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2,8 εκατ. ευρώ για τη 2,8 εκατ. ευρώ για τη 
διάβρωση των ακτώνδιάβρωση των ακτών
2,8 εκατ. ευρώ για τη 2,8 εκατ. ευρώ για τη 
διάβρωση των ακτώνδιάβρωση των ακτών
Το έργο θα καλύψει όλη την ακτογραμμή από το Βραχάτι έως το ΔερβένιΤο έργο θα καλύψει όλη την ακτογραμμή από το Βραχάτι έως το Δερβένι

Αυτοψία Γκιολή στο Βραχάτι Αυτοψία Γκιολή στο Βραχάτι 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΔΗΜΑΣ

9 εκατ. ευρώ 
για τη Διώρυγα 
Κορίνθου
ΕΠΊΣΗΣ: Νέος υλικοτεχνικός 
εξοπλισµός σε αρκετά σχολεία 
του νοµού

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ-ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Έπλεξε το εγκώμιο του 
Σταματόπουλου ο Νίκας 

■ σελ.  19

■ σελ.  17

■ σελ.  7

■ σελ.  3

■ σελ.  9

ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ

Εμβολιαστικό 
Κέντρο το 
Κέντρο Υγείας 
Ξυλοκάστρου

ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ

Αστική 
αναζωογόνηση µε 
αιχµή του δόρατος 
το Αγιωργίτικο

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
Υπογράφηκε από 
τον Βασίλη Νανόπουλο
η σύμβαση ΤΕΒΑ
για όλους τους δήμους

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ Ν.ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Ήπειρος, Πέντε Αιώνες Αγώνες:  
Ημερολόγιο-αφιέρωμα  
στα 482 χρόνια σκλαβιάς  
των Ηπειρωτών ■ σελ.  21

Για χρόνια απολαµβάνει της εµπιστοσύνης των κατοίκων του δήµου 
Σικυωνίων, κι έχω τη βεβαιότητα ότι απολαµβάνει αυτής της εµπιστοσύνης 
µε δίκαιο τρόπο, τόνισε ο Περιφερειάρχης. ■ σελ.  15

ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ

Ιδρύθηκε και ξεκινά το 
ταξίδι της στη μουσική

■ σελ.  24
Σηµαντική συνεργασία 
Πολιτιστικών Συλλόγων
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Η σελίδα του Λέωντος...

Δήμαρχε πολλά έργα ακούμε τελευταία να προγραμματίζονται, αλλά συνεργεία δε 
βλέπουμε. Όσο για πόσιμο νεράκι, ούτε βλέπουμε ούτε ακούμε τίποτα.

Δε φαντάζομαι να μας κρατάς μυστικά!!!

Εκείνα τα δύσμοιρα χωριά παρά τον ποταμό Έβρο δίνουν κάθε χρόνοι σταθερά 
ραντεβού με τις πλημμύρες. Και από κοντά τα συνεργία της τηλεόρασης, για να 

απολαύσουμε εμείς οι στεγνοί θέαμα και ακολουθούν οι πολιτικοί υπεύθυνοι για να 
μεγαλο-στομίζουν υποσχέσεις. Την επόμενη χρονιά τα ίδια και τα ίδια. Τελικά με ποι-
όν να τα βάλουμε με τον θεό που μας μισεί ή με το κακό το ριζικό μας.  Έλα ντε!!!

Ηστήλη έχει γενέθλια και εορτά-
ζει. Οδεύουμε αισίως στη δεύ-

τερη χρονιά, που κατά τους κινέζους 
είναι η χρονιά του Βουβαλιού. Εμείς 
όμως θα συνεχίσουμε ως Λέωντες 
καθότι ‘ανήκομεν εις την Δύσιν’.
Τα δώρα σας μπορείτε να τα στέλ-
νετε στη διεύθυνση της εφημερίδας. 
Από μεριάς μας κερνάμε σχολιαστι-
κά σφηνάκια αυτο-σαρκαζόμενα (το 
προσπαθούμε τουλάχιστον)!!!

Πολλοί διαμαρτύρονται ισχυριζό-
μενοι ότι οι αμοιβές των βουλευ-

τών είναι υπέρογκες. Λάθος κύριοι 
κάθε άλλο και θα το αποδείξω αύθις. 

Είδαμε πρόσφατα τον πρωθυπουρ-
γό μας να επισκέπτεται την Ικαρία για 
να ελέγξει την πορεία των εμβολια-
σμών. Το νησί δεν έχει πρόβλημα με 
τον κατηραμένο ιό, αλλά άσχετο. 

Αφού επέβλεψε και έβαλε τάξη, 
παρακάθησε σε γεύμα που του πα-
ρέθεσε ο τοπικός βουλευτής, ως 
είχε υποχρέωση. Έλα όμως που ο 
πρωθυπουργός μας συνοδεύετο από 
κουστωδία υπερ-πεντήκοντα παρα-
τρεχάμενων. Βάλανε τραπέζια στην 
κουζίνα, στο σαλόνι, στη βεράντα, 
στο μπαλκόνι και πάλι όρθιοι μείναν 
οι μισοί. Και βέβαια δεν έφαγαν σου-
βλάκια, ψαράκι και μάλιστα εκλεκτό. 
Μια καραβιά συναγρίδες μαγείρεψε ο 
δυστυχής βουλευτής. 

Βάλε και τα σαλατικά, τα κρασιά, το 
επιδόρπιο, το ταπεράκι για τη Μάρε-
βα, πάνε δυο τουλάχιστον μισθοί. 

Φτάνει ο μισθός, αμ δε φτάνει!!!

«Έξω πάμε καλά»,  είχε αποφανθεί 
ένας πρώην εθνάρχης, 

αείμνηστος πλέον. Αυτό θυμήθηκαν 
και στο ΣΥΡΙΖΑ μετά την επιτυχία 
που είχε η πρόταση Τσίπρα για τα 
εμβόλια (έγινε αποδεκτή με μεγάλη 
πλειοψηφία από το Συμβούλιο της 
Ευρώπης), σε αντίθεση με του Μη-
τσοτάκη που απορρίφτηκε μετά επαί-
νων!!!

Καταργούνται τα αυτόνομα ψηφο-
δέλτια στις κοινότητες άνω από 

500 κατοίκων γιατί προσκρούουν στο 
σύνταγμα, ενώ παραμένουν στις  κοι-
νότητες κάτω από 500, γιατί εκεί δεν 
προσκρούουν.

Μήπως μας δουλεύουν!!! 

Δε φτάνει που τεμπελιάζετε 
τόσους μήνες και σας ταΐζουμε 

τζάμπα, γκρινιάζετε κιόλας, απάντησε 
ο λαλίστατος αρμόδιος υπουργός στη 
διαμαρτυρία των εστιατόρων, που 
κλείνουν το ένα μαγαζί μετά το άλλο.

Αχάριστοι άνθρωποι Άδωνι, 
αχάριστοι!!!

Στις ‘Ελλαττωματικές Δημοκρατί-
ες’ κατέταξε τη χώρα μας διεθνής 

οργανισμός που ασχολείται σχετικά. 
Σιγά το νέο, απ’ αυτούς περιμέναμε 

να το μάθουμε!!!

Δυσκολεύει η εισαγωγή στα πανε-
πιστήμια, με το νέο νομοσχέδιο 

της κυβέρνησης.
Έχουμε γεμίσει από επιστήμονες, 

δήλωσε η αρμοδία υπουργός, αναγκα-
ζόμαστε και τους κάνουμε εξαγωγή.

Άλλωστε πτυχίο ξε-πτυχίο, γκαρσό-

νια θα καταλήξουν. Γιατί να ξοδεύονται 
λοιπόν οι γονείς. Έχει τα δίκια της!!!

«Μόλις ακουστεί ο ήχος του 
χρυσού νομίσματος να πέφτει 

στο δίσκο, η ψυχή του πιστού μεταπη-
δά από το Καθαρτήριο στον Παράδει-
σο», έλεγαν οι καλόγεροι του Μεσαί-
ωνα. Που το θυμήθηκα τώρα; 

Όχι εγώ, αλλά η μητρόπολη μεγά-
λου λιμανιού ευλόγησε, με δημόσια 
κοινοποίηση,  μεγαλο-παράγοντα 
της πολιτικής και του ποδοσφαίρου, 
πλειστάκις μπλεγμένο με σωρεία ποι-
νικών παραβάσεων, μόλις απαλλά-
χτηκε από μία εξ αυτών.

Ο χρυσός σώζει τελικά. Την Ευλο-
γία σου Δέσποτα!!! 

Συνελήφθησαν και τους υπεβλήθη 
το νενομισμένο πρόστιμο, πέντε 

πολίτες που είχαν πάει για πεζοπο-
ρία στο βουνό (όχι στην Πάρνηθα, σε 
άλλο μέρος). Άριστα έπραξε η σεβα-
στή διοίκηση εκτιμώ. Από μια τέτοια 
πεζοπορία ολίγων φυσιολατρών, 
ξεκίνησαν το δεύτερο αντάρτικο οι 
παππούδες μας. Καλό είναι να προ-
σέχουμε!!!

Δεν ξέρω αν το νοιώθετε και σεις, 
αλλά μετά τις συνεχείς καραντί-

νες έχουμε πλέον εξομοιωθεί με τους 
έγκλειστους των αγροτικών φυλα-
κών. Βγαίνουμε συγκεκριμένη ώρα, 
εργασία όσοι έχουν, προαυλισμός επί 
δίωρον το πολύ και μετά πάλι μέσα 
στο σπίτι-κελί.

Άδειες λόγω καλής συμπεριφο-
ράς ή μακροχρονίου εγκλεισμού, δεν 
προβλέπονται.

Διάρκεια ποινής…… επ αόριστον!!!

Μειώθηκαν τα χειρουργεία  στα 
δημόσια νοσοκομεία κατά 80%, 

λόγω απασχόλησης του προσωπικού 
σε ασθενείς με κορονοϊό και ύστερα 
από εντολή του αρμοδίου υπουργείου.

Ήταν τα μέτρα που έλαβε η κυβέρ-
νηση, ένα χρόνο τώρα, για την ενίσχυ-
ση του  Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Βέβαια αν σας περισσεύουν χρήματα 
κανένα πρόβλημα, μπορείτε να πληρώ-
σετε στα ιδιωτικά θεραπευτήρια.

Αλλά όπως λέει και ο ποιητής «Κα-
λύτερα Νέος, Πλούσιος και Υγιής» 
παρά  «Γέρος, Φτωχός και με σκωλη-
κοειδίτιδα»!!!

Ελληνική συμμορία κατάφερε να 
‘αποσπάσει’ δεκατρία (13) εκα-

τομμύρια δολάρια από αμερικανικές 
τράπεζες. Το δαιμόνιο της φυλής μας 
έκανε περήφανους πάλι.

Παρακαλώ η κυβέρνηση να τους 
αποδώσει τις δέουσες τιμές. Δεν 
κλέβουμε κάθε μέρα τις αμερικάνικες 
τράπεζες!!!

Λ.Σ. (15/02/2021)

Γράφει και επιμελείται ο ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ  • LeoStergiopoulos@Gmail.com
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Υ
πεγράφη την Παρασκευή 5 Φε-
βρουαρίου, από το  Υπουργείο 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων  η 
απόφαση για την χρηματοδότη-

ση ύψους 9 εκ. Ευρώ, για τις απαιτού-
μενες  μελέτες  και  κατασκευαστικές 
εργασίες για την πλήρη αποκατάσταση 
των ζημιών στα πρανή της Διώρυγας 
της Κορίνθου.

Υπενθυμίζεται πως πριν από λί-
γες ημέρες με παρέμβαση του υφυ-
πουργού Ανάπτυξης Χρίστου Δήμα, 
το Υπουργείο Υποδομών χαρακτήρισε 
το έργο ως «σύνθετο και ειδικό έργο 
Εθνικού επιπέδου», ενώ η  Περιφέ-
ρεια Πελοποννήσου έχει ήδη κηρύξει 
σε  κατάσταση εκτάκτου ανάγκης  την 
Διώρυγα λόγω των συνεχόμενων επι-
κίνδυνων καταπτώσεων.

Συγκεκριμένα σε επικοινωνία που 
είχε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, Βουλευτής Κορινθίας 
Χρίστος Δήμας με τον Γενικό Γραμμα-
τέα Υποδομών κ. Γιώργο Καραγιάννη, 
του επεσήμανε την ανάγκη να χαρα-
κτηριστεί το έργο «Αποκατάστασης ζη-
μιών στα πρανή Διώρυγας Κορίνθου» 
ως σύνθετο και ειδικό έργο  Εθνικού 
Επιπέδου με αποτέλεσμα να μπορεί να 
επιταχύνει σημαντικά την διαδικασία 
των μελετών και της αποκατάστασης 
του από την πλευρά του κράτους.

 Πράγματι, μετά από λίγο ο Υπουρ-
γός Υποδομών κ. Κώστας Καραμαν-
λής υπέγραψε την σχετική υπουργική 
απόφαση με αποτέλεσμα το συγκεκρι-
μένο έργο να επιταχύνεται, ειδικότερα 
η αποκατάσταση ζημιών και η σταθε-
ροποίηση των πρανών ώστε να γίνει 
όσο το δυνατόν συντομότερα η ασφα-
λής επαναλειτουργία της Διώρυγας. 
Το σκεπτικό βασίζεται στο γεγονός 

πως η Διώρυγα Κορίνθου αποτελεί 
παγκόσμιο γεωγραφικό κόμβο επι-
κοινωνίας μεταξύ του Αιγαίου και του 
Ιονίου Πελάγους και μαζί με την Διώ-
ρυγα του Παναμά και του Σουέζ απο-
τελούν τις τρεις τεχνικές διώρυγες 
που υφίστανται σήμερα στον κόσμο.

Που θα διατεθούν τα 9 εκατ. ευρώ
Το ποσό θα διατεθεί για την  το-

πογραφική μελέτη, την  γεωτεχνική 
έρευνα και για τις εργασίες που χρει-
άζονται για να γίνει η αποκατάσταση 
στα σημεία που έχουν υποστεί σοβα-
ρές ζημιές, όπως είναι το τμήμα του 
βιολογικού καθαρισμού.

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων και Βουλευτής Κοριν-
θίας κ. Χρίστος Δήμας, μετά την εξα-
σφάλιση της χρηματοδότησης από το 
Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσε-
ων για την αποκατάσταση των ζημιών 
στη Διώρυγα της Κορίνθου δήλωσε:

«Το Υπουργείο Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων χρηματοδοτεί με 9 εκ. 
ευρώ τις μελέτες και τις εργασίες 
για την αποκατάσταση των ζημιών 

στην Διώρυγα. Ο στόχος είναι να επα-
ναλειτουργήσει με ασφάλεια, όσο το 
δυνατόν συντομότερα η Διώρυγα της 
Κορίνθου».

Νέος εξοπλισμός στα σχολεία
Αρκετά σχολεία της Κορινθίας, θα 

ενισχυθούν, άμεσα, με νέο υλικοτε-
χνικό εξοπλισμό, όπως γνωστοποίησε 
με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης ο υφυπουργός Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων Χρίστος Δήμας.

Πιο συγκεκριμένα θα ενισχυθούν 
θρανία, καρέκλες, πίνακες, διαδραστι-
κά παιχνίδια κ.α., τα νηπιαγωγεία: Με-
γάλου Βάλτου, Πιτσών και Στιμάγκας 
και τα δημοτικά σχολεία: Εξαμιλίων, 
Καμαρίου, Μαρκασίου, Πασίου, Στι-

μάγκας, 1ο και 2ο της Νεμέας.
«Πραγματοποίησα τηλεδιάσκεψη 

με τον πρόεδρο της ΚΤΥΠ - Κτιριακές 
Υποδομές ΑΕ Τίμο Κατσίπο και τον δι-
ευθύνοντα σύμβουλο Θανάσης Γιάν-
ναρης, όπου τους ευχαρίστησα για την 
άμεση ανταπόκριση τους στο αίτημα 
των σχολικών μονάδων για την προ-
μήθεια νέου εξοπλισμού. Τους αξίζουν 
θερμά συγχαρητήρια για το εξαιρετι-
κό έργο που επιτελούν» σημειώνει ο 
υφυπουργός στην ανάρτησή του.

Το δικό μας σχόλιο
Ο Χρίστος Δήμας έχει πολλές φορές 

αποδείξει τα γρήγορα αντανακλαστικά 
του σε θέματα που αφορούν την Κοριν-
θία. Η άμεση ανταπόκρισή του στα προ-
βλήματα της Διώρυγας, αλλά και στις 
ανάγκες των σχολείων, ήταν αναμενό-
μενη από έναν υφυπουργό που χαρα-
κτηρίζεται από την low profile σκληρή 
και επίμονη δουλειά για ζητήματα της 
αρμοδιότητάς του και όχι μόνο. 

Χωρίς περιττές εμφανίσεις, εν πλω 
δηλώσεις και φωτογραφικές αποτυ-
πώσεις εν μέσω κρουαζιέρας ο Χρί-
στος Δήμας κινήθηκε όπως πάντα, 
πρακτικά, ουσιαστικά και αποτελε-
σματικά, όπως για όλα τα θέματα έτσι-
και για το μεγάλο θέμα της Διώρυγας, 
ζήτημα μείζονος, όχι μόνο κορινθια-
κής αλλά και εθνικής σημασίας. 

Χρίστος Δήμας: “9 εκ. ευρώ για τις μελέτες 
και τα έργα αποκατάστασης της Διώρυγας”

Η χρηματοδότηση προέρχεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Επίσης: Νέος υλικοτεχνικός εξοπλισμός σε αρκετά σχολεία του νομού

ΖΑΡΚΟΣ Α.Ε.Β.Ε.
Εμπορία & Επεξεργασία Κρεάτων

Πετμεζά 419, 20200 Κιάτο, Κορινθία

τηλ.: 27420 25272, 27420 24272
κιν.: 6944 507 171  fax: 27420 23964
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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΜΑΡΜΑΡΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ
ΘΑΝΑΣΕΝΑΡΗΣ

Μουσών 14,
Βέλο Κορινθίας

Mάρµαρα • γρανίτες
φυσικά πετρώµατα

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

ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΡΙΖΑ:  

Ο λύκος κι αν εγέρασε
Παρά την επίπονη, προσπάθεια των 
κυβερνητικών ΜΜΕ, να εμφανίσουν την 
κυβέρνηση στο πλευρό του λαού και τον 
πρωθυπουργό ως τον σωτήρα της χώρας 
σε καιρό πανδημίας, η πραγματικότητα δεν 
μπορεί πια να κρυφτεί.
Μια πραγματικότητα που φωνάζει 
πως, εργαλειοποιώντας την πανδημία 
αποδιοργανώνουν τις εργασιακές σχέσεις, 
φτωχοποιούν τους μικρομεσαίους αγρότες 
και εμπόρους και ξεπουλάνε ότι μπορούν 
στους ιδιώτες.
Μετά την ουσιαστική άρνηση στήριξης 
από τις επιπτώσεις του κορωνοϊού των 
δραστηριοποιούμενων στις λαϊκές αγορές 
– 7 στους 10 δεν έλαβαν καμία ενίσχυση- 
έρχεται η εκχώρηση των λαϊκών αγορών 
στους ιδιώτες.
Σύσσωμες οι ομοσπονδίες και οι σύλλογοι 
αγροτών λαϊκών αγορών αντιτίθενται στο 
σχέδιο νόμου του υπουργείου Ανάπτυξης, 
καταθέτοντας μάλιστα τη δική τους αντιπρό-
ταση. Ένα σχέδιο νόμου που προχωράει 
στην παραχώρηση της διαχείρισης των 
λαϊκών αγορών σε ιδιώτες μέσω ΣΔΙΤ και 
δυσχεραίνει την συμμετοχή πραγματικών 
αγροτών στις λαϊκές με επιπτώσεις όχι 
μόνο στους ίδιους αλλά και σε εκατομμύρια 
καταναλωτές.
Το σχέδιο τους δεν σταματά, όμως, εκεί. 
Όποιος αγρότης την γλυτώσει και μπορέσει 
να αποκτήσει, μέσω του πλειστηριασμού 
που ετοιμάζουν, θέση σε λαϊκή, του 
φτιάχνουν μια διάταξη παγίδα. Θα μπορεί 
λέει να μετατρέπει την άδεια παραγωγού σε 
επαγγελματία. Γιατί άραγε;
Για να φορολογείται ως επαγγελματίας και 
όχι ως αγρότης; Για να αλλάξει ασφαλιστική 
κατηγορία; Για να μην μπορεί να συμμετέχει 
στα προγράμματα του πυλώνα ΙΙ του ΠΑΑ;
Σίγουρα γιατί δεν τους ενδιαφέρει ο 
πρωτογενής τομέας στη χώρα με τη μορφή 
που έχει σήμερα. Δεν θέλουν μικρές εκμε-
ταλλεύσεις και οικογενειακές επιχειρήσεις. 
Σχεδιάζουν και υλοποιούν τη συγκέντρωση 
γης σε λίγα χέρια και τη μετατροπή των 
πραγματικών αγροτών, στους κολίγους του 
21ου αιώνα.
Στα σχέδια αυτά θα μας βρουν απέναντι, 
όπως θα βρουν και την πλειοψηφία των 
αγροτών που άρχισε να κατανοεί την 
κοροϊδία και αντιδρά.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Επίθεση με γκαζάκια στο γραφείο της βουλευτού Μαρ. Σούκουλη

Γ. Ψυχογιός: Δεν θα κάνετε την Παιδεία για λίγους! 
Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου κινδυνεύει.

Ε
πίθεση με γκαζάκι σημειώθηκε 
το απόγευμα της Τετάρτης  10 Φε-
βρουαρίου στο πολιτικό γραφείο 
της βουλευτή της Νέας Δημοκρα-

τίας, Μαριλένας Σούκουλη στην Κόρινθο. 
Προκλήθηκαν υλικές ζημιές, ενώ δεν 
υπήρξε τραυματισμός. Στο σημείο έσπευ-
σαν άμεσα πυροβεστικές και αστυνομικές 
δυνάμεις. Η αστυνομία έχει εξαπολύσει 
ανθρωποκυνητό για τη σύλληψη των 
δραστών.

Η βουλευτής αναφορικά με το συμβάν 
έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Η σημερι-
νή αποτρόπαια και εγκληματική ενέργεια 
από αυτούς που θεωρούν ότι μπορούν να 
εκφοβίσουν εμένα και τους συνεργάτες 
μου θα πέσει στο κενό. Η τρομοκρατία 

και η οργανωμένη βία νοσηρών μυαλών 
δεν έχει καμία θέση ούτε στην κορινθιακή 
κοινωνία. Η Δημοκρατία δεν τρομοκρα-
τείται, δεν εκβιάζεται, δεν υποχωρεί. Το 
λόγο έχει η Δικαιοσύνη».

Καταδίκασε ο Ψυχογιός
Ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Κορινθίας 

Γιώργος Ψυχογιός σε δηλώσεις του κα-
ταδίκασε απερίφραστα την επίθεση στο 
γραφείο της Μαριλένας Σουκούλη σημει-
ώνοντας: 

«Καταδικάζω απερίφραστα και χωρίς 
κανέναν αστερίσκο την επίθεση στο γρα-
φείο της συναδέλφου της ΝΔ, Μαριλένας 
Σούκουλη, με την οποία έχω ήδη επικοι-
νωνήσει. Τέτοιες ενέργειες στρέφονται 

ευθέως κατά της ελευθερίας και της δη-
μοκρατίας επενδύοντας στο φόβο και δεν 
γίνονται ανεκτές ούτε από το πολιτικό μας 
σύστημα, αλλά πολύ περισσότερο ούτε 
από το σύνολο της κορινθιακής κοινωνίας 
που η δημοκρατία και οι θεσμοί της έχουν 
βαθιές ρίζες.

Το μόνο που θέλω να σημειώσω εί-
ναι ότι θα περίμενα και από την πλευρά 
της ΝΔ και των στελεχών της αντίστοιχη 
στάση και δημόσια τοποθέτηση, όταν οι 
βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ στην Κορινθία και 
πανελλαδικά δέχονταν επιθέσεις στα σπί-
τια τους, προπηλακισμούς, απειλές και 
ύβρεις για την Συμφωνία των Πρεσπών 
και άλλες αποφάσεις της προηγούμενης 
κυβέρνησης.

Δηλώσεις για το νομοσχέδιο για την Παιδεία έκανε ο βου-
λευτής Κορινθίας του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, Γ. Ψυχογιός, στις οποίες 
αναλυτικά αναφέρει τα εξής: 

«Η κυβέρνηση θα έπρεπε να έχει αποσύρει το νομοσχέ-
διο που φέρνει εν μέσω πανδημίας με κλειστά Πανεπιστήμια, 
αγνοώντας την κοινωνία που είναι κλεισμένη στο σπίτι και 
οδηγώντας χιλιάδες κόσμου και κυρίως νεολαίας να διαδη-
λώνουν κατά της πλήρους απαξίωσης των δημόσιων Πανε-
πιστημίων που εισάγει.

Αυτό που σκοπεύουν ξεκάθαρα πλέον είναι να διαλύσουν 
το δημόσιο πανεπιστήμιο και όχι να το προστατέψουν. Για να 
το προστατέψεις θέλει χρηματοδοτήσεις δυνατές, αναβάθ-
μιση των υποδομών, της έρευνας, της φοιτητικής μέριμνας, 
ακόμα και της φύλαξης αλλά με φύλακες - όπως είναι αυτοί 
που απέλυε ο κύριος Μητσοτάκης όταν ήταν υπουργός το ’13-
’14. Προφανώς υπάρχουν όρια και κανόνες που πρέπει να τη-
ρούνται αλλά αυτό μπορεί να γίνει και με το υπάρχον πλαίσιο.

Μόνο στην Τουρκία του Ερντογάν υπάρχει αστυνομία εγκα-
τεστημένη μέσα στα πανεπιστήμια.

Εξυπηρετούν κυνικά τα συμφέροντα των κολλεγίων, στέλ-
νουν τα παιδιά στο εξωτερικό, 30% των πανεπιστημιακών 
τμημάτων θα κλείσουν, ενδεχομένως και του Πανεπιστημίου 
Πελοποννήσου.

Βάζουν ταξικό κριτήριο ακόμα και στα σχολεία, στη δευτε-
ροβάθμια εκπαίδευση. Όταν καθορίζεται από τη βάση η εισα-
γωγή και ξέρει ο άλλος ότι δεν θα μπει δεν θα το επιχειρήσει 
και θα πάει στην αγκαλιά των Κολλεγίων και των άλλων αμ-
φιβόλου ποιότητας ιδρυμάτων.

Πολλά ελληνικά πανεπιστημιακά ιδρύματα βρίσκονται στην 
κατάταξη των 200 κορυφαίων του κόσμου και η ΝΔ διαρκώς 

τα λοιδορεί και τα διασύρει με στόχο να αυξήσει τις κοινωνι-
κές ανισότητες και να μειώσει αυτούς που σπουδάζουν.

Διακόσια χρόνια από την Επανάσταση και αντί να πάμε πέ-
ντε βήματα μπροστά πάμε δέκα βήματα πίσω. Εμείς συγκρου-
στήκαμε με αυτά που υπήρχαν στα μνημόνια, βελτιώσαμε την 
κατάσταση, αυξήσαμε τις χρηματοδοτήσεις για Παιδεία, Υγεία 
και κοινωνικό κράτος. Δεν φτάσαμε εκεί που θέλαμε, αλλά 
εδώ έχουμε ένα απίστευτο πισωγύρισμα,  στην Παιδεία, στις 
ελευθερίες και στη δημοκρατία.

Δεν θα επιτρέψουμε τώρα αντί να χτίσουμε πάνω στο 
δημόσιο σύστημα παιδείας που κατέκτησε η ελληνική κοι-
νωνία με τους αγώνες και τα χρήματά της, να δώσει μια η 
Κυβέρνηση και να το γκρεμίσει».



ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021

5ΠΟΛΙΤΏΝ
Γνώμη Περιφέρεια Πελοποννήσου

Επίσκεψη Γκιολή στο Αρχαίο Λιμάνι 
Κεγχρεών και στα έργα οδικής ασφάλειας

Ειδικά στηθαία ασφαλείας τοποθετήθηκαν στο ύψος του νέου πολυδύναμου νηπιαγωγείου 
Κορίνθου για την προστασία του νηπιαγωγείου και των μικρών μαθητών

Τ ο αρχαίο λιμάνι των Κεγχρεών επισκέφθη-
κε ο Αντιπεριφερειάρχης Κορινθίας Τάσος 
Γκιολής, συνοδευόμενος από την προϊστα-
μένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κορινθίας 

Παναγιώτα Κασίμη, καθώς και από στελέχη των 
υπηρεσιών της Π.Ε. Κορινθίας και της ΕΦΑΚ.

Επί τόπου, ο Αντιπεριφερειάρχης ενημερώθηκε 
για την πορεία του έργου για τη στερέωση και ανά-
δειξη του αρχαίου λιμένα των Κεγχρεών.

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου ενισχύει οικονομι-
κά τις ανασκαφές, όπως και την προστασία και ανά-
δειξη του αρχαιολογικού πλούτου που υπάρχει στην 
περιοχή της, διατηρώντας άριστη συνεργασία με το 
υπουργείο Πολιτισμού όσον αφορά την υποστήριξη 
του σημαντικού έργου που αυτό επιτελεί. Ας σημει-
ωθεί ότι μόνο στην Κορινθία βρίσκονται σε εξέλιξη 
5 έργα πολιτισμού, μέσω του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, 
με συνολικό προϋπολογισμό 6.248.600 ευρώ.

Έργα Οδικής Ασφάλειας
Το έργο οδικής ασφάλειας που πραγματοποιείται 

στη νέα εθνική οδό Κορίνθου – Πατρών επισκέφθη-
κε ο Αντιπεριφερειάρχης Κορινθίας Τάσος Γκιολής, 
συνοδευόμενος από στελέχη της Διεύθυνσης Τεχνι-
κών Έργων της Π.Ε Κορινθίας καθώς και εκπροσώ-
πους της αναδόχου εταιρείας.

Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο του εν λόγω έργου, 
τοποθετήθηκαν στο ύψος του νέου πολυδύναμου 
νηπιαγωγείου Κορίνθου ειδικά στηθαία ασφαλεί-
ας, για την προστασία του νηπιαγωγείου και των 
μικρών μαθητών, ικανοποιώντας έτσι ένα αίτημα 
πολλών γονέων.

ΑΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ W.C.

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ 
ΕΝΤΟΜΩΝ

ΓΡΑΦΕΊΑ 
W.C.  

ΚΑΦΕΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΊΑ 
ΕΣΤΊΑΤΟΡΊΑ 

ΠΑΊΔΟΤΟΠΟΊ 
ΓΥΜΝΑΣΤΉΡΊΑ 
ΚΟΜΜΩΤΉΡΊΑ 

ΠΑΊΔΊΚΑ ΡΟΥΧΑ 
ΥΠΟΔΉΜΑΤΑ 

ΑΝΔΡΊΚΑ-ΓΥΝΑΊΚΕΊΑ ΡΟΥΧΑ 
ΕΣΩΡΟΥΧΑ 

ΔΕΡΜΑΤΊΝΑ ΕΊΔΉ 

Τώρα η επιλογή είναι δική σας!

25ης Μαρτίου 5, Κιάτο 20200, τ.&f. 27420 27744, κιν. 6937 046857

www.earthcontrol.gr   e-mail: info@earthcontrol.gr

ΣΤΕΛΙΟΣ  ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ
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Τοποθετήθηκαν στην δομή φιλοξενίας Κορίνθου οι δύο οικίσκοι 
που διέθεσε η Περιφέρεια για να στεγαστεί νηπιαγωγείο

Τ
οποθετήθηκαν από την Παρασκευή 
12 Φεβρουαρίου, στον χώρο της 
Δομής Κορίνθου, οι δύο οικίσκοι – 

αίθουσες διδασκαλίας τους οποίους δι-
έθεσε για τις ανάγκες της εν λόγω δομής 
φιλοξενίας προσφύγων η Περιφέρεια 
Πελοποννήσου, με σχετική απόφαση 
του περιφερειάρχη Παναγιώτη Νίκα.

Οι δύο οικίσκοι βαρέος τύπου επιλύ-
ουν ουσιαστικά το πρόβλημα στέγασης 
του νηπιαγωγείου για τα παιδιά που φι-
λοξενούνται στην δομή.

Με σχετικό του μήνυμα, ο διοικητής 
της Δομής Κορίνθου Αγγελος Καραφω-
τιάς εκφράζει ευχαριστίες προς τον περι-

φερειάρχη Π. Νίκα για την απόφασή του, 
καθώς και προς όλους όσοι συνέβαλαν 
για την έγκαιρη υλοποίησή της:

“Σας γνωρίζω ότι χθες, 12.02.2021, το-
ποθετήθηκαν στον χώρο της Δομής Κο-
ρίνθου δύο οικίσκοι – αίθουσες διδασκα-
λίας, τους οποίους κατόπιν αποφάσεώς 
σας η Περιφέρεια Πελοποννήσου παρα-
χώρησε κατά χρήση στη Δομή.

Δράττομαι της ευκαιρίας να εκφράσω 
τις ευχαριστίες των μαθητών και των γο-
νέων τους που διαμένουν στη Δομή, κα-
θώς και τις δικές μου, για την απόφασή 
σας και την άμεση πραγματοποίησή της, η 
οποία επιλύει το πρόβλημα στεγάσεως του 

Νηπιαγωγείου εντός της Δομής.
Επίσης, επιθυμώ να εκφράσω τις ευ-

χαριστίες μου προς όλους τους υπηρεσι-
ακούς παράγοντες για τη συνδρομή τους 
στην υλοποίηση της αποφάσεώς σας.

Επιφυλάσσομαι να σας προσκαλέσω 
στη Δομή Κορίνθου για τα άτυπα εγκαί-
νια στεγάσεως του Νηπιαγωγείου στους 
ανωτέρω δύο οικίσκους, αφού πρώτα 
διαμορφωθούν εσωτερικώς ως αίθου-
σες διδασκαλίας και κατασκευασθεί ο 
εξωτερικός προαύλιος χώρος αυτών” 
καταλήγει στο μήνυμά του ο διοικητής 
της δομής φιλοξενίας προσφύγων στην 
Κόρινθο.

Στήριξη και για "Το γεύμα Αγά-
πης" του Αποστόλου Παύλου

Τη δυνατότητα χρηματοδότησης από 
το ΠΕΠ Πελοποννήσου του κτηρίου γευ-
μάτων αγάπης, στον μητροπολιτικό ναό 
Αγίου Παύλου, στην Κόρινθο, συζήτησε 
ο περιφερειάρχης Παναγιώτης Νίκας με 
τον ιερέα του εν λόγω ναού, πατέρα Πα-
ναγιώτη Μαυραγάνη.

Η συνάντηση την Πέμπτη 11 Φεβρου-
αρίου, κατά την επίσκεψη του περιφερει-
άρχη στην Κόρινθο, στο διοικητήριο της 
Π.Ε. Κορινθίας, όπου μεταξύ άλλων εξε-
τάστηκε και η πορεία του τεχνικού προ-
γράμματος της Περιφερειακής Ενότητας.

Περιφέρεια Πελοποννήσου



Ε
νεργή προς όφελος των πολιτών 
είναι πλέον η σύμβαση διανομής 
τροφίμων και βασικών υλικών 
αγαθών, ΤΕΒΑ, για τους δικαι-

ούχους που πληρούν κοινωνικά και 

εισοδηματικά κριτήρια στους 6 δήμους 

της Κορινθίας . Η σύμβαση ύψους 2,3 

εκ ευρώ , μετά την ολοκλήρωση των 

δικαστικών διαδικασιών, υπεγράφη 

σήμερα το πρωί από τον Δήμαρχο Κο-

ρινθίων κ.Βασίλη Νανόπουλο και τον 

εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρίας 

κ.Ηλία Κακογιάννη. 

Το πεδίο εφαρμογής του ΤΕΒΑ εξει-

δικεύεται στην Ελλάδα μέσω του Επι-

χειρησιακού Προγράμματος Επισιτι-

στικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής 

(ΕΠ I) και υλοποιείται μέσω Κοινωνι-

κών Συμπράξεων. Ο Δήμος Κορινθίων 

είναι ο επικεφαλής εταίρος της κοινω-

νικής σύμπραξης στην Π.Ε Κορινθίας 

για την εφαρμογή του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος Επισιτιστικής και Βα-

σικής Υλικής Συνδρομής υλοποιώντας 

αφενός την διανομή και αφετέρου υπο-

στηρικτικές δράσεις και μέτρα (ΣΥΥ) τα 

οποία συμβάλλουν στην κοινωνική 

ενσωμάτωση των ωφελουμένων του 

προγράμματος.

Η διανομή θα ξεκινήσει σύντομα και 

οι δικαιούχοι θα ενημερωθούν για τις 

ακριβείς μέρες και ημερομηνίες με μή-

νυμα στο κινητό τους τηλέφωνο.
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Γνώμη δήμος Κορινθίων

Σε ισχύ η σύμβαση διανομής τροφίμων σε δικαιούχους 
ΤΕΒΑ για τους 6 δήμους της Κορινθίας
Υπεγράφη από το Δήμαρχο Κορινθίων Βασίλη Νανόπουλο 

ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟ

ΑΣΣΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΗΛ. 27410 87149

Ι. Π. ΔΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΓΡΑΕΡΙΟ

Διανομή κατ’ οίκον
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Κόρινθος: Ξεκινά το έργο της ανάπλασης των πεζοδρομίων 
Ξεκινά άμεσα το έργο ανάπλασης 

των κοινοχρήστων χώρων (πεζο-
δρόμια)  στην πόλη της Κορίνθου, ένα 
έργο που έρχεται να βελτιώσει την 
σημερινή  κατάσταση ώστε να κινού-
νται με ασφάλεια οι πολίτες. Η σύμβα-
ση του νέου έργου υπεγράφη σήμερα 
το πρωί από το Δήμαρχο Κορινθίων 
Βασίλη Νανόπουλο και τον εκπρόσω-
πο της αναδόχου εταιρίας κ.Δημήτρη 
Πιστεύο.

Το έργο εστιάζει στην αποκατάστα-
ση κυρίως των πεζοδρομίων, έχει 
προυπολογισμό 720.000,00 ευρώ και 
χρονοδιάγραμμα υλοποίησης τους 8 
μήνες. Είναι ενταγμένο στο Επιχει-
ρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΛΟΠΟΝ-

ΝΗΣΟΣ 2014-2020» και συγχρημα-
τοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης και από 

Εθνική Δαπάνη.
«Παρεμβαίνουμε με τρόπο ουσια-

στικό στην καθημερινότητα των πολι-

τών. Εκτελούμε έργα για την ασφαλή 
κίνησή τους στην πόλη» θα δηλώσει ο 
δήμαρχος Κορινθίων. 
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Δήμος Κορινθίων: Αναβαθμίζονται και 
πιστοποιούνται 12 παιδικές χαρές 

Β.Νανόπουλος: Προσφέρουμε χαρά και ασφάλεια στα παιδιά μας!

Σ
ε συνέχεια του ολοκληρωμένου σχεδίου ανα-
βάθμισης όλων των ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ στον 
Δήμο Κορινθίων (πόλη και Δημοτικές Ενότη-
τες) και μετά την αναβάθμιση-τοποθέτηση ενός 

μεγάλου αριθμού τους προηγούμενους μήνες, κατα-
τέθηκε ΝΕΟ αίτημα προς το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ για 
την χρηματοδότηση εγκατάστασης 12 νέων παιδικών 
χαρών και πιο συγκεκριμένα:
Α)  9 στην πόλη της Κορίνθου
• Πλατεία Ελ. Βενιζέλου
• Άγιος Γεώργιος – ΚΧ Γ 225α
• Νεάπολη ΚΧ 702 (πλατεία)
• Αγία Άννα ΚΧ Γ 939 (πλατεία Θεάτρου)
• Συνοικισμός (πάρκο Πρόνοιας)
• Ποσειδωνία Κορίνθου (πλησίον 11ου Νηπιαγωγεί-

ου)
• Ποσειδωνία (πλησίον παλαιών Εργατικών κατοικι-

ών)
• Ποσειδωνία (πλησίον νέων Εργατικών κατοικιών)
• Δημοτικό Στάδιο Κορίνθου

Β)  3 σε Δημοτικές Ενότητες
• Κοινότητα Στεφανίου
• Κοινότητα Λεχαίου (αναβάθμιση)
• Κοινότητα Μαψού

Οι χώροι παρέμβασης αφορούν υφιστάμενες παιδι-
κές χαρές οι οποίες δεν πληρούν τα οριζόμενα στην 
κείμενη νομοθεσία, είτε σε νέα χωροθέτηση.

Σκοπός της παρούσας παρέμβασης είναι η αναβάθ-
μιση της περιοχής και του αστικού περιβάλλοντος, έτσι 
ώστε μετά την ανάπλασή τους οι χώροι να συμβάλ-
λουν στην αστική αναζωογόνηση της περιοχής, αποτε-
λώντας πόλο ξεκούρασης, ψυχαγωγίας και αναψυχής 
για τα παιδιά και τους γονείς τους.

Όλες οι Παιδικές Χαρές θα πιστοποιηθούν ως προς 
την ασφάλεια τους από ανεξάρτητο Φορέα Πιστοποί-
ησης & την αρμόδια Επιτροπή Ελέγχου Παιδικών Χα-
ρών, πριν την παράδοση τους για χρήση.

Ο Προϋπολογισμός ανέρχεται σε  577.981,98 € (με 
τον ΦΠΑ) (Πράσινο Ταμείο: 206.553,60 €, Ίδιοι πόροι: 
371.428,38 €)

Αντιδράσεις Σταυρέλη 
για το “τρομερά μεγάλο 
ποσόν” για τη μελέτη του Ξενία 
Αρχαίας Κορίνθου

Τις σοβαρές αιτιάσεις του σχετικά με τα ποσά που προβλέπο-
νται για τη μελέτη του Ξενία Αρχαίας Κορίνθου καταθέτει ο Νίκος 
Σταυρέλης. Συγκεκριμένα ο επικεφαλής της παράταξης «Πνοή 
Δημιουργίας» αναφέρει σε ανάρτησή του: 

«Στη τελευταία συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής η 
Δημοτική Αρχή έφερε θέμα για Υποβολή αιτήματος ένταξης στο 
πρόγραμμα Α. Τρίτσης του Υπουργείου Εσωτερικών της «Εκπόνη-
σης μελέτης αποκατάστασης του κτιρίου ΞΕΝΙΑ Αρχαίας Κορίνθου 
και διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου» με το  ποσόν των 
390.000 €.

Το ποσόν αναλύεται σε 330.000 € για την Αποκατάσταση του 
κτιρίου και 60.000 € για τη Διαμόρφωση του Περιβάλλοντος χώ-
ρου.

Στη τοποθέτησή μου ανέφερα:
-Είναι τρομερά μεγάλο το ποσόν για τη μελέτη. Ίσως αποτελεί 

πανελλήνια πρωτιά.
-Είναι αδιανόητο να δίνουμε 330.000 € για μελέτη του κτιρίου 

(και μόνο) και 60.000 € για τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος 
χώρου. Στο Δήμο μας ουδέποτε έχουν δοθεί τέτοια ποσά (τα συ-
νήθη είναι της τάξης των 50.000€).

-Αν για το υπάρχον κτίριο εμβαδού 280 τ.μ. (όπως έχει νομιμο-
ποιηθεί από την Πολεοδομία το 2015) δίνουμε 330.000€, πόσο 
θα δώσουμε για τη Δημοτική Αγορά που είναι εμβαδού 980 τ.μ. 
το ισόγειο, πλέον του α΄ ορόφου. Θα δώσουμε 2.000.000 € για 
τη Μελέτη και μόνο της Δημοτικής Αγοράς;

-Τι θα γίνει με τη μελέτη για το ανοικτό θέατρο (αυτό είναι το 
ζητούμενο που θα δώσει ανάπτυξη στην Αρχαία), η οποία δεν 
πέρασε από το ΚΑΣ, παρουσία του Δημάρχου; Θα χρειαστεί να 
πληρώσουμε επιπλέον χρήματα;

Εμείς δώσαμε θετική ψήφο με πολλές επιφυλάξεις μόνον όσον 
αφορά την  υποβολή  στο αναπτυξιακό πρόγραμμα  Α. Τρίτσης του 
συγκεκριμένου έργου και η τοποθέτησή μας θα γίνει στην Οικονο-
μική Επιτροπή όταν θα έλθει το θέμα διακήρυξης, εφόσον φυσικά 
ενταχθεί στο πρόγραμμα.

Τονίζουμε ότι η δημοπράτηση ή τυχόν ανάθεση της μελέτης με 
το ποσόν αυτό θα αποτελεί πανελλήνια πρωτιά για τέτοια έργα και 
θα αγγίζει τα όρια του σκανδάλου.

Η πρότασή μας είναι με το ποσόν αυτό να γίνει δημοπράτηση  
Μελέτης-κατασκευής του έργου, όπως προβλέπεται στο ν. 4412 
(1000-1200 € το τετραγωνικό είναι οι τιμές αγοράς κατασκευής  
επί 280 τ.μ. εμβαδόν κτιρίου). Σε τέτοια πρόταση θα δώσουμε τη 
θετική μας ψήφο.

Κάθε άλλη διαδικασία , πέραν των όσων  αναφέραμε, θα 
δείξει ότι δεν υπάρχει ενδιαφέρον της Δημοτικής Αρχής για την 
υλοποίηση του έργου που ενδιαφέρει τους Αρχαιοκορίνθιους και 
όχι μόνο και ο σκοπός θα είναι να μείνουμε με μελέτες, οι οποίες 
επιπλέον θα χρειαστεί να εγκριθούν από το ΚΑΣ.

Άξιο λόγου είναι βέβαια το γεγονός ότι  στο τεχνικό πρόγραμ-
μα και το προϋπολογισμό του 2021 , που ψηφίστηκε  μόλις λίγες 
ημέρες νωρίτερα, η συγκεκριμένη "Σύνταξη μελέτης εφαρμογής 
αξιοποίησης ΞΕΝΙΑ Αρχ. Κορίνθου" έχει ενταχθεί με το ποσόν των 
30.000€ (Αριθμός Νο.1162 Κ.Α. 64/7411.0001)», καταλήγει.
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Διάβρωση Ακτών: 2,8 εκατ. ευρώ από την 
Περιφέρεια για να δοθεί λύση στο πρόβλημα

Έ
να μεγάλο έργο που φιλοδοξεί 
να δώσει οριστική λύση στο 
πρόβλημα της διάβρωσης των 
ακτών δρομολογήθηκε από 

την Περιφέρεια Πελοποννήσου στην 
ακτογραμμή από το δήμο Βέλου-Βόχας 
έως και το Δερβένι. 

Το έργο, που αποτελούσε ένα πάγιο 
αίτημα του Δήμου Βέλου Βόχας, να 
προστατεύσει τις ακτές του από το πολύ 
μεγάλο κι επικίνδυνο πρόβλημα της διά-
βρωσης ειδικά στις περιοχές Σαμούτανη 
(Βραχάτι), Νεράτζα και Κοκκώνι, όπως 
φαίνεται, λύνεται οριστικά. 

Στο μεγάλο έργο της Περιφέρειας για 
την αντιμετώπιση της διάβρωσης της 
ακτογραμμής του Κορινθιακού εντά-
χθηκαν τα ανωτέρω κομβικά σημεία 
που θα γίνουν σε όλη την παράλια ζώνη 
της Κορινθίας, η οποία πλήττεται από το 
φαινόμενο της διάβρωσης.

Η αυτοψία του αντιπεριφερειάρχη 
Κορινθίας Τάσου Γκιολή στις επίμαχες 
περιοχές του δήμου Βέλου-Βόχας τη 
Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου συνοδευόμε-
νου από τον ανάδοχο του έργου, τον 
Δήμαρχο Βέλου-Βόχας Α. Παπακυριά-
κο, τους αρμόδιους Αντιδημάρχους κ.κ. 
Α. Σιάχο & Θ. Ράπτη, τον πρόεδρο του 
Λιμενικού Ταμείου Βόχας Γιώργο Δα-
ληβίγκα, τον πρόεδρο του Βραχατίου 
Γιώργο Βασιλείου και τον προϊστάμενο 
τεχνικών υπηρεσιών της Περιφέρειας κ. 
Σμυρνιώτη, είχε ως στόχο την επικαιρο-
ποίηση των σημείων όπου θα γίνουν οι 
απαραίτητες παρεμβάσεις.

Αυτοψία έκανε ο αντιπεριφερειάρχης Τάσος Γκιολής στο Βραχάτι – Το έργο θα καλύψει όλη 
την ακτογραμμή από το δήμο Βέλου-Βόχας έως το Δερβένι

Γ. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ - Ν. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΟΕ

ΠΩΛΗΣΗ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ

& ΕΙ∆ΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

BOX CENTER

Ζευγολατιό Κορινθίας
τηλ: 27410 55151

ΓΓλλ

ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ
& ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΟΥΒΙΤΑΚΗΣ

Ζευγολατιό
Κορινθίας

ΤΗΛ.: 
27410 56566

Άσσος
Κορινθίας

ΤΗΛ.: 
27410 89117

Κιν.: 6944 243418  & 6937 114763
∆ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΕΙ



Μεγαέλαιον ΜΟΝΑ∆Α
ΕΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥ

ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΗΛ. 27420 32391

η επόμενη μέρα 
του ελαιόλαδου

Ευχαριστούμε
τους πελάτες που μας 

εμπιστεύθηκαν
τη φετινή 

ελαιοκομική περίοδο. 
Καλή καλλιέργεια για 

μια παραγωγική και 
δυναμική χρονιά!
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Συνεχή rapid test στις Κοινότητες 
του δήμου Βέλου Βόχας

Πρόθεση της δημοτικής αρχής από την αρχή της πανδημίας  είναι η διενέργεια τακτικών δειγματοληπτικών ελέγχων 
ταχείας ανίχνευσης ώστε να μπορέσει να υπάρξει η καλύτερη δυνατή διαχείριση της πανδημίας στην περιοχή μας

Ο
Δήμος Βέλου Βόχας  σε συνεργασία με τον 
ΕΟΔΥ όλο αυτό το διάστημα προγραμμάτισε 
και διενήργησε   δωρεάν ελέγχους  ταχείας 
ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test) του κορω-

νοϊού στις κοινότητές του.
Η αρχή έγινε από το Βραχάτι, στις 8 Φεβρου-

αρίου, παρουσία μάλιστα του αντιπεριφερειάρχη 
Κορινθίας, Τάσου Γκιολή, ο οποίος δήλωσε ότι η 
Περιφερειακή Αρχή “θα είναι πάντα αρωγός και 
συμπαραστάτης στον  δύσκολο αγώνα που δίνουμε 
όλοι από κοινού, για τον περιορισμό της πανδημίας 
καθώς και για την αντιμετώπιση των συνεπειών της”. 
Ο αντιπεριφερειάρχης κατά την επίσκεψή του συνε-
χάρηκε γιατρούς και νοσηλευτές που διενήργησαν 
τα τεστ, καθώς και τα μέλη του Ελληνικού Ερυθρού 
Σταυρού που βοήθησαν.

Τα τεστ διενεργήθηκαν στην πλατεία της Αγίας 
Παρασκευής, υπήρξε αθρόα προσέλευση, πάνω 
από 200 άτομα και βρέθηκε ένα θετικό τεστ. Το πα-
ρών έδωσαν ο πρόεδρος της Κοινότητας Βραχατίου 
Γιώργος Βασιλείου και ο πρόεδρος του Λιμενικού 
Ταμείου Γιώργος Δαληβίγκας.

Κατόπιν τεστ έγιναν και σε άλλες κοινότητες, τα 
αποτελέσματα των οποίων βρέθηκαν ως εξής:
1.   Ζευγολατιό 111 τεστ,  όλα αρνητικά
2.   Βέλο 112 τεστ,  όλα αρνητικά
3.   Πουλίτσα 35 τεστ, όλα αρνητικά
4.   Κρήνες-Ελληνοχώρι-Ταρσινά  60 τεστ, όλα  αρ-

νητικά
5.   Σουληνάρι-Χαλκί 79  τεστ  από τα οποία 2 θετικά
6.   Βραχάτι 183 τεστ,  από τα οποία ένα θετικό
7.   Καλέντζι 53 τεστ, όλα αρνητικά
8.   Κυρά Βρύση 55 τεστ από τα οποία  ένα θετικό
9.   Στιμάγκα    91 τεστ, όλα αρνητικά

Να σημειωθεί πως τις επόμενες ημέρες κλιμάκια 
του ΕΟΔΥ θα επισκεφθούν και τις υπόλοιπες κοινό-
τητες του Δήμου μας ώστε να διενεργηθούν στους 

πολίτες δωρεάν δειγματοληψίες για covid-19.
«Πρόθεση της δημοτικής αρχής από την αρχή της 

πανδημίας  είναι η διενέργεια τακτικών δειγματολη-
πτικών ελέγχων ταχείας ανίχνευσης ώστε να μπο-
ρέσει να υπάρξει η καλύτερη δυνατή διαχείριση της 
πανδημίας στην περιοχή μας. 

Καταβάλλεται  κάθε δυνατή  προσπάθεια  και σε 
απόλυτο συντονισμό με τις αρμόδιες υπηρεσίες, τον 
ΕΟΔΥ, το νοσοκομείο Κορίνθου, την Αστυνομία, για 
την επιτυχία του απαιτητικού αυτού εγχειρήματος, 
γρήγορα και με απόλυτη ασφάλεια», σημειώνεται 
στην ανακοίνωση του δήμου.

Β. ΣΟΦΙΑΣ & ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

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

ΤΗΛ.:  27410 54246   ΚΙΝ.: 6944 261260

∆ΙΑΝΟΜΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ-
ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟ

ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ 
ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΜΠΟΥΛΙΑΣ
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Ο Γιάννης Θέσπης (1942-2017) είχε την τύχη να γεννηθεί από τον λογοτέχνη Θεμιστοκλή Σπηλιόπουλο, 
του οποίου επιμελήθηκε τη συλλογή ποιημάτων ‘‘Οι στίχοι μου’’ (2015), όπως και το άλλο έργο του 
‘‘Το αίμα του Διονύσου’’ (2016).  Έγραψε επίσης έναν έξοχο πρόλογο στην τρίτομη έκδοση για το έργο 
του Φρίξου Σταυρόπουλου.

Συνέθεσε τέσσερις ποιητικές συλλογές: Πρόθυρα (2003), Όρθιος Νόμος (2010), Ερώσυλα (2012), Ελεγείος Λόγος 
(2014) και μια ανέκδοτη. Μετέφρασε ποιήματα του Μποντλέρ και του Βαλερύ, αδημοσίευτα ακόμη, στα οποία επιχειρεί 
εμβριθή ανάλυση. Θεωρούσε αυτούς τους Γάλλους ευαίσθητους συμβολιστές διδασκάλους του.

Ενώ βιοποριζόταν από τη δικηγορία, παράλληλα σπούδασε φιλολογία, στην επιθυμία του να ολοκληρωθεί πνευματικά. 
Άργησε να εκδώσει το ποιητικό του έργο, με συνέπεια να μην κοινωνούν πολλοί στους στίχους του. ήθελε να τους επε-
ξεργασθεί στο έπακρον, πριν τους δώσει σε κοινή κρίση.

Ήταν λάτρης ταυ αρχαιοελληνικού θαύματος και υπερηφανευόταν για την καταγωγή ταυ: «Έρχομαι από το αθέατο 
λιμάνι του Λεχαίου,/ Όλοι ξέρουνε πως είμαι Εφύριος Αχαιός,/ Κι’ επικαλούμαι των θεών τη μαρτυρία γι’ αυτό/ το 
αίμα του Διονύσου στο ποτήρι μου/ στα μάτια μου το φως του Απόλλωνα».

Η προσέγγιση της ποίησης του Γ. Θέσπη απαιτεί ενδελεχή εμβάθυνση, διότι η γραφή του διέπεται από υπαρξιακή 
αγωνία, διεισδυτικές κρίσεις, υπαινικτικά γυμνάσματα, γλωσσικό πλούτο, με διακριτή επιδίωξη τη λυρική υπέρβαση, 
την ανανέωση του στίχου, τον σεβασμό στην παράδοση, τη μουσικότητα, την πολυσημία, τον μαγικό ρεαλισμό.

Παρουσίαση

Πώς θα λειτουργούν 
τα ΚΕΠ στο δήμο 
Βέλου-Βόχας από 15 
Φεβρουαρίου

Σ
ε συνέχεια των εγκυκλίων των υπουργεί-
ων σχετικά με τη λειτουργία των ΚΕΠ κατά 
το διάστημα ισχύος των περιοριστικών μέ-

τρων διασποράς του κορωνοϊού Covid-19,  ενη-
μερώνουμε τους δημότες, πώς θα λειτουργούν 
τα ΚΕΠ από 15 Φεβρουαρίου 2021:

•Τα ΚΕΠ θα παρέχουν εξυπηρέτηση μέσω 
φυσικής παρουσίας κατόπιν προσυνεννόησης 
(ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής) και εφόσον πρό-
κειται για κατεπείγουσα ανάγκη 

διεκπεραίωσης αίτησης, η οποία δεν μπορεί 
να γίνει με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

•Για τη νόμιμη μετάβαση του αιτούντος στο 
ΚΕΠ απαραίτητη προϋπόθεση είναι η επιβεβαί-
ωση του επείγοντος χαρακτήρα της αίτησης από 
το αρμόδιο προσωπικό των ΚΕΠ, ενημερώνο-
ντας τον ενδιαφερόμενο, με κάθε πρόσφορο 
τρόπο (μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, 
δυνητικά μήνυμα σε κινητό τηλέφωνο, αποστο-
λή απλής αλληλογραφίας), καθώς αυτό αποτε-
λεί και απόδειξη για τη νόμιμη μετάβαση των 
πολιτών στις δημόσιες υπηρεσίες σύμφωνα με 
τα οριζόμενα της περ. ια παρ. 2 του άρθρου 3 
της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 9147/10.2.2021 (ΦΕΚ Β ΄ 
534).

•Εξαιρούνται δημότες οι οποίοι προσέρχονται 
για τη διαδικασία προγραμματισμού ραντεβού 
εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού και δικηγό-
ροι.

•Ομοίως, η τηλεφωνική εξυπηρέτηση (τηλε-
φωνική αίτηση) αφορά μόνο τις αιτήσεις που 
έχουν επείγοντα χαρακτήρα και δεν απαιτούν 
συνυποβολή δικαιολογητικών, καθώς και τις αι-
τήσεις που ενώ απαιτείται συνυποβολή δικαιο-
λογητικών μπορεί αυτή να γίνει με ηλεκτρονικό 
τρόπο, με επιμέλεια του αιτούντος.

•Επισημαίνεται ότι, ο επείγον χαρακτήρας 
τόσο της δια ζώσης εξυπηρέτησης κατόπιν 
ραντεβού, πρέπει να πληροί τουλάχιστον ένα 
από τα εξής χαρακτηριστικά: Α) να αφορά την 
κάλυψη συγκεκριμένης ανάγκης, η οποία προ-
έκυψε μετά την έκδοση της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 
9147/10.2.2021 (ΦΕΚ Β΄ 534), Β) να αφορά 
επείγουσα οικογενειακή ή επαγγελματική ανά-
γκη, Γ) να αφορά οποιαδήποτε άμεση ανελαστι-
κή προθεσμία.

Για οποιαδήποτε πληροφορία οι πολίτες μπο-
ρούν να επικοινωνούν με τα ΚΕΠ του Δήμου Βέ-
λου Βόχας στα παρακάτω τηλέφωνα: ΚΕΠ Ζευ-
γολατιό: 2741050255, ΚΕΠ Βέλο:  2742030128
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Σειρά, καθαριότητα και τάξη 
στο Κοιμητήριο Ζευγολατιού

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ

Έ
να σημαντικό έργο για την τάξη και την καθαρι-
ότητα στο Κοιμητήριο Ζευγολατιού υλοποίησε 
η Κοινότητα το προηγούμενο διάστημα. Η σχε-
τική ανακοίνωση του προέδρου Γιάννη Παπα-

δημητρίου, αναφέρει τα εξής: 
«Από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε, ως κοινοτι-

κό Συμβούλιο Ζευγολατιού, αντιμετωπίσαμε ένα σοβα-
ρό πρόβλημα, με το Νεκροταφείο Ζευγολατιού. Ακατα-
στασία, βρωμιά, έλλειψη τάφων, χάος. Με προσωπικά 
μας έξοδα καθαρίσαμε το χώρο, βάλαμε προβολείς, 
κλειδωνιές στις πόρτες και βήμα - βήμα προχωρήσαμε 
στην τακτοποίηση και συμμόρφωση του χώρου. 

Τακτοποιήσαμε, αριθμήσαμε και τοποθετήσαμε 
ταμπελάκια σε κάθε τάφο ώστε να υπάρχει τάξη και 
σειρά στο Κοιμητήριο. Επίσης, καθαρίσαμε και τοπο-
θετήσαμε ράφια στο οστεοφυλάκιο για να αξιοποιηθεί 
για την απελευθέρωση χώρου. 

Οι διαδικασίες ήταν χρονοβόρες και είχαν μεγάλο 
κόστος, όμως με την επιμονή και την υπομονή αλλά και 
την προσωπική εργασία του προέδρου Γιάννη Παπα-
δημητρίου και του Συμβουλίου μας, καταφέραμε και 
εξασφαλίσαμε δωρεές που κάλυψαν το κόστος για τις 
εργασίες. 

Έτσι σήμερα μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει πλέ-
ον μια σειρά και τάξη στο Κοιμητήριο, εντοπίζονται οι 
τάφοι που δεν έχουν ιδιοκτήτες, μεταφέρονται τα οστά 
στο οστεοφυλάκιο και απελευθερώνεται χώρος. Οι κό-
ποι και οι προσπάθειες απέδωσαν. Για πάνω από 200 
τάφους έγινε η ταυτοποίηση των ιδιοκτητών τους και 
αυτό αποφέρει πια και οικονομικό όφελος στο δήμο 
Βέλου-Βόχας που ξεπερνά κάθε χρόνο τα 4000€. Συ-
νολικά δηλαδή στα 4 χρόνια της θητείας μας, χάρη στην 
εργασία που κάναμε, ο δήμος θα εισπράξει πάνω από 
20.000€ που ήταν χαμένα στην αταξία και τη βρωμιά 
του Κοιμητηρίου Ζευγολατιού. 

Σε όλο αυτό το έργο μας βοήθησαν σημαντικά και 
θέλουμε να τους ευχαριστήσουμε δημόσια τους χορη-
γούς μας Σταμπεδάκη Στυλιανό, Αλεξόπουλο Αλέξη, 
Κανελλόπουλο Γεώργιο και Κανελλόπουλο Ανδρέα. 

Επίσης, θέλουμε να ευχαριστήσουμε την υπηρεσία 
περιβάλλοντος του δημου για την βοήθεια».
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Ένταξη του δήμου Βέλου-Βόχας στη δράση
"Η Ελλάδα κατά του Καρκίνου"

Το πρόγραμμα δράσης εξυπηρετεί ημερησίως 25 με 30 γυναίκες και για διάστημα τουλάχιστον 60 ημερών 

Σ
υνάντηση για την ένταξη του 
Δήμου Βέλου Βόχας  στο πρό-
γραμμα πληθυσμιακού ελέγχου 
«Η ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡ-

ΚΙΝΟΥ» είχε ο Δήμαρχος Αννίβας 
Παπακυριάκος  με τον εντεταλμένο 
Σύμβουλο για Θέματα Υγείας στην 
Περιφέρεια Πελοποννήσου και Μέλος 
του Ελληνικού Ιδρύματος Ογκολογίας 
κ. Άγγελο Χρονά,  την συνεργάτιδα 
του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κορινθί-
ας κ. Κάτια Γκιολή και την υπεύθυνη 
δημοτική σύμβουλο κοινωνικών δο-
μών κ. Μαρία Καλλίρη.

 Να σημειώσουμε πως το  πρό-
γραμμα πληθυσμιακού ελέγχου  
πραγματοποιεί το Ελληνικό Ίδρυμα 
Ογκολογίας σε συνεργασία με την 
Περιφερειακή Ενότητα Νομού Κοριν-
θίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου 
και ήδη ανάλογα προγράμματα έχουν 
υλοποιηθεί στους Δήμους Κορινθίων, 
Ξυλοκάστρου, Ευρωστίνης και Σικυ-
ωνίων. 

Ο κ. Παπακυριάκος εξέφρασε την 
επιθυμία  να ενταχθεί στο πρόγραμ-

μα πληθυσμιακού ελέγχου για την 
έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του 
μαστού και του τραχήλου της μήτρας 
όλος ο γυναικείος πληθυσμός του 
Δήμου χωρίς κανένα κοινωνικό κρι-

τήριο, με ΔΩΡΕΑΝ ψηφιακή μαστο-
γραφία και τεστ Παπανικολάου, στην 
ειδική και πλήρως εξοπλισμένη κινη-
τή μονάδα του Ιδρύματος.

Να σημειώσουμε πως το πρόγραμ-

μα δράσης εξυπηρετεί ημερησίως 25 
με 30 γυναίκες και για διάστημα του-
λάχιστον 60 ημερών, σύμφωνα με τις 
πληθυσμιακές ανάγκες του κάθε  Δή-
μου.

ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ,
ΒΕΛΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, 
τηλ. 27420 35333

ΨΥΛΛΑΣ



Το εγκώμιο του δημάρχου Σικυωνίων Σπύρου Σταματόπουλου έπλεξε 
on camera ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας
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Υπογράφηκαν τρεις προγραμματικές συμβάσεις 
με την Περιφέρεια για σημαντικά έργα

- Ακοολογικός έλεγχος
παίδων & ενηλίκων 

- Εκτίμηση εμβοών (βουητά)
και ροχαλητού

- Έλεγχος λαβυρινθικής
λειτουργίας (Ίλιγγος/Ζάλη)

- Ενδοσκοπικός έλεγχος
ρινός, φάρυγγα, λάρυγγα
και ώτων 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

Σ
την Κόρινθο βρέθηκε ο περιφερειάρχης Πελο-
ποννήσου Παναγιώτης Νίκας την Πέμπτη 11 
Φεβρουαρίου, στο διοικητήριο της Π.Ε. Κοριν-
θίας, όπου συναντήθηκε με τον δήμαρχο Σι-

κυωνίων Σπύρο Σταματόπουλο και συνυπέγραψαν 
τρεις προγραμματικές συμβάσεις έργων.

Ειδικότερα, η πρώτη σύμβαση αφορούσε την συ-
ντήρηση του οδικού δικτύου στην περιοχή της Κα-
στανιάς, με φορέα υλοποίησης τον δήμο.

Η δεύτερη σύμβαση, μεταξύ της Περιφέρειας, 
Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης και του Δήμου 
Σικυωνίων, ε από πιστώσεις του Προγράμματος Δη-
μοσίων Επενδύσεων, αφορούσε  τη βελτίωση του 
δρόμου Μεσινό – Αρχαία Φενεός – λίμνη Δόξα.

Η τρίτη σύμβαση, που ήταν μεταξύ της Περιφέρει-
ας και της μητρόπολης Κορίνθου, έχει ως αντικείμε-
νο την αντικατάσταση της στέγης και τις επισκευές 
στην τοιχοποιία του ναού του Αγίου Νικολάου του 
εν Βουνένοις, στην Φενεό.

Εγκώμιο για Σταματόπουλο
Στο περιθώριο της συνάντησης ο Περιφερειάρ-

χης Πελοποννήσου είχε την ευκαιρία να πλέξει το 
εγκώμιο του δημάρχου Σπύρου Σταματόπουλου, on 
camera, για το ήθος, την εργατικότητα και το υψηλό 
αίσθημα ευθύνης απέναντι στο δήμο του.

«Με τον Σπύρο το Σταματόπουλο», είπε ο Πανα-
γιώτης Νίκας, «που υπογράψαμε σήμερα τρία έργα, 
ουσιαστικά – το τρίτο είναι του Δεσπότη μας – έχει 
μια μακρά πορεία στην αυτοδιοίκηση εξαιρετικά 
επιτυχημένη. Για χρόνια απολαμβάνει της εμπιστο-
σύνης των κατοίκων του δήμου Σικυωνίων, κι έχω 
τη βεβαιότητα ότι απολαμβάνει αυτής της εμπιστο-
σύνης με δίκαιο τρόπο. Είναι δίκαιο αυτό που γίνε-

ται. Διότι έχει αναλώσει κυριολεκτικά τον εαυτό του 
στην υπηρεσία της αυτοδιοίκησης.

Με τις ικανότητες τις οποίες διαθέτει, με το ακη-
δεμόνευτο της δράσης του, το ακομμάτιστο της δρά-
σης του, με την καλή του συμπεριφορά προσπαθεί 
να ενώνει, να λύνει προβλήματα και να προωθεί 
έργα. Είμαστε δίπλα και στον Σπύρο και σε όλους 
τους καλούς δημάρχους της Κορινθίας», υπογράμ-
μισε με νόημα ο Περιφερειάρχης.

Ο δήμαρχος Σικυωνίων με τη σειρά του, τόνισε ότι 
κοινοί εχθροί είναι τα προβλήματα, τα οποία πρέπει 

να αντιμετωπιστούν, τονίζοντας παράλληλα ότι με 
τον περιφερειάρχη Πελοποννήσου «έχουμε άψογη 
συνεργασία που πάει πάρα πολλά χρόνια πίσω ως 
αυτοδιοικητικοί έχουμε δώσει μάχες πολλές με επι-
τυχίες. Η αυτοδιοίκηση είναι αυτό που μας ενώνει», 
υπογράμμισε.

Κλείνοντας, ο Σπύρος Σταματόπουλος ευχαρίστη-
σε τους αντιπεριφερειάρχες και τις τεχνικές υπηρε-
σίες για την άψογη συνεργασία και ενημέρωσε ότι 
έρχονται κι άλλα μεγάλα έργα απότοκα αυτής της 
συνεργασίας.



ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021 ΠΟΛΙΤΏΝ
Γνώμη16

ΛΑΓΚΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ - 

ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ

Στρατιωτικός Ιατρός
Ψυχιατρική Κλινική 251 ΓΝΑ

Καλογεροπούλου 1 & Μαυρούλια,
Κιάτο Κορινθίας 20200

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

Ομόφωνη εκλογή Σταματόπουλου 
στο Κεντρικό Συμβούλιο 

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και 
Κατάρτισης του Υπουργείου Παιδείας

Επί ποδός όλος ο μηχανισμός 
του δήμου Σικυωνίων για την 
αντιμετώπιση της κακοκαιρίας

Ο δήμαρχος Σικυωνίων και 
πρόεδρος της Επιτροπής 
Παιδείας, Θρησκευμάτων και 

Νεολαίας της ΚΕΔΕ, Σπύρος Σταμα-
τόπουλος, εκλέχθηκε ομόφωνα από 
το Διοικητικό συμβούλιο της ΚΕΔΕ, 
ως εκπρόσωπός του, στο νεοσύστα-
το Κεντρικό Συμβούλιο Επαγγελμα-
τικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 
(ΚΣΕΕΚ). Το νεοσύστατο όργανο του 
Υπουργείου Παιδείας έχει ως στόχο 
τη σύνδεση της εκπαίδευσης με την 

επαγγελματική κατάρτιση και φιλο-
δοξεί να αποτελέσει έναν φορέα που 
θα διασυνδέσει ουσιαστικά και απο-
τελεσματικά την αγορά εργασίας με 
τον σχολικό επαγγελματικό προσα-
νατολισμό.

Ο Σπύρος Σταματόπουλος ευχαρί-
στησε θερμά το Διοικητικό Συμβού-
λιο της ΚΕΔΕ για την εμπιστοσύνη 
στο πρόσωπό του και τόνισε ότι θα 
υπηρετήσει το ρόλο του με όλες τις 
δυνάμεις του.

Ε πί ποδός βρέθηκε όλος 
ο μηχανισμός του δήμου 
Σικυωνίων για την αντιμε-

τώπιση της κακοκαιρίας "Μήδεια" 
που έφερε χιόνια και πολύ χαμη-
λές θερμοκρασίες σε όλη την πε-
ριοχή. 

Ο δήμος με αλλεπάλληλες ανα-
κοινώσεις ενημέρωσε ότι έχει κά-
νει όλα τα προβλεπόμενα, όπως 
πάντα, για να αντιμετωπίσει τα 
προβλήματα που θα προκαλούσε 
η κακοκαιρία. 

Όλο το εργατικό προσωπικό 
καθώς κ ο μηχανολογικός εξο-
πλισμός του δήμου και ιδιώτες 

βρίσκονταν από την αρχή της κα-
κοκαιρίας σε επιφυλακή. Ο ίδιος ο 
δήμαρχος Σπύρος Σταματόπουλος 
ήταν στην πρώτη γραμμή, φροντί-
ζοντας για τη διάνοιξη των δημο-
τικών οδών και την ασφάλεια των 
δημοτών.

Είχε προβλεφθεί ακόμη και χώ-
ρος για την φροντίδα τυχόν αστέ-
γων, αφού ο χώρος του ΚΑΠΗ 
(Κλεισθένους 57) παρέμεινε ανοι-
χτός και θερμαινόμενος, ενώ σε 
επιφυλακή τέθηκε και η ΔΕΥΑΣ 
για τυχόν προβλήματα από τον 
παγετό σε δίκτυα ύδρευσης-απο-
χέτευσης.

Δήμος Σικυωνίων

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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Προθεσμίες 
αντιρρήσεων
Η Διεύθυνση Δασών Κορινθίας ανα-
κοινώσε ότι με την αριθ. 11984/22-01-
2021 Απόφασή της (ΑΔΑ: 6ΥΣ4ΟΡ1Φ-
ΕΡΑ) αναρτήθηκε κατά τις διατάξεις 
του άρθρου 14 ν. 3889/2010 (Α’ 182) 
«Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών 
Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, 
Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες 
διατάξεις», 
όπως αυτές ισχύουν στον ειδικό διαδι-
κτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρ-
τών και υποβολής αντιρρήσεων της 
ιστοσελίδας του Ν.Π.Δ.Δ. “Ελληνικό 
Κτηματολόγιο” https://www.ktimanet.
gr/CitizenWebApp/Entrance_Page.
aspx ο δασικός χάρτης των Τοπικών 
Διαμερισμάτων Π.Ε. Κορινθίας Περιφε-
ρείας Πελοποννήσου, εκτός των προ 
– Καποδιστριακών Ο.Τ.Α. Κορίνθου, 
Λεχαίου, Περιγιαλίου, Κάτω Άσσου, 
Βραχατίου, Κοκκωνίου και Νεράτζης 
των οποίων ο Δασικός Χάρτης έχει 
κυρωθεί (ΦΕΚ Δ΄565/12-11-2013).
Για τον αναρτημένο δασικό χάρτη μπο-
ρεί κάθε ενδιαφερόμενος/η να λαμβά-
νει γνώση στην ανωτέρω ιστοσελίδα 
του Ν.Π.Δ.Δ. “Ελληνικό Κτηματολόγιο” 
μέσω τής οποίας, και μόνο, μπορούν 
να υποβάλλονται αντιρρήσεις κατά τού 
περιεχομένου αυτού. Η προθεσμία 
υποβολής των αντιρρήσεων είναι απο-
κλειστική εκατόν πέντε (105) ημερών, 
η οποία ξεκινά την 5η Φεβρουαρίου 
ημέρα Παρασκευή και λήγει την 20η 
Μαΐου 2021 ημέρα Πέμπτη. Για τους 
κατοικούντες ή διαμένοντες στην 
αλλοδαπή, η παραπάνω προθεσμία 
παρατείνεται κατά 20)ημέρες, δηλαδή 
λήγει την Τετάρτη 9η Ιουνίου 2021.

ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ Νεμέα: Αστική αναζωογόνηση με 
αιχμή του δόρατος το Αγιωργίτικο

Σ την “Αστική Αναζωογόνη-
ση” του Προγράμματος Ανά-
πτυξης και Αλληλεγγύης για 

την Τοπική Αυτοδιοίκηση “Αντώνης 
Τρίτσης” κατέθεσε η  Περιφέρεια 
Πελοποννήσου  την πρόταση της, η 
οποία περιλαμβάνει ως πρώτη πε-
ριοχή παρέμβασης το Δήμο Νεμέας, 
καθώς αποτελεί σημείο αναφοράς για 
το οινικό δυναμικό της Πελοποννήσου 
με το επώνυμο κρασί  “Αγιωργίτικο 
Νεμέας”  και θα αποτελέσει πόλο έλ-
ξης οινοτουρισμού.

Το έργο αφορά τον εκσυγχρονισμό 

των βασικών οδικών αρτηριών που 
συγκεντρώνουν τον εμπορικό τομέα 
της πόλης της Νεμέας και ταυτόχρονα 
γίνεται σύνδεση με το οικοδόμημα που 
προορίζεται για το Νέο Μουσείο Οίνου 
της πόλης το οποίο είναι δημιουργία 
του Ερνστ Τσίλλερ και αποτελεί κτήριο 
αρχιτεκτονικής κληρονομιάς. Επίσης, 
πρόκειται να γίνει ανακατασκευή του 
υπαίθριου χώρου στάθμευσης οχημά-
των, δημιουργία γηπέδου mini-soccer 
και ανακατασκευή της πρόσβασης του 
σχολείου και του προαύλιου χώρου 
(γήπεδο μπάσκετ).

Η δεύτερη περιοχή παρέμβασης 
είναι στους  Δήμους Καλαμάτας και 
Δυτικής Μάνης  και αφορά την ανά-
πλαση του παραλιακού μετώπου της 
Μικράς Μαντίνειας έως τις Κιτριές, 
καθώς η περιοχή προσελκύει μεγάλο 
αριθμό τουριστών παγκοσμίως για την 
αρχιτεκτονική κληρονομιά, το φυσικό 
και θαλάσσιο περιβάλλον, ενώ ταυ-
τόχρονα θα αποτελέσει συμπληρω-
ματική επέμβαση στα έργα αντιδια-
βρωτικής προστασίας που ήδη έχουν 
υλοποιηθεί στο παραλιακό μέτωπο.

ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 
Κ Ο Ρ Ι Ν Θ Ι Α Σ

Tηλ.: 6949 172 999

Άμεσα στον προορισμό σας

www.odiki-voitheia-korinthias.gr

Μεταφορές 
Γεωργικών μηχανημάτων • Σκαφών 
•Κλαρκ • Αυτοκινήτων •  Δικύκλων
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ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
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Κώστας Φρούσιος: Πρέπει όλοι ν’ αναλάβουμε τις ευθύνες 
μας για τη διαφύλαξη της ατομικής και δημόσιας υγείας

Ενημέρωση σχετικά με κρούσματα covid στο Δήμο Νεμέας

Ο κ. Φρούσιος μεταξύ άλλων 
τονίζει την αναγκαιότητα 
κάθε κίνηση να γίνεται με 
απόλυτο σεβασμό προς την 

αξιοπρέπεια των ανθρώπων και των 
οικογενειών που εμπλέκονται ενώ 
καλεί όλους να αναλάβουν τις ευθύ-
νες τους για την διαφύλαξη της ατομι-
κής και δημόσιας υγείας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει: 
«Μέσα στο πλαίσιο του 2ου κύμα-

τος της πανδημίας, ο Δήμος Νεμέας 
καταγράφει ως τώρα ελάχιστα κρού-
σματα θετικά στον covid.

Πίσω από κάθε περιστατικό βρί-
σκεται άνθρωπος και οικογένειες και 
γι’ αυτό ακριβώς το λόγο χρειάζεται 
διακριτική διαχείριση και σεβασμός 
στην ανθρώπινη υπόσταση. Οι κινή-
σεις και οι συμπεριφορές μας πρέπει 
να είναι προσεγμένες ,πάντα μέσα στο 
πλαίσιο ενεργειών του υγειονομικού 
πρωτοκόλλου,  που ισχύει.

Θέλω να επισημάνω πως όταν κλεί-
νει ένα τμήμα σχολείου λόγω θετικών 
κρουσμάτων αυτό γίνεται απ’ ευθείας 
από το Υπουργείο Παιδείας και την 
Πολιτική Προστασία, χωρίς καμία ει-
δοποίηση στις Δημοτικές Αρχές.

Ο Δήμος Νεμέας μετά τη γνωστο-
ποίηση δύο περιστατικών, που σχε-
τίζονται με σχολικές μονάδες, άμεσα 
προέβη στην απολύμανση των χώ-
ρων αυτών. Παράλληλα άμεσα θα 
προχωρήσει και σε άλλες ενέργειες.

Τις τελευταίες μέρες δημιουργείται 

ένα κλίμα πανικού,  κυρίως μέσα από 
το διαδίκτυο, συνωστισμός έξω από 
καφετέριες, πάρα πολλά παιδιά που 
κυκλοφορούν μέσα στην πόλη άσκο-
πα χωρίς προστατευτικές μάσκες και 
γενικότερα επικρατεί μια αδικαιολό-
γητη  χαλάρωση των «μέτρων» απ’ 

όλους μας.
Πρέπει όλοι ν’ αναλάβουμε τις ευ-

θύνες μας, τηρώντας τους κανόνες 
για τη διαφύλαξη της ατομικής και 
δημόσιας υγείας, αφού όπως είναι 
γνωστό η ΠΡΟΛΗΨΗ σώζει και όχι η 
ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ, καταλήγει.

Δήμος Νεμέας
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Γνώμη δήμος Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Α
ποχώρησε σε ένδειξη δι-
αμαρτυρίας η παράταξη 
«Ενεργοί Δημότες», από τη 
συζήτηση για τον προϋπολο-

γισμό στο δήμο Ξυλοκάστρου – Ευρωστί-
νης. Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Νώντας 
Κατσούλας σε ανάρτησή του η συνεδρίαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου της 3/2/2021, 
η οποία ήταν προγραμματισμένη να πραγ-
ματοποιηθεί διαδικτυακά στις 20:00, είχε 
μοναδικό θέμα συζήτησης τον Προϋπολο-
γισμό του Δήμου για το 2021.

Ωστόσο όπως αναφέρει ο δημοτικός 
σύμβουλος: «Στις 18:36 απεστάλη ηλε-
κτρονικά από τον Δήμο προς τους Δημο-
τικούς Συμβούλους Έκθεση-Ανάλυση των 
οικονομικών στοιχείων του Προϋπολογι-
σμού 47 σελίδων!

Όπως ήταν αναμενόμενο, ακόμη και 
όσοι αντελήφθησαν την αποστολή αυτή, 
δεν είχαν τη δυνατότητα, λόγω του περι-
ορισμένου χρόνου να μελετήσουν το πε-
ριεχόμενο των απεσταλμένων στοιχείων 
και πινάκων.

Με την έναρξη της συνεδρίασης δια-
μαρτυρηθήκαμε για την καθυστερημέ-
νη αποστολή και ζητήσαμε αναβολή της 
συνεδρίασης, (έστω και για δύο ημέρες), 
ώστε να ενημερωθούμε για την ανάλυση 
του Προϋπολογισμού.

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών απάντησε 
ότι δεν ήταν υποχρεωμένος να καταθέσει 
την Έκθεση-Ανάλυση, ότι βρισκόταν σε 
δίλλημα αν πρέπει να την στείλει, αλλά το 
έκανε για την καλύτερη ενημέρωσή μας!

Τονίσαμε ότι ο Προϋπολογισμός πρέπει 
να συνοδεύεται από εισηγητική έκθεση 
και ανάλυση των στοιχείων και συγχα-
ρήκαμε τον Αντιδήμαρχο για την σύνταξή 

τους. Δηλώσαμε ότι η διανομή τους στους 
Δημοτικούς Συμβούλους δεν αποτελεί 
χάρη, αλλά υποχρέωση της Δημοτικής Αρ-
χής και ότι θα έπρεπε να έχει γίνει εγκαί-
ρως και όχι λίγο πριν την συνεδρίαση.

Ο Δήμαρχος ζήτησε δεκάλεπτη διακοπή 
της συνεδρίασης και κάλεσε την αρμόδια 
υπάλληλο να δώσει εξηγήσεις σε επισή-
μανση του κ. Μπρακούλια για αναντιστοι-
χία προϋπολογισμού και ανάλυσης στοι-
χείων σε συγκεκριμένο κωδικό.

Υποστηρίξαμε ότι η Δημοτική Αρχή έχει 
την πολιτική ευθύνη και όχι οι υπάλληλοι 
του Δήμου, οι οποίοι, ανταποκρίνονται με 
τον καλύτερο τρόπο στα καθήκοντά τους, 
ιδιαίτερα στις παρούσες δυσμενείς συν-
θήκες.

Ο Δήμαρχος δεν δέχθηκε την αναβολή 
και το θέμα τέθηκε σε ψηφοφορία. Η πρό-
τασή μας μειοψήφησε. Ψηφίστηκε μόνο 
από τους τρεις συμβούλους των ΕΝΕΡ-
ΓΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ και από δύο παρόντες 

συμβούλους της ΟΜΟΝΟΙΑΣ τους κ.κ. 
Κάσσιο και Αλογογιάννη.

Ο κ. Μπρακούλιας που αρχικά υπερθε-
μάτιζε υπέρ της αναβολής καταψήφισε την 
πρότασή μας!

Ο κ. Κσραβάς δήλωσε ότι απέχει από την 
ψηφοφορία, ότι η ψήφιση του Προϋπολο-
γισμού έχει καθυστερήσει και ότι θα τον 
υπερψηφίσει!

Κατόπιν αυτών αποχωρήσαμε από τη 
συνεδρίαση σε ένδειξη διαμαρτυρίας κα-
ταγγέλλοντας την τακτική της Δημοτικής 
Αρχής να αποστέλλει σημαντικά έγγραφα 
για τα προς συζήτησιν θέματα, ουσιαστικά 
την τελευταία στιγμή. Θεωρούμε ότι τέτοιες 
συμπεριφορές προσβάλλουν το Δημοτικό 
Συμβούλιο και εντάσσονται στην συνεχιζό-
μενη προσπάθεια υποτίμησης και απαξίω-
σής του από την Δημοτική Αρχή.

Επιμένουμε ότι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 
για να τοποθετούνται και να συνδιαμορ-
φώνουν την πολιτική του Δήμου, πρέπει 
να έχουν στη διάθεσή τους όλα τα στοι-
χεία και να είναι καλά ενημερωμένοι πριν 
ψηφίσουν.

Έχουμε επιλέξει να είμαστε παρόντες 
στις συνεδριάσεις και να καταθέτουμε επε-
ρωτήσεις, παρατηρήσεις και προτάσεις.

Ενίοτε όμως η αποχώρηση είναι επι-
βεβλημένη για να διαφυλάξουμε την προ-
σωπική και πολιτική μας αξιοπρέπεια και 
για να υπερασπίσουμε το θεσμικό ρόλο 
του Δημοτικού Συμβουλίου απέναντι σε 
εμπαιγμούς», καταλήγει η σχετική ανα-
κοίνωση.

Τ
ο Κέντρο Υγείας Ξυλοκά-
στρου θα λειτουργήσει ως 
εμβολιαστικό κέντρο για τον 
κορωνοϊό από την Δευτέρα 

15 Φεβρουαρίου 2021.
Το εμβολιαστικό κέντρο θα λειτουργή-
σει από Δευτέρα έως Σάββατο από τις 
8:00 π.μ. έως τις 21:00μ.μ.
Υπενθυμίζεται ότι οι πολίτες μπορούν 
να προγραμματίσουν τα ραντεβού τους 
για εμβολιασμό με τους εξής τρόπους:
• Μέσω γραπτών μηνυμάτων (SMS), 

εφόσον οι πολίτες έχουν εγγραφεί 
στη άυλη συνταγογράφηση και είναι 
δικαιούχοι εμβολιασμού

• Απευθείας με την είσοδο τους στην 
πλατφόρμα emvolio.gov.gr

• Κατόπιν προσέλευσης των ιδίων ή 
τρίτων προσώπων για λογαριασμό 
τους στο πλησιέστερο ΚΕΠ.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση τρί-
των προσώπων, απαιτείται υπεύθυνη 

δήλωση, η οποία θα ενσωματωθεί 
σε δεύτερο χρόνο στην πλατφόρμα 
emvolio.gov.gr. Επίσης, ο τρίτος που 
θα προσέρχεται θα πρέπει να γνωρίζει 
τον ΑΜΚΑ του άμεσα ενδιαφερομένου 
καθώς και τον ΑΔΤ ή να φέρει φωτο-
τυπία τους.

Κατόπιν προσέλευσης των ιδίων ή τρί-
των προσώπων για λογαριασμό τους 
στο πλησιέστερο Φαρμακείο.
Οι αναλυτικές οδηγίες και κατευθύν-
σεις για το προγραμματισμό ραντε-
βού στα Φαρμακεία θα παρασχεθούν 
άμεσα.

Αποχώρησαν από τη συζήτηση για 
τον προϋπολογισμό οι «Ενεργοί Δημότες» 
Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης

Εμβολιαστικό κέντρο το Κέντρο Υγείας Ξυλοκάστρου
Κλειστά τα σχολεία 
λόγω κακοκαιρίας

Η κακοκαιρία "Μήδεια" που ενέσκη-
ψε στη χώρα με πυκνές χιονοπτώ-
σεις και χαμηλές θερμοκρασίες, θα 
κρατήσει κλειστές όλες τις σχολικές 
μονάδες του Δήμου Ξυλοκάστρου-
Ευρωστίνης θτην Δευτέρα 15 και 
την Τρίτη 16 Φεβρουαρίου.
Όπως σημειώνεται στη σχετική 
ανακοίνωση «η εκπαιδευτική 
διαδικασία θα συνεχιστεί κανονικά 
μέσω τηλεκπαίδευσης , όπως προ-
βλέπεται σε περίπτωση αναστολής 
λειτουργίας.».

ΠΑΓΕΤΟΣ
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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

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

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Γράφει ο  ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ

ΒΑΛΈΡΙΑ ΛΟΥΙΣΈΛΙ
ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΩΝ 
ΧΑΜΕΝΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ  
Εκδόσεις: ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ
ISBN: 978-618-03-1930-9
Αριθμός σελίδων: 504
Πρώτη Έκδοση : 2019

Το να φεύγεις είναι  
σα να πεθαίνεις λιγάκι,

Το να φτάνεις είναι  
σα να μη φτάνεις ποτέ.

(Προσευχή του Μετανάστη)
Στη σύγχρονη Νέα Υόρκη, ένας άνδρας 

χωρισμένος με ένα γιό και μια γυναίκα 

επίσης χωρισμένη με μία κόρη, αποφασί-
ζουν να ενώσουν τις τύχες τους και να δη-
μιουργήσουν μια καινούργια οικογένεια. 
Οι επαγγελματικές τους ασχολίες ,που 
ήταν παρόμοιες, βοήθησαν αρκετά. Όλα 
δείχνουν να πηγαίνουν κατ’ ευχήν και να 
κυλούν ομαλά, μέχρι που κάποια μέρα ο 
άνδρας ανακοινώνει την πρόθεσή του να 
μετακομίσει στην άλλη άκρη της Αμερικής 
για να ολοκληρώσει έναν επαγγελματικό 
του στόχο.

Οι επαγγελματικοί στόχοι της γυναίκας 
όμως είναι διαφορετικοί, οπότε εμφανίζε-
ται το πρώτο νέφος στη σχέση τους και στη 
συνοχή της νεοσύστατης οικογένειας.

Τελικά ακολουθεί το σύζυγο σε ένα 
ταξίδι για να διασχίσουν οδικώς και οικο-

γενειακώς, 
τις ΗΠΑ από την ανατολική άκρη μέχρι τη 
δυτική, σε ένα μακρύ και επίπονο ταξίδι.

Παράλληλα μια ομάδα παιδιών από 
φτωχές και εξαθλιωμένες περιοχές της 
λατινικής Αμερικής ξεκινούν το δικό τους 
ελπιδοφόρο ταξίδι, με ελάχιστα εφόδια 
αλλά πολλές προσδοκίες,  για τη γη της 
επαγγελίας, όπως νομίζουν ότι είναι η 
πλούσια βόρεια Αμερική.

Τα ίχνη αυτών των παιδιών είναι το αντι-
κείμενο της εργασίας της γυναίκας. Ποια 
είναι η τύχη αυτών των παιδιών, πόσα 
καταφέρνουν να φτάσουν στον προορι-
σμό τους, πόσα αφήνουν τα κόκκαλά τους 
στην έρημο από κακουχίες ή σφαίρες των 
συνοριοφυλάκων.

Ο άνδρας από τη μεριά του προσπαθεί 
να καταγράψει τον απόηχο από την άδοξη 
κατάληξη μιας γενναίας φυλής αυτοχθό-
νων των ινδιάνων Απάτσι, «επειδή ήταν οι 
τελευταίοι από κάτι», όπως απάντησε σε 
σχετική ερώτηση του γιού του.

Ο χωρισμός του ζευγαριού είναι αναπό-
φευκτος εφόσον κανένας δεν επιθυμεί να 
εγκαταλείψει το δικό του επαγγελματικό 
σχέδιο. 

Υπάρχουν όμως και τα παιδιά που νοι-

ώθουν ότι οι ασχολίες των γονιών τους, 
έχουν απορροφήσει όλη τους τη δραστη-
ριότητά και αυτά είναι παραμελημένα. 

Ποια είναι η τύχη του ζευγαριού, πως 
θα αντιδράσουν τα παιδιά τους, πως επη-
ρεάζουν τα φαντάσματα των Απάτσι η ζωή 
της οικογένειας και τέλος τι είναι αυτό το 
αρχείο των χαμένων παιδιών;

Η πλοκή εξελίσσεται σταδιακά σαν ένα 
ημερολόγιο ταξιδιού. Στην αρχή λίγο βα-
ρετά, αλλά όσο περνούν οι μέρες, τα χιλιό-
μετρα και οι σελίδες η δράση αναπτύσσεται 
και πυκνώνει. Οι ήρωες ζωντανεύουν και 
επιβάλλονται στον αναγνώστη με έντονα 
συναισθηματικό τρόπο. 

Η τεχνική της Λουισέλι κινεί την ιστορία 
με εξαιρετική άνεση σε πολλά διαφορετικά 
επίπεδα, συνταιριάζοντας αρμονικά και 
προσφέροντάς μας μια καθαρή, δραματική 
και απόλυτα πειστική εικόνα μια σύγχρο-
νης κοινωνίας, που περιέχει διαπροσω-
πικές σχέσεις, οικογενειακά προβλήματα, 
χαμένες ή θαμμένες  ρίζες ανθρώπων 
που έφυγαν και μιας κοινωνίας ανελέητης 
ποτισμένη με το αίμα και σπαρμένη με τα 
κόκκαλα χαμένων παιδιών.

Η Λουισέλι δεν παίρνει θέση, το αφήνει 
σε μας. Θα σας γοητεύσει και θα σας συ-
ναρπάσει.

H συγγραφέας
Η Valeria Luiselli – Βαλέρια Λουισέλι 

γεννήθηκε στο Μεξικό το 1983, αλλά ζει στις 
Η.Π.Α. Έχει κάνει διδακτορικό στη Συγκρι-
τική Λογοτεχνία στο Πανεπιστήμιο Κολού-
μπια και είναι καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο 
Hofstra. Τα έργα της έχουν μεταφραστεί σε 
20 τουλάχιστον γλώσσες και έχει αποσπάσει 
πάμπολλα λογοτεχνικά βραβεία.

Το αρχείο των χαμένων παιδιών είναι το 
όγδοο βιβλίο που έχει εκδώσει. H Λουίσελι 
είναι μέλος του Διαμερικανικού Διαλόγου.



Στα πλαίσια των εορταστικών εκδηλώσε-
ων για τα 200 χρόνια από την επανάσταση του 
1821, ο "Σύνδεσμος Γυναικών Ηπείρου Ν. Κο-
ρινθίας" εξέδωσε το ημερολόγιο του 2021 με 
αναφορά στους αγώνες των Ηπειρωτών στα 
χρόνια της τουρκοκρατίας.

H έκδοση καλαίσθητη και προσεγμένη υπό 
την επιμέλεια της ακούραστης προέδρου 
Σταυρούλας Τασούλα-Σκαρμούτσου, αφορά 
σε επιτοίχιο μηνιαίο ημερολόγιο, που αποτε-
λείται από 15 φύλλα και περιλαμβάνει σύντο-
μες αναφορές στην ιστορία της Ηπείρου μέσα 
στα 482 χρόνια σκλαβιάς που έζησε. 

Γκραβούρες και χάρτες, πίνακες ηρώων και 
γεγονότων που σημάδεψαν την ιστορία των 
Ηπειρωτών, αναφέρονται σε κάθε έναν από 
τους μήνες. Το Σούλι και οι οικογένειες που 
συναποτελούσαν, τα Ιωάννινα και ο Αλή Πα-
σάς, το Ζάλογγο, οι ήρωες Λάμπρος Τζαβέλ-
λας, Μάρκος Μπότσαρης, Μόσχω Τζαβέλλα, 
Λένω Μπότσαρη, Κατσαντώνης, ακόμη και 
οι ιδρυτές της Φιλικής Εταιρείας, Ηπειρώτες 
στην καταγωγή Αθανάσιος Τσακάλωφ και 
Νικόλαος Σκουφάς όλοι έχουν μια θέση στις 
σελίδες του πολύ ενδιαφέροντος ημερολογίου 
του Συνδέσμου Γυναικών Ηπείρου Κορινθίας. 

Τέλος, στο ημερολόγιο γίνεται σύντομη 
αναφορά στις δράσεις του Συνδέσμου. Όπως 
αναφέρεται ο Σύνδεσμος Γυναικών Ηπείρου 
Ν. Κορινθίας, ιδρύθηκε τον Μάϊο του 2017 
έχει έδρα την πόλη του Κιάτου και εκπροσω-
πεί 7.500 περίπου Ηπειρώτισσες που διαμέ-
νουν στο νομό Κορινθίας.

Ο Σύνδεσμος Γυναικών Ηπείρου φιλο-
δοξεί στην δημιουργία ενεργούς συνείδησης στα Μέλη 
και κυρίως στις νέες γενιές, για την Ιστορία του τόπου 
καταγωγής μας, τις Αξίες, τα Ήθη, τα Έθιμα και τις Πα-
ραδόσεις, με ποικίλες δραστηριότητες και εκδηλώσεις:

• Διδασκαλία Παραδοσιακών χορών και δημιουργία χο-
ρευτικού τμήματος με συμμετοχές σε φεστιβάλ εντός 
και εκτός Ελλάδας.

• Δημιουργία τμήματος εκμάθησης-κατασκευής παρα-
δοσιακής φορεσιάς Ηπείρου.

• Συλλογή Ιστορικών και Λαογραφικών στοι-
χείων και αντικειμένων Ηπείρου.
• Συνδιοργάνωση Φεστιβάλ παραδοσιακών 
Χορών με τον Δήμο Σικυωνίων.
• Εκθέσεις έργων ζωγραφικής Ηπειρωτών 
Καλλιτεχνών.
• Εκθέσεις παραδοσιακής φορεσιάς Ηπείρου.
• Καθιέρωση ετήσιας εκδήλωσης «Η πίτα της 
Ηπειρώτισσας».
• Διοργάνωση εκδηλώσεων τιμητικών δια-
κρίσεων και αφιερωμάτων...
• Επισκέψεις μουσείων, ιστορικών χώρων και 
περιοχών με ιδιαίτερο οικολογικό, πολιτιστικό 
και αισθητικό ενδιαφέρον.
• Εκδόσεις και κυκλοφορία Ημερολογίων με 
θεματικές αναφορές στην Ήπειρο.

Σημαντικοί Σταθμοί για το Σύνδεσμο απο-
τελούν, η Ένταξή του στην ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ 
ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ και η Παρα-
χώρηση Κεντρικού Κτιρίου στην πόλη του 
Κιάτου για να δημιουργηθεί το «ΗΠΕΙΡΩΤΙ-
ΚΟ ΣΠΙΤΙ» στον νομό Κορινθίας, στο οποίο 
θα στεγασθεί η Ιστορία και η Παράδοση της 
Ηπείρου. Ένα αίτημα πολλών ετών, που βρήκε 
ανταπόκριση στο Δήμο Σικυωνίων, προσφέρο-
ντας μεγάλη χαρά στους 15.000 περίπου Ηπει-
ρώτες του Νομού Κορινθίας.

Τέλος το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέ-
σμου αποτελούν οι: Πρόεδρος: Σταυρούλα 
Σκαρμούτσου - Τασούλα, Αντιπρόεδρος: Πα-
ναγιώτα Λάμπρου - Θελερίτη, Γραμματέας: 
Ελένη Νάκου, Ταμίας: Ελευθερία Κάλλη, 
Έφορος Εκδηλώσεων: Παναγιώτα Γεωργούλα 
- Δασλή, Μέλη: Αναστασία Κατσινέλη, Καλ-

λιόπη Κωσταντίνου.
Από εμάς πολλά συγχαρητήρια για την έκδοση την 

οποία προτείνουμε σε όλους σας να την αποκτήσετε 
οπωσδήποτε!
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21ΠΟΛΙΤΏΝ
Γνώμη Πολιτισμός - Βιβλίο

Ήπειρος Πέντε Αιώνες Αγώνες: Ένα καλαίσθητο ημερολόγιο 
αφιερωμένο στα 482 χρόνια σκλαβιάς των Ηπειρωτών

Σύνδεσμος Γυναικών Ηπείρου Ν.Κορινθίας

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

ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 1.700 τ.μ. με ελιές,  
38 ρίζες. Περιοχή Ταρσινά. Τηλ. 6978105413
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Βασίλη Μυλωνά: Της νύχτας τα παράξενα
Ένας φανταστικός ποδοσφαιρικός αγώνας – και όχι μόνον – ανάμεσα στους θεούς του Ολύμπου και την ποδοσφαιρική ομάδα του Ολυμπιακού την Άνοιξη του 1967!

Τ ο ποίημα αυτό, περίπου 850 δεκαπε-
ντασύλλαβοι στίχοι, γράφτηκε από 23 
έως 31 Μαΐου 1967, όταν ήμουν μα-

θητής της Β΄ Λυκείου Κιάτου, ένα περίπου 
μήνα μετά την 21η Απριλίου 1967. Δυο μή-
νες πριν, επειδή δεν μας πήγαιναν οι κα-
θηγητές μας εκδρομή για αρκετούς μήνες, 
την 2η ώρα των μαθημάτων, φύγαμε σχε-
δόν όλα τα αγόρια της Β΄ και Γ΄ Λυκείου 
και πήγαμε με γραμμές, χωρίς καθηγητές, 
εκδρομή στην Τραγάνα, 2 χιλιόμετρα από 
το σχολείο, εκεί που φτιαχνόταν τότε η νέα 
Εθνική οδός και υπήρχαν άπειροι χώροι 
για μπάλα και άλλα παιγνίδια. Ακόμα, στην 
πλατεία του χωριού, που αναφέρω πολλές 

φορές στο ποίημα, υπήρχαν ωραία μαγα-
ζάκια και ένα καινούριο κέντρο διασκέ-
δασης με ζωντανή μουσική, που έπαιζαν 
νέοι της περιοχής μας… Ήταν υποδειγμα-
τική η συμπεριφορά μας στην εκδρομή. 

Πήραμε όλοι τριήμερη αποβολή, αλλά 
το χαρήκαμε και δεν το ξεχνάμε ποτέ. Δεν 
πραγματοποιήθηκαν πολυήμερες εκδρο-
μές, λόγω τιμωρίας εκείνη τη χρονιά, αλλά 
πήγαμε μια μονοήμερη στο Λουτράκι, την 
Περαχώρα και στα Μπίσια, όπου φάγαμε 
ό,τι είχαμε πάρει μαζί μας και μετά διάβα-
σα το ποίημα αυτό. 

Οι συμμαθητές το χάρηκαν, οι πιο πολ-
λοί καθηγητές μας γέλασαν πολύ. Όμως, 

η ειρωνική ατάκα ενός εξαιρετικού φι-
λολόγου μας, που μας προσέφερε πολλά 
και τον ευχαριστώ πολύ, ότι είναι «η με-
γαλύτερη ποιητική προσπάθεια της Αρ-
γολιδοκορινθίας, δεύτερη στην Ελλάδα, 
αμέσως μετά τα Ομηρικά έπη», έγινε αιτία 
να σταματήσω την ενασχόλησή μου με την 
ποίηση, που είχα ξεκινήσει με μεράκι. Κα-
κώς ίσως…  

Είχα να ασχοληθώ με το ποίημά μου 
πάνω από 50 χρόνια. Το υπέροχο βιβλίο 
του συμμαθητή μου, Γιάννη Σώκου «Κιάτο 
καλεί Σικυώνα», όπου αναφέρεται σε ζω-
ντάνεμα του Ηρακλή και κουβέντα του με 
τους σύγχρονους για πολλά ενδιαφέροντα 

θέματα, παλαιά και τωρινά, μου το θύμισε.  
Έψαξα, το βρήκα μετά από αρκετή αναζή-
τηση και κρίνω και τώρα την προσπάθεια 
αξιόλογη, ιδιαίτερα αν λάβω υπόψη ότι 
ήταν η πρώτη μου ποιητική απόπειρα. 

Το ποίημα αναφέρεται σε ένα όνειρο, 
που υποτίθεται πως είδα, στο οποίο παί-
ζουν ποδόσφαιρο και όχι μόνο, οι θεοί του 
Ολύμπου με την τότε ομάδα του Ολυμπια-
κού. Γκεστ σταρς οι μαθητές του Λυκείου 
Κιάτου, ακόμα και ο επιστάτης του σχολεί-
ου μας, αλλά και πολλοί άλλοι, αρχαίοι και 
σύγχρονοι.

Κιάτο, Οκτώβρης 2020, 
Βασίλης Μυλωνάς

Αποσπάσματα από το ποίημα
.......
Οι άνθρωποι φορούσανε ρούχα ωσάν και τώρα 
σαν κείνα που φοράμε πια σε όλη μας τη χώρα.
Μόνο που ήσαν όλοι τους ομοιόμορφα ντυμένοι, 
γι’ αυτό και μια περιγραφή είν’ επιβεβλημένη.
Άσπρα παπούτσια φόραγαν με κόκκινα κορδόνια
και κάλτσες κοκκινόασπρες, ψηλές ή και σοσόνια, 
καμπάνα ασπροκόκκινο, ριγέ το παντελόνι, 
η φούστα μίνι, κόκκινη, σε άσπρο να τελειώνει.
Α, οι γυναίκες φόραγαν και μπότες ως το γόνα 
την ώρα που πηγαίνανε να δούνε τον αγώνα.
Οι πιο μεγάλες φόραγαν φούστα άσπρη με πιέτες
και πάνω απ΄ το μπλουζάκι τους τις κόκκινες ζακέτες.
Οι νέοι εφορούσανε άσπρο πουκαμισάκι, 
μάγκικο με ριγέ γιακά και κόκκινο τσεπάκι.
Επίσης ασπροκόκκινο φορούσαν καπελίνο, 
να κι ένας που έρχεται εδώ κρατώντας μαντολίνο.
Παρ’ όλο που τα κόκκινα όλοι αυτοί τιμήσαν, 
μη γίνει παρεξήγηση, κομμουνιστές δεν ήσαν.
Γι’ αυτό, κύριε Παττακέ, * μην τρέχεις να τους πιάσεις 
και τον καιρό σου άδικα να ξέρεις θα τον χάσεις.
(Μην ξεχνάμε, είμαστε λίγες μέρες  
μετά την 21η Απριλίου 1967).

Δεν πάνε για διαδήλωση, για ρώτησε λιγάκι, 
όλοι μαζί πηγαίνουνε για το Καραϊσκάκη.
Έχει αγώνα θρυλικό, θα λάμπει στον αιώνα, 
ωσάν του βασιλόπουλου την λαμπερή κορώνα.
Δίπλα στον κόσμο πήγαιναν έντεκα παλληκάρια, 
έντεκα νιοι καμαρωτοί, πραγματικά λιοντάρια.
Όλοι τους μ’ ερυθρόλευκη στολή ήσαν ντυμένοι, 
στα πρόσωπά τους σιγουριά ήταν ζωγραφισμένη.

Ναι, ήσανε του Μπούκοβι οι έντεκα λεβέντες, 
αν θέλετε να μάθετε, αγαπητοί αφέντες.
Και ποιοι ήσαν αντίπαλοι, καθένας θα ρωτήσει; 
Στείλανε έναν γάιδαρο για να το διαλαλήσει.
Και με φωνή που έφτανε πέρα μακριά στον Πάρνη, 
(ο φίλος μας καμάρωνε, σαν γύφτικο σκεπάρνι), 
εγύριζε την αγορά, κόκκινα – μπλε ντυμένος, 
διαλάλησε γκαρίζοντας ο ψωροφαντασμένος, 
ότι θε να γινότανε το απογευματάκι
μεγάλο ματς, ιστορικό, εις το Καραϊσκάκη. 

Τρέξετε, κύριοι, έλεγε, τρέξτε κι εσείς κυράδες, 
ακούστε το και σεις σκυλιά, άλογα και φοράδες: 
σήμερα θα κατέβουνε απ’ τ’ Όλυμπου τη ράχη
οι παλαιοί μας οι θεοί ν’ αρχίσουνε τη μάχη.

Δεν θάρθουνε με κεραυνούς, με τρίαινες, με βέλη, 
ούτε για να μας δείξουνε Ερμή του Πραξιτέλη. 
Δεν είναι που ζηλέψανε τα νέα μας μνημεία, 
αλλά του Ολυμπιακού τη θρυλική ιστορία.
Κοιτάξανε κάποια βραδιά εις το Πασαλιμάνι 
και είδανε στη Λέσχη του κύπελλα που’ χει βάνει. 
Ίσως και να τους θάμπωσε εκεί χρυσός κι ασήμι, 
μα πιο πολύ ζηλέψανε για την παγκόσμια φήμη.
Γιατί αυτοί, ρε μάτια μου, τόσα χρόνια αράδα, 
δεν μπόρεσαν να προβληθούν έξω απ’ την Ελλάδα.

Ίσως και να βαρέθηκαν να πίνουν σε ποτήρι
το τόσο γλυκό νέκταρ τους και ζήτησαν χατίρι 
απ’ τον μεγάλο Δία τους να κλείσει τον αγώνα 
και σε μια μάχη ήρεμη, χωρίς τα δακρυγόνα, 
όλοι τους να παραταχθούν μπροστά αράδα – αράδα, 
μ’ αντίπαλη τη θρυλική του Μπούκοβι ομάδα.

.........
Και έβλεπες πολλούς γνωστούς εκεί, ανάμεσά τους. 
Θα πεις πώς τους γνωρίσαμε; Μα απ’ τ’ αγάλματά τους. 
Ήταν ο Περικλής εκεί, Θεμιστοκλής, Θησέας, 
ο Ηρακλής, ο Σόλωνας, Ατρέας, Οδυσσέας, 
Νικίας, Αγαμέμνονας, Κίμων, Αλκιβιάδης, 
Σωκράτης, Πλάτων, Σοφοκλής, Ιάσων, Μιλτιάδης, 
Περίανδρος και Ξενοφών, όλοι τρανοί, μεγάλοι, 
α να κι Μεγαλέξανδρος, Αλκιβιάδης κι άλλοι…

Στο γήπεδο επιάσανε τη μία την κερκίδα, 
χα, χα ! πώς προχωρούσανε, σαν να’ σαν αλυσίδα. 
Δεν έκανε κανένας τους ουτ’ ένα απ’ τα καπρίτσια
και μαζεμένοι ήσανε, σαν ντροπαλά κορίτσια. 
Σιγά – σιγά συνήθισαν, όμως, και ξανοιχτήκαν, 
και θαρρετοί και τρομεροί πως ήσανε δειχτήκαν 
και ρυθμικά εφώναζαν, χτυπούσαν παλαμάκια 
και αν κοπέλα έβλεπαν της έστελναν φιλάκια. 
Α! πόση πλάκα σπάσαμε με τον Αλκιβιάδη, 
ένα κορίτσι πείραζε, για δέστε τον ρημάδη 
και την επήρε το λοιπόν, αμέσως στο κατόπι 
και ο κορίτσαρος αυτός, που τη φωνάζαν Πόπη, 
με τα πολλά τα θέλγητρα και με τη φούστα μίνι, 
τ’ αρχαίου τη φτωχή καρδιά, την έκανε καμίνι.
Ήτοι, αυτός τη δάγκωσε γερά τη λαμαρίνα 
κι ύστερ’ αναθεμάτιζε, που ήρθε στην Αθήνα. 
Αυτή έμοιαζε πιο πολύ σαν άντρας με σορτσάκι 
κι εκείνος, με παλιά στολή, έμοιαζε γυναικάκι.
Μαλλιά και ρούχα μακριά, αν είχε και κορδέλα, 
ε, τότε πια στα σίγουρα τον νόμιζες κοπέλα. 
Και αν μαζί τους έβλεπες, θα έπεφτες σε λάθος, 
θα’ λεγες «η πανύψηλη τον αγαπά με πάθος».

Τις τρεις άλλες κερκίδες μας τις πιάσανε οι νέοι 
κι ένα μελίσσι άκουγες «Ολυμπιακός» να λέει. 
Χτυπούσανε και ρυθμικά, συνέχεια, παλαμάκια, 
για την αγάπη τους αυτή φέρονταν σαν παιδάκια. 
Μπροστά μες τους επίσημους έβλεπες κάτι φάτσες 
περίεργες, γιατ’ ήσανε όλες της γης οι ράτσες. 

Έβλεπες να’ ναι εκεί μπροστά ο βασιλιάς. Στο γόνα 
κρατούσε τον Παυλάκη του, που’ ρθε να δει αγώνα. 
Εκεί οι Κόλλιας, Παττακός, Ματθαίου, Σπαντιδάκης, 
ο Μακναμάρα, ο Ντε Γκωλ, ο Χόρν, ο Χατζιδάκις, 
Μοράτι, Φράνκο, Λάσκαρη, Αλίκη Βουγιουκλάκη, 
Καρέζη, κάπου είδαμε και Μίκη Θεοδωράκη…
Έτσ’ είχανε τα πράγματα στις τέσσερις η ώρα, 
όταν η μια καταπακτή άνοιξε και με φόρα
εβγήκε πρώτος από κει ο διαιτητής τ’ αγώνος, 
ο Αριστείδης, σαν σωστός, καμαρωτός βαρόνος. 
Τον βάλαν που φημίζονταν για τη δικαιοσύνη, 
μα τον αγώνα δίκαια να δούμε αν θα διευθύνει. 
Μαζί μ’ αυτόν εβγήκανε Κορκίδης και Λο Μπέλο, 
που’ ναι γνωστοί διαιτητές, να’ ναι και δίκαιοι θέλω.
.......
Ο Αριστείδης σφύριξε, θεοί τη σέντρα έχουν
κι όλοι μαζί και με ορμή για τα καρέ μας τρέχουν.
Για μια στιγμή τα χάνουνε οι παίχτες οι δικοί μας
μπροστά στην τόση τους ορμή. Την αργοπόρησή μας
την εκμεταλλευτήκανε κι από την Αφροδίτη
η μπάλα κατευθύνεται μπροστά στου Διός τη μύτη.
Κι εκείνος πιάνει κεφαλιά, τα δίχτυα ξετινάζει
και στην εξέδρα ο λαός ο παλαιός ουρλιάζει.
Το γκολ ωραίο ήτανε, πέσανε βαρελότα
κι απ’ τη χαρά του ένας παλιός μασούλαγε … καρότα.
Όλοι χειροκροτήσανε για την ωραία φάση, 
αλλά οι Ολυμπιακοί κάνουν σέντρα με βιάση.

Η μπάλα φτάνει τελικά στον Γιώργο τον Σιδέρη, 
που την γυρίζει άμεσα και δίχως χασομέρι
στον Νίκο Γιούτσο, δίπλα του, κι εκείνος τηνε στρώνει
και την Εστία μ’ ένα σουτ την κατακεραυνώνει.
Μουδιάσαν πάλι οι παλιοί, ξεσπάσαμε οι νέοι, 
είδαν ότι οι παίχτες μας είναι πάντα γενναίοι.
Και αγκαλιάσματα, φιλιά, οι παίχτες μεταξύ του, 
ενώ στο τέλος πρόσμεναν σίγουρη αμοιβή τους.

Έτσι εξακολούθησε ωραία το παιγνίδι, 
μα οι θεοί γινήκανε τώρα σκληρό καρύδι. 
Εις το τριακοστό λεπτό ο δίκαιος Αριστείδης
ακύρωσε του Ράλλη γκολ, τι του ‘πε ο Κορκίδης
ότι οφσάιντ ήτανε και το παραδεχτήκαν
και όλοι την απόφαση του διαιτητή δεχτήκαν.
Οι νέοι τώρα πια ορμούν, τρέχουν όλοι σαν σμήνος, 
μα γκολ δεν πετυχαίνουνε, ωσότου ο Μποτίνος 
επέρασε αντίπαλους παλιούς με το τσουβάλι
κι όλους κάτω τους γκρέμισε με ντρίμπλες, σ’ ένα χάλι.
Πέρασε τον Απόλλωνα, τη Δήμητρα, τον Άρη
κι όπως πετούσε νόμιζες πως πάει στο φεγγάρι.
Τον Ποσειδώνα πέρασε κι αυτόν μ’ ένα κολπάκι
και κάτω τόνε σώριασε, να φάει χορταράκι.
Ε, τώρα πια απέμενε μονάχα η Εστία, 
μα έτρεξε η Αθηνά και με αυτοθυσία
στα πόδια του έπεσε μπροστά, μ’ αυτός είχε προλάβει 
να κάνει την Εστία μας τα δίχτυα της να ράβει.

Απ’ την πολλή τη φόρα τους κι οι δύο σωριαστήκαν
και ο Μποτίνος κι η Αθηνά, μα πάνω πεταχτήκαν
κι ευθύς αγκαλιαστήκανε, γιατί είχε σφυρίξει 
ο Αριστείδης, με το γκολ, του παιγνιδιού τη λήξη.
Ε, άρχισε πανζουρλισμός τώρα απ’ τους φιλάθλους, 
οι παίκτες τούς θυμίσανε του Ηρακλή τους άθλους.
Αυτοί πανηγυρίσανε, χορεύανε στη σέντρα, 
που θα το συνεχίζανε στα διάφορα τα κέντρα.
Έτσι και έληξε το ματς με σκορ πέντε προς ένα, 
το σκορ αυτό προέβλεψε μόνο η Ντορ η Ρένα.
όλοι οι θεοί ιπποτικά τα χέρια τους απλώσαν
και στους μεγάλους νικητές συγχαρητήρια δώσαν.
Όλοι πήραν το δώρο τους σε τούτον τον αγώνα, 
όπως ο Ζευς ορκίστηκε … σε Άγιου εικόνα.
Το πρώτο – πρώτο σύνθημα: όλοι ζευγαρωμένοι
να φύγουν απ’ το γήπεδο, χέρι – χέρι πιασμένοι 
και να διαλέξουν όλοι τους εκείνους που γουστάρουν
για την υπόλοιπη ζωή για ταίρι τους να πάρουν.

Και πρώτος, τιμής ένεκεν, διάλεξε ο Μποτίνος
την Αθηνά για ταίρι του, δεσμός ωραίος, φίνος.
Μετά ο Παυλίδης διάλεξε, πήρε την Αφροδίτη, 
αυτή, λοιπόν, θα πέρναγε σ’ αυτόν χαλκά στη μύτη.
Τρίτος ο Γιώργος διάλεξε, Σιδέρης την Εστία, 
για τα καλά της φαγητά, να πάψει η νηστεία.
Την Άρτεμη εδιάλεξε ο Γκαϊτατζής ο Γιάννης
κι ο Δίας του εμήνυσε: «χαρούμενη ας την κάνεις».
Έπειτα ήρθε η σειρά και του θεού του Άρη
και διάλεξε τη Λάσκαρη αυτό το παλληκάρι.
Μετά ο Ερμής, που φόρεσε γοργά τα πέδιλά του, 
απ’ την εξέδρα έφερε τη μέλλουσα κυρά του.
Ο Πλέσας είχ΄ αλλιώτικα από εκείνους γούστα 
και διάλεξε μια όμορφη μικρή, με μίνι φούστα. 
Τώρα ο Ράλλης έμενε, σαν ήρθε η σειρά του
λέει: « θα διαλέξω αύριο στο Λύκειο του Κιάτου».
………………….

Βασίλης Μυλωνάς 
Πάσιο Κορινθίας…Κιάτο 20200, vasmilonas@hotmail.com
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ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Γράφει η  ΛΙΤΣΑ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ

ΈΛΈΝΑ ΤΖΑΒΑΡΑ
ΑΛΙΚΟ ΒΕΛΟΥΔΟ  
Εκδόσεις: ΑΥΡΑ
Κατηγορία : Ελληνική Λογοτεχνία
ISBN    9789607937414
Σελίδες : 400

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ
Οκτώβριος 1940. Η Αχαϊκή πρωτεύουσα 

είναι η πρώτη πόλη που δοκιμάζεται από το 
μένος των κατακτητών στα χρόνια της κατο-
χής. Η ιστορία διαδραματίζεται στην Πάτρα, 
στα ορεινά χωριά των Καλαβρύτων και φθά-
νει μέχρι τα Αλβανικά σύνορα.

Η Άννα, ο Στάθης, η Χριστίνα, ο Λάμπης, 
η Έρρικα και πολλοί ακόμη, θα δοκιμαστούν 
μέσα από τις φλόγες του πολέμου και την 
ανείπωτη κακουχία. Αγωνίζονται με τόλμη και 
αυτοθυσία να γλυτώσουν από τα βόλια του 
εχθρού.

Με οδηγό την αγάπη, τη συμπόνια και την 
ενότητα, θα συνεχίσουν την πορεία τους στα 
δύσβατα μονοπάτια της ζωής. Ωστόσο, η δύ-
ναμη της αγάπης είναι ικανή να απαλείψει τον 
πόνο, την απώλεια, την πείνα και τη δυστυχία 
στα δύσκολα χρόνια της κατοχής;

Θα καταφέρουν όλοι μαζί ενωμένοι ν’ αφή-

σουν πίσω τις ζοφερές μνήμες του πολέμου 
και να ξεκινήσουν από την αρχή τη ζωή τους, 
όπως πραγματικά τους αξίζει; Ανθρώπινα 
πάθη, περίεργες καταστάσεις, μία σχέση αγά-
πης, που μπλέκεται ακόμη και σε φόνο, δημι-
ουργώντας το ασύλληπτο υφάδι μιας ιστορίας 
στο χρώμα, άλικο βελούδο, αφού η ζωή θρι-
αμβεύει πάντα όταν τη ζεις στο έπακρο με την 
ψυχή ντυμένη μ’ αυτή την απόχρωση...

Το ταξίδι συνεχίζεται με ρότα τις μεγαλύ-
τερες πόλεις Ιταλίας και Σικελίας, για να ζήσει 
ο κάθε αναγνώστης μαζί με τους ήρωες συ-
γκινητικές στιγμές, απρόβλεπτα γεγονότα και 
συναρπαστικές εξελίξεις...

Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΜΑΣ
Είναι μια ολοζώντανη ιστορία, που βασίζεται 

σε πραγματικά γεγονότα. Η αφήγηση ξεκινά 
την περίοδο του β’ παγκόσμιου πολέμου και 
μας ταξιδεύει στη Πάτρα της εποχής αυτής και 
στη συνέχεια φτάνει στα ορεινά χωριά των Κα-
λαβρύτων και μέχρι τα Αλβανικά σύνορα και 
καταλήγει στην Ιταλία του 1998.

Πρόκειται για αληθινές μαρτυρίες ανθρώ-
πων που έζησαν αυτή την εποχή, και χάρη 
στην αριστοτεχνική γραφή της συγγραφέως 
κατάφερε να μας μεταφέρει στο ακέραιο 
όλα όσα βίωσαν, χαρές, λύπες, βάσανα κλπ. 
Έτσι καταφέρνουμε να συμπάσχουμε κι 

εμείς σε όλα όσα έζησαν οι ήρωες της ιστορί-
ας. Κι αυτό γιατί δεν πρόκειται για δημιουργή-
ματα της φαντασίας. Είναι αξιοθαύμαστη και η 
ιστορική έρευνα που έχει κάνει η κυρία Τζα-
βάρα με σκοπό να αποδώσει όσο πιο πειστικά 
μπορεί, την εποχή αυτή. 

Το μυθιστόρημα αυτό είναι απολύτως αν-
θρωποκεντρικό και όπως ακριβώς και στα 
προηγούμενα βιβλία της, εντυπωσιάζομαι 
κάθε φορά για το με πόση αγάπη, τρυφερό-
τητα αλλά και κατανόηση και σεβασμό συνάμα 
αγκαλιάζει τους ήρωές της. 

Οι χαρακτήρες της ιστορίας αυτής δεν είναι 
διόλου χάρτινοι, κίβδηλοι. Είναι απόλυτα ολο-
κληρωμένοι και ολοζώντανοι, γιατί πέρα του 
ότι υπήρξαν και στην πραγματικότητα, η συγ-
γραφέας μας καταφέρνει και μας παρουσιάζει 
όλον το συναισθηματικό τους κόσμο και τι βι-
ώνουν κάθε φορά, και βλέπουμε με το πέρα-
σμα του χρόνου και ανάλογα με τι τους φέρνει 
η ζωή, όλες τις αλλαγές στον χαρακτήρα τους 
αλλά και στην εμφάνισή τους. Αυτό λίγοι το 
καταφέρνουν χωρίς να αναλώνονται σε ανα-
ρίθμητες περιγραφές.  Κι αυτό το καταφέρνει 
γιατί και η γραφή της έχει εξελιχθεί πολύ, έχει 
ωριμάσει και ο τρόπος της μας πείθει πως οι 
προσωπικότητες αυτές θα μπορούσαν να 
ανήκουν στο δικό μας γενεαλογικό δέντρο. 

Κυρίαρχο ρόλο σε όλα τα βιβλία της κυρίας 
Τζαβάρα παίζει ο έρωτας. Είναι άλλωστε βα-
σικός – ίσως και ο βασικότερος - κινητήριος 
μοχλός της ζωής που αναπτύσσεται τόσο σε 
καιρό ειρήνης και ακόμα περισσότερο σε και-

ρό πολέμου. Ανάλογα όμως και με την ψυχο-
σύνθεση του κάθε ήρωα του μυθιστορήματος 
διαφέρει ο τρόπος που τον αντιμετωπίζει.

Ο έρωτας εδώ δεν εξιδανικεύεται, είναι 
απόλυτα γήινος, ακριβώς όπως ταιριάζει σε 
πραγματικούς ήρωες της ζωής, με ό,τι κι αν 
φέρει μέσα του, αρνητικά ή θετικά στοιχεία 
χαρακτήρα και βιώματα. 

Για αυτό, ανοίξτε τις πύλες του μυαλού και 
της ψυχής σας, χαλαρώστε και απολαύστε το!

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ
Η Έλενα Τζαβάρα γεννήθηκε στην Πάτρα 

και μεγάλωσε στην Αθήνα. Σπούδασε μουσική 
στο ωδείο και φοίτησε σε σχολή γραμματέων. 
Εργάστηκε στη Γενική Γραμματεία Ισότητας του 
Υπουργείου Εσωτερικών. Λόγω του αντικειμέ-
νου της δουλειάς της, παρακολούθησε πολλά 
συνέδρια και σεμινάρια πληροφορικής. Σε νεα-
ρή ηλικία ξεκίνησε να γράφει ποιήματα πεζά και 
ομοιοκατάληκτα. Το 2013, έτος που συνταξιοδο-
τήθηκε κι εγκαταστάθηκε μόνιμα στην Ακράτα, η 
έμπνευσή της την οδήγησε στην ελληνική λογο-
τεχνία. Η συγγραφή την αποσπά από τη φθορά 
της καθημερινότητας, και συνεχίζει να δημιουρ-
γεί πάντα με καλή διάθεση, ακούγοντας μουσι-
κή. Χόμπι της είναι η ζωγραφική, η ανάγνωση 
καλών λογοτεχνικών βιβλίων, οι χειροποίητες 
κατασκευές, τα ταξίδια και η άθληση. Λατρεύει 
τα ζώα και καθημερινά ασχολείται με τη φρο-
ντίδα της μικρόσωμης σκυλίτσας της. Είναι δια-
ζευγμένη, μητέρα δύο παιδιών. Από τον πρώτο 
της γιο έχει αποκτήσει δύο μικρές εγγονές. Πρό-
σφατα απέκτησε και από τον δεύτερο γιο της μία 
χαριτωμένη εγγονούλα. Τον Ιούνιο του 2016 
κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις ΠΗΓΗ το πρώτο 
της λογοτεχνικό έργο: "Ανταύγειες μέσα από την 
ομίχλη". Τον Μάιο του 2018 κυκλοφόρησε από 
τον ίδιο εκδοτικό οίκο, το δεύτερο έργο της: "Το 
σεντούκι των κρυμμένων μυστικών" και το τρίτο 
της έργο "Άλικο Βελούδο".
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Ιδρύθηκε και ξεκινάει το ταξίδι της στον κόσμο της 
μουσικής η «Φιλαρμονική Ζευγολατιού»

Μ
έσα στον τελευταίο ένα χρόνο 
που ζήσαμε και ζούμε δύσκολες 
στιγμές ως κοινωνία, λόγω της 

πανδημίας του κορωνοϊού, και παρά 
τις αντίξοες συνθήκες που αντιμετω-
πίζουμε ως φορείς του πολιτισμού, 
δεν χάσαμε στιγμή την ελπίδα μας 
και τη διάθεσή μας για συνεργασία 
και δημιουργία. 

Στο πλαίσιο αυτό και μετά από συ-
ντονισμένες προσπάθειες και ενέρ-
γειες, έχουμε τη χαρά να σας ανα-
κοινώσουμε σήμερα τη δημιουργία 
της «Φιλαρμονικής Ζευγολατιού». 

Μια σειρά από μουσικά όργανα κλει-
σμένα στα ντουλάπια επί χρόνια ολό-
κληρα, τα οποία ανήκαν στην παλιά 
Φιλαρμονική του χωριού μας, έγιναν 
το έναυσμα για τη συνεργασία των 
συλλόγων μας και την δημιουργία του 
νέου φορέα πολιτισμού και μουσι-
κής παιδείας που με ιδιαίτερη περη-
φάνεια σάς παρουσιάζουμε σήμερα. 

Η «Φιλαρμονική Ζευγολατιού» 
είναι μία μη κερδοσκοπική αστι-
κή εταιρεία που ιδρύθηκε από την 
«Πνευματική Στέγη Ζευγολατιού» 
και τον «Πολιτιστικό και Λαογραφι-
κό Σύλλογο Βόχας» την 11/02/2021 
δυνάμει του 158154037000 (αρ. 
πρωτ. ΓΕΜΗ) καταστατικού. Έδρα της 
είναι η Κοινότητα Ζευγολατιού του 
Δήμου Βέλου-Βόχας.

Διοικείται από πενταμελές συμ-
βούλιο, το οποίο αποτελείται από 
τους προέδρους των δύο συλλόγων-
εταίρων, ένα μέλος από κάθε σύλλο-
γο κι ένα μέλος κοινής αποδοχής. Δη-
λαδή το πρώτο Διοικητικό συμβούλιο 
που έχει τριετή θητεία αποτελείται 
από τους: Καραχρήστο Χρήστο, πρό-
εδρο της «Πνευματικής Στέγης Ζευ-
γολατιού», Αθανασούλη Παναγιώτα 
πρόεδρο του «Πολιτιστικού και Λαο-
γραφικού Συλλόγου Βόχας», Μπλά-
νου Παναγιώτα μέλος του «Πολιτι-
στικού και Λαογραφικού Συλλόγου 
Βόχας», Λιμιάτη Μαργαρίτα, μέλος της 
«Πνευματικής Στέγης Ζευγολατιού» 
και Θεόδωρο Τάτσιο ως πρόσωπο κοι-

νής αποδοχής που εξελέγη ομόφωνα 
από τους δύο συλλόγους.

Πρόεδρος της «Φιλαρμονικής 
Ζευγολατιού» εξελέγη ομόφωνα 
ο Θεόδωρος Τάτσιος. Αντιπρόεδρος 
η Μαργαρίτα Λιμιάτη, Γραμματέας η 
Μπλάνου Παναγιώτα, Ταμίας ο Καρα-
χρήστος Χρήστος και μέλος η Αθανα-
σούλη Παναγιώτα.

Σκοπός της Εταιρείας είναι η ανά-
πτυξη και η διάδοση του πολιτι-
σμού, η διάδοση της μουσικής παι-
δείας στα παιδιά, τους εφήβους 
και τους ενηλίκους και η διατήρηση 
της παράδοσης, της τοπικής ιστο-
ρίας και κουλτούρας καθώς και της 
λαϊκής κληρονομιάς.

Άμεση προτεραιότητα είναι η ίδρυ-
ση και λειτουργία ωδείου, η διδα-
σκαλία της θεωρητικής και φωνη-
τικής μουσικής και της μουσικής σε 
διάφορα όργανα, πληκτροφόρα, 
κρουστά, έγχορδα και πνευστά και 
φυσικά η συγκρότηση και λειτουργία 
Φιλαρμονικής (Μπάντας).

Έχουμε την ελπίδα και την προσδο-
κία ότι όλοι θα αγκαλιάσετε και θα 
υποστηρίξετε την νέα προσπάθειά 
μας, έτσι ώστε ενωμένοι να δημιουρ-
γήσουμε συνθήκες ανάπτυξης του 
πολιτισμού και της παιδείας στην 
περιοχή για το καλό των παιδιών μας 
και την ευημερία όλων μας.

Για την «Φιλαρμονική Ζευγολα-
τιού»

Ο πρόεδρος Θεόδωρος Τάτσιος
και τα μέλη των Διοικητικών 

Συμβουλίων των δύο συλλόγων – 
εταίρων:

Αθανασούλη Παναγιώτα, Βαρβι-
τσιώτη Βάλια, Δαρειώτης Πα-
ναγιώτης, Ευθυμίου Ευθύμιος, 
Καραχρήστος Χρήστος, Λιμιάτη 

Μαργαρίτα, Μαζιώτη Βίκυ, Μανάβη 
Ελένη, Μπλάνου Παναγιώτα, Νέζη 
Ρούλα, Ντούρο Βικτόρια, Παπα-
γεωργίου Σοφία, Στεργιοπούλου 

Βίκυ, Τσόγκα Χριστίνα
Ζευγολατιό, 13 Φεβρουαρίου 2021

Ο «Πολιτιστικός και Λαογραφικός Σύλλογος Βόχας» και η «Πνευματική Στέγη Ζευγολατιού» 
έδωσαν τα χέρια και δημιούργησαν ένα νέο φορέα πολιτισμού και μουσικής παιδείας
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