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ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ
ΣΙΚΥΩΝΟΣ

Η Διώρυγα Κορίνθου,
το ρήγμα στο Χαλκί
και η διάβρωση
των ακτών
στην ατζέντα του

Ένα βήμα πιο
κοντά στην πλήρη
ανάδειξή του σελ. 15
■

■ σελ.

Έπεσαν οι υπογραφές και από την Υπουργό
Πολιτισμού στην τριμερή προγραμματική για την
ανάδειξή του – Δρομολογείται η ένταξη
στο ΕΣΠΑ, όπως είχε προαναγγείλει
ο δήμαρχος Σικυωνίων Σπύρος Σταματόπουλος

3

Τηλεδιάσκεψη
του υφυπουργού
Ανάπτυξης για τα
τρία καυτά θέματα
της Κορινθίας

ΓνώμηΠΟΛΙΤΏΝ
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ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

15νθήμερη ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

www.gnomipoliton.com // gnomipoliton@gmail.com

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ

Ο Αννίβας πέτυχε
τη χρηματοδότηση
του δημαρχείου

...και 700.000€ για αγροτική οδοποιία

■ σελ.

9

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΡΟΦΗΤΗ
ΗΛΙΑ ΖΑΧΟΛΗΣ ■ σελ. 19

ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

1,7 εκατ. ευρώ για
την αναστύλωσή της

Διώρυγα Κορίνθου: Μία πονεμένη ■ σελ. 5
ιστορία που χρειάζεται άμεσα επέμβαση

ΒΑΣ. ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΙΑΣ ΚΑΡΤ-ΠΟΣΤΑΛ

ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ

5 Δεκεμβρίου 1920: Η Κόρινθος
πρώτος σταθμός της επανόδου του
βασιλιά Κωνσταντίνου από την εξορία

Επτά έργα που αγγίζουν τα 5 εκατ. ευρώ συζήτησαν
ο Αντιπεριφερειάρχης Κορινθίας και ο δήμαρχος Νεμέας

■ σελ.

21

Συνάντηση Γκιολή-Φρούσιου για
έργα εκατομμυρίων στη Νεμέα
■ σελ.

14

«Θεραπεύουμε»
με άμεσες &
αποτελεσματικές
ενέργειες το Γενικό
Πολεοδομικό Σχέδιο
Κορίνθου
■ σελ. 7
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Η σελίδα του Λέωντος...

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

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

Α

Ο

Κ

Α

υξήθηκε η βία κατά των γυναικών λόγω καραντίνας, παρατήρησαν οι αρμόδιοι. Αυτά παθαίνουμε
όταν δε λειτουργούν τα γήπεδα. Αντί
να πλακωνόμαστε με τους αντίπαλους οπαδούς, πλακώνουμε τις γυναίκες μας. Δώστε μπάλα στο λαό
γιατί χανόμαστε!!!

θάνατος ενός ανθρώπου είναι τραγωδία, ο θάνατος ενός εκατομμύριου ανθρώπων είναι στατιστική. Έτσι
κατάντησε η καθημερινή ενημέρωση για
τον αριθμό των νεκρών από τον τρισκατάρατο. Τόσοι νεκροί χθες, τόσοι σήμερα, τόσοι αύριο. Ούτε ποιοι είναι, ούτε
από που είναι, ούτε αν τους κλάψανε,
ούτε … τίποτα. Σκέτο στατιστική…...!!!

αινούργια δωράκια εκατομμυρίων έδωσε η κυβέρνηση στα κανάλια. Έτσι μετά την εποποιία του Μωυσή θα πρέπει λογικά να περιμένουμε
τον ‘Batman’, τον ‘Superman’ και τον
‘Ρομπέν των Δασών’, γιατί όχι. Όσοι
λοιπόν μείνατε άνεργοι, χρεωμένοι και
αβοήθητοι, μπορείτε να στηθείτε μπροστά στην τηλεόραση και να θαυμάσετε
τον ‘δαμαστή των ιών και πάσης νόσου,’ σε νέες περιπέτειες!!!

Έ

χει τα άσχημα αλλά έχει και τα
καλά της η καραντίνα. Μαθαίνουμε ξένες λέξεις και μορφωνόμαστε. ‘CLICKAWAY’ θα λέμε στο εξής
τα ψώνια από μαγαζιά, σύμφωνα με
σύσταση αρμοδίου υπουργού (λέγε με
Άδωνι). Δεν είναι και λίγο!!!

Π

ανηγυρίζει ο πολυπράγμων και
καλλικέλαδος υπουργός μας
(πάλι ο Άδωνις) γιατί έχουμε μόνο
100ν τόσους νεκρούς, την ημέρα, ενώ
το Βέλγιο έχει περισσότερους. Άλλη
μια ένδειξη της ανωτερότητας της φυλής μας. Κέλτες φάτε τη σκόνη μας!!!

Α

ν είχαμε περισσότερες ΜΕΘ θα
είχαμε και περισσότερους θανάτους, δήλωσε υψηλόβαθμο στέλεχος
της κυβέρνησης. Λογικά αυτό οδηγεί
στο συμπέρασμα ότι αν είχαμε λιγότερες ΜΕΘ, θα είχαμε και λιγότερους
θανάτους και αν δεν είχαμε καμία, δε
θα είχαμε κανένα θάνατο. Εντάξει δεν
είναι δα και μαθηματικός ο ‘υψηλόβαθμος’, ένας απλός δικηγόρος και
καθηγητής πανεπιστημίου, είναι. Μην
περιμένουμε περισσότερα!!!

Σ

υχνά φαινόμενα υπερβολικού ζήλου
καταγράφονται τελευταία (αλλά και
παλαιότερα) από τα αστυνομικά όργανα.
Φίλοι αστυνομικοί ούτε η ‘τάξη και ασφάλεια’ εξυπηρετείται έτσι ούτε ο αναγκαίος
δεσμός εμπιστοσύνης με τους πολίτες.
Λίγη αυτοσυγκράτηση δε βλάπτει!!!

Δ

ιαβάζοντας για συνεχείς θανάτους ιεραρχών, από covid-19
αλλά και άλλες αιτίες, μια απορία
την έχω. Όχι αν κοινώνησαν με το
ίδιο κουταλάκι, αυτό είναι δεδομένο,
αλλά γιατί όταν πεθαίνει ένας ιεράρχης λέμε ‘κοιμήθηκε’ ενώ όταν πεθαίνουμε οι υπόλοιποι λέμε ‘απεβίωσε’.
Άραγε πρόκειται να ξυπνήσουν κάποτε αυτοί, ενώ εμείς όχι???

Σχεδιο για την Οικονομια

Κ

ατατέθηκε επιτέλους το σχέδιο Πισσαρίδη για την οικονομία. Εν συντομία. Δώστε στους πλούσιους περισσότερα, γιατί οι φτωχοί δεν τα
χρειάζονται, είναι μαθημένοι στην πείνα και αντέχουν. Άριστα!!!

νοίγεις το ένα κανάλι ειδήσεις
για τον κορονοϊό, πηδάς στο
άλλο τα ίδια, προχωράς στο τρίτο, γυρίζεις στο πρώτο, βλέπεις τις διαφημίσεις για να περάσει η ώρα, μεταπηδάς στο τέταρτο. Το 90% των ειδήσεων για τον κορονοϊό, την κατάσταση
στα νοσοκομεία, ποσοστά νοσούντων
και αποδημούντων, και αφού τελειώσουμε με την Ελλάδα αρχίζει η ενημέρωση για τις υπόλοιπες χώρες του
πλανήτη. Θυμάται κανένας την εποχή
προ κορονοϊού, πως γέμιζαν την ώρα
των ειδήσεων τα κανάλια, γιατί έχω
αρχίσει η μνήμη μου να ξεθωριάζει!!!

Μ

αζί με την δραματική υποχώρηση
των εισοδημάτων που έπληξαν το
μεγαλύτερο μέρος της κοινωνίας μας
(όχι όλους), έχουμε και μια επίσης αξιοσημείωτη υποχώρηση των δημοκρατικών δικαιωμάτων. Στα μέρη μας το
είδαμε με την εμμονή της κυβέρνησης
στην απαγόρευση των συγκεντρώσεων
άνω των τεσσάρων ατόμων σε όλη την
επικράτεια, όταν ακόμη και στις ταβέρνες πηγαίναμε έξι. Στη Γαλλία ο φίλος
μας ο Μακρόν το προχώρησε παραπέρα περιορίζοντας τη δημοσιογραφική
λειτουργία. Μάλλον κατηφορικό δρόμο
βαδίζουμε και αυτό θα μας πλήξει πλέον όλους. Δυστυχώς!!!

Μ

ήπως οι αυξημένοι θάνατοι τελευταία οφείλονται στο γεγονός
ότι το ΕΣΥ έχει περάσει το όριο αντοχής του. Λέω μήπως???

Δ

ε μπορώ να καταλάβω γιατί συλλαμβάνουν τους τοπικούς καλλιεργητές κάνναβης. Δηλαδή είναι καλύτερη η εισαγόμενη, χώρια που χάνεται
και πολύτιμο συνάλλαγμα. Και μετά περιμένουμε να αναπτυχθεί η οικονομία!!!

Ε

πιτέλους ο απερχόμενος πλανητάρχης αποδέχτηκε την ήττα του
και θα παραδώσει στον επόμενο, με
βαριά καρδιά έστω. Μου έφυγε ένα
βάρος. Τώρα μπορούμε να κοιμόμαστε ήσυχοι και να συνεχίσουμε να
ονειρευόμαστε!!!

Β

λέποντας τις ηλικίες των υποψηφίων προέδρων στις ΗΠΑ κατάλαβα γιατί θα πάνε το όριο για σύνταξη στα 85 και βλέπουμε!!!
Λ.Σ. (30/11/2020)

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Με το καλημέρα�
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Χρίστος Δήμας: Το ρήγμα στο Χαλκί,
η Διώρυγα Κορίνθου και η διάβρωση
των ακτών στην ατζέντα του υφυπουργού
Τηλεδιάσκεψη είχε ο υφυπουργός Ανάπτυξης με την Διοίκηση της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών
& Μεταλλευτικών Ερευνών για τρία πολύ σημαντικά ζητήματα της Κορινθίας

Τ

ηλεδιάσκεψη είχε ο υφυπουργός Ανάπτυξης με την
Διοίκηση της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών & Μεταλλευτικών Ερευνών για τρία πολύ
σημαντικά ζητήματα της Κορινθίας
Για τρία πολύ σημαντικά ζητήματα
του Νομού Κορινθίας συζήτησε σήμερα ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, Βουλευτής Κορινθίας, Χρίστος Δήμας με την Διοίκηση
της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών
& Μεταλλευτικών Ερευνών – ΕΑΓΜΕ (πρώην ΙΓΜΕ). Τα ζητήματα που
τέθηκαν ήταν τα εξής:
• H Διώρυγα της Κορίνθου.
• Η Διάβρωση των ακτών στη
βόρεια ακτογραμμή της γεωγραφικής Περιφέρειας Πελοποννήσου.
• Το ρήγμα στο Χαλκί.
Παρόντες στην τηλεδιάσκεψη
ήταν ο Γενικός Διευθυντής κ. Ανδρέας Τσώκος, οι Αναπληρωτές
Γενικοί Διευθυντές Έργων και Οικονομικών & Διοικητικών κ. Διονύσης Γκούτης και κ. Κωνσταντίνος
Ζώμπος, ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Γενικής και Εφαρμοσμένης
Γεωλογίας κ. Νικόλαος Νικολάου και η κα Ελευθερία Πογιαντζή,
Διευθύντρια Διεύθυνσης Φυσικών και Τεχνολογικών κινδύνων.
Από τη συζήτηση προέκυψαν πολύ
σημαντικές ειδήσεις που αφορούν
κρίσιμα ζητήματα που απασχολούν
το σύνολο του Νομού Κορινθίας και

επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητα των πολιτών. Πιο συγκεκριμένα:
1) Ξεκινάει η υλοποίηση Τεχνικογεωλογικής και Γεωφυσικής μελέτης στην Διώρυγα της Κορίνθου.
Η ευρύτερη συνολική Τεχνικογεωλογική εξέταση, μέσω των παραπάνω ερευνών θεωρείται αναγκαία
για την διαπίστωση της ευστάθειας
των πρανών της Διώρυγας και για
τους εξής λόγους :
Συγκέντρωση και επεξεργασία
των υφιστάμενων ερευνών και μελετών που έχουν υλοποιηθεί διαχρονικά για την ευστάθεια των πρανών.
Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων
των μέτρων σταθεροποίησης και

των παρεμβάσεων που έχουν υλοποιηθεί τα τελευταία χρόνια.
Ζωνοποίηση των πρανών, σύμφωνα με το βαθμό επικινδυνότητας
βάσει των μακροσκοπικών παρατηρήσεων.
Ιεράρχηση των θέσεων που χρήζουν επεμβάσεων.
Κατάθεση προτάσεων για τη λήψη
άμεσων μέτρων πρόληψης και αστοχιών.
Διεύρυνση τεχνικής λύσης εγκατάστασης Συστήματος Έγκυρης
Προειδοποίησης Καταπτώσεων λαμβάνοντας υπόψη της ιδιαιτερότητες
της περιοχής εφαρμογής (απότομες
κλίσεις πρανών, ανομοιογένεια υλικών κτλ.)

2) Παράλληλα, συζητήθηκε το
κρίσιμο ζήτημα της διάβρωσης των
ακτών που εκτείνεται σε όλη τη βόρεια ακτογραμμή της γεωγραφικής
περιφέρειας Πελοποννήσου (Κορινθία, Αχαΐα αλλά και Αττική). Απαιτείται συλλογική προσπάθεια για την
συνολική αντιμετώπιση και διερευνάται η δυνατότητα πιλοτικού σχεδίου.
3) Τα τελευταία πολλά χρόνια δεν
έχει πραγματοποιηθεί μελέτη για το
ρήγμα στο Χαλκί. Το αμέσως επόμενο διάστημα, κλιμάκιο του ΕΑΓΜΕ,
θα επισκεφτεί το Χαλκί για αυτοψία και επικαιροποίηση των μελετών του ρήγματος.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΜΑΡΜΑΡΩΝ

Mάρµαρα • γρανίτες
φυσικά πετρώµατα

Μουσών 14,
Βέλο Κορινθίας
replayctt@gmail.com

ΧΡΗΣΤΟΣ
ΘΑΝΑΣΕΝΑΡΗΣ
% 2742 033260
6945 435411
6947 099281

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Περιφέρεια Πελοποννήσου
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Διώρυγα Κορίνθου: Μια πονεμένη ιστορία
που χρειάζεται άμεσα επέμβαση
Για πρώτη φορά η περιφερειακή αρχή Πελοποννήσου εξετάζει σοβαρά τα μέτρα που πρέπει να
παρθούν για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στο πιο νευραλγικό σημείο της ελληνικής χερσονήσου
– Στην πρώτη γραμμή οι τρεις Κορίνθιοι αντιπεριφερειάρχες

Η

Διώρυγα Κορίνθου, το πιο νευραλγικό σημείο,
τόσο από άποψη εμπορική όσο και στρατηγική,
της Ελληνικής Χερσονήσου, έχει κάποια χρόνια
που με αλλεπάλληλα επεισόδια κατολισθήσεων,
δείχνει ότι η συντήρησή της και η αντιμετώπιση των προβλημάτων κατάρρευσης των πρανών της είναι ένα θέμα
που δεν επιδέχεται πλέον αναβολές.
Η προηγούμενη περιφερειακή αρχή δεν είχε αντιμετωπίσει ποτέ με σοβαρότητα το ζήτημα, οι παρεμβάσεις που
είχαν ανακοινωθεί μάλλον, παρά υλοποιηθεί, αφορούσαν
επεμβάσεις εξωραϊσμού στο οδικό δίκτυο. Ποιος ξεχνάει
άλλωστε τον πρώην αντιπεριφερειάρχη Πελοπίδα Καλλίρη
με πινέλο να βάφει τα κάγκελα της γέφυρας του Ισθμού;
Τι κι αν από το 2001 το Εθνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών μελέτησε τα πρανή σε όλο το μήκος τους και εντόπισε
τις αδυναμίες που προκαλούν τις συχνές κατολισθήσεις, σε
μια παγκόσμια πρωτότυπη έρευνα. Μάλιστα, πρότειναν ότι
η ιδανική λύση θα ήταν να μειωθεί η κλίση των πρανών,
με το σχηματισμό αναβαθμίδων (πεζούλες), στις πλαγιές
που θα μείωναν το ύψος και θα εξασφάλιζαν τη σταθερότητα των τοιχωμάτων.
Και να πούμε ότι η Διώρυγα δεν έστελνε προειδοποιητικά σήματα; Μικροκατολισθήσεις και κατακρημνίσεις των
πρανών συνέβαιναν διαρκώς με αποκορύφωμα τη μεγάλη
κατολίσθηση του Φεβρουαρίου του 2018 που την κράτησε κλειστή για αρκετές μέρες.
Ας είναι. Κανείς δεν έδωσε την απαιτούμενη σημασία στο
θέμα – μήτε της κεντρικής εξουσίας και των αρμόδιων
υπουργείων εξαιρουμένων – και η πρόταση του Εθνικού
Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών έμενε στα συρτάρια…

Οι πρόσφατες κατολισθήσεις και οι άμεσες αποφάσεις Νίκα
Το φθινόπωρο του τρέχοντος έτους τα πρανή της Διώρυγας έδειξαν ξεκάθαρα ότι δεν αντέχουν άλλο. Τελευταία κατολίσθηση πριν λίγες μέρες στις 22 Νοεμβρίου
όπου παρολίγο να θρηνήσουμε θύματα, αφού τη στιγμή
του συμβάντος διέπλεε το κανάλι φορτηγό πλοίο, το οποίο
προσάραξε κατόπιν στα χώματα που έπεσαν.
Η περιφερειακή αρχή Νίκα δεν άφησε χρόνο για χάσιμο.
Άμεσα κινητοποιήθηκε και στις 24 Νοεμβρίου δύο μόλις
μέρες μετά το συμβάν, πραγματοποίησε τηλεδιάσκεψη με

αντικείμενο τα προβλήματα που αντιμετώπιζε η Διώρυγα.
Στην τηλεδιάσκεψη μεταξύ άλλων συμμετείχε και ο Κορίνθιος υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής Νίκος Ταγαράς, αλλά και ο χωρικός αντιπεριφερειάρχης Κορινθίας Τάσος Γκιολής, με τους θεματικούς επίσης Κορίνθιους Αθηνά Κόρκα και Χάρη Βυτινιώτη. Ακόμη
παρών ήταν ο διευθύνων σύμβουλος της «Διώρυγα» Α.Ε.
Βασίλης Ανδρικόπουλος και στελέχη της Περιφέρειας.
Στην τηλεδιάσκεψη αποφασίστηκε: α) η Περιφέρεια θα
παράσχει διαχειριστική επάρκεια στην “Διώρυγα” Α.Ε., β)
θα συγκεντρωθούν οι τεχνικές μελέτες για το θέμα των
ΓΥΡΙΣΤΕ ΣΕΛΙΔΑ

ΓΡΑΦΕΊΑ
W.C.
ΚΑΦΕΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΊΑ
ΕΣΤΊΑΤΟΡΊΑ
ΠΑΊΔΟΤΟΠΟΊ
ΓΥΜΝΑΣΤΉΡΊΑ
ΚΟΜΜΩΤΉΡΊΑ
ΠΑΊΔΊΚΑ ΡΟΥΧΑ
ΥΠΟΔΉΜΑΤΑ
ΑΝΔΡΊΚΑ-ΓΥΝΑΊΚΕΊΑ ΡΟΥΧΑ
ΕΣΩΡΟΥΧΑ
ΔΕΡΜΑΤΊΝΑ ΕΊΔΉ
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6 Περιφέρεια Πελοποννήσου
πρανών στο κανάλι και θα επικαιροποιηθούν, εργασία που μέσω προγραμματικής σύμβασης θα αναλάβει το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο με την
οικονομική συμβολή και της Περιφέρειας και γ) θα γίνει περίφραξη κατά
μήκος της διώρυγας, σε μήκος 12 χιλιομέτρων, με οικονομική συμβολή και
της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
Τρεις μόλις μέρες μετά, την τηλεδιάσκεψη, ο Περιφερειάρχης Παναγιώτης Νίκας με τον άμεσο και αποφασιστικό τρόπο που τον διακρίνει, συγκάλεσε σύσκεψη διά ζώσης στα γραφεία της Ανώνυμης Εταιρείας Διώρυγος
Κορίνθου (ΑΕΔΙΚ).
Στην εν λόγω σύσκεψη μετείχαν -μεταξύ άλλων- πέραν του περιφερειάρχη Παναγιώτη Νίκα, ο υφυπουργός Περιβάλλοντος Νίκος Ταγαράς, ο δήμαρχος Λουτρακίου – Περαχώρας Γιώργος Γκιώνης, ο γενικός διευθυντής
της ΑΕΔΙΚ Γιώργος Ζούγλης, στελέχη της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών
και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΕΑΓΜΕ, πρώην ΙΓΜΕ), αλλά και ο Ευθύμης
Λέκκας πρόεδρος του ΟΑΣΠ και καθηγητής στο τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Αντικείμενο της σύσκεψης ήταν η λήψη άμεσων μέτρων που συνδέονται
με την ασφάλεια στην διώρυγα του Ισθμού της Κορίνθου, εν είδει άρσης
επικινδυνότητας των χωμάτων που απειλούν να κατακρημνιστούν στο
κανάλι, καθώς και η εκτέλεση όλων των απαιτούμενων έργων στα κρηπιδώματα, ώστε να παραδοθεί ασφαλής η διώρυγα στη ναυσιπλοΐα.
Είχε προηγηθεί αυτοψία στην διώρυγα και στην περιοχή εκατέρωθεν από
τους προαναφερθέντες, από κοινού με τους αντιπεριφερειάρχες, Κορινθίας
Τάσο Γκιολή και τους θεματικούς Χάρη Βυτινιώτη και Αθηνά Κόρκα, αλλά
και το κλιμάκιο του ΕΑΓΜΕ, αποτελούμενο από τους (ΕΑΓΜΕ) αποτελούμενο από τους Ανδρέα Τσώκο γενικό διευθυντή, Διονύσιο Γκούτη αναπληρωτή γενικό διευθυντή Έργων, Κωνσταντίνο Ζώμπο αναπληρωτή γενικό
διευθυντή Οικονομικών και Διοικητικών και Νίκο Νικολάου προϊστάμενο
της Διεύθυνσης Γενικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας.
Στη διάρκεια της σύσκεψης τονίστηκε πως υπάρχει σημαντικό πρόβλημα
που κατά βάση οφείλεται στην χρόνια έλλειψη ουσιαστικής συντήρησης
της διώρυγας -η οποία, όπως επισημάνθηκε, εκτός από την αδιαμφισβήτητη συμβολή της στην διευκόλυνση της ναυσιπλοΐας αποτελεί μνημείο που
πρέπει να στερεωθεί και να είναι ασφαλές, καθώς είναι το δεύτερο σε
επισκεψιμότητα σημείο στην Ελλάδα, μετά τον Παρθενώνα στην Ακρόπολη της Αθήνας.
Κατά την ίδια σύσκεψη αποφασίστηκε επίσης, η συγκέντρωση και αξιολόγηση όλων των σχετικών μελετών που έχουν εκπονηθεί, προκειμένου να διαμορφωθεί οριστικά ο τρόπος ολοκληρωτικής παρέμβασης, προς
πάσα κατεύθυνση, για την υποστήριξη της διώρυγας -και βεβαίως η εξεύρεση των πιστώσεων προς τούτο.
Φαίνεται ότι για πρώτη φορά μετά από πολλά-πολλά χρόνια, η πολιτεία και η αυτοδιοίκηση αντιμετωπίζουν επιτέλους σοβαρά το θέμα της
συντήρησης και διαφύλαξης του μεγαλύτερου έργου του νεοελληνικού
κράτους, με την τεράστια εμπορική και στρατηγική σημασία.
Αναμένοντας τις οριστικές λύσεις, δεν μπορούμε παρά να ελπίζουμε να
μην γίνει άλλη κατολίσθηση, η οποία θα θέσει σε μεγάλο κίνδυνο τον διάπλου πλοίων, πόσω μάλλον δε τη ζωή ανθρώπων που διέρχονται ή εργάζονται στη Διώρυγα Κορίνθου.

ΩΡΑΡΙΟ ΙΑΤΡΕΙΟΥ:

Δευτέρα - Παρασκευή
πρωί: 8:15 - 13:00
απόγευμα: 7:15 - 20:30
Σάββατο: 9:00-12:00
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Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Νοσοκομείο Κορίνθου: Εγκρίθηκαν
4,4 εκατ. ευρώ για την ενεργειακή
αναβάθμιση του κτηρίου
Προβλέπεται και η αναβάθμιση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού

Σημαντικό έργο που αφορά στην «Ενεργειακή Αναβάθμιση των Κτιριακών Υποδομών του
Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου» καθώς και
στην αναβάθμιση μέρους του Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού του, ύψους 4,4 εκατ. ευρώ
εγκρίθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης και
Επενδύσεων.
Το έργο, το οποίο είχε προαναγγείλει ο Διοικητής του Νοσοκομείου Κορίνθου, Γρηγόρης
Καρπούζης στη συνέντευξη τύπου που έδωσε
πριν λίγες μέρες, χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υποδομές Μεταφορών
Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΣΠΑ 20142020.
Συγκεκριμένα με το έργο:
Αντικαθίστανται τα υπάρχοντα κουφώματα με
νέου τύπου αλουμινίου με θερμοδιακοπή και με
νέους διπλούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες.
Κατασκευάζονται νέα υγρομόνωση και θερμομόνωση σε όλα τα δώματα των κτιρίων.
Υλοποιούνται παρεμβάσεις στις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις με αντικατάσταση
καυστήρων, ψυκτών, κλιματιστικών, ηλιακών
συλλεκτών και λαμπτήρων.
Με τις δράσεις Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, αντικαθίστανται πέντε μηχανήματα αιμοκάθαρσης ένα ακτινολογικό μηχάνημα και
αναβαθμίζονται άλλα δύο από αναλογικά σε
ψηφιακού τύπου.

Η υλοποίηση του θα συμβάλει στον εκσυγχρονισμό των υποδομών του, με στόχο την αναβάθμιση των παροχών υπηρεσιών υγείας στο
Νομό μας και θα ολοκληρωθεί το 2023.
Ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας και βουλευτής Κορινθίας Νίκος Ταγαράς
προέβη στην ακόλουθη δήλωση σχετικά με
την έγκριση της χρηματοδότησης: «Βρίσκομαι
στην ιδιαίτερα ευχάριστη θέση να ανακοινώσω
ότι, μετά από σειρά ενεργειών και σε συνεργασία
με τη Διοίκηση του Γ.Ν. Κορίνθου, το Νοσοκομείο μας θα αποτελεί σύντομα ένα από τα πλέον
σύγχρονα και αναβαθμισμένα νοσοκομεία της
χώρας. Η αναβάθμιση του ιατροτεχνολογικού
εξοπλισμού θα συμβάλλει επίσης και στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας
του Νοσοκομείου στους πολίτες της Κορινθίας
αλλά και στη μείωση του χρόνου αναμονής των
ασθενών και στη δυνατότητα εξυπηρέτησης περισσότερων περιστατικών».
Με τη σειρά της η Διοίκηση του Νοσοκομείου
στο σχετικό Δελτίο Τύπου που εξέδωσε ευχαριστεί θερμά «τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και
Ενέργειας κ.Νικόλαο Ταγαρά, για την συμβολή
του στην έκδοση της πιο πάνω απόφασης που είναι πρωτοποριακό για το σύστημα της Δημόσιας
Υγείας της χώρας μας, καθώς και ολόκληρη την
Πολιτική Ηγεσία του Νομού μας, που έχει σταθεί αρωγός και υποστηρικτής του έργου μας».

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

δήμος Κορινθίων
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ΔΙΚΤΥΟ
ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ

Η ηλεκτροκίνηση
μπαίνει στη ζωή των
Κορινθίων
Την πρόταση του για Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών
Οχημάτων υπέβαλλε ο Δήμος
Κορινθίων στο Πράσινο Ταμείο
ανταποκρινόμενος στην «πρόκληση» της ηλεκτροκίνησης,
ενός περιβαλλοντικά ορθού
τρόπου μετακίνησης με οφέλη
αυταπόδεικτα.
Το Σχέδιο έχει εξασφαλισμένη
χρηματοδότηση μελέτης με
ποσό 59.520 ευρώ και προβλέπει την χωροθέτηση δημόσιων
σημείων επαναφόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων κανονικής
ή υψηλής ισχύος και αντίστοιχων θέσεων στάθμευσης με ένα
κατ ελάχιστον σημείο επαναφόρτισης ανα 1.000 κατοίκους,
ήτοι πάνω από 50 σημεία σε όλο
το δήμο και ειδικά στις τουριστικές περιοχές του.
Ο Δήμος, επενδύοντας σε μεθόδους που δρουν ανακουφιστικά
για το περιβάλλον, ανταποκρίθηκε άμεσα στην πρόσκληση.

Β.Νανόπουλος: «Θεραπεύουμε»
με άμεσες & αποτελεσματικές
ενέργειες το ΓΠΣ Κορίνθου
Σε διαβούλευση η ΣΜΠΕ

Ά

μεσα και αποτελεσματικά λειτούργησε ο Δήμος Κορινθίων στο
νευραλγικό ζήτημα της θεραπείας
του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δημοτικής Ενότητας Κορίνθου το
οποίο εξέπεσε στο Συμβούλιο της Επικρατείας.
Ο Δήμος και οι αρμόδιες υπηρεσίες
του προχώρησαν το μήνα Σεπτέμβριο
στην υποβολή της Στρατηγικής Μελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ)
για την εκτίμηση και αξιολόγηση πιθανών περιβαλλοντικών επιπτώσεων από
την εφαρμογή του ΓΠΣ της Δημοτικής
Ενότητας Κορίνθου, ενέργεια η οποία
έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί στην αρχική έγκριση του Γ.Π.Σ στο παρελθόν από
την προηγούμενη δημοτική αρχή ώστε
ο δήμος να μην μπει στην «περιπέτεια»
της έκπτωσης του ΓΠΣ της εν λόγω περιοχής.
Κύριος σκοπός της ΣΜΠΕ είναι η δι-

ερεύνηση, ο εντοπισμός, η περιγραφή
και η κατάλληλη αξιολόγηση των επιπτώσεων τις οποίες ενδέχεται να επιφέρει ο προτεινόμενος χωροταξικός
σχεδιασμός στο περιβάλλον, και ο προσδιορισμός των μέτρων εκείνων που θα
μετριάσουν ή θα ελαχιστοποιήσουν τις
επιπτώσεις αυτές σε επίπεδο χωρικό
και χρονικό.
Η Μελέτη ολοκληρώθηκε, θεωρήθηκε στις 20 Νοεμβρίου 2020 και βρίσκεται στο στάδιο της διαβούλευσης.
Τις απόψεις του μπορεί να διατυπώσει
κάθε ενδιαφερόμενος εγγράφως ή/και
ηλεκτρονικά προς την Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υ.Π.ΕΝ.
(Λ. Αλεξάνδρας 11, Τ.Κ. 114 73 Αθήνα,
Email: sec .dipa@prv. ypeka.gr).
Η «θεραπεία» του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδιασμού της Κορίνθου θα επιτρέψει στο δήμο Κορινθίων
• Να εξειδικεύσει τις κατευθύνσεις του
χωροταξικού περιφερειακού σχεδιασμού στο επίπεδο της χωρικής οργάνωσης της Δ.Ε. στα πλαίσια της Χωρικής – Πολεοδομικής νομοθεσίας και
της Αειφόρου Ανάπτυξης με σωστή

χρήση των προσφερόμενων μηχανισμών και κινήτρων.
• Να καθορίσει τα μεγέθη της οικιστικής
ανάπτυξης σε όλη την έκταση της Δ.Ε.
• Να προσδιορίσει τις περιοχές Ειδικής
Προστασίας (ΠΕΠ) που δεν πρέπει να
πολεοδομηθούν.
• Να υποδείξει ζώνες παραγωγικών
δραστηριοτήτων με βάση τις ανάγκες
και τις κατευθύνσεις.
• Να δώσει τις αναγκαίες κατευθύνσεις
της πολεοδομικής οργάνωσης των
θεσμοθετημένων και προτεινόμενων
οικιστικών υποδοχέων.
«Θεραπεύουμε» με άμεσες & αποτελεσματικές ενέργειες το ΓΠΣ Κορίνθου.
Το εγκεκριμένο Γ.Π.Σ θα μας δώσει την
δυνατότητα να προχωρήσουμε στον
σχεδιασμό της ανάπτυξης των επόμενων χρόνων» δήλωσε ο Δήμαρχος
Κορινθίων Βασίλης Νανόπουλος εκφράζοντας την ικανοποίηση του για την
ολοκλήρωση και δημοσιοποίηση της
Σ.Μ.Π.Ε
Το κείμενο της ΣΜΠΕ βρίσκεται αναρτημένο στο site του δήμου Κορινθίων:
www.korinthos.gr

ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟ

Ι. Π. ΔΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΓΡΑΕΡΙΟ
ΑΣΣΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΗΛ. 27410 87149

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Διανομή κατ’ οίκον
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Οι εργασίες στο σάρωθρο έγιναν μετά από 11 χρόνια
και για πρώτη φορά με πιστοποίηση
Απάντηση σε δημοσιεύματα σχετικά με τις επισκευές στο σάρωθρο δίνει ο δήμος Κορινθίων

Σ

ε απάντηση σχετικών δημοσιευμάτων ο δήμος Κορινθίων ανακοινώνει τα κάτωθι:
Ο Δήμος Κορινθίων συναισθανόμενος την ευθύνη για την ασφάλεια
και προστασία των εργαζομένων, καθώς και τις παρατηρήσεις του Σώματος
Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) σχετικά με τη συντήρηση, αποκατάσταση
και ασφαλή λειτουργία των οχημάτων
και μηχανημάτων του, ξεκίνησε με την
ανάληψη της νέας Δημοτικής Αρχής
ένα νέο πρόγραμμα τακτικής και έκτακτης συντήρησης τους, με έμφαση στην
αποκατάσταση όλων των βλαβών και
φθορών που παρουσιάζει ο στόλος, σε
συνεργασία πάντα με τους επίσημους
αντιπροσώπους και τα εξουσιοδοτημένα συνεργεία.
Στο πνεύμα αυτό και με δεδομένο ότι
στο συγκεκριμένο μηχάνημα (σάρωθρο) είχε να πραγματοποιηθεί γενική
συντήρηση με αποκατάσταση όλων των
βλαβών και φθορών, τόσο του πλαισίου
όσο και της υπερκατασκευής, με επίσκεψη του στον επίσημο αντιπρόσωπο
και στο εξουσιοδοτημένο συνεργείο
του, πλέον των έντεκα (11) ετών, αποφασίστηκε να σταλεί το μηχάνημα στις
εγκαταστάσεις του επίσημου αντιπρο-

Η απάντηση Σταυρέλη

σώπου, προκειμένου να εκτελεστούν
όλες οι απαραίτητες εργασίες τακτικής
και έκτακτης συντήρησης του.
Οι συγκεκριμένες εργασίες πραγματοποιήθηκαν τελικώς με χρήση και
τοποθέτηση των γνήσιων ανταλλακτικών, όπως αυτά αναλυτικά περιγράφονται στα συνοδευτικά έγγραφα και
την σύμβαση μεταξύ του Δήμου και της
συνεργαζόμενης επίσημης αντιπρο-

σωπίας και σύμφωνα με τις επιταγές
και τα πρωτόκολλά συντήρησης του
κατασκευαστή, προκειμένου έτσι να
διασφαλιστεί η σχετική εγγύηση καλής
και ασφαλούς λειτουργίας του μηχανήματος.
Επισημαίνεται τέλος ότι η αξία του
συγκεκριμένου μηχανήματος (σάρωθρο), ξεπερνά τις 272.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).

Για το ζήτημα των επισκευών στο
σάρωθρο και τις απαντήσεις του δήμου Κορινθίων, ο Νίκος Σταυρέλης, με
ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα σημείωσε τα εξής:
«Πριν λίγες ημέρες προέβην σε σχετική ανάρτηση για τις πλέον των 30.000
€ δαπάνες επισκευής του σαρώθρου
καθαριότητας (σκούπας). Περίμενα την
απάντηση, όποια και να ήταν. Κατανοητό.
Μην με προκαλείτε όμως λέγοντας ότι
ένα καινούργιο σάρωθρο κοστίζει πλέον των 272.000 € με το ΦΠΑ!!!! Άρα οι
30.646 € για επισκευή είναι λογικό ποσό.
Ενημερωθείτε πρώτα πριν πείτε οτιδήποτε:
Εσείς έχετε δημοπρατήσει
στις
19/10/20 την προμήθεια δύο καινούργιων σαρώθρων (Αριθμός Μελέτης
1/2020). Ενός χωρητικότητας 4 κυβικών
προϋπολογισμού 190.000 € με το ΦΠΑ
και ενός πολυμηχανήματος compact
χωρητικότητας 2 κυβικών 135.000 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Προφανώς θα στοιχίσει ακόμα λιγότερο με την έκπτωση.
Σκεφθείτε πρώτα πριν γράψετε κάτι.
Όταν μιλάμε, μιλάμε με στοιχεία.Μην
εκτίθεσθε», καταλήγει.

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν
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Ο Αννίβας πέτυχε τη χρηματοδότηση
για το δημαρχείο στο Ζευγολατιό!
Μια ιστορική στιγμή για την έδρα αλλά και συνολικά το δήμο Βέλου-Βόχας που
περιμένει χρόνια ατελείωτα την αποπεράτωση ενός σύγχρονου διοικητηρίου

Μ

ε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο δήμαρχος Βέλου-Βόχας Αννίβας Παπακυριάκος ανακοίνωσε την ένταξη στο πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης” του
μεγάλου έργου του δημαρχείου στο Ζευγολατιό.
Το έργο που επί σειρά ετών ανέμεναν οι δημότες του
δήμου Βέλου-Βόχας, το έργο που στοίχειωνε το δήμο από
το 2004, το έργο που ο Αννίβας Παπακυριάκος πήρε στις
πλάτες του και προσπάθησε επανειλημμένα να εντάξει σε
χρηματοδοτικό πρόγραμμα, βρήκε επιτέλους την οδό για
την ολοκλήρωσή του.
Σχεδόν 3 εκατ. ευρώ η μεγάλη χρηματοδότηση που
υπογράφηκε από τον υπουργό Εσωτερικών και αφορά
την περαίωση του έργου. Ο δήμαρχος Αννίβας Παπακυριάκος έγραψε μεταξύ άλλων στην ανάρτησή του:
«Πολύ μεγάλη μέρα σήμερα για το Δήμο Βέλου Βόχας.
Πολύ μεγάλη μέρα σήμερα για το Ζευγολατιό.
Προσπάθειες, αγωνίες και κόποι 10 ετών δικαιώθηκαν
με την οριστική απόφαση χρηματοδότησης του μεγάλου
έργου της αποπεράτωσης του δημαρχείου στο Ζευγολατιό.
Η ένταξη του έργου με τίτλο “ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ” στο πρόγραμμα
΄΄ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ΄΄ έργο ύψους 2.950.000,00€
υπογράφηκε στις 27/11/2020.
Το δημαρχιακό κτίριο στο Ζευγολατιό θα αποπερατωθεί
και θα αποτελέσει το σύγχρονο διοικητήριο του Δήμου Βέλου-Βόχας που δημιουργήσαμε τα τελευταία 10 χρόνια,
κάτω από τις πιο δύσκολες και αντίξοες συνθήκες μέσα
από τεράστιες προσπάθειες και αγώνες.
Για εμένα προσωπικά και τους συνεργάτες μου, εκτός
από τη βαθιά ικανοποίηση της χρηματοδότησης ενός μεγάλου και σπουδαίου έργου, η εξασφάλισή της, είναι μία
δικαίωση του συνεχούς αγώνα που δώσαμε από την

πρώτη στιγμή που αναλάβαμε το τιμόνι του δήμου Βέλου-Βόχας όταν βρήκαμε ένα έργο τελματωμένο-απενταγμένο, χωρίς καμία ελπίδα υλοποίησης.
Πάνω στο έργο αυτό, στο οποίο εμείς με σοβαρότητα
και υπομονή προσπαθούσαμε να εξασφαλίσουμε την απαιτούμενη χρηματοδότηση, κάποιοι έχτισαν ψεύτικη, λαϊκίστικη αντιπολίτευση. Ας είναι..
Όμως, η αλήθεια πάντα νικά στο τέλος, και σήμερα
είναι μια μέρα χαράς για όλους. Στο προσεχές εξάμηνο θα
έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες δημοπράτησης.
Θέλω να διαβεβαιώσω όλους τους δημότες, ότι εγώ
προσωπικά και όλοι οι συνεργάτες μου θα συνεχίσουμε

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟ
ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ
ΚΑΥΣΙΜΩΝ
∆ΙΑΝΟΜΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ

ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΜΠΟΥΛΙΑΣ
9 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ σε αγορές πετρελαίου
με όλες τις πιστωτικές κάρτες ALPHA BANK

Β. ΣΟΦΙΑΣ & ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΗΛ.: 27410 54246 ΚΙΝ.: 6944 261260

την προσπάθεια για την βελτίωση όλων των συνθηκών
διαβίωσης στον τόπο που αγαπάμε. Με σοβαρότητα, με
υπευθυνότητα, με ταπεινότητα και γνώση».

700.000€ για αγροτική οδοποιία
Λίγες μόνο μέρες μετά την ανακοίνωση της ένταξης
του δημαρχιακού κτηρίου ήρθε και το νέο της ένταξης στο
πρόγραμμα "Αντώνης Τρίτσης" έργου αγροτικής οδοποιίας
ύψους 700.000€. Ο δήμαρχος εκφράζοντας εκ νέου την
ικανοποίησή του τόνισε ότι τη σημαντικότητα έργων αγροτικής οδοποιίας, ενώ παράλληλα υπογράμμισε ότι η προσπάθεια για εξασφάλιση χρηματοδοτήσεων συνεχίζεται!

η επόμενη μέρα
του ελαιόλαδου

Μεγαέλαιον
ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΗΛ. 27420 32391
- ΥΨΗΛΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
- ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ
- ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ

ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ

ΕΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥ
ΕΝΑΡΞΗ: 17•10•2020

ΜΟΝΑ∆Α
ΕΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥ

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν
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ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΛΙΒΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ

«Καταστροφική η ανάπλαση που ψηφίστηκε για την πλατεία»!

Σ

τις 6-11-2020 ημέρα Παρασκευή, ο πρόεδρος
της Κοινότητας Βραχατίου, Γεώργιος Βασιλείου
κάλεσε το τοπικό συμβούλιο, προκειμένου να
γνωμοδοτήσουν για την ανάπλαση της μοναδικής
πλατείας του χωριού, της πλατείας Αγίας Παρασκευής.
Οι τεχνικές υπηρεσίες του δήμου είχαν συντάξει κάποιο σχέδιο ανάπλασης, το οποίο ανέλυσε και εξήγησε
ο πρόεδρος στους συμβούλους.
Το σχέδιο αυτό, κατά την άποψη μου, δεν εξυπηρετεί τον πολίτη και η σύνταξη του δεν έχει λάβει υπ’ όψιν
βασικά δεδομένα για το τι σημαίνει πλατεία του χωριού.
Η πλατεία του χωριού είναι ο τόπος των ανθρώπων.
Είναι κέντρο, πόλος, εστία, καθώς οι δρόμοι του οικισμού και η ζωή των ανθρώπων ξεκινούν και καταλήγουν σε αυτήν.
Στη πλατεία του χωριού, ο άνθρωπος θα σταθεί, θα
καθίσει, δεν θα διέλθει, δεν θα προσπεράσει. Εκεί θα
επικοινωνήσει και θα συναισθανθεί.
Είναι λοιπόν τόπος ξεκούρασης, συνάντησης, επικοινωνίας, εκδηλώσεων
Με τον προτεινόμενο σχεδιασμό ανάπλασης στο
μόνο που θα μπορεί να εξυπηρετεί η πλατεία θα είναι οι εκδηλώσεις και μάλιστα ορισμένες (Πάσχα - 25η
Μαρτίου - 28η Οκτωβρίου και της Αγίας Παρασκευής
τοπική εορτή μόνο για την περιφορά…)
Οι εκδηλώσεις που πραγματοποιούνταν, μέχρι το
2012, στην πλατεία, της Αγίας Παρασκευής με την φροντίδα των τότε συμβουλίων του τοπικού πολιτιστικού
συλλόγου «Μέγας Αλέξανδρος» και των συμβουλίων
της κοινότητας έχουν αφήσει τις καλύτερες αναμνήσεις. Από εκεί και μετά τέλειωσαν τα πάντα. Όλες οι
προτάσεις των τοπικών συμβουλίων για ανάπλαση,
σύμφωνα με την παραπάνω ανάλυση, ούτε καν έρχονταν προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Πάντα
υπήρχε κάποια «ξένη» άποψη που έκανε κουμάντο
στην ιδιοκτησία του δήμου και με αυτή την άποψη ταυτίζεται ακόμα και σήμερα και το τοπικό συμβούλιο και
ο δήμος. Μέγα λάθος.
Να σημειωθεί ότι η πλατεία είναι χώρος του δήμου, με συμβόλαια, και λόγο στην ανάπλαση της έχει
μόνο το τοπικό συμβούλιο και ο δήμος και κανένας
άλλος παράγοντας.
Στο ένθετο με τις φωτογραφίες φαίνονται μερικά από
τα χωριά μας οπού συνυπάρχουν εκκλησία, πλατεία,
δένδρο - πλάτανος, τραπέζια καρέκλες ομπρέλες για
σκίαση, ζωή στην πλατεία . Εκεί φαίνεται επικρατεί
άλλος θεός.
Και αν τύχεις σε εορτή του τοπικού αγίου, το γλέντι
στήνεται μπροστά στην εκκλησία στη οποία ο κόσμος
ανάβει το κερί του μέχρι το πρωί.
Έχω λοιπόν την άποψη ότι η συμπολίτευση, Βασιλείου Γεώργιος, Κολοκοντές Αλέξανδρος, Νικολάου
Δημήτριος και Μπουγάς Βασίλειος δεν στάθμισαν με
τα κριτήρια που έπρεπε, την ανάπλαση της πλατείας και με τον τρόπο τους παρέσυραν την «άπειρη»
αντιπολίτευση των Οικονόμου Παντελή, Κανέλλου
Παναγιώτη και Καλλίρη Αλέξη σε ομόφωνη θετική
απόφαση έγκρισης του σχεδίου των τεχνικών υπηρεσιών. Ο κόσμος θα πρέπει να ξέρει τα ονόματα που
θα σφραγίσουν εάν έργο βιτρίνας και πέρα για πέρα
λανθασμένο.
Η αντιπολίτευση παρουσίασε σχέδιο – πρόταση
ανάπλασης της πλατείας το οποίο ανταποκρίνεται
στους σκοπούς της πλατείας, και είχε συνταχθεί από
τον υπογράφοντα, πλην όμως «…μετά από διαλογική
συζήτηση» ξέχασαν να το κατεβάσουν προς ψήφιση
και τελικά ψηφίστηκε ομόφωνα το σχέδιο των τεχνικών υπηρεσιών. Ας έχουν υπ’ όψιν τους όλοι οι τοπικοί
σύμβουλοι ότι ψηφίστηκαν για να κάνουν κάτι καλύτερο στο χωριό και όχι να στηρίζουν απόψεις άλλων. Δεν
είναι εξ άλλου υποχρεωμένοι να τερματίσουν τη θητεία
τους. Υπάρχει και η παραίτηση. Σε ερώτηση μου, την
μεθεπόμενη του συμβουλίου, προς τον κ. Καλλίρη
Αλέξη, γιατί δεν κατατέθηκε η πρόταση τους προς ψή-

Ενδεικτικό παράδειγμα πλατείας-κέντρου
του χωριού στον Άγιο Κοσμά Αρκαδίας

φιση, η απάντηση ήταν: «...Η απόφαση ήταν ήδη ειλημμένη...”!!!!!!
Η συγκεκριμένη λοιπόν πρόταση της αντιπολίτευσης
σε γενικές γραμμές περιλαμβάνει:
-χώρο καταστήματος -αναψυκτήριου με 2 WC στο
ανατολικό «υποβαθμισμένο» μέρος της πλατείας σε
πλήρη εναρμόνιση με την εκκλησία
-κατασκευή σκιάστρου στη βορειοδυτική γωνία και
ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων από κάτω.
-κατασκευή διάφανου κλειστού στεγάστρου, στην
ίδια γωνία, για τους οδηγούς ταξί και του πελάτες τους.
-τοποθέτηση του ηρώου στη νοτιοδυτική γωνία,
σύνορο με εκκλησία και δίπλα του πάντα σε σύνορο με
την εκκλησία, κατασκευή ορθογωνίου στενόμακρου
σιντριβανιού πολύ χαμηλού προφίλ.
-φύτευση, επιτέλους, ενός δένδρου κατά προτίμη-

ση άγρια μουριά η οποία, τον Οκτώβρη - Νοέμβρη θα
κλαδεύεται σε ύψος 3.50μ, δεν ρυπαίνει με πολλά φύλλα και μπορεί να προσφέρει σκιά σε ακτίνα 4.00 έως
5.00 μ από τον κορμό . Είμαστε το μοναδικό χωριό χωρίς δένδρο, χωρίς φυσική σκιά στην πλατεία η οποία
είναι όλη ημέρα στον ήλιο.
-χαμηλή περιτοίχιση της πλατείας με κάγκελο εκκλησιαστικού τύπου και δυο εισόδους διαμορφωμένες βορειά και δυτικά. Μέσα από την περιτοίχιση διαμορφώνεται ζαρντινιέρα πλάτους = 0.40μ.
Φωτισμοί κ.τ.λ. μπορούν να συζητηθούν σε άλλη
χρονική στιγμή, δεν είναι του παρόντος. Προφανώς δεν
θα είναι του σημερινού επιπέδου φωτισμού της εκκλησίας με τα κονταριά τσόντα πάνω στα φωτιστικά, έλεος.
H ανάγκη να δημοσιοποιηθεί το γεγονός μέσω της
εφημερίδας σας είναι για να το μάθουν οι πολίτες του
Βραχατίου, να ευαισθητοποιηθούν και αντιδράσουν
στην πρόταση η οποία «επεκτείνει» στην ουσία το
προαύλιο της εκκλησίας. Από τους φορείς, πολιτιστικούς και άλλους συλλόγους, δεν αναμένεται ανησυχία
διότι αν και το γνώριζαν το γεγονός, έδειξαν με την αδιαφορία τους, ότι συμφωνούν με την πρόταση των υπηρεσιών. Γι’ αυτούς υπάρχει πλέον μόνο η «παραλία».
Επισυνάπτω την πρόταση και φωτογραφίες μερικών
από τους πάμπολλους οικισμούς όπου συνυπάρχουν
εκκλησία, πλατεία, τραπεζοκαθίσματα και κατάστημα
εξυπηρέτησης πολιτών. Την πρόταση των τεχνικών
υπηρεσιών μπορείτε να τη βρείτε από το δήμο.
Καλή φώτιση στους αρμοδίους να μην καταστρέψουν την πλατεία.
ο υπογράφων - Ευθύμιος Λιβάνης
Πολιτικός Μηχανικός (κάτοικος Βραχατίου)
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Περιστερώνας Πουλίτσας: «Δαμάζοντας»
το ρέμα-εφιάλτη για τα χωριά της Βόχας
Το ρέμα που, με κάθε βροχή, προκαλεί πλημμύρες σε Πουλίτσα, Κρήνες, Ευαγγελίστρια, Κοκκώνι φαίνεται ότι
«βρήκε το μάστορά του» στο πρόσωπο του αντιπεριφερειάρχη Τάσου Γκιολή – Ποια λύση προτείνει ο πρόεδρος της
Πουλίτσας για την αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων και την εξασφάλιση υδάτινων πόρων άρδευσης

Κ

άθε φθινόπωρο, κάθε χειμώνα για τους κατοίκους των χωριών της κεντρικής Βόχας, κάθε
βροχή, που για όλους τους άλλους είναι ευλογία, γι’ αυτούς κρύβει πάντα τον κίνδυνο
να εξελιχθεί σε πλημμύρα και να καταστρέψει τις
περιουσίες τους.
Και δε μιλάμε φυσικά μόνο για την περίπτωση
ακραίων καιρικών φαινομένων όπως ήταν ο «Ζορμπάς» το 2018. Μιλάμε για απλές βροχές, «ποτιστικές» τις οποίες, η λεκάνη απορροής του ρέματος
«Περιστερώνας» δεν μπορεί να καλύψει, υπερχειλίζει και προκαλεί πλημμυρικά φαινόμενα.
Το θέμα του «Περιστερώνα» έχει πάνω από 10
χρόνια που απασχολεί την τοπική κοινωνία. Χρειάζεται ευρύτατες αντιπλημμυρικές υποδομές και
έργα που θα συγκεντρώνουν τα ύδατα και θα διαχειρίζονται χωρίς προβλήματα για τις παρακείμενες
ιδιοκτησίες. Το πρόβλημα είναι τεράστιο, κυρίως για
το τμήμα του ρέματος που βρίσκεται νότια, προς τη
θάλασσα δηλαδή και κάτω από την Παλαιά Εθνική Οδό, όπου δεν υπάρχει πλέον κοίτη και το νερό
διασπάται σε πλανώμενες ροές που πλημμυρίζουν
σπίτια, περιουσίες κλπ.
Αλλά και ψηλότερα, στο ύψος της Πουλίτσας
και της Ευαγγελίστριας, αλλά και των Κρηνών, οι
αγροτικές καλλιέργειες και τα σπίτια των κατοίκων
που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της λεκάνης
απορροής του ρέματος, υποφέρουν από συχνές
πλημμυρικές εκροές, αφού όπως είπαμε και παραπάνω η μικρή κοίτη δεν μπορεί να καλύψει πολλές
φορές την ένταση και τον όγκο του νερού.
Παρά τα τόσα προβλήματα, όμως η Περιφέρεια,
στην οποία ανήκει από τον Ιούλιο του 2018 η καθαριότητα και αποκατάσταση των ρεμάτων, ποτέ δεν
είχε επιχειρήσει, τουλάχιστον να διανοίξει και να

καθαρίσει την κοίτη του ρέματος σε όλο το μήκος
της. Από την άλλη ο δήμος, όταν είχε την ευθύνη των
ρεμάτων, με την έλλειψη τεχνικών μέσων αλλά και
πόρων, μόνος ήταν αδύνατον να υλοποιήσει τέτοιου
είδους έργα, για τα οποία προσέτρεχε στην Περιφέρεια, μέσω προγραμματικών.
Φέτος, όμως, για πρώτη φορά, μετά από τόσα
χρόνια, φαίνεται ότι ο Περιστερώνας βρήκε τον
δάσκαλό του, στο πρόσωπο του αντιπεριφερειάρχη Κορινθίας Τάσου Γκιολή και του πρόεδρου της
Κοινότητας Πουλίτσας, Γιώργου Πούλου.
Αρχικά, ο αντιπεριφερειάρχης πέρυσι το Γενάρη,
υλοποίησε το έργο του καθαρισμού σε όλο το μήκος του ρέματος και επί της ουσίας. Η κοίτη διανοίχθηκε και καθαρίστηκε εξολοκλήρου, προλαμβάνοντας κατά το δυνατόν τα προβλήματα.
Φέτος το φθινόπωρο όμως, ο Τάσος Γκιολής κι-

νήθηκε νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά και μεσούντος του φθινοπώρου, έστειλε τα μηχανήματα
να καθαρίσουν και να διαμορφώσουν την κοίτη του
Περιστερώνα πριν αρχίσουν οι βροχές του χειμώνα.
Εδώ, πρέπει να σημειώσουμε, ότι ο πρόεδρος της
Κοινότητας Πουλίτσας, Γιώργος Πούλλος, εκπληρώνοντας το δικό του ρόλο στο ακέραιο, ενημέρωσε
έγκαιρα τον αντιπεριφερειάρχη, για τις εργασίες
που έπρεπε να γίνουν και κυρίως για την καθαριότητα του φράγματος ανάσχεσης που υπάρχει μέσα
στην κοίτη του ρέματος και μπορεί, αφενός να ανακόψει τη δύναμη του νερού, αφετέρου να συγκρατήσει το νερό στην κοίτη, ώστε να μπορούν οι αγρότες να το αξιοποιήσουν για αρδευτικούς σκοπούς.
Ειρήσθω εν παρόδω, ότι η λύση που προτείνει ο πρόεδρος της Πουλίτσας, για μικρά φράγματα ανάσχεσης
που θα κρατούν το νερό στα ρέματα και θα το διαθέτουν για άρδευση, είναι μια λύση οικονομική, που έχει
χρησιμοποιηθεί σε άλλες περιοχές της χώρας μας (π.χ.
Νάξος) αλλά και του εξωτερικού (π.χ. Πορτογαλία) με
μεγάλη επιτυχία και αξίζει να μελετηθεί και να εφαρμοστεί και σε τοπικό και σε ευρύτερο επίπεδο.
Κλείνουμε εδώ την παρένθεση, ενός πολύ σοβαρού θέματος διαχείρισης των υδάτων και επανερχόμαστε στο θέμα του Περιστερώνα.
Ο αντιπεριφερειάρχης σε απόλυτη και αγαστή συνεργασία τόσο με τον πρόεδρο της Πουλίτσας, όσο
και τον δήμαρχο Βέλου-Βόχας Αννίβα Παπακυριάκο, που του έθεσε το γενικότερο πλάνο των καθαρισμών ρεμάτων, αλλά και με την αυτοπρόσωπη
παρουσία του στο χώρο των εργασιών συντόνισε τις
ενέργειες για τον απόλυτο καθαρισμό του ρέματος.
Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται σε ανάρτηση
της “Κοινότητας Πουλλίτσας” στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης «Ανακούφιση και χαρά προκάλεσε στην
τοπική κοινότητα και τους κατοίκους της Πουλλίτσας η
επίσκεψη του Αντιπεριφερειάρχη, Αναστάσιου Γκιολή,
να επιβλέψει προσωπικά την ολοκλήρωση των διαδικασιών καθαρισμού του ρέματος «Περιστερώνα».
Τα έργα βρίσκονται σε εξέλιξη. Η προσφορά του είναι πολύτιμη και τα έργα που έχουν γίνει, γίνονται και
θα γίνουν μας δίνουν την ευκαιρία να τα ονομάσουμε
«ασιστ» στους δύσκολους καιρούς που διανύουμε»!

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ

Ζευγολατιό

Βραχάτι

Βέλο

Οι Βρεφονηπιακοί
Σταθμοί
του ΝΠΔΔ “Ανέλιξη”
του δήμου Βέλου-Βόχας
αναδεικνύονται ψηλά
στις προτιμήσεις γονέων,
βρεφών και νηπίων.

Για άλλη μια χρονιά
οι θέσεις καλύφθηκαν
στο 100%!

Στόχος μας είναι
η παροχή
των υψηλότερων
προδιαγραφών
στους μικρούς μας
φίλους, που
φιλοξενούμε

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Δήμος Νεμέας
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Συνάντηση Γκιολή - Φρούσιου για
έργα εκατομμυρίων στη Νεμέα

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
ΕΑΣ ΝΕΜΕΑΣ

Διαμαρτύρεται για
τον αποκλεισμό
ενίσχυσης
των τοπικών
ελαιοπαραγωγών

Συζητήθηκαν επτά σημαντικά έργα που αγγίζουν τα 5 εκατ. ευρώ

Την έντονη διαμαρτυρία της
εκφράζει η ΕΑΣ Νεμέας για τον
αποκλεισμό των ελαιοπαραγωγών της περιοχής από τις ενισχύσεις. Συγκεκριμένα η Ένωση με
ανακοίνωσή της τονίζει:
«Από τη μέρα που ανακοινώθηκε
από το ΥΠΑΑΤ η ενίσχυση των
ελαιοπαραγωγών λόγω κορωνοϊού (Μέτρο 21) η ΕΑΣ Νεμέας
έχει δεχθεί σωρεία παραπόνων
από τους ελαιοπαραγωγούς
που αποκλείονται από το μέτρο
ενίσχυσης του ελαιολάδου.
Με μεγάλη ικανοποίηση πληροφορηθήκαμε την παρέμβαση στη
βουλή του βουλευτή κ. Ψυχογιού
ανάμεσα στους 44 βουλευτές του
ΣΥΡΙΖΑ που υπέγραψαν σχετική
ερώτηση, καθώς και την αναφορά του βουλευτή Αργολίδας ΝΔ
κ. Ανδριανού για τη χαμηλή τιμή
του ελαιολάδου και απορούμε
με την αφωνία των υπόλοιπων
βουλευτών του νομού μας
που κωφεύουν στο πρόβλημα
χιλιάδων ελαιοπαραγωγών που
περιμένουν τη στήριξή τους.»

Σε ευρεία συνάντηση πολλαπλών θεμάτων, υποδέχθηκε
την Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου στο γραφείο του στην Κόρινθο
ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας κ. Τάσος Γκιολής, τον Δήμαρχο Νεμέας κ. Κωνσταντίνο
Φρούσιο.
Μεταξύ άλλων συζήτησαν για:
• Έργα αντιπλημμυρικά, αρδευτικά και οδοποιίας σε εξέλιξη όπως το έργο Νεμέα – Κούτσι – Στιμάγκα, Π/Υ
1.200.000 το οποίο ολοκληρώνεται εντός Δεκεμβρίου.
• Υπό ένταξη έργα όπως αρδευτικό στο Καστράκι Π/Υ
200.000, Κέντρο Υγείας Νεμέας Π/Υ 600.00, ανάπλαση
κεντρικού δρόμου Νεμέας οδός Δερβενακίων.
• Έργα οδοποιίας όπως Νεμέα, Ψάρι, Σκοτεινή Π/Υ
1.200.000, συντήρηση επαρχιακής οδού Νεμέα, Σούλι,
Κιάτο μέσω Πετρί, Λερίζης, Καστρακίου, Μποζικά, Παραδεισίου, Μάτσανι Π/Υ 587.000.
• Τις τουαλέτες στο Στάδιο της Αρχαίας Νεμέας όπου
εντός Δεκεμβρίου είναι προγραμματισμένη και η δημοπράτηση.
• Την αντιμετώπιση κατολισθήσεων επαρχιακής οδού Αρ-

χαίας Νεμέας Π/Υ 300.000 περίπου.
• Την αναβάθμιση αθλητικού γηπέδου των Αρχαίων Κλεωνών Π/Υ 300.000.
• Τον κόμβο Αρχαιολογικού Χώρου Αρχαίας Νεμέας Π/Υ
361.000.

Rapid Test στη Νεμέα
Δωρεάν τεστ ανίχνευσης κορωνοϊού (rapidtest) πραγματοποιήθηκαν από τις κινητές μονάδες του Εθνικού Οργανισμού Δημοσίας Υγείας(ΕΟΔΥ) σε συνεργασία με τον
Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό και το Δήμο Νεμέας , στη Νέα
Πλατεία Νεμέας, τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου και τη Τρίτη 1
Δεκεμβρίου.
Τα τεστ που έγιναν ήταν 103 συνολικά και όλα ήταν Αρνητικά στην ανίχνευση του COVID 19.
«Συνεχίζουμε όλοι να τηρούμε τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, πάντα με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους συμπολίτες μας αλλά και εμάς τους ίδιους», σημειώνει σε ανακοίνωσή του ο δήμαρχος Κωνσταντίνος Φρούσιος.

ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ
& ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ

Γλ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΟΥΒΙΤΑΚΗΣ

Ζευγολατιό
Κορινθίας

Άσσος
Κορινθίας

ΤΗΛ.:

ΤΗΛ.:

27410 56566

27410 89117

∆ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΕΙ

Κιν.: 6944 243418 & 6937 114763

BOX CENTER
Γ. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ - Ν. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΟΕ

ΠΩΛΗΣΗ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ
& ΕΙ∆ΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Ζευγολατιό Κορινθίας
τηλ: 27410 55151

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

δήμος Σικυωνίων
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Αρχαίο Θέατρο Σικυώνος: Ένα βήμα
πιο κοντά στην πλήρη ανάδειξή του
Έπεσαν οι υπογραφές και από την Υπουργό Πολιτισμού στην τριμερή προγραμματική για την ανάδειξή του –
Δρομολογείται η ένταξη στο ΕΣΠΑ όπως είχε προαναγγείλει ο δήμαρχος Σικυωνίων Σπύρος Σταματόπουλος

Έ

να ακόμη βήμα για την ανάδειξη
του μεγαλύτερου θεάτρου του
αρχαίου ελληνικού κόσμου, του
θεάτρου Σικυώνας έγινε με την
υπογραφή της παράτασης της Προγραμματικής Σύμβασης από πλευράς Υπουργείου Πολιτισμού.
Η παράταση της Προγραμματικής
Σύμβασης που υπέγραψε τις προηγούμενες μέρες η Υπουργός Πολιτισμού
Λίνα Μενδώνη, παρουσία του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Παναγιώτη
Νίκα, αφορά στο Αρχαίο Θέατρο Σικυώνας, είναι συνολικού ύψους 220.000
ευρώ (100.000€ από την Περιφέρεια
Πελοποννήσου και 120.000€ από το
δήμο Σικυωνίων) και «αποτελεί συνέχεια της σύμβασης που είχε υπογραφεί
τον Μάιο του 2014, μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου
Σικυωνίων», όπως αναφέρει το πλήρες κείμενο του Δελτίου Τύπου του
Υπουργείου Πολιτισμού.
Σύμφωνα με το υπουργείο, «στόχος
είναι, η αποκατάσταση της λειτουργικότητας του Θεάτρου, για την ασφαλή υποδοχή επισκεπτών και την απόδοσή του στην
τοπική κοινωνία και τους επισκέπτες της
περιοχής. Με την παρούσα Προγραμματική δίνεται παράταση χρονοδιαγράμματος» – αυτός εξάλλου ήταν ο στόχος

της εκ νέου υπογραφής – «ώστε να
εκπονηθεί η μελέτη αποκατάστασης του
Θεάτρου, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Μάρτιο του 2021, προκειμένου
το έργο να ενταχθεί στην επόμενη προγραμματική περίοδο του ΕΣΠΑ», όπως
επί λέξει αναφέρει το Δελτίο Τύπου του
Υπουργείου Πολιτισμού.
Θυμίζουμε ότι ήδη από πέρυσι το
Νοέμβριο, σε συνάντηση που είχε
πραγματοποιηθεί αναφορικά με την
πρόοδο των εργασιών στο Αρχαίο Θέατρο Σικυώνος και παρουσία εκπροσώπων και των τριών μερών της Προγραμματικής Σύμβασης, αλλά και του
προέδρου του Σωματείου «Διάζωμα»
αποφασίστηκε και ο δήμος Σικυωνίων
ανέλαβε με δικά του έξοδα την εκ-

πόνηση των απαραίτητων μελετών
για να ενταχθεί το έργο στο ΕΣΠΑ.
Στόχος όπως είπαμε και παραπάνω είναι
εξασφαλιστούν κονδύλια για την πλήρη
αποκάλυψη και αποκατάσταση του σημαντικού αυτού αρχαίου οικοδομήματος.

Δηλώσεις
Αναφορικά με το αρχαίο Θέατρο Σικυώνας η υπουργός Πολιτισμού σημείωσε μεταξύ άλλων πως αποτελεί «ένα
μνημείο ιδιαίτερα σημαντικό, όχι μόνο
για την Κορινθία, αλλά γενικά για την
θεματική των αρχαίων θεάτρων. Ένα
έργο το οποίο αναμένει η τοπική κοινωνία να ολοκληρωθεί και να αποδοθεί.
Επομένως, το όφελος είναι διπλό. Ικανοποιούμε την αρχαιολογική επιστήμη

και την αρχαιολογική κοινότητα με το
συγκεκριμένο έργο, αλλά ικανοποιούμε
και την επιθυμία της τοπικής κοινωνίας,
κι αυτό είναι πολύ σημαντικό, καθώς
ένα μνημείο προστατεύεται πολύ καλύτερα όταν αποτελεί μέρος της καθημερινότητας των πολιτών και εκείνοι το
αγκαλιάζουν».
Από την πλευρά του, ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας
σημείωσε, «είχα την τιμή να υπογράψω
σήμερα με την Υπουργό μια Προγραμματική Σύμβαση για το θέατρο της Αρχαίας
Σικυώνας. Όπως είναι γνωστό, ήταν το
μεγαλύτερο θέατρο στον ελλαδικό χώρο,
και έχουμε υποχρέωση να το αποκαταστήσουμε».

Τι προβλέπει η Προγραμματική
Η προγραμματική Σύμβαση, όπως είπαμε υπογράφεται από τον Δήμο Σικυωνίων, την Περιφέρεια Πελοποννήσου
και το Υπουργείο Πολιτισμού και έχει
συνολικό προϋπολογισμό 220.000€.
Στην Προγραμματική περιγράφονται ακριβώς τόσο τα κόστη που καλύπτουν οι δύο χρηματοδοτούντες φορείς
όσο και ότι οι 20.000€ που προσθέτει
στον προϋπολογισμό ο δήμος Σικυωνίων θα διατεθούν για την εκπόνηση
μελέτης ώστε το έργο να ενταχθεί σε
χρηματοδότηση ΕΣΠΑ.

ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ
Κ Ο Ρ Ι Ν Θ Ι Α Σ
H ΟΔΙΚH ΒΟHΘΕΙΑ
ΚΟΡΙΝΘIΑΣ φροντίζει για
την άμεση εξυπηρέτησή σας.
Μεταφέρουμε το αυτοκινητό σας

ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ
Κ Ο Ρ Ι Ν ΘστονΙ προορισμό
Α Σ

ΦΟΡΤΗΓΑΚΙΑ

της επιλογής σας

γρήγορα, άμεσα, υπεύθυνα
σε προσιτές τιμές.

Είμαστε σε ετοιμότητα να
αντιμετωπίσουμε οποιοδήποτε
πρόβλημα μικρό ή μεγάλο
παρουσιαστεί στο δρόμο σας.
Είμαστε επαγγελματίες με

μηχανολογικές γνώσεις

Tηλ.: 6949 172 999
με διάθεση να καλύψουμε
την ανάγκη και του πιο
απαιτητικού περιστατικού.

Μεταφορές
στον
Γεωργικών μηχανημάτωνΆμεσα
• Σκαφών
προορισμό
•Κλαρκ • Αυτοκινήτων • Δικύκλων

σας!!!
Άμεσα στον προορισμό σας

ΓΕΩΡΓΙΚΑ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘ
Κ Ο ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
Ρ Ι Ν Θ Ι
H ΟΔΙΚH ΒΟHΘΕΙΑ
ΚΟΡΙΝΘIΑΣ φροντίζει για
την άμεση εξυπηρέτησή σας.
Μεταφέρουμε το αυτοκινητό σας

στον προορισμό
της επιλογήςΚΛΑΡΚ
σας

γρήγορα, άμεσα, υπεύθυνα

τιμές.
Tηλ.: 6949προσιτές
172
999
σε

Είμαστε σε ετοιμότητα να
αντιμετωπίσουμε οποιοδήποτε
πρόβλημα μικρό ή μεγάλο
παρουσιαστεί στο δρόμο σας.
Είμαστε επαγγελματίες με

μηχανολογικές γνώσεις

www.odiki-voitheia-korinthias.gr

με διάθεση να καλύψουμε
την ανάγκη και του πιο
απαιτητικού περιστατικού.

Άμεσα στον
προορισμό
σας!!!

Φ

16 Δήμος Σικυωνίων
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ
Παραλήφθηκε νέο
απορριμματοφόρο
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Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Νέα Χρηματοδότηση για την Ανακαίνιση
του 1ου και 2ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου

Μια σημαντική προσθήκη στον
αγώνα για την καθαριότητα
έγινε πριν λίγες μέρες στο δήμο
Σικυωνίων.

Το νέο αυτό απορριμματοφόρο αποκτήθηκε στο πλαίσιο
της ανανέωσης του στόλου
των οχημάτων του Δήμου. Ο
Δήμαρχος Σικυωνίων Σπύρος
Σταματόπουλος χαιρετίζοντας
την απόκτηση του νέου απορριμματοφόρου τόνισε:
Παραλαμβάνουμε σήμερα ένα
νέο απορριμματοφόρο, ανανεώνοντας το στόλο των οχημάτων
με νέα υπερσύγχρονα και ασφαλέστερα οχήματα και συνεχίζουμε να εκσυγχρονίζουμε τις
υπηρεσίες καθαριότητας προς
όφελος των πολιτών και των
εργαζομένων της υπηρεσίας.

Ν

έα χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο εξασφάλισε ο δήμος Σικυωνίων για την αποκατάσταση
της λειτουργικότητας και την αναβάθμιση των υποδομών των σχολικών συγκροτημάτων 1ου και 2ου Δημοτικού
Σχολείου Κιάτου.
Στόχος του έργου είναι η βελτίωση
του σχολικού περιβάλλοντος, σε επίπεδο κοινωνικό, πολιτιστικό και περιβαλλοντικό, η ενεργειακή εξοικονόμηση
και η διαμόρφωση σύγχρονων συνθηκών που θα διευκολύνουν και θα προάγουν την εκπαιδευτική διαδικασία.
Ο δήμαρχος Σικυωνίων Σπύρος Σταματόπουλος εξέφρασε την ικανοποίησή
του, που για μια ακόμη φορά εξασφα-

λίστηκε χρηματοδότηση για τα σχολεία
του δήμου. "Η ενίσχυση των εκπαιδευτικών δομών στο δήμο μας και η εξασφάλιση σύγχρονου σχολικού περιβάλλοντος
για όλους τους μαθητές, αποτελούσε πάντα και θα αποτελεί πάντα απόλυτη προτεραιότητά μας", δήλωσε υπογραμμίζοντας τη σπουδαιότητα του έργου.

Έργα σε εξέλιξη
Παραδόθηκαν πριν λίγες μέρες στον
αντιπεριφερειάρχη υποδομών Χάρη
Βυτινιώτη οι μελέτες κατασκευής των
οδικών αξόνων Φενεός-Λίμνη και η
ολοκλήρωση του οδικού δικτύου με
τον Άνω Ταρσό, οι οποίες εκπονήθηκαν από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου Σικυωνίων.
Τα έργα για την ολοκλήρωση
των δύο οδικών αξόνων θα δημοπρατηθούν σύντομα, με εξα-

σφαλισμένη χρηματοδότηση από την
Περιφέρεια Πελοποννήσου, δεδομένου ότι πρόκειται για επαρχιακό δίκτυο,
του οποίου έχει την αρμοδιότητα.
Επιπλέον, συνεχίζονται με αμείωτο
ρυθμό οι εργασίες αγροτικής οδοποιίας σε όλα τα μήκη και τα πλάτη
του δήμου. Ο Δήμος Σικυωνίων έχει
ένα τεράστιο αγροτικό οδικό δίκτυο το
οποίο απαιτεί συνεχείς επεμβάσεις. Οι
χειριστές και οδηγοί του δήμου δίνουν
το παρών όλες τις μέρες και τις ώρες,
για να διευκολύνουν τους αγρότες.
Τέλος, μια σημαντική εξέλιξη υπήρξε
για το Καίσαρι και τα αρδευτικά έργα
της περιοχής. Οι αδελφοί Βασίλης και
Αλέξης Ρήγας παραχώρησαν δωρεάν
τρία αγροτεμάχια ιδιοκτησίας τους για
την κατασκευή των έργων. Ο δήμαρχος
Σικυωνίων τους ευχαρίστησε ολόθερμα για την ευγενική προσφορά τους.

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

διανομή κατ’ οίκον
ΒΡΑΧΑΤΙ, έναντι γηπέδου
ΤΗΛ.: 27410 51690, 27410 56000
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Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Γ. Ψυχογιός: Αποκλείονται χιλιάδες ελαιοπαραγωγοί
από την ειδική ενίσχυση

Ε

ρώτηση προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
κατέθεσαν 42 βουλευτές του
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, μεταξύ των οποίων και
ο βουλευτής Κορινθίας Γ, Ψυχογιός,
με θέμα «Εκτός του Μέτρου 21 του
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης
χιλιάδες ελαιοπαραγωγοί».
Για πολλοστή φορά ο αγροτικός
κόσμος γίνεται το θύμα από τις αμέτρητες πλέον αστοχίες και το επιτελικό «μπάχαλο» που χαρακτηρίζει όλες
τις δράσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που
πρόχειρα, βιαστικά και χωρίς πυξίδα,
υλοποιούν.
Πρώτα είχαμε την παράλειψη των
ποικιλιών, με αποτέλεσμα οι ελαιοπαραγωγοί να μην βρίσκουν τις παραδοσιακές ποικιλίες λαδολιάς ή διπλής
κατεύθυνσης που καλλιεργούν εδώ
και αιώνες στις περιοχές τους. Μαζί
με αυτό πήγαινε και ο αποκλεισμός
βρώσιμων ποικιλιών ελιάς όπως η
Καλαμών.
Ταυτόχρονα, είχαμε τον αποκλεισμό χιλιάδων κατά κύριο επάγγελμα
αγροτών που με μια παντελώς λανθασμένη προσέγγιση του ΥπΑΑΤ είναι

αγροτική τους δραστηριότητα, τους
συνταξιούχους του ΟΓΑ που δεν είχαν
κάνει εγγραφή στο ΜΑΑΕ, τους νεοεισερχόμενους νέους αγρότες που δεν
έχουν προλάβει να εγγραφούν στο
μητρώο και πολλές άλλες περιπτώσεις.
Μετά τα παραπάνω, είναι προφανές ότι η ηγεσία του ΥπΑΑΤ βαδίζει
τυφλωμένη από την αλαζονεία της
επιτελικής διαχείρισης, χωρίς καμία
γείωση στην ελληνική πραγματικότητα, τις συνθήκες παραγωγής και τα
πραγματικά προβλήματα.
κατά κύριο επάγγελμα αγρότες με
βάση τα εισοδήματα του 2019, μόνο
έως το τέλος Αυγούστου, ενώ από
τον Σεπτέμβρη χάνουν αυτή την ιδιότητα μόνο και μόνο για την συγκεκριμένη ενίσχυση!
Το Υπουργείο επιλέγει να αποκλείσει όσους δήλωσαν μέσα στο έτος
2020 ως κύρια επαγγελματική ιδιότητα αγρότες, παρότι δεν είναι ετερο-επαγγελματίες, αλλά και τις περιπτώσεις αγροτών που είχαν μισθωτές
υπηρεσίες ή ενοίκια και ζημιές στην

Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
ζητώντας, πρώτα και κύρια, να ξεχάσουν τις ασφυκτικές προθεσμίες που
δεν φτάνουν ούτε για να διορθώσουν
τα άπειρα λάθη και αστοχίες της πρόσκλησης -πόσο μάλλον να ολοκληρωθούν κακήν κακώς οι αιτήσεις των
ελαιοπαραγωγών που δουλεύουν
αυτόν το καιρό για την ελαιοσυλλογή.
Ζητάμε ακόμα, αν δεν επαρκούν τα
χρήματα, για να αποζημιώσουν όλους
ανεξαίρετα τους ελαιοπαραγωγούς
βρώσιμων, διπλής και ελαιοποιήσιμων ποικιλιών ανά τη χώρα, να εξετάσουν την αύξηση του προϋπολογισμού και να ξεκινήσουν μια σωστή,
διαφανή και δίκαιη νέα διαδικασία
που να μην καταλήξει, εκτός από πιθανό κίνδυνο για την υγεία, σε ένα
ακόμη φιάσκο, αφήνοντας χιλιάδες
ελαιοπαραγωγούς χωρίς την δικαιούμενη ειδική ενίσχυση.

Αν όμως η ηγεσία του ΥπΑΑΤ πιστεύει ότι μπορεί να συνεχίζει να ζει
σε επιτελική νιρβάνα, εκτός πραγματικότητας, εμείς οι 42 βουλευτές
ΣΥΡΙΖΑ, ακούγοντας τα πραγματικά
προβλήματα από τους ελαιοπαραγωγούς, καταθέσαμε την Τρίτη, 24 Νοεμβρίου, Ερώτηση προς τον Υπουργό

- Ακοολογικός έλεγχος
παίδων & ενηλίκων

- Έλεγχος λαβυρινθικής
λειτουργίας (Ίλιγγος/Ζάλη)

- Εκτίμηση εμβοών (βουητά)
και ροχαλητού

- Ενδοσκοπικός έλεγχος
ρινός, φάρυγγα, λάρυγγα
και ώτων

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

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

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν δήμος Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης
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Αρνητικός ο Έλεγχος για κορωνοϊό στα λύματα του Βιολογικού

Α

ρνητικά τα αποτελέσματα
του ελέγχου για κορωνοϊό
στα λύματα του Βιολογικού
Καθαρισμού του δήμου
Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης. Η δημοτική
αρχή θεώρησε επιβεβλημένο τον έλεγχο για COVID των λυμάτων του βιολογικού Ξυλοκάστρου προκειμένου να έχει

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ
Συκιά Κορινθίας:
Επισκευάζεται το
θρυλικό σπίτι του
Κιαμήλ Μπέη

μετρήσιμα αποτελέσματα για να οργανώσει τις περαιτέρω κινήσεις της.
Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση «η
προστασία της δημόσιας υγείας αποτελεί
ύψιστη προτεραιότητα για την Δημοτική
Αρχή του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης. Ειδικά στην παρούσα χρονική
περίοδο, στο μέσο μιας παγκόσμιας παν-

δημίας, η σαφής γνώση της κατάστασης
στην περιοχή μας είναι αναγκαία, ώστε
να σχεδιαστούν οι απαιτούμενες δράσεις προάσπισης της υγείας των δημοτών.
Τα αρνητικά αποτελέσματα του ελέγχου αποτελεί μία πολύ θετική εξέλιξη
για την περιοχή μας, η οποία όμως σε

καμία περίπτωση δεν πρέπει να μας
οδηγήσει σε οποιουδήποτε είδους
εφησυχασμό και χαλάρωση των
απαιτούμενων μέτρων προστασίας.
Συνεχίζουμε όλοι μας με υπευθυνότητα να προασπίζουμε τόσο τον εαυτό μας, όσο και τον πανέμορφο τόπο
μας», καταλήγει.

Ιερά Μονής Προφήτη Ηλία Ζάχολης

1,7 εκατ. ευρώ από την Περιφέρεια
για την αποκατάστασή της
Η Μονή, που έχει ιδρυθεί τον 14ο αιώνα, καταστράφηκε σημαντικά το 2000 και μέχρι σήμερα δεν έχει αποκατασταθεί σε όλο το εύρος της

Έ
Το εξοχικό σπίτι του πλουσιότερου μπέη της Πελοποννήσου την
εποχή της Ελληνικής Επανάστασης, του μπέη που τραγουδήθηκε
όσο κανείς άλλος, του μπέη που
οι θησαυροί του έγιναν θρύλοι κι
αναζητούνται ακόμη και σήμερα,
το πυργόσπιτο λοιπόν, του Κιαμήλ
Μπέη της Κορίνθου, στη Συκιά,
επιτέλους δέχεται παρεμβάσεις
υποστύλωσης και επισκευών.
Το θρυλικό πυργόσπιτο που
ακόμη και σήμερα δεσπόζει στην
περιοχή της Συκιάς, εδώ και
κάποια χρόνια έδειχνε όλο και πιο
αδύναμο να αντέξει τη φθορά του
χρόνου και οπωσδήποτε η κατάρρευσή του θα ήταν δεδομένη αυτή
τη στιγμή, αν δεν παρενέβαινε ο
δραστήριος Σύλλογος «Άγγελος
Σικελιανός».
Οι άνθρωποι του συλλόγου με μια
σειρά από πολιτιστικές εκδηλώσεις στον προαύλιο χώρο του
πυργόσπιτου ανέδειξαν την αξία
και την ιστορική σημασία του οικήματος και έφεραν στο προσκήνιο την ανάγκη παρεμβάσεων που
είχε, έτσι ώστε σήμερα να έχουμε
όλοι τη χαρά να βλέπουμε να
γίνονται εργασίες, υποστύλωσης,
επισκευής και αντικατάστασης της
στέγης.

να μεγάλο και σημαντικό έργο,
όχι μόνο για τη Δυτική Κορινθία, αλλά γενικά για τα κορινθιακά μνημεία βαδίζει πλέον
προς την υλοποίησή του. Καθοριστική,
οπωσδήποτε στην προώθηση του θέματος, η στήριξη του χωρικού “Ξυλοκαστρίτη” Αντιπεριφερειάρχη Τάσου Γκιολή,
αλλά και της αντιπεριφερειάρχη Πολιτισμού Αθηνάς Κόρκα που συνέβαλαν τα
μέγιστα για την τελική απόφαση του Περιφερειάρχη κ. Παναγιώτη Νίκα να εντάξει
την αποπεράτωση της αποκατάστασης
της Μονής στο ΠΕΠ Πελοποννήσου με
προϋπολογισμό 1.688.880 ευρώ, κατανοώντας την σπουδαιότητα του θρησκευτικού Μνημείου.
Η στερέωση και αποκατάσταση της νότιας
πτέρυγας και τμήματος της δυτικής πτέρυγας κελιών της Ιεράς Μονής, βρίσκεται μέσα στα δέκα έργα της Περιφέρειας
Πελοποννήσου που αφορούν πολιτιστικά
μνημεία, συνολικού προϋπολογισμού
11.491.732 ευρώ, τα οποία εντάχθηκαν
στο ΠΕΠ Πελοποννήσου, στο πλαίσιο της
πρόσκλησης “Ενίσχυση της ελκυστικότητας των χώρων πολιτιστικής κληρονομιάς (αρχαιολογικοί χώροι και μνημεία)”.
Η Ιερά Μονή Προφήτου Ηλιού με περίοδο
ίδρυσης τον 14ο αιώνα, καταστράφηκε
ολοσχερώς εκτός του Καθολικού της το
2000 από μια καταστροφική πυρκαγιά. Το
2016 αποκαταστάθηκε μετά από πολλές
προσπάθειες η βόρεια και τμήμα της δυτικής πτέρυγας κελιών της Ιεράς Μονής.
Η ολοκλήρωση της αποκατάστασης αυτού του σημαντικού χώρου πολιτιστικής
κληρονομιάς, αποτελεί δικαίωση όλων
όσων εργάστηκαν διαχρονικά προς την
κατεύθυνση αυτή και αποδεικνύει το
ιδιαίτερο ενδιαφέρον της Περιφέρειας
για την ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος της Κορινθίας και την αποτελεσματική προώθηση σειράς σημαντικών
αιτημάτων από τον Δήμο Ξυλοκάστρου
- Ευρωστίνης.
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Γνώμη
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ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΊΑΣH
Γράφει η ΛΙΤΣΑ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ

Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΜΑΣ

ΡΟΔΑ ΣΤΗ ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ
Εκδόσεις: Α.Α. ΛΙΒΑΝΗΣ
Κατηγορία : Ελληνική Λογοτεχνία
ISBN: 9789601435763
Αριθμός σελίδων: 432

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

Ο Θεός δεν επιθυμεί την καταιγίδα. Ο άνθρωπος τη θέλει... Ένα ερωτικό - αστυνομικό
θρίλερ με φόντο τον υπέροχο βράχο της Μονεμβασιάς. Ένα ατύχημα οδηγεί τον Ιάσονα
στον δρόμο της εκδίκησης. Στην πορεία του
θα ξετυλίξει ένα γαϊτανάκι από συμπεριφορές που πλέκουν
μια ιστορία γεμάτη αδικία, απώλειες και προδοσία. Εκείνη,
η Ηλιάνα, θα γίνει η εμμονή του. Η γυναίκα που είναι θύτης και θύμα και κουβαλάει όλο το μυστήριο και τη γοητεία αυτού του τόπου, της καστροπολιτείας της λακωνικής
γης. Ένας δολοφόνος, ένας εντολοδόχος, μίσος και πάθος,
ενοχές και θάνατος, έρωτας... Οι εχθροί είναι περισσότεροι
από όσους νομίζει, οι απώλειες το ίδιο. Όμως ο μεγαλύτερος αντίπαλός του θα είναι ο ίδιος του ο εαυτός. Από τη
θάλασσα έρχεται ο Πόλεμος ή ο Έρωτας... Κάποιες φορές
αγκαλιάζονται τόσο σφιχτά που χάνονται τα όρια ανάμεσά
τους και γίνονται τελικά ένα.

Χωρίς καμία αμφιβολία,
πρόκειται για ένα μυθιστόρημα
εξαιρετικό, δυνατό και κρατάει
το ενδιαφέρον του αναγνώστη
αμείωτο μέχρι την τελευταία σελίδα του.
Σε κάθε βιβλίο της η κυρία
Κακαλοπούλου καταπιάνεται και
με ένα διαφορετικό θέμα, όπως
τη μεταφυσική, τη διαφορετικότητα κλπ., αλλά κάθε φορά έχει
σαν «καπετάνιο» τον έρωτα, τον
απόλυτο, τον ένα και μοναδικό,
τη κινητήρια δύναμη της ζωής, που τα σαρώνει όλα.
Αυτό το μυθιστόρημα διαδραματίζεται εξ ολοκλήρου σε
περιοχές της μαγικής Μονεμβασιάς, από την άκρη του χωριού Γεωργίτσι, που θεωρείται «το μπαλκόνι ου Ταΰγετου»,
στη Καστροπολιτεία της Μονεμβασιάς και στη θάλασσα που
τη βρέχει.
Ήρωες αυτής της ιστορίας ένα ζευγάρι, απόλυτα ανθρώπινο, με τις αδυναμίες του, και με απίστευτη δύναμη ψυχής,
αλλά μέχρι να γίνουν πραγματικά ζευγάρι γίνονται πρώτα
θύματα ατόμων που είναι γεμάτοι από μίσος, μοχθηρία,
απληστία ακόμα και του πολύ στενού τους περιβάλλοντος.
Πρέπει να παλέψουν με πολλά, ακόμα και για τη ζωή τους,
αλλά προ πάντων με τον εαυτό τους, και με τις τύψεις τους

για όλα όσα κάνουν. Το ερώτημα είναι, θα βγουν αλώβητοι
από όλον αυτόν τον κυκεώνα παθών που τους μετατρέπει
αυτόματα από θύματα και σε θύτες;
Κατά τη διάρκεια της αφήγησης ανακαλύπτουμε πως το
κακό και το καλό συνυπάρχουν μέσα μας, αλλά τελικά κάνουμε μια συνειδητή επιλογή, τι θα ακολουθήσουμε. Όλοι οι
χαρακτήρες του μυθιστορήματος, που είναι απόλυτα αληθοφανείς, αποδεικνύουν αυτή τη διαπίστωση.
Ακόμα και ο μεγάλος έρωτας μπορεί να μετατραπεί πολύ
εύκολα σε απέραντο μίσος, και το αντίθετο μάλιστα. Για
αυτό μας έχουν διαβεβαιώσει και άτομα παλιότερων γενεών. Πολλοί από μας θα το θυμούνται αυτό.
Παρ’ όλο που βλέπουμε πως η ψυχή των κύριων χαρακτήρων καταλαμβάνεται αρκετές φορές από το σκοτάδι, η
γραφή της συγγραφέως μας δεν είναι διόλου απαισιόδοξη
και σκοτεινή, αντιθέτως παραμένει απόλυτα φωτεινή κατά
τη διάρκεια όλης της αφήγησης, και μέχρι το τέλος.
Είναι ένα βιβλίο με μπόλικο μυστήριο, πλεκτάνη και αγωνία. Θα επέλθει στο τέλος η κάθαρση και η λύτρωση; Μένει
σε σας να το ανακαλύψετε, αλλά προπάντων απολαύστε την
όλη ιστορία.

Λίγα λόγια για τον συγγραφέα
Η Γεωργία Κακαλοπούλου γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη, αλλά
ζει στον Δήμο Δίου Ολύμπου Πιερίας, απ’ όπου και κατάγεται. Οι
πρόγονοί της έχουν ρίζες στην Κρήτη και στη Μικρά Ασία. Φοίτησε στα ΤΕΙ Επισκεπτριών Υγείας, ενώ παράλληλα έκανε σπουδές
κλασικής κιθάρας και αρμονίας. Παρακολούθησε μαθήματα ζωγραφικής και σχεδίου, καθώς και μαθήματα υποκριτικής σε ερασιτεχνικό θέατρο της Κατερίνης, συμμετέχοντας σε πολλές παραστάσεις. Η μεγάλη της αγάπη είναι η συγγραφή μυθιστορημάτων.
Το 2014 κυκλοφόρησε από τις Εκδόσεις Λιβάνη το μυθιστόρημά
της "Μελωδία στη Θύελλα". Γράφει, επίσης, ποιήματα και άρθρα
στο blog της http://georgiakakalopoulou.blogspot.com. Άρθρα
και ποιήματά της έχουν δημοσιευτεί και στη διαδικτυακή εφημερίδα Mag Newspaper. Είναι μέλος της Πανελλήνιας Ένωσης
Λογοτεχνών, του Κέντρου Γραμμάτων και Τεχνών Δίου και της
Ένωσης Συγγραφέων Πιερίας. Εργάζεται ως ιδιωτική υπάλληλος
σε τεχνικό γραφείο. Είναι παντρεμένη και μητέρα δύο παιδιών.

ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΚΥΡΙΑ ζητά εργασία για φροντίδα ηλικιωμένων ή φύλαξη
μικρών παιδιών. Τηλ. 6932454393

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

gnomipoliton@gmail.com
gnomipoliton.com
Δ/νση: Οδ. Ανδρούτσου 17, Ζευγολατιό, 20001
Τηλ. επικ.: 6972-322441 [Χρήστος Βαλασόπουλος]
Εκδότρια - Ιδιοκτήτρια - Υπεύθυνη σύμφωνα με το νόμο:
Γιώτα Αθανασούλη-Βαλασοπούλου [τηλ. 6974 583005]

Τα ενυπόγραφα άρθρα δεν εκφράζουν θέσεις της εφημερίδας

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΑΧΙ
Volkswagen Passat

ΕΔΡΑ ΚΙΑΤΟ 6940287828
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Η ιστορία μιας καρτ-ποστάλ
Μια εικόνα, χίλιες λέξεις – Η Κόρινθος πρώτος σταθμός στο ταξίδι
επαναπατρισμού του βασιλιά Κωνσταντίνου
Γράφει ο Νίκος Πουλόπουλος*

Η

Κόρινθος και η περιοχή
του Ισθμού έχουν διαδραματίσει σημαίνοντα
ρόλο στην ιστορία της Ελλάδος εδώ και χιλιάδες χρόνια τώρα.
Αυτό που ελάχιστα έχει εκτιμηθεί και
αποτυπωθεί ιστοριογραφικά είναι ο
ρόλος τους κατά την περίοδο του Α’
Παγκοσμίου Πολέμου. Με την ευκαιρία της συμπλήρωσης ενός αιώνα από
την εορταστική σκηνή που αναπαρίσταται στην καρτ-ποστάλ που κυκλοφόρησε ευρέως ανά την επικράτεια
την εποχή εκείνη, θα προσπαθήσουμε
ν’ αναψηλαφήσουμε τους ιστορικούς
συσχετισμούς της με τον Α’ ΠΠ αλλά
και ν’ αποκωδικοποιήσουμε τους
πολιτικούς συμβολισμούς της επίσκεψης και υποδοχής του βασιλιά
Κωνσταντίνου, την 5η Δεκεμβρίου του
1920, στην Κόρινθο.
Για να θέσουμε το σωστό ιστορικό
υπόβαθρο της παραπάνω καρτ-ποστάλ, όμως, θα πρέπει να γυρίσουμε λίγο πιο πίσω στον χρόνο, στις
απαρχές του Α’ ΠΠ. Όταν η Ευρώπη
και ο υπόλοιπος σχεδόν πλανήτης άρχισε να χωρίζεται, το καλοκαίρι του
1914, σε δύο αντίπαλα στρατόπεδα (Άγ-

γλο-Γάλλοι, Ρώσσοι και σύμμαχοι τους
στο ένα, Γέρμανο-Αυστριακοί, Οθωμανοί και σύμμαχοι τους στο άλλο), η
Ελλάδα κράτησε μια τυπικά ουδέτερη

στάση που ήταν απόρροια της αλληλοεξουδετέρωσης των πολιτικών
δυνάμεων εντός της χώρας. Με την
πλευρά των Αγγλογάλλων είχε συντα-

χθεί ο Ελευθέριος Βενιζέλος και το
φιλελεύθερο κόμμα του που κυριαρχούσε εκείνη την εποχή στην ελληνική
πολιτική σκηνή, ενώ στην αντίπερα
ΓΥΡΙΣΤΕ ΣΕΛΙΔΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡ.

ΚΟΡΑΝΤΑΝΗΣ

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

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

ΠΡΩΙ

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

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

ΙΑΤΡΕΙΟ:

e-mail: korantaniskonstantinos26@gmail.com
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όχθη στέκονταν ο βασιλιάς Κωνσταντίνος μαζί με τις συντηρητικές πολιτικές δυνάμεις. Ο Βενιζέλος ήταν πεπεισμένος ότι οι συμμαχικές δυνάμεις θα
κυριαρχήσουν τελικά, ενώ ο Κωνσταντίνος είχε ανέκαθεν φιλογερμανικές
προδιαθέσεις (ο ίδιος είχε φοιτήσει σε
στρατιωτική σχολή της Γερμανίας ενώ
και η σύζυγος του, η βασίλισσα Σοφία,
ήταν αδερφή του ηγέτη της Γερμανίας
στον Α’ ΠΠ, του αυτοκράτορα Γουλιέλμου Β’) και ευελπιστούσε ότι οι Γερμανοί θα είναι οι νικητές αυτού του
πολέμου.
Η αναγκαστική αυτή στάση της Ελλάδας υπονόμευε τις προσπάθειες των
συμμάχων που είχαν ήδη από το φθινόπωρο του 1915 στείλει εκστρατευτικό σώμα στη Θεσσαλονίκη και πολεμούσαν τον βουλγαρικό και γερμανικό
στρατό στο μακεδονικό μέτωπο. Η πίεση από τους συμμάχους, κυρίως
προς τον βασιλιά Κωνσταντίνο, ήταν
μεγάλη, αλλά καθώς αυτός ήλεγχε ένα
μεγάλο μέρος του ελληνικού στρατεύματος και είχε την πολιτική υποστήριξη
των περιοχών της λεγόμενης «Παλαιάς Ελλάδας» (Στερεά Ελλάδα και Πελοπόννησος), μπορούσε και συντηρούσε
μια ουδετερότητα που συνέφερε τους
Γερμανούς και τους Βουλγάρους
συμμάχους τους που εισχωρούσαν
σιγά σιγά σε ελληνικά εδάφη της Μακεδονίας. Υπήρχαν μάλιστα και μυστικές στρατιωτικές αναφορές εκείνη την
εποχή ότι οι δυο πλευρές του Ισθμού
λειτουργούσαν ως περιοχές κάλυψης
και ανεφοδιασμού γερμανικών υποβρυχίων, κυρίως στον Οβριό Κορινθίας, τη μικρή νησίδα στο Σαρωνικό
κόλπο. Για να σταματήσουν αυτές τις
κινήσεις των Γερμανών αλλά και για
ν’ αυξήσουν την πίεση στον Κωνσταντίνο ν’ αποδεσμευτεί από την φιλογερμανική του πολιτική, οι Άγγλοι και
οι Γάλλοι έστειλαν πολεμικά πλοία και
στρατιώτες και κατέλαβαν την ευρύτερη περιοχή γύρω από τον Ισθμό τον
Ιανουάριο του 1916.
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Η πολιτική διαίρεση της Ελλάδας κατά την περίοδο του “Εθνικού Διχασμού”

Όταν πλέον τον Μάϊο του 1916 τα
ελληνικά στρατεύματα (υπό τις ευλογίες του Κωνσταντίνου) παρέδωσαν
αμαχητί το οχυρό Ρούπελ και στην
συνέχεια έγινε η κατάληψη της Καβάλας από τον βουλγαρικό στρατό, το ποτήρι ξεχείλισε. Οι σύμμαχοι πίεσαν με
κάθε τρόπο τον Κωνσταντίνο και τους
οπαδούς του (και είχε πολλούς στην
Κορινθία) αποφασίζοντας να μειώσουν
την εισαγωγή σταφίδας και δημιουργώντας έτσι οικονομική ασφυξία στην
ευρύτερη περιοχή.
Παράλληλα, ο Βενιζέλος, τον Οκτώβριο του 1916, με τη βοήθεια της στρατιωτικής οργάνωσης «Εθνική Άμυνα» και με τον στρατηγό Δαγκλή και
το ναύαρχο Κουντουριώτη στο πλευρό
του, θα οργανώσει την επαναστατική
κυβέρνηση στη Θεσσαλονίκη και θα
δημιουργήσει την κορύφωση του λεγόμενου «Εθνικού Διχασμού» και τη
διάσπαση της Ελλάδας σε δύο στρατό-

πεδα, σ’ αυτό του Βορρά με την επαναστατική κυβέρνηση του Βενιζέλου και
σ’ αυτό του Νότου με αρχηγό τον βασιλιά Κωνσταντίνο.
Οι συμμαχικές δυνάμεις, εν τω μεταξύ, που είχαν αναγνωρίσει την κυβέρνηση Βενιζέλου, έφεραν στα τέλη
Νοεμβρίου του 1916 πολεμικά πλοία
στον Πειραιά και στρατό στην Αθήνα αλλά εκεί συνάντησαν τη σθεναρή
αντίσταση των φιλοβασιλικών στρατιωτικών μονάδων (τα γνωστά «Νοεμβριανά») – κάτι που πείσμωσε ακόμα
περισσότερο τους συμμάχους.
Για του επόμενους τρεις περίπου
μήνες η περιοχή της Κορίνθου θα ζήσει μια χαοτική κατάσταση. Οι συμμαχικές δυνάμεις θ’ αποκλείσουν, μαζί με
άλλες περιοχές της Ελλάδας, τον Ισθμό
και την πόλη της Κορίνθου στις αρχές
του Δεκέμβρη. Σ’ αυτό το διάστημα συχνές ήταν οι εχθροπραξίες με δυνάμεις του ελληνικού στρατού που στρα-
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τοπέδευαν στην Κόρινθο και ήταν φίλα
προσκείμενες στον Κωνσταντίνο.
Η αντίδραση την ίδια στιγμή ενάντια στην πολιτική του Βενιζέλου ήταν
ιδιαίτερα έντονη στην Αθήνα και την
Πελοπόννησο και το γνωστό «ανάθεμα» έγινε αφορμή για παλλαϊκές συγκεντρώσεις στις πόλεις και τα χωριά
της Κορινθίας τον Δεκέμβριο του 1916.
Τον Ιανουάριο του 1917, όταν διαφαινόταν ότι ο Κωνσταντίνος άρχιζε να
λυγίζει κάτω από την ασφυκτική πίεση
των συμμαχικών δυνάμεων, δέχθηκε
και τη μεταφορά και εγκλεισμό όλων
των φιλοβασιλικών ελληνικών στρατιωτικών δυνάμεων κάτω από το Ισθμό.
Τέλος, την 10η Ιουνίου, 1917, σε μια
ακόμη συμβολική κίνηση που αναδεικνύει τη σημασία του Ισθμού για
τις πολιτικές και στρατιωτικές εξελίξεις την εποχή εκείνη, οι Γάλλοι
θα στείλουν ξανά ένα στρατιωτικό
σώμα να τον καταλάβει, και αυτή θα
είναι η τελευταία συμμαχική κίνηση
πριν την απόφαση του βασιλιά Κωνσταντίνου, μερικές ώρες αργότερα, ν’
αφήσει το θρόνο του στον γιο του Αλέξανδρο και να φύγει από την Ελλάδα.
Οι πολιτικές εξελίξεις που θ’ακολουθήσουν τα επόμενα χρόνια είναι λίγο
πολύ γνωστές. Ο Α’ ΠΠ θα τελειώσει
με νίκη των συμμαχικών δυνάμεων
και τον Αύγουστο του 1920 ο Βενιζέλος θα υπογράψει την άκρως δελεαστική για την ελληνική διπλωματία συνθήκη των Σεβρών. Όμως στο
εσωτερικό της Ελλάδας οι αντιβενιζελικές παρατάξεις θα ζητήσουν έντονα εκλογές, λόγω και του πολεμικού
μετώπου που είχε ανοίξει ο Βενιζέλος
στη Μικρά Ασία, οι οποίες μάλιστα θα
συμπέσουν με το ατυχές γεγονός του
θανάτου του βασιλιά Αλεξάνδρου (από
το δάγκωμα μιας μαϊμούς –που είχε ως
αποτέλεσμα τον θάνατο μισού εκατομμυρίου ανθρώπων με την Μικρασιατική
Καταστροφή, όπως έγραψε και ο Τσώρτσιλ!). Η ευκαιρία ήταν διπλή πλέον για
τους φιλοβασιλικούς: να τιμωρήσουν

Νίκος Καραμαλίκης
Μαιευτήρας Γυναικολόγος
Εξειδικευµένος ενδοσκοπικός χειρουργός
Ειδικευµένος στην Αγγλία
Συνεργάτης Ιασώ, Ρέα
Ιατρείο Αθήνας
Τιµ. Βάσσου 10, Αθήνα
210 6432630
Ιατρείο Κορίνθου
Νοταρά 79, 2ος όροφος
Κόρινθος 27410 51177
κιν. 6974 446115
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τον Βενιζέλο στην κάλπη και να επαναφέρουν στον θρόνο τον Κωνσταντίνο που βρίσκονταν σε αυτοεξορία
στην Ελβετία. Τα κατάφεραν και τα
δύο! Στις εκλογές της 1ης Νοεμβρίου ο
Βενιζέλος ηττήθηκε και αποσύρθηκε
μακρυά από την κεντρική πολιτική, στο
Παρίσι. Στο δε δημοψήφισμα της 22ας
Νοεμβρίου, 1920, το σύνολο σχεδόν
του εκλογικού σώματος που συμμετείχε (οι βενιζελικοί απείχαν), με ποσοστό
99% ψήφισε την επιστροφή του βασιλιά Κωνσταντίνου στο θρόνο του. Ο
Κωνσταντίνος ξεκινώντας αρχές Δεκέμβρη, 1920, από τη Βενετία, πάνω
στο θρυλικό θωρηκτό «Αβέρωφ» θα
επιστρέψει πανηγυρικά στην Ελλάδα.
Αντί για τον Πειραιά, στην Κόρινθο!
Στον Πειραιά τον περίμεναν αλλά
στην Κόρινθο κατέβηκε. Λίγο η θαλασσοταραχή που συνάντησαν στην
Αδριατική, λίγο η δίψα του να βρεθεί
κοντά στις αγκαλιές των υποστηρικτών του στην Κορινθία, τον οδήγησαν
να σταθμεύσει στο σημείο όπου για τελευταία φορά οι Γάλλοι του είχαν δείξει τον δρόμο μακρυά από τον θρόνο,
τον Ισθμό. Η Ποσειδωνία φόρεσε τα
γιορτινά της εκείνο το απόγευμα του
Σαββάτου, την 5η Δεκεμβρίου, 1920.
Το ίδιο και οι Κορίνθιοι που έτρεξαν
να συναντήσουν τον αγαπημένο τους
άνακτα. Όπως φαίνεται και στο μοναδικό βίντεο-ντοκουμέντο περίμεναν για
ώρες στη σειρά για να τον δουν από
κοντά και να του σφίξουν το χέρι. Εκείνο το βράδυ ο Κωνσταντίνος διανυκτέ-

φός λαός, «της Κυριακής χαρά και της
Δευτέρας λύπη»! Άμα τη επιστροφή
του Κωνσταντίνου, οι συμμαχικές δυνάμεις, λόγω του βεβαρημένου πολιτικού του παρελθόντος, απέσυραν σιγά
σιγά την υποστήριξη προς την Ελλάδα
και συντάχθηκαν με αυτή του Κεμάλ
Ατατούρκ στο Μικρασιατικό μέτωπο.
Μετά την Μικρασιατική καταστροφή, οι
στρατιωτικές δυνάμεις της χώρας
αντέδρασαν και ο Κωνσταντίνος έφυγε σε εξορία για δεύτερη και τελευταία
φορά, τέλη Σεπτέμβρη του 1922. Την
1η Νοέμβρη του 1922 ο Βενιζέλος επιστρέφει επειγόντως στην πολιτική
σκηνή για να διαπραγματευτεί την επίπονη Συνθήκη της Λωζάνης. Ακολούθως, αρχίζουν να συρρέουν τα ορφανά
και οι πρόσφυγες, μέσω του Ισθμού,
στα πέριξ της Κορίνθου.
* Ο Νίκος Πουλόπουλος διδάσκει Ελληνική ιστορία και πολιτισμό στο πανεπιστήμιο του Μιζούρι-Σεντ Λούις
ρευσε μέσα στο «Αβέρωφ» που είχε
αγκυροβολήσει κοντά στα Ίσθμια (λόγω
θαλασσοταραχής). Το πρωί της Κυριακής, 6 Δεκεμβρίου, 1920, με ένα
αυτοκίνητο μετέβη στην πόλη της
Κορίνθου και εν μέσω νέων αποθεωτικών εκδηλώσεων τον παρέλαβε το
βασιλικό τρένο για να ξεκινήσει για την
Αθήνα όπου είχε ετοιμαστεί το κυρίως
πιάτο των εορταστικών εκδηλώσεων.
Αυτός θα μπορούσε να είναι ένας
ωραίος επίλογος για την εορταστική μας
καρτ-ποστάλ. Όπως όμως λέει και ο σο-

ΛΑΓΚΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ
Στρατιωτικός Ιατρός
Ψυχιατρική Κλινική 251 ΓΝΑ

ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΚΟ

ΙΑΤΡΕΙΟ

Βλάσιος Ιωαν. Μπάρτζης
Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος
Ενηλίκων και Παίδων

| Μικροωτοσκόπηση. | Ακοοµετρία (τονική - οµιλητική),
τυµπανοµετρία, ακουστικό αντανακλαστικό,
έλεγχος ευσταχιανής σάλπιγγας
| Λειτουργική εξέταση οπισθίου λαβυρίνθου
- Αντιµετώπιση ιλίγγου θέσεως
| Ενδοσκοπικός έλεγχος ώτων, ρινός,
φάρυγγα, λάρυγγα µε εύκαµπτα & άκαµπτα
ενδοσκόπια - Video καταγραφή δεδοµένων
Κλεισθένους 43 Κιάτο, τηλ.: 27420 26486, κιν.: 6932 391104
e-mail: bartzisv@gmail.com

GRAPHIC DESIGN STUDIO

Καλογεροπούλου 1 & Μαυρούλια,
Κιάτο Κορινθίας 20200
τηλ.: 2742400072 κιν.: 6983520020
glagonas@gmail.com

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

...και πάλι κοντά σας!
ΟΞΕΑ by Medik8!
4 συνεδρίες οξέων
προσαρμοσμένες στις δικές σας ανάγκες
(ενυδάτωση, αντιγήρανση, λεύκανση, ακμή)

από 320€ ΜΟΝΟ

200€

Soprano ice laser

SUPER

προσφορά
για λίγα πακέτα
Πόδια, μπικίνι και μασχάλες
από 800€ ΜΟΝΟ 400€
για 4 επισκέψεις!!!

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ
για το δικό σας
εξατομικευμένο
πρόγραμμα
και για εκπτώσεις

27410

55405

ΟΔΥΣΣΕΩΣ
ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ
2, ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

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

