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ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΚΥΡΙΑΡΧΟΣ 
Ο ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΙΣΤΟΡΙΚΑ

ΔΕΡΒΕΝΙ Όταν λέμε παραλίες 
με πρόσβαση για ΑμεΑ 

εννοούμε ΚΙΑΤΟ!
Σύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς τα ΑμεΑ 
για την εξυπηρέτησή τους και την ασφαλή πρό-
σβασή τους στη θάλασσα.  Ικανοποιημένος ο δή-
μαρχος  Σικυωνίων Σπ. Σταματόπουλος   ■ σελ. 6

Προσφορά 
υγεινομικού υλικού 
στο Νοσοκομείο από 

τον Γκιολή
■ σελ. 3

Πηνελόπη Νοταρά: 
Ή κόρη του Καραϊσκάκη 
που έζησε και πέθανε 

στο Ξυλόκαστρο
■ σελ. 21

Διαμαρτύρονται  
για την αποχώρηση 

της Πειραιώς 
■ σελ. 19

ΔΉΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ

Με στόχο τα μεγάλα έργα η συμφωνία 
με τη “Βιώσιμη Πόλη”

Προγραμματική σύμβαση με 
στόχο την συμβουλευτική 
υλική και οικονομοτεχνική 
υποστήριξη των υπηρεσιών 
του δήμου υπογράφτηκε από 
τον Αννίβα Παπακυριάκο

■ σελ. 15

■ σελ. 9Πώς ο δήμαρχος Κορινθίων κατάφερε μέσα σε ένα χρόνο να αποκτήσει το πάνω χέρι στο Δημοτικό Συμβούλιο
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Η σελίδα του Λέωντος...

Τώρα που επιτέλους ήρθε η ανάπτυξη και έχουμε πλουτίσει όλοι (όλοι?), 
είναι καιρός να αλλάξουμε τα αυτοκίνητά μας και να πάρουμε ηλεκτρικά, 

μας πρότεινε ο κος πρωθυπουργός μας και το έθεσε και σαν προτεραιότητα. 
Προτείνω λοιπόν το εξαιρετικό TESLA, με την επιδότηση θα μας έρθει τζάμπα. 
150.000€ αρχική – 15.000€ επιδότηση = 135.000€. Σπεύσατε κυρίες και κύριοι, 
για να είμαστε συνεπείς και με την κυβερνητική πολιτική!!!

Κύριε Δήμαρχε, όταν λέμε καθαρίζουμε την παραλία, εννοούμε ότι μαζεύ-
ουμε επιμελώς και απομακρύνουμε τα σκουπίδια. Δεν ανακατεύουμε 

απλώς την άμμο με τις μπουλντόζες. Έτσι για να συνεννοούμαστε!!!Σάλο προκάλεσε η αποκάλυψη, 
από τον καθόλα ‘έγκριτο’ και 

‘αξιόπιστο’ δημοσιογράφο κο Πορ-
τοσάλτε, ότι ο Υπουργός Ανάπτυξης 
κος Άδωνις Γεωργιάδης, εμφορείται 
από κομμουνιστικάς Ιδέας και πρα-
κτικάς. Εκατοντάδες περίλυπα μέλη 
και στελέχη κομμουνιστικών, ημι-
κομουνιστικών, κρυφο-κομμουνι-
στικών και λοιπών συν-οδοιπορικών 
κομμάτων και οργανώσεων κατέθε-
σαν τις κομματικές τους ταυτότητες, 
με σκυμμένο το κεφάλι. Κάτι για αυ-
τοκτονίες που ακούστηκε, ελέγχεται. 
Σύντροφοι Ξεφτιλιστήκαμε. Ο Άδω-
νις ξεκίνησε την  επανάσταση και 
μείς κοιμόμαστε!!!

Παύει η δίωξη τραπεζικών στε-
λεχών για απιστία, δηλαδή για 

χαριστικά και καταχρηστικά δάνεια 
που έδωσαν, σύμφωνα με πρόσφα-
το νομοσχέδιο της κυβέρνησης.  Τη 
ζημιά έτσι και αλλιώς την έχουμε 
πληρώσει με τις συνεχείς ανακε-
φαλαιοποιήσεις, γιατί να τρέχουμε 
τώρα και στα δικαστήρια και να τα-
λαιπωρούμε οικογενειάρχες ανθρώ-
πους.
Το γεγονός ότι το κυβερνών κόμμα 
έχει δανειακά χρέη πάνω από τρι-
ακόσια(300) εκατομμύριά μάλλον 
τυχαίο θα είναι!!!

Εκείνης της δύστυχης που έφαγε 
το βιτριόλι, μάθαμε όλα σχεδόν 

τα προσωπικά της, διαπιστώσαμε 
πόσο ωραία ήταν, ενημερωθήκαμε 
ότι είναι και ερωτιάρα, γυμνές φω-
τογραφίες της δεν έχουν δημοσιευτεί 
ακόμη. Γιατί κύριοι δημοσιογράφοι 
μας αφήνετε ανενημέρωτους, σε σο-
βαρότατά θέματα που απασχολούν 
την κοινή γνώμη. Έλεος πιά!!!

 

Όταν πήγε ο Τσίπρας για εγκαί-
νια στο μετρό της Θες/νίκης, 

βάλανε για φόντο ζωγραφιές σε 
μουσαμάδες.
Όταν πήγε ο Μητσοτάκης, κάνανε 
τρισδιάστατη προβολή.
Μεγάλε Κούλη, έσκισες πάλι, χαλάλι 
τα πρόσθετα έξοδα και η καθυστέρη-
ση στην κατασκευή!!!  

 

Η μία στις τέσσερες επιχειρήσεις 
θα κλείσει, κύριε πρωθυπουργέ, 

ξεστόμισε συνεντευξιάζουσα δημοσι-
ογράφος.
Ναι, αλλά οι τρεις στις τέσσερες θα 
ανοίξουν, δήλωσε χαρούμενος ο 
πρωθυπουργός μας.
Τέρας ψυχραιμίας ο Κούλης και 
πόσο καλός στην αριθμητική. Άμα 
είσαι άριστος έχεις άλλο αέρα. Ψέ-
ματα!!!

Δεν είναι παραβίαση συνόρων. 
Είναι «κινητικότητα» των Τούρ-

κων, είπε ο κος Δένδιας.
Μου θυμίζει το ανέκδοτο που ο σύζυ-
γος πιάνει τη σύζυγο με τον εραστή 
στο κρεβάτι και αυτή ψυχραιμότατη 
του λέει «δεν είναι αυτό που νομίζεις 
αγάπη μου». Αλήθεια κε Δένδια τι 
ακριβώς κατάλαβες ότι νομίζουμε???

Περισσότερο από οτιδήποτε, η 
πανδημία ήρε το παραπέτασμα 

της ψευδαίσθησης πως οι ηγέτες 
που έχουν την εξουσία γνωρίζουν 
τι κάνουν» είπε προχθές ο Μπαράκ 
Ομπάμα σχολιάζοντας τη... «νέα κα-
νονικότητα». Για να το λέει σίγουρα 
κάτι περισσότερο ξέρει!!!

Ηχήστε οι σάλπιγγες.. επιτέλους 
οι μπουλντόζες μπαίνουν στο 

‘Ελληνικό’. Όχι για να χτίσουν βέ-
βαια αλλά για να γκρεμίσουν κάτι 
περισσευάμενα κτίρια και να καθα-
ρίσουν το οικόπεδα. Βιαστείτε βρε 
παιδιά να δούμε να υψώνετε ένα κα-
ζίνο αντάξιο της ιστορία του τόπου. 
Αδημονούμε λυπηθείτε μας!!!

NOVARTIS : συνήθως όταν κά-
ποιος είναι ύποπτος προσπαθεί 

να βρει ελαφρυντικά. Σε κάποιες πε-
ριπτώσεις εξαφανίζει τους μάρτυρες 
(που άραγε;). Στην περίπτωσή μας 
προσπαθούμε να εξουδετερώσουμε 
τους δικαστικούς.
Αξιότιμοι κύριοι ύποπτοι, αφού έχετε 
την πλειοψηφία στη Βουλή γιατί δε 
ψηφίζετε ένα νόμο που να σας απαλ-
λάσσει πάσης κατηγορίας να τελειώ-
νουμε. Πρέπει να μας ταλαιπωρείται 
με τόση γραφειοκρατία. Το έχετε ξα-
νακάνει σε άλλες περιπτώσεις , έχετε 
πείρα. Γιατί έτσι που το πάτε σε λίγο 
θα ζητήσουμε και συγνώμη από την 
εταιρία που μας φέσωσε, με τη ευγε-
νή σας συμπαράσταση βέβαια!!! 

NOOR-1 : εμφανίστηκε καινούρ-
γιος μάρτυρας που προτίθεται 

να καταθέσει αξιόλογα στοιχεία. Το 
γεγονός ότι όλους τους προηγούμε-
νους μάρτυρες τους έφαγε το μαύρο 
σκοτάδι, οι δε δικαστές την έκαναν 
με ελαφρά πηδηματάκια, δεν τον 
πτόησε φαίνεται. Ηρωισμός ή άγνοια 
κινδύνου άραγε!!!

Πουλάνε το νερό της ΕΥΔΑΠ σε 
ιδιώτη. Για να υπάρχει αντα-

γωνισμός, απεφάνθει ο αρμόδιος 
υπουργός. Νομίζω ένα Νόμπελ οι-
κονομία το δικαιούται η κυβέρνηση. 
Ανταγωνισμός και μονοπώλιο ούτε 
ως ανέκδοτο δεν κυκλοφορεί διε-
θνώς.  Καλοφάγωτο παιδιά!!!

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



ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Προσφορά 
υγειονομικού υλικού 
από τον Τ. Γκιολή

Σε συνέχεια της εκστρατείας βοή-
θειας των υγειονομικών δομών και 
αρχής γινομένης από το Νοσοκομεί-
ου Κορίνθου, ο Αντιπεριφερειάρχης 
ΠΕ Κορινθίας κ. Γκιολής πραγμα-
τοποίησε την Τετάρτη 3 Ιουνίου πα-
ράδοση υγειονομικού υλικού όπου 
βρίσκονταν σε έλλειψη το τελευταίο 
διάστημα. Ποσότητα περί των 
15.000 γαντιών προκειμένου στην 
υλοποίηση του έργου των γιατρών 
και νοσηλευτών χωρίς «δεύτερες 
σκέψεις» για την ασφάλειά τους.
Ο κ. Γκιολής στη συνάντηση που είχε 
με τον πρόεδρο του νοσοκομείου 
κ. Γρ. Καρπούζη, και αφού δέχθηκε 
τις ευχαριστίες του, δήλωσε πως 
«ποτέ δεν έπαψα να νιώθω μέλος 
αυτής της οικογένειας όπου 15 
χρόνια λειτουργούσα και αναπτυσ-
σόμουν μαζί σας ως ιατρός αλλά 
και ως άνθρωπος». Τέλος τόνισε 
«την καίρια και σημαντική συμβολή 
του Περιφερειάρχη κ. Νίκα καθώς 
και την ευαισθησία του στα θέματα 
υγείας όπου όλο αυτό το δύσκολο 
διάστημα του «covid-19»  στάθηκε 
δίπλα σε κάθε δομή δημόσιας υγείας 
του Νομού μας». 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Συνάντηση Νίκα – Γκιολή – 
δημάρχων για σημαντικά έργα

Τι συζήτησαν – τι αποφάσισαν – Για ποια έργα ενημερώθηκε ο Νίκας

Σειρά συναντήσεων με αυτοδι-
οικητικούς και άλλους φορείς 
της Κορινθίας είχε ο περιφε-

ρειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης 
Νίκας την Τετάρτη 10 Ιουνίου, στο 
Διοικητήριο της Περιφερειακής Ενό-
τητας, στην Κόρινθο με τον Αντιπερι-
φερειάρχη ΠΕ Κορινθίας Τάσο Γκιολή.

ΜΕ ΔΗΜΑΡΧΟ ΒΕΛΟΥ – ΒΟΧΑΣ
Ακολούθησε συνάντηση με τον 

δήμαρχο Βέλου – Βόχας Αννίβα Πα-
πακυριάκο, στην οποία μετείχαν και 
στελέχη της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Εργων της Π.Ε. Κορινθίας.

Στη συνάντηση αυτή εξετάστηκαν, 

η ολοκλήρωση του αλιευτικού κατα-
φύγιου στο Βραχάτι, οι σχεδιαζόμενες 
αναπλάσεις σε Βέλο, Ζευγολατιό και 
Βραχάτι, οι δύο κόμβοι στην παλαιά 
εθνική οδό στο Ζευγολατιό και το 
Βραχάτι την κατασκευή των οποίων 
χρηματοδοτεί η Περιφέρεια, η ανά-
πλαση της πλατείας στο Μπολάτι, 
τα αντιπλημμυρικά έργα σε όλο τον 
δήμο, όπως επίσης και τα αρδευτικά, 
αλλά και τα αντιδιαβρωτικά τα οποία 
επίσης χρηματοδοτεί η Περιφέρεια.

ΜΕ ΔΗΜΑΡΧΟ ΝΕΜΕΑΣ
Συγκεκριμένα, συναντήθηκαν με το 

δήμαρχο Νεμέας Κώστα Φρούσιο, με 
τον οποίο συζήτησε, μεταξύ άλλων, 
προβλήματα που απασχολούν τον 
εν λόγω δήμο, καθώς επίσης και για 
έργα που θα υλοποιηθούν σε αυτόν 
με χρηματοδότηση της Περιφέρειας.

Συγκεκριμένα, στη συνάντηση 
διερευνήθηκε η μελέτη και ο τρό-
πος χρηματοδότησης συνδετήριου 
δρόμου από τη Νεμέα έως το Κιάτο, 
ενώ έγινε επίσης αναφορά στα έργα 
συντήρησης του οδικού δικτύου τα 
οποία θα υλοποιηθούν σύντομα, κι 
ακόμα στην αγροτική οδοποιία, σε 

ΑΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ W.C.

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ 
ΕΝΤΟΜΩΝ

ΓΡΑΦΕΊΑ 
W.C.  

ΚΑΦΕΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΊΑ 
ΕΣΤΊΑΤΟΡΊΑ 

ΠΑΊΔΟΤΟΠΟΊ 
ΓΥΜΝΑΣΤΉΡΊΑ 
ΚΟΜΜΩΤΉΡΊΑ 

ΠΑΊΔΊΚΑ ΡΟΥΧΑ 
ΥΠΟΔΉΜΑΤΑ 

ΑΝΔΡΊΚΑ-ΓΥΝΑΊΚΕΊΑ ΡΟΥΧΑ 
ΕΣΩΡΟΥΧΑ 

ΔΕΡΜΑΤΊΝΑ ΕΊΔΉ 

Τώρα η επιλογή είναι δική σας!
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Συνάντηση για τον αναδασμό του Φενεού

αντιπλημμυρικά αλλά και αρδευτικά 
έργα, όπως επίσης και στην κατα-
σκευή τουαλετών στο στάδιο της Αρ-
χαίας Νεμέας.

Ακόμα, συζητήθηκαν τρόποι για 
την περαιτέρω ανάδειξη της περιοχής 
των αμπελώνων και των οινοποιείων 
σε διεθνές επίπεδο.

 
ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ LTO

Στη συνέχεια πραγματοποίησαν 
συνάντηση με τον πρόεδρο του 
Τουριστικού Οργανισμού Λουτρακί-
ου (LTO) Σπύρο Καραβούλη, με τον 
οποίον συζητήθηκε η υποστήριξη 
του τουριστικού σταθμού που δημι-
ουργεί η Περιφέρεια στον Ισθμό και 
ο οποίος θα αρχίσει να λειτουργεί 
μέσα στον Ιούλιο. Μάλιστα, στην επό-
μενη συνεδρίαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου, θα έλθει προς έγκριση 
η προγραμματική σύμβαση με την 
Πελοπόννησος Α.Ε., προκειμένου 
να διευκολυνθεί η στελέχωση του 
εν λόγω σταθμού με το απαραίτητο 
προσωπικό.

Η πιο πάνω αναφορά του περιφε-
ρειάρχη έγινε σε απάντηση σχετικού 
αιτήματος εκ μέρους του LTO για 
άμεση στήριξη του τουριστικού σταθ-
μού στον Ισθμό με υπαλλήλους και 
σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό:

“Επιδίωξή μας είναι, μέσα και από 

τις αναπλάσεις που δρομολογούνται, 
η περιοχή του Ισθμού, να αποτελεί 
προορισμό στον οποίον οι επισκέπτες 
θα περνούν χρόνο, όχι μια περιοχή 
από την οποίαν απλώς θα διέρχονται 
πηγαίνοντας κάπου αλλού” σημείωσε 
ο Π. Νίκας, τονίζοντας ότι στο πλαίσιο 
των έργων ανάπλασης θα υπάρξει 
μέριμνα και για έργα που θα ενισχύ-
ουν την ασφάλεια των επισκεπτών 
στην περιοχή της Διώρυγας.

Ακόμα, αναφέρθηκαν στα έργα 
ανάπλασης στο Λουτράκι, αλλά και 

τις προοπτικές για την λωρίδα των 56 
χιλιομέτρων της μετρικής γραμμής 
από την Κόρινθο μέχρι το Δερβένι, 
που παραχωρείται στην Περιφέρεια 
Πελοποννήσου από την ΓΑΙΑΟΣΕ.

 
ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ  
ΤΟΥ “ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ”

Νωρίτερα, τέλος, ο περιφερει-
άρχης είχε συνάντηση με τον Πάνο 
Πούλο, εκπρόσωπο του Συλλόγου 
“Φιλοξενία”, Διαπολιτισμική – Περι-
βαλλοντική Οργάνωση.

Στην συνάντηση, τονίστηκε η 
αναγκαιότητα να διαφυλαχθεί περι-
βαλλοντικά η λωρίδα της μετρικής 
σιδηροδρομικής γραμμής από την 
Κόρινθο μέχρι το Δερβένι, μέσα από 
ήπιες παρεμβάσεις και δράσεις αει-
φορίας.

Ο περιφερειάρχης κάλεσε τον εκ-
πρόσωπο του εν λόγω συλλόγου να 
συνεισφέρει με προτάσεις, εν όψει 
του μάστερ πλαν που θα εκπονηθεί 
για την ανάπλαση της λωρίδας αυτής 
των 56 χιλιομέτρων.

Συνάντηση για τις κατευθύνσεις 
σχετικά με τον αναδασμό στην Αρχαία 
Φενεό πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 2 
Ιουνίου, στην Π.Ε. Κορινθίας υπό τον 
Αντιπεριφερειάρχη Τάσο Γκιολή και 
τη συμμετοχή του Αντιπεριφερειάρχη 
Υποδομών Χάρη Βυτινιώτη.

Κατά την σύσκεψη συζητήθηκε ο 
ορισμός επιτροπής αναδασμού και 
επιτροπής εμπειρογνωμόνων, οι 
οποίες θα συνδράμουν στο έργο του 
αναδασμού.

Ο αναδασμός, συνολικής έκτασης 
7.000στρεμμάτων, ο οποίος προ-

γραμματίζεται στα χωριά Αρχαία Φε-
νεός, Πανόραμα και Μάτι είναι ένα 
σημαντικό έργο που έχει σκοπό τον 
εξορθολογισμό και την τόνωση της 
γεωργικής παραγωγής.

Στη σημερινή σύσκεψη μετείχαν 
επίσης υπηρεσιακά στελέχη της Π.Ε. 
Κορινθίας και ειδικότερα οι Παύλος 
Κυριαζής προϊστάμενος στο Τμήμα 
Τοπογραφίας, Εποικισμού και Αναδα-
σμού της Διεύθυνση Αγροτικής Οικο-
νομίας και Κτηνιατρικής, καθώς και ο 
Νίκος Λούτας διευθυντής Τεχνικών 
Έργων της Περιφερειακής Ενότητας.



Στις παραλίες Κιάτου και Κάτω Διμηνιού 
τοποθετήθηκαν από τον δήμο 
Σικυωνίων ειδικές εγκατα-
στάσεις που επιτρέπουν σε 

συνανθρώπους μας με προβλήματα κι-
νητικότητας να κάνουν αυτόνομα μπάνιο 

στη θάλασσα. Την ίδια στιγμή σε εξέλιξη 
βρίσκονται έργα αποκατάσταση πεζο-
δρομίων στην παραλιακή οδό, αλλά και 
στη Φιλύρα που αναμένεται σε σύντομο 
χρονικό διάστημα να επανεκκινήσουν οι 
εργασίες. 

Όλα αυτά αν αθροιστούν με τα προηγού-
μενα έργα σε πεζοδρόμια, προσβάσεις και 
διαβάσεις δημιουργούν ένα σύνολο που 
καθιστά την πόλη του Κιάτου και τις πα-
ραλίες της χώρους ασφαλείς και φιλικούς 
για Άτομα με Αναπηρία.

ΦΙΛΙΚΟ
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Κιάτο: Πόλη και παραλίες 
ασφαλείς και φιλικές στα Αμεα

Σύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς τα Άτομα με Αναπηρία για εξυπηρέτησή τους 
και την ασφαλή πρόσβασή τους στη θάλασσα, τοποθετήθηκαν σε Κιάτο και Κ. Διμηνιό 

Εγκαταστάσεις για την ασφαλή πρόσβαση 
των Αμεα στη θάλασσα

Με δεδομένο ότι η ανεμπόδιστη πρόσβαση 
των ΑμΕΑ σε όλες τις δράσεις και δραστηριό-
τητες της κοινωνίας δεν είναι προνόμιο αλλά δι-
καίωμα, ο δήμαρχος Σικυωνίων Σπύρος Σταμα-
τόπουλος προώθησε άμεσα την υλοποίηση του 
έργου που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησι-
ακό Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ “Ανταγωνιστικότητα, 
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία”.

Οι εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν ντουζιέρες, 
αποδυτήρια, χημικές τουαλέτες, σηματοδότηση 
θέσεων Αμεα, αλλά και εγκατάσταση μηχανι-
σμού SeaTrac που λειτουργεί ως βοηθητικός 
εξοπλισμός. Ο σύγχρονος αυτός μηχανισμός 
χρησιμοποιείται από άτομα με κινητική αναπη-
ρία ή περιορισμένη κινητικότητα, ώστε να διευ-
κολύνει την αυτόνομη πρόσβαση τους στη θά-
λασσα. 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 πα-
ραλία μέσα στο νερό σε ασφαλές βάθος. 

ΛΑΓΚΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ - 

ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ

Στρατιωτικός Ιατρός
Ψυχιατρική Κλινική 251 ΓΝΑ

Καλογεροπούλου 1 & Μαυρούλια,
Κιάτο Κορινθίας 20200

τηλ.: 2742400072 κιν.: 6983520020
glagonas@gmail.com
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-	 Ακοολογικός	έλεγχος	παίδων	&	ενηλίκων	
-	 Εκτίμηση	εμβοών	(βουητά) 
και	ροχαλητού

-	 Έλεγχος	λαβυρινθικής	λειτουργίας 
(Ίλιγγος/Ζάλη)

-	 Ενδοσκοπικός	έλεγχος 
ρινός,	φάρυγγα,	λάρυγγα	και	ώτων	

Ποσειδώνος 19 - ΚΙΑΤΟ

food • coffee • drink & more...

Πάνδημο το μεγάλο ΟΧΙ 
στις ανεμογεννήτριες

Σ
την Μικρή Ζήρεια βρέ-
θηκε ο δήμαρχος Σικυ-
ωνίων Σπύρος Σταμα-
τόπουλος την Κυριακή 7 

Ιουνίου ενώνοντας τη φωνή του με 
αυτή του δημάρχου Ξυλοκάστρου-
Ευρωστίνης Βλάση Τσιώτου, του 
βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Κορινθίας Γιώρ-
γου Ψυχογιού, αλλά και όλων των 
παριστάμενων και του Δικτύου για 
την προστασία της Ζήρειας, στον 
αγώνα κατά της εγκατάστασης αιο-
λικού πάρκου.
Στην διάρκεια της εκδήλωσης ο δή-
μαρχος είχε την ευκαιρία να μιλήσει 
στους συμμετέχοντες και να τους εκ-

φράσει την αντίθεση, τόσο του ιδίου 
όσο και του δημοτικού συμβουλίου 
Σικυωνίων στην εγκατάσταση αιολι-
κού πάρκου.
Ο Σπύρος Σταματόπουλος ενημέ-
ρωσε όλους τους παριστάμενους 
για την ιδιαίτερη οικολογική αξία της 
Ζήρειας, καθώς φιλοξενεί ένα σύ-
νολο σπάνιων ειδών χλωρίδας και 
πανίδας, ενώ παράλληλα αποτελεί 
ένα ζωτικό σημείο ανάπτυξης για 
τις περιοχές της Στυμφαλίας και του 
Φενεού μέσα από δράσεις και εγκα-
ταστάσεις ήπιων μορφών τουρισμού 
και αειφορικής διαχείρισης.
Θύμισε επίσης σε όλους, ότι το δη-

μοτικό συμβούλιο Σικυωνίων έγκαι-
ρα από τις αρχές Μαρτίου, εξέδωσε 
ομόφωνο ψήφισμα στο οποίο εκ-
φράζει την αντίθεσή του στην εγκα-
τάσταση αιολικού σταθμού στην πε-
ριοχή της   «ΜΙΚΡΗΣ ΖΗΡΕΙΑΣ» και 
αποφάσισε:
• την συνεργασία με τον Δήμου 

Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης για 
την από κοινού αντιμετώπιση και 
δράση για την αποφυγή εγκατά-
στασης αιολικού πάρκου,

• την ενημέρωση των πολιτών για 
τις αρνητικές επιπτώσεις από την 
εγκατάσταση των ανεμογεννη-
τριών,

• την ενημέρωση των κοινωνικών 
φορέων του Δήμου,

• την ενημέρωση των τοπικών και 
θεσμικών παραγόντων του Νο-
μού Κορινθίας,

• την συνάντηση και ενημέρωση με 
την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας 
(Ρ.Α.Ε).

Ο Δήμαρχος Σικυωνίων Σπύρος 
Σταματόπουλος διαβεβαίωσε σε 
όλους τους τόνους τους, ότι θα γί-
νει κάθε τι που είναι δυνατόν για να 
προστατευθεί η Ζήρεια από κάθε 
μορφής επέμβαση που δεν κινείται 
στο πλαίσιο της ήπιας ανάπτυξης και 
της αειφορίας.

Δυναμικό παρών έδωσε ο Σταματόπουλος στις κινητοποιήσεις στη Ζήρεια

Δήμος Σικυωνίων
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Μόλις τελειώσει το μπάνιο του 
επιβιβάζεται στην καρέκλα και πάλι 
πατώντας ένα κουμπί επιστρέφει στη 
στεριά.

Το SeaTrac είναι ενεργειακά αυ-
τόνομο, καθώς τροφοδοτείται από 
ηλιακό πάνελ, ενώ δεν αποτελεί μό-
νιμη 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.

Οι σύγχρονες εγκαταστάσεις που 
περιγράψαμε, στις παραλίες του Κιά-
του και του Κ. Διμηνιού αναβαθμί-
ζουν την περιοχή και την καθιστούν 
φιλική, προσβάσιμη και λειτουργική 
για όλους τους συνανθρώπους μας, 
χωρίς διακρίσεις.

Σε συνδυασμό με την πρόσφατη 
βράβευση με Γαλάζια Σημαία της πα-

ραλίας Πευκιά Κάτω Διμηνιού, συ-
γκροτούν έναν αδιαμφισβήτητο πόλο 
έλξης για όλους τους επισκέπτες που 
μπορούν να έρχονται για διακοπές 
και να απολαμβάνουν το μπάνιο τους 
στα καθαρά νερά του Κορινθιακού.

Πεζοδρόμια
Εν τω μεταξύ στη φάση ολοκλήρω-

σης βρίσκεται το έργο της ανάπλασης 
πεζοδρομίων στην χερσαία ζώνη λι-
μένος Κιάτου και στο Πάρκο Μιαούλη 
με χρηματοδότηση από το Πρόγραμ-
μα Δημοσίων Επενδύσεων. Παράλ-
ληλα, μετά την άρση όλων των περι-
οριστικών μέτρων της καραντίνας και 
της αναπόφευκτης στασιμότητας που 
δημιούργησε στα έργα, αναμένεται να 
αρχίσουν εκ νέου και να ολοκληρω-
θούν γρήγορα τα έργα ανάπλασης και 
στην οδό Φιλλυρα.

Δήμος Σικυωνίων
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Πώς ο δήμαρχος Κορινθίων κατάφερε μέσα σε ένα χρόνο 
να αποκτήσει το πάνω χέρι στο Δημοτικό Συμβούλιο

ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟ

ΑΣΣΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΗΛ. 27410 87149

Ι. Π. ∆ΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΓΡΑΕΡΙΟ

Ό ταν πριν από έναν περίπου 
χρόνο ο Βασίλης Νανόπου-
λος ανακηρύχθηκε δήμαρ-

χος Κορινθίων, σε μία μεγαλειώδη 
νίκη τη δεύτερη Κυριακή των δημο-
τικών εκλογών, πολλοί ήταν αυτοί 
που σχολίασαν με επιφύλαξη το απο-
τέλεσμα, το οποίο έφερνε τους τρεις 
πρώτους συνδυασμούς ισοδύναμους 
μέσα στο δημοτικό Συμβούλιο. Τόσο 
η παράταξη του δημάρχου, όσο και 
οι παρατάξεις των Πνευματικού και 
Σταυρέλη είχαν από 8 έδρες. Ακολου-
θούσε η παράταξη του Πελ. Καλλίρη 
με 5 και από 1 έδρα μοιράζονταν οι: 
Τιμ. Πιέτρης, Μαρ. Ασημακόπουλος, 
Β. Τζέκου και Ι. Γκεζερλής.
Πολλοί βιάστηκαν να μιλήσουν για 
δήμαρχο μειοψηφίας που θα είχε “δε-
μένα τα χέρια του” και θα ήταν έρμαιο 
των, κατά καιρούς, πλειοψηφιών που 
θα διαμορφώνονταν μέσα στο δημοτι-
κό συμβούλιο. 
Ωστόσο, από ό,τι φάνηκε στην πορεία, 
λογάριαζαν … “χωρίς τον ξενοδόχο”! 
Η διάθεση συναίνεσης και συνεργασί-
ας φάνηκε από τα πρώτα βήματα του 
Βασίλη Νανόπουλου στο τιμόνι του 
δήμου Κορινθίων. Λειτούργησε απέ-
ναντι στην αντιπολίτευση με τη λογική 
της συμμετοχής και της συναπόφασης 
και όχι με την υπεροπτική,  αλαζονική 
νοοτροπία του πρώτου. 
Ο Βασίλης Νανόπουλος αξιοποιώντας 

τη μακρά εμπειρία του στο χώρο της 
διοίκησης, τόσο από θέσεις ευθύνης 
στον ιδιωτικό τομέα, όσο και από τη 
θητεία του ως πρόεδρος του Επιμε-
λητηρίου Κορινθίας, κατάφερε να 
πείσει αμέσως σχεδόν, ότι ο στόχος 
της πολιτικής του ήταν ένας και μονα-
δικός: Η αναβάθμιση των δημοτικών 
υπηρεσιών, η χρηματοδότηση μεγά-
λων έργων και η διαμόρφωση ενός 
αναπτυξιακού οράματος αντάξιου του 
μεγαλύτερου και ιστορικότερου δή-
μου της Κορινθίας.

Οι προσεγγίσεις  
και οι συνεργασίες
Ξεκινώντας τη θητεία του, στο πνεύμα 
που περιγράψαμε παραπάνω, ο Βα-
σίλης Νανόπουλος ήρθε αμέσως σε 
συνεννόηση και συμφωνία με τους Τι-
μολέοντα Πιέτρη και Γιάννη Γκεζερλή, 
επικεφαλής και μοναδικούς εκλεγμέ-
νους δημοτικούς συμβούλους των 
παρατάξεών τους. Τους πρόσφερε 
τομείς ευθύνης και θέσεις διοίκησης 
με συγκεκριμένες αντιδημαρχίες –τις 
οποίες αποδέχτηκαν– και οι πρώτες 
συνεργασίες ήταν γεγονός!
Στην πορεία ο συναινετικός λόγος 
του και η εμφανής προσήλωσή του 
στο συμφέρον του δήμου, κέρδισαν 
τις εντυπώσεις και πριν λίγο καιρό ο 
ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος, 
Γιάννης Καρασάββας, –εκλεγμένος 

με το συνδυασμό του Νίκου Σταυρέ-
λη «Πνοή Δημιουργίας»– έδωσε τα 
χέρια με τον Βασίλη Νανόπουλο και 
ανέλαβε και αυτός, αντιδήμαρχος Κο-
ρινθίων. 

Η μεγάλη ανατροπή  
και η απόλυτη κυριαρχία
Την Πέμπτη 11 Ιουνίου, επιβεβαιώθη-
κε και επίσημα, αυτό που από καιρό 
ψιθυριζόταν. Δηλαδή, η συνένωση 
της παράταξης του Πελοπίδα Καλ-
λίρη με αυτή του δημάρχου Βασίλη 
Νανόπουλου. Εκμεταλλευόμενοι τις 
σχετικές διατάξεις του νόμου, οι δύο 
άνδρες συμφώνησαν σε κοινή πορεία 

και πλέον η παράταξη του δημάρχου 
Κορινθίων έχει “το πάνω χέρι” στο 
Δημοτικό Συμβούλιο. 
Πέρα, όμως, από την αλήθεια των 
αριθμών, αυτό που σηματοδοτεί η 
σημερινή εξέλιξη είναι ότι ο Βασίλης 
Νανόπουλος έχει εξελιχθεί μέσα σε 
ένα χρόνο στον απόλυτο κυρίαρχο 
του αυτοδιοικητικού παιχνιδιού στο 
Δήμο Κορινθίων. 
Μια κυριαρχία που προέκυψε αβίαστα 
και φυσικά χάρη στην αναγνώριση 
της εργατικότητας, της φερεγγυότη-
τας και του αναπτυξιακού οράματος 
του δημάρχου Κορινθίων για τον 
τόπο του! 
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Απόλυτος κυρίαρχος στο Δήμο 
Κορινθίων ο Βασ. Νανόπουλος
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Προβοκάτσια με το λογότυπο του δήμου στον Άσσο
“Δεν επιτρέπω σε κανέναν να χρησιμοποιεί το λογότυπο του δήμου” τονίζει ο δήμαρχος 

Βασίλης Νανόπουλος – Ο πρόεδρος του Άσσου Ναπολέων Γιαννακουλόπουλος, κατέθεσε μήνυση 

Μ ια περίεργη υπόθεση έλαβε χώρα το 
απόγευμα της Παρασκευής 12 Ιουνίου. 
Άγνωστοι χρησιμοποιώντας το λογό-

τυπο του δήμου Κορινθίων τοιχοκόλλησαν σε κε-
ντρικά σημεία της Κοινότητας Άσσου, ανακοίνωση, 
η οποία ανέφερε, ότι είναι παράνομο το τάισμα των 
αδέσποτων. Οι ψευδο-ανακοινώσεις τοποθετήθη-
καν τοιχοκολλήθηκαν στο κοινοτικό γραφείο και στο 
μαγαζί στα Πλατάνια Άσσου.

Ο δήμος Κορινθίων απάντησε άμεσα με ανακοί-
νωση η οποία έβαζε τα πράγματα στη θέση τους και 
ανέφερε: 

«Ο Δήμος Κορινθίων δεν έχει απολύτως καμία σχέ-
ση με την ανάρτηση αυτής της ανακοίνωσης. Διαφω-
νεί πλήρως με το περιεχόμενο της. Δεν είχαν λάβει 
γνώση ούτε ο Δήμαρχος ούτε ο αρμόδιος αντιδήμαρ-
χος για την ενέργεια αυτή.

Δόθηκε, όταν περιήλθε σε γνώση τους, άμεσα η 
εντολή αφενός να αποσυρθεί η εν λόγω ανακοίνωση 
και αφετέρου να διερευνηθεί το ποιος την ανάρτησε 
αυθαίρετα.

Η νέα δημοτική αρχή συστήνοντας αντιδημαρχία 
φροντίδας ζώων επιδιώκει ακριβώς αυτό. Την φρο-
ντίδα και την μέριμνα τους.

Δεν θα επιτραπεί σε κανέναν να βάλλει την προσπά-
θεια αυτή. Το συμβάν θα διερευνηθεί σε βάθος και θα 
αποδοθούν ευθύνες».

Η αντίδραση του προέδρου του Άσσου
Άμεση ήταν και η αντίδραση του προέδρου του 

Άσσου, Ναπολέοντα Γιαννακουλόπουλου, ο οποίος 
σε ανακοίνωσή του τόνισε: «Ενημερώνω ότι ούτε 
εγώ σαν πρόεδρος της κοινότητας, ούτε ο δήμος 
έχουμε βγάλει τέτοια ανακοίνωση.

Όλα αυτά συνέβησαν σήμερα στο χωριό μας – και 
εν αγνοία μου– προσπαθώντας κάποιοι να βλάψουν 
την εικόνα την δική μου και των συμβούλων, ανακοι-
νώνοντας προς τους φίλους εθελοντές των αδέσπο-
των ζώων καθώς επίσης σε φιλοζωικές ομάδες και 
όλους τους πολίτες του χωριού!!! τα εξής έγγραφα. 

Αυτά τοποθετήθηκαν στην Κοινότητα και στο μαγαζί 
στα πλατάνια.

Ντροπή και θλίψη ταυτόχρονα νιώθω για αυτούς 
που έκαναν όλα αυτά και σίγουρα εύχομαι να βρεθούν 
μάρτυρες να τους καταγγείλουν και να βρεθούν ενώ-
πιον της δικαιοσύνης.

Εγώ προσωπικά ως Πρόεδρος της Κοινότητας Άσ-
σου» συνεχίζει ο κ. Γιαννακουλόπουλος στην ανα-
κοίνωσή του, «κάλεσα την αστυνομία και άμεσα πα-
ραβρέθηκαν στην Κοινότητα για να καταγράψουν το 
συμβάν, μετά από τηλεφώνημα που δέχθηκα από τον 
αρμόδιο αντιδήμαρχο κ.Καρασάββα Ιωάννη, που με 
ενημέρωσε ότι υπάρχουν τέτοιες ανακοινώσεις στην 
Κοινότητα μας.

Τώρα όσον αφορά την στάση μου, ως Πρόεδρος, 
απέναντι στους φίλους εθελοντές και τις φιλοζωικές 
οργανώσεις, να ξέρουν ότι θα είμαι δίπλα τους, σε όλο 
αυτό το δύσκολο έργο τους, ώστε κανένα αδέσποτο 
ζωάκι που είναι στον δρόμο να μην μείνει τουλάχι-
στον από φαΐ, νερό, εμβόλιο, στείρωση και ό,τι άλλο 
μπορεί να χρειάζεται», καταλήγει η ανακοίνωση του 
προέδρου.

Δηλώσεις Νανόπουλου
Εν τω μεταξύ ο δήμαρχος Κορινθίων Βασίλης Να-

νόπουλος που βρέθηκε στον τηλεοπτικό σταθμό 
SuperTv, στο περιθώριο της συνέντευξης που έδινε 
αναφέρθηκε στο γεγονός και σημείωσε μεταξύ άλλων: 

«Αυτό είναι προβοκάτσια γιατί έχει το σήμα του δή-
μου Κορινθίων. Δεν επιτρέπω σε κανέναν», υπογράμ-
μισε με έμφαση ο δήμαρχος Κορινθίων, «να χρησι-
μοποιεί το λογότυπο του δήμου, για να κάνει τέτοιες 
ανακοινώσεις που είναι παράνομες. Επίσης, δεν μπο-
ρεί να παίρνει τέτοιες θέσεις χωρίς να έχει τη συνεννό-
ηση με το δήμαρχο ή τον αρμόδιο αντιδήμαρχο». 

Ο δήμαρχος Κορινθίων δεν παρέλειψε να σημει-
ώσει στην αποστροφή του λόγου του, ότι τέτοιου 
είδους ανακοινώσεις, –παράνομες, ψεύτικες και 
προβακατόρικες, θα πούμε εμείς – είναι σαφώς 
στοχευμένες εναντίον του, με σκοπό να πλήξουν τη 
δημόσια εικόνα του. 

Τυχαία η χρονική συγκυρία;
Εκτός των άλλων, προαναφερθέντων αξιοπερίερ-

γων, τουλάχιστον, σχετικά μ’ αυτή την ανακοίνωση, 
θα πρέπει να σημειώσουμε και το εξής. Η «προβο-
κάτσια» έλαβε χώρα σε μία χρονική στιγμή κατά την 
οποία ο δήμαρχος Κορινθίων, Βασίλης Νανόπου-
λος, εμφανίζεται εξαιρετικά ενισχυμένος, απόλυτος 
κυρίαρχος του παιχνιδιού στο δήμο Κορινθίων. 

Μετά την συνένωση της παράταξής του με αυτή 
του Πελοπίδα Καλλίρη και τις κοινές δηλώσεις, το 
ηγετικό προφίλ του Νανόπουλου έχει ενισχυθεί ση-
μαντικά αφήνοντας στο περιθώριο τους πολιτικούς 
τους αντιπάλους. 

Η ανακοίνωση αυτή, προφανώς, είχε ως στόχο 
τη δημόσια εικόνα, το «τσαλάκωμα» θα λέγαμε της 
ενωτικής και ηγετικής παρουσίας του. Απέτυχε, 
όπως ήταν φυσικό, αφού στηριζόταν σε αήθη ψέμα-
τα και προβοκατόρικες κινήσεις. 

Όμως, πόσο τυχαία ήταν η χρονική στιγμή κατά 
την οποία εκδηλώθηκε; 

Η πασιφανής απάντηση αφήνεται στην κρίση του 
κάθε ενός!
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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΜΑΡΜΑΡΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ
ΘΑΝΑΣΕΝΑΡΗΣ

Μουσών 14,
Βέλο Κορινθίας

Mάρµαρα • γρανίτες
φυσικά πετρώµατα

% 2742 033260
6945 435411
 6947 099281replayctt@gmail.com

Κοινό μέτωπο με τους φιλόζωους
Σημαντικά βήματα και παρεμβάσεις 

στον τομέα της φροντίδας και της προ-
στασίας των ζώων ανακοινώνει ο δή-
μος Κορινθίων.

Α) Δημιουργείται ηλεκτρονική βάση 
ζώων στο Δήμο Κορινθίων και ως εκ 
τούτου

Άμεσα καλούνται οι ιδιοκτήτες δε-
σποζόμενων να προχωρήσουν στην 
σήμανση των ζώων τους. Το διάστημα 
15.06.20 έως 15.09.20 και σε συνερ-
γασία με τα κτηνιατρεία της πόλης της 
Κορίνθου θα τύχουν ευνοϊκότερης οι-
κονομικής τιμής. 

Η σήμανση αποτελεί υποχρέωση 
βάσει του νόμου 4039/2012, άρθρο 4. 
Ο έλεγχος για την σήμανση των ζώων, 
τόσο των δεσποζόμενων όσο και των 
ποιμένων και κυνηγών θα γίνει σε συ-
νεργασία με την Αστυνομική Διεύθυν-

ση Κορινθίας.
Β) Δημιουργείται Δημοτικό Κτηνια-

τρείο όπου θα γίνονται στειρώσεις και 
άλλες κτηνιατρικές επεμβάσεις

Στην προσπάθεια που γίνεται και σε 
όλες τις ενέργειες σημαντική είναι η 
συνεργασία με όλους τους φιλόζωους 
με τους οποίους ήδη ο Αντιδήμαρχος 
Γιάννης Καρασάββας έχει πραγματο-
ποιήσει πολλές συναντήσεις και επα-
φές μεταφέροντας την βούληση του 
Δημάρχου για συνεχή συνεργασία. 

Οι γνώσεις τους, η εμπειρία τους 
αλλά και η προσωπική τους συμβολή 
αποτελούν για το Δήμο εργαλείο ώστε 
να κατορθώσει να αντιμετωπίσει ένα 
ζήτημα που έχει διογκωθεί τα τελευ-
ταία χρόνια και το οποίο δρα σε βάρος 
των ζώων αλλά και της κοινωνίας.

Β.Νανόπουλος: Ανεβάζουμε τον πήχη της εξυπηρέτησης 
και μειώνουμε τα λειτουργικά έξοδα του δήμου

Ε ξοικονόμηση πόρων, αναβαθ-
μισμένες συνθήκες εργασίας 
και υψηλές υπηρεσίες προς 

τον πολίτη είναι το τρίπτυχο που επιτυγ-
χάνεται με την μεταστέγαση του ΚΕΠ 
της Τενέας στο Δημοτικό Κατάστημα στο 
Χιλιομόδι. Η μεταστέγαση ολοκληρώ-
θηκε στο τέλος Μαΐου και η λειτουργία 
του Κέντρου είναι πλήρης από την 1η 
ημέρα του Ιούνη.
Ο Δήμαρχος Κορινθίων κ.Βασίλης Να-
νόπουλος συνοδευόμενος από τον 
Αντιδήμαρχο Εξυπηρέτησης του Πο-
λίτη κ.Τιμολέοντα Πιέτρη επισκέφθηκε 
το ΚΕΠ στο νέο του χώρο το μεσημέρι 
της Παρασκευής. Στόχος της παρουσίας 
ήταν η καταγραφή από πλευράς των ερ-
γαζομένων, των πρώτων εντυπώσεων 
από την μεταστέγαση και λειτουργία στο 
νέο χώρο τόσο σε επίπεδο εργασίας όσο 
και εξυπηρέτησης.
«Επιδιώκουμε υψηλότατο επίπεδο στην 
εξυπηρέτηση των πολιτών. Οι υψηλού 
επιπέδου χώροι εργασίας για τους αν-
θρώπους που εργάζονται γι αυτή είναι 

για εμάς προτεραιότητα. Ο χώρος που 
βρισκόμαστε σήμερα είναι ένας τέτοιος 
χώρος» σημείωσε ο Δήμαρχος κατά την 
παρουσία του στο ΚΕΠ επισημαίνοντας 
βέβαια και την σοβαρότατη οικονομική 
ωφέλεια που επιτυγχάνεται από την με-
ταστέγαση αυτή.

Ο Δήμαρχος προανήγγειλε την άμεση 
μεταστέγαση στο χώρο του Δημοτικού 
καταστήματος Τενέας και του δημοτικού 
Ιατρείου.
Οι πολίτες που θέλουν να εξυπηρετη-
θούν από το ΚΕΠ της Τενέας μπορούν
• να καλούν στα τηλέφωνα: 

2741362019,2741362020 και στο fax 
2741362015,

• να χρησιμοποιούν την ηλεκτρονική 
διεύθυνση d.teneas@kep.gov.gr και 
φυσικά

• να προσέρχονται δια ζώσης στην διεύ-
θυνση Αθ. Καλαρά 6, Τ.Κ 20008
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Τζένη Μαυραγάνη

Ποικιλία υλικών & 

χάντρες για να φτιάξετε 

το δικό σας κόσµηµα 

Μοναδικά χειροποίητα 

κοσµήµατα & αξεσουάρ 

Ελλήνων σχεδιαστών 

Περιάνδρου 1Α Κιάτο
Τ: 2742 400 948

Ε: jennysartshop1@gmail.com

Στο κατάστηµα Jenny’s Artshop στο Κιάτο

Πολιτική

ΒΡΑΧΑΤΙ, έναντι γηπέδου

ΤΗΛ.: 27410 51690, 27410 56000

ποτά - αναψυκτικά
μπύρες - νερά

διανομή κατ’ οίκον

Φ Α Σ Ι Λ Η
Κ Α Τ Σ Α ΡΟ Υ

Γ. Ψυχογιός: Παρέμβαση στη Βουλή για την 
άμεση στήριξη των τουριστικών λεωφορείων 
Ερώτηση για τη στήριξη των ιδιοκτητών τουριστικών λεωφορείων συνυπέγραψε ο 
βουλευτής Κορινθίας ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Ψυχογιός μαζί με 30 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ

Σύμφωνα με την Ερώτηση ο κλάδος 
των ιδιοκτητών τουριστικών λε-
ωφορείων παραμένει ουσιαστικά 

ακάλυπτος από τα μέτρα στήριξης της 
κυβέρνησης, τόσο στο εργασιακό επί-
πεδο, όσο και στο οικονομικό. Το σχέδιο 
επανεκκίνησης της οικονομίας και του 
τουρισμού είναι κατ’ουσία ελλιπές, όταν 
τα τουριστικά λεωφορεία με σημαντικό 
ρόλο στη μετακίνηση των τουριστών και 
επισκεπτών, δεν συμπεριλαμβάνονται σε 
αυτό.

Με την καθυστέρηση έναρξης της τουρι-
στικής περιόδου, συσσωρεύτηκαν   σο-
βαρά προβλήματα  που προκαλούν την 
ίδια, τη βιωσιμότητα τους. Ασφαλιστικές 
εισφορές, δαπάνες ενοικίων και δανει-
ακών υποχρεώσεων δυσχεραίνουν την 
ανατροφοδότηση του κύκλου εργασιών 
τους, ενώ μεγάλες διαστάσεις λαμβάνει η 
ανασφάλεια των εργαζομένων τους στο 
επίπεδο της επαναπρόσληψης τους ή της 
χορήγησης επιδόματος ανεργίας.
Μετά τα παραπάνω και επειδή, επί δυόμισι 
μήνες, οι εν λόγω επιχειρήσεις εισπράτ-
τουν την απόλυτη απαξίωση, ενώ ήταν 
από τις πρώτες και καθοριστικές που 
επλήγησαν από την εξάπλωση της πανδη-
μίας,
Ερωτήθηκαν οι κ.κ. Υπουργοί:
1. Σκοπεύουν να μεριμνήσουν για την 
απαλλαγή ασφαλιστικών εισφορών εργο-
δοτών και ασφαλιζομένων για όσο χρόνο 
οι επιχειρήσεις τουριστικών λεωφορείων 
παραμένουν χωρίς αντικείμενο εργασίας;

2. Έχουν μεριμνήσει για την αλλαγή κριτη-
ρίων επιστρεπτέας προκαταβολής καθώς, 
τα τουριστικά λεωφορεία δεν είχαν προλά-
βει να ανοίξουν στις αρχές Μάρτη και ως 
εκ τούτου δεν πληρούν τα κριτήρια;
3. Πώς υλοποιούν την ευκολότερη πρό-
σβαση στα πιστωτικά ιδρύματα που αυτή 
τη στιγμή οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων 
απορρίπτονται σε μεγάλο ποσοστό;
4.Έχουν σχεδιάσει την παράταση του μέ-
τρου κατάθεσης πινακίδων κυκλοφορίας 
για ένα χρόνο, για όσους αποφασίσουν να 
μην επανεκκινήσoυν φέτος αν δεν έχουν 
αντικείμενο εργασίας;
5.Τι πρωτοβουλίες αναλαμβάνουν για τη 
μεταφορά των τελών κυκλοφορίας του 
2020 στο 2021 αφού έτσι κι αλλιώς φέτος 

έχουν πληρωθεί;
6.Έχουν την πρόθεση να παρατείνουν το 
μέτρο επιδότησης του ενοικίου των γρα-
φείων (60-40);
7.  Με πιο σκεπτικό σχεδιάζουν τη χρημα-
τοδότηση, και όχι δανειοδότηση, και μάλι-
στα σύμφωνα με τα περσινά δεδομένα της 
κάθε επιχείρησης, τη στιγμή που ο Μάρτι-
ος για τις εποχικές επιχειρήσεις αποτελεί 
νεκρό μήνα.

Μήνυμα για το Δίστομο
Παράλληλα ο Γιώργος Ψυχογιός, στο 
πλαίσιο της συζήτησης του σ/ν "Κύρωση 
της Συμφωνίας για την έδρα μεταξύ της 
Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ευρωπα-
ϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο 

(EASO)” αναφέρθηκε στην «μαύρη» επέ-
τειο της σφαγής του Διστόμου τονίζοντας 
ότι δεν πρέπει ποτέ να ξεχάσουμε τη να-
ζιστική θηριωδία με την εκτέλεση 218 κα-
τοίκων της περιοχής, μεταξύ των οποίων 
και πολλά παιδιά, και το φόρο αίματος του 
ελληνικού λαού μέσα από την Εθνική Αντί-
σταση. 
Πρέπει καθημερινά να συντρίβουμε κάθε 
μικρό και μεγάλο φασισμό, να καταπολε-
μούμε και να εξαλείψουμε τις αιτίες και τις 
κοινωνικές ανισότητες που τον γεννούν, 
και βέβαια, να αξιοποιήσουμε το πόρισμα 
της Βουλής για τις Γερμανικές Αποζημι-
ώσεις και Επανορθώσεις απέναντι στους 
υπαίτιους.



Αντιλαμβανόμενοι τη διάθεση αλλά και το αί-
σθημα υψηλής αισθητικής που διακρίνει τους 
ανθρώπους της πόλης μας, δημιουργήσαμε στο 
Κιάτο ένα ιατρείο υψηλών προδιαγραφών, προ-
σφέροντας υπηρεσίες αισθητικής ιατρικής και 
πλαστικής χειρουργικής.
Το ιατρείο μας καλύπτει όλη τη γκάμα της αι-
σθητικής ιατρικής και αισθητικής χειρουργικής.
Προϊοντικές θεραπείες και ενέσιμες θεραπείες 
για το πρόσωπο και το σώμα, laser αποτρίχω-
σης, καθώς και αισθητικές και επανορθωτικές 
χειρουργικές επεμβάσεις.

Έχουμε επιλέξει και διαθέτουμε στο ιατρείο μας 
προϊόντα πιστοποιημένα τα οποία παρέχουν μέ-
γιστη ασφάλεια και αποτελεσματικότητα μεγά-
λης διάρκειας.
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες αφορούν τόσο γυναί-
κες, όσο και άντρες που επιθυμούν να διατηρή-
σουν την εξωτερική τους εμφάνιση με τρόπο από-
λυτα φυσικό, αλλά επαγγελματικό ταυτόχρονα.

Όσον αφορά τις παρεχόμενες υπηρεσίες αισθη-
τικής ιατρικής ακολουθούμε μια συγκεκριμένη 
φιλοσοφία. Έχουμε υιοθετήσει και εντάξει στο 
ιατρείο μας, αυτό που διεθνώς αναφέρεται ως 
συστήματα θεραπειών. Αυτό σημαίνει ότι μελε-
τούμε, σχεδιάζουμε και τελικά προτείνουμε ένα 
συγκεκριμένο και ολοκληρωμένο σύστημα θερα-
πείας για κάθε άτομο ξεχωριστά για να έχει το 
μέγιστο αποτέλεσμα.
Και αυτό γιατί ο καθένας από εμάς εκτός από 
διαφορετικές επιθυμίες έχει και διαφορετικές 
ανάγκες.
Η πλαστική χειρουργική έρχεται να προστεθεί 
στο οπλοστάσιό μας, καθώς για κάποιες κατη-
γορίες η αισθητική χειρουργική είναι πράγματι ο 
πιο αξιόπιστος τρόπος αντιμετώπισης του αισθη-
τικού τους προβλήματος.
Η σύγχρονη αισθητική ιατρική και αισθητική 
χειρουργική επιτάσσει να αντιμετωπίζουμε τον 
κάθε ενδιαφερόμενο με διαφορετική προσέγγι-
ση, να εντοπίζουμε τις επιθυμίες του και να αντα-
ποκρινόμαστε στις προσδοκίες του.
 
Η επίτευξη αυτού του στόχου μπορεί να πραγ-
ματοποιηθεί όταν εμπιστευθείτε τους ειδικούς.

Ιατρικό Κέντρο Πλαστικής Χειρουργικής,
Δερματολογίας & Αισθητικής

Καλογεροπούλου
& Μαυρούλια, Κιάτο
email: info@beauting.gr

Τηλ.: 274 20 21 0 11

Γράφει ο  
Δρ. Ιωάννης Πατσουλάς
Πλαστικός Χειρουργός

Αισθητική Ιατρική και Αισθητική 
Χειρουργική στην πόλη μας



ΔΕΥΤΕΡΑ  15  ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 ΠΟΛΙΤΏΝ
Γνώμη14

Ο Χρίστος Δήμας για όσους 
τον ξέρουν είναι ένας χα-
μηλών τόνων άνθρωπος, 

όμως, ουσιαστικός και αποτελεσμα-
τικός. Οι μέρες του στο Υπουργείο 
Ανάπτυξης χαρακτηρίζονται από 
καινοτόμες προσεγγίσεις και προ-
σπάθεια για ουσιαστικές λύσεις και 
τη δημιουργία εν γένει αναπτυξια-
κών προοπτικών στη χώρα. Στο πρό-
σφατο ταξίδι του πρωθυπουργού στη 
Θεσσαλονίκη όπου ήταν ο μοναδικός 
υφυπουργός που τον συνόδευε, ο 
Χρίστος Δήμας έπεσε στο φακό της 
εφημερίδας «Καθημερινή», η οποία 
σημείωνε:

«Ο Χρίστος Δήμας είναι εκ φύσεως 
χαμηλών τόνων. Δεν θα τον δείτε να 
τσακώνεται με συριζαίους στα κανάλια, 
να ανεβάζει τους τόνους, να ξιφουλκεί. 
Θα τον δείτε, όμως, να μιλάει για τον 
τομέα του –είναι υφυπουργός Έρευνας 
και Τεχνολογίας– και να προσπαθεί να 
υλοποιήσει κάποιο έργο που θα μεί-
νει. Όπως, για παράδειγμα, το πάρκο 
επιχειρηματικότητας στην παλαιά ΧΡΩ-
ΠΕΙ. Ο Μητσοτάκης –ευτυχώς– εκτιμά 
αυτού του είδους τους πολιτικούς και 
δείχνει να τους εμπιστεύεται. Απόδειξη 
πως ο νεαρός υφυπουργός θα είναι 
ανάμεσα σε εκείνους που θα συνοδεύ-
ουν τον πρωθυπουργό στο ταξίδι του 
στο Ισραήλ».

Το ταξίδι στο Ισραήλ
Η είδηση που έδωσε η "Καθημερινή" 

τελικά επιβεβαιώθηκε και ο Χρίστος 
Δήμας συνόδευσε τον πρωθυπουργό 
στο Ισραήλ. Εκεί όπως ο ίδιος σημειώ-

νει: «προχωράμε στην εμβάθυνση και 
διεύρυνση της συνεργασίας μας με μια 
χώρα άμεσου στρατηγικού ενδιαφέρο-
ντος σε πολλά επίπεδα.

Επιβεβαιώσαμε τις άριστες σχέσεις 
μεταξύ των δυο χωρών και με τον Dr. 
Ami Applebaum, Επικεφαλής της αρχής 
Καινοτομίας του Ισραήλ, συμφωνήσαμε 
για την διεύρυνση και επέκταση της δι-
ακρατικής συμφωνίας Ελλαδας-Ισραήλ 
σε θέματα έρευνας και καινοτομίας.

Προγραμματίσαμε να υπάρξουν 
περισσότερες προσκλήσεις, σε τακτά 
χρονικά διαστήματα και μεγαλύτερος 

προϋπολογισμός ώστε επιστήμονες 
και επιχειρηματίες σε Ελλάδα και Ισρα-
ήλ να συνεργαστούν σε τομείς αιχμής 
όπως η Έρευνα, οι νέες Τεχνολογίες, η 
αγροδιατροφή, η Άμυνα - Ασφάλεια, η 
Ενέργεια κ.α προκειμένου να ανταπε-
ξέλθουμε από κοινού σε ένα διαρκώς 
ανταγωνιστικότερο περιβάλλον».

Ο κόμβος και το τρένο
Ο υφυπουργός Ανάπτυξης μπορεί να 

τρέχει σε όλο τον κόσμο, κυριολεκτικά, 
δεν ξεχνά όμως την ιδιαίτερη πατρίδα 
του, την Κορινθία. 

Έτσι μετά απο διαρκή επικοινωνία και 

συνεννόηση με την ηγεσία του Υπουρ-
γείου Υποδομών και Μεταφορών, για 
το θέμα του κόμβου της Λυκοποριάς, 
μεταξύ άλλων φτάσαμε στο αίσιο απο-
τέλεσμα, να έχουν ολοκληρωθεί όλες 
οι διαδικασίες και το αμέσως επόμενο 
χρονικό διάστημα ανοίγει και τίθεται σε 
λειτουργία ο κόμβος της Λυκοποριάς!

Το ίδιο συνέβη και με τον Προαστι-
ακό που πολύ σύντομα θα είναι έτοι-
μος να εξυπηρετήσει τους πολίτες της 
Δυτικής Κορινθίας, τους φοιτητές, να 
υποδεχτεί τους τουρίστες μας αλλά και 
να συνδέσει την Κορινθία με την Αχαΐα.

Πολιτική

Ο ξεχωριστός Χρίστος Δήμας
Ο Κορίνθιος βουλευτής και υφυπουργός Ανάπτυξης 

έχει κερδίσει τις εντυπώσεις εντός και εκτός κυβέρνησης

Βλάσιος Ιωαν. Μπάρτζης
Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος

ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΚΟ 
ΙΑΤΡΕΙΟ

Κλεισθένους 43 
e-mail: bartzisv@gmail.com

Κιάτο, τηλ.: 27420 26486, κιν.: 6932 391104

| |

|

| 

Μικροωτοσκόπηση.  Ακοοµετρία (τονική - οµιλητική), 
τυµπανοµετρία, ακουστικό αντανακλαστικό, 
έλεγχος ευσταχιανής σάλπιγγας
 Λειτουργική εξέταση οπισθίου λαβυρίνθου 

- Αντιµετώπιση ιλίγγου θέσεως
Ενδοσκοπικός έλεγχος ώτων, ρινός, 

φάρυγγα, λάρυγγα µε εύκαµπτα & άκαµπτα 
ενδοσκόπια - Video καταγραφή δεδοµένων

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

Με τον Διοικητή της 6ης Υγειον. Περιφ. κ. Γιάννη Καρβέλη σε Με τον Διοικητή της 6ης Υγειον. Περιφ. κ. Γιάννη Καρβέλη σε 
συζήτηση για τον βαθμό ετοιμότητας και τα μέτρα ανάσχεσης συζήτηση για τον βαθμό ετοιμότητας και τα μέτρα ανάσχεσης 
και πρόληψης του #Covid_19 εν όψει της έναρξης της καλο-και πρόληψης του #Covid_19 εν όψει της έναρξης της καλο-
καιρινής περιόδου και την κατάσταση των δομών Υγείας.καιρινής περιόδου και την κατάσταση των δομών Υγείας.

Με τον Dr. Ami Applebaum, επικεφαλής Με τον Dr. Ami Applebaum, επικεφαλής 
της αρχής Καινοτομίας του Ισραήλτης αρχής Καινοτομίας του Ισραήλ
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Στόχος τα μεγάλα έργα μετά τις 
υπογραφές με τη ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ

Π ρογραμματική σύμβαση 
υπέγραψαν στο δημαρχείο 
στο Ζευγολατιό ο δήμαρ-

χος Βέλου-Βόχας Αννίβας Παπακυ-
ριάκος και ο Πρόεδρος του Δικτύου 
“ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ” Δημήτρης Καφα-
ντάρης για την συμβουλευτική, υλι-
κή και οικονομοτεχνική υποστήριξη 
των υπηρεσιών του δήμου. Με τη 
συγκεκριμένη δράση υλοποιείται η 
αμοιβαία συνεργασία των συμβαλ-
λομένων με σκοπό την από κοινού 
συμμετοχή στην ωρίμανση του ανα-
πτυξιακού έργου της παρούσας, το 
οποίο περιλαμβάνει:
1. Μελέτη για την υδροδότηση Δή-
μου Βέλου Βόχας από νέα δίκτυα 
μεταφοράς ύδατος
2. Αντισεισμική μελέτη υδατόπυργου 
Βραχατίου διατομής ρεμάτων και γε-
φυρών εντός οριοθετημένου ρέμα-
τος Ζαπάντη
3. Μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης 
εγκαταστάσεων Δήμου Βέλου Βόχας 
μέσω φωτοβολταϊκών σταθμών με 

εφαρμογή του ενεργειακού συμψη-
φισμού.
Η συμμετοχή του Δήμου Βέλου Βό-
χας στο συγκεκριμένο δίκτυο ενισχύ-
ει τη δυναμικότητα των υπηρεσιών 
για την υλοποίηση των  δράσεων του 
Δήμου.

Προγραμματική σύμβαση με στόχο την συμβουλευτική υλική και οικονομοτεχνική 
υποστήριξη των υπηρεσιών του δήμου υπογράφτηκε από τον Αννίβα Παπακυριάκο

Ευχάριστη έκπληξη για τον 
Δήμαρχο και τους δημοτικούς 
υπαλλήλους στο Ζευγολατιό

Το Σώμα Εθελοντών Δήμου Βέλου Βόχας, στα πλαίσια της Παγκό-
σμιας Ημέρας Περιβάλλοντος, προέβη σε μία συμβολική κίνηση και 
πρόσφερε στον Δήμαρχο και στους υπαλλήλους που στεγάζονται στο 
Ζευγολατιό από μία γλάστρα με βασιλικό, τονίζοντας τη σημασία της 
προστασίας του περιβάλλοντος στην καθημερινότητα του κάθε ατόμου.
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13 πανέμορφες παιδικές χαρές 
παραδόθηκαν για ασφαλές παιχνίδι

«Όταν ένας Δήμος βρίσκεται στην ευχάριστη 
θέση να γνωστοποιεί στους δημότες του την 
δημιουργία και λειτουργία νέων, σύγχρονων 
παιδικών χαρών σε όλο το δήμο, τότε σίγουρα 
έχει αγγίξει μια πτυχή του κοινωνικού προσώ-
που που οφείλει να έχει η Τοπική Αυτοδιοίκη-
ση». Με αυτά τα λόγια ο δήμαρχος Βέλου-Βό-
χας Αννίβας Παπακυριάκος ανακοίνωσε στον 

προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook την 
ολοκλήρωση της κατασκευής 13 παιδικών χα-
ρών σε όλο το δήμο. 

Ο δήμαρχος συνεχίζει και αναφέρει πως: 
«Με ιδιαίτερη ικανοποίηση ο Δήμος Βέλου Βό-
χας απαριθμεί πλέον 13 παιδικές χαρές σε όλο 
το Δήμο, οι οποίες υλοποιήθηκαν μέσα από το 
πρόγραμμα ΦΙΙΛΟΔΗΜΟΣ, αλλά και από ιδίους 

πόρους του Δήμου. Διαμορφώσαμε σε κάθε 
γωνιά του δήμου, όπου ακούγονται παιδικές 
φωνές , χώρους αναψυχής , χώρους ασφαλείς, 
με όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές, χώρους 
συνάντησης και συναναστροφής των παιδιών 
μας, από την βρεφική τους ηλικία μέχρι και τα 
πρώτα τους σχολικά έτη.

Κάθε φορά που ολοκληρώναμε μια παιδική 
χαρά ήμασταν ιδιαίτερα ευτυχείς διότι ξέρα-
με πως προσφέραμε χώρους στην κοινωνία, 
στους γονείς και στα παιδιά τους.

Δίναμε χώρους για να ακουστούν μόνο παι-
δικά χαμόγελα, γνωρίζοντας την ανακούφιση 
των γονέων για την εξεύρεση ενός περιβάλλο-
ντος ασφαλούς και παραγωγικού για την ψυ-
χαγωγία των παιδιών τους.

Παραδίδουμε όλες τις παιδικές χαρές στους 
συμπολίτες μας , δημιουργούμε έναν σύγχρο-
νο Δήμο, βάζοντας ψηλά τον πήχη των στόχων 
μας.

Και συνεχίζουμε!!!
Όλοι μαζί, αυτοδιοίκηση και πολίτες θα πρέ-

πει να φροντίζουμε, να αγαπάμε, να θωρακί-
ζουμε τους χώρους αυτούς με την υπευθυνό-
τητά μας. Πρέπει να αγαπήσουμε κάθε γωνιά 
του Δήμου μας και κάθε έργο γιατί είναι δικό 
μας, αφορά την ποιότητα της ζωής μας στα 
χρόνια που έρχονται.

Και οι παιδικές χαρές είναι το σπίτι μας.
Και ως υπεύθυνοι πολίτες φροντίζουμε να 

διαφυλάττουμε την περιουσία μας και να θω-
ρακίζουμε την ασφάλεια των παιδιών μας!», 
καταλήγει ο δήμαρχος Βέλου-Βόχας.
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Άνοιξαν και πάλι οι αθλητικοί χώροι 
του δήμου Βέλου-Βόχας

& 2741 055850

Cafe_cocktail_resto

Always the sun
Παραλία Βραχατίου

Η πρόεδρος της Ανέλιξης Μαρία Καλλίρη παρέδωσε τις κλειστές και ανοιχτές εγκαταστάσεις 
έτοιμες και ασφαλείς για χρήση από το κοινό – Λαμπίκο και το Δημοτικό Γήπεδο Ζευγολατιού

Η δη από τo Σάββατο 6 Ιου-
νίου επαναλειτουργούν οι 
αθλητικές εγκαταστάσεις 

του δήμου Βέλου-Βόχας με όλα τα 
προβλεπόμενα μέτρα που έχουν συ-
νταχθεί μεταξύ των Ομοσπονδιών 
και της Υγειονομικής Επιτροπής της 
Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

Εκτεταμένες εργασίες καθαρισμού 
πραγματοποιήθηκαν στα Κλειστά Γυ-
μναστήρια Βραχατίου, Βέλου και Στι-
μάγκας. Παράλληλα, ολοκληρώθηκαν 
οι εργασίες καθαρισμού στα ανοιχτά 
δημοτικά γήπεδα Ζευγολατιού και 

Βέλου. Ειδικά για το γήπεδο του Ζευ-
γολατιού, ο χώρος καθαρίστηκε απ’ 
άκρη σ’ άκρη, κόπηκαν χορτάρια και 
καθαρίστηκαν σκουπίδια και διορθώ-
θηκαν όποιες ζημιές ήταν δυνατόν.

Την ίδια στιγμή, και σε όλες τις 
αθλητικές εγκαταστάσεις έχουν κα-
ταγραφεί από τις αρμόδιες υπηρεσί-
ες του δήμου ζημιές και φθορές που 
έχουν προκληθεί, οι οποίες θα απο-
κατασταθούν σύντομα.

Τόσο ο δήμαρχος Βέλου-Βόχας 
Αννίβας Παπακυριάκος όσο και η 

Πρόεδρος της Ανέλιξης Μαρία Καλλί-
ρη επισημαίνουν σε σχετική ανακοί-
νωση ότι, ειδικά για τα δημοτικά γή-
πεδα Ζευγολατιού και Βέλου «γίνεται 
μεγάλη προσπάθεια απ’ όλους τους 
εμπλεκόμενους στην διαχείριση και 
χρήση των υποδομών αυτών, ώστε 
να διατηρείται μια ποιοτική εικόνα 
και να υπάρχει η απαιτούμενη καθα-

ριότητα και λειτουργικότητα, προς 
όφελος όλων όσοι χρησιμοποιούν τις 
εγκαταστάσεις».

Η ανακοίνωση καταλήγει με την 
έκκληση προς «τους αθλητικούς 
συλλόγους, που χρησιμοποιούν 
τους χώρους αυτούς, να φροντίζουν 
για την σωστή και υπεύθυνη χρήση 
τους».
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3ο Νηπιαγωγείο και 2ο Δημοτικό Σχολείο 
Ζευγολατιού κατέκτησαν την κορυφή!

Σ την πολύ ευχάριστη θέση να ανακοινώ-
σουν μια σημαντική επιτυχία βρέθηκαν οι 
εκπαιδευτικοί του 3ου Νηπιαγωγείου και 

2ου Δημοτικού Σχολείου Ζευγολατιού. 

Η δίγλωσση ταινία τους (σε ελληνική και ρομανί 
γλώσσα), μικρού μήκους, με τίτλο «Το μερμήγκι κι 
ο τζίτζικας» – «Ντα ο μιρμίγκι ντα ο τζιτζίρι», που 
δημιουργήθηκε με τη συνεργασία των δύο σχο-
λείων, απέσπασε το 1o Βραβείο μυθοπλασίας στον 
10ο Διεθνή Μαθητικό Διαγωνισμό Ταινιών Μικρού 
Μήκους, για το σχολικό έτος 2019-20, που διορ-
γάνωσε η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
Σερρών, το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της 
Δράμας, η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και 
Επικοινωνίας του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτι-
κής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, το Τμήμα 
Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών 
Μέσων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων της Ελλάδας, η ΕΡΤ ΑΕ (Ελληνική 
Ραδιοφωνία Τηλεόραση) και η Πρεσβεία της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας στην Ελλάδα – Μορφωτικό 
Γραφείο –Σπίτι της Κύπρου, με την στήριξη του 
Ιδρύματος Μιχάλης Κακογιάννης, σε συνεργασία 
με το μη κερδοσκοπικό Σωματείο «Δεσμός» και το 
Ίδρυμα Λαμπράκη, που υλοποιούν το εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα «Νοιάζομαι και Δρω».
Η ανακοίνωση των εκπαιδευτικών σημειώνει πως: 
«Στην επιστολή, με τα αποτελέσματα, που λάβαμε 

από την Οργανωτική Επιτροπή, σημειώνεται μετα-
ξύ άλλων:
«Συγχαίρουμε όλες τις σχολικές μονάδες, τους/τις 
υπεύθυνους/ες εκπαιδευτικούς, τους/τις μαθητές/
τριες και όσους/ες συνέβαλαν, για τη συμμετοχή 

τους και το υπέροχο κινηματογραφικό «ταξίδι» που 
έκαναν όλους αυτούς τους μήνες. Αυτή η συμμετο-
χή καθίσταται ιδιαίτερα σημαντική αφού γνωρίζου-
με ότι τα περισσότερα σχολεία εργάστηκαν χωρίς 
ιδιαίτερους πόρους, χωρίς συστηματική επιμόρ-
φωση και κάτω από ασφυκτικά χρονικά πλαίσια. Δε 
χρειάζεται να το ξαναπούμε -το γνωρίζετε άλλωστε 
ως μάχιμοι εκπαιδευτικοί- το ταξίδι είναι πιο ση-
μαντικό από το αποτέλεσμα του διαγωνισμού. Για 
εμάς άλλωστε, το κομμάτι του διαγωνισμού είναι 
το «δέντρο», το «δάσος» που κρύβεται από πίσω 
είναι ο οπτικοακουστικός αλφαβητισμός των μαθη-
τών μας και η αγάπη για τις τέχνες που μπορούν να 
μεταμορφώσουν τα σχολεία μας…»

Οι εκπαιδευτικοί των δύο σχολείων ευχαριστούν 
«όλους όσοι συνεργάστηκαν για την πραγματοποί-
ηση αυτού του διαγωνισμού και την Επιτροπή Αξι-
ολόγησης, η οποία απαρτιζόταν από 15 μέλη, για 
την τιμητική διάκριση.

Υποσχόμαστε, μαθητές και εκπαιδευτικοί, πως θα 
συνεχίσουμε, με την ίδια διάθεση και το ίδιο σθέ-
νος, να δημιουργούμε, ανοίγοντας παράθυρα σε 
ένα καλύτερο μέλλον!»

* Η εκδήλωση βράβευσης ήταν προγραμματισμένη 
για τον Απρίλιο του 2020, αλλά λόγω της επιδημίας 
του κορωνοϊού μετατέθηκε για το φθινόπωρο του 
2020.

Δήμος Βέλου-Βόχας

Η δίγλωσση ταινία των δύο σχολείων «Το μερμήγκι κι ο τζίτζικας» – «Ντα ο μιρμίγκι  
ντα ο τζιτζίρι»  απέσπασε το 1ο Βραβείο, στην κατηγορία «μυθοπλασίας», στον 10ο Διεθνή 

Διαγωνισμό Ταινιών Μικρού Μήκους «Cinema…διάβασες;» 2019-2020!



Σ τη σχετική συνάντηση στο 
Δερβένι με την παρουσία του 
δημάρχου, αιρετών και άλ-

λων συλλογικοτήτων,  αποφασίστηκε 
η σύνταξη του παρόντος κειμένου για 
συλλογή υπογραφών.  Αποδέκτες της 
επιστολής διαμαρτυρίας είναι η διοί-
κηση της Τράπεζας, τα συναρμόδια 
υπουργεία, η περιφέρεια Πελ/σου και 
οι βουλευτές του νομού Κορινθίας.

Η ανακοίνωση του δήμου Ξυλοκά-
στρου που ακολούθησε τη συνάντηση 
ήταν κατηγορηματική: «Καλούμε», 
ανέφερε» την κυβέρνηση, την αντι-
πολίτευση  και τους βουλευτές του 
Νομού Κορινθίας να συνταχθούν μαζί 
μας και να αποτρέψουν την απόφαση 
της Τράπεζας, υπενθυμίζοντάς της  

τον ρόλο που οφείλει να διαδραμα-
τίσει στην υποστήριξη της πρωτογε-
νούς παραγωγής και των αγροτών 
που αποτελούν σημαντικό μέρος του 
πελατολογίου της.

Η τοπική κοινωνία δεν θα αποδε-
χθεί μοιρολατρικά μια ακόμη απόφα-
ση η οποία υποβαθμίζει περαιτέρω 
την περιοχή και είναι έτοιμη να χρησι-
μοποιήσει όλα τα μέσα τα οποία δια-
θέτει κάνοντας γνωστό τον αγώνα της 
στο πανελλήνιο.

Δίνουμε ηχηρό μήνυμα προς όλους 
ότι η κοινωνία δεν ξεχνά, ξέρει να μά-
χεται αλλά και να ανταποδίδει τα δέο-
ντα σε όσους την στηρίζουν. Θα σεβα-
στούμε και θα επιβραβεύσουμε όσους 
μας σέβονται και μας υπολογίζουν».

Σ υνάντηση πραγματοποίησε ο δήμαρχος Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης Βλά-
σης Τσιώτος, με τον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη κ.Ελευθέριο Οι-
κονόμου για ενημέρωση σχετικά με θέματα δημόσιας τάξης και δημόσιας 

υγείας. Οι άνδρες δεν επικεντρώθηκαν μόνο σε θέματα που αφορούν τον δήμο 
Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης, αλλά επεκτάθηκαν σε ολόκληρη την Κορινθία αφού 
πρόκειται για ζητήματα με κοινή αντιμετώπιση σε όλο το Νομό. Ο κ. Τσιώτος ενη-
μέρωσε τον Υφυπουργό για την άψογη λειτουργία του Α.Τ Ξυλοκάστρου παρά τα 
προβλήματα στελέχωσης και υποδομών, τα οποία αντιμετωπίζει.

Κατόπιν ο δήμαρχος συναντήθηκε με τον Υφυπουργό Έρευνας και Τεχνολογίας 
κ.Χρίστο Δήμα όπου αναλύθηκαν σημαντικά θέματα ενδιαφέροντος για την περιο-
χή ευθύνης του και συμφωνήθηκε ο σχεδιασμός των επόμενων κινήσεων καθώς 
και η αρωγή του Υφυπουργού στην διεκδίκηση τους.
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Αντιδράσεις για την αποχώρηση 
της Πειραιώς από το Δερβένι

Διαδοχικές συναντήσεις Τσιώτου 

με Οικονόμου και Δήμα

Είναι γεγονός πως η ανακοίνωση της 
απόφασης  για το κλεί-
σιμο της τράπεζας  Πει-
ραιώς στο Δερβένι την 

περασμένη Παρασκευή, δεν αποτελεί 
κεραυνό εν αιθρία αφού αυτή δρομολο-

γείται τουλάχιστον από το 2018.
Είναι επίσης γνωστό ότι οι ενέργειες της 
προηγούμενης κυβέρνησης, του Δήμου 
και της τοπικής κοινωνίας, είχαν κατα-
φέρει να αποτρέψουν την απόφαση της 
τράπεζας και αυτή να λειτουργεί δύο 

ημέρες την εβδομάδα ως κινητό συνερ-
γείο, το μοναδικό πλέον στην Κορινθία.
Δυστυχώς όμως η τράπεζα αποφάσισε 
ότι το κατάστημα του Δερβενίου πρέπει 
να κλείσει προκαλώντας νέο γύρο αντι-
δράσεων. 

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ
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Επίσκεψη του προέδρου του Επιμελητηρίου 
στην αγορά του Κιάτου

Ο πρόεδρος του Επιμελητήριου Κορινθίας επισκέφθηκε το Κιάτο 
Κορινθίας για να αφουγκραστεί τον παλμό της αγοράς και να απο-
τυπώσει την γενική εικόνα.

Στα πλαίσια της επίσκεψης αυτής, συναντήθηκε με τον πρόεδρο του 
Εμπορικού Συλλόγου Κιάτου, κ. Βασίλειο Παγώνη με τον οποίο συζήτησε 
τα προβλήματα που έχουν προκύψει με την επαναλειτουργία του λιανικού 
εμπορίου. Χαιρέτησε ιδιοκτήτες καταστημάτων στον κεντρικό δρόμο και 
άκουσε προσεχτικά τα αιτήματα τους.

Στη συνέχεια επισκέφθηκε την εταιρεία Lithos που εδώ και χρόνια δια-
γράφει την δική της πορεία στον χώρο των εκτυπώσεων και την SEVINO 
ΕΠΕ, όπου ο ιδιοκτήτης και μέλος του ΔΣ του Επιμελητήριου, κ. Θύμιος Τά-
ρης τον ξενάγησε στις εγκαταστάσεις. Τέλος, με αφορμή την παρουσία του 
στο Κιάτο, επισκέφθηκε την εταιρεία ΑGRONOVA ΕΠΕ που διατηρεί ο Α’ 
αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου, κ. Σπηλιωτακάρας και ενημερώθηκε για 
την αγορά της κορινθιακής σταφίδας. 

‘’Δεν θα σταματήσουμε να υπερασπιζόμαστε τα συμφέροντα όλων των 
επιχειρηματιών της Κορινθίας. Θέλουμε πολύ αυτός ο δίαυλος επικοινωνίας 
να κρατηθεί ανοιχτός!’’ δήλωσε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του Επιμελητη-
ρίου στο τέλος της επίσκεψης. 
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ΗΠηνελόπη γεννήθηκε κατά πάσα πιθανότητα, το 1817 (ή το 1822) και 
ήταν η μία από τις δύο κόρες του Γεώργιου Καραϊσκάκη. Η αδελφή της 
ονομαζόταν Ελένη (Νίτσα) και είχαν δύο αδελφούς: τον Δημήτριο που 

ήταν ο πρωτότοκος και τον Σπύρο που ήταν το στερνοπούλι του Αρχιστράτηγου 
της Ρούμελης. 

Στις 22 Απριλίου 1827 ο Καραϊσκά-
κης λαβώθηκε θανάσιμα στη μάχη του 
Φαλήρου και την επόμενη μέρα εξέ-
πνευσε αφήνοντας ένα τεράστιο κενό 
στον Αγώνα για την ελευθερία των Ελ-
λήνων αλλά και τα τέσσερα παιδιά του 
πεντάρφανα.

«Σαράντα τέσσαρες χιλ. γρόσια εις 
το κεμέρι του Μητρ Αγραφιώτη» γρά-
φει ο ετοιμοθάνατος Καραϊσκάκης στη 
διαθήκη του, «από αυτά αι τριάντα 
χιλιάδες να δοθούν εις ταις τζούπρες 
(σ.σ. κόρες) μου  να ταις περιλάβουν 
οι δυο Μήτρηδες του Σκυλοδήμου και 
του Αγραφιώτη». Την ώρα που παρέ-
διδε την ψυχή του ο μεγάλος Έλληνας 
στρατηγός όρισε την τύχη των κο-
ριτσιών του, ποιος θα τις αναθρέψει 

ποιος θα τις φροντίσει και τι μερτικό 
θα πάρουν από την περιουσία του.

Δυστυχώς όμως, από ό,τι δεν φαί-
νεται, δεν πρέπει να έφτασε στα χέρια 
των κοριτσιών του Καραϊσκάκη το 
ορισθέν από τον πατέρα τους ποσό. 
Στο νησί του Κάλαμου, απέναντι από 
την Αιτωλοακαρνανία όπου είχαν κα-
ταφύγει, η φτώχεια τυραννούσε τα 
παιδικά τους χρόνια. Ισχυρό τεκμήριο 
για την κακή οικονομική κατάσταση 
στην οποία είχαν περιέλθει αποτε-
λεί μία σειρά επιστολών με αποδέκτη 
την ελληνική κυβέρνηση, τον Ιωάννη 
Καποδίστρια αλλά και άλλους αξιω-
ματούχους ώστε να τους παράσχουν 
οικονομική βοήθεια.

Τα τρία από τα τέσσερα παιδιά (ο 

μεγάλος, ο Δημήτρης είχε τραβήξει 
ήδη το δρόμο του ως στρατιωτικός) 
βρίσκονταν στις αρχές του 1828 στον 

Κάλαμο, υπό την κηδεμονία του Μή-
τρου Σκυλοδήμου. Η μητέρα τους, η 
Γκόλφω είχε ήδη πεθάνει ένα χρόνο 
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“ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ”
τ. ιατρός Κλινικής Παθολογικής Φυσιολογίας ΓΝΑ Λαϊκό
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  (Ηλεκτροκαρδιογράφηµα,   υπέρηχος)
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Πηνελόπη Νοταρά: Η κόρη του Καραϊσκάκη 
που έζησε και πέθανε στο Ξυλόκαστρο 

Η ορφάνια και η φτώχεια των παιδικών της χρόνων – Η διαθήκη του Καραϊσκάκη – 
Η προίκα στην Κορινθία και ο γάμος με τον Ανδρέα Νοταρά

Τετάρτη 5 Ιουνίου 1874. Βράδυ, ώρα 
10 μ.μ., στο αρχοντικό της στο Ξυ-
λόκαστρο η Πηνελόπη Καραϊσκά-
κη-Νοταρά αφήνει την τελευταία της 
πνοή «άγουσα το 57ο έτος της ηλικί-

ας της», όπως γράφει η εφημερίδα 
«Κορινθιακός Αστήρ». 
Η Πηνελόπη ήταν η μία από τις κόρες 
του αρχιστράτηγου Γεώργιου Καραϊ-
σκάκη, σύζυγος του Ανδρέα Νοταρά 

και «πεπροικισμένη με πολλάς αρε-
τάς», όπως σημειώνει στο ίδιο άρθρο 
ο «Κορινθιακός Αστήρ».
Πώς όμως η Πηνελόπη Καραϊσκάκη 
είχε βρεθεί στο Ξυλόκαστρο;

ΓΥΡΙΣΤΕ ΣΕΛΙΔΑ

Μια ιστορία, μια μέρα
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πριν τον Καραϊσκάκη.
Από εκεί στέλνουν επιστολή ανα-

ζητώντας βοήθεια προς τον Ιωάννη 
Καποδίστρια, τον νέο κυβερνήτη της 
Ελλάδος. «Ο ερχομός σας στην Ελλά-
δα μας έδωσε μεγάλη εμψύχωση, του 
γράφουν. Και συνεχίζουν αναφέροντας 
ότι τρεις μήνες νωρίτερα από τον ερ-
χομό του, είχαν γράψει στην Ελληνι-
κή Κυβέρνηση ζητώντας οικονομική 
στήριξη. Εστείλαμε επί τούτου τον 
εξάδελφόν μας Μήτρο Σκυλοδήμου, 
αναφέρουν, αλλά έως τώρα καμία 
εξοικονόμησιν δεν ίδαμε. Στη συνέχεια 
τα παιδιά αναφέρουν ότι βρίσκονται σε 
άθλια κατάσταση και ζητούν από τον 
Καποδίστρια να επιβεβαιώσει τα λεγό-
μενα τους από όλους τους πατριώτες.

Το γράμμα αυτό η Πηνελόπη, η Νί-
τσα και ο Σπύρος Καραϊσκάκης το 
στέλνουν στον Μήτρο Σκυλοδήμο και 
του ζητούν να το παραδώσει στον Κα-
ποδίστρια, αφού με το προηγούμενο 
γράμμα τους προ την Κυβέρνηση δεν 
κατάφεραν τίποτα!

Ο αρραβώνας με τον Νοταρά και 
η προίκα της Πηνελόπης

Οι αρραβώνες της Πηνελόπης και 
του Ανδρέα Νοταρά έγιναν στο στρα-
τόπεδο του Πειραιά, το 1826. Παρόντες 
δεν ήταν ούτε βέβαια η εννιάχρονη 
τότε Πηνελόπη, ούτε ο 16χρονος Αν-
δρέας Νοταράς. Η συμφωνία των αρ-
ραβώνων έγινε μεταξύ του Καραϊσκά-
κη και του αδελφού του Ανδρέα, του 
Ιωάννη Νοταρά, του Αρχοντόπουλου 
της Κορινθίας.

Όπως χαρακτηριστικά γράφει η εφη-
μερίδα Αιών: «Επί του πεδίου της δόξης 
και του υπέρ Πατρίδος αγώνος έδιδον 

την υπόσχεσιν, όπως συνδεθώσι δια 
συγγενείας, αφ’ ενός μεν ο περίβλεπτος 
στρατηγός των νεωτέρων Ελλήνων, 
αφ’ετέρου δε ο την ύψιστην αυτόχθονα 
αριστοκρατίαν και την στρατιωτικήν και 
πολιτικήν επιρροήν αντιπροσωπεύων, 
Ιωάννης Νοταράς, το περιώνυμον Αρ-
χοντόπουλον».

Λίγους μήνες αργότερα βέβαια, ο 
Γεώργιος Καραϊσκάκης και ο Ιωάν-
νης Νοταράς έπεσαν νεκροί στην ίδια 
μάχη, στο ίδιο πολεμικό πεδίο. Ωστόσο, 
η συμφωνία του αρραβώνος δεν δια-
λύθηκε.

Το 1836, όταν ο Ανδρέας ενηλικιώ-
θηκε, οι γηραιοί άρχοντες της οικο-
γένειάς του, Πανούτσος και Σωτήριος 
Νοταράς ζήτησαν το χέρι της Πηνελό-
πης, τιμώντας τη συμφωνία που είχε 
γίνει στο πεδίο της μάχης.

Είχε προηγηθεί το 1835 η προικοδό-
τηση της Πηνελόπης και η «υιοθεσία» 
της μαζί με την αδελφή της από τον 
Όθωνα κατά τη μεταφορά των οστών 
του πατέρα της από τη Σαλαμίνα στο 
Κερατσίνι.

Συγκεκριμένα, όπως περιγράφει η 
εφημερίδα «Αθήνα» στις 22 Απριλίου 
1835 παρουσία του βασιλιά Όθωνα, 
των μελών της Αντιβασιλείας, υπουρ-
γών, πρέσβεων και πλήθος κόσμου 
έγινε το ετήσιο μνημόσυνο του Καρα-
ϊσκάκη και η ανακομιδή των λειψάνων 
του από τη Σαλαμίνα στον τόπο που 
έπεσε μαχόμενος. Μαζί με τα οστά του 
Αρχιστράτηγου μεταφέρθηκαν και τα 
οστά των υπολοίπων νεκρών της μά-
χης του 1827, μεταξύ αυτών και του 
Ιωάννη Νοταρά.

Την τελετή παρακολούθησαν και οι 
δύο κόρες του Καραϊσκάκη, οι οποίες 

συνόδευσαν τα λείψανα του πατέρα 
τους στο μνημείο που ανεγέρθη προς 
τιμήν του. Με το πέρας της επιμνη-
μόσυνης δέησης, ο Όθωνας απένειμε 
στον Καραϊσκάκη το μέγα Σταυρό του 
Σωτήρος, προς «μνημόσυνον αιώνιον 
των προς τον Ελληνικό Αγώνα λαμπρών 
κατορθωμάτων του».

Κατόπιν, ο Όθωνας στράφηκε, όπως 
περιγράφει το ρεπορτάζ της εφημερί-
δας «Αθήνα», προς τις δύο κόρες του 
Καραϊσκάκη και τους ανακοίνωσε ότι 
«την φροντίδα την οποίαν δε αυτάς ήθε-
λεν έχει ο πατήρ των αν εζούσε, ανα-
δέχεται ο ίδιος», επισημοποιώντας το 
γεγονός ότι έθετε τις δύο νεαρές υπό 
την κηδεμονία του.

Ο Όθωνας ανακοίνωσε με διάταγμα 
που διαβάστηκε εκείνη τη στιγμή, την 
προίκα της Πηνελόπης: 500 στρέμματα 
γης στην Κόρινθο, εκατό εκ των οποί-
ων με καλλιέργεια σταφίδας. Επίσης 
6000 δραχμές ως προίκα, με σκοπό να 
την νυμφευθεί «ο δεύτερος υιός του 
Νοταρά, καθώς ζώντος του Πατρός 
της ήτο συμφωνημένον».

Ο γάμος του Ανδρέα Νοταρά και της 
Πηνελόπης Καραϊσκάκη έγινε στην 
Κόρινθο το 1836 και έκτοτε η κόρη 
του αρχιστράτηγου έζησε μεταξύ Κο-
ρίνθου, Τρικάλων και Ξυλοκάστρου. 
Όπως, γράφεται στις εφημερίδες της 
εποχής, αφοσιώθηκε πλήρως στην 
ανατροφή των παιδιών της, αλλά και σε 
κοινωνικό έργο. «Χριστιανή τελεία, με-
στή αρετών πολίτιδος, όντως ευγενούς, 
κατέστη το υποκείμενον της λατρείας 
της κοινωνίας όλης, εν μέσω της οποίας 
εβίου», γράφει η εφημερίδα «Αιών».

Και συνεχίζει: «Η θυγάτηρ του ενδο-
ξοτάτου των στρατηγών, ούτε αγέρω-

χος ην, ούτε απότομος, ούτε 
επιδεικτική· προσηνεστάτη 
τους τρόπους, γλυκείας πά-
ντοτε λέξεις έχουσα επί των 
χειλέων πετώσας, απλήν 
φορούσα ενδυμασίαν, διευ-
θύνουσα αυτή μόνη σχεδόν 
μέγαν οίκον». Η εφημερίδα 
τονίζει το αγαθό πνεύμα και 

την ευλογία της Πηνελόπης, η οποία 
μεγάλωσε τα παιδιά της αλλά έγινε και 
η προστάτιδα άγγελος της φτώχειας 
και των στερήσεων που ζούσε η Ελλά-
δα εκείνες τις εποχές.

Ταπεινή και μετριόφρων, η Πηνελό-
πη, έζησε στην κορινθιακή επαρχία και 
απέφυγε τους κύκλους των Αθηνών, 
παρότι ο άνδρας της ήταν υπασπιστής 
του Όθωνα, βουλευτής Κορινθίας και 
υπουργός. Αυτή η «θυγάτηρ του ενδό-
ξου στρατηγού» προτιμούσε να ζει στο 
Ξυλόκαστρο και τα Τρίκαλα την ίδια 
στιγμή που όπως εύστοχα σημειώνει 
η εφημερίδα «Αιών»:  «άσημα όντα, 
ασύνδετα προς τη δόξα του τόπου ή 
ανάξια να προσιδώσιν εις το ύψος της 
εθνικής ιδέας, απολαύουσι των τιμών 
της αυθεντικής Ελλάδος».

Ο θάνατός της  
και οι απόγονοί της

Η Πηνελόπη με τον Ανδρέα Νοταρά 
απέκτησαν 8 παιδιά μεταξύ των οποί-
ων τη Μαρία και τον Σπυρίδωνα. Η μεν 
Μαρία παντρεύτηκε τον Αριστείδη Έσ-
σλιν, πολιτικό μηχανικό Βαυαρικής κα-
ταγωγής, το 1871 και οι απόγονοί της 
ζουν σήμερα στην Αθήνα. Ο δε Σπυρί-
δων ήταν αξιωματικός του στρατού και 
εκλέχθηκε πολλάκις βουλευτής Κοριν-
θίας.

Η Πηνελόπη Καραϊσκάκη-Νοταρά 
πέθανε όπως είπαμε στις 5 Ιουνίου 
1874, στο Ξυλόκαστρο βυθίζοντας στο 
πένθος όλη την Κορινθία. Ήταν μόλις 
57 ετών και δεν πρόλαβε για δύο μήνες 
να δει την εγγονή της, η οποία γεννή-
θηκε στις 15 Αυγούστου 1874 και πήρε 
το όνομά της, προς τιμήν της!

Έρευνα – κείμενα – Επιμέλεια:  
Γιώτα Χρ. Αθανασούλη

Πηγές:
• Αρχείο Εφημερίδων Ελληνικής Βουλής
• Γεώργιου Χαρίτου, Αρχείον Γεώργιου Κα-

ραϊσκάκη
• Αλέξης Γαλανούλης, Δύο επιστολές των 

ορφανών παιδιών του Καραϊσκάκη προς 
τον Ι. Καποδίστρια και τον Μήτρο Σκυλο-
δήμο

15νθήμερη εφημερίδα 

gnomipoliton@gmail.com
gnomipoliton.com

Εκδότρια - Ιδιοκτήτρια - Υπεύθυνη σύμφωνα με το νόμο: 
Γιώτα Αθανασούλη-Βαλασοπούλου [τηλ. 6974 583005]

Δ/νση: Οδ. Ανδρούτσου 17, Ζευγολατιό, 20001

Τηλ. επικ.: 6972-322441 [Χρήστος Βαλασόπουλος]
Τα ενυπόγραφα άρθρα δεν 

εκφράζουν θέσεις της εφημερίδας

Ο Ανδρέας Νοταράς.
(αρχ. Αριστείδης Γ. Έσσλιν)

Η Πηνελόπη Καραϊσκάκη.Η Πηνελόπη Καραϊσκάκη.
(αρχ. Αριστείδης Γ. Έσσλιν)(αρχ. Αριστείδης Γ. Έσσλιν)

Η Mαρία Νοταρά.Η Mαρία Νοταρά.
(αρχ. Αριστείδης Γ. Έσσλιν)(αρχ. Αριστείδης Γ. Έσσλιν)
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ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ
Κάλυμνος 1934, ιταλική κατοχή. Η 

Θεμελίνα και η Χριστίνα, συμμαθήτρι-
ες και αδελφικές φίλες, μοιράζονται 
τα πάντα: σκέψεις, όνειρα, φοβίες, τη 
στοργική μητέρα της Θεμελίνας, ένα 
ζευγάρι κίτρινα λουστρίνια, που τα φο-
ράνε εναλλάξ, αλλά και ένα φρικιαστι-
κό μυστικό που τις κατατρύχει.

Όταν κάποια στιγμή γίνονται μάρ-
τυρες ενός βιασμού που καταλήγει σε 
φόνο, έρχονται τα πάνω κάτω στη ζωή 

τους, αφού δράστης είναι ο Ιταλός διοι-
κητής του νησιού. Λίγο καιρό αργότε-
ρα η Χριστίνα εξαφανίζεται, αφήνοντας 
ως μοναδικό ίχνος το ένα από τα δύο 
αγαπημένα της κίτρινα λουστρίνια, το 
δεξί, ενώ η Θεμελίνα με τη μητέρα της 
ακολουθούν με άλλους συμπατριώτες 
τους τον δρόμο της μετανάστευσης.

Δεύτερη πατρίδα τους θα είναι στο 
εξής το Σαλέν ντε Ζιρό, στη Νότια Γαλ-
λία, όπου οι συνθήκες εργασίας στις 
αλυκές είναι παραπάνω από σκληρές, 
ενώ όλοι οι ξένοι έρχονται καθημερινά 
αντιμέτωποι με τον ρατσισμό, τα στυ-
γνά αφεντικά και την απόλυτη φτώ-
χεια.

Νέες φιλίες, έρωτες και μικρές ευ-
τυχισμένες στιγμές κάνουν τον καιρό 
να περνά γρήγορα, ώσπου ξεσπά ο 
Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος και 

η ζωή της Θεμελίνας αλλάζει προς το 
χειρότερο. Εγκλήματα, δωσίλογοι, 
στρατόπεδα αιχμαλωσίας, κρεματό-
ρια, Αντίσταση και ένας έρωτας γεν-
νημένος μέσα στις φλόγες του πολέ-
μου ατσαλώνουν τη θέλησή της για 
ζωή – ωστόσο… δεν παύει να νιώθει 
μισή. Μέχρι που ένα κίτρινο λουστρίνι 
βρίσκεται έξω από την πόρτα της. Ένα 
βιβλίο για την αληθινή φιλία, τον ρατσι-
σμό και την ξενοφοβία, το παράλογο 
της βίας και του πολέμου, τον θάνατο 
και τον έρωτα. Σημείο αναφοράς στην 
ξέγνοιαστη νιότη και την ελπίδα: ένα 
ζευγάρι κίτρινα λουστρίνια

Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΜΑΣ
Είναι πάντα μεγάλη μας χαρά να δια-

πιστώνουμε την πολύ αξιόλογη πορεία 
που διανύουν μερικοί συγγραφείς και 
το πόσο πολύ βελτιώνεται και ωριμάζει 
η γραφή τους. Σε αυτή την κατηγορία 
θεωρώ πως ανήκει η κυρία Τέκου.

Μας παρουσιάζει ένα υπέροχο, ατμο-
σφαιρικό νέο βιβλίο, που κινείται χωρι-
κά στο χωριό των σφουγγαράδων στην 
Κάλυμνο και φτάνει μέχρι τη Γαλλία. 
Χρονικά ξεκινά από τα χρόνια της ιταλι-
κής κατοχής το 1934 και καταλήγει στη 
γερμανική κατοχή, μέχρι το τέλος του 
Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Ένα μυθιστόρημα που υμνεί την 
πραγματική αδελφική φιλία, ένα από τα 
πιο σημαντικά και καθοριστικά πράγμα-
τα στη ζωή του ανθρώπου και όποιος 
την βιώνει είναι πραγματικά πάρα πολύ 
τυχερός. Μια τέτοια φιλία μπορεί να γί-
νει η οικογένεια που ποτέ δεν είχαμε ή 
μπορεί να μας καταστρέψει από κάθε 

άποψη.
Γύρω από αυτόν τον άξονα υπάρ-

χει και η συζυγική αλλά και η αγάπη 
που έχουν τα μέλη μιας οικογένειας 
και κρατά αυτά τα μέλη δεμένα μεταξύ 
τους.

Η γραφή της συγγραφέα είναι μεστή, 
ρεαλιστική αλλά και πολύ καλά δεμένη 
αφηγηματικά, δεν φλυαρεί, δεν κάνει 
πουθενά κοιλιά, δίνει μια άψογη εικόνα 
της κοινωνίας της εποχής, τόσο στην 
Κάλυμνο, όσο και στη Γαλλία μέσα σε 
έναν φόντο γεμάτο με πολλά ιστορικά 
γεγονότα.

Πώς να μην λατρέψει κανείς τους 
ήρωες της ιστορίας, να συγκινηθεί με 
όσα αντιμετωπίζουν στη ζωή τους, όσο 
ζουν στην Κάλυμνο, πώς να μη συμπά-
σχουμε με τον αγώνα των σφουγγαρά-
δων και με τον αγώνα επιβίωσης σε ένα 
ξένο τόπο, στη προσπάθειά τους να χτί-
σουν ένα σπιτικό από την αρχή. Και μην 
ξεχνάμε τον αγώνα τους ενάντια σε ένα 
τέρας που έχει άπειρα πρόσωπα, όπως 
εκείνο της φτώχειας, του ιταλού κατα-
κτητή, της ξενοφοβίας, του ρατσισμού, 
αυτού που κακοποιεί μικρά αγόρια κλπ.

Στον αντίποδα υπάρχουν τα κίτρι-
να λουστρίνια. Αυτά συμβολίζουν ότι 
πραγματικά αξίζει στη ζωή, τη φιλία, την 
αγάπη και τον έρωτα, την αντίσταση στο 
κακό, την ελπίδα και την ανθρωπιά.

Στα καλύτερα και πιο δυνατά μυθι-
στορήματα αυτού του έτους ανήκει και 
αυτό το πόνημα της κυρίας Τέκου. Ανα-
ζητήστε το!

Λίγα λόγια για τη συγγραφέα
Η Ιφιγένεια Τέκου γεννήθηκε και με-

γάλωσε στις όμορφες γειτονιές της Άνω 
Κυψέλης. Σπούδασε Γαλλική Φιλολογία 
στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημί-
ου Αθηνών και αργότερα πήρε μεταπτυ-
χιακό τίτλο από το Οικονομικό Πανεπιστή-
μιο Αθηνών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. 
Εργάστηκε ως διοικητική υπάλληλος για 
αρκετά χρόνια σε διάφορες πολυεθνικές 
εταιρείες, έκανε μεταφράσεις και ιδιαίτερα 
μαθήματα σε παιδιά. Το πρώτο της βιβλίο 
κυκλοφόρησε το 2014 από τις εκδόσεις 
Κέδρος με τίτλο "Μνήμες χαμένες στην 
άμμο".

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
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Τα 3 Ευεργετικά Μήκη
Φωτός του Dermalux®
Dermalux®: Μπλε φως

• Έχει φυσική αντιμικροβιακή 
και αντί-ακνεϊκή δράση 
χωρίς να μπορούν τα 
μικρόβια να αναπτύξουν 
αντοχή, σε αντίθεση με τη χρήση αντιβιοτικών 
σε κρέμες ή χάπια

• Βελτιώνει την υφή και εξομαλύνει τις μελαγχρω-
ματικές ατέλειες (μέλασμα, μεταφλεγμονώδεις 
κηλίδες ακμής κ.λπ.)

• Κάνει σμηγματορύθμιση
• Βελτιώνει την καθαρότητα του δέρματος
• Εχει αντιφλεγμονώδη δράση

Dermalux®: Κόκκινο φως
• Ενισχύει την παραγωγή κολλαγόνου και ελαστίνης
• Μειώνει τις λεπτές γραμμές και τις ρυτίδες
• Αυξάνει τη ζωτική ενυδάτωση
• Απαλύνει την υφή του δέρματος ομοιόμορφα
• Αναζωογονεί και αποκαθιστά την Λάμψη

Dermalux®: Near Infrared Light
• Προηγμένη αναζωογόνηση δέρματος
• Καταπραΰνει την ερυθρότητα και τον ερεθισμό
• Μειώνει την χρωματισμό του δέρματος
• Ενισχύει την υγεία του δέρματος
• Ιδανικό για τα πιο ευαίσθητα δέρματα, 

για ροδόχρους ακμή, για σμηγματορροϊκή 
δερματίτιδα, για εκζέματα, για ατοπική 
δερματίτιδα.

Summer hydro therapy
for body 30’

Προστασία και ανάπλαση από ηλιακά 
εγκαύµατα, ιδανική για τους λάτρεις 

του ήλιου ή του solarium που θέλουν
να µένει το δέρµα τους ενυδατωµένο
και να κρατάει περισσότερο χρόνο 

το µαύρισµά τους! 

Χαλάρωση και αναζωογόνηση

ΜΟΝΟ µε 20€!

Φωτοθεραπεία 
by Dermalux 
σε 3 συνδυασμούς
με έκπτωση 30%! 
Μαζί θα βρούμε τον δικό σου!!!


