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ΣΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΟ

ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΒΑΣΙΛΗ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

100% επιτυχία για το Κοινωνικό 100% επιτυχία για το Κοινωνικό 
Φροντιστήριο Σικυωνίων!Φροντιστήριο Σικυωνίων!

Τα παιδιά 
κατάφεραν να 
πραγματοποιήσουν 
τους στόχους 
τους χάρη στον 
εθελοντισμό και 
την προσφορά 
εκπαιδευτικών
Συγχαρητήρια από 
τον δήμαρχο Σπύρο 
Σταματόπουλο

■ σελ. 15

Σημαντική διήμερη δράση για την πρόληψη 
του καρκίνου του μαστού στο Δερβένι

Τηλεδιάσκεψη για την κορινθιακή 
σταφίδα στη Νεμέα

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ
Νέα σχολική 

χρονιά 
με συντηρήσεις 

και όλα τα μέτρα 
ασφαλείας

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ - ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Βασ. Νανόπουλος: Κάναμε πολλά - 

προγραμματίζουμε περισσότερα

Η κρίσιμη συγκυρία που βιώνουμε, 
με την έξαρση της πανδημίας, 
απαιτεί την υπεύθυνη τήρηση των 
μέτρων ατομικής προστασίας που 
συνιστούν οι ειδικοί και στους 
χώρους των σχολείων, προκειμένου 
να ξεπεραστεί αυτή η κατάσταση, 
λέει στο μήνυμά του ο δήμαρχος 
Αννίβας Παπακυριάκος.   ■ σελ. 12

Την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου το απόγευμα 
ξεκίνησε η Διήμερη δράση της  Ελληνικής 
Εταιρείας Μαστολογίας στο Δερβένι  Κορινθίας 
για την ευαισθητοποίηση του κατοίκων στην 
έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση του 
καρκίνου του μαστού.   ■ σελ. 23

Η τηλεδιάσκεψη πραγματοποιήθηκε με τον 
Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κο 
Βορίδη Μ., τους υφυπουργούς Ταγαρά Νικ. & Δήμα 
Χρ., τη βουλευτή Κορινθίας κα Σούκουλη  Μαρ., το 
Δήμαρχο Σικυωνίων,  κο Σταματόπουλο Σπ. και το 
Δήμαρχο Νεμέας,  κο Φρούσιο Κων.   ■ σελ. 25

Τι είδε η πρόεδρος του "Ελλάδα 2021" και τι 
κουβέντιασε με τους δημάρχους του νομού
Τα πολιτικά μηνύματα – Οι προτάσεις των δημάρχων – Ποια 
πρόταση κέρδισε τα εύσημα – Τι ζήτησε η κ. Αγγελοπούλου 
από τον δήμαρχο Νεμέας   ■ σελ. 18-20

■ σελ. 5



ΤΡΙΤΗ 15  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ΠΟΛΙΤΏΝ
Γνώμη2

Η σελίδα του Λέωντος...

Να κυνηγάς μια αμυδρή αχτίδα φωτός στην πολιτισμένη και πλούσια Ευ-
ρώπη, στην οποία έφτασες με χίλια βάσανα και να καταλήγεις να κοιμάσαι 
νηστικός ανάμεσα σε μνήματά, ε όχι δεν είναι μοίρα για ανθρώπους αυτή!!!

Μόρια 
Να έχεις φύγει από την πατρίδα σου διωγμένος από πόλεμο και πείνα. 
Να έχεις χάσει σπίτι, δουλειά, οικογένεια, φίλους και ελπίδα. 
Να ξενυχτάς με εφιάλτες, να πνίγεσαι στη θάλασσα και να αντιμετωπίζεις 
την σκληρότητα και την εχθρότητα, των ανθρώπων που συναντάς. 

Ά μα σου βγει το όνομα….
Με το που βγήκε ο πρωθυ-

πουργός μας (της γνωστής οικο-
γενείας των Μητσοτάκηδων) και 
καμάρωνε ότι αυξήσαμε τα τεστ για 
την νόσον και άρα το σύστημα δου-
λεύει ρολόι επί ηγεμονίας του, βγή-
κε ο αρμόδιος κρατικός οργανισμός 
και ζήτησε να σταματήσουμε τα τεστ 
γιατί μας τέλειωσαν τα υλικά.
Έχει βέβαια και καλή πλευρά, τώρα 
θα ανακοινώνονται λιγότερα κρού-
σματα!!!

Μ αύρισαν οι αρχαίες πέτρες στις 
Μυκήνες, ανυπεράσπιστες από 

μια μάλλον ασήμαντη πυρκαγιά, 
μαύρισε και η ψυχή μας.
Δε χάλασε ο κόσμος αν βλέπουν 
και λίγο μαύρο οι τουρίστες, μας 
καθησύχασε η κυρία υπουργός πο-
λιτισμού.
«…Γι’ αυτές τις πέτρες πολεμήσα-
με…», είχε πει ο στρατηγός Μακρυ-
γιάννης, αλλά στο υπουργείο έχουν 
άλλα σοβαρότερα θέματα ν’ ασχο-
ληθούν!!!

Κ ατάργησε η κυβέρνηση την  Ει-
σαγγελία Διαφθοράς. Στη χώρα 

μας όλοι οι πολιτικοί και όλοι οι δη-
μόσιοι λειτουργοί είναι αγγελούδια. 
Τι χρειάζεται λοιπόν η εισαγγελία; 
Με τον τρόπο αυτό σταματάει και η 
έρευνα για την υπόθεση NOVARTIS, 
αλλά δε νομίζω να το έκαναν γι’ 
αυτό. Τι να φοβηθούν άλλωστε 
αφού μας βεβαιώνουν ότι είναι 
αθώοι. Ή μήπως τελικά δεν είναι???

Β ουλευτής γνωστού κόμματος 
μας πληροφόρησε ότι οι νέοι 

μένουν άνεργοι γιατί δεν ξέρουν να 
κάνουν σωστό βιογραφικό.
Ερευνήσαμε το θέμα και διαπιστώ-
σαμε πόσο δίκιο έχει. Ο συγκεκριμέ-
νος βουλευτής έχει πράγματι φτιάξει 
ένα υποδειγματικό βιογραφικό και 
έτσι εξηγείται ο γεγονός ότι έγινε 
βουλευτής, ενώ δε φαίνεται να έχει 
άλλα ενδιαφέροντα προσόντα. Πάρ-
τε μαθήματα γατάκια!!!

Δ ώσαμε 500.000€ για να αγορά-
σουμε ειδικό φράγμα που θα 

εμπόδιζε τις προσφυγικές ροές στο 
Αιγαίο, παρά το εμφανώς γελοίον 
του πράγματος. Σήμερα η κυβέρνηση 
αποφάσισε ότι ήταν λάθος επιλογή. 
Μην ανησυχείτε όμως, θα το χρη-
σιμοποιήσουμε για να περιορίσουμε 
τις πετρελαιοκηλίδες όταν ο Ερντο-
γάν κάνει γεωτρήσεις στο Αιγαίο. 
Υπάρχει σεβασμός στο δημόσιο χρή-
μα, δε συμφωνείτε??? 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει μέσω 
του προγράμματος SURE χρή-

ματα για να ενισχυθούν οι εργα-
ζόμενοι που μένουν εκτός εργασία 
λόγω καραντίνας. Η Πορτογαλία, 
ίδια περίπου χώρα με τη δική μας, 
απέσπασε 5,9 δις €, η Ελλάδα μόνο 
2,7 €.  Ευτυχώς που μας κυβερνούν 
οι άριστοι και έχουμε και αυξημέ-
νο κύρος. Όσο για τους εργαζόμε-
νους… ας πληρώνουν από την τσέ-
πη τους τη ζημιά!!! 

Δ εν ξέρω αν τα 12 μίλια είναι κέρ-
δος η ζημία αλλά παρατήρησα 

ότι, αυτοί που το 2018 θεωρούσαν 
εθνική μειοδοσία την επέκταση της 
αιγιαλίτιδος, τώρα τη θεωρούν ύψι-
στη πατριωτική στάση.
Τελικά μπορεί να αυξήθηκε η ζώνη 
του αιγιαλού, αλλά νομίζω ότι συρ-
ρικνώθηκε η ζώνη της αξιοπιστίας!!!

Κ ορωνοϊός. Αύξηση κρουσμάτων 
από 3 σε 49 στις ΜΕΘ. Αν συ-

νεχίσουμε με τον ίδιο ρυθμό σε λίγο 
δε θα χωράμε στα νοσοκομεία. Πάνε 
και τα εμβόλια της Οξφόρδης που 
είχε παραγγείλει η κυβέρνηση, τα 
Ρωσικά δεν τα θέλουμε γιατί έχουν 
κουμουνιστικά κατάλοιπα (μυρίζουν 
και βότκα), ελπίδα καμιά. Μαύρες 
μέρες μας περιμένουν!!!

Μ ούφα η ληστεία στην Τουλου-
πάκη, είπε ο αρμόδιος υπουρ-

γός και σύσσωμη η ‘λίστα Πέτσα’. 
Άλλωστε δεν της αφαίρεσαν χρήμα-
τα και κοσμήματα. Μόνο ένα σκληρό 
δίσκο και μερικά στικάκια. Ούτε με-
ροκάματο δε βγάλαν οι ερασιτέχνες. 
Να κοιμόμαστε ήσυχοι λοιπόν!!!

Δ έκα (10) εργοστάσια ανακύ-
κλωσης κάηκαν τον τελευταίο 

χρόνο στη χώρα μας.
Σίγουρα είναι τυχαίο το γεγονός, δεν 
είμαστε καχύποπτοι, αλλά τώρα με 
τις πανδημίες μήπως έχει ξεφύγει 
και κανένας ιός που καίει εργοστά-
σια ανακύκλωσης. 
Κάτι σαν ‘πλαστικοκάφτης’ ας πού-
με. Μήπως να το ψάξει καμιά δημό-
σια και αρμόδια αρχή, πριν μας βά-
λουν πάλι σε καραντίνα. 
Μια πρόταση κάνω!!! 

Ά νοιξαν πάλι τα σχολεία και 
οι μικροί χαρούμενοι τρα-

γουδούν το νέο παιδικό σουξέ.  
Παγουρίνι μου λαμπρό - φέγγε μου 
να περπατώ - να πηγαίνω στο σχο-
λειό - και τη μάσκα να φορώ – να 
μαθαίνω γράμματα – κι όλα τα τηλε-
προγράμματα!!!

(15/09/2020)

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



Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Στο Ειδικό Σχολείο 
Κορίνθου ο 
Αντιπεριφερειάρχης

Στο ειδικό σχολείο και ειδικό 
νηπιαγωγείο Κορίνθου παρευρέ-
θηκε σήμερα Δευτέρα 14 Σεπτεμ-
βρίου ο αντιπεριφερειάρχης ΠΕ 
Κορινθίας κ. Αναστάσιος Γκιολής 
για την έναρξη της νέας σχολικής 
χρονιάς και τον καθιερωμένο 
αγιασμό των παιδιών και των 
διδασκόντων. Παρών ήταν και ο 
Διευθυντής πρωτοβάθμιας εκπαί-
δευσης κ. Ντιμερης Δημήτρης. 
Σε προκαθορισμένες για την 
ασφάλεια όλων αποστάσεις 
βρισκόμενος με μέρος παιδιών, 
γονέων και διδασκόντων, ο κ. 
Γκιολής ευχήθηκε για μία δυνατή, 
δημιουργική, όμορφη με υγεία 
και φώτιση σχολική χρονιά. 
«Η συμβολή μας ως γονείς 
με υπομονή και επιμονή στο 
δύσκολο έργο της εκπαιδευτικής 
κοινότητας, είναι απαραίτητη 
όσο ποτέ άλλοτε, έτσι ώστε όλοι 
μαζί να πετύχουμε το καλύτερο 
αποτέλεσμα για τα παιδιά και για 
τον τόπο μας».

ΑΓΙΑΣΜΟΣ

Περιφ. Πελοποννήσου: Ο τουρισμός 
την εποχή του κορωνοϊού

Εκδήλωση στο Κέντρο Πληροφόρησης Τουριστών Ισθμού

Η
Περιφέρεια Πελοποννήσου με την υποστήριξη του 
Δήμου Λουτρακίου, Περαχώρας, Αγίων Θεοδώ-
ρων και του Τουριστικού Οργανισμού Λουτρακίου 
διοργάνωσε την Παρασκευή 28 Αυγού-
στου 2020, εκδήλωση στον ανανεωμένο 

χώρο του Κέντρου Πληροφόρησης Τουριστών 
Ισθμού με θέμα “Τα προβλήματα και οι προοπτικές 
του Τουρισμού στην εποχή του Covid – 19”.

Παρουσιάστριες της εκδήλωσης οι κυρίες Έλσα 
Τόλη και Ιωάννα Κασίμη. Την εκδήλωση χαιρέτι-
σαν, οι υφυπουργοί Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
Νίκος Ταγαράς και Έρευνας και Τεχνολογίας Χρί-
στος Δήμας, οι βουλευτές Κορινθίας Μαριλένα Σούκουλη 
και Γιώργος Ψυχογιός, ο Αντιπεριφερειάρχης Κορινθίας Τά-
σος Γκιολής, ο δήμαρχος Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγί-
ων Θεοδώρων Γιώργος Γκιώνης, ο γενικός διευθυντής της 

ΑΕΔΙΚ “Διώρυγα” Γιώργος Ζουγλής, ο πρόεδρος του Του-
ριστικού Οργανισμού Πελοποννήσου Κώστας Μαρινάκος, 
ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κορινθίας Παναγιώτης Πι-

τσάκης, ενώ χαιρετισμό εκ μέρους του υπουργού 
Τουρισμού Χάρη Θεοχάρη μετέφερε ο ειδικός του 
σύμβουλος Χρήστος Πετρέας, υπεύθυνος για τον 
συντονισμό του Περιφερειακού Συμβουλίου Του-
ρισμού, εμπειρογνώμονας σύμβουλος και διδά-
σκων σε θέματα τουριστικής και περιφερειακής 
ανάπτυξης. Ακολούθησαν παρεμβάσεις από τον 
Χρ. Πετρέα, την αρμόδια για τον Τουρισμό αντιπε-
ριφερειάρχη Αννα Καλογεροπούλου, τους προέ-
δρους του Τουριστικού Οργανισμού Λουτρακίου 

Σπύρο Καραβούλη και της Ένωσης Ξενοδόχων Κορινθίας 
Σοφία Φιλιππίδου, καθώς και από τον Σωτήρη Παύλου, ιδι-
οκτήτη της εταιρείας Bungee Jumping που δραστηριοποιεί-
ται στον Ισθμό.

n

18.000.000€
προγραμματίζονται 
για έργα στερέωσης 

των πρανών της 
Διώρυγας Κορίνθου

Συνάντηση Κόρκα & Γκιολή με τους Διευθυντές Εκπαίδευσης Κορινθίας
Συνάντηση με τους νέους διευ-

θυντές πρωτοβάθμιας και δευτε-
ροβάθμιας εκπαίδευσης Κορινθίας, 
Δημήτρη Ντρίμερη και Δημήτρη 
Ασβεστόπουλο, πραγματοποίησε 
η αντιπεριφερειάρχης Πελοποννή-
σου για τον Πολιτισμό και την Παι-
δεία Αθηνά Κόρκα. Στη συνάντηση 
συμμετείχε και ο αντιπεριφέρειαρ-
χης Κορινθίας Αναστάσιος Γκιόλης. 
Μετά το τέλος της συνάντησης η κα 
Κόρκα δήλωσε:

«Συνάντησα μαζί με το συνάδελ-
φο Τάσο Γκιόλη τους νέους διευθυ-
ντές πρωτοβάθμιας και δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης Κορινθίας με 
κύριο θέμα το άνοιγμα των σχολεί-
ων και την ασφαλή πρόσβαση των 
μαθητών. Θέλουμε να είμαστε σί-
γουροι ότι οι μαθητές παραμένουν 
ασφαλείς κατά την διάρκεια των 
μαθησιακών ωρών και ότι εφαρ-
μόζονται οι συστάσεις των επιστη-
μόνων.»

ΓΥΡΙΣΤΕ ΣΕΛΙΔΑ
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Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν επίσης, 
μεταξύ άλλων, οι θεματικοί Αντιπερι-
φερειάρχες Υποδομών Χάρης Βυτινι-
ώτης και Πολιτισμού Αθηνά Κόρκα, 
αλλά και ο πρόεδρος της “Πελοπόννη-
σος” Α.Ε. Σωτήρης Μουρίκης. 
Ως “συμβολική κίνηση επανεκκίνη-
σης” για δράσεις και έργα που θα 
αποφέρουν ουσιαστική τόνωση στο 
τουριστικό προϊόν της περιοχής του 
Ισθμού, της Κορινθίας -αλλά και της 
Περιφέρειας Πελοποννήσου, συνολι-
κά- χαρακτήρισε ο Περιφερειάρχης τη 
συγκεκριμένη εκδήλωση, στην οποία 
ακούστηκαν ενδιαφέρουσες τοποθε-
τήσεις από εκπροσώπους των Αρχών 
και των φορέων που έχουν σχέση με 
τον τουρισμό: “Ο τόπος μας είναι ευλο-
γημένος, αλλά πορευόμαστε πολύ πιο 
κάτω από τις δυνατότητές του. Πρέπει 
να συνεργαστούμε όλοι και να ανε-
βαίνουμε τα σκαλιά ένα -ένα για να 
φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλε-
σμα. Χρέος μας είναι να ανεβάσουμε το 
όνομα Κόρινθος εκεί που του αξίζει και 
έχω την ελπίδα ότι θα τα καταφέρουμε, 
με συνεργασία και σκληρή δουλειά. Η 
ελπίδα και η αισιοδοξία μου εκπηγάζει 
και από τα συγκριτικά πλεονεκτήματα 
αυτής της πανέμορφης και ιστορικής 
περιοχής, αλλά και στην ποιοτική πο-

λιτική εκπροσώπησή της, από αξιό-
λογους ανθρώπους τους οποίους -με 
την ευκαιρία- τους ευχαριστώ για την 
παρουσία τους” παρατήρησε ο περιφε-
ρειάρχης.

Ο Π. Νίκας έκανε λόγο για τα βήματα 
που έχει κάνει μέχρι τώρα η περιφε-
ρειακή Αρχή στα ζητήματα του τουρι-
σμού, αλλά και στην προσπάθειά της 
να διαφυλάξει το φυσικό περιβάλλον 
και να βελτιώσει τις υπόλοιπες υπο-
δομές, προκειμένου οι επισκέπτες 
της Περιφέρειας να έχουν ασφαλείς 
μετακινήσεις, εύκολη πρόσβαση σε 
αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία, 
αλλά και δυνατότητα παροχής βελτι-
ωμένων υπηρεσιών υγείας. “Ευρισκό-
μενος εδώ, δίπλα στην Διώρυγα -το 
δεύτερο σε επισκεψιμότητα σημείο της 
χώρας μας- αισθάνομαι την ψυχή του 
Τρικούπη” συνέχισε ο περιφερειάρχης, 
ο οποίος ειδικά για την περιοχή του 
Ισθμού και την Κορινθία γενικότερα 
σημείωσε ότι ήδη προγραμματίζονται, 
σε συνεννόηση με το υπουργείο Πε-
ριβάλλοντος και Ενέργειας, αλλά και 
σε συνεργασία με την ΑΕΔΙΚ “Διώρυ-
γα”, εργασίες για την στερέωση των 
πρανών της, έργο περί τα 18.000.000 
ευρώ. Παράλληλα επανέλαβε την πα-

ρέμβαση στην παραλιακή ζώνη του 
Λουτρακίου, προϋπολογισμού περί 
τα 6 εκ. ευρώ, αλλά και το περιβαλ-
λοντικό πάρκο που σχεδιάζεται στην 
περιοχή εκατέρωθεν της μετρικής 
σιδηροδρομικής γραμμής από την 
Κόρινθο μέχρι το Δερβένι. “Είμαστε 
υποχρεωμένοι, την επόμενη φορά που 
θα έρθουμε, να έχουμε κάνει ένα βήμα 
παραπάνω. Γιατί μόνο από το αποτέ-
λεσμα μπορούμε να κριθούμε και όχι 
από τα λόγια και τις υποσχέσεις” τό-
νισε καταλήγοντας ο Περιφερειάρχης 
Π. Νίκας. Στην εκδήλωση τηρήθηκε η 
οδηγία του Υπουργείου που θέτει όριο 
50 ατόμων σε όλες τις δημόσιες και 
κοινωνικές εκδηλώσεις.

H ομιλία του Τάσου Γκιολή
Σημαντική παρέμβαση στην εκδήλωση 
έκανε ο αντιπεριφερειάρχης Κορινθίας κ. 
Αναστάσιος Γκιολής ο οποίος σημείωσε: 
«Όλοι αγωνιούμε για το τι μας επιφυ-
λάσσει το μέλλον, εργαζόμαστε όμως 
σκληρά για να μετατρέψουμε αυτή τη 
δύσκολη συγκυρία σε ευκαιρία και να 
βελτιώσουμε με όσα όπλα διαθέτουμε 
την καθημερινότητα των Κορινθίων, 
τους οποίους υπηρετούμε με αίσθημα 
ευθύνης και σεβασμού. 
Έχουμε χρέος: 

Να ομορφύνουμε τον τόπο μας που 
αξίζει το καλύτερο. 
Να βελτιώσουμε την εικόνα του 
Ισθμού που είναι η πύλη εισόδου της 
Πελοποννήσου
Να επιδείξουμε μια ποιο φιλική προς το 
περιβάλλον συμπεριφορά
Να αξιοποιήσουμε τα συγκριτικά μας 
πλεονεκτήματα, τον Ισθμό, τους Αρ-
χαιολογικούς χώρους, τη γαστρονομία 
και τα τοπικά μας προϊόντα, τα παραθα-
λάσσια και τα ορεινά μας στολίδια και 
να προσφέρουμε σε κάθε επισκέπτη 
μια αξέχαστη εμπειρία. 
Ο τουρισμός μας αγγίζει όλους και τον 
υπηρετούμε όλοι και θα συνεχίσουμε 
να τον υπηρετούμε γιατί είναι πλουτο-
παραγωγικός παράγοντας για τον τόπο 
μας. 
Με την ιδιότητα του αντιπεριφερειάρχη 
αλλά και του ιατρού σας θυμίζει ότι εί-
ναι μεγάλη ευθύνη και η ατομική αλλά 
και του κάθε ιδιώτη-επαγγελματία για 
την τήρηση των κανόνων, προκει-
μένου να αποφευχθεί η διάδοση του 
κορωνοϊού και θα πρέπει όλοι μας να 
δείχνουμε την απαιτούμενη προσοχή 
κατά την παροχή των υπηρεσιών μας. 
Μένουμε ασφαλείς! Μένουμε όρθιοι! 
Σας θέλουμε στην Κορινθία!» κατέληξε 
ο αντιπεριφερειάρχης Κορινθίας.. 



Π
ροχωρούμε σήμερα στον 
απολογισμό του πρώ-
του έτους. Είμαστε εδώ 
όλοι, η ηγετική ομάδα 
που υλοποιεί δράσεις, η 

ομάδα που εκπροσωπείται από 6 πα-
ρατάξεις αποδεικνύοντας πως η απλή 
αναλογική είναι για εμάς πεδίο συνερ-
γασίας. Μας ενώνει η αγάπη για τους 
πολίτες και ο κοινός στόχος για πρόοδο 
του τόπου μας» ανέφερε ο Δήμαρχος 
χαρακτηριστικά.

ΑΦΟΎ ΠΕΡΙΕΓΡΑΨΕ την κατάσταση 
στην οποίαν παρέλαβε το δήμο και τα 
ζητήματα που άμεσα κλήθηκε ν’ αντιμε-
τωπίσει παρουσίασε ανά τομέα τα έργα 
και τις παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν 
στον πρώτο χρόνο της δημοτικής αρχής 
με πρώτο τον τομέα της διοικητικής ανα-
διάρθρωσης, ένα στοίχημα που κερδή-
θηκε και έχει ήδη άμεσα αποτελέσματα 
στην λειτουργία του δήμου και φυσικά τις 
υπηρεσίες προς τους πολίτες, τους δημό-
τες οι οποίοι είναι για τον Βασίλη Νανό-
πουλο συμμέτοχοι του έργου. 

«Οι πολίτες παίζουν σημαντικό ρόλο 
στις αποφάσεις και προς τούτο θα εντα-
θεί η επικοινωνία μαζί τους. Σε ένα χρόνο 
από σήμερα θα έχουμε την δυνατότητα 
να πούμε πολύ περισσότερα»!

Ο ΔΉΜΑΡΧΟΣ ξεκίνησε τον απολογι-
σμό του περιγράφοντας το πλαίσιο αυτής 
της πρώτης χρονιάς στο τιμόνι του δή-
μου, δηλαδή μεταξύ Σεπτεμβρίου 2019 
και Σεπτεμβρίου 2020. 

Επιγραμματικά το πλαίσιο περιγράφε-
ται από τα εξής σημεία: 
• Νέα κυβέρνηση, νέος περιφερειάρ-

χης, νέα δημοτική αρχή. 
• Πανδημία Κορωνοϊού - περιορισμοί 

και απουσίες υπαλλήλων 
• Πυρκαγιά στις Κεχριές –Σοφικό αντι-

πλημμυρικά έργα 
•  Καθυστέρηση στη διαχείριση απορ-

ριμμάτων από την περιφέρεια 
• Ανομβρία - κανένα πρόβλημα στην 

υδροδότηση 
• Έργα σταματημένα πχ πλατεία Π.Τσαλ-

δάρη 
• Εκκρεμότητες παρελθόντων ετών πχ 

λείπουν εκθέσεις ορκωτών λογιστών 
για πολλά χρόνια στο λιμενικό ταμείο, 
νομικά πρόσωπα 

• Γραφειοκρατία πχ καθυστερήσεις προ-
μηθειών 

• Δικαστικές προσφυγές επιχειρηματι-
ών - η πολεοδομία απασχολημένη τον 
περισσότερο χρόνο με αυτές 

• Ένταξη της Κορίνθου στο δίκτυο των 
100 ευφυών πόλεων για να εφαρμό-
σουμε συστήματα πρώτης γραμμής 

• Υποστελέχωση προσωπικού – δεν 
υπάρχουν περιγράμματα εργασίας

• Σοβαρά ζητήματα για αντιμετώπιση πχ 
έκθεση επιθεώρησης εργασίας

• Σύνταξη Μελέτης Εκτίμησης Επαγγελ-
ματικού Κινδύνου

Οι ενέργειες που έγιναν και τα επι-
τεύγματα ανά τομέα ευθύνης: 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΗ
• Σαφής περιγραφή (περιγράμματα) θέ-

σεων εργασίας υπαλλήλων για όλο 
το Οργανόγραμμα του Δήμου με σκο-
πό την αξιοποίηση της κινητικότητας 
υπαλλήλων στο μέλλον

• Σαφής ορισμός αρμοδιοτήτων αντιδη-
μάρχων και διοικητικών υπαλλήλων 
και ορισμός μηνιαίων στόχων ανά κα-
τηγορία.

• Συνεχής παρακολούθηση της εξέλιξης 
του έργου μέσω των εβδομαδιαίων 
συναντήσεων.

• Δημιουργία και εφαρμογή συστήματος 
διαχειριστικής επάρκειας στα πλαίσια 
του διεθνούς προτύπου. Βρίσκεται σε 
διαδικασία πιστοποίησης. 

• Πλήρης αντικατάσταση – εκσυγχρονι-
σμός του μηχανογραφικού συστήμα-
τος (λογισμικό) του δήμου

• Ανασχεδιασμός και πλήρης αξιοποίη-
ση της "ΓΡΑΜΜΗΣ του ΔΗΜΟΤΗ" κα-
θημερινά και σε έκτακτες περιστάσεις 
(φωτιά, καραντίνα)

• Πάγια προκαταβολή – χρήματα στους 
τοπικούς προέδρους – για να αντι-
δρούν άμεσα σε προβλήματα των χω-
ριών . Εργαζόμενοι με 5μερα ανά μήνα 
εργάζονται στα χωριά.

• Εξυπηρέτηση γρήγορα και αποτελε-
σματικά των πολιτών με την αναδιορ-
γάνωση των υπηρεσιών την τεχνο-
λογική αναβάθμιση του διαδικτύου 
(20πλασια ταχύτητα στις τεχνικές υπη-
ρεσίες) και την εφαρμογή των διαδικα-
σιών που επικαιροποιήθηκαν

• Ηλεκτρονική εξυπηρέτηση σε μια σει-
ρά από υπηρεσίες με την εξυπηρέτηση 
του Δημότη μέσω της πλατφόρμας του 
Δήμου «e-Yυπηρεσίες» για την χορή-
γηση Βεβαιώσεων & Πιστοποιητικών 
(πάνω από 30 είδη Βεβαιώσεων & Πι-
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Βασίλης Νανόπουλος: Κάναμε πολλά 
– προγραμματίζουμε περισσότερα 

 Στον απολογισμό έργου της δη-
μοτικής του 
αρχής για το 
πρώτο έτος 

προχώρησε το μεσημέρι της Δευ-
τέρας 7 Σεπτεμβρίου ο Δήμαρχος 

Κορινθίων Βασίλης Νανόπουλος 
πλαισιωμένος από τους Αντιδη-
μάρχους κ.κ Πούρο, Ζαχαριά, 
Μπίτζιο, Κόλλια, Πιέτρη, Γκεζερ-
λή, Παπαιωάννου και Καρασάββα, 
τους Προέδρους των Νομικών 

Προσώπων κ.κ Κουτσογκίλα, Πα-
παδημητρίου και Καρσιώτη, τους 
Προέδρους των σχολικών επι-
τροπών κ.κ Ταγαρά και Κλεπετσά-
νη και τον Γενικό Γραμματέα του 
Δήμου κ.Νεκτάριο Σπηλιόπουλο.

ENAΣ ΧΡΟΝΟΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 2019-2020

n
Ο δήμαρχος Κορινθίων στον 
απολογισμό του έδειξε ότι 

γνωρίζει και το τελευταίο μικρό 
γρανάζι στο δήμο του, κατέχει 
πλήρως τη λειτουργία σε κάθε 
επίπεδο και καθημερινά έχει 

τη γνώση και την εποπτεία για 
όλες τις υπηρεσίες. 

ΓΥΡΙΣΤΕ ΣΕΛΙΔΑ
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στοποιητικών)
• GDPR

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
• Βελτιώσαμε την καθαριότητα σε σημα-

ντικό βαθμό – 440 νέοι πράσινοι κάδοι 
και 100 μπλε. 

• Εγκαταστήσαμε 20 κόκκινους κάδους 
για συγκέντρωση ρούχων 25 τόνοι μέ-
χρι σήμερα 

• Τοποθετήθηκαν κάδοι για ογκώδη 
απορρίμματα σε 20 σημεία του Δήμου 
με αποτέλεσμα να συγκεντρωθούν και 
αν απομακρυνθούν δεκάδες τόννοι 
απορριμμάτων

•  Επισκευάστηκαν όλα τα οχήματα της 
υπηρεσίας (π.χ. πλυντήρια κάδων) και 
είναι σε εξέλιξη διαδικασία προμήθειας 
νέων οχημάτων (π.χ. απορριμματοφό-
ρα, σάρωθρα κλπ)

• Καθαρίσαμε δημοτικούς χώρους που 
παρέμεναν ακαθάριστοι για χρόνια π.χ 
Αρχαία Κόρινθος, δημοτική αγορά, πα-
ραλίες 

• Άμεση διεκπεραίωση αιτημάτων των 
δημοτών μέσω της ΓΡΑΜΜΗΣ του ΔΗ-
ΜΟΤΗ και της εφαρμογής NOVOVILLE 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ
• Φωτίστηκε η πόλη και τα χωριά με 

προμήθεια νέων λαμπτήρων 
• Χριστουγεννιάτικος και αποκριάτικος 

στολισμός πόλης και χωριών
• Οι ηλεκτρολόγοι δουλεύουν και απο-

γευματινή βάρδια 
• Κάναμε εκτεταμένες εργασίες κλαδέ-

ματος και αποψίλωσης σε κρίσιμα ση-
μεία της πόλης (π.χ. Νοσοκομείο – πε-
ριοχή Δέλτα, Άγιος Νικόλαος, σταθμό 
του τραίνου, πλησίον του νεκροταφεί-
ου), εντός του αστικού ιστού της πόλης 
και των χωριών (πεζοδρόμια και οδο-
ποιίες)

• Εγινε συντήρηση πεζοδρομίων και δια-
γραμμίσεις διαβάσεων πεζών

• Τοποθετήσαμε παγκάκια σε όλα τα πα-
ραλιακά δημοτικά διαμερίσματα

• Καλλωπισμός και αναβάθμιση των πα-
ραλιών του Δήμου (ντουζιέρες, απο-
δυτήρια, ομπρέλες, σήμανση, πύργοι 
ναυαγοσωστών)

• Προετοιμασία για την πιστοποίηση του 
σήματος ΓΑΛΑΖΙΑ ΣΗΜΑΙΑ για το 2021

• Πρόγραμμα καταπολέμησης κουνου-
πιών

• Συντηρήσεις δημοτικών κτιρίων
• Άμεση διεκπεραίωση αιτημάτων των 

δημοτών μέσω της ΓΡΑΜΜΗΣ του ΔΗ-
ΜΟΤΗ και της εφαρμογής NOVOVILLE 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
• Αντιμετωπίσαμε την πανδημία με ιδιαί-

τερη επιτυχία 
• Ενημέρωση – ευαισθητοποίηση πολι-

τών με δημιουργία ψηφιακών μηνυμά-
των

• Μέτρα προστασίας των εργαζομένων 
(ΜΑΠ, εκ περιτροπής εργασία, τηλε-
εργασία, ηλεκτρονική εξυπηρέτηση) 
και των πολιτών. Πραγματοποίηση τεστ 
για COVID19 σε εργαζομένους του Δή-
μου

• Διανομή γευμάτων σε 200 οικογένειες 
και διανομή τροφίμων και ειδών πρώ-
της ανάγκης σε 2200 δικαιούχους,

• Βοήθεια στο σπίτι σε συνεργασία με 
εταιρείες – χορηγούς οχημάτων, τρο-
φίμων και λοιπών ειδών και συνερ-
γασία με εθελοντικές ομάδες για την 
διανομή υλικών

• Ενισχύσαμε την κοινωνική υπηρεσία – 
φιλοξενία όλων των αστέγων σε κατα-
λύματα

• Σχεδιασμός και ορθή διαχείριση του 
ζητήματος με τα αδέσποτα ζώα, πραγ-
ματοποιήθηκαν στειρώσεις, διανομή 
τροφής και υιοθεσίες. Παραμένουν 

ακόμα πολλά να γίνουν .
• Συμβασιοποίηση προγράμματος αντα-

ποδοτικής ανακύκλωσης
• ΣΒΑΚ -σε εξέλιξη η μελέτη βιώσιμης 

αστικής κινητικότητας 
• Καθαρισμοί – απολυμάνσεις και βελτί-

ωση συνθηκών στον καταυλισμό Ρομά
• Συνεργασία με το Ελληνικό Ίδρυμα 

Ογκολογίας για Δωρεάν μαστογραφία 
και τεστ Παπανικολάου

ΕΡΓΑ – ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ – ΜΕΛΕΤΕΣ 
• Συνεχίσαμε τα έργα στην πλατεία Π. 

Τσαλδάρη, το εργοστάσιο κομποστο-
ποίησης, το πολυδύναμο νηπιαγωγείο.

• Ολοκληρώσαμε τα έργα αντιπλημμυ-
ρικής προστασίας στην Ποσειδωνία, το 
δρόμο Αγ. Ιωάννης - Αγγελόκαστρο, 
Σπαθοβούνι – Καλέντζι, αποκατάσταση 
οδού Ηραίου στο Λέχαιο, ασφαλτο-
στρώσεις στα Εξαμίλια.

• Σε εξέλιξη ασφαλτοστρώσεις στην 
Καλλιθέα και επεμβάσεις σε αγροτική 
οδοποιία

• Σε εξέλιξη έργα επέκτασης του δικτύου 
άρδευσης από τον βιολογικό καθαρισμό

• Εκβαθύναμε το αλιευτικό καταφύγιο 
Κάτω Άσσου και αντικαταστήσαμε 
φωτιστικά και υποδομές στο λιμάνι της 
Κορίνθου 

• Αντικαταστήσαμε μεγάλο αριθμό ελατ-
τωματικών σωληνώσεων νερού στο 
Σαρωνικό και θα ολοκληρωθεί σύντο-
μα το έργο έως το Ρυτό.

• Αγοράσαμε οικόπεδα για πλατεία και 
πάρκινγκ στο Περιγιάλι, πλατεία στο 
Αγγελόκαστρο 

• Εγκαινιάσαμε τον εποχικό πυροσβεστι-
κό σταθμό στο Σοφικό και επίκειται του 
Χιλιομοδίου.

• Υπογράψαμε σύμβαση επέκτασης του 
δικτύου φυσικού αερίου στην Κόρινθο 
για οικιακή και επαγγελματική χρήση

• Αντιμετωπίσαμε τα προβλήματα βλα-
βών στο τμήμα της αποχέτευσης στην 
Ποσειδώνια

• Αντιμετωπίσαμε τα προβλήματα της 
πυρκαγιάς και την πρόληψη πλημμύ-
ρας στα Αθίκια 

• Συμβασιοποιήθηκε ο διαγωνισμός και 
εγκαταστάθηκε ο εργολάβος στο δη-
μοτικό σχολείο Αρχ. Κόρινθου

• Αναθέσαμε την μελέτη αντικατάστασης 
λαμπτήρων φωτισμού, 

• Αναθέσαμε την μελέτη για την ανέγερ-
ση νέου συγκροτήματος Μουσικού 
Σχολείου

Οι ευχαριστίες στον Χρίστο Δήμα

Ο δήμαρχος Κορινθίων στον απολογισμό του δεν παρέλειψε να ευχαριστή-
σει τον υφυπουργό Έρευνας και Τεχνολογίας Χρίστο Δήμα για τις πα-
ρεμβάσεις του και τη βοήθεια που παρείχε στη δημοτική αρχή σε διάφορες 
κρίσιμες περιπτώσεις. Ο Βασίλης Νανόπουλος αναφέρθηκε σε δύο πολύ ση-
μαντικές από αυτές που είναι η παραχώρηση των 10 στρεμμάτων του στρα-
τοπέδου στο δήμο Κορινθίων όπως και το θέμα της σύμβασης για την έλευση 
του φυσικού αερίου στην πόλη.

Δεν παρέλειψε βεβαίως να σημειώσει ότι ο δήμος Κορινθίων έτυχε βο-
ηθείας και από τους άλλους τρεις βουλευτές του νομού δηλαδή τους Νίκο 
Ταγαρά, Μαριλένα Σούκουλη και Γιώργο Ψυχογιό. 
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• Εγινε η προετοιμασία και ο σχεδιασμός ενεργειών – 
μελετών για την ένταξη έργων στα προγράμματα Αντ. 
Τρίτσης και Πράσινο Ταμείο.

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ
• Ολοκληρώσαμε τον έλεγχο για τα μπαζώματα του Αγ 

Νικολάου και καταθέτουμε άμεσα στο υποθηκοφυλα-
κείο τα έγγραφα για την παραχώρηση στην κτηματική 
υπηρεσία και μετά στο Δήμο μας του χώρου 

• Πετύχαμε την παραχώρηση 10 στρεμμάτων του στρα-
τοπέδου από το ταμείο Εθνικής Άμυνας και δρομολο-
γήσαμε την παραχώρηση σε 3 χρόνια 150 στρεμμάτων 
με την ολοκλήρωση της μελέτης πολεοδόμησης

• Αναθέσαμε και σύντομα ολοκληρώνεται η μελέτη θε-
ραπείας του ΓΠΣ που έχει εκπέσει στο ΣΤΕ

• Αναθέσαμε μελέτες μέσω προγραμματικής σύμβα-
σης για την υλοποίηση των ΣΧΟΟΑΠ των δημοτικών 
ενοτήτων Τενέας που ξεκίνησε το 2004 και του Άσ-
σου – Λεχαίου

• Ολοκληρώνεται το χωροταξικό της Αγ. Άννας που εκ-
κρεμεί από το 2011 , και η πράξη αναλογισμού Ξηριά

• Εκδόθηκαν 568 οικοδομικές άδειες 
• Έχει γίνει η προετοιμασία για εκπόνηση τοπικών πολε-

οδομικών σχεδίων σε Σαρωνικό και Σολυγεία 

ΠΑΙΔΕΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 
• Επιχορηγήσαμε συλλόγους και σωματεία για πρώτη 

φορά με κριτήρια 
• Υλοποιήσαμε πλήρες πρόγραμμα καλοκαιρινών εκδη-

λώσεων σε όλα τα δημοτικά διαμερίσματα με τήρηση 
των υγειονομικών πρωτοκόλλων.

• Πρόγραμμα 36 Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων- 
δράσεων σε όλο το Δήμο

• Αδειοδοτήσαμε 2 ΚΔΑΠ και επισκευάσαμε τα σχολεία 
• Βελτιώσεις στο Δημοτικό Στάδιο Κορίνθου
• Αναβάθμιση των εγκαταστάσεων των γηπέδων στο 

Λέχαιο, Εξαμίλια
• Καθαρισμοί και απολυμάνσεις σχολείων κατά της 

εξάπλωσης του COVID19
• Επεμβάσεις στο πρώτο νηπιαγωγείο – ειδικό σχολείο 

Κορίνθου
• Εκδήλωση για την ανάδειξη της Κορίνθου ως πρώτης 

πρωτεύουσας της νεότερης Ελλάδας

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
• Αναβάθμιση και προβολή του τουριστικού προϊόντος 

του Δήμου. 
•  Κατασκευάσαμε Τουριστική Ιστοσελίδα και λογαρια-

σμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
• Προβολή του δήμου μας τηλεοπτικούς και ραδιοφωνι-

κούς σταθμούς 

• Προβάλαμε και διαφημίσαμε τις παραλίες σε εθνικό 
επίπεδο με αποτέλεσμα την προσέλευση μεγάλου 
αριθμού επισκεπτών κυρίως από Αθήνα και γειτονι-
κούς Δήμους

• Δημιουργήσαμε έντυπα Πληροφόρησης της Κορίνθου 
ως προορισμού “Πάμε Κόρινθο”

• Ενεργοποιήσαμε δράσεις σε συνεργασία με τις υπηρε-
σίες του δήμου και η Παραλία Καλάμια έγινε μια ορ-
γανωμένη Παραλία με υποδομές και ναυαγοσωστική 
κάλυψη 

• Μέτρα στήριξης τουριστικών επιχειρήσεων και κα-
ταστημάτων εστίασης στα πλαίσια αντιμετώπισης της 
πανδημίας.

Το δικό μας σχόλιο

Ο ΒΑΣΙΛΗΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ στον 
απολογισμό του τα είπε όλα. Δεν 
άφησε καμία πτυχή της δραστηριό-
τητάς του να μην αναφερθεί, ακόμα 
και στις δυσκολίες, τα προβλήματα 
και τις κακοδαιμονίες που αντιμε-
τώπισε. 

Απέδωσε εύσημα στις υπηρεσίες 
του και ευχαρίστησε όλους όσοι τον 
στήριξαν στο έργο του τον πρώτο 
χρόνο της θητείας του. 

Πέρα από όλα αυτά όμως, ο δή-
μαρχος Κορινθίων με τις αναλύσεις 
και τις τοποθετήσεις του έδειξε ότι 
γνωρίζει και το τελευταίο μικρό 
γρανάζι στο δήμο του, κατέχει πλή-
ρως τη λειτουργία σε κάθε επίπεδο 
και καθημερινά έχει τη γνώση και 
την εποπτεία για όλες τις υπηρεσί-
ες. 

Στόχος του όπως φάνηκε ξεκά-
θαρα είναι ο δήμος να προσφέρει 
στον δημότη, στόχος είναι η ανα-
βάθμιση των υπηρεσιών και της 
ποιότητας ζωής των κατοίκων. 

Ποτέ άλλοτε σε έναν χρόνο μια 

δημοτική αρχή δεν έκανε τόσα 
πολλά προγραμματίζοντας ακόμα 
περισσότερα για το μέλλον, αποδει-
κνύοντας ξεκάθαρα πόσο έτοιμος 
ήταν γι’ αυτή τη θέση ο Βασίλης 
Νανόπουλος.

Ο δήμαρχος Κορινθίων ξεχωρί-
ζει. Είναι ένας δήμαρχος που δου-
λεύει κι αυτό φαίνεται. Είναι ένας 
δήμαρχος που δεν διστάζει να πει 
την αλήθεια, που δεν διστάζει να 
αντιμετωπίσει προβλήματα και να 
τα λύσει. 

Είναι ένας δήμαρχος με όραμα, 
με σχέδιο, με προοπτικές για τον 
τόπο του. Κι αυτό φαίνεται. Αυτό 
τον οδηγεί. Και είναι, θα μας επι-
τρέψετε να πούμε, η καλύτερη 
υποθήκη για το μέλλον του δήμου 
Κορινθίων.
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17 νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες στην υπηρεσία των δημοτών
Ο ψηφιακός μετασχηματισμός των υπηρεσιών του Δή-
μου Κορινθίων συνεχίζεται με ταχύτατους ρυθμούς, 
στα πλαίσια του ευρύτερου σχεδιασμού και των οργα-
νωτικών αλλαγών που υλοποιεί η Δημοτική Αρχή από 
την έναρξη της θητείας της.
Με αυτό τον τρόπο και με την επίτευξη της απομακρυ-
σμένης εξυπηρέτησης, κάνει πιο εύκολη την καθημε-
ρινότητα των Δημοτών και Επαγγελματιών του Δήμου 
μας, ιδιαίτερα σε μία περίοδο σαν αυτή όπου το θέμα 
της πανδημίας του Covid-19 συνεχίζει να μας απασχο-
λεί έντονα. 
Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος Κορινθίων παρέχει από σή-
μερα δέκα επτά (17) επιπλέον ηλεκτρονικές υπηρεσί-
ες στις ήδη υφιστάμενες, μέσω της ηλεκτρονικής του 
πλατφόρμας «e-Υπηρεσίες» η οποία βρίσκεται εντός 
της επίσημης ιστοσελίδας του.
Οι νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες, είναι οι εξής:
• Χορήγηση Βεβαίωσης Δημοτικής ενημερότητας
• Ηλεκτροδότηση ακινήτων (οικίας, επαγγελματικής 

στέγης,  αποθήκης)
• Ηλεκτροδότηση ακινήτων (εργοταξιακή παροχή)
• Αλλαγή Χρήσης ακινήτου

• Αλλαγή ονόματος στον λογαριασμό ακινήτου
• Αλλαγή διεύθυνσης ακινήτου
• Μείωση Δημοτικών Τελών (Πολύτεκνοι, Τρίτεκνοι, 

Οικονομικά αδύνατοι δημότες, Άνεργοι, ΑμεΑ, κτλ.)
• Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ), για ηλεκτροδο-

τούμενα ή μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα
• Κοιμητήρια (Άδεια ευπρεπισμού , μετατροπή και πα-

ραχώρηση τάφων)
Με την χρήση των κωδικών Τaxisnet και με λίγα μό-
λις «κλικ» στον υπολογιστή τους, οι ενδιαφερόμενοι 
έχουν την δυνατότητα να υποβάλουν την αίτηση που 
επιθυμούν και να λάβουν απ΄ ευθείας στην ηλεκτρονι-
κή διεύθυνση (email) που θα επιλέξουν, την αντίστοιχη 
βεβαίωση ή πιστοποιητικό. 
Σταδιακά, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Δήμου 
Κορινθίων θα ενσωματώνονται όλο και περισσότερες 
Υπηρεσίες του Δήμου επεκτείνοντας τη δυνατότητα 
έκδοσης περισσότερων ψηφιακών πιστοποιητικών 
και βεβαιώσεων.

ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟ

ΑΣΣΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΗΛ. 27410 87149

Ι. Π. ∆ΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΓΡΑΕΡΙΟ

Τραγικό: Έφυγε από τη ζωή ξαφνικά η σύζυγος του δημάρχου Κορινθίων�
Η Αγγελική Γιώτη - Νανοπούλου έσβησε απροσδόκητα από ανακοπή παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες 

των γιατρών στο Νοσοκομείο Κορίνθου να την κρατήσουν στη ζωή

Μια τραγική εξέλιξη επεφύλασσε η 
11η Σεπτεμβρίου στον δήμαρχο Κοριν-
θίων Βασίλη Νανόπουλο. Η σύζυγός 
του Κική, έφυγε ξαφνικά από τη ζωή 
από ανακοπή καρδιάς γεμίζοντας θλί-
ψη τους Κορίνθιους.

Η Αγγελική Γιώτη – Νανοπούλου, 
γέννημα θρέμμα της Κορίνθου, μια γυ-
ναίκα γλυκιά κι αγαπητή σε όλους, την 
ώρα που ο σύζυγός της και δήμαρχος 
Κορινθίων Βασίλης Νανόπουλος βρι-
σκόταν σε συνάντηση με τους δημάρ-
χους της Κορινθίας και υποδεχόταν την 
Γιάννα Αγγελοπούλου στο δημαρχείο 
Κορινθίων, υπέστη ξαφνικά ανακοπή 
καρδιάς και διακομίστηκε εσπευσμένα 
στο Νοσοκομείο Κορίνθου. 

Οι γιατροί του Νοσοκομείου κατέ-
βαλλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες 
να την κρατήσουν στη ζωή ωστόσο, 
δεν στάθηκε δυνατόν και η γλυκιά, 
ευπροσήγορη και χαμογελαστή Κική 
έσβησε για πάντα…

Ο δήμαρχος Κορινθίων ειδοποιή-
θηκε άμεσα και διέκοψε αυτομάτως 

τη συνεργασία του με την Γιάννα Αγ-
γελοπούλου για να μεταβεί στο Νοσο-
κομείο, όπου όμως η μοίρα είχε ήδη 
παίξει την τελευταία πράξη της. 

Στο Νοσοκομείο ακολούθησε τον 
Βασίλη Νανόπουλο και η Γιάννα Αγγε-
λοπούλου εμφανώς ταραγμένη, έδωσε 
τα συλλυπητήρια της στον δήμαρχο.

Η Αγγελική Γιώτη – Νανοπούλου 
μια γυναίκα δραστήρια, μόλις 56 

ετών, γεμάτη ζωή, πάντα χαμογελα-
στή και γεμάτη ενέργεια ταξίδεψε για 
τη γειτονιά των αγγέλων, αφήνοντας 
πίσω της ένα μεγάλο κενό στην οικο-
γένειά της, στους συγγενείς και τους 
φίλους της. 

Η εξόδιος ακολουθία εψάλη το Σάβ-
βατο 12/9 στις 12.00 στο ναο του Απο-
στόλου Παύλου στην Κόρινθο και την 
παρακολούθησαν μυριάδες κόσμου 

συμπαραστεκόμενοι στη θλίψη του δη-
μάρχου Κορινθίων, αλλά και επιθυμώ-
ντας να πουν το τελευταίο αντίο στην 
εκλιπούσα.

Θερμά συλλυπητήρια στον Βασίλη 
Νανόπουλο και στα δυο παιδιά τους, 
ας τους δίνει ο Θεός κουράγιο να αντέ-
ξουν τη μεγάλη απώλεια.

Καλό ταξίδι Κική…
Γ.Α. 
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Νέα σχολική χρονιά 
με γενικές συντηρήσεις 

και όλα τα μέτρα ασφαλείας

Μ ε ένα μήνυμα από καρδιάς, το οποίο 
όμως περιλαμβάνει όλες τις εργασί-
ες που έχουν γίνει για την κατάλληλη 

προετοιμασία των σχολικών κτηρίων που υποδέ-
χθηκαν τους μαθητές, ο δήμαρχος Αννίβας Παπα-
κυριάκος χαιρέτισε την έναρξη της νέας σχολικής 
χρονιάς: 
«Θα ήθελα από καρδιάς να ευχηθώ καλή σχολική 
χρονιά στους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και 
τους γονείς του Δήμου μας.
Δυστυχώς φέτος  δεν θα βρίσκομαι στην έναρξη 
της σχολικής χρονιάς,  υπακούοντας τους κανόνες 
υγιεινής και ασφάλειας που έχει ανακοινώσει το 
Υπουργείο Παιδείας. 
Η κρίσιμη συγκυρία που βιώνουμε, με την έξαρση 
της πανδημίας, απαιτεί την υπεύθυνη τήρηση των 
μέτρων ατομικής προστασίας που συνιστούν οι ει-
δικοί και στους χώρους των σχολείων, προκειμέ-
νου να ξεπεραστεί αυτή η πρωτόγνωρη κατάσταση.
Εμείς, ως Δήμος, σε συνεργασία με την Α΄θμια & 
Β΄θμια σχολική επιτροπή,  την Τεχνική Υπηρεσία 
και την Υπηρεσία Καθαριότητας & Περιβάλλοντος  
παραδίδουμε σήμερα έτοιμα και καθαρά σχολεία, 
έχοντας ολοκληρώσει όλες τις απαραίτητες ενέρ-
γειες για την ασφαλή και εύρυθμη λειτουργία τους.  
Πιο συγκεκριμένα ολοκληρώθηκαν οι καθαρισμοί 
των σχολικών μονάδων, πραγματοποιήθηκαν ερ-
γασίες συντήρησης και επισκευών σε εσωτερικούς 
και εξωτερικούς χώρους (ελαιοχρωματισμοί, ηλε-

κτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, τοποθέτηση 
πλακιδίων κλπ.), οι οποίες θα συνεχιστούν σε όλες 
τις σχολικές μονάδες του Δήμου μας.
Τέλος ολοκληρώθηκαν οι απολυμάνσεις-απεντο-
μώσεις με όλες τις προδιαγραφές που απαιτούνται 
και δόθηκαν έγκαιρα οι υφασμάτινες μάσκες προ-
στασίας προς όλους τους μαθητές.
Θα σταθούμε κι εφέτος αρωγοί στην προσπάθεια 

των εκπαιδευτικών και των μαθητών, για μια 
απρόσκοπτη σχολική περίοδο, σε ασφαλείς συν-
θήκες και με τους επιβεβλημένους υγειονομικούς 
κανόνες. 
Ευχή όλων μας η σχολική χρονιά που ξεκινά να 
είναι ασφαλής, με υγεία για όλη την εκπαιδευτική 
κοινότητα και να επισφραγίζεται από δημιουργία 
και πρόοδο», καταλήγει ο δήμαρχος Βέλου-Βόχας. 

Τι αναφέρει ο δήμαρχος Αννίβας Παπακυριάκος στο μήνυμά του 
για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς 

ΓΥΡΙΣΤΕ ΣΕΛΙΔΑ
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Οι ιδιαιτερότητες της φετινής σχολικής χρονιάς - Οι οδηγίες του ΕΟΔΥ
Τα αυξημένα μέτρα υγιεινής που θα ληφθούν κατά 

τη λειτουργία των σχολείων έχουν ήδη ανακοινωθεί 
και ενδεικτικά, τα μέτρα περιλαμβάνουν:
• προσπάθεια για τήρηση αποστάσεων μεταξύ μαθη-

τών και μαθητών-εκπαιδευτικών, όσο είναι εφικτό, 
σε συνδυασμό με τη λειτουργία του σχολείου σε 
σταθερές ομάδες παιδιών οι οποίες συστηματικά 
δεν έρχονται σε επαφή μεταξύ τους

• συχνή και ορθή εφαρμογή υγιεινής των χεριών 
(πλύσιμο με σαπούνι και νερό ή/και εφαρμογή αντι-
σηπτικού χεριών)

• σωστή χρήση κατάλληλης προστατευτικής μάσκας 
(υφασμάτινης ή απλής χειρουργικής) τόσο από εκ-
παιδευτικούς όσο και από μαθητές, με μέριμνα για 
τη σχετική εκπαίδευση· στο σχολείο συνιστάται η 
ευρεία χρήση υφασμάτινης μάσκας (με ελάχιστες 
εξαιρέσεις), αλλά μπορεί να χρησιμοποιείται και 
απλή χειρουργική μάσκα

• καλός αερισμός των αιθουσών, καθαριότητα χώ-
ρων και τακτική εφαρμογή απολυμαντικού σε επι-
φάνειες

• αποφυγή μεγάλων συναθροίσεων μαθητών και επί-

σκεψης στο σχολείο άλλων ατόμων όταν αυτό δεν 
είναι απαραίτητο
• αποχή από το σχολείο όσων εκδηλώνουν πυρετό 

ή/και άλλα συμπτώματα συμβατά με COVID-19, προ-
στασία μαθητών και εκπαιδευτικών που ανήκουν σε 
ευάλωτες ομάδες.

Στις προσωρινές οδηγίες του ΕΟΔΥ περιλαμβάνο-
νται τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνουν οι μαθητές 
εντός και εκτός σχολικών τάξεων.

Παράλληλα δίνονται χρηστικές οδηγίες για την αντι-
μετώπιση πιθανόν καταστάσεων στο σχολείο, όπως 

για παράδειγμα τι μπορεί να κάνει το παιδί αν τε-
λειώσει το αντισηπτικό ή τι κάνει πριν μπει στην 
τάξη.

Εάν κάποιο παιδί εμφανίσει συμπτώματα συμβα-
τά με λοίμωξη COVID-19 προβλέπεται: 
• Επικοινωνία με την οικογένεια για παραλαβή του 

παιδιού
• Απομόνωση σε προκαθορισμένο καλά αεριζόμε-

νο χώρο, με επίβλεψη, μακριά από τα υπόλοιπα 
παιδιά και εφαρμογή απλής χειρουργικής μάσκας

• Εφαρμογή υγιεινής χεριών και αναπνευστικής 
υγιεινής

• Εξοπλισμός ατομικής προστασίας για το προσωπι-
κό (μάσκα, γάντια, ποδιά αδιάβροχη και οφθαλμι-
κή προστασία με γυαλιά ή ασπίδα προσώπου, σε

περίπτωση κινδύνου εκτίναξης βιολογικών υγρών/
αναπνευστικών εκκρίσεων)

• Επιμελής καθαρισμός του χώρου και εφαρμογή 
απολυμαντικού σε επιφάνειες μετά την αναχώ-
ρηση του παιδιού

• Ιατρική αξιολόγηση και σύμφωνα με την κρίση του 
θεράποντος ιατρού, εφόσον το παιδί εμφανίζει 
συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη COVID-19, θα 
πρέπει να γίνει κατά προτεραιότητα μοριακό δια-
γνωστικό τεστ

• Εν αναμονή του αποτελέσματος, το παιδί παρα-
μένει σε απομόνωση και κατ’ οίκον νοσηλεία, σε 
καλά αεριζόμενο δωμάτιο, ενώ το σχολείο συνε-
χίζει κανονικά τη λειτουργία του.



Ελ. Βενιúέλου 43, ΒΡΑÌΑΤΙ
% 27410 51210 & 56205

Η περυσινή σχολική χρονιά δοκίµασε τις αντοχές µας, άλλαξε τον τρόπο µάθησης, 
σκέψης και µελέτης αλλά δεν µας εµπόδισε να εκπληρώσουµε το σκοπό µας. 

Συγχαρητήρια στους µαθητές µας για την επιτυχία τους στις εξετάσεις.

B2 (lower)

1. Αθηνά Πολίτη Cambridge fce

2. Δηµήτρης Ρήγας Cambridge fce

3. Ευαγγελία Καµπούρη Cambridge fce

4. Θεοφάνης Άγγελος Μιχαλόπουλος Cambridge fce

5. Αγγελική Πολίτη Michigan ecce 

6. Γιάννης Βαλασόπουλος Michigan ecce 

7. Βασιλική Μιχαλόπουλου Michigan ecce 

8. Kωνσταντίνος Βορινιώτης Michigan ecce

Εµείς φέτος συνεχίζουµε τη σταθερή πορεία µας
προσφέροντας µαθήµατα δια ζώσης, έχοντας πάρει όλα τα µέτρα, 

blended learning για όσους δεν µπορούν να παρακολουθούν πάντα από κοντά
& on line (µέσω πλατφόρµας) για όσους θέλουν να εργάζονται

αποκλειστικά από το σπίτι.

ΑΓΓΛΙΚΑ - ΓΑΛΛΙΚΑ - ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ - ΙΣΠΑΝΙΚΑ

ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΓΛΩΣΣΕΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ παιδιών, εφήβων, ενηλίκων

ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ
PRE JUNIOR ΤΜΗΜΑ: παιδιά Νηπιαγωγείου & Α΄ Δηµοτικού

Α΄JUNIOR: παιδιά Β΄ Δηµοτικού

Καλή σχολική χρονιά!
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Ξεκίνησε και η λειτουργία των βρεφονηπιακών σταθμών
Με όλα τα προβλεπόμενα μέτρα 

ασφαλείας ξεκίνησαν τη λειτουργία τους 
οι βρεφονηπιακοί σταθμοί του Δήμου 
Βέλου Βόχας. 

Όπως σημειώνει σε σχετική ανακοί-
νωση η πρόεδρος του ΝΠΔΔ “ΑΝΕΛΙ-
ΞΗ” Μαρία Καλλίρη «από την Τρίτη 8 
Σεπτεμβρίου ξεκίνησε η υποδοχή των 
μικρών μαθητών των βρεφονηπιακών 
σταθμών του Δήμου μας.

Μετά την κατάλληλη προετοιμασία, 
την απολύμανση, την καθαριότητα, την 
προμήθεια όλων των απαραίτητων μέ-
σων υγιεινής και το τεστ κορωνοϊού 
που πραγματοποιήθηκε από τον ΕΟΔΥ 
σε όλους τους υπαλλήλους των βρεφο-
νηπιακών σταθμών, οι γονείς μπορούν 
να νιώθουν ασφάλεια και σιγουριά για 
τους χώρους που θα αφήνουν τα παιδιά 
τους.

Γνώμονας της δημοτικής αρχής από 
το ξεκίνημα αυτής την πανδημίας είναι η 
διασφάλιση της δημόσιας υγείας.

 ΤΗΡΟΥΜΕ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΜΕΝΟΥ-
ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΣ, καταλήγει στην ανακοί-
νωσή της» η κ. Καλλίρη

Αυστηρά μέτρα στις λαϊκές αγορές Βέλου και Ζευγολατιού
Εφαρμόζονται προληπτικές θερμομετρήσεις και τηρού-
νται οι προβλεπόμενες αποστάσεις μεταξύ των πάγκων

Με πολύ αυστηρά μέτρα πραγμα-
τοποιείται η λειτουργία των Λαϊκών 
Αγορών σε Βέλο και Ζευγολατιό. Η κ. 
Μαρία Καλλίρη, πρόεδρος του ΝΠΔΔ 

"Ανέλιξη" και υπεύθυνη λαϊκών αγορών 
του δήμου Βέλου Βόχας έχει αναλάβει 
και εφαρμόζει μέτρα προστασίας της 
δημόσιας υγείας που περιλαμβάνουν 

ακόμα και θερμομετρήσεις στους πε-
λάτες των πάγκων της λαϊκής!

Εξάλλου με ευλαβική προσοχή που 
έλεγε και η σχετική διαφήμιση τηρού-
νται οι αποστάσεις μεταξύ των πάγκων 
των πωλητών, οι απολυμάνσεις και η 
χρήση μασκών και αντισηπτικών τόσο 
από τους παραγωγούς και εμπόρους 
όσο και από τους καταναλωτές. 

Η προστασία της δημόσας υγείας 
όπως φαίνεται είναι πρωτεύον ζήτημα 
για την κ. Καλλίρη η οποία φροντίζει με 
κάθε τρόπο, εκτελώντας ακόμη και η 
ίδια όπως φαίνεται στις φωτογραφίες 
τις προβλεπόμενες ενέργειες για την 
διασφάλιση του περιορισμού της διάδο-
σης του κορωνοϊού.

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
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Διαμαρτύρεται ο πρόεδρος 
του Ζευγολατιού για την κατάσταση 

των δεξαμενών ύδρευσης
Τι καταγγέλει και τι ζητά από τη δημοτική αρχή ο Γιάννης Παπαδημητρίου

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ

Γυναικείο  Ανδρικό  Παιδικό

Π.Ε.Ο. Κορίνθου-Πατρών 
161, Λέχαιο
τηλ. 27413. 010.74

Μανικιούρ  Πεντικιούρ

Για ελλιπέστατη συντήρηση των αντλιοστασίων και δεξα-
μενών ύδρευσης στο Ζευγολατιό διαμαρτύρεται ο πρόεδρος 
της Κοινότητας Γιάννης Παπαδημητρίου σε βίντεο του Press 
Crew που είδε πρόσφατα το φως της δημοσιότητας. 

Ο πρόεδρος εντόπισε τα σοβαρά προβλήματα που παρου-
σιάζονται στις εγκαταστάσεις ύδρευσης αφού είναι επί το 
πλείστον εντελώς αφύλακτες, πράγμα που σημαίνει ότι μπο-
ρεί να έχει πρόσβαση ο οποιοσδήποτε οποιαδήποτε στιγμή. 

Ο Γιάννης Παπαδημητρίου εξέφρασε την ανησυχία του για 
το γεγονός της ανύπαρκτης φύλαξης αφού αυτό μπορεί να 
οδηγήσει σε κινήσεις δολιοφθοράς με από απρόβλεπτες συ-
νέπειες για όλη την κοινωνία του Ζευγολατιού. 

Επιπλέον, ο πρόεδρος τόνισε ότι οι δεξαμενές δεν έχουν 
καθαριστεί εδώ και πολλά χρόνια και ο χώρος βρίθει από 
ζωϋφια και τρωκτικά όλων των ειδών αλλά και λάσπη και 
άλλες βρωμιές. 

Επίσης, ανέφερε ότι τουλάχιστον τον τελευταίο χρόνο 
που είναι αυτός στη διοίκηση της Κοινότητας δεν έχει γίνει 
ούτε χλωρίωση των συγκεντρούμενων υδάτων. Παράλλη-
λα, επεσήμανε το μεγάλο πρόβλημα της υπερχείλισης που 
παρατηρείται σε όλες τις δεξαμενές και πολύτιμο νερό σπα-
ταλιέται άδικα, ενώ την ίδια στιγμή λείπει από τους δημότες. 

Τέλος ο Γιάννης Παπαδημητρίου αναφέρθηκε στο σο-
βαρό ζήτημα που έχει προκύψει στη δεξαμενή "Μπάλος" 
όπου μετανάστες πλένονται χρησιμοποιώντας νερό που 
παίρνουν από τη δεξαμενή ανεξέλεγκτα με λάστιχα, γεγο-
νός που μπορεί να ενέχει κινδύνους για τη δημόσια υγεία 
ακόμη και για την εξάπλωση του κορωνοϊού στην παρούσα 
χρονική συγκυρία.

Ο πρόεδρος του Ζευγολατιού στην τελική τοποθέτησή του 
ζητά από τη δημοτική αρχή να σκύψει πάνω στα προβλήματα 
του Ζευγολατιού, να αφουγκραστεί τα όσα ζητά η Κοινότητα 
και να ενδιαφερθεί ουσιαστικά για την επίλυση των ζητημά-
των που απασχολούν την έδρα του δήμου Βέλου-Βόχας.
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ΔΕΥΑ Σικυωνίων: Διακοπές Υδροδότησης 
σε παροχές με ληξιπρόθεσμες οφειλές

Η
ΔΕΥΑ Σικυωνίων με ανακοί-
νωσή της, που υπογράφει ο 
Γενικός Διευθυντής Πανα-
γιώτης Νίκας, ξεκαθαρίζει 

ότι θα προβεί σε διακοπές υδρο-
δότησης για τους κακοπληρωτές. 
«Η κατανάλωση του νερού όμως, 
απαιτεί δικαιοσύνη και η διακοπή 
υδροδότησης είναι το τελευταίο και 
μοναδικό μέσο που διαθέτουμε για 
την εξασφάλισή της», σημειώνει χα-
ρακτηριστικά.

Αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει: 
«Η ΔΕΥΑ Σικυωνίων  πιστή στο 

ρόλο της εκπλήρωσε υπεύθυνα και 
με συνέπεια τις δεσμεύσεις της απέ-
ναντι στους δημότες, παρέχοντάς τους 
πόσιμο νερό Στυμφαλίας, ενώ παράλ-
ληλα μείωσε τα τέλη ύδρευσης κατά 
40%.

Ως Δημοτική Επιχείρηση που αντι-
κείμενό της είναι το κατεξοχήν κοινω-
νικό αγαθό, το νερό, αντιλαμβάνεται 
περισσότερο από τον οποιοδήποτε τις 
δυσμενείς οικονομικές συγκυρίες και 
συνέπειες της πανδημίας και γι’ αυτό 
το λόγο πήρε έγκαιρα μέτρα για την 
υποστήριξη των χειμαζόμενων πο-
λιτών και επιχειρηματιών του δήμου 
μας.

Παρόλα αυτά δυστυχώς, παρατη-
ρείται ότι μια ομάδα δημοτών δεν εκ-
πληρώνει τις οικονομικές υποχρεώ-
σεις της, συστηματικά και ανεξάρτητα 
από τις επιπτώσεις της πανδημίας του 

κορωνοϊού και εις βάρος όλων αυτών 
που παραμένουν συνεπείς στις πλη-
ρωμές τους.

Η κατανάλωση του νερού όμως, 
απαιτεί δικαιοσύνη και η διακοπή 
υδροδότησης είναι το τελευταίο και 
μοναδικό μέσο που διαθέτουμε για 
την εξασφάλισή της.

Η εύρυθμη λειτουργία της επιχεί-
ρησης και η συντήρηση των δικτύων 
ύδρευσης – αποχέτευσης και όμβριων  
που εξυπηρετούν όλους τους πολίτες, 
απαιτεί σημαντικά έξοδα τα οποία 
όμως καλύπτονται μόνο από τους συ-

νεπείς καταναλωτές.
Γι’ αυτό η ΔΕΥΑ Σικυωνίων ενημε-

ρώνει ότι από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμ-
βρίου θα προβεί σε νέες διακοπές 
υδροδότησης στις παροχές που έχουν 
ληξιπρόθεσμες οφειλές και αποστολή 
των οφειλών στην Εφορία. Το μέτρο 
εφαρμόστηκε το τελευταίο δίμηνο και 
έχουν ήδη σταλεί στην Εφορία τέτοιου 
είδους ληξιπρόθεσμες οφειλές.

Η επιχείρηση ξεκαθαρίζει ότι οι δι-
ακοπές δεν αφορούν δικαιούχους του 
Κοινωνικού Επιδόματος Αλληλεγγύης 
ή ορισμένες κατηγορίες δικαιούχων 

του Κοινωνικού Τιμολογίου.
Οι πραγματικά μη έχοντες δεν κιν-

δυνεύουν από διακοπές και έλλειψη 
υδροδότησης.

Η επιχείρηση απευθύνει έκκληση 
στους πολίτες που αγνοούν συστημα-
τικά τις, με ευνοϊκούς όρους, ρυθμί-
σεις να προσέλθουν και να τακτοποι-
ήσουν τις οφειλές τους.

Υπενθυμίζουμε ότι η ρύθμιση η 
οποία είναι ενεργή, προβλέπει προκα-
ταβολή 10% του συνολικού ποσού και 
τα υπόλοιπα σε 12 ισόποσες μηνιαίες 
δόσεις» καταλήγει.

Έπεσαν οι υπογραφές για τη νέα χάραξη της οδού Νεμέα - Κιάτο
Προγραμματική σύμβαση για τη 

μελέτη του δρόμου Νεμέα – Κιάτο 
υπέγραψε ο περιφερειάρχης Πελοπον-
νήσου Παναγιώτης Νίκας με τους δη-
μάρχους Νεμέας Κώστα Φρούσιο και 
Σικυωνίων Σπύρο Σταματόπουλο.

Η υπογραφή της εν λόγω σύμβασης 
μεταξύ της Περιφέρειας και των δύο 
δήμων της Π.Ε. Κορινθίας πραγματο-
ποιήθηκε χθες Πέμπτη 10 Σεπτεμβρί-
ου, στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρ-
χη ΠΕ Κορινθίας κ. Αναστάσιου Γκιολή 
και αφορά ειδικότερα την εκπόνηση 
προωθημένης αναγνωριστικής μελέ-
της οδοποιίας και την σύνταξη φακέ-
λου έργου για τη δημοπράτηση όλων 
των επιμέρους μελετών αναφορικά με 
την ωρίμανση του έργου οδικό τμήμα 
Νεμέα – Κιάτο.

«Η υπογραφή της σύμβασης αυ-
τής συνιστά σπουδαίο βήμα προς την 
υλοποίηση του εν λόγω οδικού άξονα 

μεταξύ των δύο πόλεων, ο οποίος απο-
τελεί πάγιο αίτημα χρόνων για τις εν 
λόγω περιοχές» όπως τόνισε ο περιφε-

ρειάρχης Π. Νίκας. Παράλληλα, ο περι-
φερειάρχης ανακοίνωσε ότι ένα από τα 
δύο έργα που δικαιούται να προτείνει η 

Περιφέρεια για ένταξη στο πρόγραμμα 
«Αντώνης Τρίτσης» θα είναι η αστική 
ανάπλαση περιοχής της Νεμέας.
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Κοινωνικό Φροντιστήριο δήμου Σικυωνίων: 
100% επιτυχία στις Πανελλαδικές!

Τα παιδιά εκπλήρωσαν τους στόχους τους χάρη στην εθελοντική προσφορά εκπαιδευτικών 

Μ ε απόλυτη επιτυχία στέ-
φθηκε η προσπάθεια των 
παιδιών που φέτος παρα-

κολούθησαν τα κοινωνικά Φροντιστήρια 
του δήμου Σικυωνίων, αφού πέτυχαν σε 
ποσοστό 100% τους στόχους τους!

Όλοι οι μαθητές που έδωσαν Πανελ-
λαδικές Εξετάσεις – μέσα από δυσκολίες 
και ιδιαιτερότητες της φετινής σχολικής 
χρονιάς – κατάφεραν να περάσουν σε 
αξιόλογες Σχολές μεταξύ των οποίων το 
Οικονομικό Τμήμα του Αριστοτελείου 
Παν/μίου Θεσσαλονίκης, η Γυμναστική 
Ακαδημία, το Τμήμα Γερμανικής Φιλο-
λογίας Αθηνών, Τμήματα Στατιστικής, 
Μουσειολογίας κ.ά.

Η ηθική ικανοποίηση για όλους όσοι 
οραματίστηκαν, λειτούργησαν και υπη-
ρέτησαν τον εθελοντικό θεσμό του Κοι-

νωνικού Φροντιστηρίου είναι τεράστια 
και τους δίνει νέα αποθέματα δύναμης 
για να συνεχίσουν την προσφορά τους 
και στο μέλλον.

Ο δήμαρχος Σικυωνίων Σπύρος Στα-
ματόπουλος ικανοποιημένος από τη 
λειτουργία του εθελοντικού θεσμού 
και συγκινημένος από την επιτυχία των 
παιδιών, ευχήθηκε σε όλους τους, καλή 
φοιτητική ζωή και καλή σταδιοδρομία. 

Παράλληλα τους κάλεσε να μην ξεχά-
σουν ποτέ τη δύναμη του εθελοντισμού 
που τους στήριξε σε μια κρίσιμη καμπή 
της ζωής τους και να ανταποδίδουν την 
άνευ ανταλλαγμάτων προσφορά προς το 
κοινωνικό σύνολο σε κάθε ευκαιρία.

Τέλος ο δήμαρχος ευχαρίστησε την 
αρμόδια υπηρεσία κοινωνικής πολι-
τικής του δήμου Σικυωνίων, και τους 

εθελοντές, εκπαιδευτικούς και διοικητι-
κό προσωπικό που επί σειρά ετών στη-
ρίζουν αφιλοκερδώς τη λειτουργία του 
Κοινωνικού Φροντιστηρίου, προσφέρο-
ντας ίσες ευκαιρίες σε όλα τα παιδιά.

Θυμίζουμε ότι η λειτουργία του Κοι-
νωνικού Φροντιστηρίου Σικυωνίων έχει 
ξεκινήσει από το 2013 και από τις τάξεις 
του έχουν περάσει πολλοί μαθητές, οι 
οποίοι χωρίς  την ύπαρξή του δεν θα 
είχαν τη δυνατότητα να υποστηριχθούν 
στην πορεία τους στην εκπαίδευση.

Οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στο 
Κοινωνικό Φροντιστήριο κάθε χρονιά 
ανήκουν στο Σώμα Εθελοντών του δή-
μου Σικυωνίων, ενώ η δομή στεγάζεται 
στο 1ο Γυμνάσιο Κιάτου. Οι εθελοντές 
εκπαιδευτικοί προσφέρουν τις υπηρεσί-
ες τους σε μαθητές Λυκειακών Τάξεων 

ή μαθητές που προετοιμάζονται για τις 
Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Οφείλουμε τέλος να σημειώσουμε ότι 
η μεγαλύτερη επιτυχία του Κοινωνικού 
Φροντιστηρίου είναι η υποστήριξη και 
εμφύτευση του αισθήματος της κοινωνι-
κής αλληλεγγύης και του εθελοντισμού 
στους δημότες, πόσω μάλλον δε, στους 
μαθητές που περνούν από τις τάξεις του. 

Είναι μεγάλη η συγκίνηση για όσους 
συμμετέχουν, εργαζόμενοι εθελοντι-
κά τόσα χρόνια, σ’ αυτό το έργο, όταν 
παιδιά που φοίτησαν ως μαθητές στις 
τάξεις του Κοινωνικού Φροντιστηρίου 
επιστρέφουν ως εκπαιδευτές, αποδει-
κνύοντας με τον καλύτερο τρόπο ότι 
η εθελοντική προσφορά δεν πάει ποτέ 
χαμένη αλλά επιστρέφεται πολλαπλά-
σια!

ΛΑΓΚΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ - 

ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ

Στρατιωτικός Ιατρός
Ψυχιατρική Κλινική 251 ΓΝΑ

Καλογεροπούλου 1 & Μαυρούλια,
Κιάτο Κορινθίας 20200

τηλ.: 2742400072 κιν.: 6983520020
glagonas@gmail.com



ελάτε να φτιάξουμε μαúί τη σχολική 
λίστα και επωφεληθείτε από
τις μοναδικές προσφορές μας!

e-mail: bitsakoubooks@gmail.com

% 27410 51133ΒΡΑΧΑΤΙ

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΤΣΑΝΤΕΣ

ΣΑΚΙΔΙΑ ΤΡΟΛΕΪ

0,70�
ΤΕΤΡΑΔΙΑ από

όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος η σχολική χρονιά ξεκινά από εδώ!

POLO ΤΡΟ¤Ε«
3 £ΕΣΕ¿Ν

Μεγάλες 
εκπτώσεις σε 

βιβλία Αγγλικών!
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Την Κόρινθο επισκέφθηκε  την Παρασκευή 11 Σε-
πτεμβρίου στις 12:00 το μεσημέρι η πρόεδρος της Επι-

τροπής «Ελλάδα 2021» για 
συνεργασία με το δήμαρχο 

Κορινθίων και συνάντηση με τους υπόλοιπους δημάρ-
χους του νομού καθώς και τους παραγωγικούς, επι-
χειρηματικούς και πολιτιστικούς φορείς της περιοχής. 
Η κ. Αγγελοπούλου δήλωσε εξαρχής τον θαυμασμό 
της για το πλούσιο ιστορικό υπόβαθρο της Κορίνθου, 
όπου – όπως είπε – ελήφθησαν οι πρώτες ιδρυτικές 
αποφάσεις του επαναστατημένου Έθνους. 

ΕΝΘΟΥΣΙΑΣΜΟΣ

Η Γιάννα Αγγελοπούλου 
στην Κόρινθο

«Η Κορινθία συμβολίζει το πείσμα
Ό

πως ανέφερε μάλιστα η κ. Αγγε-
λοπούλου σε ανάρτησή της στο 
twitter, "στην Κόρινθο, στον τόπο 
της πρώτης Βουλής, της πρώτης 

Ιεράς Συνόδου, του πρώτου κρατικού νοσο-
κομείου, εκεί που ελήφθησαν θεμελιώδεις 
αποφάσεις για το νέο ελληνικό κράτος, συζη-
τήσαμε με φορείς της περιοχής πώς θα τιμή-
σουμε το παρελθόν και θα οραματιστούμε το 
αύριο του τόπου".

Η ανακοίνωση της Επιτροπής, – η οποία κα-
θυστέρησε να εκδοθεί σε ένδειξη θλίψης και 
συμπαράστασης στον δήμαρχο Κορινθίων για 
τον αδόκητο χαμό της συζύγου του – ανέφε-
ρε μεταξύ άλλων ότι η περιοχή της Κορινθίας 
"συμβολίζει όσο λίγες το πείσμα και την επι-
μονή για αναγέννηση, ένα τόπο με ανθρώ-
πους δυνατούς που στάθηκαν όρθιοι μέσα 
από τρομερές δυσκολίες και αντιξοότητες” [..] 
καθώς και ότι, η Κορινθία αποτελεί μοναδικό 

σημείο αναφοράς για την Ελληνική Επανάστα-
ση, όπου "δόθηκαν σπουδαίες μάχες, όπως η 
Μάχη των Δερβενακίων, αλλά και ελήφθη-
σαν οι πρώτες ιδρυτικές αποφάσεις του επα-
ναστατημένου Έθνους, όπως η δημιουργία 
του πρώτου Νομισματοκοπείου, του πρώτου 
Εθνικού Τυπογραφείου, των πρώτων δικα-
στηρίων".

"Εδώ, άνθρωποι σαν τον Θεόδωρο Κο-
λοκοτρώνη ανύψωσαν το φρόνημα των 
Επαναστατών με τη θριαμβευτική νίκη στα 
Δερβενάκια. Σήμερα, για όλους εμάς τους 
Έλληνες που περνάμε και πάλι μία, παροδική 
ελπίζουμε, δυσκολία, τέτοιοι ήρωες μας θυ-
μίζουν κάτι πολύ σημαντικό. Ότι η γενναιότη-
τα, η αγάπη του ενός για τον άλλον και για την 
πατρίδα μας, η φλόγα της ελευθερίας είναι 
ουσιαστικά οι φάροι για τη συνέχεια του Ελ-
ληνικού κράτους", ανέφερε η Πρόεδρος της 
Επιτροπής Γιάννα Αγγελοπούλου-Δασκαλάκη 
και πρόσθεσε: 

"Το 2021 δεν γιορτάζουμε μόνο το γεγονός 
ότι η Ελλάδα είναι ένα σύγχρονο, δυναμικό 
και ελεύθερο κράτος. Γιορτάζουμε την από-
φασή μας να προχωρήσουμε στο μέλλον με 
τις ίδιες αρχές. Ενωμένοι, κοιτάζουμε με νη-
φαλιότητα το παρελθόν, παίρνουμε μαθήματα 
από τις μάχες που έγιναν εδώ και προχωράμε 
με αυτοπεποίθηση στο μέλλον".

Συζήτηση για το παρόν και το μέλλον 
Την αντιπροσωπεία της Επιτροπής υποδέ-

χθηκε στο δημαρχείο της Κορίνθου ο δήμαρ-
χος Βασίλης Νανόπουλος, ενώ ακολούθησε 
μια εξαιρετικά γόνιμη συζήτηση στην αίθουσα 
του Δημοτικού Συμβουλίου, για τις προτά-
σεις των Δήμων του Νομού Κορινθίας για τον 
εορτασμό της επετείου των 200 χρόνων από 
την Ελληνική Επανάσταση αλλά και για ζητή-
ματα που αφορούν την πρόοδο και την ανά-
πτυξη της τοπικής κοινωνίας.

Στη συζήτηση συμμετείχαν ο υφυπουρ-
γός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νικόλαος 
Ταγαράς, η βουλευτής Κορινθίας Μαριλένα 
Σούκουλη-Βιλιάλη, ο δήμαρχος Σικυωνίων 
Σπύρος Σταματόπουλος, ο δήμαρχος Βέλου-
Βόχας Αννίβας Παπακυριάκου, ο δήμαρχος 
Νεμέας Κωνσταντίνος Φρούσιος, στελέχη της 
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ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΑ ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΑ

και την επιμονή για αναγέννηση»
Δημοτικής Αρχής Κορίνθου, ο εκπρόσωπος της Ιεράς 
Μητρόπολης Κορίνθου, Επίσκοπος Αγάπιος, εκπρό-
σωποι των παραγωγικών και πολιτιστικών φορέων, 
εμπορικών συλλόγων, επιμελητηρίων της περιοχής 
καθώς και μέλη διαφόρων επαγγελματικών κλάδων.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης η πρόεδρος της 
Επιτροπής υπογράμμισε τη σημασία της παρουσίας και 
ενεργού συμμετοχής όλων των ζωτικών δυνάμεων 
της περιοχής στη συζήτηση, κάτι που όπως είπε απο-
τελεί «αδιάψευστο μάρτυρα της ενότητας», μέσα από 
την οποία αναδεικνύεται ένας σύγχρονος πατριωτι-
σμός που αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση για όλους. 

Υπογράμμισε ακόμη τη σημασία των προτάσεων 
για την επέτειο των 200 χρόνων από την Επανάσταση 
που έχουν υποβάλει τόσο ο Δήμος Κορινθίων όσο 
και οι άλλοι Δήμοι του Νομού και οι οποίες αναδει-
κνύουν μια κοινωνία που κοιτάζει προς το μέλλον.

Οι προτάσεις του δήμου Κορινθίων
Στη διάρκεια της συνάντησης ο δήμαρχος Κοριν-

θίων και η κ. Αγγελοπούλου αναφέρθηκαν στις εφτά 
(7) συνολικά προτάσεις που έχει υποβάλλει ο δήμος 
στην πλατφόρμα «Ελλάδα 2021». Προτάσεις που κα-
λύπτουν όλο το ιστορικό, πολιτικό, επιχειρηματικό, 
οικονομικό και ευρύτερο φάσμα των δράσεων και 
δραστηριοτήτων που έλαβαν χώρα στην Κόρινθο και 
σημάδεψαν και σημαδεύουν το μέλλον του ελληνικού 
κράτους.

Οι προτάσεις είναι:
• Συνέδριο Συγγραφέων, 28-30 Μαΐου 2021 στο Δη-

μοτικό Θέατρο «Θ.ΘΩΜΑΙΔΗΣ»
• Αναπαράσταση Μάχης Δερβενακίων
• Αναπαράσταση Απελευθέρωσης Ακροκορίνθου
• Αρχαία Κόρινθος: 1η πρωτεύουσας Νεότερου ελ-

ληνικού κράτους – Ημερίδα
• Ο Ρόλος της εκκλησίας στην Επανάσταση (Συσχε-

τισμός με τον ρόλο της στην Κορινθία και τον Από-
στολο Παύλο– Η διαδρομή, οι επιστολές – Παγκό-
σμιο σημείο αναφοράς)

• Δημιουργία Ψηφιακού Μουσείου «Η Κορινθία στην 
Επανάσταση» / Εικονική περιήγηση / Τρισδιάστατη 
απεικόνιση

• Η οικονομία της Επανάστασης και η εξέλιξή της 
200 χρόνια μετά

Οι προτάσεις των άλλων δήμων
Από τη συνάντηση προέκυψε ότι άλλοι δύο δήμοι 

της Κορινθίας είχαν καταθέσει προτάσεις στην πλατ-

φόρμα «Ελλάδα 2021». Πρόκειται για το δήμο Βέ-
λου-Βόχας που κατέθεσε δύο προτάσεις:
• Διήμερη συναυλία (31 Ιουλίου – 1 Αυγούστου 

2021) αφιέρωμα στο Μίκη Θεοδωράκη και το 
έργο του που είναι εμπνευσμένο από το 1821 
(Πνευματικό Εμβατήριο Σικελιανού, μελοποιήσεις 
Ανδρέα Κάλβου και Διονυσίου Σολωμού)

• Επιμορφωτική Εκπαιδευτική δράση πάνω στην 
ελληνική παραδοσιακή φορεσιά με τη συνεργασία 
του Θεάτρου «Δόρα Στράτου».

Επίσης, δύο προτάσεις, είχε καταθέσει ο δήμος Σι-
κυωνίων οι οποίες αφορούσαν:
• Έκδοση ιστορικού βιβλίου που αφορά στην ιστο-

ρία της περιοχής Στυμφαλίας και ευρύτερα της Κο-
ρινθίας το 1821 και μέχρι το 1831

• Δημιουργία Ψηφιακού Μουσείου με θέμα «Το 
Νερό ως Κινητήριος Μοχλός της Ιστορίας» το 
οποίο θα παρουσιάζει μέσα από ψηφιακή περιήγη-
ση και διαδραστικούς χάρτες τους υδάτινους πό-
ρους της περιοχής Στυμφαλίας, Φενεού και Σικυ-
ώνας το ρόλο που έπαιξαν στην πριν και μετά την 
Επανάσταση του 1821, τις ιστορικές τοποθεσίες και 
πρόσωπα που ενεπλάκησαν με τη διαχείρισή τους, 
καθώς και τη συμβολή τους, μέχρι σήμερα αλλά 
και στο μέλλον, στην ελληνική οικονομία.
Η κ. Αγγελοπούλου δήλωσε ιδιαίτερα εντυπωσια-

σμένη από την πρόταση του δήμου Σικυωνίων για τη 
δημιουργία ψηφιακού μουσείου νερού, που θα περι-
λαμβάνει αναφορές σε ιστορικά μνημεία, τοποθεσίες 
και γεγονότα των περιοχών Στυμφαλίας, Φενεού 

H επέτειος των 200 χρόνων από την Επανάσταση 
θα είναι μια εθνική δήλωση αυτοπεποίθησης και πε-
ρηφάνειας, δήλωσε η Γιάννα Αγγελοπούλου - Δασκα-
λάκη μετά την επίσκεψή της στα Δερβενάκια.

Η Ελλάδα είναι μια δύναμη ειρήνης και προόδου. 
Μια ευρωπαϊκή χώρα υψηλού κύρους, με σπουδαίο 
ιστορικό φορτίο. Η επέτειος των 200 χρόνων από την 
Επανάσταση θα είναι μια εθνική δήλωση αυτοπεποί-
θησης και περηφάνειας. 

Μαζί με τα γεγονότα του 1821 και τους ήρωές του, 
θέλουμε να αναδειχθεί και η διεθνής διάσταση της 
Επανάστασης. Ότι ήταν η συνέχεια των μεγάλων Επα-
ναστάσεων της Δύσης. Η πρώτη πετυχημένη εθνική 
Επανάσταση στον 19ο αιώνα. Η φλόγα που ενέπνευ-
σε και άλλους λαούς να διεκδικήσουν την ελευθερία 
και ανεξαρτησία τους. Αυτό το γεγονός, είναι ιδιαίτε-
ρα σημαντικό, ειδικά στη σημερινή συγκυρία.

ΓΥΡΙΣΤΕ ΣΕΛΙΔΑ
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Cafe_cocktail_resto

Always the sun
Παραλία Βραχατίου

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

και Σικυώνας, που σημάδεψαν την ελληνική ιστορία, πριν, μετά και κατά τη διάρ-
κεια της Ελληνικής Επανάστασης. 

Μάλιστα απευθυνόμενη η κ. Αγγελοπούλου στον δήμαρχο Σικυωνίων Σπύρο 
Σταματόπουλο, αναφορικά με τη συγκεκριμένη πρόταση, δήλωσε ότι «η πρότασή 
σας μας εντυπωσίασε στην Επιτροπή» για να συμπληρώσει στη συνέχεια ότι η 
συγκεκριμένη πρόταση «έχει ήδη εγκριθεί»! 

Σημειώνεται ότι οι Δήμοι της Κορινθίας έχουν υποβάλει συνολικά 11 προτάσεις 
στην πλατφόρμα «Ελλάδα 2021» για να γιορτάσουν την επέτειο.

Κρασί από τη Νεμέα!
Με το πέρας της συνάντησης στην Αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου Κοριν-

θίων ο δήμαρχος κ. Βασίλης Νανόπουλος πρόσφερε στην κ. Αγγελοπούλου ένα 
καλάθι με προϊόντα της κορινθιακής γης. Η κ. Αγγελοπούλου το δέχτηκε απευθύ-
νοντας τις ευχαριστίες της, ωστόσο, χαριτολογώντας γύρισε στον δήμαρχο Νεμέ-
ας κ. Κωνσταντίνο Φρούσιο και του είπε: «Δε μου έφερες κρασί από τη Νεμέα 
που μ’ αρέσει πολύ» για να αποσπάσει τη δέσμευση του δημάρχου ότι η επιθυμία 
της θα πραγματοποιηθεί στο εγγύς μέλλον!

"Τόπος έμπνευσης"
"Οι εκπρόσωποι από όλη την Κορινθία είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε για 

τις εκδηλώσεις που θα γίνουν την επόμενη χρονιά. Εκδηλώσεις τιμής και μνήμης 
στους αγωνιστές του 1821 οι οποίοι προσέφεραν τη ζωή τους και την περιουσία 
τους και αγωνίστηκαν για να μπορούμε σήμερα εμείς να έχουμε ελευθερία, να 
έχουμε την πατρίδα μας και να μπορούμε να οραματιζόμαστε το μέλλον" ανέφερε 
από τη μεριά του ο δήμαρχος Κορινθίων Βασ. Νανόπουλος. 

Σε δηλώσεις του μετά τη συνάντηση, ο υφυπουργός Νικόλαος Ταγαράς τόνισε 
ότι το 2021 είναι ένας σταθμός απολογισμού για όλα αυτά που πέρασαν οι Έλλη-
νες, τις επιτυχίες αλλά και τα λάθη και τις παραλείψεις, κάτι που θα συμβάλει στην 
αποτελεσματική αντιμετώπιση των προκλήσεων του μέλλοντος. 

Μιλώντας για την επέτειο των 200 χρόνων, η βουλευτής Μαριλένα Σούκουλη-
Βιλιάλη έδωσε έμφαση στη συμβολή της Κορινθίας στον αγώνα των επαναστατη-
μένων Ελλήνων. "Είναι πολύ μεγάλη χαρά που θα την αναδείξουμε στο 2021" είπε 
χαρακτηριστικά.

"Η Κόρινθος είναι διαχρονικά ένας τόπος έμπνευσης" ανέφερε από τη μεριά της 
το μέλος της Ολομέλειας της Επιτροπής "Ελλάδα 2021" Δέσποινα Μουζάκη, υπο-
γραμμίζοντας ότι οι προτάσεις που έχουν υποβάλει οι Δήμοι του Νομού για την 
επέτειο των 200 χρόνων ανοίγουν ένα παράθυρο στο μέλλον.

Ο διάλογος με τον Αννίβα Παπακυριάκο 
και το πολιτικό μήνυμα

Ο δήμαρχος Βέλου-Βόχας Αννίβας Παπακυριάκος στο σύντομο χαιρετι-
σμό απευθυνόμενος στην πρόεδρο της Επιτροπής “Ελλάδα 2021” κα. Γιάννα 
Αγγελοπούλου-Δασκαλάκη δήλωσε την εμπιστοσύνη του στο έργο της Επι-
τροπής "Ελλάδα 2021", αλλά και στο πρόσωπο της προέδρου κ. Γιάννας Αγ-
γελοπούλου-Δασκαλάκη τόνισε ο δήμαρχος Βέλου-Βόχας στην συνάντηση 
της Παρασκευής στην Κόρινθο. 

Παράλληλα τόνισε ότι το 2021 πρέπει  «να μας βγάλει πιο μορφωμένους, 
πιο ενημερωμένους, πράγμα που σημαίνει ότι θα μας βγάλει περισσότερο 
Έλληνες»!

Η κ. Αγγελοπούλου άδραξε την ευκαιρία και απαντώντας στον Αννίβα 
έκανε ένα σημαντικό πολιτικό σχόλιο το οποίο είχε αφετηρία και την πρό-
σφατη κρίση στα Ελληνοτουρκικά.

Στάθηκε στην αναφορά του δημάρχου ότι πρέπει να μάθουν οι νεότερες 
γενιές ιστορία και τόνισε ότι αυτή τη στιγμή οι Έλληνες πρέπει να εμφανι-
στούμε ότι είμαστε συμφιλιωμένοι με το παρελθόν μας και με την ιστορία 
μας. Και αυτά να είναι η κινητήρια δύναμη για το τι, ενδεχομένως, θα πε-
ράσουμε αύριο, υπογράμμισε αφήνοντας σαφείς αιχμές για την ένταση που 
υπάρχει τον τελευταίο καιρό στα ελληνοτουρκικά. 

Εκεί είναι το μήνυμα, τόνισε η πρόεδρος του «Ελλάδα 2021». Ότι είμαστε 
ενωμένοι με επίγνωση της ιστορίας μας, περήφανοι για τους προγόνους, 
ενωμένοι και αποφασισμένοι να αντιμετωπίσουμε κάθε εξωτερική επιβου-
λή και κάθε δυσκολία που θα συναντήσουμε στο δρόμο μας. Η Ελλάδα δεν 
σταματάει την πορεία της», κατέληξε!
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Θερμά Συγχαρητήρια στους μαθητές μας
• ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
• ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
• ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 

(ΠΕΙΡΑΙΑΣ)
• ΧΗΜΙΚΟ (ΠΑΤΡΑ)
• ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ)-ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
• ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ)
• ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤ/ΝΟΜΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ)
• ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ
• ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΑΜΟΣ)
• ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
• ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ)
• ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ (ΠΑΤΡΑ)

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Με τη βοήθεια του Χρίστου Δήμα 
Ενισχύθηκαν σε υποδομές 

τα σχολεία Στυμφαλίας και Μουλκίου

Η νέα σχολική χρονιά βρίσκει 
ενισχυμένα σε υποδομές 
τα Δημοτικά Σχολεία της 

Στυμφαλίας και του Μουλκίου. Σε 
αυτό συνέβαλλε σημαντικά ο υφυ-
πουργός Ανάπτυξης και βουλευτής 
του Νομού μας, Χρίστος Δήμας.

Συγκεκριμένα το Δημοτικό Σχολείο 
των Καλλιάνων ενισχύθηκε από τις 
Κτιριακές Υποδομές Α.Ε. με ολοκαί-
νουργια θρανία, καρέκλες, έδρες κ.α. 
τα οποία ήδη έχουν σταλεί και τοπο-
θετηθεί στο σχολείο. Στο ορεινό αυτό 
σχολείο φοιτούν περισσότερα από 70 
παιδάκια από όλα τα χωριά της περι-
οχής της Στυμφαλίας. Αξίζει να ση-
μειωθεί ότι ο Χρίστος Δήμας από την 
περσινή χρονιά είχε φροντίσει ώστε το 
σχολείο της Στυμφαλίας να αναβαθμι-
στεί από πενταθέσιο σε εξαθέσιο ενώ 
και τη φετινή χρονιά με τη φροντίδα 
της Διευθύντριας του Σχολείου και 
του Συλλόγου Γονέων αυτό θα λει-
τουργήσει χωρίς ελλείψεις.

Το Δημοτικό Σχολείο στο Μούλκι, 
όπου φοιτούν τα παιδιά τόσο από το 
Μούλκι όσο και από το Βασιλικό, είχε 
ανάγκη από μία επιπλέον αίθουσα 
και είχε κατατεθεί από τη Διεύθυνση 
του Σχολείου σχετικό αίτημα επίσης 

στις Κτιριακές Υποδομές Α.Ε. για μία 
προκατασκευασμένη αίθουσα. Ο Πρό-
εδρος της Τοπικής Κοινότητας Μουλ-
κίου Γιώργος Κοτούλας ευχαρίστησε 
δημόσια τον Χρίστο Δήμα αλλά και το 
Νίκο Ταγαρά για το ενδιαφέρον τους 

προκειμένου να διατεθεί η αίθουσα 
στο σχολείο του χωριού, κάτι που 
ήταν εξαιρετικά δύσκολο αφού οι δι-
αθέσιμες αίθουσες ήταν ελάχιστες και 
η ζήτηση από σχολεία όλης της χώ-
ρας μεγάλη. Επίσης ο Πρόεδρος του 
Μουλκίου ευχαρίστησε τον Δήμαρχο 
Σπύρο Σταματόπουλο για την βοήθεια 
όσον αφορά την μεταφορά της αίθου-
σας η οποία ήδη έχει τοποθετηθεί στο 
σχολείο.

Επίσης – όπως αναλυτικά είχε ανα-
φερθεί από την εφημερίδα μας - πρό-
σφατα ο Χρίστος Δήμας είχε εμπρά-
κτως στηρίξει την προσπάθεια των 
μαθητών και των εκπαιδευτικών του 
2ου Δημοτικού Σχολείου και του 3ου  
Νηπιαγωγείου Ζευγολατιού καθώς 
μεσολάβησε ώστε να τυπωθεί από 
το τυπογραφείο της Βουλής, χωρίς 
έξοδα για το σχολείο, το παιδικό πα-
ραμύθι «Ο κυρ Λάζαρος και οι δράκοι» 
που είχαν επιμεληθεί οι μαθητές και οι 
εκπαιδευτικοί. 

Πεσόντων 3, (πλατεία Ελευθερίας) Βέλο
τηλ. 6944 662514
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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...

Γιώργος Ψυχογιός, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Κορινθίας 
Το επιτελικό κράτος των "αρίστων" της ΝΔ δεν έχει 

προχωρήσει στα στοιχειώδη ούτε για την υγειονομική 
προστασία και θωράκιση της εκπαιδευτικής κοινότητας

Α νάρτηση του βουλευτή Κο-
ρινθίας ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Γιώργου 
Ψυχογιού για την έναρξη 

της νέας σχολικής χρονιάς και για τα 
προβλήματα που φαίνονται ήδη πριν 
μπουν τα παιδιά στις αίθουσες, όπως 
διαπίστωσε και ο ίδιος από τον αγια-
σμό στο 1ο Γυμνάσιο και Λύκειο Κο-
ρίνθου, όπου και παραβρέθηκε.

«Παρουσία μαθητών/τριών, εκπαι-
δευτικών και γονέων, αλλά απουσία 
αντισηπτικών - μόνο ελάχιστα υπήρ-
χαν που είχαν ξεμείνει από το καλο-
καίρι -, μασκών - ήρθαν χτες βράδυ 
(!) αλλά δεν είχαν προλάβει να διανε-
μηθούν -, επιπλέον διδακτικού προ-
σωπικού και καθαριότητας - ήταν οι 
ίδιοι και λιγότεροι - και χωρίς επαρκή 
εξοπλισμό τηλεκπαίδευσης, ξεκινά 
σήμερα η νέα σχολική χρονιά σε δύο 
από τα πιο κεντρικά σχολεία της Κο-
ρίνθου.

Το επιτελικό κράτος των "αρίστων" 
της ΝΔ δεν έχει προχωρήσει στα 
στοιχειώδη ούτε για την υγειονομική 
προστασία και θωράκιση της εκπαι-
δευτικής κοινότητας και εν τέλει της 
κοινωνίας.

Απαιτούμε άμεση χορήγηση των 
απαραίτητων υλικών, επιπλέον προ-
σλήψεις σε καθαριότητα και εκπαι-
δευτικό προσωπικό και με μόνιμες 
θέσεις, μείωση των μαθητών ανά τάξη 
σε χώρους που μπορούν και έπρεπε 

να βρεθούν, έκτακτο κονδύλι στους 
Δήμους για την κάλυψη των βασικών 
αναγκών, υλοποίηση του προγράμμα-
τος των σχολικών γευμάτων, πρόσβα-
ση όλων των παιδιών χωρίς διακρί-
σεις και αποκλεισμούς και γενικότερα 

στήριξη και αναβάθμιση του δημόσιου 
σχολείου.

Η πρώτη εικόνα παιδιών, εκπαιδευ-
τικών και γονέων, παρά τις δυσκολί-
ες, ήταν δυναμική και εμείς από την 
πλευρά μας δεν θα επιτρέψουμε να 

αφεθούν μόνοι τους και να απαξιωθεί 
το δημόσιο σχολείο, οπως επιδιώκει η 
κυβέρνηση.

Εύχομαι σε όλους και όλες καλή 
σχολική χρονιά με υγεία, δύναμη και 
αλληλεγγύη!»



Διοργανώθηκε από το δήμο Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης και την Ελληνική Εταιρεία 
Μαστολογίας - Πραγματοποιήθηκαν ομιλίες και δωρεάν προληπτικές εξετάσεις

Τ
ην Παρασκευή 11 Σεπτεμ-
βρίου το απόγευμα ξεκίνησε 
η Διήμερη δράση της  Ελλη-
νικής Εταιρείας Μαστολογίας 

στο Δερβένι  Κορινθίας για την ευαισθη-
τοποίηση του κατοίκων στην έγκαιρη δι-
άγνωση και αντιμετώπιση του καρκίνου 
του μαστού. Στην εκδήλωση παρευρέθη-
σαν  ο Δημάρχος Ξυλοκάστρου-Ευρω-
στίνης Βλάσης Τσιώτος, ο εκπροσώπος 
της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχεί-
ρησης "Η Φωνή της Υπαίθρου" Ανδρέας 
Παπαγεωργόπουλος, ο Προέδρος της 
Δευτεροβάθμιας Ενώσεως Φορέων 
Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας 

της Περιφέρειας Πελοποννήσου "Ο Πέ-
λοπας" Ιωάννης Λαγός,  Πολιτιστικοί Σύλ-
λογοι της Δ.Ε. Ευρωστίνης και κάτοικοι, 
τηρώντας όλους τους προβλεπόμενους  
κανόνες έναντι του κοροναϊού (Covid 
19), . Ομιλητές οι ιατροί,  η Πρόεδρος 
της Εταιρείας  Καθ. κ. Λυδία Ιωαννίδου 
Μουζάκα, η Γεν. Γραμματέας κ. Πολυτί-
μη Λεονάρδου και ο τ. Αντιπρόεδρος της 
Εταιρείας κ. Αποστολος Μανδρέκας.

Επί της διοργάνωσης εκ μέρους του 
Δήμου η Ειδική Συνεργάτης του Δημάρ-
χου Πένυ Χαρλαύτη, ο Αντιδήμαρχος 
Δ.Ε. Ευρωστίνης Ανδρέας Καραβάς και 
ο Πρόεδρος της Κοινότητας Δερβενίου 

Ιωάννης Ροδόπουλος.
 Με την έναρξη της εκδήλωσης η 

Πρόεδρος κ. Μουζάκα πρότεινε και τη-
ρήθηκε ενός λεπτού σιγή, εις μνήμην της 
αιφνίδια εκλιπούσης  Αγγελικής Γιώτη 
Νανοπούλου, συζύγου του Δημάρχου 
Κορινθίων Βασίλη Νανόπουλου.

Στο τέλος της εκδήλωσης οι τρεις 
ανωτέρω ιατροί ομιλητές απάντησαν 
σε όλα τα ερωτήματα που τέθηκαν από 
τους παριστάμενους.

 Σε ανταπόδοση της πρόσκλησης για 
την εκδήλωση προσφέρθηκε στους Επι-
σήμους το αναμνηστικό βιβλίο της ΕΕΜ 
για τα 40 χρόνια Επιστημονικής και Κοι-

νωνικής προσφοράς της στην Ελληνική 
κοινωνία.

Την επομένη, Σάββατο 12 Σεπτεμβρί-
ου από τις 09:00 έως τις 17:00, οι ιατροί 
της ΕΕΜ Λυδία Μουζάκα, Πολύτιμη 
Λεονάρδου και Δημήτριος Χάψας εξέ-
τασαν 39 γυναίκες. Όλες οι εξεταζόμε-
νες υποβλήθηκαν σε λήψη ιστορικού, 
κλινική εξέταση,  υπερηχογράφημα 
μαστών και προσδιορισμό κινδύνου για 
ανάπτυξη καρκίνου μαστού. Στις εξετα-
ζόμενες που διαπιστώθηκαν ευρήματα 
έγινε λήψη δειγμάτων, τα οποία θα εξε-
τασθούν δωρεάν από το Κυτταρολογικό 
Εργαστήριο Alpha Prolypsis.
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Διήμερη δράση για την πρόληψη του 
καρκίνου του μαστού στο Δερβένι

Έναρξη εγγραφών στο Δημοτικό Ωδείο Ευρωστίνης
Το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ 

ξεκινά τη νέα διδακτική χρονιά 2020-
21 προσκαλώντας μικρούς και μεγά-
λους να ταξιδέψουν μαζί του και να 
γνωρίσουν τον θαυμαστό κόσμο της 
μουσικής. Το Ωδείο είναι αναγνωρισμέ-
νο από το κράτος, από το 2010, και δί-
νει πιστοποιημένους τίτλους σπουδών 
από το Υπουργείο Πολιτισμού.

Οι εγγραφές άρχισαν, ενώ τα μαθή-
ματα θα ξεκινήσουν στις 14 Σεπτεμβρί-
ου (εκτός αν υπάρξει νέα ανακοίνωση 
από το ΥΠΠΟΑ). Τα μαθήματα οργάνων 
είναι ατομικά. Τα γενικά θεωρητικά μα-
θήματα γίνονται σε ολιγομελή τμήματα.

Όπως και την προηγούμενη χρονιά, 
τα μαθήματα θα γίνονται κάθε εβδομά-

δα, απογευματινές ώρες, οι δε εγγρα-
φές μπορούν να γίνονται όλο τον χρόνο 

στη Γραμματεία του Δ.Ω.Ε.. Η λειτουρ-
γία του Ωδείου στη συγκεκριμένη χρο-

νική περίοδο προσαρμόζεται απόλυτα 
με τις αποφάσεις του ΕΟΔΔΥ (τήρηση 
αποστάσεων, χρήση μάσκας, τακτικός 
καθαρισμός και απολύμανση, κλπ).

Στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτι-
κής του Δήμου η εγγραφή στο Δ.Ω.Ε. 
είναι Δωρεάν, τα δίδακτρα πολύ οικο-
νομικά, με παροχές-εκπτώσεις ανα-
λόγως την περίπτωση/κατηγορία, ενώ 
ειδικές τιμές ισχύουν για τα μέλη των 
Φιλαρμονικών Ορχηστρών του Δήμου 
Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΕΓΓΡΑΦΕΣ :
Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή : 5:30 

– 8:30 μ.μ., Τηλ.: 6942 983861 (καθώς 
και τις ημέρες και ώρες των μαθημά-
των): κτίριο ΠΑ.ΠΟ.ΚΕ.ΔΕ. στο Δερβένι
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Συναντήσεις του Γιώργου Δέδε με τους Δημάρχους 
Σικυωνίων και Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης

Η αναβάθμιση του οδικού άξονα Γκούρα - Στενό - Σαραντάπηχο - Ευρωστίνη  να προωθηθεί άμεσα στο ΕΣΠΑ 
της Περιφέρειας – Ολοκλήρωση της μελέτης αντιδιαβρωτικής προστασίας του Κορινθιακού – Υλοποίηση τώρα 

των αντιπλημμυρικών έργων για την Κορινθία 

Σειρά διαδοχικών συναντήσεων 
πραγματοποίησε την Τετάρτη 
2 Σεπτεμβρίου 2020, ο επικε-

φαλής της περιφερειακής παράταξης 
«ΝΕΟΙ ΔΡΟΜΟΙ για την Πελοπόννησο», 
Γιώργος Δέδες, με τους Δημάρχους 
Σικυωνίων, Σπύρο Σταματόπουλο και 
Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης,  Βλάση 
Τσιώτο, προκειμένου να συζητηθούν οι 
εξελίξεις σε ζητήματα αιχμής και σημα-
ντικά έργα που αφορούν στην περιοχή. 
Στην πρώτη σύσκεψη που πραγματο-
ποιήθηκε στο Δημαρχείο Ξυλοκάστρου 
συμμετείχε και ο Βουλευτής Κορινθίας 
του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Ψυχογιός. Τον 
Γιώργο Δέδε συνόδευαν οι περιφερει-
ακοί Σύμβουλοι, Αναστάσιος Μποζίκης 
και Χρήστος Καρσιώτης, καθώς και τα 
στελέχη της Περιφερειακής Παράταξης, 
Σοφία Φιλιππάκη και Βλάσης Τσιάμης.

Κοινά θέματα αιχμής, που αφορούν 
και τους δύο Δήμους, αναδείχθηκαν ο 
οδικός άξονας Γκούρα -  Στενό - Σαρα-
ντάπηχο - Ευρωστίνη - Δερβένι, η αντι-
μετώπιση της διάβρωσης των ακτών και 
η αντιπλημμυρική θωράκιση: 
• Ο οδικός άξονας παράκαμψη Γκού-
ρας - παράκαμψη Στενού - Σαρα-
ντάπηχο -παράκαμψη Ευρωστίνης. 
Πρόκειται για το ορεινό οδικό πέταλο 
που συνδέει τους δήμους Σικυωνίων 
και Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης γύρω 
από το όρος Κυλλήνη και αφορά ολό-
κληρη τη δυτική Κορινθία. Συνίσταται 
στη ριζική αναβάθμιση του υφιστάμε-
νου δρόμου με παρακάμψεις και νέες 
χαράξεις σε τμήματά του, με κόστος 
που ανέρχεται στα 17,5 εκατομμύρια 
ευρώ. Η αναβάθμισή του θα αναδείξει 
με μοναδικό τρόπο το ορεινό τοπίο της 
περιοχής συμβάλλοντας στην τουριστι-
κή και εμπορική ανάπτυξή της. Ο Γιώρ-
γος Δέδες σημείωσε πως η Μελέτη 
του έργου είναι πλήρως δομημένη και 
συγκροτημένη, ενώ εκκρεμούν μόνο 
οι απαλλοτριώσεις. Τόνισε πως απαιτεί-
ται μέτωπο διεκδίκησης από τους δύο 
Δήμους και τις περιφερειακές παρατά-
ξεις προκειμένου να επιτευχθεί η έντα-
ξή του έργου στο τρέχον ΕΣΠΑ, αφού 
υπάρχει το περιθώριο από τα αναπορ-
ρόφητα ποσά για οδικά έργα της Περι-
φέρειας Πελοποννήσου.
• Η ολοκλήρωση της Μελέτης για τη 
Διάβρωση των Ακτών του Κορινθια-
κού Κόλπου. Για το μείζον ζήτημα της 
διάβρωσης των ακτών, το υπ’ αριθμόν 
ένα πρόβλημα της Κορινθίας, ο Γιώρ-
γος Δέδες υπενθύμισε πως το 2016 η 
Γενική Γραμματεία Υποδομών δημο-
πράτησε με 4,8 εκατομμύρια ευρώ τη 
μεγαλύτερη Μελέτη ακτομηχανικής 
που έγινε τις τελευταίες δεκαετίες στη 

χώρα μας, η οποία αντιμετωπίζει με ολι-
στικό, συστηματικό και οριστικό τρόπο, 
το πρόβλημα της διάβρωσης των νοτίων 
ακτών του Κορινθιακού Κόλπου, από τη 
γέφυρα του Ισθμού μέχρι τη γέφυρα 

Ρίου-Αντιρρίου. Ο Γιώργος Δέδες στηλί-
τευσε την καθυστέρηση που έχει επιδεί-
ξει η σημερινή ηγεσία του Υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών στην εξέλιξη 
του έργου.

• Αντιπλημμυρικά έργα. Όπως επιση-
μάνθηκε κατά τις συζητήσεις που έλα-
βαν χώρα στα δημαρχεία Κιάτου και 
Ξυλοκάστρου, η αντιπλημμυρική θωρά-
κιση είναι ζήτημα πρώτης γραμμής για 
τους δήμους της Κορινθίας. Ο Γιώργος 
Δέδες σημείωσε πως έχουν ολοκληρω-
θεί από τους παραχωρησιούχους του 
αυτοκινητόδρομου της Ολυμπίας Οδού 
οι προμελέτες που εξασφάλισε, αδαπά-
νως για το Δημόσιο, η προηγούμενη πο-
λιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών 
και Μεταφορών. Υπάρχει πλέον σχέδιο 
παρεμβάσεων σε συγκεκριμένα σημεία, 
ανάλογα με την πλημμυρική επικινδυ-
νότητά τους. Απαιτείται κοινή δράση 
Περιφέρειας και Δήμων ώστε να πιεστεί 
το Υπουργείο για να προχωρήσουν τα 
έργα κατά μήκος του οδικού άξονα και 
σε όλες τις εγκάρσιες διευθετήσεις ρε-
μάτων, χειμάρρων και ποταμών. 

Στο Κιάτο, συζητήθηκε επιπλέον το 
θέμα του οδικού άξονα Νεμέα - Κιάτο. 
Η παράταξη “ΝΕΟΙ ΔΡΟΜΟΙ” υποστηρί-
ζει το τεκμηριωμένο αίτημα του Δήμου 
Σικυωνίων να ολοκληρωθεί άμεσα η 
Μελέτη και να υπογραφεί η Προγραμ-
ματική Σύμβαση ανάμεσα στο Δήμο 
και την Περιφέρεια Πελοποννήσου, 
ώστε να προχωρήσει ο πολύ σημαντι-
κός αυτός δρόμος που θα συμβάλλει 
στην τουριστική και εμπορική ανάπτυ-
ξη της περιοχής με την αξιοποίηση της 
υδρολεκάνης του Ασωπού, όπως αυτή 
θα προκύψει με την κατασκευή του 
φράγματος. Επίσης, στηρίζει το Δήμο 
Σικυωνίων στις προσπάθειές του για 
την πραγματοποίηση των αρδευτικών 
έργων που έχει ανάγκη, προκειμένου 
να στηριχθεί η αγροτική παραγωγή στις 
δύσκολες συνθήκες που διαμορφώνει 
η κλιματική αλλαγή. 
Στο Δήμο Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης, 
ανάλογο ζήτημα είναι η κατασκευή της 
λιμνοδεξαμενής στη Ρίζα και των αρ-
δευτικών της δικτύων. Πρόκειται για 
έργο της τάξης των 18 εκατομμυρίων 
ευρώ, ώριμο και λειτουργικό, με έτοι-
μη τη σχετική Μελέτη το οποίο θα μπο-
ρεί να αρδεύσει έως 4.000 στρέμματα 
καλλιεργήσιμης γης. 
Μιλώντας για τη φιλοσοφία με την 
οποία η παράταξη των “ΝΕΩΝ ΔΡΟ-
ΜΩΝ” πολιτεύεται στο Περιφερειακό 
Συμβούλιο, ο Γιώργος Δέδες επισή-
μανε ότι δεν αναλώνεται σε μάχες χα-
ρακωμάτων αλλά, διατηρώντας την 
πολιτική της αυτονομία, συμβάλλει ου-
σιαστικά στα κεντρικά πελοποννησιακά 
ζητήματα, διεκδικητικά και δημιουρ-
γικά, πάντα με γνώμονα το συμφέρον 
των Πελοποννησίων πολιτών. 



Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μ. Βορίδης, ο υφυπουργός Έρευνας και Τεχνολογίας Χρ. Δήμας, 
ο υφυπουργός Περιβάλλοντος Ν. Ταγαράς, η βουλευτής Κορινθίας Μαριλένα Σούκουλη και οι δήμαρχοι 

Σικυωνίων Σπ. Σταματόπουλος και Νεμέας Κων. Φρούσιος συζήτησαν για το μέλλον της ελληνικού super food

Τ
ην Πέμπτη 10/9/2020 πραγ-
ματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη 
με τον Υπουργό Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων, κο 

Βορίδη Μ., τους υφυπουργούς Ταγαρά 
Νικ. & Δήμα Χρ., τη βουλευτή Κοριν-
θίας κα Σούκουλη  Μαρ., το Δήμαρχο 
Σικυωνίων,  κο Σταματόπουλο Σπ. και 
το Δήμαρχο Νεμέας,  κο Φρούσιο Κων.

  Το θέμα συζήτησης αφορούσε στην 
πρόταση που είχε κατατεθεί σχετικά με 
την αναδιάρθρωση της κορινθιακής 
σταφίδας. Η πραγματοποίηση του συ-
γκεκριμένου αιτήματος θα βοηθήσει 
σημαντικά την οικονομική τόνωση της 
ημιορεινής Κορινθίας, ιδιαίτερα στις 
δύσκολες εποχές που διανύει  η κάθε 
αγροτική οικογένεια.

  Η συζήτηση κινήθηκε σε θετικό κλί-
μα και ο κος Βορίδης δεσμεύτηκε πως 
μέχρι το Δεκέμβριο θα διερευνήσει 
εναλλακτικούς δρόμους για την επίλυ-
ση του προαναφερθέντος αιτήματος.

Κορινθιακή σταφίδα: Ο μαύρος 
χρυσός της Ελλάδας

Είναι μία από τις υπερτροφές που πα-
ράγει η ελληνική γη και παρέχει πλειάδα 
θρεπτικών συστατικών. Διόλου τυχαία 
την έχουν αποκαλέσει «μαύρο χρυσό». 
Βάλτε αυτή την πολύτιμη τροφή στην 
καθημερινότητά σας. Κορινθιακή σταφί-
δα: Ο μαύρος χρυσός της Ελλάδας

Η κορινθιακή σταφίδα ως προϊόν στα-
φιδοποίησης (μετατροπής δηλαδή, του 
σταφυλιού σε σταφίδα) είναι πλούσια σε 
φυτικές ίνες, σάκχαρα και μικροθρεπτι-

κά συστατικά με ιδιαίτερη αξία για τον 
ανθρώπινο οργανισμό. Μέρος των φυτι-
κών ινών της σταφίδας αφορά τις λεγό-
μενες φρουκτάνες, πρεβιοτικά με θετική 
επίδραση σε πολλούς δείκτες υγείας.

Ως πρεβιοτικό καθορίζεται κάθε άπε-
πτο διατροφικό συστατικό που επηρεά-
ζει ευεργετικά τη χλωρίδα του παχέος 
εντέρου, με το να προάγει επιλεκτικά την 
ανάπτυξη και/ή τη δράση ενός ή μίας 
ομάδας βακτηρίων, τα οποία αποδεδειγ-
μένα βελτιώνουν την υγεία του οργανι-
σμού. Φανταστείτε πως κάθε φορά που 
καταναλώνετε κορινθιακή σταφίδα, τρέ-
φετε τα καλά βακτήρια του εντέρου σας.

Πρεβιοτικά: Τι είναι, πηγές και 
πως μας ωφελούν 

Για ένα κιλό σταφίδας απαιτούνται 
περίπου τρία κιλά σταφυλιών τα οποία 
υπόκεινται σε ξήρανση, κυρίως στον 
ήλιο και χωρίς τη χρήση προσθέτων. 
Η υψηλή περιεκτικότητά της σε σάκχα-
ρα και, επομένως, σε άμεσης μορφής 
ενέργεια αποτελεί τη βασική αιτία ταύτι-
σης της σταφίδας με θερμαντική τροφή, 
απαραίτητη συντροφιά κάθε ορειβάτη.

Στο παρελθόν, αυτό το χαρακτηριστι-
κό της βρέθηκε στο επίκεντρο διαφημι-
στική καμπάνιας που προσδιόριζε την 
κορινθιακή σταφίδα ως εναλλακτική 
πρόταση για το σχολικό κολατσιό.

Το θρεπτικό στοιχείο που δεσπόζει 
στην κορινθιακή σταφίδα είναι σίγουρα 
το κάλιο, ενώ οι πιο πρόσφατες αναλύ-
σεις υποδεικνύουν πως αξιοσημείωτο 
είναι το περιεχόμενό της σε αντιοξει-
δωτικά (βανιλλικό οξύ, γαλλικό οξύ, 
καφεϊκό οξύ, κερκετίνη, ανθοκυανίνες 
κ.α.) αλλά και σε υδατοδιαλυτές βιταμί-
νες Β1,Β2, Β6, C, παρ’ ότι πρόκειται για 
αποξηραμένο φρούτο.

Κορινθιακή σταφίδα και κερκε-
τίνη: Υψηλή απορροφησιμότητα, 
πολλαπλά τα οφέλη

Δύο κουταλιές της σούπας κοριν-
θιακή σταφίδα ισοδυναμούν με μια 
μικρομερίδα φρούτου και στο πλαίσιο 
της μεσογειακής διατροφής πρέπει να 
καταναλώνουμε μία ποικιλία τριών μι-
κρομερίδων φρούτων ημερησίως (μία 
μικρομερίδα φρούτου ισούται με ένα 
μήλο, μισό αχλάδι, ένα μικρό πορτο-

κάλι κ.λπ.) όπως αναφέρουν οι διαιτο-
λόγοι Κωνσταντίνος Ξένος και Αστερία 
Σταματάκη στο βιβλίο τους «Γνωρίστε 
τα ελληνικά super foods».

 
Ευεργετικά οφέλη – Εντυπωσιακά 
επιστημονικά στοιχεία

Μελέτη επιστημόνων του Χαροκό-
πειου Πανεπιστημίου που διερεύνησε 
τη δράση ειδικού εκχυλίσματος της 
κορινθιακής σταφίδας σε ανθρώπινα 
καρκινικά κύτταρα του παχέος εντέ-
ρου, κατέληξε στο συμπέρασμα πως 
το εκχύλισμα είχε σημαντικές αντιοξει-
δωτικές, αντιφλεγμονώδεις και κυττα-
ροπροστατευτικές επιδράσεις.

Άλλωστε η αντιοξειδωτική δράση 
της κορινθιακής σταφίδας έχει πιστο-
ποιηθεί με αναλύσεις Ελλήνων επιστη-
μόνων και στο παρελθόν. Η επίδραση 
ειδικού εκχυλίσματος κορινθιακής 
σταφίδας έχει διερευνηθεί εργαστηρι-
ακά και σε ανθρώπινα καρκινικά κύτ-
ταρα του στομάχου (AGS) με ανάλογα 
εξαιρετικά αποτελέσματα.

Άλλη μελέτη σε άτομα με Σακχα-
ρώδη Διαβήτη τύπου 2, έδειξε ότι η 
κορινθιακή σταφίδα (που αντικατέστη-
σε δύο μικρομερίδες άλλων φρούτων 
του διαιτολογίου) βοηθά στη ρύθμιση 
της διαστολικής (μικρής) πίεσης αυτών 
των ατόμων και μάλιστα χωρίς να δια-
ταράξει τα επίπεδα σακχάρου νηστείας, 
όπως θα περιμέναμε λόγω των αυξη-
μένων σακχάρων που εμπεριέχει η 
σταφίδα. Κρίνεται, λοιπόν, ασφαλής και 
γι’ αυτό το ιδιαίτερο γκρουπ ασθενών.
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Συνάντηση Νανόπουλου με τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου 
Κορινθίας για επιχειρηματικότητα και τουρισμό

Τον Δήμαρχο Κορινθίων κ. Βασίλειο 
Νανόπουλο, επισκέφθηκε στο γραφείο 
του ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου 
Κορινθίας, κ. Παναγιώτης Πιτσάκης 
και ο διευθυντής της Αναπτυξιακής του 
Επιμελητηρίου Κορινθίας, κ. Σωτήρης 
Κοροβήλος, την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 
2020, για να συζητήσουν θέματα που 
αφορούν την Κορινθία και την ανάπτυξη 
της. 

Στη κορυφή της ατζέντας τέθηκε η 
από κοινού υποβολή χρηματοδοτού-
μενων προγραμμάτων με στόχο την 
βιώσιμη ανάπτυξη, την ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέ-
φειας του δήμου, την προστασία του 
περιβάλλοντος και την δημιουργία νέων 
θέσεων εργασίας. 

Ο κ. Πιτσάκης και ο κ. Νανόπουλος 
στη συνέχεια συζήτησαν αναλυτικότερα 
για την θερμοκοιτίδα επιχειρηματικό-
τητας, ως εργαλείο οικονομικής ανά-
πτυξης σχεδιασμένο να επιταχύνει την 
ανάπτυξη και την επιτυχία νεοϊδρυθει-
σών και εκκολαπτόμενων επιχειρήσε-
ων. Ειδικότερα, μέσω της δράσης αυτής 

προβλέπεται να χρηματοδοτηθεί η υπο-
στήριξη της λειτουργίας θερμοκοιτίδων, 
οι οποίες θα προσφέρουν σε κατάλληλα 
διαμορφωμένους χώρους κοινές υπο-
δομές και ειδικές υπηρεσίες, διευκο-
λύνοντας το ξεκίνημα και την ανάπτυξη 
νέων επιχειρήσεων.

Ο Δήμαρχος Κορινθίων, στα πλαίσια 

μιας γενικότερης ενημέρωσης για τον 
δήμο Κορινθίων, πληροφόρησε τον 
Πρόεδρο του Επιμελητήριου Κορινθίας 
για την εξέλιξη των έργων της πλατείας 
στα Περιβολάκια διαβεβαιώνοντας τον 
ότι όλα βαίνουν καλώς παρά τις ενστά-
σεις και τις αντιπαλότητες που συναντά-
ει στο θέμα αυτό.

Δεν παρέλειψαν επίσης να σχολι-
άσουν το κομμάτι του τουρισμού της 
Κορινθίας για την φετινή σεζόν. Ανα-
φέρθηκαν στις προωθητικές ενέργει-
ες (διαφημιστικά βίντεο, ιντερνετική 
προβολή κ.α) που πραγματοποιήθηκαν 
συντονισμένα και από τις δύο πλευρές, 
δηλώνοντας ικανοποιημένοι με την 
τουριστική κίνηση της περιοχής δεδο-
μένου των συνθηκών. Τέλος, συμφώ-
νησαν ότι όταν οι φορείς συνεργάζονται 
για ένα κοινό σκοπό αρμονικά, τότε το 
αποτέλεσμα δεν μπορεί παρά να δικαι-
ώνει τους πάντες. 

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κο-
ρινθίας έκλεισε την συνάντηση δηλώ-
νοντας χαρακτηριστικά ‘’Με ομόνοια 
και σύμπνοια, παραμερίζοντας οποιεσ-
δήποτε παραταξιακές σκοπιμότητες, 
μπορούμε να πετύχουμε τα καλύτερα 
δυνατά αποτελέσματα. Αρκεί να είμα-
στε όλοι προσηλωμένοι στην ευημερία 
του τόπου μας. Και ας μην ξεχνάμε ότι η 
ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας είναι 
άρρηκτα συνδεμένη με το καλό της το-
πικής κοινωνίας.’’

Με ιδιαίτερη επιτυχία η e-ημερίδα για τη "Γέφυρα" 
Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε 

η ενημερωτική e-ημερίδα με τίτλο «Νέο 
πρόγραμμα ΓΕΦΥΡΑ.  Ποιοι οι δικαιού-
χοι - πως μπορούν να αιτηθούν κρατική 
επιδότηση διάρκειας 9 μηνών;»  η οποία 
πραγματοποιήθηκε σήμερα Παρασκευή 
4 Σεπτεμβρίου 2020, μέσω τηλεδιάσκε-
ψης. 

Την εκδήλωση διοργάνωσε το Επιμε-
λητήριο Κορινθίας με αφορμή την πρό-
σκληση της Ειδικής Γραμματείας Διαχεί-
ρισης Ιδιωτικού Χρέους του Υπουργείου 
Οικονομικών. 

Εισηγητής στην e-ημερίδα ήταν ο 

Ειδικός Γραμματέας Ιδιωτικού Χρέους, 
κος Φώτης Κουρμούσης ενώ συντονι-
στής ήταν ο πρόεδρος του Επιμελητη-
ρίου Κορινθίας, κος Παναγιώτης Πιτσά-
κης.  

Στόχος της εκδήλωσης, ήταν να ενη-
μερωθούν όλοι οι δικαιούχοι έτσι ώστε 
να αιτηθούν και να λάβουν την κρατική 
επιδότηση των δανείων τους που έχουν 
υποθήκη την 1η κατοικία.

Με το πέρας της παρουσίασης του 
προγράμματος, ο κος Κουρμούσης 
δέχτηκε ερωτήσεις από τους συμμετέ-
χοντες ενώ ο πρόεδρος του Επιμελη-

τήριου τους προέτρεψε να επικοινωνή-
σουν με το Επιμελητήριο Κορινθίας σε 
περίπτωση που χρειαστούν περαιτέρω 
διευκρινίσεις κατά την διάρκεια της αί-
τησης τους. 

O κος Πιτσάκης συνεχάρη τον κ. 
Κουρμούση και το Υπουργείο Οικονο-
μικών για τα μέτρα που θεσπίστηκαν 
για την προστασία της 1ης κατοικίας 
αλλά και για το νέο νομοσχέδιο για την 
ρύθμιση των οφειλών. Ανέφερε χαρα-

κτηριστικά ότι με τις προτάσεις της κυ-
βέρνησης, δίνεται μια δεύτερη ευκαιρία 
σε όσους έπεσαν τα χρόνια της κρίσης 
να ανακάμψουν και στην οικονομία της 
χώρας μας να ανασηκωθεί. 

Η e-ημερίδα έκλεισε με την ευχή 
του προέδρου ότι την επόμενη φορά η 
ενημέρωση από τον κ. Κουρμούση  θα 
πραγματοποιηθεί διά ζώσης με φυσική 
παρουσία, έχοντας όλοι επιστρέψει στην 
επιθυμητή κανονικότητα. 



Πριν λίγες μέρες, στις 14 
Σεπτεμβρίου 2020, χτύ-
πησε το πρώτο κουδούνι 
μιας σχολικής χρονιάς 

ιδιαίτερης και πολύ διαφορετικής 
από όλες τις προηγούμενες. Με 
πρωτόγνωρες συνθήκες οι μαθητές 
καλέστηκαν στα σχολεία και στις τά-
ξεις τους για να παρακολουθήσουν 
τα μαθήματά τους τηρώντας παράλ-
ληλα αυστηρά πρωτόκολλα υγιεινής 
και ατομικής προστασίας.
Παρά τον ιδιαίτερο χαρακτήρα αυτής 
της σχολικής χρονιάς που μόλις άρχι-
σε, δεν μπορεί κανείς να αρνηθεί ότι η 
ίδια λαχτάρα και αγωνία που μας συ-
ντροφεύει από τα παιδικά μας χρόνια, 
εμφανίζεται και πάλι, ενόψει της νέας 
σεζόν.
Η μυρωδιά των βιβλίων, τα καινούρ-
για τετράδια, τα καλοξυσμένα μολύ-
βια, η σάκα …το τάμπελτ! Για να μπαί-
νουν και στο νόημα της νέας εποχής! 
Και φυσικά η σταθερή φιγούρα πίσω 
από την έδρα: Η δασκάλα/ο δάσκα-
λος.
Στην πορεία του ελληνικού εκπαιδευ-
τικού συστήματος, ομολογουμένως 
ευτυχώς, το λειτούργημα του εκπαι-
δευτικού τιμήθηκε από σπουδαίους 

ανθρώπους που βοήθησαν με κάθε 
τρόπο ώστε η ελληνική κοινωνία να 
κάνει βήματα προς τα μπρος.
Γι’ αυτό λοιπόν, τη σημερινή μέρα, θα 
την αφιερώσουμε σε έναν από τους 
αυτούς τους φωτισμένους εκπαι-
δευτικούς που προσέφεραν πολλά, 
όχι μόνο στους μαθητές αλλά σε όλη 
την ελληνική κοινωνία: Στον Δημήτρη 
Κωτσοβίλη.

Ο ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΤΣΟΒΙΛΗΣ γεν-
νήθηκε το 1905 στους Καλλιάνους 
της Στυμφαλίας, όπου και τελείωσε 
το Δημοτικό Σχολείο, ενώ Γυμνάσιο 
πήγε στη Νεμέα. Πήρε πτυχίο παιδα-
γωγικής από τη Μαράσλειο Παιδα-
γωγική Ακαδημία Αθηνών και πρω-
τοδιορίστηκε το 1927 δάσκαλος σε 
Δημοτικό Σχολείο στις Σέρρες.
Τρία χρόνια αργότερα, το 1930, κατέ-
βηκε στην Αθήνα όπου μετεκπαιδεύ-
τηκε για δύο έτη στην Ανωτάτη Γεω-
πονική Σχολή Αθηνών κατ’ εφαρμογή 
του μέτρου της «γεωργικής μετεκ-
παιδεύσεως» των δασκάλων.
Η γεωργική μετεκπαίδευση του 1930
Το μέτρο αυτό εφάρμοσε η κυβέρνη-
ση του Ελ. Βενιζέλου σε δασκάλους 
ηλικίας έως 40 ετών, οι οποίοι επιλέ-

γονταν από τα κατά τόπους Εποπτικά 
Συμβούλια.
Τη χρονική εκείνη στιγμή, της ελλη-
νικής ιστορίας, η ανάγκη οργάνωσης 
της αγροτικής εκπαίδευσης ήταν επι-
τακτική εξαιτίας της γεωργικής προ-
όδου και της καθοδήγησης που είχαν 
ανάγκη οι ακτήμονες καλλιεργητές 
και κυρίως οι πρόσφυγες στους οποί-
ους είχε παραχωρηθεί γη. Επιπλέον, 
οι γεωργικές γνώσεις έπρεπε να με-
ταδοθούν σε όλη τη σπουδάζουσα νε-
ολαία γιατί αυτό θα συντελούσε στην 
αρτιότερη μόρφωσή της και στην αύ-
ξηση της παρατηρητικότητάς της και 

γιατί αυτός ήταν ο μόνος τρόπος για 
να αποδοθεί απ’ όλη την κοινωνία η 
δέουσα προσοχή στα γεωργικά ζη-
τήματα και να εξυψωθεί ο γεωργικός 
πολιτισμός.
Ο στόχος του μέτρου ήταν οι μετεκ-
παιδευμένοι δάσκαλοι να εκπαιδεύ-
σουν τους αποφοίτους του Δημοτικού 
που δεν θα συνέχιζαν στο Γυμνάσιο, 
ώστε ως αγρότες να λαμβάνουν βα-
σικές γνώσεις των μεθόδων καλλιέρ-
γειας.
Ο νόμος 4397/1929 περί στοιχειώ-
δους εκπαιδεύσεως συμπεριλάμβανε 
και ειδικές διατάξεις για τη λειτουργία 
αυτών των ιδρυμάτων που χαρακτη-
ρίζονταν ως «Κατώτερα Γεωργικά 
Σχολεία».
Σκοπός τους ήταν «η γεωργική πρα-
κτική μόρφωσις εκείνων, οίτινες μέλ-
λουσι να επιδοθώσιν εις το επάγγελμα 
του γεωργού, είτε ως καλλιεργηταί των 
ιδίων κτημάτων, είτε ως εργάται γε-
ωργοί εις ξένα κτήματα ή γεωργικάς 
επιχειρήσεις».

Η φοίτηση στα σχολεία αυτά ήταν διε-
τής και τα μαθήματα που διδάσκονταν 
ήταν: Γεωργία, κτηνοτροφία, δενδρο-

ΩΡΑΡΙΟ ΙΑΤΡΕΙΟΥ: 

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

ΣΑΒΒΑΤΟ    09:00 - 12:00 [ΒΡΑΧΑΤΙ]

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

e-mail: korantaniskonstantinos26@gmail.com

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡ. 
ΚΟΡΑΝΤΑΝΗΣ

Υπ. ∆ιδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Παν/µίου Αθηνών
Συνεργάτης Γ́  Παθολογικής Κλινικής Νοσοκοµείου 

“ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ”
τ. ιατρός Κλινικής Παθολογικής Φυσιολογίας ΓΝΑ Λαϊκό

ΙΑΤΡΟΣ - ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ

εξέταση µε εξειδικευµένα διαγνωστικά µέσα 
  (Ηλεκτροκαρδιογράφηµα,   υπέρηχος)

27ΠΟΛΙΤΏΝ
Γνώμη Τοπική Ιστορία
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Δημ. Κωτσοβίλης: Ένας φωτισμένος δάσκαλος 
της δεκαετίας του ’30 στο Μούλκι και το Κιάτο

Ο εκπαιδευτικός από τους Καλλιάνους που δίδαξε σύγχρονες μεθόδους αγροτικής καλλιέργειας  
και κτηνοτροφίας στους μαθητές του μεταξύ 1932-1938 – Συνέγραψε βιβλίο Εκλαϊκευμένων  

Γεωπονικών Γνώσεων προτείνοντας πρωτοποριακές πρακτικές

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

ΤΑΧΙ
Volkswagen Passat

ΕΔΡΑ ΚΙΑΤΟ 6940287828

ΠΩΛΕΙΤΑΙ  ∆ευτέρα έως Σάββατο 9.00 -13.30
Τρίτη, Πέµπτη, Παρασκευή 18.00 - 20.30

28ης Οκτωβρίου 28 Κιάτο, 20200

τηλ.: 27420.22456 κιν.: 6971.618.925
e-mail: errisof@hotmail.com

ΕΡΡΙΚΟΣ Α. 
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ

• Παροχή Υπηρεσιών • Χειρουργικές Επεµβάσεις  

• Φάρµακα • Είδη Pet Shop • 

κομία και κηπουρική, γεωργική βιο-
μηχανία, αμπελουργία, μελισσοκομία, 
σηροτροφία και κτηνοτροφία, στοιχεία 
υγιεινής και στοιχεία κτηνιατρικής, 
προς τούτοις δε και μαθήματα γενικής 
μορφώσεως, νέα ελληνικά, θρησκευ-
τικά, ιστορία, πρακτική αριθμητική και 
γεωμετρία.
Διακρίνονταν σε τρία είδη, «αναλόγως 
των κατά τόπους κρινομένων επικρα-
τεστέρων κλάδων της γεωργίας, Α) εις 
σχολεία με ειδικότητα την μεγάλην καλ-
λιέργειαν, Β) εις σχολεία με ειδικότητα 
την κτηνοτροφίαν και Γ) εις σχολεία με 
ειδικότητα την δενδροκομίαν και αμπε-
λουργίαν».
Το πτυχίο που ελάμβαναν οι μετεκ-
παιδευόμενοι ήταν ισότιμο του Πανε-
πιστημίου και αυτός ο τρόπος διδα-
σκαλίας της αγροτικής καλλιέργειας 
διατηρήθηκε έως το 1940.
Το 1932, αφού τελείωσε την μετεκ-
παίδευσή του στη Γεωργική Σχολή, ο 
Δημήτριος Κωτσοβίλης μετατέθηκε 
στο Δημοτικό Σχολείο Μουλκίου. 
Στο χωριό παντρεύτηκε την Άννα 
Ρουμπέκα και απέκτησε τρία παιδιά: 
τον Ευάγγελο, την Παναγιώτα και τη 
Βασιλική.

Η συμβολή του στην γεωργική 
εκπαίδευση
Στο Δημοτικό Σχολείο Μουλκίου όπου 
είχε μετατεθεί, όπως είπαμε, φύτεψε 
μουριές και ανέπτυξε σημαντικά την 

μελισσοκομία εκπαιδεύ-
οντας τους μαθητές του. 
Παράλληλα, προσπαθού-
σε με κάθε μέσο να εμ-
φυσήσει στους ντόπιους 
αγρότες την ανάγκη 
να ασχοληθούν με νέα 
εμπορεύσιμα προϊόντα, 
πέραν των παραδοσια-
κών καλλιεργειών της 
σταφίδας και των οπω-
ροκηπευτικών.
Το 1936, όπως έχουμε 
δει και σε προηγούμε-
νο άρθρο μας, τον βρί-
σκουμε στο Δημοτικό 
Σχολείο Μουλκίου να 
καθοδηγεί τους μαθητές 
του στην εκτροφή κου-
νελιών.
Το 1937 εξέδωσε το 
βιβλίο με τίτλο «Εκλα-
ϊκευμέναι Γεωπονι-
καί γνώσεις» το οποίο 
απευθυνόταν στον γεωρ-
γικό πληθυσμό και περιελάμβανε άρ-
θρα που είχε δημοσιεύσει μεταξύ των 
ετών 1933 και 1936 στην εφημερίδα 
«Νέα Κόρινθος» αλλά και νέα στοιχεία 
και εργασίες που αναλύονταν στα εξής 
κεφάλαια:
1. Πώς, εις ποία μέρη και τι είδους 

δέντρα, πρέπει να φυτεύωμεν εις 
την περιφέρειά μας. Η αχλαδιά, η 
μηλιά, η καρυδιά, η ροδακινιά, η 

μυγδαλιά, η 
βερικοκιά, η κερασιά, η βυσσινιά

2. Φύτευμα, εμβολιασμός γκορι-
τσών. Γιατί πρέπει να λιπαίνουμε 
το σιτάρι, με τι τύπο λιπάσματος, με 
ποια δόση πότε και πώς. Ο φώσφο-
ρος, το κάλι. Η μεντάνα, το ιδεώδες 
σιτάρι για τα βαριά χωράφια της πε-
ριφέρειάς μας.

3. Πώς πρέπει να οργανωθούν οι γε-
ωργικές οικογένειες των πεδινών 
και ορεινών περιοχών, η χρησιμό-
τητα της συζύγου στις γεωργικές 
καλλιέργειες

4. Η φιστικιά, ο συνδυασμός γεωργί-
ας και κτηνοτροφίας.

Το 1938 μετατέθηκε στο Δημοτικό 
Σχολείο Τραγάνας και εν συνεχεία, το 
1943, στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Κιά-
του, όπου υπηρέτησε επί σειρά ετών. 
Το 1955 διορίσθηκε διευθυντής στο 
παραπάνω σχολείο όπου έλαβε σειρά 
εκσυγχρονιστικών μέτρων, ενισχύ-

οντας την υλικοτεχνική υποδομή 
(θρανία, βιβλιοθήκες, βιβλία, χάρ-
τες, όργανα φυσικής και χημείας, 
κ.ά.) αλλά και τις εκπαιδευτικές 
δράσεις ώστε να καταφέρει στη δι-
άρκεια της θητείας του να μειώσει 
σημαντικά τον αναλφαβητισμό στην 
περιοχή και να αυξήσει κατακό-
ρυφα τον αριθμό των παιδιών που 
έπαιρναν απολυτήριο Δημοτικού.
Παράλληλα, όπως διασώζεται από 
προφορικές μαρτυρίες, έκανε δω-
ρεάν φροντιστήρια σε άπορα παιδιά 
που θα έδιναν εξετάσεις εισαγωγής 
στο Γυμνάσιο.

Ο φωτισμένος δάσκαλος, ο Δημή-
τρης Κωτσοβίλης, λαμπρό παρά-
δειγμα εκπαιδευτικού με ευρεία 
προσφορά στην κοινωνία πέθανε 
στις 10 Σεπτεμβρίου 1979 σε ηλικία 
73 ετών από ανακοπή καρδιάς και 
ετάφη στο Κιάτο, αφήνοντας πίσω 
του ένα σπουδαίο έργο και οπωσδή-
ποτε γενιές νέων αγροτών που είχαν 

εκπαιδευθεί στα χέρια του.

* Ευχαριστούμε πολύ την κ. Μύρτα 
Κίσσα-Κωτσοβίλη για τις πολύτιμες 

πληροφορίες που μας έδωσε.

Έρευνα-κείμενα-επιμέλεια: Γιώτα 
Χρ. Αθανασούλη

Πηγές:
• Γεωργίου Κασκαρέλη, Το χρονι-

κό του 1ου Δημοτικού Σχολείου 
Κιάτου (1940-2018), εκδόσεις 
Ίσθμιον

• Αρχείο Εφημερίδων Ελληνικής 
Βουλής

• Εθνικό Τυπογραφείο, Φύλλα 
Εφημερίδας της Κυβερνήσεως

• Ψηφιακό αρχείο Ιδρύματος 
Ελευθερίου Βενιζέλου

• Αγγελικής Δήμου, Οι προσπάθει-
ες για τη γεωργική εκπαίδευση 
την περίοδο του Μεσοπολέμου
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Διδάσκουν:
ΓΩΓΩ ΧΟΝΔΡΟΓΙΩΡΓΑΚΗ

ΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΣΑΚΗΣ
ΑΙΘΟΥΣΑ ΚΑΠΗ 
ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΤΜΗΜΑΤΑ:

* Mουσικοκινητικής αγωγής (3,5-5 ετών)

* Παιδικής-Εφηβικής Χορωδίας (7-14 ετών)

* Χορωδίας Ενηλίκων (15 ετών και άνω)

* Φωνητικής (14 ετών και άνω)

* Σύγχρονου Πιάνου   * Ηλεκτρικής κιθάρας
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΚΑΘΕ ΤΕΤΑΡΤΗ & ΣΑΒΒΑΤΟ

ΕΓ
ΓΡ
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ΕΣ

στη σελίδα μαs στο Facebook
Μουσικό Εργαστήρι Ζευγολατιού

6937 85 15 31
6974 09 14 77
6974 58 30 05
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ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ - ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ
• ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ • ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ • ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ

• PARK PILOT • ΓΡΥΛΟΙ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ • ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ
ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ

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

ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΓΗΡΟΚΟΜΟΙ, ΟΙΚΙΑΚΕΣ 

ΒΟΗΘΟΙ, ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ, BABYSITTER 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ 

Τηλ. 6940 699559
Παρέχουμε για φροντίδα ηλικιωμένων γηροκόμους, 

οικιακές βοηθούς, Ελληνίδες-αλλοδαπές για Ν. Κορινθίας.

ΑΜΕΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ

Βιβλίο

Γράφει η  ΛΙΤΣΑ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΉ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ
Σ. ΣΧΟΊΝΟΧΩΡΊΤΗΣ 
ΟΡΟΣ ΦΟΎΚΑΣ
(Σεληνούντιο, Απέσας, 
Οφέλτιο, Φωκάς)
Μυθολογία – Ιστορία – 
Λατρεία – Παραδόσεις
Β΄ ΕΚΔΟΣΗ

Κατηγορία: Ιστορική Λογοτεχνία
ISBN 9789609407489
Αριθμός σελίδων: 118
Έτος έκδοσης: 2019

Λίγα λόγια για το βιβλίο
Φουκάς είναι ένα ιδιαίτερα σημαντικό 
και αξιόλογο τοπόσημο της Κεντρικής 
Κορινθίας. Επί του όρους αναπτύσ-
σεται ο οχυρωμένος μεσαιωνικός οι-
κισμός «Φουκά» που διαδέχθηκε την 
αποικία της αρχαίας Άπεσσας. Εντός 
των μεσαιωνικών οχυρώσεων υπάρ-
χει σήμερα το εκκλησιαστικό σύνολο 
της Ζωοδόχου Πηγής που περιλαμ-
βάνει το ιστορικό διατηρητέο εκκλη-
σάκι της Παναγίας μέσα στο βράχο, 
τα ιστορικά διατηρητέα προκτίσματα 
για την παραμονή των πιστών και το 
ιστορικό διατηρητέο επιμελώς λαξευ-
τό κωδωνοστάσιο. Στην κορυφή του 
όρους σώζονται ίχνη από τον μεγάλο 
βωμό στάχτης που υπήρχε προς τιμή 
του Απεσαντίου Διός.
Η παρούσα δεύτερη έκδοση που κυ-
κλοφορεί από τις εκδόσεις «ΚΑΤΑ-
ΓΡΑΜΜΑ» είναι μια συμβολή στην 
τοπική ιστορία του δήμου Βέλου – Βό-
χας. Σκοπός του βιβλίου είναι αφενός 
η καταγραφή, η διάσωση και η προ-
βολή των Μνημείων του Τόπου μας, 
αφετέρου η γόνιμη επαφή και γνωρι-
μία της νέας γενιάς με την πολιτιστική 
κληρονομιά των προγόνων μας και 
τις ιστορικές μας ρίζες. Στόχος η πε-
ραιτέρω ανάδειξη και αξιοποίηση του 
όρους Φουκάς προς όφελος της τοπι-
κής μας κοινωνίας.

Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΜΑΣ
Κατά την ταπεινή μου γνώμη, πρό-

κειται για ένα ιστορικό βιβλίο που δεν 
πρέπει λείπει από το σπίτι κανενός 

συνδημότη μας, ανεξάρτητα από τη 
σχέση που έχει με τα βιβλία.

Μια άρτια, από κάθε πλευρά δου-
λειά, και πολύ περιποιημένη είναι 
η β’ έκδοση του βιβλίου αυτού, του 
συντοπίτη / συνδημότη μας ιστορι-
κού Κωνσταντίνου Σχοινοχωρίτη, 
ενός αξιόλογου επιστήμονα, που, αν 
και είναι νεαρός σε ηλικία, μάς έχει 
δώσει σημαντικά και αξιοθαύμαστα 
δείγματα έρευνας και γραφής.

Το βιβλίο του αυτό συμβάλλει 
στην ανάδειξη της τοπικής ιστορί-
ας της περιοχής μας, του Δήμου 
Βέλου - Βόχας. Είναι αναμφίβολα 
μια εξαιρετική πηγή πληροφοριών 
όσον αφορά την τοπική μας ιστορία 
όπου  μπορούν ανατρέξουν άτομα 
κάθε ηλικίας. Δεν χρειάζεται να κα-
τέχει κανείς ειδικές γνώσεις για να 
το κατανοήσει. Με πολύ απλό τρό-
πο, ακόμα και μόνο ξεφυλλίζοντας 
το, μπορεί να αντλήσει πολύ χρή-
σιμες πληροφορίες για την περιοχή 
μας.

Δεν αρκείται σε μια απλή αφήγηση 
της ιστορίας του τόπου μας, ανατρέχει 
σε πηγές και βιβλιογραφία, παρουσιά-
ζει χάρτες και σχεδιαγράμματα. Πολύ 
χρήσιμο και έξυπνο συνάμα είναι το 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ  που βρί-
σκεται στο τέλος του βιβλίου.

Θα ήταν μια μεγάλη παράλειψη αν 
δεν κάνουμε μια ξεχωριστή μνεία 
στον συνδημότη μας και περιφερειακό 
σύμβουλο κύριο Θάνο Πισιμίση, που 
στάθηκε αρωγός στην έκδοση αυτού 
του εξαιρετικού συγγράμματος. Χαιρό-
μαστε πραγματικά πολύ που υπάρχουν 
ακόμα άτομα του μεγέθους του, που 
συνεχίζουν να στηρίζουν πρόσωπα και 
πράγματα του τόπου μας.

Επειδή η ιστορική έρευνα δεν γνω-
ρίζει όρια, ευχόμαστε στον συγγραφέα 
μας, να συνεχίσει με τον ίδιο ζήλο αυτό 
που κάνει και να μας εκπλήσσει με 
κάθε νέο του πόνημα.

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ
Ο Κωνσταντίνος Σχοινοχωρίτης 

γεννήθηκε της 12 Μαρτίου έτους 1982 
στο Ζευγολατιό Κορινθίας, όπου ολο-
κλήρωσε τις εγκύκλιες σπουδές του 

(Δημοτικό – Γυμνάσιο – Λύκειο), Έχει 
γονείς τον Σάββα Σχοινοχωρίτη και 
την Ελένη Σχοινοχωρίτη - Καρού-
ντζου, και έναν αδερφό τον Χρήστο. Το 
2004 αποφοίτησε από το Τμήμα Ιστο-
ρίας (ΑΕΙ) του Ιονίου Πανεπιστημίου 
στη Κέρκυρα. Τον Μάρτιο του έτους 
2006 ανακηρύχθηκε υποψήφιος διδά-
κτωρ του τμήματος Μουσικών Σπου-
δών του Ιονίου Πανεπιστημίου με 
θέμα της διδακτορικής διατριβής “οι 
συντελεστές των παραστάσεων και το 
προσωπικό του Παλαιού Δημοτικού 
Θεάτρου Κέρκυρας” και επιβλέπων 
καθηγητή τον κ. Χάρη Ξανθουδάκη. 
Κατά τη χρονική περίοδο 2005 – 2007 
έλαβε τιμητική υποτροφία προγράμ-
ματος 2006 – 2007 από το Ίδρυμα 
Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) για τη 
διάκριση στις σπουδές και το ήθος.

Το χρονικό διάστημα Σεπτέμβριος 
2008 – Αύγουστος 2009 εκπλήρωσε 
τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις 
υπηρετώντας στην Ελληνική Δύναμη 
Κύπρου (ΕΛ.ΔΥ.Κ.), απ’ όπου απολύ-
θηκε με τον βαθμό του εφέδρου Λο-
χία. Το έτος 2010 αποφοίτησε από το 
Τμήμα Αρχειονομίας – Βιβλιοθηκονο-

μίας – Μουσειολογίας (ΑΕΙ) 
του Ιονίου Πανεπιστημίου. 
Το έτος 2013 έλαβε πιστοποί-
ηση πλήρους επάρκειας για 
το γνωστικό αντικείμενο της 
Μουσειολογίας. Έχει συμμε-
τάσχει σε συνέδρια και ημε-
ρίδες που έχουν λάβει χώρα 
στην Ελλάδα. Έχει εργαστεί σε 
αρχείο και βιβλιοθήκη, αλλά 
και ευρύτερα στον ιδιωτικό 
τομέα.

Από τα φοιτητικά του χρόνια 
ανέπτυξε πλούσια συνδικαλι-
στική δράση διατελώντας επί 
σειρά ετών αιρετός Πρόεδρος 
των Συλλόγων των Φοιτητών 
των Τμημάτων στα οποία φοί-
τησε, αλλά και εκπρόσωπος 
των φοιτητών του Ιονίου Πα-
νεπιστημίου στη Σύγκλητο και 
το Πρυτανικό Συμβούλιο. Από 
τον Μάρτιο του 2008 έως και 

τον Δεκέμβριο του έτους 2012 διετέ-
λεσε Πρόεδρος του πρώτου αιρετού 
Τοπικού Συμβουλίου Νέων του Δή-
μου Βόχας (ΤΟ.ΣΥ.Ν.), ενώ από τον 
Αύγουστο του έτους 2012 έχει εκλε-
γεί Πρόεδρος του Συλλόγου Κίνηση 
Ενεργών Πολιτών Ζευγολατιού “ΚΟΙ-
ΝΩΝΙΑ”, θέση στην οποία και επανε-
κλέγεται μέχρι σήμερα.

Συνεργάζεται και αρθρογραφεί 
από το έτος 2011 με την τοπική εφη-
μερίδα “ΓΝΩΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ” . Άρθρα 
του έχουν δημοσιευθεί κατά καιρούς 
και στο Δελτίο του Ιδρύματος  Κο-
ρινθιακών Μελετών. Από το έτος 
2008 μέχρι σήμερα διαχειρίζεται τον 
ιστότοπο “Αδέσμευτη Σκέψη” (http://
adesmeutiskepsi.blogspot.com), 
όπου καταχωρούνται άρθρα ιστορικά 
και λαογραφικά για την περιοχή της 
Βόχας. Τον Μάρτιο του έτους 2014 
προχώρησε στη συγγραφή του πρώ-
του ιστορικού βιβλίου για τη Βόχα και 
το Ζευγολατιό με τίτλο “Οδοιπορικό 
στο όρος Φουκάς (Απέσας)” που εκ-
δόθηκε από τις εκδόσεις Κεν.Π.Π.Ε.

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
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«Στη γη της αιώνιας θλίψης» στην Κόρινθο
Βιβλιοπαρουσίαση στην "Κουκίδα" του βιβλίου του Γιάννη Κυζιρόπουλου 

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

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 όροφοςΝοταρά 79, 2ος όροφος
Κόρινθος   27410 51177 Κόρινθος   27410 51177 
κιν. 6974 446115κιν. 6974 446115

Μ ε αφορμή την β’ ανατύπωση του 
βιβλίου του Γιάννη Κυζιρόπουλου 
«Στη γη της αιώνιας θλίψης» εκδό-

σεων ΠΝΟΗ, πραγματοποιήθηκε μαζί με αρκε-
τούς αγαπημένους φίλους,  παρουσίασή του το 
απόγευμα της Κυριακής 30 Αυγούστου 2020, 
στη Κόρινθο, στο βιβλιοπωλείο «ΚΟΥΚΙΔΑ».

Η παρουσίαση έγινε στην αυλή του βιβλιο-
πωλείου (Απ. Παύλου 64, Κόρινθος), τηρώ-
ντας όλα τα απαραίτητα μέτρα υγιεινής και 
προστασίας.

Ένα βιβλίο για αυτούς που έχουν χάσει κάτι 
δικό τους για πάντα,

Για όσους έχουν την ανάγκη να αισθανθούν.
Ένα βιβλίο για τους μοναχικούς νοσταλγούς 

του επέκεινα …
Στην αρχή της εκδήλωσης η κυρία Ξένια 

Σακελλαρίου, ιδιοκτήτρια του βιβλιοπωλεί-
ου απεύθυνε χαιρετισμό. Στη συνέχεια, για το 
βιβλίο μίλησαν η κυρία Χαρά Δελλή, καθηγή-
τρια Γαλλικών – συνεργάτης της βιβλιοφιλικής 
ομάδας «Θεματοφύλακες λόγω Τεχνών, και η 
κυρία Λίτσα Κοντογιάννη καθηγήτρια Γερμανι-
κών - διαχειρίστρια της βιβλιοφιλικής ομάδας 
ΜΕΣΟ .. ΤΕΧΝΗΣ. Στο τέλος ο συγγραφέας 
μίλησε για αυτό του το πόνημα, απάντησε σε 
ερωτήσεις του κοινού και υπέγραψε αντίτυπα 
του βιβλίου του.

 ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΑΙ ΚΑΛΟ-
ΤΑΞΙΔΟ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΝΕΟ ΠΟΝΗΜΑ ΤΟΥ ΣΥΓ-
ΓΡΑΦΕΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΛΕΣ 
ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΡΤΙΟ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ.

Λίτσα Κοντογιάννη



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

 agathouspa.gr                       info@agathouspa.gr

 https://agathouspa.gr/?post_type=product

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ
για το δικό σας

εξατομικευμένο 
πρόγραμμα

και για εκπτώσεις 

27410
55405

ΟΔΥΣΣΕΩΣ 
ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ 
2, ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ 
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Σε συνεργασία με τα επαγγελματικά 
δρεμοκαλλυντικά SUIT BY K-SURGERY 

σας προσφέρουμε την καλύτερη λύση! 

Εξατομικευμένο πρόγραμμα 4 επισκέψεων 
που περιλαμβάνει έναν medical βαθύ καθαρισμό 

και 3 επισκέψεις με ραδιοσυχνότητες – RF 
για ενυδάτωση και λάμψη

από 420€ μόνο 280€
και δώρο εξατομικευμένο
SUIT SERUM ΑΞΙΑΣ 94€

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 

ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΟ
ΚΑΘΑΡΟ ΚΑΙ ΕΝΥΔΑΤΩΜΕΝΟ
ΜΕΤΑ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ!

Περάσατε ένα όμορφο καλοκαίρι αλλά η θάλασσα 
και ο ήλιος ταλαιπώρησαν το δέρμα σας;

για να συνεχίσετε 
την επαγγελματική φροντίδα 

και στο σπίτι!


