παιδική δημιουργικότητα. Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, τα παιδιά εκτίθενται σε ποικίλα ακούσματα και ανακαλύπτουν τις μουσικές τους
ικανότητες μέσα από δραστηριότητες που ενισχύουν τη προσωπικότητά τους, την αυτοπεποίθησή τους και τις κοινωνικές τους δεξιότητες.

Τα παιδιά ανακαλύπτουν τις δυνατότητες της φωνής τους μέσα από ποικίλες ασκήσεις
και τραγούδια. Το τραγούδι ενισχύει τις μουσικές δεξιότητες του παιδιού, καλλιεργώντας
το ρυθμό και τη μουσικότητά του. Μέσα από το ομαδικό τραγούδι το παιδί αποκτά αυτοπεποίθηση και ταυτόχρονα κοινωνικοποιείται, βελτιώνει τη μνήμη και τη προσοχή του
καθώς μαθαίνει και απομνημονεύει σταδιακά διάφορα είδη τραγουδιών.

κάθε Σάββατο πρωί 12:30-13:30

κάθε Τετάρτη απόγευμα 7:30-8:30

Παιδική χορωδία

Προγράμματα μουσικοκινητικής
αγωγής (3,5-5 ετών)

(7-14 ετών)

Διδασκαλία μοντέρνου τραγουδιού
για ενήλικες
και εφήβους άνω των 14 ετών

Τα τμήματα μοντέρνου τραγουδιού περιλαμβάνουν:
Μαθήματα φωνητικής τεχνικής, ∆ιδασκαλία και εκμάθηση ρεπερτορίου,
∆ιδασκαλία ερμηνείας

μεμονωμένα μαθήματα 45΄ κάθε
Τετάρτη απόγευμα ή Σάββατο πρωί

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 6974091477, 6974866576, 6937851531, 6940263570, 6974583005

Εκδήλωση τιμής στο Μουσείο Στυμφαλίας για τον Σπύρο Μιχόπουλο
Την Κυριακή 18/11/2018 το πρωί στο φιλόξενο
Μουσείο Περιβάλλοντος Στυμφαλίας, πραγματοποιήθηκε τιμητική εκδήλωση για τον εκδότη Σπύρο
Μιχόπουλο, με αφορμή την αξιόλογη επιστημονική
περιοδική έκδοση «Αίπυτος, στην οποία είναι συγκεντρωμένο ένα εξαιρετικό αρχείο με αναφορές για
τις περιοχές Στυμφαλίας και Φενεού. Όπως, χαρακτηριστικά, αναφέρει ο συντονιστής της συζήτησης,
δημοσιογράφος Γιώργος Σταματόπουλος, σε σχετικό
άρθρο του στην "Εφημερίδα των Συντακτών":
«Για τη σπουδαιότητα του έργου του, ως πολιτισμικής παρακαταθήκης, μίλησαν δύο εξέχουσες κυρίες
του πολιτισμού: η δρ Αικατερίνη Πολυμέρου-Καμηλάκη, τέως διευθύντρια, επιστημονική συνεργάτις
Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών, και η κυρία Μαρία Μέξια, διευθύντρια
Ιστορικού Λαογραφικού Μουσείου Κορίνθου.
Η πρώτη τόνισε ότι το εν λόγω περιοδικό είναι ένας

θησαυρός της ιστορίας, του πολιτισμού και της περιοχής της Στυμφαλίας και του Φενεού και αναφέρθηκε
στην εθελοντική προσφορά του εκδότη του, επισημαίνοντας ότι η υπόθεση πολιτισμός είναι [θα έπρεπε
να είναι] υπόθεση όλων. Η δεύτερη κυρία έκανε μια

Νίκος Καραμαλίκης

ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ
ΒΟΧΑΣ

Μαιευτήρας Γυναικολόγος
Εξειδικευµένος ενδοσκοπικός χειρουργός
Ειδικευµένος στην Αγγλία
Συνεργάτης Ιασώ, Ρέα
Ιατρείο Αθήνας
Τιµ. Βάσσου 10, Αθήνα
210 6432630
Ιατρείο Κορίνθου
Νοταρά 79, 2ος όροφος
Κόρινθος 27410 51177
κιν. 6974 446115

ωραία ιστορική αναδρομή του περιοδικού Τύπου ως
διαύλου επικοινωνίας με τα άλλα έθνη, σημείωσε δε
τη βιβλιογραφική δυναμική του περιοδικού και πόσο
αυτή βοηθάει την επιστημονική λαογραφική κοινότητα
[τη φιλολογική, την εθνογραφική και λοιπά]».
Ο Σπύρος Μιχόπουλος με την κυκλοφορία του
περιοδικού "Αίπυτος" υπηρέτησε και υποστήριξε με
ιδιαίτερη ευαισθησία και ευσυνειδησία την ιστορία
και τον πολιτισμό του τόπου του για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα 91 χρόνια του δεν του επέτρεψαν
να δώσει το παρόν στην, προς τιμήν του, εκδήλωση
ωστόσο οι αγαπημένες του κόρες (κ. Κατερίνα και
Ηλιάνα Μιχοπούλου) μετέφεραν το θερμό μήνυμά
του. Τέλος, παρόντες στην εκδήλωση ήταν μεταξύ
άλλων οι δύο βουλευτές Κορινθίας, Μαρία Θελερίτη
και Γιώργος Ψυχογιός αλλά και ο δήμαρχος Σικυωνίων Σπύρος Σταματόπουλος οι οποίοι απεύθυναν
σύντομο χαιρετισμό.

Έγχρωµο υπερηχοκαρδιογράφηµα (triplex)
ενηλίκων και παίδων
ΤΕΣΤ ΚΟΠΩΣΕΩΣ σε κυλιόµενο τάπητα
24ωρη µελέτη ΗΚΓφήµατος - Πίεσης

∆ρ Χρήστος Γκιλίτσης
ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΟΣ
Υπ. ∆Ι∆ΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΩΡΑΡΙΟ ΙΑΤΡΕΙΟΥ:

∆ΕΥΤΕΡΑ:
ΤΡΙΤΗ:
ΤΕΤΑΡΤΗ:
ΠΕΜΠΤΗ:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:

09:00 - 12:00
09:00 - 12:00
17:00 - 21:00 ΑΠΟΓΕΥΜΑ
09:00 - 12:00
17:00 - 21:00 ΑΠΟΓΕΥΜΑ

ΤΗΛ.: 27410-53500
ΚΙΝ.: 6945-952070
e-mail: crisgli@otenet.gr

Ζευγολατιό Κορινθίας

24 Εκδηλώσεις

ΤΡΙΤΗ 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Η Έλενα Ράπτη ομιλήτρια στο Κιάτο σε εκδήλωση
για την σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών
Με πρωτοβουλια της ΔΗΜ.ΤΟ Ν.Δ
ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ και με τη συνεργασία του
Νομικού προσώπου του δήμου Σικυωνίων " Η ΜΗΚΩΝΗ" πραγματοποιείται την
Δευτέρα 26 Νοεμβρίου στις 6 το απογευμα μία ενδιαφέρουσα εκδήλωση στο
Δημοτικό Θέατρο Κιάτου. Η εκδήλωση
την οποία οφείλει να παρακολουθήσει
κάθε γονιός, εκπαιδευτικός, αλλά και
ευαισθητοποιημένος πολίτης, έχει θέμα
«Πρόληψη της παιδικής σεξουαλικής
κακοποίησης». Σκοπός της εκδήλωσης
είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας, για το θέμα
της παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης,
προκειμένου τα μηνύματα να φτάσουν σε
γονείς και παιδιά.
Κεντρική ομιλήτρια θα είναι η Έλενα Ράπτη Βουλευτής Α΄Θεσσαλονίκης,

συντονίστρια της εκστρατείας «ΕΝΑ στα
ΠΕΝΤΕ» για τον τερματισμό της παιδικής
σεξουαλικής κακοποίησης του συμβουλίου της Ευρώπης στην Ελλάδα. Επίσης
ομιλητής θα είναι και ο κ. Χάρης Καραμπέτσος ψυχίατρος παιδιών και εφήβων
διδάκτωρ ιατρικής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου, επιστημονικός διευθυντής κέντρου πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής Υγείας " ΑΡΓΩ".
Η είσοδος είναι ελεύθερη.
Η εκστρατεία «ΕΝΑ στα ΠΕΝΤΕ» διανύει τον πέμπτο χρόνο της και βρίσκει
τεράστια απήχηση σε ολόκληρη την Ελλάδα, με δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, συναντήσεις και συνεργασίες με θεσμικούς και πολιτειακούς
παράγοντες, διανομή χιλιάδων αντιτύπων ενημερωτικού υλικού.

