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ΠΕΡΑΣΕ Ο ΑΝ. ΓΚΙΟΛΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ

Υπέγραψε
σύμβαση έξυπνου
ηλεκτροφωτισμού

Διθυραμβικά δημοσιεύματα στον
Αθηναϊκό Τύπο - Τι εγγυάται η
σύμβαση - ποιες οι υποχρεώσεις
και ποια τα οφέλη του δήμου
- Η ικανοποίηση του Αννίβα
Παπακυριάκου που ο δήμος ΒέλουΒόχας είναι από τους πρώτους στην
Ελλάδα που υπογράφουν τέτοιου
είδους σύμβαση ■ σελ. 13

Στο τελευταίο Περιφερειακό συμβούλιο
Ο αντιπεριφερειάρχης Κορινθίας εισηγήθηκε σημαντικά έργα
οδικού δικτύου, εγγειοβελτιωτικά, αντιπλημμυρικά αλλά και
καθαρισμού της παλαιάς σιδηροδρομικής γραμμής ■ σελ. 5

Συγκλονιστική η Μπέττυ Χαρλαύτη
στην Αρχαία Σικυώνα

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Απαντήσεις για τις δήθεν καθυστερήσεις
στην πρόσληψη 8μηνιτών σελ. 7
■

Ερμήνευσε
τραγούδια του
Μίκη Θεοδωράκη
- Συγκινημένος ο
δήμαρχος Σπύρος
Σταματόπουλος.
■ σελ. 11

Επιτέλους, απέκτησε δημοτικό αμαξοστάσιο
ο δήμος Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης
Θέλουμε να αποδείξουμε έμπρακτα τον σεβασμό
και την εκτίμηση στο λειτούργημα της υπηρεσίας
καθαριότητας, η οποία ξεπερνώντας πολλές
φορές τις δυνάμεις της έχει μεταμορφώσει την
εικόνα του Δήμου μας στον τομέα ευθύνης της,
λέει ο δήμαρχος Βλάσης Τσιώτος. ■ σελ. 19
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Η σελίδα του Λέωντος...

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

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

Λ

ύθηκε επιτέλους ο γρίφος της
NOVARTIS. Επί μήνες μας ταλαιπωρούσε το δίλημμα, είναι άραγε
σκάνδαλο διαφθοράς ή όχι. Η αρμοδία
επιτροπή της βουλής απεφάνθη ότι
δεν πρόκειται για σκάνδαλο αλλά για
συνομωσία. Θυμίζω ότι μια αντίστοιχη
επιτροπή είχε βγάλει αθώο και τον Άκη,
αλλά θα πρόκειται για σύμπτωση.
Τώρα θα μου πείτε πως γίνεται αυτό
αφού η ίδια η εταιρία ομολόγησε ότι
λάδωνε ‘κρατικούς αξιωματούχους’,
για να υπερ-τιμολογήσουν τα φάρμακα
που πούλαγε, με αποτέλεσμα αυτή να
οικονομάει, εμείς να πληρώνουμε.
Λαλίστατος υπουργός της κυβέρνησης
και εκ των βασικών υπόπτων, δήλωσε
ότι ‘κρατικός αξιωματούχος ‘ μπορεί να
είναι κάθε δημόσιος υπάλληλος ακόμη
και οι καθαρίστριες των υπουργιών.
Ως ερευνητής δημοσιογράφος λοιπόν
σκάλισα λίγο το θέμα και τι ανακάλυψα.
Πρώτον οι καθαρίστριες δε έχουν δικαίωμα υπογραφής, έχουν όμως δικαίωμα να μπαίνουν στα γραφεία υπουργών.
Η NOVARTIS λοιπόν λάδωσε την καθαρίστρια του υπουργείου Υγείας. Το
απογεύματα που λείπει ο υπουργός
η διεφθαρμένη κρατική υπάλληλος
μπήκε στο γραφείο του να καθαρίσει,
ανακάλυψε την λίστα με τις τιμές των
φαρμάκων, έσβησε τις τιμές που είχε
βάλει ο υπουργός και έβαλε υπερ-τριπλάσιες.
Την άλλη μέρα το πρωί ο υπουργός,
ανυποψίαστος, υπέγραψε τη λίστα και
την προώθησε στην υπηρεσία.
Έχει λοιπόν ευθύνη; φυσικά και όχι, η
καθαρίστρια φταίει και οι Μαδουραίοι
που πήγαν να τον εμπλέξουν.
Ευτυχώς όμως ξεκαθάρισε η υπόθεση
και μου έφυγε ένα βάρος. Ουφ!!!

Σ

την επιτροπή Πισσαρίδη ανέθεσε
ο πρωθυπουργός μας την οικονομική ανασυγκρότηση της χώρας.
Προφανώς ούτε αυτός εμπιστεύεται
τους υπουργούς του και τις στρατιές
επιτελικών (και αρίστων βεβαίως)
συμβούλων που προσέλαβε. Πάντως
η πρόταση να καταργηθεί ο φόρος
στις χρηματιστηριακές συναλλαγές είναι εξαιρετική. Αν είχε καταργηθεί από
το 2000 δε θα είχαμε την πανωλεθρία
που συνέβη τότε. Αλλά που μυαλό…!!!

Ν

έο συνταξιοδοτικό σύστημα
ετοιμάζει η αναμορφωμένη και
ανασχηματισμένη κυβέρνηση μας.
Κάτι σαν του Πινοσέτ λένε. Εγώ νομίζω ότι το σύστημα είναι καλό και
οι μελλοντικοί συνταξιούχοι θα μείνουν απόλυτα ικανοποιημένοι. Είναι
το μόνο σύστημα που προβλέπει και
κοινοτικά συσσίτια για τους δικαιούχους. Αν δε είναι και καλός ο μάγειρας, ποιος στη χάρη τους!!!

Υ

πουργείο αρμόδιο για θέματα ‘Ψυχικής Υγείας’(!). Όταν έλεγε ο αείμνηστος ότι «η Ελλάδα είναι ένα απέραντο φρενοκομείο», εσείς γελάγατε
εεε…???

Μ

ια ακόμη επιτυχία κατέγραψε
η κυβέρνηση με τη συμφωνία
για την ΑΟΖ με την Αίγυπτο. Εμείς
αποδεχτήκαμε όλα τα αιτήματά τους,
για τα οποία κακώς δεν υπογράφαμε
εδώ και 15 χρόνια και αυτοί θα μας
δώσουν ένα μπλοκ με δωρεάν εισιτήρια για τις πυραμίδες. Είναι φανερό ότι τους πιάσαμε κότσους. Άμα
έχεις στιβαρή εξωτερική πολιτική,
θριαμβεύεις!!!

Κ

ύριε πρωθυπουργέ, οι Τούρκοι
δεν ήρθαν να κάνουν έρευνες
στην ΑΟΖ μας, να αμφισβητήσουν
την κυριαρχία μας ζητούσαν και
μάλλον το πέτυχαν. Το καταλάβατε
ή να κάνω και μπουρμπουλήθρες???

Τ

ι κοινό έχουν οι πλημύρες στη Εύβοια, στη Μάνδρα και στο Βραχάτι;
Τα καμένα δάση που δε μπορούν πλέον να συγκρατήσουν το νερό της
βροχής. Και ποια διαφορά υπάρχει;
Στη Μάνδρα έφταιγε η Δούρου, στην Εύβοια ο κακός μας ο καιρός και στο
Βραχάτι… ποιος ασχολείται με το Βραχάτι!!!

Μ

ας επέστρεψαν το φάκελο του έργο διαχείρισης απορριμμάτων της Πελοποννήσου(ΣΔΙΤ) γιατί είχε 31 ‘ατέλειες’. Παλιά καιγόσουν στο 32, τώρα
έχουν αγριέψει φαίνεται τα πράγματα.
Και για όσους δεν κατάλαβαν, αν δείτε εσείς ποτέ να λύνουμε το πρόβλημα
των σκουπιδιών να μου τρυπήσετε τη μύτη!!!

1

00 συνοριοφύλακες προσλήφθηκαν και θα πάρουν θέση στα σύνορα της Κορινθίας. Επειδή πολλοί
αναρωτιόνται πότε έγινε παραμεθόριος η Κορινθία, σας εμπιστεύομαι
ένα κρατικό μυστικό. Σύμφωνα με
απόρρητο σχέδιο της κυβέρνησης η
Πελοπόννησος πρόκειται να ανακηρυχθεί ανεξάρτητο κράτος με σύνορα στον Ισθμό. Εκεί θα αναπτυχθούν
και οι δυνάμεις των συνοριοφυλάκων. Αυτό που με ανησυχεί είναι ότι
παραχωρούμε το Λουτράκι και τους
Αγ. Θεοδώρους στο κράτος των
Αθηνών. Αλλά θα μας δώσουν τα
Μέθανα όποτε πατσίζουμε!!!

Σ

υνελήφθησαν και κρατήθηκαν
στο αστυνομικό τμήμα δυο φωτορεπόρτερς που προσπάθησαν να
φωτογραφήσουν το πρωθυπουργικό ζεύγος στην Αντίπαρο, με εντολή του πρωθυπουργού μας λέγεται.
Πολλοί βιάστηκαν να τον κατηγορήσουν για αντιδημοκρατική συμπεριφορά. Εγώ έμαθα ότι δεν είχε προλάβει να αλλάξει φόρεμα η Μάρεβα
και τους κράτησαν για καθυστέρηση.
Τι να έκανε και αυτός, η γκρίνια των
γυναικών δεν παλεύεται!!!.

Σ

πουδαία αλληλεγγύη επέδειξε
η Ευρωπαϊκή Ένωση στη διαμάχη μας με τους φίλους και γείτονες Τούρκους. Αφού ονόμασαν
και γραπτώς, ‘αμφισβητούμενες
περιοχές’ αυτές που εμείς θεωρούμε καθαρά ελληνικές, μας έδωσαν
φιλικό χτύπημα στον ώμο και μας
συμβούλεψαν να ξεκινήσουμε διάλογο για συνεκμετάλλευση. Εμείς
εδώ πανηγυρίζουμε, φυσικά, που
η στιβαρή εξωτερική μας πολιτική
και η αναβαθμισμένη διεθνώς θέση
της χώρας μας, δικαιώνει επιτέλους
τους εθνικούς μας στόχους. Όχι παίζουμε!!!
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Γνώμη
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Κάντε ένα πολύτιμο δώρο στον εαυτό σας!
Πείτε αντίο στα επιθετικά χημικά, συντηρητικά, στις τεχνικές χρωστικές
και ανθυγιεινές ουσίες των συμβατικών προϊόντων κομμωτηρίου

Με αφετηρία την ανάγκη για προσωπική και επαγγελματική εξέλιξη και βελτίωση,
αποφάσισα ως επαγγελματίας να προσφέρω στους κατοίκους
της περιοχής μας (και όχι μόνο) το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα
τεχνικά και υλικά. Η επιλογή επομένως των βιολογικών προϊόντων
κομμωτηρίου ήταν για μένα μονόδρομος.
Τα βιολογικά και φυσικά προϊόντα κομμωτηρίου είναι η νέα τάση
τα τελευταία χρόνια, ως επιλογή αρχικά, αλλά κυρίως ως ανάγκη!
Όχι μόνο επειδή δεν ερεθίζουν το δέρμα και το αναπνευστικό μας
σύστημα ή επειδή ευωδιάζουν ευχάριστα ξυπνώντας τις αισθήσεις,
αλλά κυρίως διότι δεν επιβαρύνουν τον οργανισμό μας και κατά
συνέπεια το περιβάλλον.
Κάντε ένα πολύτιμο δώρο στον εαυτό σας: πείτε αντίο στα επιθετικά
χημικά, συντηρητικά, στις τεχνικές χρωστικές και ανθυγιεινές ουσίες των
συμβατικών προϊόντων κομμωτηρίου, και την ίδια στιγμή απολάυστε την πρόσληψη
βιταμινών, ενυδατικών και αντιοξειδωτικών ουσιών με ολα τα οφέλη για τον
οργανισμό σας και άμεσα ορατό και εντυπωσιακό αποτέλεσμα.

Προτεραιότητά μας η υγεία και η ομορφιά σας!
Επιλέξτε Βιολογικό Κομμωτήριο γιατί:
•
•
•
•
•

προσφέρουμε το καλύτερο για τα μαλλιά σας κατευθείαν από τη φύση
τα μαλλιά σας ακτινοβολούν ομορφιά και υγεία
δεν ερεθίζεται το δέρμα σας
δεν δυσχεραίνεται η αναπνοή σας
δεν επιβαρύνουμε το περιβάλλον

Νους υγιής εν σώματι υγιεί! Από τα μαλλιά μας ξεκινάει η ομορφιά μας!

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Περιφέρεια Πελοποννήσου
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ΣΔΙΤ ΠΕΛΟΠΟΝ.
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Πάλι πρόβλημα
με τη χρηματοδότηση
του έργου
Νέα εμπλοκή στο μεγάλο έργο της
διαχείρισης απορριμμάτων Πελοποννήσου και την περίφημη ΣΔΙΤ που θα
το υλοποιούσε, προέκυψε το τελευταίο
24ωρο. Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε
η Περιφέρεια Πελοποννήσου, η χώρα
μας αποσύρει τον φάκελο του έργου
“Ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων Πελοποννήσου με ΣΔΙΤ”, όπως
ενημερώνει ο υφυπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων Γιάννης Τσακίρης,
με σχετικό έγγραφό του, την Γενική
Διεύθυνση Περιφερειακής και Αστικής
Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Στο εν λόγω έγγραφο αναφέρεται ότι
οι αρμόδιες υπηρεσίες στην Ελλάδα,
“λαμβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις” που έχουν διατυπωθεί εγγράφως
από την Κομισιόν, “θα προβούν στην
αναμόρφωση του φακέλου, μέσω
εξειδικευμένου συμβούλου και με την
υποστήριξη της ομάδας JASPERS,
με την οποία έχει ήδη γίνει η σχετική
επικοινωνία, προκειμένου να επανυποβληθεί ο Φάκελος Μεγάλου Έργου
στις υπηρεσίες σας το συντομότερο
δυνατό”.
Όπως εξηγεί ο υφυπουργός, “λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες
που έχουν δημιουργηθεί από την πανδημία COVlD-19, αλλά και ότι η προθεσμία για την απάντησή μας συμπίπτει
με την περίοδο των καλοκαιρινών
αδειών στελεχών των εμπλεκομένων
Υπηρεσιών, σας γνωρίζουμε ότι δεν
κατέστη δυνατή η συμπλήρωση / επικαιροποίηση του φακέλου εμπρόθεσμα
και για το λόγο αυτόν οι ελληνικές
αρχές αποσύρουν τον φάκελο του
έργου που έχει υποβληθεί”.

8 εκατ. ευρώ έργα για την
Κορινθία πέρασε στο τελευταίο
περιφερειακό ο Τάσος Γκιολής
Ο αντιπεριφερειάρχης Κορινθίας εισηγήθηκε σημαντικά έργα οδικού δικτύου,
εγγειοβελτιωτικά, αντιπλημμυρικά αλλά και καθαρισμού της παλαιάς
σιδηροδρομικής γραμμής τα οποία ψηφίστηκαν από το Περιφερειακό Συμβούλιο

Μ

ια σημαντική επιτυχία
έγραψε στο τελευταίο Περιφερειακό
συμβούλιο
Πελοποννήσου ο αντιπεριφερειάρχης Κορινθίας Τάσος Γκιολής, αφού κατάφερε να περάσει σειρά
σημαντικών έργων για το νομό που αγγίζουν τα 8 εκατ. ευρώ. Τα έργα αφορούν νευραλγικούς τομείς υποδομών
όπως οδικά δίκτυα, εγγειοβελτιω-

τικά, αντιπλημμυρικά και άλλα πολύ
σημαντικά όλα για την ανάπτυξη του
νομού και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων του.

Αναλυτικά τα έργα αφορούν:
1) Τη συντήρηση – σήμανση της
επαρχιακής οδού Κούτσι – Στιμάγκα
και της επαρχιακής οδού Βραχάτι –
Νεμέα με συνολικό προϋπολογισμό
ΓΡΑΦΕΊΑ
W.C.
ΚΑΦΕΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΊΑ
ΕΣΤΊΑΤΟΡΊΑ
ΠΑΊΔΟΤΟΠΟΊ
ΓΥΜΝΑΣΤΉΡΊΑ
ΚΟΜΜΩΤΉΡΊΑ
ΠΑΊΔΊΚΑ ΡΟΥΧΑ
ΥΠΟΔΉΜΑΤΑ
ΑΝΔΡΊΚΑ-ΓΥΝΑΊΚΕΊΑ ΡΟΥΧΑ
ΕΣΩΡΟΥΧΑ
ΔΕΡΜΑΤΊΝΑ ΕΊΔΉ

Τώρα η επιλογή είναι δική σας!
ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ

25ης Μαρτίου 5, Κιάτο 20200, τ.&f. 27420 27744, κιν. 6937 046857
www.earthcontrol.gr e-mail: info@earthcontrol.gr

1.200.000€. Το έργο αφορά τη σύνδεση
της περιοχής της Βόχας με αυτήν της
Νεμέας μέσα από δύο ασφαλείς οδικούς
άξονες. Ειδικά η επαρχιακή οδός Βραχάτι – Νεμέα αποτελεί πάγιο αίτημα των
κατοίκων των δύο δήμων (ΒέλουΒόχας και Νεμέας) το οποίο επιτέλους
δρομολογείται.
ΓΥΡΙΣΤΕ ΣΕΛΙΔΑ

ΑΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ W.C.
ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ
ΕΝΤΟΜΩΝ

6 Περιφέρεια Πελοποννήσου
2) Τη συντήρηση σήμανση της
επαρχιακής οδού Λυκοποριάς –
Καλλιθέας – Ελληνικού συνολικού προϋπολογισμού 800.000€.
Η επαρχιακή οδός αυτή τη στιγμή
βρίσκεται σε πολύ κακή κατάσταση, γεγονός που την καθιστά
επικίνδυνη για τους κατοίκους
της περιοχής. Επιπλέον, στο Ελληνικό συγκεντρώνεται τουριστικό ενδιαφέρον, από λάτρεις
του αθλήματος της διάσχισης φαραγγιών και η αποκατάσταση της
οδού θα ενισχύσει την προσέλευση επισκεπτών και την ήπιας
μορφής, τουριστική ανάπτυξη
της περιοχής.
3) Συντήρηση και σήμανση
οριζόντια και κάθετη του επαρχιακού οδικού δικτύου προϋπολογισμού 500.000€.
4) Αντιπλημμυρικά έργα. Συντήρηση – ανακατασκευή υφιστάμενων
αντιπλημμυρικών
υποδομών που έχουν υποστεί
βλάβες από πλημμυρικά φαινόμενα σε ρέματα, χείμαρρους και
ποταμούς του Νομού Κορινθίας
προϋπολογισμού
1.000.000€
και καθαρισμό των χειμάρρων
της Κορινθίας προϋπολογισμού
300.000€. Δεδομένου ότι το φθινόπωρο, εποχή κατά την οποία
παρατηρούνται τα περισσότερα
πλημμυρικά φαινόμενα στο νομό
μας, πλησιάζει ο Τάσος Γκιολής
προέταξε τα έργα αντιπλημμυρικής θωράκισης της Κορινθίας τα οποία και ψηφίστηκαν από
το Περιφερειακό Συμβούλιο.
5) Εγγειοβελτιωτικά έργα τα
οποία θα ενισχύσουν την αγροτική οικονομία και θα διευκολύνουν τις αγροτικές καλλιέργειες
και τα οποία αναλύονται σε δύο
επιμέρους έργα:
• στην κατασκευή αρδευτικών
έργων ΤΟΕΒ Ξυλοκάστρου,
Καρυώτικα – Βελανιδιά – Μελίσσι – Πίτσα με προϋπολογισμό
700.000€
• Κατασκευή αρδευτικών έρ-

γων περιοχών Νεμέας – Βόχας,
Καστράκι – Σουληνάρι – Χαλκί
με προϋπολογισμό 400.000€
6) Επίσης, όσον αφορά στα οδικά δίκτυα πολύ σημαντική επιτυχία είναι η ένταξη του νέου
υποέργου με τίτλο «συντήρηση
– βελτίωση επαρχιακών οδών
αρμοδιότητας ΠΕΚ στο ΔΔ Φενεού Δήμου Σικυωνίων» προϋπολογισμού 2.300.000€. Πρόκειται για ένα πολύ μεγάλο έργο το
οποίο θα συμβάλλει αποφασιστικά
στην τουριστική ανάδειξη και
την αύξηση της επισκεψιμότητας στην περιοχή καθώς και στη
διασύνδεση του λεκανοπεδίου
του Φενεού με την Αρκαδία.
7) Επίσης, πολύ σημαντική
χαρακτηρίζεται και η ένταξη του
νέου υποέργου «Συντήρηση –
βελτίωση της επαρχιακής οδού
Νο 19 Κόρινθος – Σοφικό – Αγγελόκαστρο, τμήμα Εξαμίλια –
Ξυλοκέριζα – Γαλατάκι και Νο
21 Διακλάδωση της Επαρχιακής
οδού Νο 19 προς Κόρφο» προϋπολογισμού 740.000€ η οποία θα
αναδείξει σημαντικά και θα διευκολύνει την οδική κυκλοφορία
στην ανατολική Κορινθία.
8) Τέλος, δηλωτική της αναμενόμενης χρήσης, ήταν η ένταξη
του έργου «Εργασίες καθαρισμού στην απαλλοτριωμένη
ζώνη της παλαιάς σιδηροδρομικής γραμμής από Κόρινθο έως
Δερβένι» το οποίο λειτουργεί
στην κατεύθυνση της αξιοποίησης της παλιάς μετρικής γραμμής από την περιφέρεια συνολικού προϋπολογισμού 70.000€.
Κλείνοντας σημειώνουμε ότι ο
Τάσος Γκιολής συμπληρώνει σε
λιγότερο από έναν μήνα τον πρώτο χρόνο του στο τιμόνι της ΠΕ
Κορινθίας και με τις συνεχείς παρεμβάσεις, την επίμονη και μεθοδική δουλειά του, δικαιώνει την
επιλογή Νίκα να ανανεώσει τη
θητεία του επιτυχημένου αντιπεριφερειάρχη και για το 2021!
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Σε Ρίζα και Παναρίτι
για θέματα άρδευσης
Τι συζήτησε στις δύο κοινότητες του Ξυλοκάστρου ο Τάσος
Γκιολής με τους προέδρους Κοινοτήτων και ΤΟΕΒ

χωριά Ρίζα και Παναρίτι, όπου είχε συνά-

Θέματα σχετικά με την εξοικονόμηση
νερού και την υλοποίηση των κατάλληλων
αρδευτικών έργων συζήτησε ο αντιπεριφερειάρχης Κορινθίας Τάσος Γκιολής, ο
οποίος -μαζί με κλιμάκιο της Διεύθυνσης
Τεχνικών Έργων της Π.Ε.- επισκέφθηκε τα

ντηση με τους προέδρους των εν λόγω Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς και των ΤΟΕΒ.
“Η ενίσχυση του αγροτικού τομέα με ουσιαστικές παρεμβάσεις είναι προτεραιότητα για την περιφερειακή Αρχή” σημείωσε,
μεταξύ άλλων, ο αντιπεριφερειάρχης.

Επίσκεψη στην Περαχώρα

Ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής
Ενότητας Κορινθίας κ. Αναστάσιος Γκιολής
πραγματοποίησε την Τρίτη 18 Αυγούστου,
ενημερωτική επίσκεψη στην Περαχώρα,
στο Αλεποχώρι, στον Σχίνο, στα Στραβά,
στη Στέρνα και στη Λίμνη Ηραίου, μετά
από πρόσκληση των επικεφαλής των Δημοτικών Συνδυασμών «’Ωρα για Δράση»

και «Αλλάzουμε ΜΑΖΙ» , κ.κ. Δημήτρη Βασιλείου και Ιωάννη Καραπανάγου.
Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του,
συνοδευόμενος από τους δύο επικεφαλής
των Δημοτικών Συνδυασμών, συνομίλησε
με τον Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας
Πισίων κ. Δημήτρη Λάμπρου, καθώς και
με επιχειρηματίες και κατοίκους.

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

δήμος Κορινθίων
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Η απασχόληση είναι ένα ζήτημα ιδιαιτέρως ευαίσθητο ειδικά για μια κοινωΠΡΟΣΟΧΗ!
νία που βάλλεται
βάναυσα από την ανεργία και δεν προσφέρεται για κανενός είδους εκμετάλ-

λευση. Όλοι μας οφείλουμε να είμαστε
προσεκτικοί! Η σωστή και υπεύθυνη
ενημέρωση των δημοτών είναι ευθύνη
όλων μας, αυτά αναφέρει μεταξύ άλλων
το Δελτίο τύπου της δημοτικής αρχής
Κορινθίων.

Απάντηση περί δήθεν καθυστέρησης στις
προσλήψεις προσωπικού 8μηνης διάρκειας
Σ

τις αναφορές περί των θέσεων απασχόλησης σε καθαριότητα και αυτεπιστασία και
την δήθεν καθυστέρηση από πλευράς
δήμου έχουμε να σημειώσουμε τα
εξής:
Δεν υπήρξε καμία καθυστέρηση
από πλευράς δήμου στην διαδικασία
πρόσληψης εποχικών υπαλλήλων. Ο
Δήμος είχε κάθε λόγο οι προσλήψεις
να γίνουν πριν το καλοκαίρι που οι
ανάγκες σε καθαριότητα και επισκευές
είναι αυξημένες.
1/. Η Προκήρυξη 7 θέσεων προσωπικού ΙΔΟΧ για το Τμήμα της Αυτεπιστασίας, εγκρίθηκε από το Υπουργείο
Εσωτερικών μόλις στις 23/7/2020 με
το με ΑΠ: 45695.
Μάλιστα από τις αρχικές 7 θέσεις που
είχαν ζητηθεί με σχετικό έγγραφο του
Δήμου Κορινθίων στις 18.03.2020/ΑΠ
9394, εγκρίθηκαν μόνο 4 από αυτές (σε
αριθμό) και η διαδικασία συνεχίζεται.
2/. Η Πρόσληψη 32 θέσεων ΙΔΟΧ
για την Δ/νση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης εστάλη προς έγκριση στην
Αποκεντρωμένη Διοίκηση και από
εκεί στο Υπουργείο Εσωτερικών στις
18/3/2020-ΑΠ: 9395.
Η κατ΄ αρχήν έγκριση του Υπουργείου ήρθε στις 13/5/2020 – ΑΠ: 29063.
Αμέσως ο Δήμος προέβη στην σύνταξη της σχετικής Ανακοίνωσης και

έστειλε την Προκήρυξη για έγκριση στο ΑΣΕΠ με το με ΑΠ: 19613
10/7/2020 έγγραφο του, αναμένοντας
την έγκρισή της για να προχωρήσει
την διαδικασία πρόσληψης.
Συμπερασματικά, από την παράθεση των στοιχείων και των ημερομηνιών αποστολής και λήψης των
σχετικών εγγράφων, ΔΕΝ προκύπτει
η ολιγωρία ή η καθυστέρηση της Δημοτικής Αρχής στις εν λόγω διαδικα-

σίες πρόσληψης προσωπικού, καθώς
ενήργησε γρήγορα και σε κάθε περίπτωση εντός μίας περιόδου όπου
υπήρχε ήδη σε πλήρη εξέλιξη το 1ο
κύμα της πανδημίας στην χώρα και
όλες οι δημόσιες υπηρεσίες άρα και
οι υπηρεσίες που θα ενέκριναν τα
εν λόγω αιτήματα λειτουργούσαν με
μειωμένο προσωπικό λόγω αδειών
ειδικού σκοπού, κτλ.
Η απασχόληση είναι ένα ζήτημα ιδι-

αιτέρως ευαίσθητο ειδικά για μια κοινωνία που βάλλεται βάναυσα από την
ανεργία και δεν προσφέρεται για κανενός είδους εκμετάλλευση. Όλοι μας
οφείλουμε να είμαστε προσεκτικοί!
Η σωστή και υπεύθυνη ενημέρωση
των δημοτών είναι ευθύνη όλων μας.
Ευθύνη για την οποίαν κρίνεται και
θα κριθεί όχι μόνο η Δημοτική Αρχή
αλλά και όλες οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης.

ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟ

Ι. Π. ΔΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΓΡΑΕΡΙΟ
ΑΣΣΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΗΛ. 27410 87149
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Γνώμη
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Επίσκεψη ΣΥΡΙΖΑ στην πυρόπληκτη περιοχή των Αθικίων
Τι είδαν και τι συζήτησαν οι συμμετέχοντες – Ποιες διαπιστώσεις έγιναν και τι ζήτησε ο πρόεδρος Αθικίων
Κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ—ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, με τον
συντονιστή της Ο.Μ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ, Οικονομόπουλο Ισίδωρο, τον βουλευτή, Ψυχογιό Γεώργιο, τον πρώην βουλευτή και
μέλος της Ενιαίας Κεντρικής Επιτροπής
του ΣΥ. ΠΡΟΟΔ. ΣΥΜ, Τσόγκα Γεώργιο,
την πρώην βουλεύτρια και μέλος Κ.Ε
του ΣΥΡΙΖΑ, Θελερίτη Μαρία, τον υπεύθυνο για τον αγροτικό τομέα της Ο.Μ ,
μέλος της Ενιαίας Κεντρικής Επιτροπής
του ΣΥ. ΠΡΟΟΔ. ΣΥΜ Γκούτση Γιάννη και
το μέλος του συντονιστικού Γιαννακάκο
Παύλο, επισκέφθηκαν τον πρόεδρο της
Κοινότητας Αθικίων, Μαρινό Αναστάσιο
και συζήτησαν τα προβλήματα που επέφερε η πρόσφατη φωτιά, που έκαιγε για
4 ημέρες στον πρώην Δήμο Σαρωνικού.
Συζήτησαν για την αντιμετώπιση των
ζημιών, τις αποζημιώσεις των αγροτών
και κτηνοτρόφων, την αποκατάσταση των κατεστραμμένων σπιτιών και
επιχειρήσεων καθώς επίσης και για τα
μέτρα ανακούφισης των κατοίκων της
περιοχής, όπως το πάγωμα οφειλών
στο Δημόσιο, Εφορεία , ΕΦΚΑ …
Παράλληλα αναφέρθηκε από τον

πρόεδρο, η ανάγκη αποκατάστασης του
οδικού δικτύου και άλλων βασικών έργων υποδομής.
Τέλος, τονίστηκε η αναγκαιότητα να
γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για την
αναδάσωση του ανεκτίμητου δάσους
της περιοχής, καθώς και των αντιπλημμυρικών έργων, πριν μας βρουν οι βροχές και οι πλημμύρες.
Με την ευκαιρία της συνάντησης αυ-

τής είχαμε την δυνατότητα να συζητήσουμε και θέματα που αφορούν συνολικότερα την περιοχή , όπως η ανεπαρκής
ιατρική περίθαλψη – ο γιατρός επισκέπτεται μια φορά την βδομάδα το χωριό
με αποτέλεσμα να μην καλύπτονται οι
ανάγκες των κατοίκων – η ανέγερση
του παιδικού σταθμού, εγκεκριμένου
έργου, που δεν έχει ξεκινήσει ακόμα και
τον συγκοινωνιακό κόμβο στο ΓΚΑ.

Η συζήτηση ολοκληρώθηκε με την
διαπίστωση και από τα δύο μέρη, της
εκπόνησης ενός Σχεδίου από τον Δήμο
Κορινθίων σε συνεργασία με τα αρμόδια
Υπουργεία, για την αποκατάσταση της
περιοχής.
Ο ΣΥΡΙΖΑ—ΠΡΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ θα παρακολουθεί την
πορεία της αποκατάστασης και θα παρεμβαίνει όπου χρειαστεί.

Στο δήμο Κορινθίων το 50% του στρατοπέδου Κορίνθου
Στο Δήμο Κορινθίων παραχωρήθηκε έκταση 10
στρεμμάτων του στρατοπέδου Καλογερογιάννη
στην Κόρινθο. Η σχετική απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας δημοσιεύτηκε πριν λίγες μέρες και άνοιξε το δρόμο για
σειρά ενεργειών για την αξιοποίηση του χώρου.
Σύμφωνα με όσα έχουν συμφωνηθεί προβλέπεται η πολεοδόμηση του συνόλου της έκτασης
του στρατοπέδου και της απόδοσης εντός τριετίας στο δήμο του 50% περίπου.
Ο δήμαρχος Κορινθίων Βασίλης Νανόπουλος
δήλωσε απολύτως ικανοποιημένος από την εξέλιξη, μάλιστα σήμερα, Τρίτη 11 Αυγούστου, μετά
12:00 θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου στο
δημαρχείο όπου θα αναφερθεί στο συγκεκριμένο, αλλά και άλλα θέματα της επικαιρότητητας.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΜΑΡΜΑΡΩΝ

Mάρµαρα • γρανίτες
φυσικά πετρώµατα

Μουσών 14,
Βέλο Κορινθίας
replayctt@gmail.com

ΧΡΗΣΤΟΣ
ΘΑΝΑΣΕΝΑΡΗΣ
% 2742 033260
6945 435411
6947 099281

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν
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Παραλαβή νέων κάδων απορριμμάτων
Μετά τις εκτεταμένες εργασίες απολύμανσεις (δες στην επόμενη σελίδα) ο Δήμος
Σικυωνίων προχώρησε στην παραλαβή των
νέων κάδων απορριμμάτων ώστε σταδιακά
να αντικατασταθούν όλοι οι κατεστραμμένοι.
Μάλιστα όπως αναφέρεται σε σχετική
ανακοίνωση, μετά την αντικατάσταση των
κάδων, θα πραγματοποιείται καθημερινά και
το πλύσιμο καθώς θα συνεχιστεί και η απολύμανση στα σημεία όπου έχουν τοποθετηθεί
κάδοι.

Εγκρίθηκε η Προγραμματική Σύμβαση
για το δρόμο Κιάτο – Νεμέα

Έ

να σημαντικό έργο για έναν
οδικό άξονα μεγάλης οικονομικής, τουριστικής και αναπτυξιακής σημασίας φαίνεται ότι
δρομολογείται από την Περιφέρεια
Πελοποννήσου αφού εγκρίθηκε την
Τετάρτη 12 Αυγούστου η προγραμματική σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας
και των Δήμων Σικυωνίων και Νεμέας από την Οικονομική Επιτροπή.
Αντικείμενο της εν λόγω σύμβασης
είναι η εκπόνηση προωθημένης αναγνωριστικής μελέτης οδοποιίας και
η σύνταξη φακέλου δημοπράτησης
όλων των επιμέρους μελετών που
απαιτούνται για την ωρίμανση του έργου “Οδικό Τμήμα Νεμέα – Κιάτο”.
Με την ολοκλήρωση αυτών των
εργασιών θα οριστικοποιηθεί η νέα
χάραξη και θα γίνει δυνατή η δημοπράτηση οριστικής μελέτης, έτσι ώστε
το έργο να ενταχθεί και να χρηματοδοτηθεί από πρόγραμμα ΕΣΠΑ.
Θυμίζουμε ότι το έργο αυτό αποτελεί πάγιο αίτημα των κατοίκων της
περιοχής επί σειρά ετών, καθώς θα
διευκολύνει πολύ τις μεταφορές και
την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών

της ενδοχώρας της Κορινθίας με τη
βόρεια παραλιακή ζώνη του νομού.
Πριν λίγο καιρό μάλιστα είχε πραγματοποιηθεί συνάντηση των δύο

δημάρχων με τον περιφερειάρχη Παναγιώτη Νίκα όπου τόσο ο δήμαρχος
Σικυωνίων Σπύρος Σταματόπουλος
όσο και ο δήμαρχος Νεμέας Κώστας

Φρούσιος εξέφρασαν την ικανοποίησή τους, γιατί ένα πάγιο αίτημα ετών
της τοπικής κοινωνίας, βρίσκει επιτέλους το δρόμο προς την υλοποίηση.

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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Εκτεταμένες απολυμάνσεις στους κοινόχρηστους
χώρους και τους κάδους
Με γνώμονα την προστασία της δημόσιας υγείας, ο δήμος Σικυωνίων προχώρησε σε εκτεταμένες
απολυμάνσεις που θα επαναλαμβάνονται κάθε εβδομάδα

Μ

ε στόχο τη διασφάλιση
της δημόσιας υγείας, τόσο
των δημοτών, όσο και των
επισκεπτών και εργαζομένων του δήμου Σικυωνίων, γίνονται εκτεταμένες
απολυμάνσεις σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους και τους κάδους
του δήμου Σικυωνίων.
Στο πλαίσιο αυτό, οι απολυμάνσεις
που θα επαναλαμβάνονται σε εβδομαδιαία βάση, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί
σε ικανοποιητικό βαθμό η δημόσια
υγεία, γίνονται από συνεργεία του δήμου από τις 10 Αυγούστου και μετά.
Οι απολυμάνσεις θα συνεχιστούν
όσο καιρό θεωρηθεί από τις αρμόδιες
αρχές απαραίτητο ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή προφύλαξη
των δημοτών.

Ποσειδώνος 19 - ΚΙΑΤΟ

- 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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Συγκλονιστική η Μπέττυ Χαρλαύτη
στην Αρχαία Σικυώνα!
Με όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας για την πρόληψη εξάπλωσης της πανδημίας
οι παριστάμενοι απόλαυσαν μοναδικές μελωδίες από τον κόσμο του Μίκη Θεοδωράκη –
Συνδιοργανωτές η Περιφέρεια Πελοποννήσου, ο δήμος Σικυωνίων και το ΝΠΔΔ «Μηκώνη»

Ε

να μοναδικό μουσικό «ταξίδι
στον κόσμο με τη μουσική του
Μίκη Θεοδωράκη» τη φωνή
της Μπέττυς Χαρλαύτη και το πιάνο
του Γιάννη Μπελώνη είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν όσοι χθες βράδυ,
9 Αυγούστου, βρέθηκαν στον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Σικυώνας.
Η αγαπημένη ερμηνεύτρια Μπέττυ
Χαρλαύτη, η οποία έλκει την καταγωγή της από το Φενεό, και ο Διδάκτορας Μουσικολογίας Γιάννης
Μπελώνης, προσκεκλημένοι της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του δήμου
Σικυωνίων και του ΝΠΔΔ «Μηκώνη»
που διοργάνωσαν την εκδήλωση, ερμήνευσαν επιλογές από το έργο του
Μίκη Θεοδωράκη για πιάνο και φωνή,
στην μουσική βραδιά με τίτλο «Ταξίδι
στον κόσμο με την μουσική του Μίκη
Θεοδωράκη».
Στον αρχαιολογικό χώρο τηρήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα για
την ασφαλή προσέλευση των θεατών,
δηλαδή, η χρήση μασκών και απολυμαντικού, ενώ τα καθίσματα ήταν
τοποθετημένα στις προβλεπόμενες
αποστάσεις.
Την εκδήλωση άνοιξε ο δήμαρχος
Σικυωνίων Σπύρος Σταματόπουλος,
ο οποίος μίλησε με ιδιαίτερη συγκίνηση για την Φενεάτισσα Μπέττυ όσο
και για τη μουσική του Θεοδωράκη
που συνεπαίρνει και μαγεύει. Χαιρετισμό απεύθυνε και ο Αντιπεριφερειάρχης Κορινθίας Τάσος Γκιολής
εκπροσωπώντας την περιφέρεια Πελοποννήσου.

Η φωνή της Μπέττυς πολύ σύντομα κατέκλυσε τον χώρο ταξιδεύοντας
όλους στο μαγικό κόσμο του Μίκη
Θεοδωράκη. Φυσικό επακόλουθο
το θερμό χειροκρότημα και τα επαινετικά λόγια, που αφειδώς χάρισαν
οι παριστάμενοι τόσο στην ίδια όσο
και στον βιρτουόζο του πιάνου Γιάννη Μπελώνη. Αντάξια όλα του περιεχομένου της βραδιάς αλλά και του
έργου της οικουμενικότητας του Θεοδωράκη.
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Κορινθία: Τα Δημοτικά Σχολεία που εντάσσονται
στις ζώνες εκπαιδευτικής προτεραιότητας
15 Σχολεία σε όλη την Κορινθία χαρακτηρίζονται ως ΖΕΠ – Τα περισσότερα στο δήμο Κορινθίων –
Κανένα στη Νεμέα – Αναλυτικός πίνακας – Ποιος είναι στόχος των Σχολείων ΖΕΠ

Ο

ύτε ένα ούτε δύο αλλά 15
Σχολεία στην Κορινθία θα λειτουργήσουν ως Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας δηλαδή στο
σχολικό περιβάλλον θα διαμορφωθεί
ειδική ζώνη φοίτησης με βασική προτεραιότητα την άρση των ανισοτήτων
και στη διασφάλιση ισότητας ευκαιριών
στην εκπαίδευση για όλους τους/τις μαθητές/τριες.
Σ’αυτό το πλαίσιο η σχετική απόφαση
που υπογράφει η υφυπουργός Παιδείας
Σοφία Ζαχαράκη καθορίζει ως ΖΕΠ τα
σχολεία της Κορινθίας όπως φαίνονται
στον πίνακα 1.
Στόχος των Ζ.Ε.Π. είναι η ισότιμη
ένταξη όλων των μαθητών στο εκπαιδευτικό σύστημα μέσω της λειτουργίας
υποστηρικτικών δράσεων για τη βελτίωση της μαθησιακής επίδοσης, όπως
ιδίως η λειτουργία τάξεων υποδοχής.
Αυτά τουλάχιστον, αναφέρει το
υπουργείο Παιδείας στη Σχετική εγκύκλιο που εξέδωσε για την λειτουργία
των ΖΕΠ. Πρακτικά, η λειτουργία των
ΖΕΠ αποσκοπεί στην ομαλή ένταξη στο
εκπαιδευτικό σύστημα μαθητών Ρομά
και προσφυγόπαιδων.
Αποσκοπεί στη μείωση της πρόωρης
εγκατάλειψης του σχολείου μαθητών/
τριών προερχόμενων από ευάλωτες
κοινωνικές ομάδες και μαθητών/τριών
με πολιτισμικές και θρησκευτικές ιδιαιτερότητες, καθώς και στη βελτίωση
των μαθησιακών αποτελεσμάτων, κυρίως στον γραμματισμό αλλά και στον
αριθμητισμό και, επιπλέον, σε συμπληρωματικά αντικείμενα, ώστε αυτοί/ες να
καταστούν ικανοί/ες να ανταπεξέλθουν
στο πρόγραμμα σπουδών τους και να
παραμείνουν στο εκπαιδευτικό σύστημα ολοκληρώνοντας τις σπουδές τους.
Συνεπώς, η πράξη αποσκοπεί στην ενίσχυση της ισότιμης πρόσβασης και την
αποτελεσματική ένταξη των προαναφερόμενων μαθητών/τριών.
Επίσης αποσκοπεί στην εκπαίδευση και στην ομαλή προσαρμογή των

Ειδικότερα:
Το πρόγραμμα των Τάξεων Υποδοχής
ΖΕΠ περιλαμβάνει δύο κύκλους που
εντάσσονται μέσα στο ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου:
Τάξεις Υποδοχής (Τ.Υ.) Ι ΖΕΠ
Τάξεις Υποδοχής (Τ.Υ.) ΙΙ ΖΕΠ
Στις Τ.Υ. Ι ΖΕΠ φοιτούν μαθητές/τριες
με ελάχιστη ή μηδενική γνώση της ελληνικής γλώσσας. Εκεί ακολουθείται εντατικό πρόγραμμα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας 15 ωρών ενώ παράλληλα
παρακολουθούν:
Μαθηματικά
Φυσική Αγωγή
Μουσική
Πληροφορική
Ξένη Γλώσσα ή και άλλο μάθημα,
σύμφωνα με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων, σε συνεργασία με τον οικείο
Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου.
προσφυγοπαίδων. Στο πλαίσιο αυτό
προβλέπεται ο εμπλουτισμός του εκπαιδευτικού δυναμικού όσων Γυμνασίων,
Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων
εμφανίζουν ανάγκη για υποστήριξη της
ένταξης των παραπάνω μαθητών/τριών
(οριζόντια παρέμβαση σε όλα τα Γυμνάσια, Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια
που εμφανίζουν σχετικούς πληθυσμούς
μαθητών/τριών). Ειδικότερα, οι εκπαιδευτικοί που θα απασχοληθούν στο
πλαίσιο της Πράξης θα στελεχώσουν τις
Τάξεις Υποδοχής με κύριο αντικείμενο
την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας
αλλά και τη διδακτική στήριξη σε άλλα
αντικείμενα, ώστε να διευκολύνεται η
ομαλή προσαρμογή και η παραμονή στο
εκπαιδευτικό σύστημα των μαθητών/
τριών από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, των μαθητών/τριών με πολιτισμικές
και θρησκευτικές ιδιαιτερότητες, καθώς
και των προσφυγοπαίδων.
Για την εκπαίδευση των μαθητών/
τριών που δεν έχουν την απαιτούμενη
γνώση της ελληνικής γλώσσας (Ρομά,
Αλλοδαπών, Παλιννοστούντων, Προ-

σφύγων, Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων κτλ.) διαμορφώνεται στο πλαίσιο
της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης ένα
ευέλικτο σχήμα θεσμικής και διδακτικής παρέμβασης, το οποίο επιτρέπει
στη σχολική μονάδα, αφού σταθμίσει τις
πραγματικές εκπαιδευτικές ανάγκες των
μαθητών/τριών αυτών και τις δυνατότητές της, να επιλέξει εκείνο το σχήμα
που μπορεί να τους παρέχει επιπλέον
διδακτική υποστήριξη, με σκοπό να
τους βοηθήσει να προσαρμοστούν και
να ενταχθούν πλήρως στις κανονικές
τάξεις στις οποίες είναι εγγεγραμμένοι/
ες, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Η φοίτηση στην Τ.Υ.Ι ΖΕΠ διαρκεί ένα
διδακτικό έτος με δυνατότητα επέκτασης ενός (1) επιπλέον έτους.
Στις Τ.Υ. ΙΙ ΖΕΠ φοιτούν μαθητές με
μέτριο επίπεδο ελληνομάθειας, το οποίο
δύναται να δημιουργεί δυσκολίες στην
παρακολούθηση των μαθημάτων στην
κανονική τάξη. Για τους μαθητές που θα
φοιτήσουν στις Τ.Υ. ΙΙ ΖΕΠ, πραγματοποιείται υποστήριξη στην ελληνική γλώσσα
ή και σε περισσότερα μαθήματα:
είτε εντός της κανονικής τάξης με παράλληλη διδασκαλία (δεύτερος εκπαιδευτικός στην τάξη)
είτε εκτός κανονικής τάξης.

Ποικιλία υλικών &
χάντρες για να φτιάξετε
το δικό σας κόσµηµα
Μοναδικά χειροποίητα
κοσµήµατα & αξεσουάρ
Ελλήνων σχεδιαστών
Στο κατάστηµα Jenny’s Artshop στο Κιάτο

Τζένη Μαυραγάνη
Περιάνδρου 1Α Κιάτο
Τ: 2742 400 948
Ε: jennysartshop1@gmail.com

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

δήμος Βέλου-Βόχας
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Δήμος Βέλου-Βόχας: Υπογραφή
σύμβασης «έξυπνου» ηλεκτροφωτισμού
ενεργειακής εξοικονόμησης
Σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας με το νέο σύστημα «έξυπνου» ηλεκτροφωτισμού
– Σημαντικές και οι υποδομές «έξυπνων» ηλεκτρονικών συστημάτων για τη νέα
ψηφιακή εποχή του δήμου Βέλου-Βόχας

Υ

πογράφηκε στις 06/08/2020, στο δημαρχείο Ζευγολατιού μεταξύ του δημάρχου
Βέλου-Βόχας Αννίβα Παπακυριάκου και
του διευθύνοντος συμβούλου της αναδόχου εταιρείας σύμβαση ύψους περίπου 2 εκατ. ευρώ για
την αντικατάσταση των σωμάτων ηλεκτροφωτισμού του δήμου με νέας τεχνολογίας που παρέχουν ενεργειακή εξοικονόμηση και αποτελούν
σημαντική υλική υποδομή για συστήματος «έξυπνης πόλης».
Τι σημαίνουν πρακτικά όλα αυτά; Πρώτον, ότι όλοι
οι λαμπτήρες του δήμου θα αντικατασταθούν με
νέους τύπου LED. Το σύστημα ελέγχου CMS επιτρέπει την συνεχή παρακολούθηση της λειτουργίας των λαμπτήρων, την καταγραφή της κατανάλωσης, αλλά και τον εντοπισμό των βλαβών. Αυτό
γίνεται δυνατό μέσω αισθητήρων που τοποθετούνται σε κάθε κολώνα και μεταφέρουν τις πληροφορίες σε ένα κέντρο ελέγχου. Η εγκατάσταση
αυτού του δικτύου αισθητήρων είναι εξαιρετικής
σημασίας, αφού μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για
άλλες λειτουργίες του δήμου και είναι το πρώτο
ουσιαστικό βήμα για τη δημιουργία μιας «έξυπνης
πόλης».
Παρόντες στην υπογραφή ήταν ο πρόεδρος του
δημοτικού Συμβουλίου Μιχάλης Σδράλης, οι αντιδήμαρχοι Ανδρέας Σιάχος, Βασίλης Τρωγάδης,
Θοδωρής Ράπτης και Δημήτρης Τριανταφύλλου, η
πρόεδρος του ΝΠΔΔ «Ανέλιξη» Μαρία Καλλίρη, ο
πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Γιώργος Δαληβίγκας, οι δημοτικοί σύμβουλοι Κώστας Τριαντα-

φύλλου, Θανάσης Καραχοντζίτης και Νίκος Ρόζος
και ο πρόεδρος της Κοινότητας Βραχατίου Γιώργος Βασιλείου.
Τέλος, το σύστημα προληπτικής συντήρησης μέσω
Η/Υ αφορά στον περιοδικό έλεγχο, καθαρισμό και
συντήρηση κάποιων ευαίσθητων τμημάτων των
λαμπτήρων Led. Πέραν των ενεργειακών και
περιβαλλοντικών επιπτώσεων, η χρησιμοποίηση
λαμπτήρων LED αναβαθμίζει το αστικό περιβάλλον τις νυχτερινές ώρες. Η αναβάθμιση επιτείνεται
από το γεγονός ότι μπορεί εύκολα να φωτιστούν

σημεία ιδιαίτερης σημασίας (π.χ. εκκλησίες, μνημεία, κ.λπ.) με ελάχιστο κόστος.
Πρόκειται για δράση ολοκληρωμένης παρέμβασης, η οποία αποφέρει πολλαπλά οφέλη, όπως
βελτίωση – αναβάθμιση του δημοτικού φωτισμού, σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας, αισθητική και ποιοτική αναβάθμιση του Δήμου,
μείωση του αποτυπώματος διοξειδίου του άνθρακα (CO₂), ενίσχυση της ασφάλειας κ.α. Παράλληλα, με την εγκατάσταση των αισθητήρων
στο δίκτυο οδοφωτισμού, ο δήμος αποκτά χωΓΥΡΙΣΤΕ ΣΕΛΙΔΑ
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Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

ρίς κόστος ένα σύγχρονο σύστημα διαχείρισης
του συστήματος αυτού, βασιζόμενο στην τηλεματική, πάνω στο οποίο μπορούν να «κουμπώσουν» και άλλα συστήματα ηλεκτρονικού
ελέγχου. Έτσι, η αξιοποίηση της δημιουργουμένης υποδομής θα αποτελέσει αφορμή για
την ανάπτυξη στο δήμο Βέλου-Βόχας νέων
υποδομών και εφαρμογών «Έξυπνης Πόλης»
(Smart City), σύμφωνα με τα νέα πρότυπα που
θέτει η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας της
πληροφορικής.

Αναφορές στον αθηναϊκό τύπο
Αίσθηση έκανε η είδηση της υπογραφής της
σύμβασης του μεγάλου έργου αντικατάστασης
και αναβάθμισης του δημοτικού φωτισμού του
δήμου Βέλου Βόχας. Η είδηση αυτή φιλοξενήθηκε στην εφημερίδα ΚΟΝΤΡΑ news όπου μιλά
για ένα από τα πλέον σύγχρονα έργα αναβάθμισης οδοφωτισμού της χώρας. Ανάλογο αφιέρωμα υπήρξε και στο ειδησεογραφικό σάιτ
newsbomb.gr.
Ως φαίνεται, ο Δήμαρχος Αννίβας Παπακυριάκος έκανε την σωστή κίνηση και επιλογή, και
τώρα που όλα ξεκινούν έχει κάθε λόγο να νιώθει ικανοποιημένος αφού, όπως σημειώνεται,
πρόκειται για την επίτευξη ενός εμβληματικού
έργου, υπερσύγχρονου τεχνολογικά, που δεν
έχει καμία οικονομική επιβάρυνση για τον
δήμο του.
Αξιοσημείωτο επίσης είναι το γεγονός, πως
στο άρθρο της ΚΟΝΤΡΑ NEWS δίδεται έμφαση
στο ότι ο συγκεκριμένος διαγωνισμός επαναλήφθηκε για δεύτερη φορά, αφού την πρώτη
είχε μείνει μια έγκυρη προσφορά και ο Δήμαρχος, η επιτροπή διαγωνισμού και ο τεχνικός
σύμβουλος, αποφάσισαν να μην ανοιχθεί η
συγκεκριμένη προσφορά και να επαναληφθεί ο
διαγωνισμός για να επιτευχθεί και οικονομικός
ανταγωνισμός, δηλαδή περαιτέρω, μείωση κόστους για τον δήμο.
Η εφημερίδα υπογραμμίζει πως το παραπάνω
γεγονός είναι εξαιρετικά σπάνιο εν Ελλάδι και
αποτελεί υπόδειγμα δεοντολογίας, και ηθικής
ακεραιότητας στην αυτοδιοίκηση, εξαίροντας
μαζί και τη νέα εποχή που φέρνει το συγκεκριμένο έργο στο δήμο Βέλου Βόχας.

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν
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ΕΛ.Γ.Ο «ΔΗΜΗΤΡΑ»
ΠΓΣ ΒΕΛΟΥ
ΑΧΕΠΑΝΣ
Ταχ. Κώδικας: 20002
Πληροφορίες: Α. Παναγιώτου
Τηλέφωνο: 2742032205
Fax: 2742032205
E-mail: pgsvelou@hotmail.com

Ημερ:21/7/2020
Αρ. πρωτ:164

ΕΛ.Γ.Ο «ΔΗΜΗΤΡΑ»
ΠΓΣ ΒΕΛΟΥ
ΑΧΕΠΑΝΣ
Ταχ. Κώδικας: 20002
Πληροφορίες: Α. Παναγιώτου
Τηλέφωνο: 2742032205
Fax: 2742032205
E-mail: pgsvelou@hotmail.com

Ημερ:21/7/2020
Αρ. πρωτ:166

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ και το ΠΓΣ Βέλου θα ξεκινήσουν στις 31/8/2020 την
υλοποίηση προγράμματος κατάρτισης Φυτικής Παραγωγής – Αμπελουργίας 150 ωρών στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020, Μέτρο 01: Δράσεις Μετάδοσης Γνώσεων και
Ενημέρωσης, Δράση: 1.1.1: «Δράσεις Κατάρτισης και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων για Νέους Γεωργούς και Μικρές Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις».
Η χρηματοδότηση των ανωτέρων προγραμμάτων κατάρτισης θα γίνει
σύμφωνα με τη 8245/25-9-2018 Απόφαση Ένταξης Πράξης του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων
(ΑΔΑ Ω2Ι34653ΠΓ-ΔΝΦ), με κωδικό ΟΠΣΑΑ: 0010933862
Η υλοποίηση των δράσεων κατάρτισης απευθύνεται στους δικαιούχους της 1ης Προκήρυξης του Υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας
2014 – 2020, έτους 2016 και για τις Περιφέρειες Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου και Δυτικής Μακεδονίας».
Τα προγράμματα θα πραγματοποιηθούν στο Δήμο Βέλου- Βόχας στο
ΠΓΣ Βέλου – ΑΧΕΠΑ
Παρακαλούνται οι υπόχρεοι εκπαίδευσης να επικοινωνήσουν άμεσα
με το ΠΓΣ ΒΈΛΟΥ.

Ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ και το ΠΓΣ Βέλου θα ξεκινήσουν στις 1/9/2020 την
υλοποίηση προγράμματος κατάρτισης Φυτικής Παραγωγής – Κηπευτικά 150 ωρών στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της
Ελλάδας 2014-2020, Μέτρο 01: Δράσεις Μετάδοσης Γνώσεων και Ενημέρωσης, Δράση: 1.1.1: «Δράσεις Κατάρτισης και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
για Νέους Γεωργούς και Μικρές Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις».
Η χρηματοδότηση των ανωτέρων προγραμμάτων κατάρτισης θα γίνει
σύμφωνα με τη 8245/25-9-2018 Απόφαση Ένταξης Πράξης του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων
(ΑΔΑ Ω2Ι34653ΠΓ-ΔΝΦ), με κωδικό ΟΠΣΑΑ: 0010933862
Η υλοποίηση των δράσεων κατάρτισης απευθύνεται στους δικαιούχους της 1ης Προκήρυξης του Υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας
2014 – 2020, έτους 2016 και για τις Περιφέρειες Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου και Δυτικής Μακεδονίας».
Τα προγράμματα θα πραγματοποιηθούν στο Δήμο Βέλου- Βόχας στο
ΠΓΣ Βέλου – ΑΧΕΠΑ
Παρακαλούνται οι υπόχρεοι εκπαίδευσης να επικοινωνήσουν άμεσα
με το ΠΓΣ ΒΈΛΟΥ.

Η υπεύθυνη κατάρτισης
Παναγιώτου Αλεξία

Η υπεύθυνη κατάρτισης
Παναγιώτου Αλεξία

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ
Η ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ
Στο πλαίσιο των νέων μέτρων αντιμετώπισης του κινδύνου διασποράς του
κορονοϊού Covid-19 που ανακοίνωσε ο
Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και
σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ1αΓΠ.οικ. 4800228.07.2020, ο Δήμος
Βέλου Βόχας ενημερώνει τους πολίτες ότι
από τις 29 Ιουλίου και μέχρι νεοτέρας, είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας κατά την
είσοδο στα Δημοτικά καταστήματα και στις
Yπηρεσίες του Δήμου. Επιπρόσθετα, υπενθυμίζουμε ότι οι πολίτες μπορούν να εξυπηρετηθούν ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά με
τις αρμόδιες υπηρεσίες.
Να υπογραμμιστεί πως όποιος πολίτης
εισέρχεται στις δημοτικές υπηρεσίες χωρίς
μάσκα δεν θα εξυπηρετείται.
Φοράμε μάσκα, τηρούμε αποστάσεις,
μένουμε ασφαλείς απέναντι στην πανδημία.
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ΕΛ.Γ.Ο «ΔΗΜΗΤΡΑ»
ΠΓΣ ΒΕΛΟΥ
ΑΧΕΠΑΝΣ
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Πληροφορίες: Α. Παναγιώτου
Τηλέφωνο: 2742032205
Fax: 2742032205
E-mail: pgsvelou@hotmail.com

ΔΕΥΤΕΡΑ 24 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020

Ημερ:21/7/2020
Αρ. πρωτ:167

ΕΛ.Γ.Ο «ΔΗΜΗΤΡΑ»
ΠΓΣ ΒΕΛΟΥ
ΑΧΕΠΑΝΣ
Ταχ. Κώδικας: 20002
Πληροφορίες: Α. Παναγιώτου
Τηλέφωνο: 2742032205
Fax: 2742032205
E-mail: pgsvelou@hotmail.com

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Ημερ:21/7/2020
Αρ. πρωτ:165

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ και το ΠΓΣ Βέλου θα ξεκινήσουν στις 2/9/2020 την
υλοποίηση προγράμματος κατάρτισης Φυτικής Παραγωγής – Κηπευτικά 150 ωρών στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της
Ελλάδας 2014-2020, Μέτρο 01: Δράσεις Μετάδοσης Γνώσεων και Ενημέρωσης, Δράση: 1.1.1: «Δράσεις Κατάρτισης και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
για Νέους Γεωργούς και Μικρές Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις».
Η χρηματοδότηση των ανωτέρων προγραμμάτων κατάρτισης θα γίνει
σύμφωνα με τη 8245/25-9-2018 Απόφαση Ένταξης Πράξης του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων
(ΑΔΑ Ω2Ι34653ΠΓ-ΔΝΦ), με κωδικό ΟΠΣΑΑ: 0010933862
Η υλοποίηση των δράσεων κατάρτισης απευθύνεται στους δικαιούχους της 1ης Προκήρυξης του Υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας
2014 – 2020, έτους 2016 και για τις Περιφέρειες Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου και Δυτικής Μακεδονίας».
Τα προγράμματα θα πραγματοποιηθούν στο Δήμο Βέλου- Βόχας στο
ΠΓΣ Βέλου – ΑΧΕΠΑ
Παρακαλούνται οι υπόχρεοι εκπαίδευσης να επικοινωνήσουν άμεσα
με το ΠΓΣ ΒΈΛΟΥ.

Ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ και το ΠΓΣ Βέλου θα ξεκινήσουν στις 8/9/2020 την υλοποίηση προγράμματος κατάρτισης Φυτικής Παραγωγής – Αμπελουργίας 150 ωρών στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της
Ελλάδας 2014-2020, Μέτρο 01: Δράσεις Μετάδοσης Γνώσεων και Ενημέρωσης, Δράση: 1.1.1: «Δράσεις Κατάρτισης και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
για Νέους Γεωργούς και Μικρές Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις».
Η χρηματοδότηση των ανωτέρων προγραμμάτων κατάρτισης θα γίνει
σύμφωνα με τη 8245/25-9-2018 Απόφαση Ένταξης Πράξης του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων
(ΑΔΑ Ω2Ι34653ΠΓ-ΔΝΦ), με κωδικό ΟΠΣΑΑ: 0010933862
Η υλοποίηση των δράσεων κατάρτισης απευθύνεται στους δικαιούχους της 1ης Προκήρυξης του Υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας
2014 – 2020, έτους 2016 και για τις Περιφέρειες Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου και Δυτικής Μακεδονίας».
Τα προγράμματα θα πραγματοποιηθούν στο Δήμο Βέλου- Βόχας στο
ΠΓΣ Βέλου – ΑΧΕΠΑ
Παρακαλούνται οι υπόχρεοι εκπαίδευσης να επικοινωνήσουν άμεσα
με το ΠΓΣ ΒΈΛΟΥ.

Η υπεύθυνη κατάρτισης
Παναγιώτου Αλεξία

Η υπεύθυνη κατάρτισης
Παναγιώτου Αλεξία

gnomipoliton@gmail.com
15νθήμερη εφημερίδα

gnomipoliton.com

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

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν δήμος Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης
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Δήμος Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης:
Επιτέλους δημοτικό αμαξοστάσιο�
Μετά από πολλά χρόνια ο δήμος αποκτά έναν ελεγχόμενο και φυλασσόμενο χώρο
για την στάθμευση και προστασία του στόλου οχημάτων που διαθέτει – Προχωρούμε
οργανωμένα στη δημιουργία υποδομών, λέει ο δήμαρχος Βλάσης Τσιώτος

Σ

ε έναν οργανωμένο και
σύγχρονο Δήμο η δημιουργία ενός δημοτικού χώρου
ο οποίος θα συγκεντρώνει
τον δημοτικό στόλο οχημάτων, θα τον
ασφαλίζει από φθορές και κακόβουλες ενέργειες και θα προσφέρει την
δυνατότητα ελέγχου και συντήρησης
του, αποτελεί μια αυτονόητη αλλά και
απαραίτητη υποδομή.
Δυστυχώς μέχρι σήμερα ο Δήμος
Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης δεν διέθετε έναν τέτοιο χώρο, με αποτέλεσμα
τα δημοτικά οχήματα να σταθμεύουν
σε διάφορα σημεία της πόλης απροστάτευτα στις διαθέσεις οποιουδήποτε,
προβάλλοντας προς τα έξω μια εικόνα
προχειρότητας και εγκατάλειψης.
Ωστόσο η δημοτική αρχή Τσιώτου
προχώρησε στην δημιουργία ενός τέτοιου χώρου, και όπως αναφέρεται
στη σχετική ανακοίνωση:
«Σύμφωνα με τις δεσμεύσεις μας από
την έναρξη της νέας δημοτικής περιόδου, θεωρώντας ζωτικής σημασίας για
την υπηρεσία καθαριότητας την δημιουργία ενός αμαξοστασίου, προχωρήσαμε στις απαραίτητες ενέργειες και
πλέον διαθέτουμε έναν προφυλαγμένο
χώρο για τα οχήματα του Δήμου.
Στον χώρο αυτό με τις απαραίτητες
διορθωτικές κινήσεις τις οποίες κάναμε στην δομή της υπηρεσίας είναι δυνατός ο έλεγχος και η συντήρηση των
οχημάτων μειώνοντας έτσι τα έξοδα

επισκευής, αλλά και κάνοντας πράξη
την προστασία τους από εξωτερικούς
παράγοντες.
Στον ίδιο χώρο επιδιορθώνουμε τους
κάδους που έχουν υποστεί ζημιές, αλλά
και παραλαμβάνουμε τους 260 νέους
κάδους απορριμμάτων που έχουμε
προμηθευτεί μέχρι σήμερα, με στόχο τα
επόμενα δύο χρόνια να πετύχουμε την
αντικατάσταση όλων των παλαιών κάδων του Δήμου μας.
Ο νέος αυτός χώρος στάθμευσης των
οχημάτων καθαριότητας του Δήμου το
επόμενο διάστημα πρόκειται να αποκτήσει επιπλέον απαραίτητες υποδομές όπως ράμπα συντήρησης, γραφείο
προσωπικού, καθώς και αποδυτήρια
προσωπικού.
Έτσι θέλουμε να αποδείξουμε έμπρακτα τον σεβασμό και την εκτίμηση στο
λειτούργημα της υπηρεσίας καθαριότητας, η οποία ξεπερνώντας πολλές φορές τις δυνάμεις της έχει μεταμορφώσει
την εικόνα του Δήμου μας στον τομέα
ευθύνης της.
Προχωρούμε οργανωμένα στην δημιουργία υποδομών και την προμήθεια
των αναγκαίων μέσων ώστε ο τόπο μας
να ανταποκριθεί με επιτυχία στις νέες
απαιτήσεις διαχείρισης του τομέα καθαριότητας. Ενός τομέα ο οποίος αποτελεί τον καθρέφτη της κάθε περιοχής
και τον δείκτη της ποιότητας ζωής των
κατοίκων της», καταλήγει.
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Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Προτεραιότητα τα Σχολεία! – Εκπονείται μελέτη
200.000 ευρώ για την αντιμετώπιση των αναγκών τους
Πεποίθησή μας είναι ότι οι δαπάνες που αφορούν τις σχολικές υποδομές αποτελούν επένδυση
και όχι υποχρέωση λέει ο δήμαρχος Βλάσης Τσιώτος

Σ

ε ριζικές παρεμβάσεις στις κτηριακές υποδομές των σχολείων προχωρά ο δήμος Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης σύμφωνα με όσα αναφέρονται σε
σχετική ανακοίνωση. Μάλιστα ο δήμαρχος
Βλάσης Τσιώτος υπογραμμίζει την άποψη
ότι οι δαπάνες των σχολικών υποδομών
αποτελούν επένδυση και όχι υποχρέωση.
Αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει:
«Οι σχολικές μονάδες του Δήμου μας αντιμετωπίζουν την τελευταία δεκαετία σοβαρά
προβλήματα στις εγκαταστάσεις τους τα οποία
χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης. Έχοντας
την ακλόνητη πεποίθηση ότι οι δαπάνες οι
οποίες αφορούν τις σχολικές υποδομές αποτελούν επένδυση και όχι υποχρέωση, προχωρούμε σε ένα συνολικό πρόγραμμα αποκατάστασης και συντήρησης των σχολικών κτιρίων
του Δήμου μας με ιδίους πόρους.
Αρχικά συμβάλαμε προσφέροντας τα
χρώματα στην τοπική κοινότητα Λυκοποριάς, ώστε με την αξιέπαινη εθελοντική εργασία εθελοντών της περιοχής να γίνει πραγματικότητα η συντήρηση του μεγαλύτερου μέρους
του τοπικού σχολικού συγκροτήματος. Πρόθεσή μας είναι η προσπάθεια αυτή να ολοκληρωθεί άμεσα.
Ταυτόχρονα προχωρήσαμε σε μια συνολική
καταγραφή των σχολικών αναγκών σε όλο τον
Δήμο και εκπονήσαμε μέσω της τεχνικής
μας υπηρεσίας μελέτη προϋπολογισμού
σχεδόν 200.000 ευρώ για να καλύψουμε το
μεγαλύτερο μέρος των αναγκών της σχολικής
μας υποδομής. Η μελέτη αυτή προχωρά άμεσα σε δημοπράτηση ώστε να γίνει επιτέλους
μετά από πολλά χρόνια μια ουσιαστική παρέμβαση στον τομέα αυτό».

ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ
& ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ

BOX CENTER
Γ. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ - Ν. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΟΕ

ΠΩΛΗΣΗ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ
& ΕΙ∆ΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Ζευγολατιό Κορινθίας
τηλ: 27410 55151

ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΟΥΒΙΤΑΚΗΣ

Γλ

Ζευγολατιό
Κορινθίας

Άσσος
Κορινθίας

ΤΗΛ.:

ΤΗΛ.:

27410 56566

27410 89117

∆ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΕΙ

Κιν.: 6944 243418
& 6937 114763

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Βιβλίο-Πολιτισμός
Ένα εξαιρετικό βιβλίο
από τον κ. Αριστείδη Δουλαβέρα
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Αριστείδης Ν. Δουλαβέρας, Λαογραφία του έντεχνου λαϊκού λόγου.
Παράδοση και Νεωτερικότητα, τ. Α΄, Εκδοτικός Οίκος Κ. & Μ. Σταμούλη-Ι. Χαρπαντίδη, Θεσσαλονίκη 2020, σελ. 400.

Β

ασικός στόχος του συγγραφέα στον παρόντα Α΄ τόμο
είναι να επικαιροποιήσει
και να διευρύνει κατά το
δυνατόν την υπάρχουσα επιστημονική γνώση, σε θέματα του έντεχνου
λαϊκού λόγου, σε θέματα δηλαδή της
λαϊκής Λογοτεχνίας, βασιζόμενος σε
πλούσια ελληνική και ξένη βιβλιογραφία, που καταχωρίζεται στο τέλος
κάθε ενότητας. Στην εξέταση αυτή η
παράδοση συναντά τη νεωτερικότητα
και αναδεικνύεται με τον τρόπο αυτόν
η συνέχεια του λαϊκού πολιτισμού.
Το βιβλίο, που προλογίζει ο Ομότιμος Καθηγητής των Πανεπιστημίων
Αθηνών και Ιωαννίνων και Πρόεδρος
της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας Μ.Γ.Μερακλής, αποτελείται από
έξι ενότητες: Η πρώτη ενότητα εξετάζει το αίνιγμα, τον ορισμό του, τα
βασικά και τα λαογραφικά στοιχεία
του, τον σκοπό του, τη σχέση του με
την παροιμία, τα συναφή είδη και την
κατάταξή τους.
Η δεύτερη ενότητα ερευνά τον
ορισμό των επωδών, την ιστορική
αναδρομή, το λεκτικό και μη λεκτικό
μέρος τους, τη χρήση τους, την παρουσία αριθμητικών σε αυτές, τον έμ-

μετρο ή ρυθμικό χαρακτήρα,
την ταξινόμησή τους και τους
επιτελεστές αυτών.
Η τρίτη ενότητα μελετά τις
ευχές και τις κατάρες, τον
ορισμό τους, τη δύναμή
τους, τις μονολεκτικές ευχές και κατάρες, την αναίρεση της κατάρας, το Ευχολόγιον της Εκκλησίας,
την κατάρα ως όπλο της
γυναικείας αδυναμίας, τις
ευχές και τις κατάρες στον
έντεχνο λαϊκό λόγο, την
κατάταξη των ευχών και
των καταρών, τα συναφή είδη προς τις ευχές,
τα συναφή είδη προς τις
κατάρες.
Στην τέταρτη ενότητα
γίνεται λόγος για την
έννοια και τον ορισμό
των παροιμιών, για την
προέλευσή τους, τη διάκριση των παροιμιακών ειδών, την
ποιητικότητα του παροιμιακού λόγου, τις αντώνυμες (αντιφατικές) και
συνώνυμες παροιμίες, τους πλατυσμούς παροιμιών, τη σχέση παροιμίας με το αίνιγμα και το παραμύθι, για

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

τον παροιμιακό λόγο σε λογοτεχνικά
κείμενα, την παροιμία και το δημοτικό
τραγούδι, τις άσεμνες παροιμίες, την
κατάταξη των παροιμιακών κειμένων, το διεθνές σύστημα κατάταξης

παροιμιών του Φιλανδού Matti Kuusi,
τη λειτουργικότητα των παροιμιών
στην εποχή μας, τις anti-proverbs (αντι-παροιμίες), τη δημιουργία νέων
παροιμιών και την αξία των παροιμιών.
Στην πέμπτη ενότητα εξετάζονται ο
ορισμός του δημοτικού τραγουδιού,
ο τρόπος δημιουργίας του, ο αριθμός
(η ποσότητα) των δημοτικών τραγουδιών, οι ρίζες τους και η καταγωγή
τους, η περίοδος ακμής τους, οι κατηγορίες τους, το περιεχόμενό τους κατά
κατηγορία, η υπεροχή της δημοτικής
ποίησης, τα βασικά χαρακτηριστικά

των δημοτικών τραγουδιών, η συνέχειά τους και οι σχετικές απόψεις,
άλλες τραγουδιστικές εκφράσεις του
λαού στον 19ο και μέχρι τα μέσα του
20ού αιώνα (Επτανησιακή και Αθηναϊκή καντάδα και ρεμπέτικο τραγούδι), η
δημοτική μουσική, οι παραδοσιακοί
χοροί, η επίδραση του δημοτικού
τραγουδιού στη νεοελληνική λογοτεχνία και οι κυριότερες συλλογές
δημοτικών τραγουδιών.
Η τελευταία έκτη ενότητα περιλαμβάνει σύγχρονες μορφές του έντεχνου λαϊκού λόγου, όπως: Ποιήματα
από λαϊκούς ποιητές και ποιητάρηδες, έντυπη λαϊκή ποίηση και έντυπη
λαϊκή επιστολογραφία, ποίηση του
στρατώνα, συνθήματα και τραγούδια
των γηπέδων, πολιτικά συνθήματα
σε συλλαλητήρια και πολιτικές συγκεντρώσεις, έμμετρα συνθήματα
τοίχων (Graffiti), διαφημιστικά συνθήματα, λαϊκά επιτύμβια επιγράμματα,
έμμετρα και μη έμμετρα συνθήματα
σε μπλουζάκια (T-shirt massages),
λαϊκές επιγραφές και ονόματα σε ελληνικά αυτοκίνητα, δίστιχα του λαϊκού ημερολογίου και βιβλιαράκια του
έρωτα και της αγάπη. Ακολουθούν τα
Περιεχόμενα στα Αγγλικά και πλούσιο
Γενικό Ευρετήριο.
Η έκδοση αυτή αποτελεί εξαιρετική
συμβολή στη μελέτη του παραδοσιακού άυλου πολιτισμού μας, επικαιροποιεί και διευρύνει πράγματι τις
γνώσεις μας γι’ αυτόν με πλούσια
βιβλιογραφία και επισημαίνει τις σύγχρονες εκφράσεις του, που αποτελούν και τη συνέχειά του. (Τηλ. Εκδότη: 2310-264748, 6946-461460).
Προμήθεια και από τα Κεντρικά βιβλιοπωλεία των Αθηνών (Πολιτεία,
Ιανός κ.λπ.) και με παραγγελία από τα
επαρχιακά βιβλιοπωλεία).

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΑΧΙ
Volkswagen Passat

ΕΔΡΑ ΚΙΑΤΟ 6940287828
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Ο Πολιτιστικός και Λαογραφικός Σύλλογος Βόχας
συμπληρώνει 20 χρόνια και το γιορτάζει!
Το Σαββατοκύριακο 29 και 30 Αυγούστου το μεγάλο πολυθεματικό Φεστιβάλ του συλλόγου - Πιστή εφαρμογή
όλων των απαραίτητων μέτρων για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού

Σ

ε ιδιαίτερες συνθήκες αλλά με
πολλή αγάπη και μεράκι θα
γιορταστούν φέτος, στο Ζευγολατιό, τα 20 χρόνια του Πολιτιστικού
και Λαογραφικού Συλλόγου Βόχας. Το
διήμερο πολυθεματικό Φεστιβάλ συμπυκνώνει όλη την αγάπη, τη λαχτάρα, τις δυσκολίες, τις όμορφες και τις
λιγότερο όμορφες στιγμές μιας πορείας γεμάτης δημιουργία, προσπάθεια
και καταξίωση.
Το διήμερο θα παρουσιαστούν πολλά και διαφορετικά πράγματα όλα
μέσα από τη δουλειά του Συλλόγου.
Εκτός από το χορό και το τραγούδι, θα
παρουσιαστούν έργα από το τμήμα εικαστικών του συλλόγου, χορογραφί-

ες με δραματοποιημένη αφήγηση και
αναλυτικά το πρόγραμμα έχει ως εξής:

Σάββατο 29 Αυγούστου

4. Τραγούδι. Αν, Ερμηνεύει η Μαριέλπη Βαλασοπούλου. Στο πιάνο η
Γωγώ Χονδρογιωργάκη.

1. Τραγούδι: Αθανασία. Ερμηνεύει η
Βίκυ Τζιτζίκου, στην κιθάρα ο Κώστας Ρίσκας.

5. Μισή καρδιά, μια χορογραφία της
Κατερίνας Παπανικολάου.
Χορεύει η Αναστασία Λέκκα.

2. Τραγούδι: Ισόγειο, Ερμηνεύει η
Πέγκυ Μητσοπούλου. Σαξόφωνο:
Κωνσταντίνος Ρίσκας. Πιάνο: Γωγώ
Χονδρογιωργάκη

6. Τραγούδι: Στην αγορά του Αλ Χαλίλι.
Ερμηνεύει ο Κώστας Ρίσκας και παίζει κιθάρα η Πέγκυ Μητσοπούλου.

3. Χορογραφία: Φως, της Κατερίνας
Παπανικολάου.
Χορεύουν οι Στέβη Λέκκα και Βασίλης Πέρρας

7. Οριεντάλ, μια χορογραφία της Κατερίνας Παπανικολάου υπό τους
ήχους του κλαρίνου του Τάκη Παπαδημητρίου.
Χορεύουν οι: Βορινιώτη Παναγιώτα, Βορινιώτη Σωτηρία, Δημάκη
Μαρινάσια, Σούκουλη Γεωργία,
Σούκουλη Κατερίνα, Γεωργίου Αναστασία, Γεωργίου Θεοδώρα, Καρανίκη Βασιλική
8. Ερμηνεύουν με τις κιθάρες τους,
κατά σειρά: Πέγκυ Μητσοπούλου
«Μιλόνχα», Φάνης Αποστολόπουλος «Βραζιλιάνικος Χορός», Νότης
Κατσαΐτης «Τάνγκο εν σκάι»
9. Δραματοποιημένη αφήγηση του παραμυθιού της Φυλλιώς Νικολούδη
«Το χαρούμενο Λιβάδι» από τα παιδιά
του εφηβικού χορευτικού τμήματος.
10. Τραγούδι: Τα Κλειδιά. Ερμηνεύει η
Μαριέλπη Βαλασοπούλου. Στο Κλαρίνο ο Τάκης Παπαδημητρίου, στην
κιθάρα ο Κώστας Ρίσκας και στο
πιάνο η Γωγώ Χονδρογιωργάκη.
11. Τραγούδι: Μ’ έναν όρκο μυστικό.
Ερμηνεύει ο Κώστας Ρίσκας, πιάνο:
Γωγώ Χονδρογιωργάκη

ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ
ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ - ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ
• ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ • ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ • ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ
• PARK PILOT • ΓΡΥΛΟΙ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ • ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ
ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ

Κυριακή 30 Αυγούστου
Βιντεοπροβολή
Τραγούδι: Τζιβαέρι μου. Ερμηνεύει η
Μαριέλπη Βαλασοπούλου
Ομιλία από την πρόεδρο της Μικρασιατικής Στέγης Κορίνθου κ.
Βασιλική Ευστρατιάδου
Παραδοσιακοί χοροί από τη Σμύρνη
Ομιλία - Παρουσίαση:
Emma
Cushman: Η Αμερικανίδα που έσωσε χιλιάδες παιδιά από τις Γενοκτονίες, τα έφερε και τα μεγάλωσε στην
Κόρινθο, από την πρόεδρο του Πολιτιστικού και Λαογραφικού Συλλόγου
Βόχας κ. Γιώτα Αθανασούλη
Ορχηστρικό: Μικρασιατικές μελωδίες
με βιολί
Παραδοσιακοί χοροί από την Κωνσταντινούπολη
Παραδοσιακά Καστελοριζιώτικα και
άλλα τραγούδια από τις ακριτικές
περιοχές της Ελλάδας από τη Γωγώ
Χονδρογιωργάκη και τον Νίκο Γεωργουσάκη.
Στις εκδηλώσεις ισχύουν τα προβλεπόμενα από το Υπουργείο Υγείας μέτρα για την αποφυγή μετάδοσης του
κορωνοϊού:
Είσοδος χωρίς αντίτιμο, αλλά μόνο με
Δελτίο Εισόδου
Προμήθεια ειδικού Δελτίου Εισόδου στα τηλέφωνα: 6976279372 6974583005
Θέσεις μόνο καθημένων στις προβλεπόμενες αποστάσεις
Προσέλευση και αποχώρηση μόνο
με τη χρήση μη ιατρικής μάσκας

ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΓΗΡΟΚΟΜΟΙ, ΟΙΚΙΑΚΕΣ
ΒΟΗΘΟΙ, ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ, BABYSITTER
ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ

Τηλ. 6940 699559
Παρέχουμε για φροντίδα ηλικιωμένων γηροκόμους,

κιν. 6948 104163-65, fax:211 7702882
ΠΟΥΛΙΤΣΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ - e-mail: drososservice@gmail.com

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

Γράφει η ΛΙΤΣΑ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ

ΑΙΣΘΗΣΙΣ

Κατηγορία : Ποίηση
ISBN: 978-618-5424-58-9
Αριθμός σελίδων: 116

Λίγα λόγια για το βιβλίο
Είναι μέθη και μέθεξη.
Έκσταση και έξαψη.
Μετουσίωση του ανθρώπινου σε
θείο.
Καυτός σαν ήλιος, ψυχρός σαν ατσάλι.
Ένας μακρύς και άγονος δρόμος
προς την ελπίδα
του ανεκπλήρωτου
Μετουσίωση του ανθρώπινου σε θείο
Καυτός σαν ήλιος, ψυχρός σαν ατσάλι.
Ένας χορός αισθήσεων που χρωμα-

Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΜΑΣ
Τη σημερινή, στείρα εποχή από συναισθήματα, γιατί πολλοί πιστεύουν
πως αυτά αποτελούν αδυναμία, που
δυστυχώς δίνουμε στον έρωτα και
στον ρομαντισμό χωροταξικά όλο και
λιγότερο τις διαστάσεις που τους αναλογούν, ευτυχώς υπάρχουν φωνές,
όπως της κυρίας Παγώνη.
Η ποιητική της συλλογή αριθμείται
από 71 ποιήματα, όπου υμνεί τον Έρωτα, την κινητήρια δύναμη της ζωής.

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

ρίσουν αυτά που τους ταιριάζουν περισσότερο από την ποιητική αυτή συλλογή. Αλλά και στην τύχη να διαλέξει
κάποιος ένα ποίημα από εκεί, πέρα του
ότι κάθε ένα από αυτά έχει να δώσει
και κάτι διαφορετικό, το περιεχόμενό
του θα βρει κατευθείαν τη καρδιά.
Θα σας συμβουλεύαμε, όσοι από σας
δεν φοβάστε να νιώσετε, και αποζητάτε
να αισθανθείτε, να αναζητήσετε αυτό το
πόνημα της ποιήτριας μας γιατί θα σας
ικανοποιήσει απόλυτα, θα λατρέψετε
κάθε του λέξη και θα σας γεμίσει με
έντονα συναισθήματα και εικόνες.

τίζει
άλλοτε με κόκκινο κι άλλοτε με γκρίζο
τον ουρανό σου.
Μία απαστράπτουσα στιγμή σύζευξης
δύο σωμάτων
σε μία καρδιά, μία ανάσα, μία ζωή.

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ
Μας καταθέτει την αλήθεια της, απόλυτα βιωματικά όλα όσα μας λέει, πολύ
όμορφα και έντονα.
Υπέροχα ποιήματα, διόλου ευτελή
και γλυκανάλατα, με πολύ όμορφο λεξιλόγιο, που γεμίζουν τη ψυχή του αναγνώστη με θετικά και ζεστά συναισθήματα, εικόνες και χρώματα. Καλύπτει
όλα τα στάδια του Έρωτα, από την ανύψωση μέχρι και την αποκαθήλωση και
την απομυθοποίηση, δίνει πολύ γλαφυρά τη πείνα και τη δίψα που αισθανόμαστε για το ταίρι μας, γιατί άλλοτε μας
εξυψώνει συναισθηματικά, κι άλλοτε
μας ρίχνει στα Τάρταρα. Είναι σαν να
«ζωγραφίζει» με τις λέξεις εικόνες του
Έρωτα, που είναι γεμάτες πάθος, πόθο
και πόνο.
Τα λόγια αλλά και οι λέξεις που χρησιμοποιεί η κυρία Παγώνη για τα ποιήματά της, είναι πάρα πολύ απλά και
εύγλωττα, και μπορούν να διαβαστούν
από τους περισσότερους αναγνώστες,
ξανά και ξανά και παράλληλα να ξεχω-

Η Μαρία Παγώνη γεννήθηκε και
ζει στην Αθήνα. Είναι μητέρα δύο
παιδιών. Απόφοιτη σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων. Εργάστηκε στο
Κοινωφελές Ίδρυμα Ωνάση για 23 έτη
στον τομέα των Υποτροφιών και Χορηγιών όπως επίσης και στην Οργάνωση Πολιτιστικών Εκδηλώσεων και
Ακαδημαϊκών Συνεδρίων Έχει παρακολουθήσει: Μαθήματα Ελληνικού
Πολιτισμού στο ΕΑΠ. Μαθήματα εξ’
αποστάσεως Ιστορίας και Φιλοσοφίας
καθώς και σεμινάρια στην Ιστορία της
Τέχνης. Της αρέσει να ταξιδεύει, να
μαθαίνει και να αγαπά. Λατρεύει τις
λέξεις που μπορούν να σχηματίσουν,
να χρωματίσουν και να δημιουργήσουν εικόνες και δυνατά συναισθήματα μέσα από ένα λευκό χαρτί. Αυτό
ήταν το έναυσμα να ξεκινήσει να γράφει καθώς προτιμά να μιλά μέσα από
αυτά που λαχταρούν να ειπωθούν.

ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΚΟ

ΙΑΤΡΕΙΟ

Βλάσιος Ιωαν. Μπάρτζης
Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος
Ενηλίκων και Παίδων

| 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
Κλεισθένους 43 Κιάτο, τηλ.: 27420 26486, κιν.: 6932 391104
e-mail: bartzisv@gmail.com

GRAPHIC DESIGN STUDIO

ΜΑΡΊΑ ΠΑΓΏΝΗ

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

Γνώμη
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Ο συντοπίτης μας Γιώργος Α. Χριστοδούλου, με δύο
θεατρικά έργα, στις Ιωνικές γιορτές της Νέας Σμύρνης
H αγαπημένη «Λέλα Καραγιάννη» με τη Μαίρη Βιδάλη και ο εξαιρετικός μονόλογος «Κύριε Αττίκ…
τελειώσαμε» με τον Πέτρο Αποστολόπουλο θα παρουσιαστούν στο Άλσος της Νέας Σμύρνης, το ίδιο βράδυ

Τ

Ελληνικών Βραβείων Τέχνης“.

ην Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου,
στις φετινές Ιωνικές Γιορτές
του Δήμου Νέας Σμύρνης,
θα απολαύσουμε δύο θεατρικά έργα
του συντοπίτη μας, γνωστού συγγραφέα Γιώργου Α. Χριστοδούλου. Και οι
δύο παραστάσεις θα παιχτούν το ίδιο
βράδυ.
Ο πολυγραφότατος συγγραφέας, που
μας έχει χαρίσει αξέχαστες θεατρικές
παραστάσεις, αυτή τη φορά θα δώσει
το παρών του, με δύο του έργα στις
φετινές Ιωνικές Γιορτές που διοργανώνει ο Πολιτιστικός Οργανισμός
του Δήμου Νέας Σμύρνης. Οι Ιωνικές
γιορτές θα ξεκινήσουν στις 23 Αυγούστου και θα ολοκληρωθούν στις 30
Σεπτεμβρίου 2020.
Το πρώτο θεατρικό που θα παρακολουθήσουμε, είναι ο θεατρικός μονόλογος με τίτλο “Λέλα Καραγιάννη: Η
Μάνα της Αντίστασης” σε σκηνοθεσία
Γιώτας Κουνδουρακη. Μπροστά από
τα μάτια μας θα περάσει η ζωή της κορυφαίας ηρωίδας στην κατοχική Αθήνα. Θα την παρακολουθήσουμε από τα
εφηβικά χρόνια της, σε όλη τη διάρκεια
του Β Παγκοσμίου Πολέμου, στην δράση της ενάντια στην Ναζιστική Κατοχή,
μέχρι το μαρτυρικό τέλος της.
Συντελεστές:
Κείμενο: Γιώργος Α. Χριστοδούλου,
Σκηνοθεσία: Γιώτα Κουνδουράκη,
Σύνθεση Προβολών: Κατερίνα Μαντέλη, Κοστούμια: Χάρης Σεπεντζής,
Φωτισμοί: Γιώργος Δανέσης

Το δεύτερο θεατρικό έργο αφορά
τον μοναδικό συνθέτη Αττίκ (Κλέων
Τριανταφύλλου) που γεννήθηκε στην
Αθήνα 19/3/1885 και πέθανε στις
29/8/1944. Ένας ακόμη εξαιρετικός
μονόλογος του συγγραφέα Γιώργου
Α. Χριστοδούλου με τίτλο “Κύριε Αττίκ….τελειώσαμε!!” .
Τον Αττίκ ενσαρκώνει ο ηθοποιός
Πέτρος Αποστολόπουλος, ο οποίος
θα μας ξεναγήσει στην Αίγυπτο που
μεγάλωσε, στο Παρίσι που σπούδασε,
στην Αθήνα του μεσοπολέμου, στην
προσωπική του ζωή μέσα από τα τραγούδια του που άφησαν εποχή.
Με πίκρα και δάκρυ, με χιούμορ και
σαρκασμό, θα ζήσουμε την περιπέτεια
ενός ανθρώπου που ξέραμε μόνο από
τα τραγούδια του. Ο Πέτρος Αποστολόπουλος έχει τιμηθεί με βραβεία από
την Ακαδημία Ελληνικών Βραβείων
Τέχνης το 2014.

Η Μαίρη Βιδάλη για την ερμηνείας
της σε αυτό το ρόλο έχει αποσπάσει
από την Ακαδημία Ελληνικών Βραβείων Τέχνης το Βραβείο Μονολόγου “Αντιγόνη Βαλάκου” το 2017. Ο
Γιώργος Α. Χριστοδούλου τιμήθηκε
για ακόμα μια φορά, το 2019, με το

Βραβείο Θεατρικού Συγγραφέα “Αλέκος Σακελλάριος” από την “Ακαδημία

Συντελεστές:
Κείμενο: Γιώργος Α. Χριστοδούλου,
Σκηνοθεσία – Μουσική Επιμέλεια:
Φωτεινή Νταφοπούλου, Φωτισμοί –
Βίντεο – Τεχνική Υποστήριξη: Σάββας
Σουρμελίδης, Ερμηνεία: Πέτρος Αποστολόπουλος

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

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

Cafe_cocktail_resto
Παραλία Βραχατίου

Always the sun
& 2741 055850

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΣ
ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ!

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!

ΜΟΝΟ

20€

Χαλάρωση και αναζωογόνηση

Luxurius hydro therapy 60’:
Αντιγήρανση, σύσφιξη, βαθιά ενυδάτωση και λάμψη σε μία
πολυτελή & απολαυστική θεραπεία by Medik8 & Dermalux MD!!!

ΑΠΟ 80€ ΜΟΝΟ

50€

Vitamin C face therapy 40’:
Υπέροχη αντιοξειδωτική θεραπεία προσώπου
για βαθιά ενυδάτωση και λάμψη! Ακριβώς ό,τι
χρειάζεται το δέρμα μας το καλοκαίρι!!!

ΑΠΟ 50€
ΜΟΝΟ

30€

ΑΓΑΘΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ
ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ
για το δικό σας
εξατομικευμένο
πρόγραμμα
και για εκπτώσεις

27410

55405

ΟΔΥΣΣΕΩΣ
ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ
2, ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

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

agathouspa.gr

info@agathouspa.gr
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