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ΟΙ ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ
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ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Κερδίζει
το στοίχημα
του καλοκαιριού
ο Νανόπουλος
■ σελ. 9
■ σελ.

ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

8

ΔΉΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΊΩΝ

Νέα χρηματοδότηση
για τα σχολεία
Αναδασμός Φενεού
και ΟΧΕ Κορινθίας
επί τάπητος
■ σελ. 3

ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

Καθάρισαν
τον Πευκιά
■ σελ. 19

Από το πρόγραμμα «Φιλόδημος 2» για την κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την
πρόσβαση και εξυπηρέτηση Αμεα. ■ σελ. 6

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ

Θετικό πρόσημο στον απολογισμό της καραντίνας
Ο Αννίβας Παπακυριάκος ευχαριστεί τους υπαλλήλους των
δομών Κοινωνικής Πολιτικής
για την προσφορά τους και την
υποστήριξη της τοπικής κοινωνίας ■ σελ. 15

Μια ιστορία, μια μέρα: Η νέα στήλη της εφημερίδας μας
Διαβάστε κάθε μέρα μια νέα ιστορία: gnomipoliton.com/category/μια-μερα-μια-ιστορια/

■ σελ. 21
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Η σελίδα του Λέωντος...

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

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

Θ

Τ

α προσλαμβάνατε για καθαρίστρια κάποια που το σπίτι της
βρωμάει. Μάλλον όχι υποθέτω.
Θα επιλέγατε για διαχειριστή των οικονομικών της χώρας κάποιον που
χρωστάει τα μαυροκέφαλά του και
είναι και στρατηγικός κακοπληρωτής (δικός του ο χαρακτηρισμός).
Μην πείτε όχι, σκεφτείτε πρώτα!!!

ελικά τα πάτησαν εκείνα τα 16
στρέμματα στο Έβρο ή όχι. Ασαφής η απάντηση της κυβέρνησης. Για
καλό και για κακό πάντως, τους ρίξαμε και ένα διπλωματικό διάβημα που
ήταν όλο δικό τους. Ακόμη τρέχουν
έντρομοι οι Τούρκοι. Πάντως εγώ
έμαθα ότι προσπάθησαν αλλά είχε
πολλά κουνούπια και λασπουριά και
το μετάνιωσαν. Σιγά μην κάναμε και
πόλεμο για 16 παλιοστρέμματα!!!

Η

επιχειρηματικότητα
πρώτη
προτεραιότητα της κυβέρνησης, ακούω συνέχεια από επίσημα
χείλη.
Γνωστό μου άτομο αποφάσισε να
ιδρύσει μια επιχείρηση εκμεταλλευόμενο σχετικό πρόγραμμα επιδοτήσεων. Τίποτα σπουδαίο, μια απλή
προσωπική επιχείρηση.
Όλα ηλεκτρονικά έλεγαν οι οδηγίες
και μπράβο τους.
Το πρώτο βήμα έγινε πριν από 3 μήνες και πριν λίγες μέρες κατάφερε,
με πολύ προσπάθεια και προσωπική
επίσκεψη σε έναν από τους εμπλεκόμενους φορείς, να ολοκληρώσει
την πρώτη φάση επικοινωνίας με τις
υπηρεσίας.
Θα ακολουθήσει και μια δεύτερη
φάση. Κανένα πρόβλημα τώρα που
απέκτησε σχετική εμπειρία, παιχνιδάκι θα είναι. Ελπίζει δε να πάρει την
άδεια εντός του τρέχοντος έτους.
Ευτυχώς που είναι ΠΡΩΤΗ προτεραιότητα για την κυβέρνηση και όλα
γίνονται ηλεκτρονικά.
Άμα δείτε εσείς ανάπτυξη να μου
τρυπήσετε τη μύτη!!!

Κ

άποιος να θυμίσει στην κυβέρνηση ότι οι φυλακές λέγονται
‘Σωφρονιστικά’ καταστήματα και
όχι ‘Τιμωρητικά’. Και ότι χρειαστήκαμε αιώνες νομικού πολιτισμού για
να το πετύχουμε. Ας μη γυρίσουμε
πάλι στο μεσαίωνα!!!

Τ

ο 1967, με την κατάληψη της
εξουσίας από την χούντα των
συνταγματαρχών, τα ΜΜΕ(ΕΡΤ,
ΥΕΝΕΔ, εφημερίδες) είχαν αυστηρή
εντολή να μη μεταδίδουν δυσάρεστες ειδήσεις (ούτε για τον καιρό),
παρά μόνο ευνοϊκές για την κυβέρνηση.
Σήμερα τα συστημικά ΜΜΕ κάνουν
το ίδιο, αλλά κανείς δεν τους δίνει
αυστηρή εντολή. Το κάνουν οικειοθελώς.
Τώρα έχουμε Δημοκρατία όπως καταλάβατε και όσοι διαδίδουν κάτι για
οικονομικά συμφέροντα κλπ, είναι
εχθροί του Έθνους και της Δημοκρατίας. Τελεία!!!

Θ

α μάθατε φαντάζομαι για το νέο φαντασμαγορικό όπλο(κανόνι λέιζερ)
των Αμερικανών. Αυτό που δεν ξέρετε ίσως είναι ότι την τεχνολογία τους
την πούλησε η αφεντιά μου. Συγκεκριμένα τους έδωσα τη μυστική φόρμουλα
που ο Δίας έριχνε κεραυνούς στα κεφάλια όσων δεν χώνευε. Οι Αμερικάνοι
μου έδωσαν ως αμοιβή 500 δις δολάρια. Καλά ακούσατε 500 δις δολάρια.
Δε με πιστεύετε και γελάτε εεε…
Τον αξιότιμο συμπολίτη μας που ισχυρίζεται ότι πούλησε την τεχνολογία για
τα καύσιμα που έβαζε ο Θεός Απόλλωνας στο άρμα του, για να περιφέρει τον
ήλιο γύρω από τη γη και εισέπραξε 600 δις δολάρια, όμως τον πιστεύετε. Και
επιπλέον έφτιαξε και κόμμα και δεν είναι απίθανο να τον δούμε και στη βουλή.
Και τότε θα γελάσουμε όλοι μαζί!!!

107

κρούσματα κορονοϊού σε
χριστιανική εκκλησία της
Γερμανίας. Έμαθα ότι ο Γερμανός
επίσκοπος τηλεφώνησε σε γνωστό
Πελοποννήσιο ομόλογό του και του
ζήτησε συμβουλές.
Υπεκλάπη ο παρακάτω διάλογος:
- Σεβασμιότατε αδελφέ Αμβ***ε, τι
κόλπα κάνεις και οι δικοί σου δεν αρρωσταίνουν;
- Κόφτους τις μπύρες και πέσ’ τους να
πίνουν κάθε πρωί αγιασμό, αδελφέ
Fritsch.
- Was…..
Πρόλαβε να εκφωνήσει ο αδελφός
Fritsch πριν πέσει λιπόθυμος!!!

Α

ν δεν λαβαίναμε μέτρα για την
πανδημία θα είχαμε 13.000 νεκρούς μας ενημέρωσε ο φύλακας άγγελός μας κος Τσόδρας. Η Σουηδία
που δεν έλαβε μέτρα και είναι περίπου σαν εμάς, έχει 4.350. Οι Σουηδοί
είναι πιο ανθεκτικοί ή κάποιοι υπολογίζουν λάθος. Ιδού το ερώτημα!!!

Τ

ο ξύλο της αρκούδας έφαγε κρητικός από το Ηράκλειο, από τα
όργανα της τάξης του Χρυσοχοΐδη.
Μόνη του παρανομία, είχε λίγο πιο
σκούρο δέρμα από το συνηθισμένο και τα όργανα του νόμου και της
τάξης, τον θεώρησαν Πακιστανό. Ως
γνωστόν τους Πακιστανούς μπορούμε να τους δέρνουμε όποτε θέλουμε,
γιατί έτσι μας αρέσει.
Όσοι σπεύδετε στις παραλίες και ψηνόσαστε με τις ώρες να αποκτήσετε
χρώμα ξανασκεφτείτε το!!!
Στο παρελθόν στα πλαίσια πάντα του
νόμου και της τάξης είχαν τσουβαλιάσει κάμποσους Αλβανούς οικονομικούς μετανάστες από τα χωριά μας και
τους επέστρεψαν πίσω στην Αλβανία.
Ανάμεσά τους ήταν και Έλληνας κάτοικος διπλανού χωριού που, για κακή
του τύχη, έμοιαζε με Αλβανό(!). Μπορεί να μην έπεισε τις ελληνικές αρχές
για την εθνικότητά του, ευτυχώς όμως
τον κατάλαβαν οι αλβανικές και μας
τον επέστρεψαν σώο!!!
Ηθικό δίδαγμα : ούτε να μαυρίσετε
ούτε να αδυνατίσετε. Κινδυνεύετε!!!

Γνώμη
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Περιφέρεια Πελοποννήσου
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Εκδήλωση Τιμής και Μνήμης για τη Γενοκτονία των Ποντίων
Την Κυριακή 24 Μαΐου χοροστατούντος του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Κορίνθου κ. Διονυσίου τελέστηκε
δοξολογία στον Ιερό Ναό Αποστόλου
Παύλου στην Κόρινθο για την Ημέρα
Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Παρευρέθηκε και
στη συνέχεια κατέθεσε στεφάνι με
την παρουσία περιορισμένου αριθμού
ατόμων ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Κορινθίας κ. Αναστάσιος Γκιολής.
Μεταξύ άλλων ο κ. Γκιολής ανέφε-

Εκκλησία
Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Συνάντηση με
τον Μητροπολίτη
Κορινθίας, Διονύσιο

Σε συνέχεια της συνεργασίας
στήριξης της Περιφέρειας Πελοποννήσου και της Περιφερειακής
Ενότητας Κορινθίας καθώς και
της πολύ καλής σχέσης τους, ο
Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Κορινθίας κ. Αναστάσιος Γκιολής συναντήθηκε την Τετάρτη 20 Μαΐου
με το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη
Κορίνθου Διονύσιο.
Στην συνάντησή τους μεταξύ άλλων αναφέρθηκαν στην
ανάπτυξη του νομού Κορινθίας,
στα τρέχοντα αλλά και επικείμενα
έργα που εκπονούνται από την
ΠΕ, προκειμένου στην καλύτερη
καθημερινότητα των πολιτών και
των πιστών του νομού.
Ο Μητροπολίτης ευχαρίστησε
μέσω του κ. Γκιολή και τον
Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ.
Παναγιώτη Νίκα για τη συνεισφορά της Περιφέρειας στο φιλανθρωπικό έργο της Μητρόπολης.

ρε πως «χρέος μας είναι όχι μόνο να
μην ξεχάσουμε τον άδικο χαμό των
353.000 αθώων σφραγισθέντων Ελλήνων του Πόντου αλλά και να συνεχίσουμε να διατηρούμε ζωντανή την
προσφορά των διασωθέντων στην
ανόρθωση του Ελληνικού Κράτους.
Τέλος, οφείλουμε να στεκόμαστε δίπλα στους Έλληνες Ποντίους, ως
ελάχιστο φόρο τιμής προκειμένου να
συνεχιστεί ο πολιτισμός, τα ήθη και τα
έθιμα τους».

Συσκέψεις υπό τον περιφερειάρχη Π. Νίκα στην Κόρινθο

Αναδασμός Φενεού και ΟΧΕ
Κορινθίας τέθηκαν επί τάπητος

Σ

ειρά σημαντικών ζητημάτων της Π.Ε. Κορινθίας
αποτέλεσαν το αντικείμενο σειράς συσκέψεων που
ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας είχε στο Διοικητήριο της Π.Ε. στην Κόρινθο, την Παρασκευή 29 Μαΐου.

ριφέρεια θα καταβάλει όλα τα χρήματα που απαιτούνται
για τα έργα υποδομής τα οποία θα υποδειχθούν από την
σχετική μελέτη αυτού του σημαντικού για την ορεινή Κορινθία έργου.

ΟΧΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Η πρώτη από τις συσκέψεις αφορούσε το θέμα του αναΑκολούθησε σύσκεψη για Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδασμού 7.000 στρεμμάτων στην περιοχή της
δυση (ΟΧΕ) Κορινθίας, ο προϋπολογισμός της
Αρχαίας Φενεού, του Πανοράματος και του
n
οποίας με την υπερδέσμευση, όπως σημείΜατίου και σε αυτή συμμετείχαν οι μελετητές
Οι δήμοι θα
ωσε ο περιφερειάρχης, μπορεί να φθάσει τα
κάνουν εισηγήσεις 19.000.000 ευρώ.
του έργου, στελέχη από όλες τις εμπλεκόμενες
και η Περιφέρεια
υπηρεσίες καθώς και ο δήμαρχος Σικυωνίων
Από αυτά, τα 3 εκατομμύρια μαζί με το ποσοστό
θα αποφασίσει
Σπύρος Σταματόπουλος.
της υπερδέσμευσης προορίζονται για παρεμβάμε πνεύμα
Από τον περιφερειάρχη δόθηκαν οδηγίες για
σεις και έργα κοινωνικού χαρακτήρα, ως προς
δικαιοσύνης και
την άμεση συγκρότηση των απαιτούμενων επιτα οποία ο Π. Νίκας συνέστησε να δοθεί προτροπών, που πρέπει να έχει γίνει μέχρι τις 10 αντικειμενικότητας. τεραιότητα στην υποστήριξη των αμεα και στην
Ιουνίου, με τον Π. Νίκα να σημειώνει ότι η Πεαντιμετώπιση των εξαρτήσεων.
ΓΥΡΙΣΤΕ ΣΕΛΙΔΑ
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Τα υπόλοιπα 9 εκατομμύρια, μαζί με το ποσοστό της υπερδέσμευσης,
προορίζεται για έργα υποδομών, στα οποία ο περιφερειάρχης κάλεσε
να δοθεί προτεραιότητα σε έργα αναβάθμισης του επαρχιακού οδικού
δικτύου και σε έργα πολιτισμού.
Ο περιφερειάρχης -παρουσία του αντιπεριφερειάρχη Κορινθίας Τάσου
Γκιολή, των θεματικών αντιπεριφερειαρχών Χάρη Βυτινιώτη και Αθηνάς Κόρκα, δημάρχων και αντιδημάρχων δήμων της Κορινθίας, καθώς
και υπηρεσιακών στελεχών, όπως οι προϊστάμενος των Διευθύνσεων
Τεχνικών Εργων της έδρας και της Π.Ε. Κορινθίας Γιώργος Μουταφίδης
και Νίκος Λούτας αντίστοιχα- σημείωσε ότι οι πιστώσεις θα μοιραστούν
ισομερώς και τόνισε ότι είναι αναγκαίο να διαπιστωθούν ποια έργα είναι
ώριμα μελετητικά και ποια μπορούν να έχουν γρήγορα ώριμες μελέτες.
“Οι δήμοι θα κάνουν εισηγήσεις και η Περιφέρεια θα αποφασίσει με
πνεύμα δικαιοσύνης και αντικειμενικότητας” κατέληξε ο Π. Νίκας, ο
οποίος στη διάρκεια της επίσκεψής του στην Κόρινθο υπέγραψε και
συμβάσεις διαφόρων έργων, κυρίως αντιπλημμυρικών έργων προϋπολιογισμού 80.000 ευρώ τα οποία αφορούν καθαρισμούς σε ρέματα
στην περιοχή του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης.

Αεροψεκασμοί κουνουποκτονίας στο αρχαίο λιμάνι του Λεχαίου
Σε εξέλιξη βρίσκεται το πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών
στην Περιφέρεια Πελοποννήσου
και στο πλαίσιο αυτό, την Τρίτη
26 Μαΐου, έγιναν αεροψεκασμοί
στους αρχαιολογικούς χώρους
του αρχαίου λιμανιού του Λέχαιου, στην Π.Ε. Κορινθίας.
Συγκεκριμένα,
αξιοποιώντας
σύγχρονες μεθόδους, εφαρμόστηκαν αεροψεκασμοί προνυμ-

φοκτονίας σε πλημμυρισμένες
εκτάσεις στο Αρχαίο λιμάνι του
Δήμου Κορίνθου καθώς επίσης
σε και άλλες περιοχές.
Οι αεροεφαρμογές πραγματοποιήθηκαν παρουσία του αντιπεριφερειάρχη Κορινθίας Τάσου
Γκιολή και υπό την εποπτεία του
Γενικού Διευθυντή Δημόσιας
Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας
Βασίλη Διαμαντόπουλου.

Συμβάσεις για δύο αντιπλημμυρικά
στην Π.Ε. Κορινθίας υπέγραψε
ο περιφερειάρχης Παν. Νίκας

Δύο συμβάσεις για αντιπλημμυρικά έργα στην Π.Ε. Κορινθίας υπέγραψε ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου
Παναγιώτης Νίκας, που επισκέφθηκε την Παρασκευή 22 Μαΐου την Κόρινθο.
Ο περιφερειάρχης, στο Διοικητήριο της Περιφερειακής Ενότητας,είχε
συνεργασία με τους αντιπεριφερειάρχες Κορινθίας Τάσο Γκιολή, Υποδομών Χάρη Βυτινιώτη και Πολιτισμού
Αθηνά Κόρκα, όπως επίσης και με

υπηρεσιακά στελέχη της Π.Ε. Κορινθίας.
Στο πλαίσιο αυτών των συνεργασιών τακτοποιήθηκαν, μεταξύ άλλων,
ζητήματα που αφορούσαν τη λειτουργία του μοναδικού εργοστασίου
εμφιάλωσης του νερού Λουτρακίου.
Εξ άλλου, ο Π. Νίκας συναντήθηκε
με εκπροσώπους της Μικρασιατικής
Στέγης Κορίνθου οι οποίοι του έθεσαν το ζήτημα της επισκευής του
κτηρίου που φιλοξενεί τον σύλλογο.

Γνώμη
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δήμος Σικυωνίων
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Νέα χρηματοδότηση στο δήμο Σικυωνίων για τα σχολεία
Νέα χρηματοδότηση από το
πρόγραμμα «Φιλόδημος 2» εξασφάλισε ο δήμος Σικυωνίων
για την κατασκευή ραμπών και
χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και εξυπηρέτηση Αμεα.
Την είδηση ανακοίνωσε ο ίδιος
ο δήμαρχος Σικυωνίων Σπύρος
Σταματόπουλος, ενώ το ύψος
της χρηματοδότησης αγγίζει τα
70.000€.
Το έργο αποσκοπεί στη βελτίωση των υποδομών της πρωτο-

βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του δήμου Σικυωνίων
και στην αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τομέα της εκπαίδευσης.
Οι κατασκευές θα γίνουν σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές
προδιαγραφές του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
καθώς και σύμφωνα με τη νομοθεσία για την προσβασιμότητα
των ΑΜΕΑ σε δημόσια κτίρια και
κοινόχρηστους χώρους.

Το Στάδιο στο Κιάτο άνοιξε τις πόρτες του
και αποκάλυψε ένα νέο στίβο�
Στη διάρκεια της καραντίνας ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής και τοποθέτησης νέου κουλουάρ

Α

πό τη Δευτέρα 25 Μαΐου το
Δημοτικό Στάδιο Κιάτου άνοιξε τις πύλες του στους πολίτες, στους αθλητές και στους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων για
εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ, τις στρατιωτικές
σχολές κ.α. Η επανέναρξη της λειτουργίας του αποκάλυψε ότι το διάστημα της
καραντίνας ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής στίβου και έτσι το Στάδιο
προσφέρει αναβαθμισμένες υπηρεσίες
άθλησης σε όλους τους δημότες.
Θυμίζουμε ότι η εγκατάσταση του
νέου στίβου στο Δημοτικό Στάδιο του
Κιάτου, όπως σημείωσε ο δήμαρχος
Σικυωνίων Σπύρος Σταματόπουλος,
είναι μόνο η αρχή μιας σειράς παρεμβάσεων και νέων έργων με αποκορύφωμα το νέο Στάδιο Ολυμπιακών Προδιαγραφών, αλλά και τα γήπεδα τένις και το
γήπεδο ποδοσφαίρου στο Κρυονέρι.

Προϋποθέσεις για την άθληση
στο Δημοτικό Στάδιο
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη
χρήση των αθλητικών εγκαταστά-

σεων, είναι η συμπλήρωση των
απαραίτητων δικαιολογητικών και η
τηλεφωνική επικοινωνία με το γραφείο του ΝΠΔΔ Η ΜΗΚΩΝΗ για τον
προγραμματισμό της ώρας άθλησης.
Ώρες λειτουργίας σταδίου: Δευτέ-

ρα – Παρασκευή | 9 -11 π.μ. και 6
-10 μ.μ.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
Για τους πολίτες: ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΘΛΟΥΜΕΝΟΥ (Συμπλήρωση και επίδειξη κατά την είσοδο

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

στο στάδιο)
Για τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων: ΙΑΤΡΙΚΗ_ΒΕΒΑΙΩΣΗ (Αποστολή ή κατάθεση στο
γραφείο του ΝΠΔΔ Η ΜΗΚΩΝΗ)
Για τους αθλητές ισχύουν οι οδηγίες ασφαλούς άσκησης τις οποίες συνέταξε η Υγειονομική Επιστημονική
Επιτροπή της Γενικής Γραμματείας
Αθλητισμού και συμπληρωματικά οι
ειδικές οδηγίες οι οποίες προτείνονται από τις ομοσπονδίες. | Ειδικά
Πρωτόκολλα Αθλημάτων
Όλοι οι ενδιαφερόμενοι κατά την
είσοδο και έξοδο τους από το στάδιο
θα πρέπει να υπογράφουν στον κατάλογο εισερχομένων-εξερχομένων
σταδίου.
Για τον προγραμματισμό της ώρας
άθλησης πρέπει να επικοινωνήσετε με το γραφείο της Μηκώνης από
Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 9
– 2 μ.μ. στο τηλέφωνο: 27420 21921
Τα δικαιολογητικά μπορείτε να
τα στείλετε στο email: mikoni.ds@
gmail.com
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700.000€ για το Κλειστό Γυμναστήριο
στο Κιάτο υπέγραψε ο Σταματόπουλος
Συμβασιοποιήθηκε το έργο της Ενεργειακής Αναβάθμισης – Ποιες οι θετικές
επιπτώσεις που αναμένονται για το περιβάλλον και την τοπική κοινωνία

Σ

την υπογραφή της σύμβασης για την ενεργειακή
αναβάθμιση του Κλειστού
Γυμναστηρίου στο Κιάτο
προχώρησε ο δήμαρχος Σικυωνίων
Σπύρος Σταματόπουλος. Η σύμβαση
αφορά έργο συνολικού προϋπολογισμού 700.000€ που χρηματοδοτείται εξ’ ολοκλήρου από το ΕΣΠΑ.

Το έργο που συμβασιοποιήθηκε και
θα ξεκινήσει άμεσα, εξασφαλίζει την
Ενεργειακή αναβάθμιση και εξοικονόμηση ενέργειας στο Κλειστό Γυμναστήριο του Κιάτου μέσα από μία
σειρά εργασιών που είναι:
1. Προσθήκη περιμετρικού κελύφους
για θερμομόνωση των εξωτερικών τοίχων
2. Αντικατάσταση πάνελ οροφής για
την βελτιστοποίηση της θερμικής
αγωγιμότητας
3. Μόνωση δαπέδου για την βελτιστοποίηση της θερμικής αγωγιμότητας
4. Αντικατάσταση κουφωμάτων και
υαλοπινάκων με νέα πιστοποιημένα υψηλής ενεργειακής απόδοσης
5. Αντικατάσταση υπάρχοντος συστήματος τεχνητού φωτισμού με
νέο σύγχρονης τεχνολογίας τύπου
LED για την εξοικονόμησης ενέργειας
6. Αντικατάσταση υφιστάμενου
συστήματος θέρμανσης και ανα-

βάθμιση αυτού με σύστημα ψύξης –
θέρμανσης (αντλίας θερμότητας)
7. Αντικατάσταση υφιστάμενων θερμαντήρων ύδατος με ηλιακό σύστημα
8. Φυτεύσεις δέντρων στον ακάλυπτο χώρο της νότιας πλευράς για
την βελτιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου
Με την ολοκλήρωση των ανωτέρω
εργασιών, θα επιτευχθεί η αναβάθμιση της ενεργειακής απόδοσης του

Ποσειδώνος 19 - ΚΙΑΤΟ

Κλειστού Γυμναστηρίου, από την
κατηγορία Ε στην κατηγορία Β+. Το
γεγονός αυτό συνεπάγεται σειρά θετικών επιπτώσεων στο περιβάλλον,
την τοπική κοινωνία και οικονομία.
Η εξοικονόμηση ενέργειας ωφελεί
άμεσα το περιβάλλον αφού μειώνεται
η ατμοσφαιρική ρύπανση παράλληλα
όμως, συνεπάγεται και την σημαντική
μείωση των αντίστοιχων δαπανών.
Τα κονδύλια που εξοικονομούνται
μπορούν να διατεθούν προς όφελος

άλλων κοινωνικών δράσεων ενισχύοντας την τοπική οικονομία.
Τέλος, ο νέος σύγχρονος και ενεργειακά αναβαθμισμένος χώρος άθλησης, παρέχοντας αναβαθμισμένες
υπηρεσίες θα αποτελέσει άλλο ένα
σημείο προσέλκυσης και ικανοποίησης τόσο των κατοίκων όσων και
των επισκεπτών της περιοχής, δεδομένου μάλιστα ότι το Κιάτο αποτελεί
πόλο τουριστικού ενδιαφέροντος και
θερινό προορισμό.

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

food • coffee • drink & more...

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν
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Τοποθετήθηκε ειδικό μηχάνημα για Αμεα στην παραλία Κ.Διμηνιού

ΦΩΤΟ Β ΜΑΜΑΣΗΣ

Σ

την παραλία Πευκιά Κάτω Διμηνιού τοποθετήθηκε από τον
δήμο Σικυωνίων ειδικό μηχάνημα Seatrac, που επιτρέπει σε συνανθρώπους μας με προβλήματα κινητικότητας να κάνουν αυτόνομα μπάνιο στη
θάλασσα. Η τοποθέτησή του χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ “Ανταγωνιστικότητα,
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία”.
Το SeaTrac λειτουργεί ως βοηθητικός
εξοπλισμός, ο οποίος χρησιμοποιείται
από άτομα με κινητική αναπηρία ή περιορισμένη κινητικότητα, ώστε να διευκολύνει την αυτόνομη πρόσβαση τους
στη θάλασσα. Η κύρια ιδέα της τοποθέτησής του είναι να δώσει στα άτομα με
αναπηρία την ευκαιρία να απολαύσουν
μια απλή δραστηριότητα όπως το κολύμπι χωρίς καμία άλλη βοήθεια.

Ο μηχανισμός αποτελείται από ράγες,
πάνω στις οποίες κινείται ένα ειδικά διαμορφωμένο κάθισμα. Ο χρήστης πατώντας ένα κουμπί στο τηλεχειριστήριο

του, μεταφέρεται από την παραλία μέσα
στο νερό σε ασφαλές βάθος. Μόλις
τελειώσει το μπάνιο του επιβιβάζεται
στην καρέκλα και πάλι πατώντας ένα

κουμπί επιστρέφει στη στεριά.
Το SeaTrac είναι ενεργειακά αυτόνομο,
καθώς τροφοδοτείται από ηλιακό πάνελ, ενώ δεν αποτελεί μόνιμη εγκατάσταση. Τοποθετείται στην παραλία στις
αρχές του καλοκαιριού και να απομακρύνεται το φθινόπωρο, ώστε να προστατευτεί από τις φθορές και τις κακές
καιρικές συνθήκες του χειμώνα.
Η τοποθέτησή του στην παραλία του
Πευκιά Κάτω Διμηνιού αναβαθμίζει την
περιοχή και την κάνει φιλική, προσβάσιμη και λειτουργική για όλους τους
συνανθρώπους μας, χωρίς διακρίσεις,
ενώ αποτελεί οπωσδήποτε πόλο έλξης
για όλους τους επισκέπτες που μπορούν να έρχονται για διακοπές και να
απολαμβάνουν το μπάνιο τους στα καθαρά νερά του Κορινθιακού.
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Οι Γαλάζιες σημαίες του Κορινθιακού
Οι δήμοι Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης, Σικυωνίων, Βέλου-Βόχας και ΛουτρακίουΑγίων Θεοδώρων εξασφάλισαν και φέτος γαλάζιες σημαίες για τις παραλίες τους

Α

νακοινώθηκαν πριν λίγες μέρες
οι βραβευμένες με Γαλάζιες σημαίες ακτές της Κορινθίας. Οι
τέσσερις από τους πέντε παράλιους δήμους κατέκτησαν και φέτος την πολυπόθητη σημαία που υποδεικνύει το βαθμό
οργάνωσης, ασφάλειας και παροχών και
διευκολύνσεων που έχει η παραλία που
την αναρτά.
Ο δήμος Κορινθίων από την άλλη δεν
είχε και φέτος την ευκαιρία να συμπεριλαμβάνεται στους «γαλάζιους σημαιοφόρους» διότι η προηγούμενη δημοτική
αρχή κατά πάγια τακτική δεν κατέθετε
πρόταση στο πρόγραμμα. Νομίζουμε ότι
και αυτό θα το αλλάξει ο Βασίλης Νανόπουλος, ο νέος δήμαρχος Κορινθίων.
Προς το παρόν βέβαια φρόντισε φέτος οι
παραλίες να είναι χάρμα οφθαλμών και
θέλγητρο επίσκεψης!

Οι βραβευμένες παραλίες
του Κορινθιακού

ΔΉΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΊΟΥ - ΑΓΊΩΝ
ΘΕΟΔΏΡΩΝ
• Λουτράκι 1
• Λουτράκι 2
• Πευκάκια-Άγιοι Θεόδωροι (Σαρωνικός κόλπος)
ΔΉΜΟΣ ΒΈΛΟΥ-ΒΌΧΑΣ
• Βραχάτι
• Κοκκώνι

ΔΉΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΊΩΝ
• Πευκιάς
ΔΉΜΟΣ ΞΥΛΟΚΆΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΊΝΗΣ
• Ξυλόκαστρο-Πευκιάς
• Συκιά

Τι είναι τελικά η Γαλάζια Σημαία;
Η Ελληνική Εταιρία Προστασίας της
Φύσης (ΕΕΠΦ) είναι από το 1992 ο εθνικός χειριστής του προγράμματος «Γαλάζια Σημαία» . Η «Γαλάζια Σημαία» είναι
ένα παγκόσμιο (πάνω από 50 χώρες σε
όλο τον πλανήτη) σύμβολο ποιότητας, το
οποίο απονέμεται με αυστηρά κριτήρια
σε οργανωμένες ακτές και μαρίνες τις
οποίες διαχειρίζονται παράκτιοι Δήμοι,
ξενοδόχοι και άλλοι φορείς ή και σε σκάφη που πληρούν τα σχετικά κριτήρια.

Τα κριτήρια για να απονεμηθεί η
Γαλάζια Σημαία
Για να κερδίσει μια ακτή τη Γαλάζια Σημαία πρέπει να πληροί αυστηρά κριτήρια
που σχετίζονται με:
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΉ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗ ΚΑΙ
ΠΛΗΡΟΦΌΡΗΣΗ
• Πληροφορίες για το παράκτιο οικοσύστημα και το ευαίσθητο φυσικό περιβάλλον στον παράκτιο χώρο.
• Συνεχής πληροφόρηση του κοινού για
την ποιότητα των νερών κολύμβησης.
• Πληροφορίες για το Διεθνές Πρόγραμ-

μα «Γαλάζια Σημαία» στον Πίνακα Ανακοινώσεων της ακτής.
• Έντυπες πληροφορίες και αναρτημένες οδηγίες συμπεριφοράς για την
ακτή.
• Δραστηριότητες που να προβάλουν
ενεργά τη προστασία του φυσικού περιβάλλοντος της ακτής.
ΠΟΙΌΤΗΤΑ ΝΕΡΏΝ ΚΟΛΎΜΒΗΣΗΣ
• Ποιότητα των νερών κολύμβησης,
που να επιβεβαιώνεται με δειγματοληπτικές μετρήσεις
• Μη απόρριψη βιομηχανικών λυμάτων
στην ακτή
• Επεξεργασία αστικών λυμάτων, όπως
απαιτεί η Ευρωπαϊκή Οδηγία
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΉ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ
• Σχέδιο χρήσης γης και περιβαλλοντική
διαχείριση
• Περιοδικός καθαρισμός της ακτής από
σκουπίδια, αποτσίγαρα κλπ.
• Επαρκείς κάδοι απορριμμάτων, που να
αδειάζονται σε τακτά διαστήματα

• Διευκολύνσεις για ανακυκλώσιμα υλικά
• Επαρκείς εγκαταστάσεις υγιεινής, με
ελεγχόμενο σύστημα αποχέτευσης
• Απαγόρευση της οδήγησης οχημάτων
και μοτοποδηλάτων στην ακτή
• Απαγόρευση της ελεύθερης κατασκήνωσης
• Επιτήρηση κατοικίδιων ζώων στην
ακτή
• Συντήρηση κτιρίων και εξοπλισμού
στην ακτή
ΑΣΦΆΛΕΙΑ, ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΆ,
ΠΡΏΤΕΣ ΒΟΉΘΕΙΕΣ, ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ ΚΑΙ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΆΣΕΙΣ
• Εκπαιδευμένοι ναυαγοσώστες – ή
άμεση πρόσβαση σε τηλέφωνο – σωστικά εφόδια και πρώτες βοήθειες
• Σχέδια για την αντιμετώπιση κάποιου
ατυχήματος ρύπανσης, με άμεση ενημέρωση του κοινού
• Ασφαλής δίοδος στην ακτή και φροντίδα για άτομα με ειδικές ανάγκες

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν
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Κερδίζει το στοίχημα του
καλοκαιριού ο Νανόπουλος�
Σε δύο φάσεις εξελίσσονται τα έργα καθαριότητας, συντήρησης πρασίνου
και διαμόρφωσης σε όλες τις παραλίες του δήμου Κορινθίων – Πρόσω ολοταχώς
για ένα διαφορετικό και ασφαλές καλοκαίρι!

Έ

χουμε ξαναπεί ότι ο δήμαρχος
Κορινθίων Βασίλης Νανόπουλος είναι μεθοδικός στις
κινήσεις του. Τίποτα περιττό, τίποτα
τυχαίο, τίποτα χωρίς πρόγραμμα και
οργάνωση. Έτσι λοιπόν, η επιχείρηση
"καλοκαίρι 2020" μπήκε μπρος στις
παραλίες του δήμου με οργανωμένο
σχέδιο. Συστηματικά και λειτουργικά
οι υπηρεσίες του δήμου επιδόθηκαν
σε εργασίες καθαριότητας, συντήρησης των κοινοχρήστων χώρων αλλά
και διαμόρφωσης των ακτών σε δύο
διαδοχικές φάσεις.
Από την Παρασκευή 15 Μαΐου ξεκίνησαν οι εργασίες στην παραλία Μεγάλου Αλεξάνδρου “Καλάμια”. Στη
μάχη ρίχτηκαν 40 και πλέον υπάλληλοι των τμημάτων Πρασίνου και
Καθαριότητας, οι οποίοι κλάδεψαν
τα δέντρα, κούρεψαν τους θάμνους,
έκοψαν τα χορτάρια, καθάρισαν την
ακτή από σκουπίδια, έβαψαν παγκάκια, σκούπισαν κ.ά.
Οι εργασίες συνεχίστηκαν και την Τετάρτη 20 Μαΐου, η παρέμβαση έγινε
επί της ακτής με ειδικό μηχάνημα το
οποίο «έστρωσε» το βότσαλο, καθιστώντας το χώρο όμορφο και ασφαλή
για να υποδεχτεί τους λουόμενους.
Παράλληλα πραγματοποιήθηκαν συντηρήσεις των υποδομών: Οι παλιές

ντουζιέρες αντικαταστάθηκαν, ενώ
θα τοποθετηθούν κατά μήκος της παραλίας υποδομές αποδυτηρίων. Τέλος, στα Καλάμια φέτος το καλοκαίρι
θα υπάρχει και ναυαγοσώστης, αφού
η παραλία έχει χαρακτηριστεί ως «πολυσύχναστη».

Οι άλλες παραλίες του δήμου
Μετά τα "Καλάμια" οι εργασίες συντήρησης και καθαριότητας επεκτάθηκαν σταδιακά σε όλες τις παραλίες
του δήμου Κορινθίων έτσι ώστε φέ-

τος το καλοκαίρι να είναι διαφορετικό
από κάθε άποψη: Πιο όμορφο, πιο
οργανωμένο, πιο ελκυστικό και πιο
ασφαλές για όλους τους κατοίκους
και επισκέπτες της περιοχής.
Το Σαββατοκύριακο 23-24 Μαΐου εργασίες έγιναν στις παραλίες Κανταρέ,
Ποσειδωνία, Αρχαίο Λιμάνι και Άσσου ενώ τη Δευτέρα 25 Μαΐου από
το πρωί, η συνέχεια καταγράφηκε
σε Ποσειδωνία εκ νέου και Ιερατική,
αλλά και στο παραλιακό μέτωπο του
Σαρωνικού.

ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟ

Ι. Π. ∆ΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΓΡΑΕΡΙΟ
ΑΣΣΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΗΛ. 27410 87149

Αισθητική αναβάθμιση και
υπεροχή
Το παραλιακό μέτωπο του δήμου Κορινθίων αλλάζει όψη! Μεταμορφώνεται και αποκτά την φροντίδα και τις
υποδομές που επιβάλλεται. Ο δήμαρχος Κορινθίων Βασίλης Νανόπουλος
και η δημοτική αρχή, γνωρίζοντας
καλά την αξία ειδικά της φετινής περιόδου αλλά και τις τεράστιες ελλείψεις
που έρχονται από τα προηγούμενα
χρόνια παρεμβαίνει πολυεπίπεδα σε
όλες τις παραλίες .
Αποκαθιστά την εικόνα τους. Θέτει
προϋποθέσεις αναβάθμισής τους!
Στέκεται με σεβασμό έναντι εκείνων
που επενδύουν σε αυτές αλλά και
στους πολίτες που τις επισκέπτονται
για την ξεκούραση και τα μπάνια τους.
Συνοπτικά οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν σε όλες τις παραλίες ήταν:
• Παρέμβαση με ειδικό μηχάνημα για
τον καθαρισμό και την διαμόρφωση
της παραλίας
• Πλύσιμο πεζοδρόμων – κάδων και
φροντίδα πρασίνου
• Συντήρηση υπαρχόντων υποδομών (παγκάκια – φωτιστικά)
• Τοποθέτηση καινούργιων ντουζιέρων, ήδη έχουν τοποθετηθεί στα
Καλάμια, ακολουθούν οι παραλίες
ΓΥΡΙΣΤΕ ΣΕΛΙΔΑ
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Γνώμη
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σε Ποσειδωνία, Ιερατική, Κανταρέ αλλά και στις παραλίες
των πρώην Καποδιστριακών δήμων
• Τοποθέτηση ομπρελών για την χρήση τους από τους λουομένους
• Τοποθέτηση αποδυτηρίων για την διευκόλυνση των λουομένων
• Τοποθέτηση ναυαγοσωστών στην παραλία «Καλάμια» ως
ορίζεται από τον χαρακτηρισμό της ως «πολυσύχναστη»
Παράλληλα, ο Δήμος Κορινθίων προκειμένου να καταστήσει την Κόρινθο προορισμό εσωτερικού τουρισμού ειδικά
την φετινή χρονιά και να στηρίξει τις επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πανδημία, θα υλοποιήσει στοχευμένη διαφημιστική καμπάνια στα ΜΜΕ των Αθηνών από τις αρχές Ιουνίου. Σε συνεργασία δε με τα καταστήματα της παραλίας θα
προχωρήσει σε όλες εκείνες τις παράλληλες δράσεις που
είναι αναγκαίες για το σκοπό αυτό.
Και όπως πολύ εύστοχα σημειώνεται στο Δελτίο Τύπου του
δήμου Κορινθίων: «Αφήνουμε στο παρελθόν την απαξίωση και την υποβάθμιση. Δουλεύουμε για την αξιοποίηση
και αναβάθμιση!
Είναι στοίχημα όλων μας και θα το κερδίσουμε!»

Σεβασμός και ενδιαφέρον για τους εργαζομένους του δήμου

Τ

ο κρίσιμο διάστημα της καραντίνας ο δήμος Κορινθίων
στάθηκε δίπλα στους δημότες
του με τις υπηρεσίες ανοιχτές και λειτουργούσες, σε δύο βάρδιες μάλιστα,
προκειμένου να προστατευθεί κατά το
δυνατόν η υγεία των εργαζομένων και
να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία των υπηρεσιών. Ο δήμαρχος
Βασίλης Νανόπουλος ο ενορχηστρωτής της επιτυχημένης και λεπτής αυτής
διαχείρισης, με το πέρας της δύσκολης
περιόδου απέδειξε έμπρακτα το σεβασμό και ενδιαφέρον που τρέφει για τους
εργαζόμενους.
Έτσι λοιπόν, από χθες, οι εργαζόμενοι
τόσο στις υπηρεσίες Κοινωνικής Πρόνοιας, όσο και των υπηρεσιών του δήμου που ήρθαν σε επαφή με το κοινό,
υποβλήθηκαν σταδιακά σε τεστ για τον
κορωνοϊό. Τα τεστ πραγματοποίησε ειδικευμένο κλιμάκιο του ΕΟΔΥ που ήρθε
στο δήμο μετά από αίτημα του δημάρχου Βασίλη Νανόπουλου.
Αρχικά, όπως είπαμε, έγιναν διαγνωστικά test για την νόσο COVID-19 στους

εργαζομένους του τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής και Πρόνοιας του δήμου
Κορινθίων. Οι εργαζόμενοι της δομής
στην διάρκεια της πανδημίας ήρθαν σε
επαφή με πλήθος πολιτών και ως εκ
τούτου κρίθηκε απαραίτητη η διαδικασία ελέγχου. Το κλιμάκιο του ΕΟΔΥ έλαβε τα δείγματα στο χώρο του ΣΤ΄ ΚΑΠΗ
Κορίνθου.

Κατόπιν, το κλιμάκιο του ΕΟΔΥ μετακόμισε στην αίθουσα του Δημοτικού
Συμβουλίου Κορινθίων, όπου συνεχίστηκαν οι διαγνωστικοί έλεγχοι για τη
νόσο Covid-19 στους εργαζόμενους του
δήμου Κορινθίων, που στο διάστημα
της πανδημίας εργάστηκαν σε ευαίσθητους τομείς (καθαρίστριες) ή ήρθαν σε
επαφή με κοινό.

Οι έλεγχοι ολοκληρώθηκαν και τα αποτελέσματα θα βγουν εντός ολίγων ημερών, ελπίζουμε με αρνητικό δείκτη για
όλους. Όπως και να ‘χει πάντα η πρωτοβουλία αυτή του δημάρχου Κορινθίων
ήταν ένα έμπρακτο και ηχηρό «ευχαριστώ» προς όλους τους εργαζομένους
του δήμου που το διάστημα της καραντίνας εργάστηκαν στην πρώτη γραμμή.

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν
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Συνάντηση Νανόπουλου – Καραφωτιά
Τι συζήτησε ο δήμαρχος Κορινθίων με τον νέο Διοικητή της Δομής Φιλοξενίας Προσφύγων
Την πρώτη συνάντηση του με τον
Διοικητή της Δομής Μεταναστών στην
Κόρινθο κ. Άγγελο Καραφωτιά είχε ο
Δήμαρχος Κορινθίων κ.Βασίλης Νανόπουλος το πρωί της Παρασκευής 29
Μαΐου στο γραφείο του.
Οι δύο άνδρες συζήτησαν διεξοδικά
ζητήματα σχετικά με τη λειτουργία της
δομής και τους κανόνες που πρέπει να
την διέπουν, τα προβλήματα που καταγράφονται και τους τρόπους εξομάλυνσή τους.

Ο Δήμαρχος Κορινθίων έθεσε υπόψιν
του Διοικητή την πάγια θέση του περί
απομάκρυνσης της δομής και παραχώρησης του στρατοπέδου στο δήμο για
την αξιοποίησή του. Παράλληλα, διαβεβαίωσε τον κ. Καραφωτιά, πως στο
διάστημα που θα παραμείνει ενεργή η
δομή, η συνεργασία του δήμου είναι δεδομένη, για την – όσο το δυνατόν – αξιοπρεπέστερη διαμονή των μεταναστών
στο χώρο, αλλά και την ομαλή συνύπαρξή τους με την τοπική κοινωνία.

«On line» 6 πιστοποιητικά από τον Δήμο Κορινθίων
Βασ. Νανόπουλος: Δουλεύουμε για έναν δήμο – πρότυπο στην ψηφιακή εξυπηρέτηση

Π

ράξη γίνεται η δέσμευση του
Βασίλη Νανόπουλου για την
αναβάθμιση των υπηρεσιών
του δήμου Κορινθίων προς τους δημότες του, την καλύτερη εξυπηρέτηση
τους, την απαλοιφή της ταλαιπωρίας
τους και την αξιοποίηση των σύγχρονων
τεχνολογιών αιχμής. Από την Παρασκευή 29 Μαΐου και στο εξής, οι δημότες
θα μπορούν να εκδίδουν online 6 βασικά
πιστοποιητικά, από τον υπολογιστή τους!

6 πιστοποιητικά - 1 μόνο κλικ
· Πιστοποιητικό Γέννησης
· Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
· Πιστοποιητικό Εντοπιότητας
· Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης
· Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Γάμου
· Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης θανάτου
· Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Συμφώνου Συμβίωσης
Ο Δήμος, αξιοποιώντας την περίοδο
της πανδημίας στη διάρκεια της οποίας
ηλεκτρονική εξυπηρέτηση των πολιτών
ήταν ο μοναδικός τρόπος παροχής υπηρεσιών, κατόρθωσε με στοχευμένη και
επισταμένη εργασία να ολοκληρώσει
την πλατφόρμα που θα «λύσει» τα χέρια

των δημοτών και θα καταστήσει την δια
ζώσης παρουσία του στο δήμο και τις
υπηρεσίες προαιρετική.
Η πλατφόρμα, όπως είπαμε, είναι από
σήμερα Παρασκευή 29 Μαΐου 2020
στην διάθεση των δημοτών. Η διαδικασία απλή, εύκολη και γρήγορη.
• Είσοδος στην ιστοσελίδα του δήμου
www.korinthos.gr
• Κλικ στο banner «e-Υπηρεσίες Δήμου
Κορινθίων»
• Επιλογή πιστοποιητικού και Ηλεκτρο-

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΜΑΡΜΑΡΩΝ

Mάρµαρα • γρανίτες
φυσικά πετρώµατα

Μουσών 14,
Βέλο Κορινθίας
replayctt@gmail.com

ΧΡΗΣΤΟΣ
ΘΑΝΑΣΕΝΑΡΗΣ
% 2742 033260
6945 435411
6947 099281

νική Υποβολή αίτησης
Η υπηρεσία που έχει την ευθύνη της έκδοσης του πιστοποιητικού που αιτείται ο
πολίτης παραλαμβάνει την αίτηση, εκδίδει το πιστοποιητικό, το αποστέλλει στο
email του δημότη.
«Δουλεύουμε για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Την κάνουμε πράξη σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα
αξιοποιώντας την τεχνολογία. Προσφέρουμε καλύτερες και γρηγορότερες
υπηρεσίες. Τα 6 πιστοποιητικά είναι

ένα μόνο από τα πολλά βήματα που θα
κάνουμε! Ο Δήμος Κορινθίων θα είναι
σύντομα δήμος – πρότυπο στην ψηφιακή εξυπηρέτηση», δήλωσε ο Δήμαρχος
Κορινθίων κ.Βασίλης Νανόπουλος αποδίδοντας εύσημα σε όσους εργάστηκαν
άοκνα τις τελευταίες εβδομάδες για την
υλοποίηση της πλατφόρμας, τον Γενικό
Γραμματέα κ.Νεκτάριο Σπηλιόπουλο
και το Τμήμα Τεχνολογιών, Πληροφορίας και Επικοινωνίας του Δήμου και την
προϊσταμένη του κ.Εύη Παντελέων.

Ιατρικό Κέντρο Πλαστικής Χειρουργ

Αντιμετωπίστε την κυτταρίτιδα
και το τοπικό πάχος οριστικά!

Γράφει ο

Δρ. Ιωάννης Πατσουλάς
Πλαστικός Χειρουργός

Η εικόνα της κυτταρίτιδας είναι γνώριμη στο
85% περίπου των γυναικών. Τα τελευταία χρόνια
έχουμε κατανοήσει πλήρως τον μηχανισμό εμφάνισης της εικόνας αυτής και μπορούμε πλέον
αποτελεσματικά να την αντιμετωπίσουμε.
Η αντιμετώπιση της κυτταρίτιδας, αλλά και του
τοπικού πάχους, δεν αφορά σε μια θεραπεία,
αλλά σ’ ένα σύστημα θεραπείας, το οποίο στοχεύει στη βελτίωση τόσο της εικόνας όσο και
της υφής της περιοχής που πάσχει.
Στο σύστημα θεραπείας το οποίο προτείνουμε
για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της
κυτταρίτιδας και του τοπικού πάχους μείζονα
ρόλο διαδραματίζει η μέθοδος της ενέσιμης
λιπόλυσης.
Στοχευμένα, με τη μέθοδο της μεσοθεραπείας
χορηγούμε στην προβληματική περιοχή φαρ-

μακευτικές, αλλά και φυσικής προέλευσης ουσίες οι οποίες έχουν ισχυρή λιπολυτική και συσφικτική δράση. Αποδομούμε τα λιποκύτταρα
και επαναφέρουμε την υφή και τον τόνο του
δέρματος.
Επομένως, με την ολοκλήρωση του θεραπευτικού πρωτοκόλλου απολαμβάνετε το σώμα σας
απαλλαγμένο από την κυτταρίτιδα και το τοπικό πάχος.
Το σύστημα θεραπείας για την αντιμετώπιση
της κυτταρίτιδας και του τοπικού πάχους το
οποίο προτείνουμε είναι γρήγορο, ανώδυνο,
αξιόπιστο και ιδιαίτερα αποτελεσματικό.
Για περισσότερες πληροφορίες
Beauting Plastic & Derma Clinic
Καλογεροπούλου & Μαυρούλια, Κιάτο
27420 21011

Καλογεροπούλου & Μαυρούλια, Κιάτο |

γικής, Δερματολογίας & Αισθητικής
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΠΙΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
Οι περισσότεροι που απευθύνονται στον Πλαστικό Χειρουργό σήμερα ζητούν ένα φυσικό πιο ανανεωμένο ξεκούραστο πρόσωπο.
Μια καλύτερη εικόνα του εαυτού
τους χωρίς να αλλοιώνονται τα χαρακτηριστικά. Και σε αυτό έχουμε
εστιάσει !
Υαλουρονικά σε διαφορετικές πυκνότητες που εγχύονται στο περιόστεο ή πιο επιφανειακά με βελόνα
ή με κάνουλα, microbotox, πεπτίδια και αυξητικοί παράγοντες είναι
μερικά από τα όπλα που έχουμε
σήμερα για να την αντιγήρανση.
Γράφει η
Αυτό γίνεται με την χρήση καινοΠέγκυ Σαρόγλου
τόμων υλικών που προσφέρουν
Πλαστικός Χειρουργός
ασφάλεια πρώτα από όλα, φυσικό
αποτέλεσμα και διάρκεια.
Τα νέα υλικά είναι ασφαλή , νέας
τεχνολογίας ώστε να δίνουν ένα πιο φυσικό αποτέλεσμα με πιο
απαλά σβησμένες ρυτίδες, τονίζοντας τα κατάλληλα σημεία
που αδειάζουν με την πάροδο του χρόνου κάνοντας το πρόσωπο να φαίνεται πιο αρμονικό και πιο όμορφο χωρίς όμως να
μπορεί κάποιος να καταλάβει τι παρέμβαση έχει γίνει.
Εκτός όμως από τα υλικά ρόλο παίζει και η τεχνική που χρησιμοποιείται.
Μπορούμε να διορθώσουμε το περίγραμμα του προσώπου να
το κάνουμε να φαίνεται πιο αρμονικό, αδύνατο και πιο όμορφο
(V shaped).
Αυτό μπορούμε να το πετύχουμε ενέσεις Botox στον μασητήρα
μυ σε συγκεκριμένα σημεία και δόσεις . Αυτή η τεχνική κάνει
το πρόσωπο να φαίνεται πιο αδύνατο και πιο νεανικό αφού
επαναπροσδιορίζει το σχήμα του.
Επίσης μπορεί να γίνει έγχυση Botox στο μυώδης πλάτυσμα του
λαιμού και στο πηγούνι διορθώνοντας όλο το κάτω μέρος του
προσώπου.
Έπειτα με την τεχνική του Microbotox μπορεί να βελτιωθεί η
υφή του δέρματος ώστε να φαίνεται πιο λείο μειώνοντας τις
λεπτές ρυτίδες δίνοντας μια πιο φρέσκια νεανική και ξεκούραστη όψη.

email: info@beauting.gr |

Τηλ.: 274 20 21 0 11

Λόγω της επιφανειακής έγχυσης το Microbotox στοχεύει στους
ιδρωτοποιούς και σμηγματογόνους αδένες της επιδερμίδας
αλλά και στους ανελκτύρες μύες των τριχών που υπάρχουν
επιφανειακά. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το δέρμα να γίνεται
λιγότερο λιπαρό, με συρρίκνωση των πόρων και να φαίνεται
πιο λείο, καθαρό και λαμπερό. Κατά την θεραπεία γίνονται
πολύ μικρές εγχύσεις με πολύ λεπτή βελόνα επιφανειακά κάτω
από το δέρμα βελτιώνοντας την ποιότητα του δέρματος και
διατηρώντας την φυσική κινητικότητα στην περιοχή χωρίς να
είναι η έκφραση παγωμένη . Η θεραπεία μπορεί να εφαρμοστεί εκτός από το μέτωπο και την περιοχή γύρω από τα μάτια
στο κάτω μέρος του προσώπου και στο λαιμό διορθώνοντας το
περίγραμμα και τις γωνίες του προσώπου.
Σε αυτό μπορούν να συμβάλλουν οι νέες τεχνικές έγχυσης υαλουρονικού (Delta Lifting) όπου μικρές πλέον ποσότητες σε
διαφορετικά επίπεδα σχηματίζοντας τρίγωνα σε σχήμα Δέλτα,
μπορούν να ανορθώσουν και να διορθώσουν το σχήμα του
προσώπου ώστε να είναι πιο αρμονικό καθώς προάγουν την
παραγωγή κολλαγόνου αλλά και την πρόσληψη νερού λόγω της
υδρόφιλης ιδιότητας του υαλουρονικού .
Φυσικά σε περιπτώσεις έντονης χαλάρωσης σε καμία περίπτωση οι παραπάνω θεραπείες δεν μπορούν να αντικαταστήσουν
το χειρουργικό facelift.
To υαλουρονικό είναι ένα εξαιρετικό υλικό που δίνει όγκο αλλά
χρειάζεται συγκεκριμένες ποσότητες και τεχνική για να μην
βλέπουμε αυτά τα πρησμένα και παραμορφωμένα πρόσωπα!
Σε ένα πρόσωπο με έντονη χαλάρωση είναι λάθος να το «γεμίσουμε» με υαλουρονικό ενώ αυτό που χρειάζεται για να διορθωθεί είναι ένα facelift.
Βλέπουμε λοιπόν ότι τα τελευταία χρόνια οι περισσότεροι που
απευθύνονται στον Πλαστικό Χειρουργό ζητούν ένα φυσικό
πιο ανανεωμένο ξεκούραστο πρόσωπο. Μια καλύτερη εικόνα
του εαυτού τους χωρίς να αλλοιώνονται τα χαρακτηριστικά.
Και σε αυτό έχουμε εστιάσει με τις νέες τεχνικές και τα νέα
υλικά.
Σήμερα οι περισσότεροι που έρχονται στο Ιατρείο δείχνουν μια
selfie από το κινητό τους που έχουν περάσει κάποιο φίλτρο και
όχι την φωτογραφία κάποιου celebrity όπως γινόταν παλαιότερα. Και αυτό ζητούν! Μια καλύτερη εικόνα του εαυτού τους!
Άλλωστε δεν πρέπει να ξεχνάμε πως η ανάγκη για την βελτίωση της εξωτερικής εμφάνισης πηγάζει από την εσωτερική
ανάγκη του ατόμου να βελτιώσει την ποιότητα της ζωής του
ομορφαίνοντας την ,προκαλώντας έτσι θετικά συναισθήματα στον ίδιο αλλά και στους γύρω του. ■
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Πρωτοβουλία Δήμα για την τουριστική
προβολή της Κορινθίας
Ο αεικίνητος υφυπουργός Ανάπτυξης ξεκίνησε εκστρατεία προβολής των φυσικών ομορφιών του νομού

Μ

ια ενδιαφέρουσα και πρωτότυπη πρωτοβουλία για
την τουριστική προβολή
της Κορινθίας ανέλαβε ο βουλευτής
του Νομού μας και υφυπουργός Ανάπτυξης Χρίστος Δήμας. Παραθέτουμε
παρακάτω την ανάρτηση που έκανε ο
κ. Δήμας στο Facebook:

«Έχω μια ιδέα!», λέει ο κ. Δήμας
«Φτιάχνω ένα διαφημιστικό video
προβολής του Νομού Κορινθίας, εν
όψει των καλοκαιρινών διακοπών, και
χρειάζομαι την συμβολή σας, προκειμένου να συγκεντρώσουμε τις πιο ωραίες
φωτογραφίες, από όλα τα μήκη και πλάτη του Νομού μας!
Παραλίες, τοπία, αξιοθέατα, τοπικά
προϊόντα, έθιμα ή ό,τι άλλο πιστεύετε
εσείς ότι αξίζει προβολής. Όλα μαζί θα
συνθέσουν ένα mini τουριστικό video
της Κορινθίας μας στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης. Όποιος έχει δικές του φωτογραφίες και θέλει να βοηθήσει σε αυτό
το εγχείρημα παρακαλείται να μου τις
στείλει στο email: diakopeskorinthia@
gmail.com μέχρι το Σάββατο 30 Μαΐου.
Στο email που θα στείλετε να αναγράφεται ο τόπος και αν θέλετε προαιρετικά
το όνομά σας! Παρακαλώ στείλτε μου
δικές σας φωτογραφίες όχι από το διαδίκτυο για να μην έχουμε πρόβλημα με
τα πνευματικά δικαιώματα.
Ευχαριστώ πολύ!»
Σκοπός του κ. Δήμα είναι να φτιάξει ένα video όπου θα προβάλλονται οι
ομορφιές του τόπου μας το οποίο θα
προωθηθεί καταλλήλως με σκοπό την
προβολή του Νομού μας και την προσέλκυση επισκεπτών εν όψει του καλο-

καιριού. Η αλήθεια είναι ότι στην Κορινθία λείπει μια οργανωμένη προβολή των

φυσικών ομορφιών της, αλλά και των
ξεχωριστών εμπειριών που μπορεί να

ζήσει ένας επισκέπτης εδώ. Πάνε πολλά
χρόνια από τότε που έγινε μια συντονισμένη και οργανωμένη κίνηση τουριστικής προβολής σε επίπεδο νομού.
Η ιδέα του κ. Δήμα είναι αξιόλογη και
επιδεικνύει το πραγματικό ενδιαφέρον
του υφυπουργού για το νομό μας!
Οι πληροφορίες μας λένε ότι το ενδιαφέρον και η ανταπόκριση που υπήρξε
ήταν πέρα από κάθε προσδοκία γεγονός
που αποδεικνύει ότι οι κάτοικοι κατανοούν πλήρως την ανάγκη προβολής του
τόπου τους.

Στη Θεσσαλονίκη με τον Πρωθυπουργό ο Χρίστος Δήμας

Τον Πρωθυπουργό στη Θεσσαλονίκη συνόδευσε πριν
από λίγες ημέρες ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, βουλευτής Κορινθίας Χρίστος Δήμας για μια σειρά
από σημαντικές συναντήσεις που είχε με εκπροσώπους και
φορείς της πόλης.
Επίσης Μητσοτάκης και Δήμας, όταν επέστρεψαν στην
Αθήνα, πραγματοποίησαν τηλεδιάσκεψη με ιδρυτές ελληνικών επιχειρήσεων τεχνολογίας που προσέλκυσαν ξένες

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

επενδύσεις κατά τη διάρκεια της πανδημίας και με εκπροσώπους μεγάλων πολυεθνικών εταιριών που τις εμπιστεύτηκαν, όπως η Microsoft. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε
επιτυχίες – ορόσημο για την εξέλιξη της υψηλής τεχνολογίας στην χώρα μας τις πρόσφατες ανακοινώσεις εξαγορών
δυο ελληνικών εταιριών, της Softomotive και της Think
Silicon από δύο κορυφαίες παγκόσμιες επιχειρήσεις, την
Microsoft και την Applied Material αντίστοιχα.

ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ
& ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΟΥΒΙΤΑΚΗΣ

Γλ

Ζευγολατιό
Κορινθίας

Άσσος
Κορινθίας

ΤΗΛ.:

ΤΗΛ.:

27410 56566

27410 89117

28ης Οκτωβρίου 28 Κιάτο, 20200

∆ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΕΙ

τηλ.: 27420.22456 κιν.: 6971.618.925

Κιν.: 6944 243418
& 6937 114763

e-mail: errisof@hotmail.com

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν
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Δήμος Βέλου-Βόχας: Με θετικό
πρόσημο ο απολογισμός της καραντίνας
Ο Αννίβας Παπακυριάκος ευχαριστεί τους υπαλλήλους των δομών Κοινωνικής
Πολιτικής για την προσφορά τους και την υποστήριξη της τοπικής κοινωνίας

Π

άνε δυόμιση μήνες περίπου από τη στιγμή που ο
κορωνοϊός χτύπησε την
πόρτα της χώρας μας και έθεσε αρχικά όλες τις υπηρεσίες σε συναγερμό
και στη συνέχεια μας έβαλε όλους
σε καραντίνα. Μέσα σ’ αυτό το πρωτόγνωρο περιβάλλον προέκυψαν
ανάγκες που ούτε τις είχε φανταστεί
κανείς στο παρελθόν, ανάγκες όμως
που έπρεπε να ικανοποιηθούν άμεσα.
Ο Δήμος Βέλου-Βόχας αντέδρασε
αστραπιαία και μέσα σε δύο μέρες
έστησε μια νέα δομή Αλληλεγγύης
και Κοινωνικής πρόνοιας η οποία θα
επωμιζόταν όλο το βάρος της υποστήριξης της κοινωνίας το κρίσιμο
διάστημα της καραντίνας. Οι υπάλληλοι που μετακινήθηκαν από άλλες
δομές βρέθηκαν αντιμέτωποι με νέα
και πρωτόγνωρα καθήκοντα όμως
δεν δίστασαν στιγμή.
Παράλληλα τόσο ο δήμαρχος Αννίβας Παπακυριάκος όσο και η
πρόεδρος της «Ανέλιξης» Μαρία
Καλλίρη στάθηκαν στο ύψος των
περιστάσεων και ανταποκρίθηκαν
στον πολυδιάστατο νέο ρόλο τους.
Σε όλη αυτή την προσπάθεια βρήκαν
σύμμαχο και αρωγό τη «νεοφώτιστη» Σούλα Μπιτσάκου, δημοτική
σύμβουλο της Αντιπολίτευσης που
δραστηριοποιήθηκε
πολυεπίπεδα
από την αρχή της καραντίνας.

Οι πρώτες ενέργειες
Από τις πρώτες ενέργειες ήταν οι απολυμάνσεις ΚΑΠΗ, κλειστών γυμναστηρίων, δημοτικών γηπέδων, σχολικών συγκροτημάτων και παιδικών
σταθμών όσο έμειναν ανοιχτά. Απολυμάνσεις όμως γίνονταν σε εβδομαδιαία βάση, σε όλη τη διάρκεια της καραντίνας στα δημοτικά καταστήματα
και δημοτικά κτήρια, στα αυτοκίνητα
του δήμου και στα απορριμματοφόρα
αλλά και στα εργοτάξια.
Σε εβδομαδιαία βάση γίνονταν απολυμάνσεις και στις δύο λαϊκές αγορές
του δήμου σε Βέλο και Ζευγολατιό, οι
οποίες οργανώθηκαν άμεσα και λειτούργησαν με νέο καθεστώς, αποστάσεων, αριθμού παραγωγών, κ.λπ.

Η καυτή πατάτα της Πρόνοιας
Το σημαντικότερο όμως ζήτημα που
έπρεπε να αντιμετωπιστεί ήταν το
θέμα της υποστήριξης των ανθρώπων που έμειναν έγκλειστοι, των

οικογενειών που ξαφνικά έμειναν
χωρίς εισόδημα και έχοντας να αντιμετωπίσουν πλείστα προβλήματα
υγείας, διατροφής, υποστήριξης ατόμων με ειδικές ανάγκες, ασθενών
κ.λπ.
Η νεοσύστατη δομή Αλληλεγγύης
και Κοινωνικής Πρόνοιας υπό την
καθοδήγηση της Μαρίας Καλλίρη,
σε συνεργασία με τους προέδρους
των κοινοτήτων σε όλα τα μήκη και
τα πλάτη του δήμου, στάθηκε δίπλα
στον κάθε έναν δημότη που είχε ανάγκη, με ουσιαστική υποστήριξη τηρώντας όμως, αυστηρά, όλους τους
κανόνες της αξιοπρέπειας και ηθικής
προστασίας των ανθρώπων που από
τη μία στιγμή στην άλλη βρέθηκαν σε
δυσχερή θέση.
Άμεσα λοιπόν, από τις πρώτες μέρες της καραντίνας έγινε αναλυτική
καταγραφή των οικογενειών που
έχρηζαν βοηθείας, σύμφωνα με τα
στοιχεία που έδωσαν οι πρόεδροι
των Κοινοτήτων αλλά και υπέπεσαν
στην αντίληψη των ανθρώπων της
νεοσύστατης δομής.
Ο δήμαρχος Βέλου-Βόχας Αννίβας
Παπακυριάκος εκμεταλλευόμενος το
ειδικό νομικό πλαίσιο που συστήθηκε
για την αντιμετώπιση της πανδημίας
του κορωνοϊού, προχώρησε τάχιστα
στην πρόσληψη τριών ατόμων για
την ενίσχυση της δομής, αλλά και σε
συνεργασία με την ΚΕΔΕ εξασφάλισε
δωρεάν όχημα για τη μετακίνηση του
προσωπικού.
ΓΥΡΙΣΤΕ ΣΕΛΙΔΑ
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ΠΑΝΩ: Η πρόεδρος της Ανέλιξης Μαρία Καλλίρη σε επιτόπου ενημέρωση στον
καταυλισμό Ρομά
ΚΑΤΩ: Ο δήμαρχος Αννίβας Παπακυριάκος με τον πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου Βόχας Γιώργο Δαληβίγκα, τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Βραχατίου
Βαγγέλη Τσάκωνα και τον πρόεδρο του Βραχατίου Γιώργο Βασιλείου.
ΠΑΝΩ: Οι αντιπεριφερειάρχες Γκιολής, Κόρκα και Βυτινιώτης παραδίδουν τους φακέλλους οικονομικής
ενίσχυσης των 750+160 οικογενειών του δήμου Βέλου-Βόχας
ΔΕΞΙΑ: Η δημοτική σύμβουλος της
αντιπολίτευσης Σούλα Μπιτσάκου
κατά την επίσκεψή της στα συσσίτια που προετοιμάζονται στους
Παιδικούς Σταθμούς.

Οι διανομές τροφίμων ή φαρμάκων προς τους δημότες που δεν μπορούσαν να βγουν από τα σπίτια
τους για ποικίλους λόγους ξεκίνησαν αμέσως με την
εφαρμογή της καραντίνας. Την ίδια στιγμή τέθηκαν
σε λειτουργία τηλεφωνικές γραμμές που δέχονταν
τα αιτήματα των δημοτών αλλά και παρείχαν συμβουλευτική υποστήριξη ψυχικής υγείας πρωινές και
απογευματινές ώρες.
Με ενέργειες της πρόεδρου της Ανέλιξης και
υπεύθυνης για τη νέα δομή Αλληλεγγύης κ. Μαρίας Καλλίρη εξασφαλίστηκε γενναία οικονομική
υποστήριξη από την Περιφέρεια Πελοποννήσου
η οποία αφορούσε σε 750 οικογένειες μέσω προγράμματος ΤΕΒΑ και 160 οικογένειες, οι οποίες καταγράφηκαν με τη συνεργασία των Προέδρων των
Κοινοτήτων και ενισχύθηκαν οικονομικά από πρόγραμμα εκτός ΤΕΒΑ.
Την ίδια στιγμή οργανώθηκαν τα μαγειρεία των παιδικών σταθμών του δήμου, ώστε να παρέχουν συσ-

σίτια σε ευπαθείς ομάδες δημοτών. Σήμερα, από τα
μαγειρεία των Βρεφονηπιακών Σταθμών ετοιμάζεται καθημερινά πλήρες γεύμα για 35 οικογένειες, το
οποίο διανέμεται σπίτι-σπίτι από τους εργαζομένους
της δομής με απόλυτη εχεμύθεια όπως επιτάσσει ο
σεβασμός στον συνάνθρωπο.

Ενημέρωση στους Ρομά
Οι καταυλισμοί Ρομά του δήμου Βέλου-Βόχας αντιμετωπίστηκαν από την αρχή με ιδιαίτερη προσοχή
και αυξημένη επαγρύπνηση από τη δημοτική αρχή.
Εκτός από τις απολυμάνσεις που πραγματοποιήθηκαν σχολαστικά από την αρχή της πανδημίας, οργανώθηκε επί τόπου ενημέρωση είτε δια ζώσης είτε
με ηχογραφημένα μηνύματα που ακούγονταν από
περιφερόμενο όχημα. Η ίδια η πρόεδρος της Ανέλιξης Μαρία Καλλίρη βρέθηκε κοντά τους και τους
εξήγησε όλες τις απορίες τους λεπτομερώς.
Σκοπός ήταν να ευαισθητοποιηθούν οι κάτοικοι

Ρομά της περιοχής και να εντείνουν την προσοχή
τους σε θέματα υγιεινής και προφύλαξης, επιδίωξη
που στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία αφού δεν καταγράφηκε ούτε ένα κρούσμα σε αντίθεση με άλλους
καταυλισμούς της χώρας.

Ενίσχυση στις επιχειρήσεις
Παράλληλα, ο δήμαρχος Αννίβας Παπακυριάκος
με το οικονομικό επιτελείο του δήμου και μετά από
συνεχείς διαβουλεύσεις και συζητήσεις, τόσο με
τον Εμπορικό Σύλλογο Βραχατίου όσο και με τους
καταστηματάρχες και επαγγελματίες, αλλά και με το
Υπουργείο Εσωτερικών έφεραν στο Δημοτικό Συμβούλιο και ψηφίστηκε σειρά μέτρων για τη διευκόλυνση των πληττόμενων από την πανδημία επιχειρήσεων.
Τα μέτρα βασισμένα στις κυβερνητικές αποφάσεις
σκοπό έχουν να καλύψουν στο μέτρο του δυνατού
και να στηρίξουν ουσιαστικά την τοπική οικονομία.

Επανέναρξη Σχολείων
Τέλος, με την επανέναρξη των μαθημάτων σε
Λύκεια αρχικά και Γυμνάσια-Δημοτικά-Νηπιαγωγεία κατόπιν, ο δήμος και οι αρμόδιες
υπηρεσίες ήταν και πάλι εκεί, ενισχύοντας τις
σχολικές μονάδες με είδη καθαριότητας, απολύμανσης, γάντια και μάσκες.

Ένα οφειλόμενο
και μεγάλο «ευχαριστώ»!
Την Τρίτη 19 Μαΐου 2020, μετά από όλο αυτό
το μακρύ διάστημα αγωνίας, προσπάθειας,
συμμετοχής και αγώνα ο Δήμαρχος Αννίβας
Παπακυριάκος κάλεσε στο γραφείο του τους
υπαλλήλους του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής και τους υπαλλήλους που
στελεχώνουν τη Δομή Πρόνοιας και Αλληλεγγύης και τους ευχαρίστησε για όσα προσέφεραν και προσφέρουν ακόμα από τα δύσκολα
πόστα που κρατούν στην πρώτη γραμμή κατά
της πανδημίας.
Ο απολογισμός της πολυδιάστατης υποστήριξης της κοινωνίας του δήμου Βέλου-Βόχας
σε όλη αυτή την δύσκολη περίοδο έχει σαφώς
θετικό πρόσημο, γεγονός που οφείλεται στην
ακούραστη προσπάθεια ανθρώπων, που τους
οφείλουμε όλοι ένα μεγάλο «ευχαριστώ»!

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν
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Σημαντικές συναντήσεις στο δημαρχείο Βέλου-Βόχας
Διαδοχικά με Γκιολή και Ταγαρά συναντήθηκε ο Αννίβας για έργα και χρηματοδοτήσεις

Συνάντηση με Γκιολή

Συνάντηση με Ταγαρά

Την Τετάρτη 20 Μαϊου 2020 πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Δημάρχου κ. Αννίβα Παπακυριάκου με
τον Αντιπεριφερειάρχη κ. Αναστάσιο
Γκιολή και υπηρεσιακούς παράγοντες. Τα θέματα που συζητήθηκαν
και δρομολογήθηκαν μεταξύ άλλων
ήταν τα κάτωθι:
- Ολοκλήρωση εργασιών του αλιευτικού καταφυγίου Βραχατίου
- Ανάπλαση περιβάλλοντα χώρου
εντός χερσαίας ζώνης λιμένα Βραχατίου
- Αντιμετώπιση προβλημάτων διάβρωσης παραλιακού μετώπου
Δήμου
- Συντηρήσεις επαρχιακού οδικού
δικτύου όπου κρίνεται απαραίτητο
- Επισκευή τόσο αγροτικής όσο και
δημοτικής οδοποιίας με τη συνδρομή της Περιφέρειας
- Αρδευτικά έργα στα όρια του Δήμου
- Επικαιροποίηση προγραμματικών
συμβάσεων πλατείας Μπολατίου
και γέφυρας Ζευγολατιού-Σουληναρίου
- Προγραμματισμός των έργων κατασκευής των κυκλοφοριακών
κόμβων στην περιοχή της γράνας
στο Ζευγολατιό και στο κλειστό
γυμναστήριο Βραχατίου “Γ.Τριαντάφυλλος”
- Αντιμετώπιση προβλημάτων λειψυδρίας του Δήμου

Τη Δευτέρα 1η Ιουνίου
2020 ο Βουλευτής Κορινθίας κ. Νίκος Ταγαράς
επισκέφθηκε το Δήμαρχο
Βέλου Βόχας κ. Αννίβα Παπακυριάκο για να ενημερωθεί για τα θέματα που αφορούν το Δήμο Βέλου Βόχας.
Ο Βουλευτής ενημερώθηκε για το σύνολο των
δρομολογημένων έργων
του Δήμου μας και συγκεκριμένα για την επίσπευση
των έργων αποχέτευσης α)
Βραχατίου - Ζευγολατιού
και β) Κοκκωνίου - Νεράντζας, για την επίσπευση
των έργων αντιπλημμυρικής προστασίας παραλιακού μετώπου καθώς και
για τις εντάξεις των ήδη κατατεθέντων φακέλων μελετών - έργων στο Πρόγραμμα "Αντώνης Τρίτσης" του
Υπουργείου Εσωτερικών.
Τέλος ο κ. Ταγαράς δήλωσε την πλήρη στήριξη
και δέσμευση του στην επιτάχυνση των διαδικασιών
για την ολοκλήρωση των
παραπάνω θεμάτων.

Προληπτικά τεστ για τον
κορωνοϊό στους υπαλλήλους
του δήμου Βέλου-Βόχας

Cafe_cocktail_resto
Προληπτικά τεστ ανίχνευσης του
Covid-19 έγιναν στο προσωπικό των
υπηρεσιών του Δήμου Βέλου Βόχας
από την κινητή μονάδα του ΕΟΔΥ στην
Κοινότητα Ζευγολατιού. Οι δειγματοληψίες πραγματοποιήθηκαν με απόλυτη ασφάλεια και την τήρηση όλων
των προβλεπόμενων μέτρων προστα-

σίας της δημόσιας υγείας.
Ο Δήμαρχος Βέλου Βόχας κ. Αννίβας Παπακυριάκος ευχαρίστησε το
προσωπικό του ΕΟΔΥ για την συνεργασία και τόνισε πως προτεραιότητα
του Δήμου είναι η ασφάλεια όλων των
εργαζομένων, αφού έρχονται καθημερινά σε επαφή με το κοινό.

Παραλία Βραχατίου

Always the sun
& 2741 055850
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Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Επιχείρηση «Καθαρές Παραλίες»
από το δήμο Βέλου-Βόχας
Λιμενικό Ταμείο Βόχας, Κοινότητα Βραχατίου, Κοινότητα Κοκκωνίου και δήμος
Βέλου-Βόχας εργάζονται πυρετωδώς στο παραλιακό μέτωπο του δήμου

Σ

υντονισμένη επιχείρηση καθαρισμού του παραλιακού μετώπου του Δήμου Βέλου Βόχας
πραγματοποιείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου, το δημοτικό λιμενικό Ταμείο Βόχας, την
Κοινότητα Βραχατίου και την Κοινότητα Κοκκωνίου.
Ο Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Βόχας κ.
Γιώργος Δαληβίγκας, ο Πρόεδρος της Κοινότητας
Βραχατίου κ. Γιώργος Βασιλείου, ο Πρόεδρος της
Κοινότητας Κοκκωνίου κ. Αντώνης Καραχοντζίτης
καθώς και ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Νίκος Ρόζος
όλες αυτές τις ημέρες με τις υποδείξεις τους συντονίζουν τις εργασίες που απαιτούνται στο παραλιακό μέτωπο του Δήμου.
Ήδη συνεργεία του Δήμου προέβησαν σε ενδελεχή καθαρισμό από φερτές ύλες, απορρίμματα και
κλαδιά ενώ ειδικό μηχάνημα ολοκλήρωσε την διαδικασία με το στρώσιμο της παραλίας.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Συνάντηση Μπιτσάκου - Τρωγάδη
για σοβαρά ζητήματα του δήμου
Αντιπροσωπεία της παράταξής μας με επικεφαλής τη Δημοτική Σύμβουλο κ. Σούλα
Μπιτσάκου, συναντήθηκε με τον Αντιδήμαρχο
Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών κ.
Βασίλη Τρωγάδη.
Ο κ. Τρωγάδης έκανε μια αναλυτική ενημέρωση
για την κατάσταση των υπηρεσιών στις οποίες
προΐσταται. Ενημέρωσε για την ύπαρξη αποθεματικού ασφαλείας 2,5 εκ. ευρώ.και εξέφρασε
την εκτίμηση ότι η Οικονομική Υπηρεσία είναι
ικανοποιητικά στελεχωμένη και λειτουργεί
καλά. Υπογράμμισε την έλλειψη προσωπικού σε
πολλά τμήματα και ιδιαίτερα στην Τεχνική Υπηρεσία. Δεσμεύτηκε να μας στείλει τον εγκεκριμένο Οργανισμό Λειτουργίας του Δήμου.
Θέσαμε το θέμα της ανάγκης περίφραξης
του νέου Δημαρχείου και τη δυνατότητα να
επανέλθει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ο
κ. Αντιδήμαρχος διατύπωσε την άποψη πως μια
απλή περίφραξη δεν είναι αποτελεσματική γιατί
θα κλαπεί (!!!). Παρέπεμψε τη λύση του προβλήματος στην έγκριση της χρηματοδότησης για την
αποπεράτωση του Δημαρχείου από το πρόγραμμα «Φιλόδημος 2» που έχει μετονομαστεί
σε «Αντώνης Τρίτσης».
Ρωτήσαμε επίσης γιατί ο Δήμος απουσιάζει από
τη χρηματοδότηση για τη «Βοήθεια στο Σπίτι». Ο
κ. Τρωγάδης μας διαβεβαίωσε ότι δε θα χαθεί το
τελευταίο πρόγραμμα και μάλιστα ότι θα αυξηθεί
το προσωπικό.
Οι θεσμικές συναντήσεις για ενημέρωση και
παρεμβάσεις εκ μέρους μας θα συνεχιστούν,
έχοντας σκοπό την προσήλωση μας στα θέματα
που απασχολούν τους δημότες και την προσπάθεια εκ μέρους μας για την επίλυση τους,
δουλεύοντας παράλληλα το δικό μας σχέδιο για
τον Δήμο Βέλου-Βόχας.

Παράλληλα, υπάλληλοι της υπηρεσίας πρασίνου,
προχώρησαν σε κλαδέματα δέντρων και καθαρισμό των χαρακτηριστικών φοινίκων της περιοχής,
ενώ ξεκίνησαν και οι εργασίες αποκατάστασης
αλλά και συντήρησης σε ντουζιέρες και παγκάκια .
Οι εργασίες θα συνεχιστούν και θα εμπλουτιστούν με ό, τι άλλο κριθεί ως αναγκαίο.
Όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά στη σχετική
ανακοίνωση του δήμου: «Ο δήμος μας παραδίδει

"τα βραβευμένα διαμάντια του", έτσι όπως πρέπει,
για να τα χαρούν πρώτα από όλα οι δημότες και
κατόπιν οι επισκέπτες , που τόσα χρόνια επιλέγουν
την περιοχή μας για τις φυσικές καλλονές της.
Χρέος μας είναι αυτή την προίκα της φύσης να
την φροντίζουμε κάνοντας την περιοχή μας πρώτα
από όλα φιλόξενη για τους κατοίκους της και μετά
για όλους τους άλλους.
Καλό καλοκαίρι!», καταλήγει η ανακοίνωση.

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν δήμος Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης
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Την τελευταία Κυριακή του Μαΐου
πραγματοποιήθηκε ο
ΑΝΑΣΤΑΤΩΣΗ εθελοντικός καθαρισμός του Πευκιά Ξυλοκάστρου. Στην επιτυχημένη αυτή
δράση συμμετείχαν ο Αντιπεριφερειάρ-

χης Κορινθίας κ. Αναστάσιος Γκιολής,
η Δημοτική Αρχή, το τοπικό συμβούλιο
Ξυλοκάστρου, εθελοντικές και πολιτιστικές ομάδες, πλήθος πολιτών του
Δήμου αλλά και μικρών παιδιών.
Η δράση αυτή ακολούθησε μετά τις

πρόσφατες εργασίες καθαρισμού του
Πευκιά από τα ξερά χόρτα ενόψει της
θερινής περιόδου και είχε σαν σκοπό
εκτός του καθαρισμού, την ευαισθητοποίηση και την καλλιέργεια της περιβαντολογικής συνείδησης και ευθύνης.

Mε επιτυχία ο εθελοντικός
καθαρισμός Πευκιά Ξυλοκάστρου
Ο

Πευκιάς μας, ένα από τα
19 αισθητικά δάση της
χώρας μας, αποτελεί το
«στέμμα» της πόλης μας και έχουμε όλοι την ευθύνη να το προστατεύουμε και να το αναδεικνύουμε
αφού αποτελεί εκτός από περιβαλλοντικό θησαυρό, ζωντανό κομμάτι
της ιστορίας μας και πόλο έλξης
πλήθους επισκεπτών.
Ευχαριστούμε θερμά όλους
όσους συμμετείχαν σε αυτή την
εθελοντική δράση αγάπης απέναντι στο «πράσινο ακρογιάλι» της
πατρίδας μας και καλούμε όσους
το επισκέπτονται καθημερινά να
σεβαστούν την ιστορία και την σημασία του.
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Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Να πάρει πίσω την απόφαση για τα
αμπέλια καλεί ο Ψυχογιός τον Βορίδη

Τ

Για φωτογραφική απόφαση για τις άδειες φύτευσης οινοποιήσιμων αμπελιών
εγκαλεί τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης ο βουλευτής Κορινθίας

ην ανάγκη άμεσης τροποποίησης του τρόπου κατανομής
δικαιωμάτων φύτευσης οινοποιήσιμων αμπελιών φέρνουν με
Ερώτηση προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 35
βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, μεταξύ των
οποίων και ο βουλευτής Κορινθίας,
Γιώργος Ψυχογιός, λόγω της μεγάλης σημασίας που έχει το θέμα για
την περιοχή της Νεμέας και συνολικά το Νομό.
Σύμφωνα με την Ερώτηση, με την
αριθμ. 866/86629 Απόφαση (ΦΕΚ
1422/Β/15. 04.2020), ανατράπηκε
ο τρόπος κατανομής δικαιωμάτων
φύτευσης οινοποιήσιμων αμπελιών
σε βάρος των μικρών αμπελουργών. Ακυρώνεται έτσι η Απόφαση της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ (ΦΕΚ
613/Β/26.2.19) που στόχευε στην αύξηση των μικρών και μεσαίων εκμεταλλεύσεων με εύρος υφιστάμενων
εκτάσεων από 5 έως 50 στρέμματα.
Σύμφωνα με την Κεντρική Συνεταιριστική Ένωση Αμπελοοινικών
Προϊόντων (ΚΕΟΣΟΕ), αποτέλεσμα
των νέων προβλέψεων θα είναι, σε
ορισμένες Περιφέρειες να λαμβάνουν
όλες της διαθέσιμες άδειες φύτευσης
οι μεγάλες αμπελουργικές εκμεταλλεύσεις, ενώ οι κάτοχοι μικρών αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων να απορρίπτονται από τη διαδικασία φύτευσης

νέων οινοποιήσιμων αμπελιών.
Όπως, άλλωστε, τέθηκε καθαρά
από τους ίδιους τους παραγωγούς
σε πρόσφατη τηλεδιάσκεψη για τα
προβλήματα των αγροτών της Κορινθίας, με αυτή την εξέλιξη οι μικροί
και μεσαίοι αμπελουργοί που αποτελούν και τη συντριπτική πλειοψηφία
των εκμεταλλεύσεων του ελληνικού
αμπελώνα αντί να ενδυναμωθούν,
αποδυναμώνονται και έρχονται αντιμέτωποι, εκτός από τις συνέπειες
της πανδημίας και με συνθήκες που
θέτουν σε μεγάλο κίνδυνο τη βιωσιμότητά τους.

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

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

Σύμφωνα λοιπόν με τα παραπάνω
ζητάμε απαντήσεις και πρωτοβουλίες
από τον αρμόδιο Υπουργό μεταξύ άλλων στα εξής:
Ποιοι ήταν οι λόγοι που οδήγησαν
στην αλλαγή των κριτήριων μοριοδότησης που οδηγούν πρακτικά στον
αποκλεισμό των μικρών αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων;
Με βάση τα δεδομένα από τις φετινές αιτήσεις ποιος είναι ο αριθμός
των αιτήσεων, ποιο το εύρος της
αμπελουργικής εκμετάλλευσης στο
οποίο ανήκουν οι αιτούντες, πόσα
τα στρέμματα που αιτούνται σε συνδυασμό με αυτά που έχουν ήδη στο
αμπελουργικό τους Μητρώο ανά Πε-

ριφέρεια;
Με βάση τα δεδομένα των αιτήσεων και των εκτάσεων ανά περιφερειακή ομάδα θα υπάρξει εκτεταμένη
καταστρατήγηση του κριτηρίου της
διεύρυνσης των μικρών και μεσαίων
εκμεταλλεύσεων προς όφελος των
μεγάλων (>50 στρ. ). Πώς προτίθεται
να αποκαταστήσει την σκανδαλώδη
αυτή εύνοια σε λίγους και ισχυρούς?
Εν όψει της έναρξης υποβολής αιτήσεων τον Οκτώβριο 2020 για αδειοδοτήσεις του 2021 ζητάμε να τροποποιήσει έστω και τώρα την απόφαση
με στόχευση την άρση των αδικιών
εις βάρος των μικρών και μεσαίων
εκμεταλλεύσεων.

BOX CENTER
Γ. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ - Ν. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΟΕ

ΠΩΛΗΣΗ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ
& ΕΙ∆ΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Ζευγολατιό Κορινθίας
τηλ: 27410 55151

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Ιστορικά-βιβλίο
ΔΕΥΤΕΡΑ 01 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

“Γνωρίζομε από λιτόν αυτοβιογραφικόν σημείωμα του Ιεροσολύμων Δοσιθέου ότι ούτος εγεννήθηκε είς την
κορινθιακήν Αράχοβαν την 31 Μαΐου
1641”. Αυτό αναφέρει ο αείμνηστος
Τάσος Γριτσόπουλος στο βιβλίο του

«Εκκλησιαστική Ιστορία και Χριστιανικά Μνημεία της Κορινθίας». Πού βρισκόταν όμως η κορινθιακή Αράχωβα;
Την εποχή εκείνη, στα μέσα δηλαδή
του 17ου αιώνα, τα όρια της επαρχίας Κορίνθου έφτανε έως και τα Κα-
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λάβρυτα. Η περιοχή που αναφέρεται
ως κορινθιακή Αράχοβα, ή Ράχοβα,
βρίσκεται δυτικά του Σαραντάπηχου,
στις απαρχές της κοιλάδας του Κριού
ποταμού και ταυτίζεται με το χωριό
που σήμερα ονομάζεται Εξοχή!

Δοσίθεος: Ο φωτισμένος Πατριάρχης Ιεροσολύμων
που μεγάλωσε στην "κορινθιακή Ράχοβα"
Χειροτονήθηκε Διάκονος στην Κόρινθο σε ηλικία 11 ετών – Ίδρυσε τυπογραφεία και ελληνικά σχολεία
και πάλεψε με επιτυχία για την ελληνική κυριαρχία στα Άγια Προσκυνήματα των Ιεροσολύμων

Ε

κείνη της εποχή σύμφωνα με τις μαρτυρίες του μετέπειτα Πατριάρχη Ιεροσολύμων, η Ράχοβα ήταν «χώρα» δηλαδή πολυάνθρωπος και ακμάζουσα,
η οποία τροφοδότησε την Εκκλησία αργότερα και με άλλους σπουδαίους
κληρικούς. Εκεί λοιπόν γεννήθηκε ο Δοσίθεος, την Κυριακή των Αγίων Πάντων, στις 31 Μαΐου 1641.
Ήταν γιος του Νικόλαου και της
Άννας Σκαρπέτη. Το όνομα της οικογένειάς του διατηρείται μέχρι σήμερα
σε συνοικία της Εξοχής, ονόματι Σκαρπετιάνικα. Ο πατέρας του ήταν έμπορος με συναλλαγές και εργασίες στην
Κωνσταντινούπολη. Πέθανε στις 24
Ιουνίου 1649 όταν ο μικρός Δοσίθεος
ήταν μόνον 8 ετών. Μάλιστα, όπως
ιστορεί ο ίδιος, θάφτηκε στο Μπαλουκ
αγίασμα δηλαδή στη Ζωοδόχο Πηγή.
Φαίνεται ότι την ίδια εποχή πέθανε και
η μητέρα του, η οποία καταγόταν από
την οικογένεια των Νοταραίων.
Τον μικρό Δοσίθεο πήρε μαζί του
ο παππούς του Γεώργιος, ο οποίος
ήταν μοναχός στην Μονή των Αγίων
Αποστόλων Πέτρου και Παύλου. Η

Μονή αυτή, η οποία διατηρείται μέχρι σήμερα, βρίσκεται δυτικά από την
Εξοχή (Ράχοβα) και το Περιθώρι, στα
υψώματα προς το Σαραντάπηχο. Εκεί
σ’ αυτό τον κατάφυτο παράδεισο ο
μικρός Δοσίθεος έμαθε γραφή και
ανάγνωση και πήρε τις πρώτες εκκλησιαστικές διδασκαλίες του, αφού δεν
ήταν δυνατόν πια να παρακολουθήσει
το σχολείο των Πατρών, στο οποίο τον
είχε γράψει ο πατέρας του το 1648.
Η Μονή των Αγίων Αποστόλων
ανήκε στην Μητρόπολη Κορίνθου,
όπου μητροπολίτης ήταν ο Γρηγόριος
ο Γουλανός, νονός του Δοσίθεου. Ο
Γρηγόριος καταγόταν από τις Αμύκλες
της Λακωνίας, και ήταν Μητροπολίτης

Κορίνθου τουλάχιστον για μία εικοσαετία, δηλαδή από το 1641-1660. Όταν
ο μικρός αναδεξιμιός του έμεινε πε-

ντάρφανος, ο Γρηγόριος τον πήρε υπό
την σκέπη του. Το 1652 στο Μοναστήρι των Αγίων Αποστόλων ο Δοσίθεος
ΓΥΡΙΣΤΕ ΣΕΛΙΔΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡ.

ΚΟΡΑΝΤΑΝΗΣ

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

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

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

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

ΙΑΤΡΕΙΟ:

e-mail: korantaniskonstantinos26@gmail.com
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χρίστηκε Ιεροδιάκονος από τον νονό
του, Μητροπολίτη Κορίνθου Γρηγόριο,
ο οποίος μετέβη εκεί ειδικά για αυτή
την περίσταση.
Το επόμενο έτος, δηλαδή το 1653,
ο Δοσίθεος μετακόμισε στην Κόρινθο
κοντά στο νονό του, στη Μητρόπολη,
όπου επέκτεινε και εμβάθυνε την εκκλησιαστική μόρφωσή του. Στο περιβάλλον του Μητροπολίτη Κορίνθου
υπήρχαν ασφαλώς καλύτερες συνθήκες εκπαίδευσης από ό,τι στο απομακρυσμένο ορεινό Μοναστήρι.
Την ίδια χρονιά κι ενώ ο νονός του
μεταβαίνει στην Κωνσταντινούπολη
για την πατριαρχική Σύνοδο και παραμένει εκεί, ο Δοσίθεος μετακομίζει
στην Αθήνα, όπου συνεχίζει την εκπαίδευσή του υπό τον διάσημο διδάσκαλο
της εποχής Νικόλαο Κεραμέως, ενώ
το 1657 μετέβη στην Κωνσταντινούπολη, κοντά και πάλι, στον νονό του,
Μητροπολίτη Γρηγόριο.
Στην
Κωνσταντινούπολη,
πια,
16χρονο παλικάρι, ο νεαρός Δοσίθεος
γνωρίζεται με τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Παΐσιο, τον οποίον ακολουθεί
σε μια μεγάλη περιοδεία στον Εύξεινο
Πόντο και τις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες. Μετά το θάνατο του Παϊσίου τον
Δεκέμβριο του 1660 επιστρέφει στην
Κωνσταντινούπολη, και ένα χρόνο αργότερα προσλαμβάνεται από τον νέο
Πατριάρχη Ιεροσολύμων Νεκτάριο ως
αρχιδιάκονός του. Το 1666 χειροτονείται μητροπολίτης Καισαρείας (Παλαιστίνης) και το 1667 αποστέλλεται
από τον Νεκτάριο ως πατριαρχικός
έξαρχος στις Ρουμανικές χώρες για να
τακτοποιήσει περιουσιακά θέματα του
Πατριαρχείου.

Στο θρόνο του Πατριαρχείου
Ιεροσολύμων
Ο Νεκτάριος παραιτήθηκε από τον
πατριαρχικό θρόνο των Ιεροσολύμων
τον Ιανουάριο του 1669. Αμέσως η
Σύνοδος του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως – στις 23 Ιανουαρίου, για
την ακρίβεια– εξέλεξε τον Δοσίθεο ως
Πατριάρχη Ιεροσολύμων. Ήταν μόνον
28 ετών!
Ο Δοσίθεος μόλις ανέλαβε καθήκοντα
αναδιοργάνωσε αμέσως την Αγιοταφική Αδελφότητα. Ανακαίνισε τη Βασιλική
της Βηθλεέμ (Σεπτέμβριος 1671 – Ιούλιος 1672), ενώ προχώρησε σε χειροτονίες προκειμένου να καλύψει τα κενά

στο πατριαρχείο του: το 1671 χειροτονεί
νέο μητροπολίτη Γάζας και νέο επίσκοπο Σινά και το 1672 νέο μητροπολίτη
Πτολεμαΐδος.
Την εποχή εκείνη μαινόταν ένας
άτυπος πόλεμος με τους Αρμένιους
προκαθήμενους στα Ιεροσόλυμα για
τη νομή και κυριαρχία των Άγιων
Προσκυνημάτων. Οι προκάτοχοι του
Δοσίθεου δεν τα είχαν καταφέρει και
πολύ καλά και η ελληνική θέση ήταν
επισφαλής. Παράλληλα, την ίδια εποχή,
βρισκόταν σε εξέλιξη γαλλική πρωτοβουλία για την εκδίωξη των Ελλήνων
ιερέων και την παραχώρηση των Προσκυνημάτων σε Λατίνους Μοναχούς.
Ο αγώνας του Δοσίθεου ήταν πολυμέτωπος και πολύπλευρος. Τα χρέη του
Πανάγιου Τάφου ήταν υπέρογκα κι αυτός ήταν ένας τρίτος τεράστιος αγώνας
για να καταφέρει να διασώσει πολύτιμους ναούς και κειμήλια.

Η δράση του
Από τα 38 χρόνια που υπηρέτησε τον
πατριαρχικό θρόνο των Ιεροσολύμων
μόνο τα δύο έμεινε εκεί. Τον υπόλοιπο καιρό διέτρεχε την επικράτεια της
κραταιάς, τότε Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, κυρίως στις περιοχές των Βαλκανίων, αναζητώντας υποστήριξη για
το έργο του, από το ρωμαίικο στοιχείο
που ήταν ανεπτυγμένο και πλούσιο.
Ίδρυσε σχολεία, κυρίως στη Ρουμανία και την Παλαιστίνη. Εγκατέστησε
τυπογραφεία και τύπωσε βιβλία για τις
ανάγκες των υπόδουλων Ορθοδόξων,
ενάντια στις προσηλυτιστικές προσπάθειες των Λατίνων και των Προτεσταντών. Ίδρυσε το Μετόχι του Παναγίου
Τάφου στην Κωνσταντινούπολη και το
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εμπλούτισε με κώδικες σπάνιους.
Περιέτρεξε όλο τον Ορθόδοξο κόσμο,
μέχρι τις εσχατιές της Ρωσίας, κάνοντας
εράνους και συγκεντρώνοντας δωρεές,
ιδίως από τους Ρωμηούς ηγεμόνες των
παραδουνάβιων χωρών, ώστε κατάφερε να εξοφλήσει το υπέρογκο χρέος του
Παναγίου Τάφου.
Στα τέλη του 1673 ενώ βρισκόταν
στο Βελιγράδι έμαθε ότι οι Γάλλοι επιχειρούσαν να θέσουν υπό τον έλεγχό
τους τον Ναό της Αναστάσεως. Αμέσως, υπέβαλε αναφορά στον σουλτάνο
Μεχμέτ Δ΄ και κατάφερε τον Φεβρουάριο του 1675 σε δημόσια διαδικασία
κατ’ αντιπαράθεση με τους εκπροσώπους των Λατίνων Ιερέων, να τον πείσει εκθέτοντας τα επιχειρήματά του. Ο
Μεχμέτ εξέδωσε σουλτανικό ορισμό
με τον οποίο περιερχόταν η κατοχή
του αγίου Τάφου και του αγίου Σπηλαίου της Βηθλεέμ στο Ελληνορθόδοξο
Πατριαρχείο Ιεροσολύμων.
Ένα χρόνο αργότερα, το 1676 κι
ενώ βρισκόταν στα Ιεροσόλυμα για το
Πάσχα, οι αντίπαλοί του, κυρίως Γάλλοι με επικεφαλής τον κόμη Charles
De Noitel αποπειράθηκαν να τον δολοφονήσουν και μάλιστα δύο φορές!
Η πρώτη απόπειρα δολοφονίας του
πραγματοποιήθηκε ανήμερα το Πάσχα
και «στέφθηκε» από πλήρη αποτυχία.
Η δεύτερη έγινε όταν αυτός, εγκαταλείποντας τα Ιεροσόλυμα, διερχόταν
την Βηρυτό και σώθηκε διότι υποψιασμένος όπως ήταν, είχε φροντίσει να
ενδυθεί τούρκικη περιβολή!
Ξαναγύρισε στα Ιεροσόλυμα τον
Σεπτέμβριο του 1678, ανακαίνισε
την Μονή του Προφήτη Ηλία και χειροτόνησε νέο μητροπολίτη Ναζαρέτ
ενισχύοντας την ελληνική
παρουσία. Την επόμενη χρονιά στην Κωνσταντινούπολη
απέκρουσε άλλη μια συντονισμένη επίθεση επί των ελληνικών δικαιωμάτων από
τους Αρμένιους και τους Λατίνους. Γι’ αυτήν την περίπτωση ξόδεψε πάνω από 150.000
γρόσια ώστε να αποκτήσει τα
απαραίτητα φιρμάνια.
Το 1683 επέστρεψε και
πάλι στην Ιερουσαλήμ όπου
με μία στρατηγική κίνηση,
ενισχύοντας οικονομικά τα
Μοναστήρια των Γεωργιανών
Ορθοδόξων κατάφερε να τα
θέσει στην πλήρη κατοχή της
Ελληνορθόδοξης Αγιοταφικής Αδελφότητας!

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ - ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

• ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ • ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ • ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ
• PARK PILOT • ΓΡΥΛΟΙ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ • ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ
ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ

κιν. 6948 104163-65, fax:211 7702882
ΠΟΥΛΙΤΣΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ - e-mail: drososservice@gmail.com
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Το 1689 οι Λατίνοι κατάφεραν να
αποσπάσουν σουλτανικό διάταγμα
σύμφωνα με το οποίο τα αγιοταφικά
προσκυνήματα τους ανήκαν, όμως
ο Δοσίθεος κινήθηκε αστραπιαία και
πέτυχε την έκδοση διαταγμάτων σχετικών με το δικαίωμα αφής του Αγίου
Φωτός και της επισκευής μιας εκκλησίας και μίας μονής και του τρούλου
του Ναού της Αναστάσεως.
Παράλληλα, έχοντας ήδη καλλιεργήσει άριστες σχέσεις με τη Ρωσική
Εκκλησία και τους Τσάρους, κατάφερε
στη Ρωσοτουρκική συνθήκη του 1700
να επιστραφούν τα προσκυνήματα
στους Ελληνορθοδόξους, όμως πρακτικά αυτό δεν έγινε.
Έκτοτε, αξιοποιούσε και την παραμικρή ευκαιρία για να προωθήσει το
θέμα των προσκυνημάτων και κάθε
φορά που μετέβαινε στην Μόσχα Τούρκος απεσταλμένος έστελνε σχετικές
επιστολές στον Ρώσο Ηγεμόνα.

Προστάτης των Γραμμάτων –
Μέριμνα για την Εκπαίδευση
Στα ταξίδια του ο Δοσίθεος συνέλεξε πολλά χειρόγραφα και βιβλία με τα
οποία επιχειρούσε να διαφωτίσει τον
κλήρο και τους μοναχούς του πατριαρχείου του. Παράλληλα, υπήρξε ο ιδρυτής ελληνικών τυπογραφείων στην
Μολδαβία στην περίοδο της ηγεμονίας
του Γεωργίου Δούκα. Συγκεκριμένα
ίδρυσε στο Ιάσιο στον Άγιο Σάββα ελληνικό και ρουμανικό τυπογραφείο
και στην Βλαχία ίδρυσε αντίστοιχα σε
Βουκουρέστι, Τεργκοβίστε, Ρίμνικ και
Σναγκώβ.
Επίσης, μερίμνησε για την σύσταση σχολείων και μετά τη δωρεά 2650
ασλανίων από τον Γεώργιο Καστριώτη,
ίδρυσε σχολές για νέους και για μοναχούς στην Γάζα, την Ιερουσαλήμ, τη
Ραμάλα,Τάϊπιν, Πεζαλά και Κοράκιο.
Υπήρξε ένας εκ των συνιδρυτών της
Αυθεντικής Ακαδημίας της Ουγγροβλαχίας. Ιδιαίτερη επίσης φροντίδα
επέδειξε για την ενίσχυση της Ελληνολατινοσλαβικής Ακαδημίας της Μόσχας
και την ανάπτυξη της τυπογραφίας της.
Πέθανε στην Κωνσταντινούπολη στο
Αγιοταφικό Μετόχιο της πόλης στις 7
Φεβρουαρίου 1707 σε ηλικία 66 ετών.
Στην κηδεία του παρέστη ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Γαβριήλ Γ’,
αρχιερείς, ιερείς, μοναχοί και Έλληνες
άρχοντες. Μετά οκτώ χρόνια μεταφέρθηκαν τα οστά του στα Ιεροσόλυμα με
μέριμνα του ανιψιού του και ετάφησαν
στη Μονή των Αγίων Τεσσαράκοντα
Μαρτύρων.
Έρευνα – κείμενα – Επιμέλεια:
Γιώτα Χρ. Αθανασούλη
Πηγές:

• Τάσου Αθ. Γριτσόπουλου, Πατρίς και Μονή
Μετανοίας Δοσιθέου Ιεροσολύμων
• Τάσου Αθ. Γριτσόπουλου, Εκκλησιαστική
Ιστορία και Χριστιανικά Μνημεία της Κορινθίας
• Ιωάννη Ντούρα, Ο Δοσίθεος Ιεροσολύμων
και η προσφορά αυτού εις τας Ρουμανικάς
χώρας και την εκκλησίαν αυτών
• Αρχιμ. Χρυσόστομου Παπαδόπουλου,
«Δοσίθεος Πατριάρχης Ιεροσολύμων»
• aigeira2.blogspot.com
• ikivotos.gr
• www.vimaorthodoxias.gr
• http://www.impantokratoros.gr
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ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΊΑΣΗ

Γράφει η ΛΙΤΣΑ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ

ΕΛΕΝΗ ΓΑΛΗΝΟΥ

Η ΚΑΤΑΡΑ ΤΩΝ ΜΑΓΙΕΡ
Εκδόσεις: ΔΙΟΠΤΡΑ
Κατηγορία : Ελληνική Λογοτεχνία
ISBN: 9789606059940
Αριθμός σελίδων: 432

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ
Η Ιρίνα ξέρει ότι είναι υιοθετημένη
και ότι οι μοναδικές συγγενείς της,
γιαγιά και θεία, ζουν αποτραβηγμένες
κάπου στη βόρεια Ελλάδα. Παρά την
αντίθετη άποψη της θετής της μητέρας, αποφασίζει να επισκεφθεί το
σπίτι όπου γεννήθηκε και εγκατέλειψε
μωρό, για να τις γνωρίσει και να τις
καλέσει στον γάμο της. Από την πρώτη
κιόλας στιγμή που πατάει το πόδι της
σε εκείνο το σπίτι γεννιέται μέσα της

μια περίεργη αίσθηση. Ο χρόνος φαίνεται σαν να έχει σταματήσει, τόσο για
το σπίτι όσο και για τους ενοίκους του,
κι ένα πέπλο μυστηρίου καλύπτει τα
πάντα. Σύντομα θα βρεθεί αντιμέτωπη
με ανορθόδοξα γεγονότα και ακραίες
καταστάσεις, καθώς μια καλά κρυμμένη αλήθεια ζητά να βγει στο φως. Κι
αυτή θα είναι μόνο η αρχή... Σφοδροί
έρωτες, προδοσίες, θάνατοι, ίντριγκες και αποκαλύψεις θα αρχίσουν να
αναδύονται από το παρελθόν, ανατρέποντας όλα τα δεδομένα. Η Ιρίνα θα
βρεθεί εκτεθειμένη και θα κινδυνέψει
τόσο εκείνη όσο και το παιδί που μεγαλώνει μέσα της. Θα καταφέρει, άραγε, να βγει αλώβητη απ’ όλα αυτά; Και
ποια σχέση μπορεί να έχει η προγιαγιά
της Αναστασία με τους τελευταίους
τσάρους του Οίκου των Ρομανόφ;

ΩΡΑΡΙΟ ΙΑΤΡΕΙΟΥ:

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

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

Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΜΑΣ
Σε αυτό της το βιβλίο η κυρία Γαληνού ασχολείται με τον διάσημο θρύλο,
που στην εποχή του, συγκλόνισε την
κοινή γνώμη και γοήτευσε τον κόσμο
όσο τίποτα άλλο, τον θρύλο της χαμένης πριγκίπισσας Αναστασίας Ρομανόφ.
Ωστόσο ο χαρακτήρας της Αναστασίας δεν κρατάει τα σκήπτρα σε αυτό
το αφήγημα, απλά αποτελεί μια καθοριστική πτυχή σε αυτό, μαζί με αυτό
της κατάρας που κουβαλούν οι Μάγιερ, που είναι πλέον η οικογένειά της.
Με αυτή την αφορμή η συγγραφέας,
μας στήνει αριστοτεχνικά ένα ατμοσφαιρικό σκηνικό γεμάτο μυστήριο,
μεταφυσική, κίνδυνο, δράση, ίντριγκες, ιστορία, σασπένς, έρωτα, προδοσίες, θανάτους χωρίς να μπορεί να ξεχωρίσει κανείς που είναι η αλήθεια και
που ο μύθος. Καταφέρνει και συνδέει
πολύ πετυχημένα το χθες με το σήμερα και να επανασυνδέσει δύο γενιές
της ίδιας οικογένειας.
Στην αρχή της ιστορίας η ατμόσφαιρα είναι πολύ σκοτεινή, εγκλωβισμένη στο χθες, θυμίζει έντονα ταινία
ασπρόμαυρου κινηματογράφου, μιας
και βρίσκεται κάτω από τη σκιά μιας
«κατάρας». Σε αυτό συντελεί και το
άγριο τοπίο του δάσους αλλά και του
απομονωμένου αρχοντικού της οικογένειας, που βρίσκεται στην άκρη
ενός γκρεμού στις όχθες του ορμητικού ποταμού, μακριά από τον πολιτισμό και την τεχνολογία. Ακόμα και οι
ακραίες καιρικές συνθήκες μερικές
φορές συνηγορούν σε αυτό. Μα όσο
προχωράει η αφήγηση αλλάζουν τα

πάντα, μιας και ορισμένα πράγματα και
πρόσωπα καταφέρνουν να κάνουν την
ανατροπή.
Η παρουσίαση των ηρωίδων γίνεται
με απόλυτη αληθοφάνεια και κατέχουν το μεγαλύτερο μέρος του μυθιστορήματος. Οι δε άντρες-ήρωες της
ιστορίας, δεν συμπληρώνουν απλά το
σκηνικό, δεν είναι διακοσμητικοί, αλλά
παίζουν έναν πολύ σημαντικό, αρκετές
φορές, καταλυτικό ρόλο.
Η αφήγηση είναι πολύ ευχάριστη και
κρατάει το ενδιαφέρον του αναγνώστη
αμείωτο. Για να εξηγηθούν διάφορες
απορίες που δημιουργούνται όσο κυλάει η ιστορία, γίνονται οι απαραίτητες
αναδρομές στο παρελθόν, και μάλιστα
πολύ πετυχημένα, ώστε να μην μοιάζουν με ξένο σώμα στην ιστορία.
Συμβουλή μου: αφέθητε σε αυτό το
ταξίδι γεμάτο μυστήριο, ανατροπές και
με ιστορική βάση και απολαύστε το!

Λίγα λόγια για τη συγγραφέα
Η Ελένη Γαληνού γεννήθηκε στην Αθήνα, κατάγεται από τη Μυτιλήνη και σήμερα κατοικεί στο Μαρούσι. Σπούδασε στη
Σχολή Βακαλό Διακοσμητική και Γραφικές
Τέχνες και εργάστηκε πάνω στο αντικείμενό της για δέκα περίπου χρόνια. Αρκετά
νωρίς φιλοτέχνησε δύο προσωπικές σειρές χιουμοριστικών σκίτσων που έχουν
δημοσιευθεί σε περιοδικά. Παράλληλα
ασχολήθηκε με τη φωτογραφία, τη ζωγραφική, την ποίηση και τη στιχουργική.
Τον Μάιο του 2007 πραγματοποίησε την
πρώτη ατομική της έκθεση ζωγραφικής
στο Κέντρο Τέχνης Πανταζίδης με θέμα
Σύννεφα. Ακολούθησαν δύο ακόμα ομαδικές εκθέσεις στο Πνευματικό Κέντρο
του Δήμου Αθηναίων, το 2007 και το
2008. Με τη λογοτεχνία ασχολείται αρκετά χρόνια και, επιθυμώντας να εμβαθύνει
στην έννοια και την τεχνική του μυθιστορήματος, το 2007 παρακολούθησε μαθήματα δημιουργικής γραφής. Είναι μέλος
της Πανελλήνιας Ένωσης Λογοτεχνών.
Έχει συμμετάσχει στο συλλογικό έργο "Η
πόλη φοβάται με το διήγημα "... για ένα
τσιγάρο!" (2013). Έχει γράψει τα μυθιστορήματα "Όταν "στέρεψε η αντοχή", "Πέρα
από τις κόκκινες γραμμές", "Ακόμη θυμάμαι", "Όσα δεν έγιναν λέξεις" και "Μυστική
Διαθήκη".

EXPRESS
ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ
ΣΩΜΑΤΟΣ
ΓΙΑ ΑΔΥΝΑΤΙΣΜΑ
ΚΥΤΤΑΡΙΤΙΔΑ
ΣΥΣΦΙΞΗ ΑΝΟΡΘΩΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
1 ΜΗΝΑ
ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΗ

20-30%

• SHOCK CELLULITE TREATMENT: 8 επισκέψεις για την αντιμετώπιση της κυτταρίτιδας και της χαλάρωσης
με ραδιοσυχνότητα (RF) & body wrap!
• BRAZILIAN BODY LIFT: 8 επισκέψεις για ΑΜΕΣΑ αποτελέσματα στην κυτταρίτιδα και τη σύσφιξη
με μεσοθεραπεία!
• SPM BODY RE-SHAPING: σμιλεύουμε όσα σημεία χρειάζονται αδυνάτισμα, κυτταρίτιδα ή σύσφιξη!
Στήθος, κοιλιά, μπράτσα, πόδια, γλουτός!

ΚΛΕΙΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ ΕΝΑ ΔΩΡΕΑΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΣΩΜΑ ΣΑΣ ΝΑ ΑΛΛΑΖΕΙ…
ΑΓΑΘΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ
ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ
για το δικό σας
εξατοµικευµένο
πρόγραµµα
και για εκπτώσεις

27410

55405

Ο∆ΥΣΣΕΩΣ
ΑΝ∆ΡΟΥΤΣΟΥ
2, ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
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Μετεκπαιδευθείσα Heinrich-Heine-Universitat Dusseldolf
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