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ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Έργα ουσίας 
που αγγίζουν 
τα 7 εκατ. ευρώ 
για την Κορινθία

■ σελ.  10
■■  σελ.  σελ.  7,8,147,8,14

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ - ΓΗΠΕΔΟ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ

Κερκίδα 510 θέσεων 
και αλλαγή χλοοτάπητα

ΑΣ ΑΚΑΜΑΣ - ΚΑΡΑΤΕ

Νέος Θρίαµβος 
στο Πανελλήνιο 
Πρωτάθληµα

ΦΙΛΙΏ ΠΥΡΓΑΚΗ
Έσβησε η Μούσα του 
Δηµοτικού Τραγουδιού    

■ σελ.  2220 ΙΟΥΛΙΟΥ 1936:

Η ολυμπιακή φλόγα ανάβει 
για πρώτη φορά και περνά 
από την Κορινθία

■ σελ.  17

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΏΝ

Τοιχογραφία του Θ. Κολοκοτρώνη 
στο Δημοτικό Θέατρο Κορίνθου 
από τη Σχολή Καλών Τεχνών

■ σελ.  13

απαιτούν οι αγρότεςαπαιτούν οι αγρότεςαπαιτούν οι αγρότεςαπαιτούν οι αγρότες
Δυναμικό παρόν από την ΚορινθίαΔυναμικό παρόν από την ΚορινθίαΔυναμικό παρόν από την ΚορινθίαΔυναμικό παρόν από την Κορινθία

■■  σελ.  σελ.  2424

Παρά τις δυσκολίες λόγω πανδηµίας 
ο σύλλογος του προπονητή Αργύρη 
Κωνσταντίνου κατάφερε να διακριθεί

■■  σελ.  σελ.  1313

Μία µαγευτική και ανεπανάληπτη 
παραστασιακή εµπειρία 
προετοιµάζεται από το Ziria Festival

■ σελ.  15

Ο επικήδειος λόγος του Σπύρου Σταµατόπουλου που συγκίνησε – Ο επικήδειος λόγος του Σπύρου Σταµατόπουλου που συγκίνησε – 
Διεθνές Φεστιβάλ Δηµοτικού Τραγουδιού στο όνοµά τηςΔιεθνές Φεστιβάλ Δηµοτικού Τραγουδιού στο όνοµά της

Ιχνευταί: Once in 
a lifetime παράσταση 
στις κορφές της ΖήρειαςΖήρειας    
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ΠΟΛΙΤΏΝ
Γνώμη Με το καλημέρα�

Του Χρίστου Δήμα*

[Αναδημοσίευση από την εφημερίδα  
«Το Παρόν της Κυριακής», 11/07/2021]

Η
σύνδεση της επιστημονικής έρευνας με την 
καινοτομία και την επιχειρηματικότητα αποτελεί 
στρατηγικό στόχο της Ελληνικής κυβέρνησης. 
Η Ελλάδα είναι ανάμεσα στις 5 χώρες με τη 

μεγαλύτερη βελτίωση στον τομέα της καινοτομίας, 
σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία που έδωσε στην δημο-
σιότητα πριν λίγες ημέρες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Ευ-
ρωπαϊκός Δείκτης Καινοτομίας - EIS). 

Ωστόσο, χρειάζεται να γίνουν πολλά ακόμα ώστε να 
φτάσουμε ως χώρα στο επιθυμητό επίπεδο, αναλαμ-
βάνοντας στοχευμένες πρωτοβουλίες σε κεντρικούς 
τομείς με τις χαμηλότερες επιδόσεις σε σχέση με τον 
Ευρωπαϊκό Μέσο Όρο (100) όπως: Εξαγωγές Προϊό-
ντων Μέσης & Υψηλής Τεχνολογίας (30,3), Αξιοποίηση 
ΤΠΕ (40,8), Καταθέσεις πατεντών (48,7), Χρηματοδοτι-
κή υποστήριξη (50,3), Ψηφιοποίηση (60,8), Επενδύσεις 
ιδιωτικού τομέα (63,8), Ελκυστικότητα Ερευνητικού 
Συστήματος (67,3). 

Η σε βάθος ανάλυση των δεικτών είναι ιδιαίτερα απο-
καλυπτική. Στην κατεύθυνση βελτίωσης των επιδόσε-
ων Ε&Α, τα τελευταία δύο χρόνια έχουμε αναλάβει ση-
μαντικές πρωτοβουλίες για την προώθηση της έρευνας 
και την διάχυση της ερευνητικής δραστηριότητας. 

Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο επίτευξης μεγαλύτε-
ρης ευελιξίας στα ερευνητικά κέντρα, εξαιρούνται πλέ-
ον από το ενιαίο μισθολόγιο οι ερευνητές που συμμετέ-
χουν σε προγράμματα που χρηματοδοτούνται από τον 
ιδιωτικό τομέα ή από Ευρωπαϊκά προγράμματα. 

Εξαιρούνται επίσης οι αξιολογητές των ερευνητικών 
έργων από την υποχρεωτική υποβολή Πόθεν Έσχες. 
Επίσης τα Ερευνητικά Κέντρα, μετά από πολλά χρόνια 
ενισχύονται σημαντικά μέσα από την πρόσληψη ειδι-
κού επιστημονικού και διοικητικού προσωπικού, ενώ 
παράλληλα μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης έχουν προ-
γραμματιστεί επενδύσεις αναβάθμισης και επέκτασης 
που ξεπερνούν τα 200 εκ. €.

Στόχος των παραπάνω ρυθμίσεων είναι να αξιοποιη-
θούν αφενός από τα ερευνητικά κέντρα για την στήριξη 
του υπάρχοντος ερευνητικού τους δυναμικού, αλλά κυ-
ρίως για να προσελκύσουν ταλαντούχους επιστήμονες 
που δραστηριοποιούνται εκτός των εθνικών συνόρων.

Επίσης, για πρώτη φορά πραγματοποιείται στη χώρα 
μία ολοκληρωμένη παρέμβαση στα θέματα των Γρα-
φείων Μεταφοράς Τεχνολογίας, της παραγόμενης Δια-
νοητικής Ιδιοκτησίας και των Τεχνοβλαστών από τους 
Ερευνητικούς Φορείς (Ερευνητικά Κέντρα και ΑΕΙ).

Παράλληλα σχεδιάσαμε και έχουν δρομολογηθεί 
σημαντικές δράσεις όπως οι Συνεργατικοί Σχηματισμοί 

Καινοτομίας (Innovation Clusters) και τα Κέντρα Ικανο-
τήτων (Competence Centers).

Δύο εμβληματικές πρωτοβουλίες στην προώθηση 
της καινοτομίας, είναι αφενός, η δημιουργία μέσω ΣΔΙΤ 
της «Πολιτείας Καινοτομίας» στις παλιές εγκαταστάσεις 
της ΧΡΩΠΕΙ επί της οδού Πειραιώς, έργο το οποίο θα 
αγγίξει τα 100 εκατομμύρια ευρώ και θα βελτιώσει ση-
μαντικά τη θέση της Ελλάδας στον παγκόσμιο χάρτη και-
νοτομίας, αφετέρου η δημιουργία Τεχνολογικού Πάρ-
κου Τέταρτης Γενιάς στη Θεσσαλονίκη, το ThessINTEC, 
μέσω του ειδικού φορέα ΕΑΝΕΠ ThessINTEC, ο οποίος 
συγκεντρώνει ιδιωτικά κυρίως κεφάλαια στο μεγαλύτε-
ρο ποσοστό.

ΌΣΌΝ ΑΦΌΡΑ στο ιδιαίτερα υποσχόμενο «οικοσύ-
στημα νεοφυών επιχειρήσεων» μέσω της δημιουρ-
γίας του Εθνικού Μητρώου Νεοφυών Επιχειρήσεων 
“Elevate Greece”, η Ελληνική Πολιτεία έχει πλέον μια 
πιο ξεκάθαρη εικόνα ως για το πόσες νεοφυείς επιχει-
ρήσεις υπάρχουν στην Ελλάδα, την γεωγραφική τους 
διασπορά, σε ποιους τομείς δραστηριοποιούνται, πό-
σους εργαζόμενους απασχολούν και τον κύκλο εργασι-
ών πραγματοποιούν. 

Σήμερα οι εγγεγραμμένες ξεπερνούν τις 400 και «τρέ-
χει» ειδική πρόσκληση μη επιστρεπτέας ενίσχυσης με 
κεφάλαιο κίνησης από 5.0000 € έως 100.000 €, ειδικά 
φορολογικά κίνητρα για επενδύσεις από Επενδυτικούς 
Αγγέλους με το 50% της επένδυσης να εκπίπτει του 
φορολογητέου εισοδήματος, ενώ επίσης προβλέφθη-
κε νέο, ευνοϊκό νομοθετικό πλαίσιο για τα δικαιώματα 
προαίρεσης (stock-options).

Επίσης για πρώτη φορά, θεσπίζονται τα Εθνικά Βρα-
βεία Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας, τα οποία θα πραγ-
ματοποιηθούν στο πλαίσιο της 85ης Διεθνούς Έκθεσης 
της Θεσσαλονίκης, όπου μεταξύ άλλων, οι νικήτριες επι-
χειρήσεις θα έχουν πρόσβαση σε χρηματικά έπαθλα και 
εξειδικευμένες υπηρεσίες από τους Επίσημους Υποστη-
ρικτές της πρωτοβουλίας, πέρα από την μεγάλη προβο-
λή και δυνατότητα εξωστρέφειας της επιχείρησης.

Στο πλαίσιο βελτίωσης των κινήτρων της Πολιτείας 
για δαπάνες Ε&Α από επιχειρήσεις, αυξήθηκαν οι υπε-
ρεκπτώσεις δαπανών από 130% σε 200%, και επιταχύν-
θηκαν σημαντικά οι διαδικασίες ελέγχου από τη ΓΓΕΚ.

Ο συνδυασμός φορολογικών κινήτρων και η παροχή 
σημαντικών κονδυλίων από το ΕΣΠΑ της Προγραμμα-
τικής Περιόδου 2021-2027, από το Ταμείο Ανάκαμψης 
και πόρους από το ΠΔΕ, παράλληλα το νέο Πρόγραμμα 
«Ορίζοντας Ευρώπη» όπου η χώρα σημειώνει σταθερά 
αξιοσημείωτες επιδόσεις, αναμένεται να δημιουργή-
σουν νέες προοπτικές για την ανάπτυξη της έρευνας, 
της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας στην Ελλά-
δα τα οποία θα αποτυπωθούν στους Δείκτες Καινοτομί-
ας εντός της επόμενης δεκαετίας.

Η μετάβαση σε ένα νέο αναπτυξιακό πρότυπο, βασι-
σμένο στη γνώση, κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλ-
λοντικά βιώσιμο, που θα προσφέρει περισσότερες και 
καλύτερες θέσεις εργασίας, θα γίνει μέσα από την έρευ-
να και την καινοτομία.Η στήριξή τους είναι μονόδρομος.

* Ο κ. Χρίστος Δήμας είναι Υφυπουργός Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων (για θέματα Ερευνας και Καινοτομίας) και βου-
λευτής Κορινθίας

Η εδραίωση της έρευνας και 
της καινοτομίας στην Ελλάδα
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Πείτε αντίο στα επιθετικά χημικά, συντηρητικά, στις τεχνικές χρωστικές 
και ανθυγιεινές ουσίες των συμβατικών προϊόντων κομμωτηρίου

Κάντε ένα πολύτιμο δώρο στον εαυτό σας!Κάντε ένα πολύτιμο δώρο στον εαυτό σας!

Με αφετηρία την ανάγκη για προσωπική και επαγγελματική εξέλιξη και βελτίωση, Με αφετηρία την ανάγκη για προσωπική και επαγγελματική εξέλιξη και βελτίωση, 
αποφάσισα ως επαγγελματίας να προσφέρω στους κατοίκους αποφάσισα ως επαγγελματίας να προσφέρω στους κατοίκους 
της περιοχής μας (και όχι μόνο) το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα της περιοχής μας (και όχι μόνο) το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα 
τεχνικά και υλικά. Η επιλογή επομένως των βιολογικών προϊόντων τεχνικά και υλικά. Η επιλογή επομένως των βιολογικών προϊόντων 
κομμωτηρίου ήταν για μένα μονόδρομος. κομμωτηρίου ήταν για μένα μονόδρομος. 

Τα βιολογικά και φυσικά προϊόντα κομμωτηρίου είναι η νέα τάση Τα βιολογικά και φυσικά προϊόντα κομμωτηρίου είναι η νέα τάση 
τα τελευταία χρόνια, ως επιλογή αρχικά, αλλά κυρίως ως ανάγκη!  τα τελευταία χρόνια, ως επιλογή αρχικά, αλλά κυρίως ως ανάγκη!  
Όχι μόνο επειδή δεν ερεθίζουν το δέρμα και το αναπνευστικό μας Όχι μόνο επειδή δεν ερεθίζουν το δέρμα και το αναπνευστικό μας 
σύστημα ή επειδή ευωδιάζουν ευχάριστα ξυπνώντας τις αισθήσεις, σύστημα ή επειδή ευωδιάζουν ευχάριστα ξυπνώντας τις αισθήσεις, 
αλλά κυρίως διότι δεν επιβαρύνουν τον οργανισμό μας και κατά αλλά κυρίως διότι δεν επιβαρύνουν τον οργανισμό μας και κατά 
συνέπεια το περιβάλλον.συνέπεια το περιβάλλον.

Κάντε ένα πολύτιμο δώρο στον εαυτό σας: πείτε αντίο στα επιθετικά Κάντε ένα πολύτιμο δώρο στον εαυτό σας: πείτε αντίο στα επιθετικά 
χημικά, συντηρητικά, στις τεχνικές χρωστικές και ανθυγιεινές ουσίες των χημικά, συντηρητικά, στις τεχνικές χρωστικές και ανθυγιεινές ουσίες των 
συμβατικών προϊόντων κομμωτηρίου, και την ίδια στιγμή απολάυστε την πρόσληψη συμβατικών προϊόντων κομμωτηρίου, και την ίδια στιγμή απολάυστε την πρόσληψη 
βιταμινών, ενυδατικών και αντιοξειδωτικών ουσιών με ολα τα οφέλη για τον βιταμινών, ενυδατικών και αντιοξειδωτικών ουσιών με ολα τα οφέλη για τον 
οργανισμό σας και άμεσα ορατό και εντυπωσιακό αποτέλεσμα.  οργανισμό σας και άμεσα ορατό και εντυπωσιακό αποτέλεσμα.  

Προτεραιότητά μας η υγεία και η ομορφιά σας!Προτεραιότητά μας η υγεία και η ομορφιά σας!

Επιλέξτε Βιολογικό Κομμωτήριο γιατί:Επιλέξτε Βιολογικό Κομμωτήριο γιατί:

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

Νους υγιής εν σώματι υγιεί! Από τα μαλλιά μας ξεκινάει η ομορφιά μας!Νους υγιής εν σώματι υγιεί! Από τα μαλλιά μας ξεκινάει η ομορφιά μας!
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Βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Άμεσα μέτρα για την 
ανεξέλεγκτη αύξηση τιμών σε βασικά προϊόντα

Γ. Ψυχογιός: Η κυβέρνηση της ΝΔ έχει κλείσει 
τις μισές τράπεζες στην Κορινθία και δεν «ανοίγει μύτη»

Ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων για τις ανε-
ξέλεγκτες αυξήσεις τιμών σε βασικά είδη ευρείας κατα-
νάλωσης κατέθεσαν προς τους Υπουργούς Ανάπτυξης 
και Οικονομικών 54 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ , μεταξύ 
των οποίων και ο βουλευτής Κορινθίας  Γ. Ψυχογιός.

Στην Ερώτηση τους οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ 
επισημαίνουν ότι σε μια περίοδο που στο σύνολο της οι-
κονομίας παρατηρούνται ισχυρές αποπληθωριστικές τά-
σεις, οι μετρήσεις του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου 
Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ) σημειώνουν αύξηση 
τιμών σε επιμέρους γαλακτοκομικά είδη, στα αυγά, στα 
λαχανικά κ.λπ, που κατά περίπτωση φτάνει ακόμα και το 
12%. Παράλληλα σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάζει 
το Ινστιτούτο Καταναλωτών (ΙΝΚΑ), παρατηρούνται και 
«καμουφλαρισμένες» αυξήσεις οι οποίες οδηγούν σε 
ανεπίτρεπτη παραπλάνηση του καταναλωτή, όπως για 
παράδειγμα στα καθαριστικά, όπου η τιμή παραμένει η 
ίδια αλλά μειώνεται η ποσότητα, χωρίς αυτό να γίνεται 
αντιληπτό από τον καταναλωτή.

Στο πλαίσιο αυτό, η Κυβέρνηση δεν μπορεί να παρακο-
λουθεί αδρανής αλλά οφείλει να λάβει μέτρα προκειμένου 
να μην εκτοξευτούν οι τιμές βασικών αγαθών και παράλ-
ληλα να κινήσει διαδικασίες ελέγχου μέσω των αρμόδιων 
φορέων της Πολιτείας, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν 
συγκεκριμένες επιχειρήσεις προβαίνουν σε ανεπίτρεπτες 
πρακτικές εναρμόνισης τιμών. Τέλος καλούνται τα συναρ-
μόδια Υπουργεία να δώσουν στη δημοσιότητα στοιχεία για 
την εξέλιξη των τιμών στο καλάθι του καταναλωτή από 
τον Μάρτιο του 2020 μέχρι σήμερα. 

Το πλήρες κείμενο της ερώτησης
ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Προς τον κ. Υπουργό Οικονομικών
Προς τον κ. Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Θέμα: «Ανεξέλεγκτη αύξηση τιμών σε βασικά είδη 
διατροφής ευρείας κατανάλωσης»

Το τελευταίο διάστημα όλοι οι αρμόδιοι φορείς, του 
Υπουργείου Ανάπτυξης συμπεριλαμβανομένου μέσω της 
πλατφόρμας e-katanalotis, καταγράφουν συστηματική 
αύξηση των τιμών σε αγαθά ευρείας κατανάλωσης και 
είδη πρώτης ανάγκης. Σε μια περίοδο μάλιστα που για το 
σύνολο της οικονομίας παρατηρούνται ισχυρές αποπλη-
θωριστικές τάσεις.

Οι μετρήσεις του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου 
Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ) σημειώνουν αύξηση τι-
μών σε επιμέρους γαλακτομικά είδη, στα αυγά, στα λαχα-
νικά κλπ, που κατά περίπτωση φτάνει ακόμα και το 12%.

Στο ίδιο συμπέρασμα καταλήγει κανείς μελετώντας 
τόσο τους πίνακες του e-katanalotis όσο και τους αντί-
στοιχους πίνακες της ΕΛΣΤΑΤ, ενώ ακόμα πιο ανησυ-
χητικά είναι τα στοιχεία που παρουσιάζει το Ινστιτούτο 
Καταναλωτών (ΙΝΚΑ), το οποίο αναφέρεται ακόμα και 
σε «καμουφλαρισμένες» αυξήσεις οι οποίες οδηγούν σε 
ανεπίτρεπτη παραπλάνηση του καταναλωτή, όπως για 
παράδειγμα στα καθαριστικά, όπου η τιμή παραμένει η 
ίδια αλλά μειώνεται η ποσότητα, χωρίς αυτό να γίνεται 
αντιληπτό από τον καταναλωτή.

Τη διαπίστωση άλλωστε των ήδη αυξημένων τιμών στα 
σούπερ μάρκετ αλλά και την εκτίμηση ότι «έρχεται κύμα 
ακρίβειας» με γενικευμένες ανατιμήσεις που θα αγγίζουν 
ακόμα και ποσοστά του 10-20% μέσα στο καλοκαίρι, επι-
βεβαιώνει και έρευνα που διεξήγαγε και δημοσίευσε το 
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, ζητώ-
ντας μάλιστα από την Κυβέρνηση να θέσει το θέμα της 
χρηματοπιστωτικής κερδοσκοπίας στα αρμόδια όργανα 
της Ε.Ε. προκειμένου να βρεθεί συνολική λύση.

Η κατάσταση αυτή μπορεί να οφείλεται στο υψηλότερο 
κόστος των πρώτων υλών λόγω πανδημίας, ειδικά των 
εισαγόμενων, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι η Κυβέρνηση 
μπορεί να παρακολουθεί αδρανής ούτε να μετατοπίσει 
την ευθύνη, για άλλη μια φορά στον πολίτη, ο οποίος θα 
πρέπει να προβαίνει σε εκτεταμένη έρευνα αγοράς σε κα-
θημερινή βάση προκειμένου να προμηθευτεί σε στοιχει-

ωδώς λογικές τιμές βασικά αγαθά.
Επειδή η ελληνική οικονομία και οι πολίτες έχουν υπο-

στεί σοβαρές οικονομικές ζημιές λόγω της πανδημίας,
Επειδή η αγορά δεν είναι πέραν των ελέγχων και των 

νόμων αλλά υπόκειται σε συγκεκριμένους κανόνες, εσω-
τερικούς, κοινοτικούς και διεθνείς, όσον αφορά τον υγιή 
ανταγωνισμό και τις εναρμονισμένες πρακτικές.

Ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:
1) Πού οφείλονται οι υπέρογκες αυξήσεις και ποια 

είναι τα μέτρα που η Κυβέρνηση σχεδιάζει να λάβει προ-
κειμένου να μην εκτοξευτούν οι τιμές βασικών αγαθών 
περιθωριοποιώντας ή φτωχοποιώντας μεγάλα τμήματα 
του πληθυσμού;

2) Προτίθενται να κινήσουν διαδικασίες ελέγχου 
μέσω των αρμόδιων φορέων της Πολιτείας, προκει-
μένου να διαπιστωθεί εάν συγκεκριμένες επιχειρήσεις 
προβαίνουν σε ανεπίτρεπτες πρακτικές εναρμόνισης τι-
μών;

Παρακαλούνται οι Υπουργοί να δώσουν στη δημο-
σιότητα στοιχεία για την εξέλιξη των τιμών στο κα-
λάθι του καταναλωτή από τον Μάρτιο του 2020 μέχρι 
σήμερα.

Οι Ερωτώντες Βουλευτές/τριες

ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟ

ΑΣΣΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΗΛ. 27410 87149

Ι. Π. ΔΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΓΡΑΕΡΙΟ

«Η κυβέρνηση της ΝΔ χρωστάει 
340 εκατομμύρια στις τράπεζες και 
κοροϊδεύει τους πολίτες με υποσχέ-
σεις σε «ιθαγενείς» του κ. Πέτσα», 
σημείωσε σε δήλωσή του ο Γ. Ψυ-
χογιός, βουλευτής Κορινθίας του 
ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ.

«Το αποτέλεσμα είναι οι τοπικές 
κοινωνίες και οι επαγγελματίες να 
απαξιώνονται πλήρως, οι εργαζόμε-
νοι των τραπεζών να γίνονται "μπα-
λάκι", η ανάπτυξη των περιοχών να 
τορπιλίζεται και ο κοινωνικός ρόλος 
που πρέπει να έχουν οι τράπεζες να 
διαλύεται», τόνισε ο Γ. Ψυχογιός, 
βουλευτής Κορινθίας του ΣΥΡΙΖΑ - 
ΠΣ σε δήλωσή του.

Αναλυτικά, όσα ανέφερε: 
«Η Τράπεζα Πειραιώς Νεμέας και 

Εθνική Τράπεζα Ξυλοκάστρου οδεύ-
ουν προς κλείσιμο.

Από την πρώτη στιγμή φέραμε τις 
απαράδεκτες αποφάσεις των τραπε-
ζών στη Βουλή και διεκδικούμε με 
κάθε τρόπο να μην υλοποιηθούν.

Σαν κυβέρνηση - και εν μέσω 
μνημονίων - είχαμε μπλοκάρει και 
ανατρέψει πολλές τέτοιες αποφάσεις 
που μας τις παρουσίαζαν μάλιστα, 
ως τελειωμένες και οριστικές, για 
τράπεζες, δημόσιες υπηρεσίες και 
κοινωνικές δομές.

Τώρα όμως, η κυβέρνηση της ΝΔ 
που χρωστάει 340 εκατομμύρια στις 

τράπεζες(!) και κοροϊδεύει τους πο-
λίτες με υποσχέσεις σε "ιθαγενείς" 
του κ. Πέτσα, καθώς και οι τοπικοί 
φορείς δεν κάνουν και δε λένε τίπο-
τε, εκτός από κάποια ευχολόγια.

Αν ήταν κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, 
όμως, θα είχε "σηκωθεί" το σύμπαν...

Το αποτέλεσμα είναι οι τοπικές 
κοινωνίες και οι επαγγελματίες να 
απαξιώνονται πλήρως, οι εργαζόμε-
νοι των τραπεζών να γίνονται "μπα-
λάκι", η ανάπτυξη των περιοχών να 
τορπιλίζεται και ο κοινωνικός ρόλος 
που πρέπει να έχουν οι τράπεζες να 
διαλύεται, προς όφελος των συμφε-
ρόντων των διοικήσεων τους».
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Η σελίδα του Λέωντος...
Παραπέμπει η επιτροπή της Βουλής 

πρώην υπουργό για παράβαση κα-
θήκοντος, γιατί έφερε στα δημόσια ταμεία 
240.000.000 εκ €, που τα εισέπραξε από τα 
κανάλια ως όφειλε. Προφανώς το καθήκον 
του ήταν να κάνει ότι όλοι οι προηγούμενοι 
και οι επόμενοι, δηλαδή αντί να εισπράττει 
για λογαριασμό του δημοσίου, να χαρίζει το 
δημόσιο χρήμα για να τον λιβανίζουν. Αλλά 
που να ξέρουν οι ‘άπειροι’ τα κόλπα των 
‘έμπειρων’ και των ‘άριστων’…!!!

Βραβεύτηκαν οι αστυνομικοί για την 
εξιχνίαση της υπόθεσης των Γλυκών 

Νερών. Νομίζω ότι και ένα επίδομα βαριάς 
και ανθυγιεινής εργασίας το δικαιούνται. 
Τόσο ξύλο έριξαν σε κείνον τον ύποπτο Γε-
ωργιανό για να ομολογήσει. Τους έκανε τα 
νεύρα τσατάλια!!!

Εκείνα τα πακιστανικά τηλέφωνα, που 
ακούσαμε τελευταία,  τα παίρνουν οι 

δημόσιες υπηρεσίες επειδή είναι φθηνότερα ή 
έχουν άλλους λόγους. Ξέρει κανείς???

Προς υποψηφίους συνταξιούχους : Θα 
δίνεται 200 € για να σας υπολογίσει 

τη σύνταξη δικηγορικό γραφείο, που θα τα 
παίρνει μαύρα με τη ευχή της καλής μας 
κυβέρνησης, για εργασία που θα έπρεπε να 
μας την προσφέρει δωρεάν το δημόσιο. Ου-
δέν κακόν όμως αμιγές καλού, αν δώσουμε 
στο δικηγόρο κατιτίς παραπάνω, μήπως θα 
μπορούσε άραγε να υπολογίσει με τη σει-
ρά του και αυτός το κατιτίς παραπάνω και 
στη σύνταξη. Αξίζει νομίζω μια δοκιμή. Τι 
λέτε??? 

Θα  απολύονται οι μη εμβολιασμένοι και 
μάλιστα χωρίς αποζημίωση. Σωστό 

μέτρο και δημοκρατικό. Μια απορία έχω. 
Αν ο ανεμβολίαστος είναι ο εργοδότης θα 
του κατάσχουμε την επιχείρηση ή υπάρχει 
άλλος νόμος γι’ αυτόν???

Φοβερή  η ιδέα της κας Κεραμέως 
να διαχωρίζονται οι μαθητές ανάλο-

γα με τις επιδόσεις τους, δηλαδή οι καλοί 
σε ένα τμήμα και οι κακοί σε άλλο.  Για να 
μη μολύνονται οι άριστοι από την πλεμπά-
για. Στη Νότιο Αφρική το είχαν εφαρμόσει 
με βάσει το χρώμα του δέρματος με εξαι-
ρετική επιτυχία. Στην εποχή μου, που ήταν 
πολύ μπροστά, μας χώριζαν ανάλογα με τα 
πολιτικά φρονήματα των γονιών μας. Των 
εθνικοφρόνων τα παιδιά στα πρώτα θρανία 
και των μιασμάτων (και υπόπτων για συνο-
δοιπορία) στα τελευταία. Έτσι πήραμε και 
τα πρώτα μας μαθήματα πολιτικής αγωγής. 
Εύγε κα Κεραμέως!!! 

Συνέλαβαν  (επιτέλους) τον καταζη-
τούμενο κο Παππά, τα συναχωμένα λα-

γωνικά της αρμοδίου υπηρεσίας, στο σπίτι 
μιας αλοδαπής και έτσι μάθαμε και μείς οι 
απλοί θνητοί ότι εκείνο το ‘μόνο για Έλλη-
νες’ της ‘Χρυσής Αυγής’ έχει και τις εξαιρέ-
σεις του.  Εντάξει όλοι οι κανόνες έχουν, δε 
θα το κάνουμε θέμα!!!

Η κυβέρνηση αρνείται να αποζημιώσει 
δημοσιογράφο ο οποίος κακοποιήθηκε 

από τα ΜΑΤ και έμεινε μισο-ανάπηρος, πα-
ρότι δικαιώθηκε από τα δικαστήρια, επειδή 
λέει μας τελείωσαν τα χρήματα. Εκείνες 
οι κουρτίνες που άλλαξε η ‘Πρώτη Κυρία’ 
στο Μαξίμου φαίνεται ήταν πολύ ακριβές, 
άλλωστε πληρώνουμε μόνο τους δημοσι-
ογράφους που λένε καλά λόγια, για τους 
άλλους ότι είπε ο Λασκαρίδης!!!.

Δημόσιος φορέας με νεοσύστατη διοίκη-
ση έδωσε 200.000€ σε ‘σύμβουλο δη-

μοσιότητας’ για να τους συμβουλέψει πως 
θα κάνουν τη δουλειά τους ή μάλλον πως θα 
την κάνουν να φαίνεται πιο φανταχτερή. Για 
μια ακόμη φορά διαπιστώνουμε ότι ‘Λεφτά 
υπάρχουν’. Καλοφάγωτα παιδιά και ο τελευ-
ταίος να μαζέψει τα πιάτα!!@!

Νέος πρόεδρος της πολύπαθης ‘Εθνικής 
Τράπεζας’ διορίστηκε διακεκριμένος 

οικονομολόγος που είχε ομολογήσει ότι είχε 
βρει τρόπο να βγάζει τα λεφτά του στο εξω-
τερικό, σε εποχή που υπήρχε απαγόρευση. 
Ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη 
θέση και η κοινωνία των αρίστων συνεχώς 
διευρύνεται. Εύγε κύριοι της κυβέρνησης για 
τις θαυμαστές επιλογές σας!!!
 

Την τρίτη θέση από το τέλος στην αξιο-
πιστία των Μ.Μ.Ε.(κανάλια, εφημερίδες) 

κατέλαβε η χώρα μας μεταξύ 24 ευρωπαϊ-
κών κρατών, σύμφωνα με έρευνα διεθνών 
οργανισμών (Reuters Ιnstitute, Oxford 
University ). Πάντως μπορούμε και χειρότε-
ρα. Την επόμενη φορά θα προσπαθήσουμε 
περισσότερο. Ευκολάκι!!!

Χτύπησε το καμπανάκι για τον επόμε-
νο γύρο της πανδημίας (πόσοι ακόμη 

άραγε;) και ο πρωθυπουργός μας φόρεσε 
την πολεμική του στολή και ρίχτηκε στη 
μάχη. Πρώτη νικηφόρα κίνηση η εξαγγελία 
περί κατάργηση κάμποσων περιφερειακών 
νοσοκομείων, γιατί έχουμε πολλά και πιά-
νουν χώρο.  Τέτοια ακούει ο κατηραμένος 
κορονοϊός και όπου φύγει-φύγει. Καταρ-
γήστε και τους γιατρούς, αξιότιμε κε πρω-
θυπουργέ μας, για να δούμε την υγειά μας 
επιτέλους!!!

Θα τοποθετήσει αυτόματους υδρομετρη-
τές ο δήμος μας για να μετράει το νερό 

της ύδρευσης. Κύριε δήμαρχε, με όλο το σε-
βασμό,  επειδή από ‘ύδρευση’ εμείς αγορά-
ζουμε εμφιαλωμένο νερό, δεν πιστεύω να 
μας μετράτε και τα μπουκάλια που πίνουμε, 
γιατί τα έχουμε ήδη πληρωμένα. Να συνεν-
νοούμαστε για να μην παρεξηγούμαστε!!!

Ψηφιακό μουσείο για τη σταφίδα εξήγ-
γειλε ο δήμαρχος. Καλό δε λέω αλλά 

εκείνο το έρμο το εργοστάσιο της ΕΤΠΑΚΟ 
που είναι η ζωντανή ιστορία της σταφίδας 
καταρρέει μέρα τη μέρα. Μήπως να κάναμε 
μια προσπάθεια να το σώσουμε κε δήμαρχε 
ή θα αρκεστούμε στην εικονική πραγματι-
κότητα.

Λ.Σ. (16/07/2021)

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

Εξαιρετικά  τα νέα μέτρα στη εστί-
αση και ιδιαίτερα λειτουργικά και 

ασφαλή.
Για να τα δοκιμάσω τηλεφώνησα σε 
γνωστή ταβέρνα της περιοχής μας.
Χαίρεται, παρακαλώ θέλω να κάνω μια 
κράτηση για 8 άτομα.
Μάλιστα. Εμβολιασμένοι η ανεμβολία-
στοι; 
Οι τρεις εμβολιασμένοι, οι δυο μόνο μία 
δόση και οι άλλοι τρεις άνευ.
Αρνητές δηλαδή.
Όχι κύριε ο ένας από τους τρεις έχει 
ραντεβού αλλά δεν έχει έρθει η σειρά 
του ακόμη.
Τέλος πάντων. Θα σας δώσω τρία τρα-
πέζια. Οι εμβολιασμένοι στην κεντρική 
αίθουσα, οι άνευ στο προαύλιο αριστε-
ρά και οι μισό-μισό στο προαύλιο δεξιά.
Συγνώμη έχουμε και τέσσερεις καπνι-
στές στην παρέα πειράζει; 
Εμβολιασμένοι η ανεμβολίαστοι;
Ανάμικτοι.
Ωραία θα βάλουμε τρία ακόμη τραπέζια 
στον εξωτερικό χώρο που έχουμε για 
καπνιστές.
Λαμπρά. Ααα, συγνώμη πάλι, υπάρχουν 
στην παρέα δυο χορτοφάγοι(vigan) και 

δυο μουσουλμάνοι που απέχουν από 
χοιρινό και οινοπνευματώδη.
Κανένα πρόβλημα θα βάλουμε άλλα 
δυο τραπέζια, συνολικά οκτώ. 
Δε μου είπατε όμως, εμβολιασμένοι η 
άνευ;
Delivery κάνετε???
Άι σιχτίρ μ@λ@κ@.
Τελικά μαγειρέψαμε σπίτι και περάσαμε 
υπέροχα. Να ‘ναι καλά η κυβέρνηση με 
τα σοφά της μέτρα!!!
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Τ
ην Παρασκευή 16 Ιουλίου ο υφυπουργός Ανάπτυξης 
και βουλευτής Κορινθίας Χρίστος Δήμας βρέθηκε στο 
νομό όπου συναντήθηκε με εκπροσώπους των αγρο-
τικών συλλόγων Κιάτου - Τραγάνας, Μουλκίου και 

Βασιλικού και συζήτησαν ζητήματα άρδευσης της περιοχής. 

Στη συνέχεια επισκέφτηκε το Ζευγολατιό και τον Άσσο 
όπου είδε από κοντά τα προβλήματα που έχουν δημιουρ-
γηθεί στις καλλιέργειες, κυρίως στα επιτραπέζια σταφύλια, 
από τις υψηλές θερμοκρασίες που επικράτησαν το τελευ-
ταίο διάστημα.

Ερώτηση στη Βουλή για 
το ζήτημα των ζημιών 
από τον καύσωνα
Σε συνέχεια των παρεμβάσεων, για 
πληθώρα θεμάτων και προβλημάτων του 
αγροτικού τομέα της Κορινθίας, ο βουλευ-
τής  ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ   Γ. Ψυχογιός από κοινού, 
με τον αρμόδιο Τομεάρχη και πρ. Υπουργό  
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Στ. 
Αραχωβίτη, κατέθεσε Ερώτηση για το πολύ 
κρίσιμο ζήτημα των ζημιών   από τον καύ-
σωνα, που έχει φέρει σε απόγνωση τους 
παραγωγούς, εν μέσω μιας πολύ κακής και 
δύσκολης χρονιάς για την αμπελουργία.
Στην ερώτηση μεταξύ άλλων τονίζεται ότι 
λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, «τα 
επιτραπέζια σταφύλια να έχουν υποστεί 
μεγάλες ζημιές και να έχουν καταστεί μη 
εμπορεύσιμα, με μεγάλη ζημιά για την 
οικονομία του Nομού».
Η ερώτηση καταλήγει σημειώνοντας:
«Επειδή, οι ζημίες των αμπελουργών της 
Κορινθίας από τον πρόσφατο καύσωνα, 
σύμφωνα με τους παραγωγούς της περιο-
χής είναι ανυπολόγιστες,
Επειδή, το μεγαλύτερο ποσοστό των καλλι-
εργητικών εξόδων έχουν ήδη καταβληθεί 
από τους παραγωγούς και σε ένα περίπου 
μήνα που θα άρχιζε η συγκομιδή  οι παρα-
γωγοί  θα εισέπρατταν  από την πώληση 
των προϊόντων τους,
Ερωτάται ο Αρμόδιος Υπουργός:
1. Θα υπάρξει, άμεση καταγραφή των ζη-
μιών και αποζημίωση στους πληττόμενους 
αμπελουργούς  από τον ΕΛΓΑ;
2. Υπάρχει πρόβλεψη για χορήγηση προκα-
ταβολών στους πληγέντες αγρότες, όπως 
για τις ζημιές από τον παγετό της άνοιξης 
που έχετε εξαγγείλει;»

Γ. ΨΥΧΟΓΙΟΣ
Αυτοψία Δήμα σε πληγείσες 

καλλιέργειες στη Βόχα και στο Κιάτο
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Η
κορινθιακή σταφίδα, ένα ιστορι-
κό αγροτικό προϊόν, του οποίου 
η παραγωγή και εμπορία καθόρι-
σε πολλές και σημαντικές στιγμές 

της τοπικής αλλά και εθνικής ιστορίας 
μας, ένα αγροτικό προϊόν που όχι άδικα 
χαρακτηρίζεται ως ο «μαύρος χρυσός» 
του τόπου μας, απειλείται από τις αντι-
λαϊκές και αντιπαραγωγικές πολιτικές 
αυτής της κυβέρνησης.

Μαζί της απειλείται το παρόν και το 
μέλλον των σταφιδοπαραγωγών και 
γενικότερα του πρωτογενούς τομέα της 
Κορινθίας. Η συρρίκνωση των αγροτι-
κών επιδοτήσεων, το συνεχώς αυξανό-
μενο κόστος παραγωγής σε συνδυασμό 
με την διαφαινόμενη πτώση της τιμής, 
οδηγούν σε πολύ σημαντική κρίση, ανά-
λογη της σταφιδικής κρίσης των αρχών 
του 20ου αιώνα που έφερε μύρια δεινά 
στην πατρίδα μας. 

Ποιος θα περίμενε ότι 100 και πλέον 
χρόνια, μετά την κρίση που καθόρισε τις 
οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές 
εξελίξεις δεκαετιών, θα ερχόταν η ώρα 
που αντί το ‘χρυσοφόρο’  προϊόν μας να 
αποτελούσε ένα αναπτυξιακό εργαλείο 
για το μέλλον της αγροτικής καλλιέργει-
ας στην πατρίδα μας, θα απειλούνταν με 
υποβάθμιση και το μέλλον της θα φάντα-
ζε ζοφερό και δυσοίωνο. 

Μόλις χθες στη Βουλή ο Υπουργός 

Αγροτικής Ανάπτυξης επιβεβαίωσε ότι 
δεν υπάρχει πολιτική βούληση στήρι-
ξης της Κορινθιακής Σταφίδας, ομολο-
γώντας ωμά και ξεκάθαρα ότι δεν βλέπει 
πρόβλημα στην σταφίδα και συνεπώς δεν 
υπάρχει περίπτωση οιασδήποτε λύσης. 

Είναι ξεκάθαρο ότι πίσω από την τοπο-
θέτηση του υπουργού κρύβεται ο κρυ-
φός πόθος των επιχειρήσεων ιδιωτών 
να συμπιεστεί φέτος η τιμή της σταφί-
δας, να κινδυνεύσουν με κατάρρευση 
από τα αποθέματα οι συνεταιριστικές ορ-
γανώσεις για να εκτοξευθεί η κερδοφο-
ρία τους και να επιβάλλουν τους όρους 
τους στην πρωτογενή αγορά της στα-
φίδας σε βάρος του εισοδήματος του 

παραγωγού.
Έτσι αντί η κορινθιακή σταφίδα και οι 

σταφιδοπαραγωγοί να στηριχθούν ουσι-
αστικά, αντί να ενισχυθεί η αναπτυξιακή 
δυναμική του προϊόντος μέσω και της 
ανάδειξής του ως διατροφικής υπερ-
τροφής, η κυβέρνηση επιλέγει να βάλει 
ταφόπλακα στις μικροκαλλιέργειες και 
να ‘χαρίσει’ τον «μαύρο χρυσό» σε μεγα-
λοσυμφέροντα και κερδοσκόπους. 

Σ’ αυτές τις πρακτικές και σ’ αυτές τις 
λογικές όμως θα μας βρει αντίθετους. 

Απαιτούμε να λειτουργήσει η πολιτεία 
σαν «αγοραστής ύστατης καταφυγής», 
να αποσύρει τις αδιάθετες ποσότητες 
σταφίδας που συσσωρεύτηκαν, λόγω 

πανδημίας και να τις διαθέσει  σε σχο-
λεία, στρατό, δομές αλληλεγγύης και 
γενικά για την ανακούφιση των πο-
λιτών που χειμάζονται από τις πολι-
τικές της. Να αποσύρει τις αδιάθετες 
ποσότητες μέσω χρηματοδοτούμενου 
προγράμματος αντίστοιχου με αυτό της 
«απόσταξης κρίσης» που εφαρμόστηκε 
για την αποσυμφόρηση του οινοποιητι-
κού κλάδου πέρυσι.

Απαιτούμε τη διασφάλιση της βιω-
σιμότητας των καλλιεργειών με την 
στήριξη του επιπέδου των τιμών σε 
βάθος τριετίας, ώστε να ενισχυθούν οι 
σταφιδοπαραγωγοί και να συνεχιστεί 
απρόσκοπτα η καλλιέργεια του ιστορικά 
στρατηγικού προϊόντος. 

Καλούμε την κυβέρνηση, ενώσεις, 
εξαγωγείς, μεταποιητές και επιχειρημα-
τίες ακόμα και αυτή την ύστατη στιγμή να 
δείξουν υπευθυνότητα αντάξια σε ένα 
τόσο σημαντικό, ανωτέρας ποιότητας, 
εξαγώγιμο προϊόν της χώρας μας. 

Να μην ξεχνάμε ότι η βάση των συ-
νεταιριστικών ενώσεων αλλά και όλων 
των επιχειρήσεων που δραστηροποιού-
νται στην εμπορία και εξαγωγή του προϊ-
όντος είναι ο Έλληνας σταφιδοπαραγω-
γός, ο Έλληνας αγρότης. 

Είναι η στιγμή και η ώρα να σταθού-
με πλάι του.

ΝΕ ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία Κορινθίας

ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Κορινθίας:Η κορινθιακή σταφίδα 
απειλείται! Μέτρα στήριξης τώρα!

   Από το συλλαλητήριο που έγινε στο Αίγιο για τη στήριξη Από το συλλαλητήριο που έγινε στο Αίγιο για τη στήριξη 
της Κορινθιακής Σταφίδαςτης Κορινθιακής Σταφίδας



ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

Π.Ε.Ο. ΚΟΡΙΝΘΟΥ-ΠΑΤΡΩΝ 108, 
ΒΡΑΧΑΤΙ

∆ΙΑΘΕΤΟΥΜΕ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ

ΠΟ∆ΗΛΑΤΑ

ΤΗΛ.: 27410 51862, ΚΙΝ.: 6984 186818
E-MAIL: evzorbas@gmail.com
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Γνώμη Αυτοδιοίκηση-Δήμοι

Δ
ρόμοι ανοίγουν και ασφαλτοστρώνονται με 
όλες τις απαραίτητες διεργασίες σε όλα τα 
δημοτικά διαμερίσματα του δήμου Βέλου 
Βόχας αυτό τον καιρό και όπως έχουμε ση-

μειώσει αρκετές φορές, πρόθεση της δημοτικής 
αρχής είναι οι ασφαλτοστρώσεις να φτάσουν σε 
όλες σχεδόν τις κοινότητες. 

Έτσι μετά το Καλέντζι και το Χαλκί, οι τεχνικές 
υπηρεσίες του δήμου έφτασαν στην Στιμάγκα την 
περασμένη Παρασκευή, γεγονός που ικανοποίησε 
τους κατοίκους της περιοχής. Εκείνο ωστόσο που 

έχει ιδιαίτερη σημασία είναι πολύ καλή δουλειά που 
γίνεται από τα συνεργεία, γι αυτό και το αποτέλεσμα 
είναι ικανοποιητικό.

Ο δήμαρχος Α. Παπακυριάκος πάντα επιβλέπει τις 
εργασίες και ο αντιδήμαρχος Α. Σιάχος συντονίζει. 

Κι ενώ ολοκληρώθηκαν οι εργασίες ασφαλτό-
στρωσης στα Ταρσινά, το βλέμμα παραμένει στραμ-
μένο σε όλο το δήμο και οι μηχανές συνεχίζουν 
παρά τις υψηλές θερμοκρασίες.

Στόχος: Να φτάσει η άσφαλτος παντού!
Πηγή: soukarat.blogspot.com-Τζένη Σουκαρά

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ: Να φτάσει 
η άσφαλτος σε όλες τις κοινότητες!
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Έ
ργα ουσίας τα οποία βάζουν ξανά 
την Κορινθία μπροστά, εγκρίθη-
καν από την Οικονομική Επιτροπή 
της Περιφέρειας Πελοποννήσου 

στις δύο τελευταίες συνεδριάσεις της. 
Πρόκειται για έργα που έχουν προκύψει 
ως απότοκα μεθοδικής δουλειάς και συ-
νεργασιών, μετά από χρόνια αδιαφορίας 
και παραμέλησης της Κορινθίας. 

Σημαντική σε όλα αυτά η συμβολή 
του αντιπεριφερειάρχη Κορινθίας Τάσου 
Γκιολή που όπως ο ίδιος τονίζει σε δήλω-
σή του με αυτά τα έργα «βάζουμε ξανά την 
Κορινθία μπροστά». Αναλυτικά τα έργα 
που εγκρίθηκαν αφορούν: 
1) Αποκατάσταση Τεχνικών Έργων, κα-

θαρισμό της κοίτης πρανών ρεμάτων 
Γαλατακίου, Ξυλοκέριζας και Αγίου 
Ιωάννη, προϋπ.: 1.000.000€

2) Συντήρηση υποδομών, καθαρισμός ρε-
μάτων Ν. Κορινθίας προυπ: 580.000€

3) Κατασκευή τουαλετών στο χώρο του 
σταδίου Νεμέας προυπ: 45.000€

4)Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης 
πρανών και αντιπλημμυρικών υποδο-
μών υδατορεμάτων Αλαμάνου προυπ: 
350.000€

5)Κατασκευή Δεξαμενής Λουτρού 
60.000€

6) Συντήρηση Επ.Οδού Κιάτο-Διμηνιό-
Μάννα κ Δερβένι-Φενεός 1.250.000€ 

7)Κατασκευή Αρδευτικού Τ.Κ Ψαρίου 
100.000€ 

8)Μελέτη βελτίωσης επαρχ. Οδού Φενεός 
– Φράγμα Λίμνης Δόξα – Τρίκαλα- Ξυ-
λόκαστρο  785.000€ 

9)Βελτίωση Επαρχ. Οδού Κιάτο – Σούλι – 
Καστανιά – Γκούρα  προϋπ:2.300.000€ 

10)Αποκατάσταση Αρδευτικής Γεώτρη-
σης Τ.Κ Μεσινού 70.000€

Ασφαλτοστρώθηκαν δρόμοι που 
ήταν παρατημένοι χρόνια ολόκληρα

Ο Αντιπεριφερειάρχης Κορινθίας Τά-
σος Γκιολής επιδιώκει τη συντήρηση του 
επαρχιακού δικτύου του νομού εντός του 
καλοκαιριού

Δρόμοι που δεν είχαν καν συντηρηθεί 
για χρόνια ολόκληρα ασφαλτοστρώθη-
καν στο Δήμο Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης 

χάρη στην παρέμβαση του αντιπεριφερει-
άρχη Τάσου Γκιολή και την άψογη συ-
νεργασία του τοπικού δήμου με την Πε-
ριφέρεια Πελοποννήσου, η οποία παράγει 
συνεχώς θετικά αποτελέσματα. 

Οι εργασίες συντήρησης των επαρχι-
ακών δρόμων βρίσκονται σε εξέλιξη και 
σύμφωνα με τον προγραμματισμό του 
αντιπεριφερειάρχη Κορινθίας θα ολοκλη-
ρωθούν μέσα στο καλοκαίρι. Βεβαίως, 
όπως σημειώνει κι ο ίδιος σε δηλώσεις 
του, «μένουν ακόμα πολλά να γίνουν 

αφού η απραξία χρόνων μας άφησε πολύ 
πίσω. Ωστόσο η ανταπόκριση της Περι-
φέρειας και της Περιφερειακής Ενότητας 
Κορινθίας στις λογικές και δίκαιες διεκ-
δικήσεις μας κάνουν αισιόδοξους για το 
μέλλον», υπογραμμίζει.

Την ίδια στιγμή έργα προϋπολογισμού 
940.000€, συντήρησης και αποκατάστα-
σης βλαβών του οδικού δικτύου γίνονται 
στον Ισθμό. Ο Τάσος Γκιολής βρέθηκε επί 
τόπου και τόνισε ότι θα γίνουν όλα τα απα-
ραίτητα έργα παντού στην Κορινθία.

Περ. Πελοποννήσου: Έργα ουσίας που 
αγγίζουν τα 7 εκατ. ευρώ για την Κορινθία

«Βάζουμε ξανά την Κορινθία μπροστά» τονίζει ο αντιπεριφερειάρχης Τάσος Γκιολής

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

ΓΕΩΡΓΙΚΑ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

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 

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

T η λ . :  6 9 4 9  1 7 2  9 9 9

Άμεσα στον 
προορισμό 

σας!!!

ΦΟΡΤΗΓΑΚΙΑ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

ΚΛΑΡΚ

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 

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

T η λ . :  6 9 4 9  1 7 2  9 9 9

Άμεσα στον 
προορισμό 

σας!!!

ΦΟΡΤΗΓΑΚΙΑ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

ΚΛΑΡΚ
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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΜΑΡΜΑΡΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ
ΘΑΝΑΣΕΝΑΡΗΣ

Μουσών 14,
Βέλο Κορινθίας

Mάρµαρα • γρανίτες
φυσικά πετρώµατα

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

Δήμος Σικυωνίων

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΤοπογραφικάΤοπογραφικά

ΚτηματολόγιοΚτηματολόγιο

ΦωτοερμηνείεςΦωτοερμηνείες

ΑυθαίρεταΑυθαίρετα

ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ
(ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ -  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ)

Ανάρτηση Δασικού Χάρτη για όλο το Νομό Κορινθίας
από τις 5/02/2021 έως 20/05/2021

Αράτου 44Α, Κόρινθος, τηλ: 27410-20102Αράτου 44Α, Κόρινθος, τηλ: 27410-20102
(απέναντι από το Δασαρχείο Κορίνθου)(απέναντι από το Δασαρχείο Κορίνθου)

17ης Νοεμβρίου 5, Χολαργός  τηλ: 210-6533.33617ης Νοεμβρίου 5, Χολαργός  τηλ: 210-6533.336

κιν: κιν: 6979-728.5356979-728.535        www.topoxoros.grwww.topoxoros.gr

Αράτου 44Α, Κόρινθος, τηλ: 27410-20102
(απέναντι από το Δασαρχείο Κορίνθου)

17ης Νοεμβρίου 5, Χολαργός  τηλ: 210-6533.336

κιν: 6979-728.535    www.topoxoros.gr

Σπύρος Σταματόπουλος: Αναμνήσεις και τσάι 
στις πλαγιές της Ζήρειας

Ο δήμαρχος Σικυωνίων αναφέρθηκε στην παραδοσιακή συλλογή τσαγιού αφηγούμενος 
αναμνήσεις και προσωπικές ιστορίες του

Τ
ο τσάι του βουνού, ο σιδερίτης 
του Διοσκουρίδη, θεωρούταν 
από την αρχαιότητα ένα σπου-

δαίο βότανο με ιαματική και θεραπευ-
τική δράση. Από τη μυθολογία ακόμη 
είχε αξιολογηθεί ότι έφερε ιδιαίτερες 
ιδιότητες γεγονός που έκανε τους 
προγόνους μας να το ονομάσουν 

«ποτό των Τιτάνων» και να του απο-
δώσουν την ικανότητα θεραπείας από 
τα τραύματα που προκαλούνταν από 
σιδερένιο όπλο. 

Μέχρι και σήμερα το βότανο έχει δι-
ατηρήσει τη φήμη του στο ακέραιο κι 
έτσι κάθε χρόνο τέτοια εποχή, αρχές 
Ιουλίου οι λάτρεις του ανεβαίνουν στις 

κορυφές των βουνών για να το συλλέ-
ξουν με προσοχή. 

Ένας τέτοιος λάτρης και οπαδός του 
τσαγιού αποδείχθηκε ο δήμαρχος Σι-
κυωνίων Σπύρος Σταματόπουλος. 
Δεν ξέρουμε αν το φημισμένο βότα-
νο αποτελεί το μυστικό της επιτυ-
χίας του, όμως ο δήμαρχος αποκά-
λυψε το μεγάλο ρόλο που παίζει στην 
καθημερινότητά του, αφηγούμενος τις 
αναμνήσεις και τις προσωπικές ιστο-
ρίες του από τη συλλογή και τη χρήση 
του τσαγιού. 

«Από μικρός έμαθα να ξυπνάω 
πρωί», έγραψε στα κοινωνικά δίκτυα 
και συνέχισε εξηγώντας:  

«Με το χάραμα να είμαι στο δρόμο. 
Ήλιος, δεν θυμάμαι να μ’ έχει βρει στο 
κρεβάτι. 

Είναι μια συνήθεια που αποκτήθηκε, 
κυρίως από την αναγκαιότητα να είμα-
στε με το ξημέρωμα, στο πρωινό σκά-
ρισμα και στα χωράφια για τις αγροτικές 
ασχολίες, τότε που ήμασταν οι μοναδι-
κοί και απαραίτητοι εργάτες γης. 

Το πρωινό μας, ήταν πλούσιο για να 
μας δώσει δύναμη: Μια μουρχούτα 
γάλα πρόβειο με αλάτι κι ένα κομμάτι 
ζυμωτό ψωμί απ’ το καρβέλι τριμμένο 

ή χειροποίητα παξιμάδια. Χωρίς αυτό 
δεν έκανα πέρα. 

Από τότε ως σήμερα το χούι του αχά-
ραγου ξυπνήματος δεν έχει αλλάξει. 

Όμως, το πρωινό μου, δεν μπορεί να 
είναι ίδιο, όταν είμαι μακριά από το χω-
ριό. Διαφοροποιείται. 

Αντικαθίσταται με παξιμάδια χει-
ροποίητα, μέλι ελάτης κι ένα δυνατό 
ρόφημα από τσάι του βουνού, με ένα 
στημένο λεμόνι και κανέλα. 

Η αλήθεια είναι ότι το τσάι δεν το 
απολαμβάνω μόνο στο πρωινό. 

Φτιάχνω μπόλικο και το παίρνω μαζί 
μου, να με συντροφεύει όλη τη μέρα 
και να με δυναμώνει. Το άρωμα και η 
γεύση του μου θυμίζει τα βουνά μας, 
τον αέρα της Ζήρειας και του Χελμού, 
εκεί όπου “ζει” το πολύτιμο βότανο.

Κάθε χρόνο, λοιπόν, τέτοια εποχή, 
όταν η ζέστη φουντώνει, τραβάω ίσα 
στις κορυφογραμμές της Ζήρειας και 
του Χελμού. Απολαμβάνω τη δροσιά 
και τις αλπικές ομορφιές των βουνών 
μας, μαζεύοντας το τσάι της χρονιάς, με 
σεβασμό κι ευγνωμοσύνη για τη Φύση 
που μας χαρίζει απλόχερα ένα από τα 
σπουδαιότερα βότανά της», καταλήγει 
στην αφήγησή του.
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Ποσειδώνος 19 - ΚΙΑΤΟ

food • coffee • drink & more...

Αυτοδιοίκηση

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

Επαμ. Κατσούλας: Ερωτήσεις προς την Δημοτική Αρχή 
Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Ο ι ερωτήσεις που υποβάλλονται από Δημοτικούς Συμ-
βούλους προς τη Δημοτική Αρχή, για θέματα που 

απασχολούν τους συνδημότες, αποτελούν στοιχείο της 
δημοκρατικής λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ιδιαίτερα όταν από την ημερήσια διάταξη των συνεδρι-
άσεων απουσιάζουν σοβαρά θέματα του τόπου μας και η 
συζήτηση περιορίζεται σε διεκπεραιωτικά ζητήματα.

Η έγκαιρη κατάθεση γραπτών ερωτήσεων, επερωτή-
σεων και προτάσεων, όταν αυτό είναι εφικτό, συμβάλλει 
στην αρτιότερη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου, 
ενώ δίδεται η δυνατότητα στη Δημοτική Αρχή να προετοι-
μάσει τις απαντήσεις της χωρίς αιφνιδιασμούς και από-
πειρες δημιουργίας εντυπώσεων.

Στα πλαίσια αυτά καταθέσαμε επίκαιρες ερωτήσεις 
προς την Δημοτική Αρχή ώστε να συζητηθούν στην επό-
μενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ακολουθούν οι ερωτήσεις :
ΘΕΜΑ: Καθυστέρηση έναρξης λειτουργίας Πυροσβε-
στικού Σταθμού Ξυλοκάστρου και μέτρα πρόληψης και 
αντιμετώπισης πυρκαγιών.

Η ίδρυση και λειτουργία Πυροσβεστικού Σταθμού στο 
Δήμο μας υπήρξε πάγιο αίτημα των κατοίκων και των Δη-
μοτικών Αρχών, αφού η περιοχή μας έχει πληγεί συχνά 
από πυρκαγιές στο παρελθόν. Η παρουσία Πυροσβεστι-
κού Σταθμού στο Δήμο μας είναι μεγίστης σημασίας για 
την προστασία των δασικών και αστικών εκτάσεων από 
τον ολέθριο κίνδυνο των πυρκαγιών.

Δεδομένων ότι:
• Συμπληρώθηκαν δύο χρόνια από την απόφαση για 

ίδρυση Πυροσβεστικού Κλιμακίου στο Δήμο μας με έδρα 
τα Καρυώτικα (ΚΥΑ 28502/10.06.2019, ΦΕΚ 2397/Β/2019) 
και έως σήμερα δεν έχει αρχίσει η λειτουργία του,

• Το Δημοτικό Συμβούλιο έχει στηρίξει τη λειτουργία 
του και έχει διαθέσει 73 χιλιάδες ευρώ για τη μετασκευή 
του Δημοτικού Σχολείου Καρυωτικων σε Πυροσβεστικό 
Κλιμάκιο (Αρ, Απόφασης 277/2019),

• Διανύουμε τη θερινή περίοδο, κατά την οποία οι 
κίνδυνοι πυρκαγιών είναι ιδιαίτερα αυξημένοι λόγω των 
καιρικών συνθηκών,

Ερωτάται η Δημοτική Αρχή:
a. Σε ποιες ενέργειες έχει προβεί ώστε να υλοποιηθεί η 

απόφαση της λειτουργίας του Πυροσβεστικού Κλιμακίου 
Ξυλοκάστρου;

β. Γνωρίζει αν υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα 
για την έναρξη της λειτουργίας του και τη στελέχωσή του;

γ. Με ποια συγκεκριμένα μέτρα σκοπεύει να ενισχύσει 
τον Σύλλογο Προστασίας του Δάσους «Κυλλήνιος Άδω-
νις» τα μέλη του οποίου προσφέρουν σπουδαίες εθελο-
ντικές υπηρεσίες στην πρόληψη και την αντιμετώπιση 
των πυρκαγιών των ορεινών δασικών εκτάσεων του 
Δήμου μας;

δ. Υπάρχει σχέδιο έκτακτης ανάγκης και άμεσης δρά-
σης για την απευκταία περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς 
στον Πευκιά Ξυλοκάστρου; Έχει προβεί σε δοκιμαστική 
εφαρμογή του; 
ΘΕΜΑ: Παύση λειτουργίας Εθνικής Τράπεζας στο Ξυ-
λόκαστρο.

Δημοσίευμα της ηλεκτρονικής εφημερίδας Korinthos 
TV.gr της 19/6/21 που βασίζεται σε ανακοίνωση εργαζο-
μένων της Εθνικής Τράπεζας, αναφέρεται σε επερχόμενη 
παύση λειτουργίας του Υποκαταστήματος της Εθνικής 
Τράπεζας στο Ξυλόκαστρο, μεταξύ των 25 που πρόκειται 
να κλείσουν.

Η απόφαση αυτή της Διοίκησης της Εθνικής Τράπεζας, 
που λαμβάνεται στα πλαίσια της πολιτικής συρρίκνωσης 
του δικτύου καταστημάτων της και ελαχιστοποίησης του 
αριθμού των υπαλλήλων της, θα πλήξει σοβαρά το Ξυ-
λόκαστρο και ολόκληρο το Δήμο μας, επιδεινώνοντας την 
αποψίλωσή του από υπηρεσίας που συντελείται τα τελευ-
ταία χρόνια με άμεσες επιπτώσεις στην οικονομική του 
ζωή και δραστηριότητα. Επίσης θα δημιουργήσει σοβαρά 
προβλήματα στους δημότες μας και ιδιαίτερα στους ηλι-
κιωμένους και σε όσους δεν έχουν την ευχέρεια και την 
εξοικείωση στη χρήση των ηλεκτρονικών συναλλαγών, 
που θα αναγκαστούν να μετακινούνται σε άλλες πόλεις 
για να εξυπηρετηθούν. 

Η τοπική κοινωνία του Δήμου μας είναι ανάστατη με 
την εξέλιξη αυτή, δεδομένου μάλιστα ότι η αναστολή λει-
τουργίας της Εθνικής Τράπεζας στο Ξυλόκαστρο έρχεται 
σε συνέχεια του κλεισίματος άλλων δύο Τραπεζών στο 
Δήμο μας.

Ερωτάται η Δημοτική Αρχή:
- Σε ποιες ενέργειες έχει προβεί ώστε να ανακληθεί η 

απαράδεκτη αυτή απόφαση;
- Έχει απευθυνθεί στη Διοίκηση της Τράπεζας και 

στους Υπουργούς Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων;

- Έχει ζητήσει την υποστήριξη των βουλευτών της Κο-
ρινθίας και της περιφέρειας Πελοποννήσου για την ανά-
κληση της απόφασης αυτής;

Ψηφιακό Μουσείο για τα 
γεγονότα της Επανάστασης 
αποκτά ο Δήμος Κορινθίων

Εγκρίθηκε η 1η εκ των 10 προτάσεων 
που έχουν κατατεθεί στο πρόγραμμα 

«Αντώνης Τρίτσης»

Σ
τη δημιουργία του πρώτου ψηφιακού μουσείου για την Ελληνική 
Επανάσταση προχωρά ο Δήμος Κορινθίων μετά την απόφαση 
ένταξης στον άξονα Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλη-

τισμός του Προγράμματος Αντώνης Τρίτσης η οποία υπεγράφη την 
Παρασκευή. Το έργο έχει τίτλο «Κόρινθος, η Πρώτη Πρωτεύουσα στο 
δρόμο για την Ελευθερία» και θα παρουσιάσει διαδραστικά την ιστο-
ρία και τα γεγονότα που τοποθετούνται χρονικά στην συγκεκριμένη 
περίοδο ενώ παράλληλα, με την δημιουργία εφαρμογής επαυξημένης 
πραγματικότητας ο επισκέπτης θα έχει την δυνατότητα να βιώσει, εν 
μέρει, τα γεγονότα του 1821. Το φυσικό αντικείμενο περιλαμβάνει τρία 
(3) υποέργα: (α) Παραγωγή περιεχομένου- Τεκμηρίωση, (β) Χαρτο-
γραφική εφαρμογή- Αναπαραστάσεις και (γ) Δημοσιότητα και ο προϋ-
πολογισμός του είναι 238.080,00 ευρώ.

«Δημιουργούμε το πρώτο ψηφιακό μουσείο στο δήμο Κορινθίων 
προκειμένου να αναδείξουμε τα ιστορικά γεγονότα της επανάστασης 
και τον σπουδαίο ρόλο που διαδραμάτισε ο τόπος μας σε αυτά. Η Αρ-
χαία Κόρινθος ήταν η Πρώτη πρωτεύουσα της Νεότερης Ελλάδας, 
γνωρίζετε καλά πως από την πρώτη στιγμή , ως δημοτική αρχή ανα-
δεικνύουμε το ιστορικό αυτό γεγονός, το ψηφιακό μουσείο έρχεται να 
ενισχύσει την προσπάθεια μας αυτή. Η έγκριση του έργου ήταν απο-
τέλεσμα της άρτιας προετοιμασίας που έγινε από την ομάδα εργασίας, 
τον Γενικό Γραμματέα κ.Νεκτάριο Σπηλιόπουλο, τον Αντιδήμαρχο 
Παιδείας και Πολιτισμού Ευάγγελο Παπαιωάννου και τις υπηρεσίες 
του δήμου .» 

Η ΑΤ14 ήταν η πρώτη πρόταση που εγκρίθηκε για το δήμο Κορινθί-
ων σε σύνολο 10 που έχουν κατατεθεί στο πρόγραμμα Αντώνης Τρί-
τσης με προυπολογισμό 28,3 εκ ευρώ.
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ΒΡΑΧΑΤΙ, έναντι γηπέδου

ΤΗΛ.: 27410 51690, 27410 56000

ποτά - αναψυκτικά
μπύρες - νερά

διανομή κατ’ οίκον
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Έκδοση αεροπορικών  
& ακτοπλοϊκών εισιτηρίων

Πακέτα διακοπών – Οδικές εκδρομές
Οργανωμένες εκδρομές εσωτερικού & εξωτερικού

ΓΡΑΦΕΊΟ ΓΕΝΊΚΟΎ ΤΟΎΡΊΣΜΟΎ

Μαρδίκης Θεοφάνης
Δαμασκηνού 42, Κόρινθος ΤΚ 20131

www.mardikisontheroad.gr
Τηλ: 2741080700 - Fax: 2741080900

Τοποθέτηση κερκίδας 510 θέσεων στο δημοτικό γήπεδο 
Ζευγολατιού και αλλαγή χλοοτάπητα

Την Πέμπτη 15 Ιουλίου υπεγράφη μεταξύ του Περιφερει-
άρχη Πελοποννήσου κ. Παναγιώτη Νίκα και του Δημάρ-
χου κ. Αννίβα Παπακυριάκου προγραμματική σύμβαση για 
έργο προϋπολογισμού 330.000,00 € που αφορά

• Την προμήθεια μεταλλικής κερκίδας 510 θέσεων, 
δίνοντας την ευκαιρία στις ομάδες να αποκτήσουν 
δικαίωμα συμμετοχής και σε μεγαλύτερες αγωνιστι-
κές κατηγορίες

• Τοποθέτηση νέου χλοοτάπητα.
Το έργο σύντομα δημοπρατείται και το δημοτικό γήπεδο 

Ζευγολατιού μετά και την ολοκλήρωση των εργασιών θα 
μπορεί να προσφέρει καλύτερες υπηρεσίες τόσο στα αθλη-
τικά σωματεία όσο και στους φιλάθλους.

Ο Δήμαρχος ευχαρίστησε  ιδιαίτερα τον Περιφερειάρχη κ. 
Π. Νίκα και τον Αντιπεριφερειάρχη Κορινθίας κ. Α. Γκιολή 
και τον θεματικό Αντιπεριφερειάρχη  Αθλητισμού κ. Ιωάν-
νη Μαντζούνη για την αγαστή και συνεχή συνεργασία τους.

Δήμος Κορινθίων: Για μία 
ψήφο δεν πέρασε στο Δ.Σ. 

η αγορά οικοπέδου για 
αθλητικές εγκαταστάσεις
Για μία Ψήφο δεν πέρασε τελικά στο Δημοτικό 

Συμβούλιο του Δήμου Κορινθίων η αγορά του οι-
κοπέδου για αθλητικές εγκαταστάσεις στην περι-
οχή Συνοικισμού, Καλλιθέας, Φιλοθέης στην Κό-
ρινθο.

Το οικόπεδο βρίσκεται απέναντι από την παιδική 
χαρά και αριστερά από την μεγάλη ευθεία του δρό-
μου στην είσοδο της Καλλιθέας.

Όπως είπε στη συνέντευξη τύπου που παραχώ-
ρησε ο Δήμαρχος Κορινθίων κ. Βασίλης Νανόπου-
λος για να γινόταν η αγορά από τον δήμο θα έπρεπε 
να είχε περάσει με αυξημένη πλειοψηφία 17 Δη-
μοτικών Συμβούλων, κάτι που τελικά δεν έγινε…

Ο κ. δήμαρχος όπως αποκάλυψε τα επαναφέρει 
το θέμα στην επόμενη συνεδρίαση του δημοτικού 
Συμβουλίου και δήλωσε αισιόδοξος ότι τελικά θα 
βρεθεί η μία ψήφος που χρειάζεται.

Τοιχογραφία του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη στο Δημοτικό 
Θέατρο Κορίνθου από την Σχολή Καλών Τεχνών

Στην τοιχογραφία που δημιουργεί η Σχολή Καλών 
Τεχνών στο Δημοτικό Θέατρο Κορίνθου για λογα-
ριασμό του δήμου Κορινθίων, στα πλαίσια των εορ-
τασμών για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανά-
σταση και των δράσεων “ΜΟΡΙΑΣ21” του Μνημονίου 
Συνεργασίας του Δήμου με την ΤΕΜΕΣ και το Ίδρυμα 
“Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου” 
, ξενάγησε δημοσιογράφους που πραγματοποιούν 
διήμερη επίσκεψη στην Πελοπόννησο ο Δήμαρχος 
Βασίλης Νανόπουλος συνοδευόμενος από τον Αντι-
δήμαρχο Παιδείας και Πολιτισμού Σπύρο Ζαχαριά.

Ο Δήμαρχος αναφέρθηκε στον ρόλο που διαδρα-
μάτισε η απελευθέρωση του κάστρου της Ακροκο-
ρίνθου αλλά και η μάχη στα Δερβενάκια στην εξέλιξη 
της Επανάστασης, στον ηγετικό ρόλο του Στρατηγού 
Θεόδωρου Κολοκοτρώνη τον οποίον και θα απεικο-
νίζει η τοιχογραφία, στην Αρχαία Κόρινθο ως πρώτη 
πρωτεύουσα της νεότερης Ελλάδας αλλά και στον 
σταθερό προσανατολισμό της δημοτικής αρχής για 
την ανάδειξη των ιστορικών αυτών γεγονότων.

 Η τοιχογραφία ξεκίνησε την Τρίτη 12 Ιουλίου και 
έχει πραγματοποιηθεί ήδη το γραμμικό σχέδιο της 
και αναμένεται να ολοκληρωθεί σε 10 ημέρες από 
σήμερα. Σύμφωνα με την Επιμελήτρια της Καλών 
Τεχνών κυρία Χατζησάββα, λόγω των ειδικών τεχνι-
κών που πλέον χρησιμοποιούνται, ο χρόνος ζωής 
της τοιχογραφίας μπορεί να φτάσει και τα 20 έτη.
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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
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Νίκος  Καραμαλίκης
Μαιευτήρας Γυναικολόγος
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Χρηματοδοτήθηκε η 
δημιουργία Ψηφιακού 

Μουσείου για τη Σταφίδα 
στο Δήμο Βέλου-Βόχας

Έδωσε το παρών, στο 
Συλλαλητήριο για τη Σταφίδα 
στο Αίγιο ο Σταματόπουλος

Τ η χρηματοδότηση ενός σημαντι-
κού έργου, που θα αναδείξει μια 
σπουδαία ιστορική περίοδο της 

περιοχής εξασφάλισε ο Δήμος Βέλου-
Βόχας. Το έργο αφορά στην δημιουργία 
ενός Ψηφιακού Μουσείου Σταφίδας, το 
οποίο θα επικεντρώνει στο ρόλο της και 
την καλλιέργειά της κατά τον 19ο αιώνα, 
και την περίοδο της Επανάστασης.

Το Ψηφιακό Μουσείο που χρηματο-
δοτείται από το Πρόγραμμα «Αντώνης 
Τρίτσης» με 74.500€ θα περιλαμβάνει μια 
τρισδιάστατη παρουσίαση για την καλλι-
έργεια, την επεξεργασία, την τυποποίηση 
και την μεταφορά της σταφίδας όπου ο 
χρήστης θα μπορεί να περιηγηθεί στον 
εικονικό χώρο ελεύθερα.

Ο χρήστης/επισκέπτης του Μουσείου 
θα έχει τη δυνατότητα με τη χρήση νέων 
τεχνολογιών (VR γυαλιά, επαυξημένη 
πραγματικότητα) να εξερευνήσει τα στοι-

χεία που θα περιλαμβάνει ο ιστότοπος, 
αλλά και να κοινοποιήσει επιλεγμένες 
σκηνές της εικονικής περιήγησης στα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Παράλληλα, στο Ψηφιακό Μουσείο 
Σταφίδας θα παρέχεται ηλεκτρονική 
αφήγηση, αλλά και δύο παιχνίδια με 
σχετική θεματολογία προκειμένου να 
αξιοποιηθεί το περιεχόμενο και για εκ-
παιδευτικούς σκοπούς.

Ο Δήμαρχος Βέλου-Βόχας Αννίβας 
Παπακυριάκος εξέφρασε την ικανοποίη-
σή του που θα υλοποιηθεί ένα έργο, το 
οποίο αφενός αξιοποιεί τις νέες τεχνο-
λογίες για εκπαιδευτικούς και πολιτι-
στικούς σκοπούς και αφετέρου θα ρίξει 
φως σε μια εν πολλοίς άγνωστη ιστορική 
περίοδο της Βόχας η οποία αφορά ένα 
αγροτικό προϊόν που παραμένει πολύ 
σημαντικό για την τοπική οικονομία μέ-
χρι και σήμερα.

Ο δήμαρχος Σικυωνίων έδω-
σε δυναμικό παρών στο 
συλλαλητήριο για τη στα-

φίδα που έγινε στην Παναιγειάλειο 
Ένωση στο Αίγιο στηρίζοντας με 
αυτό τον τρόπο την παρουσία της 
Ε.Α.Σ Κιάτου η οποία συμμετείχε 
με ισχυρή αντιπροσωπεία και επι-
κεφαλής τον Πρόεδρο της Κων-
σταντίνο Παπαβασιλείου.

Τόσο ο Πρόεδρος της Ένωσης 
όσο και ο Δήμαρχος Σικυωνίων 
έλαβαν το λόγο και πρόσθεσαν τα 
δικά τους επιχειρήματα στις ήδη 
τεκμηριωμένες προτάσεις των συ-
ναδέλφων μας που έχουν άμεσο 
αποδέκτη το ΥΠΑΑΤ και αν η πε-

ρίσταση απαιτήσει και τον ίδιο τον 
Πρωθυπουργό.

Η στήριξη της Κορινθιακής στα-
φίδας στην πιο δύσκολη περίοδο 
των τελευταίων δεκαετιών είναι 
μονόδρομος και θεωρούμε αυτο-
νόητο πως ο αγώνας μας θα φτάσει 
ως εκεί που ορίζει το δίκαιο…. στην 
άμεση λύση του θέματος του σχετί-
ζεται με την επιβίωση χιλιάδων πα-
ραγωγών και την οικογενειακή τους 
αλλά και στη συνέχιση της προώθη-
σης ενός προϊόντος με παγκόσμια 
αναγνώριση που διαφημίζει τον 
τόπο μας και την Ελλάδα ολόκληρη, 
αναφέρεται σε σχετική ανάρτηση 
της ΕΑΣ Κιάτου.
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Ιχνευταί: Once in a lifetime 
παράσταση στις κορφές της Ζήρειας

Μ ε στόχο την προστασία του 
περιβάλλοντος και την ορ-
θολογική διαχείριση οικονο-
μικών και περιβαλλοντικών 

πόρων, η ΔΕΥΑ Σικυωνίων προχώρησε 
στην εξασφάλιση άδειας παραγωγού, για 
μικρό υδροηλεκτρικό έργο, ώστε να αξι-
οποιηθεί η ενέργεια που γεννάται από τη 
ροή του νερού από υψηλότερο προς χα-
μηλότερο υψόμετρο. 

Για μια μυθική, once in a lifetime, 
παράσταση προετοιμάζεται το Ziria 
Festival στις κορφές της Ζήρειας στην 
Κορινθία. Πρόκειται για τη μεταφορά 
της παραγωγής του Φεστιβάλ Αθηνών 
Επιδαύρου “ΙΧΝΕΥΤΑΙ” στον τόπο της 
και τη συναυλία του Πετρολούκα Χαλ-
κιά με τον Βασίλη Κώστα, ένα μοναδικό 
διήμερο που θα πραγματοποιηθεί στις 
31 Ιουλίου και 1 Αυγούστου 2021.

Το διήμερο έχει στόχο να προσδιορί-
σει μέσα από τις δύο παραστάσεις πώς 
γεννήθηκε η μουσική και μέσα από 
ποια διαδρομή και ποιές φόρμες έφθα-
σε μέχρι το σήμερα. Ο μύθος και μια 
ιστορική συνέρευση θα λειτουργήσουν 
αθροιστικά οδηγώντας τους θεατές να 
ανακαλύψουν μόνοι τους τη διαδρομή 
της μουσικής στους αιώνες.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του διημέ-
ρου έχει ως εξής:

ΣΑΒΒΑΤΟ 31 ΙΟΥΛΙΟΥ
Οροπέδιο Ζήρειας
17:00 Προσέλευση
18:30 «ΙΧΝΕΥΤΑΙ» Σοφοκλή, σε σκη-

νοθεσία Μιχαήλ Μαρμαρινού. Η παρά-
σταση είναι παραγωγή του Φεστιβάλ 
Αθηνών Επιδαύρου με πρεμιέρα στις 
23 Ιουλίου 2021, στο Αρχαίο Θέατρο 

Επιδαύρου.
Soul of Epirus: Πετρολούκας Χαλ-

κιάς – Βασίλης Κώστας Συμμετέχουν 
επίσης οι εξαιρετικοί μουσικοί: Πέτρος 
Παπαγεωργίου στα κρουστά και Θανά-
σης Βόλλας στο λαούτο

Οι παραστάσεις αποτελούν ενιαίο 
σύνολο. Η προσέλευση στην «πλατεία» 
δεν θα είναι δυνατή μετά τις 18:15

KYΡIAKH 1 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
09:00 – 13:00 Ξενάγηση στο σπή-

λαιο του Ερμή. Δηλώσεις συμμετο-
χής κα πληροφορίες για την ξενάγηση 
στο σπήλαιο, στο περίπτερο του Ziria 
Festival στις 31 Ιουλίου πριν ή μετά την 
παράσταση, όπου θα βρίσκονται και οι 
σπηλαιολόγοι μας.

13:00 Περίπατος από τα Μ. Τρίκαλα 
μέχρι την πλατεία στα Κ. Τρίκαλα από 

παραδοσιακό μονοπάτι με συνοδεία 
αρχαίων αυλών και αρχαίας κιθάρας, 
από τη μουσική ομάδα «Ευτέρπη».  
Συγκέντρωση για τον περίπατο / «πο-
μπή», στην πλατεία στα Μεσαία Τρίκα-
λα. Η μουσική ομάδα «Ευτέρπη» απο-
τελείται από τον Κωνσταντίνο Φραγκή 
και τον Αντώνη Κτενά.

Πλατεία Κάτω Τρίκαλα
13:30 Γνωριμία με αρχαία όργανα και 

τους οργανοποιούς τους
14:00 Συναυλία με με το σχήμα 

«Pausis» και καλεσμένη την Αλεξάνδρα 
Σιετή. Το «Pausis» αποτελούν οι: Θεό-
δωρος Κουμαρτζής στην αρχαία ελλη-
νική λύρα, Νίκος Βαρελάς στο Μπεντίρ, 
Σωκράτης Βότσκος στο ντουντούκ και 
η Αλεξάνδρα Σιετή στο τραγούδι.

15:15 «Αναζητώντας την πρώτη 

νότα»: ζωντανή δημόσια συζήτηση 
μεταξύ του Πετρολούκα Χαλκιά και 
του Βασίλη Κώστα με τον Κρίστοφερ 
Κίνγκ, που θα συνδεθεί μαζί μας από 
την Αμερική. Θα συντονίσει η Κατερί-
να Καφετζή. Ο Christopher King είναι 
μουσικός παραγωγός βραβευμένος με 
Grammy, μουσικολόγος, μελετητής, 
συγγραφέας, ερευνητής και «κήρυκας» 
της Ελληνικής δημοτικής μουσικής 
παράδοσης. Έχει γράψει το εξαιρετικό 
βιβλίο «Ηπειρώτικο μοιρολόι: Οδοιπο-
ρικό στην αρχαιότερη ζωντανή δημώδη 
μουσική της Ευρώπης» το οποίο έχει 
προκαλέσει παγκόσμιο ενδιαφέρον.

Tips
• Να έχετε μαζί σας οπωσδήποτε ζε-

στά ρούχα και κλειστά παπούτσια. Κά-
νει κρύο το βράδυ στη Ζήρεια

• Η παράσταση προτείνει να καθί-
σουμε στο χώμα, οπότε πάρτε μαζί σας 
το μαξιλαράκι σας ή ό,τι θα σας κάνει να 
αισθανθείτε άνετα.

• Αν θέλετε μπορείτε να φέρετε κα-
ρεκλάκι αλλά να γνωρίζετε πως θα κα-
θίσετε πίσω από την «πλατεία» ώστε να 
μην ενοχλούνται όσοι κάθονται κάτω.

Μία μαγευτική και ανεπανάληπτη παραστασιακή εμπειρία προετοιμάζεται από το Ziria Festival

- Ακοολογικός έλεγχος
παίδων & ενηλίκων 

- Εκτίμηση εμβοών (βουητά)
και ροχαλητού

- Έλεγχος λαβυρινθικής
λειτουργίας (Ίλιγγος/Ζάλη)

- Ενδοσκοπικός έλεγχος
ρινός, φάρυγγα, λάρυγγα
και ώτων 
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Κώστας Παππής: «Το μυστικό της ξέρας»
Η νέα νουβέλα του Ομότιμου Καθηγητή του Πανεπιστημίου Πειραιά που πραγματεύεται δυο πραγματικές 

ιστορίες, παράλληλες, μπλεγμένες στο κουβάρι της χούντας

Έ
τοιμο, στα ράφια και στις προ-
θήκες των βιβλιοπωλείων, το 
νέο βιβλίο του Κώστα Παππή, 

Ομότιμου Καθηγητή του Πανεπιστη-
μίου Πειραιά, «Το μυστικό της ξέρας» 
(νουβέλα).  Δυο πραγματικές ιστορίες, 
παράλληλες, μπλεγμένες στο κουβάρι 
της χούντας, μήνα Οκτώβρη 1967, σε 
μια Κορινθιακή κωμόπολη.

Στα μεγάλα βιβλιοπωλεία της Αθή-
νας. Και στην Κορινθία: στο Κιάτο 
(βιβλιοπωλεία Γιάννη Καλού, Οικονό-
μου, Σταύρου Μπεγλίτη και Λευτέρη 
Αχμέτη – «Το μπλε γιασεμί»), και στην 
Κόρινθο (βιβλιοπωλείο Οικονόμου).

Στην παρέα των προηγούμενων βι-
βλίων του ίδιου συγγραφέα, «Τ’ αγκά-
θι του Χριστού – Δέκα διηγήματα» και 
οι «Ψυχές των τόπων – Οδοιπορικό σε 
μιαν άλλη Κορινθία».

Λίγα λόγια από το οπισθόφυλλο 
του βιβλίου

Μέρες του Οκτώβρη του 1967. Η 
χούντα εδραιωμένη και πανίσχυρη.

Περασμένα μεσάνυχτα, σε δυο-
τρεις ώρες θα ξημέρωνε Κυριακή. Η 
διαύγεια της νύχτας έκανε τ’ αστέρια 
να λαμπυρίζουν. Ο μεγάλος κυνηγός 
τ’ ουρανού, ο Ωρίωνας, κι από κοντά 
το πιστό του σκυλί, ο Σείριος, είχαν 

μόλις αρχίσει ν’ ανηφορίζουν αφήνο-
ντας πίσω τους το βουνό των Γερα-
νείων, απ’ όπου είχαν πριν λίγο ανα-
τείλει. Από τον παλιό συνοικισμό της 
κωμόπολης, δυο εφηβικές φιγούρες, 
16χρονοι μαθητές της τρίτης τάξης 
γυμνασίου, ξεγλιστρούσαν μέσα στο 
σκοτάδι από τις εξώπορτες των γει-
τονικών σπιτιών τους και ξεκινούσαν 

καβάλα στα ποδήλατά τους για το γυ-
μνάσιο. Φτάνοντας ξεκαβαλίκεψαν κι 
άφησαν τα ποδήλατα ακουμπισμένα 
σ’ έναν φράχτη. Κινούνταν φροντίζο-
ντας να μην κάνουν θόρυβο. Είχαν τον 
σκοπό τους...

***
Βράδυ της μέρας που ξημέρωσε. 

Στο γωνιακό μπαρ έσμιγε η παρέα, 
όλοι φοιτητές, όταν τα βράδια άρχιζαν 
να ψυχραίνουν, και πριν ξεκινήσουν, 
άλλοι γι’ Αθήνα, άλλοι για Θεσσαλο-
νίκη, για το χειμερινό εξάμηνο στις 
Σχολές τους. Εκεί ήρθε και τον βρήκε 
ο χωροφύλακας, για να τον οδηγήσει 
στο Τμήμα. Είχαν τις πληροφορίες 
τους…

***

Αρκετό καιρό μετά. Ο πατέρας, μέσα 
στην βάρκα, ξεψαρίζει το δίχτυ. Ο γιος 
έξω, στο κρηπίδωμα της μαρίνας, το 
τραβάει και τ’ αποθέτει στον σωρό. 
Παραδομένος σ’ εκείνη την ανάμνη-
ση, με το βλέμμα βυθισμένο στο νερό, 
ακούει τον πατέρα του να τού φωνάζει 
για δεύτερη φορά δυνατά:

- Λέβα!
Δεν κάνει καμία κίνηση. Μόνο, σαν 

να βγαίνει από όνειρο, σηκώνει τα 
μάτια και το βλέμμα του πάει αργά ν’ 
ανταμώσει το βλέμμα του πατέρα του.

- Εκείνα στο σερβάν… Τι γίνανε;
Η ερώτησή του έμεινε για λίγο με-

τέωρη, όσο χρειάστηκε ο πατέρας του 
να την συνειδητοποιήσει. Μετά ήρθε η 
απάντηση…

Παρουσίαση στο Ξυλόκαστρο
Την Τρίτη, 3 Αυγούστου, 2021, ώρα 

20.30 στο Mare Marine στη Μαρίνα 
Ξυλοκάστρου το Ίδρυμα ΗΩΣ σας προ-
σκαλεί στην παρουσίαση των βιβλίων 
α) «Οι ψυχές των τόπων – Οδοιπορι-
κό σε μιαν άλλη Κορινθία» και β) «Τ’ 
αγκάθι του Χριστού – Δέκα διηγήμα-
τα» του κυρίου Κώστα Παππή, Ομό-
τιμου Καθηγητή του Πανεπιστημίου 
Πειραιώς. Η εκδήλωση τελεί υπό την 
αιγίδα του Δήμου Ξυλοκάστρου.

Ομιλητής στην εκδήλωση θα είναι ο 
κύριος Γιάννης Σώκος, Ποιητής, Δη-
μοσιογράφος, Επικοινωνιολόγος.

Αποσπάσματα των βιβλίων θα δια-
βαστούν από τον συγγραφέα και τις 
κυρίες Γεωργία Αλαφάκη και Μαρία 
Γεωργιάδου.

Την εκδήλωση συντονίζει ο κύριος 
Ανδρέας Χασάπης.

ΛΑΓΚΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ - 

ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ

Στρατιωτικός Ιατρός
Ψυχιατρική Κλινική 251 ΓΝΑ

Καλογεροπούλου 1 & Μαυρούλια,
Κιάτο Κορινθίας 20200

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



20 Ιουλίου 1936: Η ολυμπιακή φλόγα ανάβει για πρώτη 
φορά στη νεότερη ιστορία και διέρχεται από την Κορινθία
Η υποδοχή του αείζωου πυρός στην Κόρινθο κατά την πορεία της προς τη Γερμανία – Η ανταπόκριση 
του κόσμου, οι συγκινητικοί λόγοι, τα παράπονα του …Λύσιππου και οι αθλητές που τη μετέφεραν – 

Η κινηματογράφηση από την Ριφενσταϊλ

Τ
ο μεσημέρι της 20ης Ιουλίου 1936, την 
ώρα που ο ήλιος μεσουρανούσε πάνω 
από το ιερό πεδίο της Άλτεως στην 
αρχαία Όλυμπία, τα τρεμάμενα χέρια 
της πρωθιέρειας Κούλας Πράτσικα 

τοποθετούσαν την πρώτη δάδα, της πρώτης σύγχρο-
νης ολυμπιακής λαμπαδηδρομίας στο κοίλο κάτοπτρο 
για να πάρει μια μικρή φλόγα από τον ζωοδότη αστέρα.

Η στιγμή μυστηριακή, ιερή γέμιζε με δέος τους λί-
γους παριστάμενους και τον ανυπόμονο πρώτο δρο-
μέα, Κώστα Κονδύλη που κρατούσε την ανάσα του. 
Ξαφνικά μέσα στο κάτοπτρο ακούγεται ο χαρακτηριστι-
κός συριγμός της φλόγας που ξεπετάγεται και η δάδα 
ανάβει για πρώτη φορά στη νεότερη ιστορία, από τον 
ελληνικό ήλιο για να ξεκινήσει το ταξίδι της μέχρι το 
Βερολίνο, την Όλυμπιακή Πόλη του 1936.

Η Κούλα Πράτσικα η περίφημη χορογράφος που 
εκτελούσε χρέη πρωθιέρειας, είχε ετοιμάσει για την 
ιστορική αυτή στιγμή μια λιτή χορογραφία με μαθήτριες 
της ερασιτεχνικής σχολής χορού που διήθυνε. Ανάμε-
σα τους – μικρότερη σε ηλικία από όλα τα κορίτσια – η 
Μαρία Χορς, η μετέπειτα θρυλική χορογράφος και επί 
40 έτη υπεύθυνη για την αφή της Ολυμπιακής Φλόγας, 
αλλά και η Αλέκα Μαζαράκη, μετέπειτα Κατσέλη, η 
γνωστή σε όλους, σπουδαία ηθοποιός. 

Το τεχνικό κομμάτι της τελετής αφής είχε αναλάβει 
ο καθηγητής Περιστεράκης, που χρησιμοποίησε ένα 
κοίλο κάτοπτρο, κατασκευής εργοστασίου της Γερ-
μανίας για τις ανάγκες του πανεπιστημίου της Αθήνας. 
Από κει άναψε την πρώτη Ολυμπιακή Δάδα, η Κούλα 
Πράτσικα, όπως είπαμε και την έδωσε στον πρώτο 
στην ιστορία λαμπαδηδρόμο, τον διπλωμάτη Κώστα 
Κονδύλη.

Η Ολυμπιακή Φλόγα ξεκίνησε αμέσως το ταξίδι της 
και μέσω Τρίπολης και Άργους έφτασε στην Κόρινθο. 
Στις εφημερίδες της εποχής περιγράφεται με ιδιαίτερη 

συγκίνηση η διαδρομή και σημαντική αναφορά γίνεται 
στο πέρασμα της φλόγας, μέσα στη νύχτα, από το φιδί-
σιο δρόμο του Αχλαδόκαμπου.

«Εις κάθε κωμόπολιν, εις κάθε χωρίον, εις τους κά-
μπους και τας πελοποννησιακάς κοιλάδας, η διέλευσις 
των λαμπαδηδρόμων εσήμανε συναγερμόν», γράφει 
η εφημερίδα Σικυών, ενώ η Πρωία, περιγράφει ότι ο 
νεαρός λαμπαδηδρόμος πέρασε από την Τρίπολη στις 
1:30 τη νύχτα, όπου τον περίμενε ο δήμαρχος της 
Σπάρτης να αποθέσει δίπλα στον ολυμπιακό κότινο και 
κλώνους δάφνης από τον Ευρώτα! Κατόπιν, στις 2:30 
τη νύχτα πέρασε από τον Αχλαδόκαμπο και «η νυχτε-
ρινή διαδρομή ήτο ανωτέρα πάσης περιγραφής, δώσα-
σα την ευκαιρίαν εις το συνεργείον Ριφενστάλ να λάβει 

ωραιότατας σκηνάς της Ολυμπιακής ταινίας». 

Στην Κορινθία
Το ιερό πυρ της Ολυμπίας στην Κόρινθο έφτασε στις 

10:40 το πρωί, από τον λαμπαδηδρόμο Τάσσο Σπηλι-
όπουλο. Κατά την άφιξή του πλήθος κόσμου τον απο-
θέωναν ραίνοντας τον με λουλούδια, ενώ οι καμπάνες 
των εκκλησιών χτυπούσαν χαρμόσυνα! «Ο δρομεύς», 
όπως περιγράφει η εφημερίδα Σικυών, «κατηυθύνθη 
εις την κεντρικήν πλατείαν της πόλεως, όπου χιλιάδες 
λαού είχον συγκεντρωθεί δια να παραστούν εις την διορ-
γανωθείσαν επιμελώς Ολυμπιακήν μυσταγωγίαν. 

ΔΕΥΤΕΡΑ  19  ΙΟΥΛΙΟΥ 2021

17ΠΟΛΙΤΏΝ
Γνώμη Ιστορικά - Βιβλίο

ΓΥΡΙΣΤΕ ΣΕΛΙΔΑ

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



ΔΕΥΤΕΡΑ  19  ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 ΠΟΛΙΤΏΝ
Γνώμη18 Ιστορικά

Ο δήμαρχος της πόλεως κ. Μάρκελλος» συνεχίζει η 
εφημερίδα «έλαβε από χειρός του Σπηλιοπούλου την 
δάδα και μετέδωσε το πυρ εις τον ειδικόν στηθέντα βω-
μόν άνω του οποίου εκυμάτιζον αι σημαίαι Ελλάδος και 
Γερμανίας, δεξιά και αριστερά της Ολυμπιακής περί των 
οποίων είχον παραταχθή οι επίσημοι, τμήμα στρατού, 
λευχημονούσαι κόραι, οι μαθηταί και οι μαθήτριαι των 
σχολείων. Κατά το διάστημα τούτο επαιάνιζεν η φιλαρ-
μονική της πόλεως τον εθνικόν ύμνον». 

Ο πανηγυρικός από τον δήμαρχο Κορίνθου
Μια τέτοια γιορτή και μεγαλειώδης εκδήλωση στην 

πόλη της Κορίνθου δεν ήταν δυνατόν να μείνει χωρίς 
πανηγυρικό από τον δήμαρχο. Ο κ. Μάρκελλος λοιπόν, 
λίαν συγκινημένος, αφού πήρε το λόγο είπε τα εξής: 

«Ευγενείς ξένοι, συμπολίται, φίλαθλοι, αγαπητή αθλητι-
κή νεολαία. Από την Ολυμπίαν, το μέγιοστον και επισημό-
τατον εκ των αρχαίων ιερών της Πελοποννήσου, παρά την 
ιεράν Άλτιν της οποίας επανηγυρίζοντο κοινώς παρ’ όλων 
των Ελλήνων οι προσφιλείς του Ολυμπίου Διός Ολυμπιακοί 
Αγώνες, μας προσεκομίσθη εις την γην αυτήν δια χει-
ρών 237 αλκίμων νέων το Ολυμπιακόν φως, το οποίον 
κατά τον ίδιον τρόπον, από δρομέα εις δρομέα θα φθάσει 
στο Βερολίνο όπου τελείται η ΧΙ Ολυμπιάς. 

Κατά την επίσημον ταύτην στιγμής θα επεθύμουν, προς 

την κορινθιακήν νεότητα απευθυνόμενος, να συστήσω 
αγάπην προς την σωματικήν αγωγήν. Δια του αθλητι-
σμού σφυρηλατούνται οι χαρακτήρες. 

Τελευτών συνιστώ όπως αναμνησθώμεν και του 
Βεδικού Ύμνου τον οποίον έψαλλε προ 4 ή 6 χιλιετηρί-
δων εμπρός από έναν βωμόν λαμπυρίζοντα από φωτιά ο 
Βεδινός ποιητής και ο οποίος περιέχει το μυστικόν της 
διπλής καταγωγής της ανθρωπότητος. 

Θα επεθύμουν ακόμη κατά την ώρα της μυσταγωγίας 
ταύτης της αφιερωμένης εις το ολυμπιακόν πυρ και την 
ολυμπιακήν ιδέα, να αναμνησθώμεν του βαρώνου ντε 
Κουμπερτέν, του επαναβιώσαντος τους Ολυμπιακούς 
Αγώνες και να σας διαβάσω ολίγες στροφές από τον αρ-
χαίον βεδικόν ύμνον!

Ω Άγνι, ιερή φωτιά, καθαρτήριον πυρ, συ που κοιμάσαι 
μέσα στο ξύλο και ανεβαίνεις με λαμπρές φλόγες επάνω 
εις τον βωμό, εσύ είσαι η καρδιά της θυσίας, η τολμηρή 
πτήσις της προσευχής, η θεία σπίθα η κρυμμένη μέσα σε 
όλα τα πράγματα, η ένδοξος ψυχή του ηλίου». 

Με αυτά τα λόγια τελείωσε τον λόγο του ο δήμαρχος 
Κορίνθου και ο λαμπαδηδρόμος Τάσος Σπηλιόπουλος 
του απάντησε δίνοντάς του στεφάνι ελιάς και λέγοντας: 
«Η αθλητιώσα νεολαία της Κορινθίας κομίζει τούτον τον 
απέριττον στέφανον ελαίας της επαρχίας μας ίνα μερίμνη 
υμών παραδώσητε αυτόν εις τον βωμόν της παγκοσμίου 

ευγενούς αμίλλης». 

Η γιορτή και τα παράπονα
Τριάντα κορίτσια της Κορίνθου ντυμένα ολόλευκα τα 

οποία χόρευαν υπό τους ήχους της μουσικής ήταν το 
κεντρικό εορταστικό πρόγραμμα της ημέρας. Το συ-
νεργείο  της Γερμανίδας φωτογράφου Λένι Ρίφενσταλ 
κινηματογραφούσε συνεχώς τη γιορτή και τις εκδηλώ-
σεις στην πόλη μέχρι τη στιγμή που η δάδα παραδό-
θηκε στον αρχηγό των προσκόπων, Δημήτρη Τσιπά 
ο οποίος ήταν ο πρώτος εκ Κορίνθου λαμπαδηδρόμος. 
Εν μέσω ζωηρών επευφημιών εκ μέρους του πλήθους 
και νέων κωδωνοκρουσιών από τις εκκλησίες το ιερό 
φως αναχώρησε από την Κόρινθο προς τον Ισθμό και 
την Αττική!

Δεν μπορούσαν βέβαια, από μία τέτοια διοργάνωση 
να λείψουν τα παράπονα! Η εφημερίδα «Κορινθία» φι-
λοξενεί τα παράπονα του …αρχαίου γλύπτη Λύσιππου! 
Όπως σημειώνει σε μικρή αναφορά της στη δεύτερη 
σελίδα η εφημερίδα: «Δεν διαμαρτυρόμεθα εκ μέρους 
των σύγχρονων συμπατριωτών, διότι είμεθα βέβαιοι ότι 
ουδείς ούτε θα μας ακούσει, ούτε θα συγκινηθεί. Δια-
μαρτυρόμεθα, όσο κι αν φαίνεται τούτον περίεργον, 
εκ μέρους του γλύπτου Λύσιππου καλλιτεχνήματα 
του οποίου κοσμούν ξένα μουσεία, εκ μέρους της 
ποιήτριας Πράξιλλας και όλων των άλλων εκείνων όσοι 
συνέδεσαν το όνομά των με την μεγάλην ανάμνησιν των 
λαμπρών σελίδων της καλλιτεχνικής και πνευματικής 
ιστορίας της αρχαίας Ελλάδος. Διότι οι φέροντες το εξ 
Ολυμπίας φως διερχόμενοι από τους τόπους εκείνους εις 
τους οποίους άλλοτε εμεγαλούργησεν το Ελληνικόν δαι-
μόνιον θα αφυπνίσουν από τα ερείπια την ανάμνησιν των 
μεγαλουργημάτων και οι νεκροί θα αισθανθούν βαθύτατα 
την συγκίνησιν της αναδημιουργίας των αγώνων εκείνων. 
Αλλά μόνο τα ερείπια της Σικυώνος όσα ήλθαν στο 
φως και όσα εξακολουθούν να μένουν άγνωστα δεν 
θα αισθανθούν ουδεμίαν συγκίνησιν διότι όλα τα 
ελησμόνησεν, ως η Σικυών τίποτε να μην προσέφερεν 
εις το μεγαλόπνοον οικοδόμημα του αρχαίου Πολιτισμού. 
Διότι η Σικυών είναι ονομαστή διά την ηθικότητά 
της, δια τους καλλιτέχνας της και τους ποιητάς της. Διό-
τι η Σικυών δεν εγνώρισεν, ευτυχώς, την ανηθικότητα», 
καταλήγει το άρθρο κατακεραυνώνοντας την «αφνειό» 
Κόρινθο με τις Λαΐδες της και τις άλλες ανήθικες δι-
ασκεδάσεις της!

Έρευνα-κείμενα-επιμέλεια: Γιώτα Χρ. Αθανασούλη
Πηγές:

• Αρχείο Εφημερίδων Εθνικής Βιβλιοθήκης
• Αρχείο Εφημερίδων Ελληνικής Βουλής
• Ψηφιακό Αρχείο Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής
• Getty Images
• Alamy.com

  Παραλία Κινέτας 1936. Ο δρομέας φέρει την ολυμπιακή 
φλόγα στην Αττική και αφήνει πίσω Κορινθία
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ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ
Ο Παραθεριστής είναι οργισμένος και 

προκλητικός. Νιώθει ηττημένος και μό-
νος. Ενίοτε αγαπά τα πάντα και άλλοτε τα 
αποστρέφεται. Παραθερίζει σε ένα ελ-
ληνικό νησί, παρατηρεί τους γύρω του, 
συναναστρέφεται και συγκρούεται με 
ήρωες που του προκαλούν εντύπωση, 
ρισκάρει να μιλήσει για όσα άλλοι δεν μι-
λούν, και νιώθει ένας παρίας, ένας αταί-
ριαστος άνθρωπος με τη σύγχρονη πραγ-
ματικότητα. Κατ’ ουσίαν, ο Παραθεριστής 
είσαι εσύ! Εσύ που συναναστρέφεσαι άλ-
λους προσπαθώντας να τους καταλάβεις 
και εκείνοι που επιχειρούν να κάνουν 
το ίδιο μαζί σου. Εσύ που το μυαλό σου 
καταγράφει όσα εισπράττει από την κοι-
νωνία γύρω σου και έρχονται μέρες τις 
οποίες νιώθεις κομμάτι της, ενώ άλλες 
δεν ταιριάζεις με τίποτα μαζί της.

Ο Παραθεριστής εξιστορεί την ιστορία 
του για συγκεκριμένο λόγο. Η καταγραφή 
του αποτελεί ένα πρότυπο θεραπευτικό 
πείραμα που συστήθηκε στον συγγραφέα 
από ψυχιάτρους και ψυχολόγους προς 
απόσπαση της σκέψης από στρεσογόνες, 
καταθλιπτικές και αυτοκτονικές τάσεις. 
Πρόκειται για ένα μυθιστόρημα βασισμένο 
σε πραγματικές εμπειρίες και ταυτόχρονα 
ένα τραχύ εγχειρίδιο του ευ ζην, που μιλά 
για την αναζήτηση της ουσίας της ζωής, τη 
δράση αντί της παραίτησης, την επιφάνεια 
των διαπροσωπικών σχέσεων, την εξά-
λειψη των ταμπού, την αποδοχή του εαυ-
τού μας και την αποτύπωση της τρέλας ως 
ένα ακόμη πρόσωπο του στρες που μαστί-
ζει τις ζωές όλων μας.

Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΜΑΣ
Ξεκινώντας και μόνο να διαβάσω την 

περίληψη που υπάρχει στο οπισθόφυλλο, 

εγώ προσωπικά είχα την αίσθηση πως 
θα βρω και δικά μου κομμάτια μέσα σε 
αυτό, σαν σκόρπια κομμάτια του παζλ. 
Και σαν ξεκίνησα να το διαβάζω, συ-
γκλονίστηκα.

Αυτό το βιβλίο του κυρίου Τζιτζικά-
κη είναι εντελώς διαφορετικό από αυτά 
που μας έχει συνηθίσει έως τώρα. Η 
γραφή παραμένει βέβαια το ίδιο εξαιρε-
τική και έντονη, μόνο η θεματολογία αλ-
λάζει. Βρίθει από αλήθειες. Τολμάει να 
τις καταθέσει, χωρίς ίχνος ωραιοποί-
ησης, με περίσσιο θάρρος αλλά και με 
θράσος, χρησιμοποιώντας μια γλώσσα 
οξύτατη χωρίς να κρύβεται πίσω από 
τις λέξεις. Θέλει πολύ τόλμη για να 
μπορέσει κάποιος να παραδεχτεί όλη 
την αλήθεια και να την πει στον ίδιο του τον 
εαυτό. Οι περισσότεροι από μας είμαστε 
αθεράπευτα επιεικής με τον εαυτό μας, 
αλλά τρομερά αυστηροί με τους άλλους. 
Μόλις φτάσουμε σε αυτή την απομυθο-
ποίηση του εαυτού μας, θέλει πολλούς τό-
νους δύναμης για να αυτοπροσδιοριστού-
με εκ νέου μέσα στο κοινωνικό σύνολο, 
αντιλαμβανόμενοι και αποδεχόμενοι την 
διαφορετικότητά μας, αποφεύγοντας πά-
ντα τον κίνδυνο να χαθούμε εκ νέου, ή και 
να περιθωριοποιηθούμε. Γιατί πολύ απλά 
το περιβάλλον μας συνήθως δεν μπο-
ρεί να μας καταλάβει, οπότε ούτε και την 
επανάστασή μας, κι αφού δεν θέλουμε να 
«αφομοιωθούμε» από το μαντρί, δεν είναι 
διατεθειμένο να μας σεβαστεί. Κακά τα 
ψέματα, το να βρεθεί η σωστή ισορροπία, 
και περισσότερο η ψυχική, είναι καθαρά 
δική μας υπόθεση. Και δεν είναι ντροπή 
να ζητήσουμε βοήθεια. Μεγάλη υπόθε-
ση να μπορεί να αισθάνεται ο άνθρωπος 
πραγματικά ελεύθερος, και μάλιστα από 
απωθημένα.

Ο παραθεριστής κάνοντας καλοκαιρι-
νές διακοπές σε κάποιο ελληνικό νησί, 
μετατρέπεται σε παρατηρητή και διαπι-
στώνει και καταγράφει με τον δικό του 
τρόπο πράγματα εντελώς διαφορετικά με 
την ψυχοσύνθεσή του. Διαισθάνεται την 

διαφορετικότητά του, και διαπιστώνει με 
τα ίδια του τα μάτια σε τι καλούπια μπαί-
νουν οι περισσότεροι, πόσο πολύ είναι 
διατεθειμένοι να συμβιβαστούν, αρκεί να 
είναι αποδεκτοί από το κοινωνικό σύνο-
λο. Μένουν στην επιφάνεια χωρίς καμία 
διάθεση εμβάθυνσης.

Εξαιρετικές ιστορίες, αφιλτράριστες, 
αγνές καταθέσεις ψυχής όλων των χαρα-
κτήρων, απόλυτα πραγματικές, θυμίζουν 
έντονα και κάποιες δικές μας. Κουμπώ-
νουν άριστα μεταξύ τους, γιατί πολύ απλά 
αναδύουν τη μυρωδιά της αληθινής ζωής. 

Σας συνιστώ ανεπιφύλακτα να διαβά-
σετε αυτό το βιβλίο. Και μάλιστα πολύ 
προσεκτικά. Θα σας δώσει άφθονη 
τροφή για προβληματισμό και σκέψη. 
Τελειώνοντάς το θα βιώσετε μια πρωτο-
φανή διαύγεια και καθαρότητα σκέψης. 
Με μια προϋπόθεση: πριν ξεκινήσετε την 
ανάγνωσή του, να πετάξετε όποιες πα-
ρωπίδες φοράτε, και να ανοίξετε διάπλα-
τα τη ψυχή και το μυαλό σας. Θα βγείτε 
απόλυτα κερδισμένοι.

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ
Ο Γεώργιος Ελ. Τζιτζικάκης γεννήθηκε 

το 1981, ζει στην Αθήνα και κατάγεται από 
τα Χανιά. Έχει σπουδάσει Διοίκηση Επι-

χειρήσεων και Δημόσιες Σχέσεις, από το 
2008 κατέχει τον τίτλο του Reiki Therapist 
of Usui System of Natural Healing, και 
έχει δραστηριοποιηθεί επαγγελματικά 
στον χώρο της Καλλιτεχνικής Βιβλιοδε-
σίας.

Η ενασχόλησή του με τη συγγραφή 
ξεκινά από τα εφηβικά του χρόνια. Στα 
δεκαεπτά του κερδίζει βραβείο από την 
Πανελλήνια Ένωση Λογοτεχνών για το δι-
ήγημά του «Ο Ζητιάνος» και εκδίδεται το 
πρώτο του βιβλίο με τίτλο «Σιωπή… η δυ-
νατότερη κραυγή…» Έκτοτε, έχει γράψει 
μυθιστορήματα, συλλογές διηγημάτων, 
θεατρικά έργα, παραμύθια και στίχους για 
τραγούδια.

Συνεργάζεται με εκδοτικούς οίκους της 
Ελλάδας ως αξιολογητής κειμένων και 
σύμβουλος εκδόσεων και αρθρογραφεί 
για θέματα που αφορούν στη λογοτεχνία, 
τη μουσική και το θέατρο, ενώ επί σειρά 
ετών έχει ασχοληθεί με την παραγωγή 
μουσικών εκπομπών στο ραδιόφωνο.

Το 2015 και 2016, τα μυθιστορήματα 
«Τ’ αηδονιού το δάκρυ» και «Ένα δράμι 
δύναμης» ψηφίστηκαν από τους αναγνώ-
στες στα Βραβεία Βιβλίου Public και κατέ-
κτησαν το καθένα από μια θέση ανάμεσα 
στα δέκα επικρατέστερα στις κατηγορίες 
«Ελληνικό Μυθιστόρημα» και «Ηρωίδα 
Έμπνευση».

Ο «Παραθεριστής» είναι το όγδοο βι-
βλίο του συγγραφέα και αποτελεί ένα 
auto-fiction μυθιστόρημα, βασισμένο σε 
πραγματικές εμπειρίες, η καταγραφή του 
οποίου αποτέλεσε για τον ίδιο ένα πρότυ-
πο θεραπευτικό πείραμα.

ΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ
Να γελάτε δυνατά να σπάνε τα άσχημα.
 Να ρισκάρετε για τα απίθανα.
Να ζείτε τις στιγμές πριν αυτές τελειώ-
σουν.
Να μη μένετε στο σκοτάδι, να ψάχνετε το 
φως.  Πάντα υπάρχει μια χαραμάδα για το 
καλύτερο!

Βιβλιοπαρουσίαση

 Δευτέρα έως Σάββατο 9.00 -13.30
Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 18.00 - 20.30

28ης Οκτωβρίου 28 Κιάτο, 20200

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

ΕΡΡΙΚΟΣ Α. 
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ

• Παροχή Υπηρεσιών • Χειρουργικές Επεμβάσεις  

• Φάρμακα • Είδη Pet Shop • 
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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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΥΡΙΑ 
ΓΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥ

ατόμου όλο το 24ωρο. Βόχα Κορινθίας. 
Τηλ. 6940 841899 κα Μαρία

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 1.700 τ.μ. με ελιές,  
38 ρίζες. Περιοχή Ταρσινά. Τηλ. 6978105413

Πρόσωπα

Μια Ξυλοκαστρίτισσα στους πέντε 
διακριθέντες που θα εκπροσωπήσουν τη 

χώρα μας στη Διεθνή Οικονομική Ολυμπιάδα

Ένας Κορίνθιος 
στη Διεθνή Ολυμπιάδα

Χημείας 2021 της Osaka

Μ
ια μαθήτρια του ΓΕΛ Ξυλοκάστρου 
αναδείχθηκε ανάμεσα στους πέντε 
μαθητές που θα εκπροσωπήσουν τη 

χώρα μας στη Διεθνή Οικονομική Ολυμπιά-
δα. Η Κωνσταντίνα Καλύβα αποφοίτησε φέ-
τος από το Γενικό Λύκειο Ξυλοκάστρου και 
το Σάββατο 10 Ιουλίου κατατάχθηκε στους 
νικητές του διαγωνισμού της Ελληνικής Οι-
κονομικής Ολυμπιάδας, που διοργανώθηκε 
για πρώτη φορά φέτος από το Κέντρο Φιλε-
λεύθερων Μελετών - ΚΕΦίΜ.

Στον διαγωνισμό συμμετείχαν 1.105 μαθη-
τές από 135 Λύκεια της Ελλάδας, ενώ συμ-
μετείχε επίσης και σχολείο της Ομογένειας.

Η Κωνσταντίνα, μαζί με τους μαθητές που 
αναδείχθηκαν στην πρώτη 5αδα, θα εκπρο-
σωπήσουν την Ελλάδα στη Διεθνή Οικονομι-
κή Ολυμπιάδα.

Η Οικονομική Ολυμπιάδα είναι ένας διε-
θνής διαγωνισμός οικονομικών γνώσεων 
που απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες 
λυκείου. Βασίζεται στο εκπαιδευτικό πρό-
γραμμα του Υπουργείου Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων και φιλοδοξεί να συμβάλει στην 
περαιτέρω ανάπτυξη των δεξιοτήτων και 
των γνώσεων των μαθητών και των μαθη-
τριών στο πεδίο των οικονομικών. Το διε-

θνές σκέλος της Οικονομικής Ολυμπιάδας 
θα διεξαχθεί στις 16-18 Σεπτεμβρίου.

Η Οικονομική Ολυμπιάδα έχει ως στόχους:
• Την ενίσχυση του ενδιαφέροντος των μα-

θητών και των μαθητριών λυκείου για οι-
κονομικά θέματα.

• Την αναζήτηση υποσχόμενων μελλοντι-
κών οικονομολόγων και την ενθάρρυνση 
τους στις μετέπειτα σπουδές τους.

• Τη σύνδεση των διαγωνιζομένων με δια-
πρεπείς οικονομολόγους στο ακαδημαϊκό 
και επιχειρηματικό πεδίο.

• Τη δημιουργία ενός δικτύου 
μαθητών και μαθητριών λυκεί-
ου και εκπαιδευτικών της δευ-
τεροβάθμιας εκπαίδευσης με 
ενδιαφέρον για την οικονομική 
εκπαίδευση
Φέτος, η Κορινθία και το Ξυ-

λόκαστρο θα έχουν στον Διεθνή 
αυτό Διαγωνισμό την δικιά τους 
εκπρόσωπο. 

Πολλά συγχαρητήρια στην 
Κωνσταντίνα και ευχές για καλή 
επιτυχία συνολικά στην ελληνική 
αντιπροσωπεία!

Στον διαγωνισμό συμμετείχαν 1.105 μαθητές από 135 Λύκεια

M
έλος της 4μελούς Ολυμπιακής Ομάδας Χημείας που θα 
αγωνιστεί στην Ολυμπιάδα Χημείας στην πόλη Osaka της 
Ιαπωνίας, 24 Ιουλίου – 2 Αυγούστου, είναι εδώ και λίγες 

ημέρες ο τελειόφοιτος μαθητής της Β’ Τάξης του Λυκείου Homo 
educandus αγωγή, Βασίλης Παπασταμόπουλος, μετά τον Πανελ-
λήνιο Διαγωνισμό Χημείας που πραγματοποιήθηκε στο ΕΚΠΑ.

Σημαντική συμβολή στην επιτυχία του μαθητή είχε ο καθηγη-
τής του σχολείου, Χαρίσης Τζαναβάρας.

Οι Διεθνείς Ολυμπιάδες  Χημείας είναι ένας θεσμός υψηλού 
επιστημονικού επιπέδου όπου συμμετέχουν τα μεγαλύτερα τα-
λέντα στον χώρο της Χημείας από όλο τον κόσμο.

Καλή Επιτυχία, Ελληνική Ομάδα στην 53η Διεθνή Ολυμπιάδα 
Χημείας!   Πηγή: klife.gr
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«Όχι άλλη Γαρυφαλλιά - Όχι άλλοι νταήδες»

Α νήμερα της Αγίας Μαρίνας, 17 Ιουλίου, έσκασε 
σαν βόμβα η είδηση του θανάτου της Γαρυφαλλιάς 
Ψαράκου στο χωριό της, το Βέλο. Μια μέρα που το 

χωριό παραδοσιακά γιορτάζει την πολιούχο του, έμελλε 
να γίνει η πιο θλιβερή και σκοτεινή για όλους. 

Το σκότος, η θλίψη, η οργή μεγάλωσαν όταν αποκαλύ-
φθηκε ότι δεν ήταν απλώς ένας θάνατος, ήταν άλλη μία 
γυναικοκτονία που συντελέστηκε από τον φίλο της και 
μάλιστα στη διάρκεια των διακοπών τους στη Φολέγαν-
δρο. 

Ο 30χρονος από το Βραχάτι, που συνελήφθη, μίλησε 
για την «κακιά την ώρα» σκορπώντας ρίγη αγανάκτησης 
και οργής σε όλη την κοινωνία. Κύματα διαμαρτυρίας και 
αντίδρασης ξεσηκώθηκαν από παντού με ένα κοινό σύν-
θημα: «Όχι άλλη Γαρυφαλλιά». 

Δεν είναι τυχαίο εξάλλου ότι στην κηδεία της άτυχης 
κοπέλας στον Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου στο Βέλο, κυριάρχη-
σε ένα πανό με μεγάλα γράμματα που έγραφε «Όχι άλλη 
Γαρυφαλλιά - Όχι άλλοι νταήδες», ενώ η εκκλησία ήταν 
στολισμένη με λευκά μπαλόνια και στεφάνια με λευκά 
λουλούδια. 

Με αυτή την κίνηση, η οικογένεια αλλά και ολόκληρη 
η τοπική κοινωνία θέλησαν να περάσουν το μήνυμα κατά 
της γυναικοκτονίας, ώστε το δικό τους κορίτσι να είναι το 
τελευταίο θύμα.

Συγκλονιστικός ήταν και ο επικήδειος λόγος της 
φίλης της Γαρυφαλλιάς, που τον εκφώνησε μετά την 
εξόδιο ακολουθία και συγκίνησε την οικογένεια αλλά και 
όσους βρίσκονταν στην εκκλησία. Απευθυνόμενη στο δο-
λοφόνο της φίλης της ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Δεν δολοφόνησες μόνο τη Γαρυφαλλιά αλλά τη 
μητέρα της, τον πατέρα της, τα αδέρφια της και τους 
έριξες όλους μαζί από τα βράχια. Έριξες ξανά από 
τα βράχια την Ελένη Τοπαλούδη, δολοφόνησες ξανά 
την Καρολάιν. Κάθε φορά που γίνεται μια γυναικο-
κτονία, πεθαίνουν ξανά όλες οι δολοφονημένες γυ-
ναίκες από χέρια ανδρών».

Εν τω μεταξύ ο δράστης, ο οποίος κρατείται στο αστυ-
νομικό τμήμα της Νάξου αναμένεται αύριο να βρεθεί 
ενώπιον ανακριτή μαζί με τους δικηγόρους του. Κοντά 
του βρίσκονται και οι γονείς του, οι οποίοι δεν μπορούν 
να συνειδητοποιήσουν πως ο γιος τους έφτασε μέχρι το 
έγκλημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί θα ζητή-
σουν άρση απορρήτου του κινητού της 26χρονης για να 
δουν μηνύματα και συνομιλίες που πιθανόν αυτό να τους 
αποκαλύψει σημαντικά στοιχεία για τη σχέση που είχε με 
τον δράστη.

Σύμφωνα με την πρώτη ιατροδικαστική εξέταση που 
πραγματοποιήθηκε από τον ιατροδικαστή Ηλία Μπογιό-
κα, η σορός φέρει κακώσεις που άλλες είναι ξεκάθαρο 
πως προκλήθηκαν κατά την πτώση στα βράχια και άλλες 
θέλουν επιπλέον εξήγηση. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι 

αρχές θέλουν να ρίξουν φως στα τελευταία δραματικά 
λεπτά της ζωής της 26χρονης κοπέλας, καθώς υπάρχουν 
υπόνοιες πως ο 30χρονος καθ’ ομολογίαν δολοφόνος 
κρύβει σημαντικά στοιχεία για τον τρόπο τέλεσης της 
αποτρόπαιας πράξης του.

Σ’ αυτό το συμπέρασμα έχουν οδηγηθεί, καθώς στη 
σορό της Γαρυφαλλιάς βρέθηκαν κακώσεις που δεν εξη-
γούνται τόσο εύκολα, αλλά θέλουν περισσότερο έλεγχο. 
Γίνεται λόγος πως η 26χρονη μπορεί να έπεσε και θύμα 
ξυλοδαρμού από τον 30χρονο άνδρα, ο οποίος πάνω 
στον αναίτιο θυμό του ξέσπασε στην άτυχη κοπέλα, με 
αποτέλεσμα πριν την ρίξει από τα βράχια να την χτύπησε 
στο κεφάλι προκαλώντας της επιπλέον τραύματα.

Για τον λόγο αυτό τα αποτελέσματα των εγκληματο-

λογικών εργαστηρίων μέσα στο επόμενο διάστημα θα 
δώσουν τις οριστικές απαντήσεις λύνοντας πολλά από τα 
ερωτηματικά που έχουν προκύψει αυτή την ώρα. Σημα-
ντικά θα είναι επίσης και τα στοιχεία που θα προκύψουν 
από το σημείο της πτώσης ώστε ο ιατροδικαστής να έχει 
μια πλήρη εικόνα πριν την τελική του έκθεση.

Όπως αναφέρει στο protothema.gr ειδικός των 
ερευνών η ανάκριση θα ξεκαθαρίσει την όλη κατάστα-
ση: «Υπάρχουν κακώσεις στο κεφάλι, αυτή είναι η αλήθεια. 
Τώρα από πού προέρχονται θα το βρούμε. Είναι κακώσεις 
κατά την πτώση στα βράχια, από κάτι άλλο (;), τίποτα δεν θα 
μείνει κρυφό. Από την ανάκριση θα βγουν όλα. Όλα εξετά-
ζονται. Κάποια από τα χτυπήματα φαίνονται να είναι από την 
πτώση και κάποια άλλα θέλουν επιπλέον εξήγηση».

Συγγενείς και φίλοι στο Βέλο κήδεψαν την 26χρονη φαρμακοποιό, ένα ακόμη θύμα γυναικοκτονίας

φω
το

γρ
αφ

ία
: p

ro
to

th
em

a.
gr



ΔΕΥΤΕΡΑ  19  ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 ΠΟΛΙΤΏΝ
Γνώμη22

Φιλιώ Πυργάκη: Έσβησε η Μούσα του Δημοτικού Τραγουδιού
Ο επικήδειος λόγος του Σπύρου Σταματόπουλου που συγκίνησε – Διεθνές Φεστιβάλ Δημοτικού 

Τραγουδιού στο όνομά της

Κοινωνία

Έ
φυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών, το Σάββατο 
17 Ιουλίου, η σημαντική εκπρόσωπος του δημο-
τικού τραγουδιού,  Φιλιώ Πυργάκη, η οποία τα 
τελευταία χρόνια έδινε μάχη με τον καρκίνο. Η 

είδηση του θανάτου της σκόρπισε θλίψη σε όλους τους 
Έλληνες, λάτρεις και μη του παραδοσιακού δημοτικού 
τραγουδιού. 

Η Φιλιώ Πυργάκη γεννήθηκε στον  Ασπρόκαμπο 
Κορινθίας  το 1939 και τραγουδούσε σε πανηγύρια από 
την ηλικία των 14 ετών, από το 1953. Ύστερα από ένα ατύ-
χημα που είχε, μετακόμισε στην Αθήνα, όπου παρουσιά-
στηκε στη δισκογραφική εταιρία Columbia, με την οποία 
κυκλοφόρησε πολλούς δίσκους 45 στροφών.

Ο πρώτος της δίσκος κυκλοφόρησε το 1967 και λεγό-
ταν «Βαρέθηκα τα νιάτα μου», με μουσική και στίχους 
του Κώστα Κοντογιώργη, ο οποίος την είχε εντάξει στην 
ορχήστρα του. Αργότερα, αναγνωρίστηκε στον χώρο του 
Δημοτικού τραγουδιού και παράλληλα συνεργάστηκε με 
μεγάλους και σπουδαίους μουσικούς.

Η Φιλιώ Πυργάκη πέρα απο την Ελλάδα έκανε πολλές 
εμφανίσεις στο εξωτερικό (π.χ. στις ΗΠΑ, στον Καναδά, 
στην Αυστραλία, στην Σκανδιναβία κ.α) και ετσι κυκλο-
φόρησε σε παρα πολυ κόσμο το νεοδημοτικό τραγούδι 
με μεγάλη επιτυχία.

Υπολογίζεται ότι έχει κυκλοφορήσει πάνω από 200 δι-
αφορετικούς δίσκους όλων των μορφών.

Η κηδεία της έγινε στην Άκοβα του Άργους και όπως 
ήταν φυσικό παραβρέθηκε πλήθος κόσμου. Μεταξύ αυ-
τών ο δήμαρχος Σικυωνίων Σπύρος Σταματόπουλος, ο 
οποίος στον συγκινητικό επικήδειο λόγο του, αναφέρθη-
κε στην απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σικυωνίων 
να μετονομάσει οδό ή πολιτιστικό κτήριο του δήμου του 
στο όνομα της αείμνηστης αλλά και να θεσμοθετήσει Διε-
θνές Φεστιβάλ Δημοτικού Τραγουδιού, Δημοτικής Μου-
σικής και Παράδοσης με το όνομα «Φιλιώ Πυργάκη».

Αναλυτικά ο Σπύρος Σταματόπουλος ανέφερε τα 
εξής: 

«Αγαπημένη μας Φιλιώ
Πάντα είχες έναν μοναδικό τρόπο να μας μαζεύεις γύρω 

σου. Σε κάθε εμφάνισή σου, προστρέχαμε να ακούσουμε 
τη φωνή σου, να ταξιδέψουμε μαζί σου στα μονοπάτια της 
δημοτικής μας παράδοσης.

Μεγάλωσες γενιές και γενιές Ελλήνων. Μας μεγάλωσες 

ως πραγματική μάνα του δημοτικού τραγουδιού.
Τούτη τη φορά όμως είναι όλα διαφορετικά. Στις καρδιές 

μας έχει φωλιάσει ήδη ένα μεγάλο κενό, η απώλεια της 
στιβαρής παρουσίας σου, μιας σπουδαίας προσωπικότη-
τας, που γέμιζε τα γλέντια μας με αξιοπρέπεια, με ήθος και 
με σεβασμό στην πολιτιστική μας κληρονομιά.

Από όταν ξεκίνησες τα πρώτα σου βήματα, στον Ασπρό-
καμπο, εκεί που στα 14 σου μόλις, έπιασες το μικρόφωνο 
και τους μάγεψες όλους με τη μελωδική φωνή σου, ήσουν 
για τον τόπο μας, αλλά και για όλη την Ελλάδα, και τον απα-
νταχού Ελληνισμό ένα φωτεινό σημείο αναφοράς για κάθε 
χαρά και γλέντι, σε κάθε μικρό και μεγάλο χωριό, σε κάθε 
πόλη στην Πατρίδα μας και το Εξωτερικό. Αντιπροσώπευες 
πάντα την καθάρια ελληνική ψυχή, που γλεντούσε όμορφα 
και αυθεντικά στα γνήσια ελληνικά πανηγύρια.

Έμεινες πάντα προσιτή, καλοδεχτική κι ανθρώπινη χω-
ρίς να θαμπωθείς από τα φώτα της αναγνώρισης και της 
δημοσιότητας, ήσουν πάντα η δικιά μας Φιλιώ, η ξεχωρι-
στή, αξιοπρεπής παρουσία, που συγκινούσε με τη φωνή 
της και κέρδιζε με την παρουσία της.

Πώς να ξεχάσω τις συναντήσεις μας, είτε σε γλέντια και 
πανηγύρια, αλλά και στην εκδήλωση που διοργανώθηκε 
για να τιμήσουμε τη συνολική παρουσία σου στο ελληνικό 
παραδοσιακό δημοτικό τραγούδι, όπου υποκλίθηκαν δε-
κάδες διάσημοι καλλιτέχνες. Πώς να ξεχάσω τη σεμνότητα 
και την ταπεινότητα, που σε έκαναν ξεχωριστή και τόσο δι-
αφορετική, μια πραγματική αρχόντισσα της δημοτικής μας 
παράδοσης.

Σήμερα, σε αποχαιρετούμε αηδόνι του Ασπρόκαμπου, 
μα δεν σε ξεχνούμε. Θα μας συντροφεύουν τα τραγούδια 
σου. Ανεξίτηλο θα μείνει το στίγμα σου στο ελληνικό δη-
μοτικό τραγούδι.

Ο δήμος Σικυωνίων θα διατηρήσει τη μνήμη σου ζωντα-
νή και γι’αυτό το λόγο συνεδρίασε εκτάκτως το Δημοτικό 
Συμβούλιο, όπου αποφασίστηκε ομόφωνα: 

Να παραστεί σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο στην 
εξόδιο ακολουθία της εκλιπούσης

Να εκφράσει τα θερμά και ειλικρινή συλλυπητήρια του 
στην οικογένεια της. 

Να κατατεθούν, κατά την επιθυμία της οικογένειας, αντί 
στεφάνου χρήματα στην Ογκολογική Μονάδα Παίδων «Ελ-
πίδα».

Να επιδοθεί το παρόν ψήφισμα στην οικογένεια και να 
δημοσιευθεί στον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο.

Να αναγνωστεί το παρόν ψήφισμα από τον πρόεδρο του 
δημοτικού συμβουλίου κατά την τέλεση της εξοδίου ακο-
λουθίας.

Να δοθεί το όνομα της αείμνηστης σε κεντρική οδό και 
σε πολιτιστικό κτήριο στην ευρύτερη περιοχή του δήμου 
Σικυωνίων.

Αλλά και να θεσμοθετηθεί Διεθνές Φεστιβάλ Δημοτικού 
Τραγουδιού, Δημοτικής Μουσικής και Παράδοσης με το 
όνομα «Φιλιώ Πυργάκη».

Γιατί ό,τι μας δίδαξες με τον τρόπο σου, με το τραγούδι 
σου και την ηθική σου, ως αληθινή Μούσα του ελληνικού 
δημοτικού τραγουδιού, δεν θα χαθεί. Θα φροντίσουμε να 
μείνει ως φωτεινός σηματοδότης για το μέλλον του τόπου 
μας.

Στον ύστατο χαιρετισμό, ας μου επιτραπεί να χρησιμο-
ποιήσω παραλλαγμένα λίγο, τα λόγια ενός τσάμικου που 
ακούσαμε πολλές φορές να ερμηνεύεις με την καθαρή 
βαθιά φωνή σου:

«Σου παραγγέλνω μαύρη γη κι αραχνιασμένο χώμα..
αυτό τ’ αηδόνι, που σου στέλνουμε, να μην το αραχνιά-

σεις..
Βάλτου να φάει, βάλτου να πιεί, βάλτου να τραγουδήσει»
Καλό ταξίδι Αρχόντισσα! Καλό ταξίδι Φιλιώ!».
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Σε χρήση 400 μικρών κολυμβητών 
η μικρή πισίνα του κολυμβητηρίου στο Δ.Α.Κ. 

Την μικρή πισίνα του Κολυμβητηρίου της Κορίν-
θου μπορούν να απολαμβάνουν από την Τετάρτη 7 
Ιουλίου, οι μικροί κολυμβητές της πόλης μας. Πρό-
κειται για 400 και πλέον παιδιά ηλικίας 4 έως 7 ετών 
τα οποία αναζητούσαν για την προπόνησή τους γει-
τονικές αθλητικές δομές.

«Είμαι στην ευχάριστη θέση να σας πω πως από 
σήμερα το μικρό κολυμβητήριο είναι διαθέσιμο για 
τους μικρούς μας φίλους, Ο χώρος ήταν κλειστός 
τα τελευταία 5 χρόνια, είχαμε δεσμευτεί για τις επι-
σκευές και την επαναλειτουργία του κι αυτό κάνουμε 

απόψε» ανέφερε ο Δήμαρχος Κορινθίων Βασίλης 
Νανόπουλος εξάροντας την δουλειά που έχει γίνει 
από τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του ΚΕΠΑΠ 
και στον χώρο του Δ.Α.Κ και ανακοινώνοντας πως 
σύντομα, μέσα από την χρήση των Ανανεώσιμων 
Πηγών Ενέργειας, το κόστος λειτουργίας θα μειωθεί 
σημαντικά.

Ο Πρόεδρος του ΚΕΠΑΠ Θεμιστοκλής Κουτσο-
γκίλας έκανε λόγο για άψογη συνεργασία με τον 
Αντιπρόεδρο Γιώργο Μαγκλάρα και το προσωπικό, 
το οποίο παρότι λιγοστό ανταποκρίνεται σε όλες τις 

ανάγκες 3 κλειστών γυμναστηρίων και 11 γηπέδων. 
Προανήγγειλε δε σε ένα μήνα από σήμερα αναλυτική 
παρουσίαση όλων των παρεμβάσεων στους αθλητι-
κούς χώρους. 

Ο Αντιπρόεδρος Γιώργος Μαγκλάρας από την 
πλευρά του ανακοίνωσε πως το στάδιο της Κορίνθου 
από τις αρχές του Σεπτέμβρη θα διαθέτει, 3 φορές 
την εβδομάδα, νοσηλευτή. 

Μικροί κολυμβητές, γονείς και μέλη του Ναυτικού 
Ομίλου Κορίνθου έδωσαν το παρόν στην μικρή τε-
λετή. 

ΨΙΛΙΚΑ - ΜΑΝΑΒΙΚΗΨΙΛΙΚΑ - ΜΑΝΑΒΙΚΗ

Περιγιάλι ΚορινθίαςΠεριγιάλι Κορινθίας
τηλ. 27410 89051τηλ. 27410 89051

Δήμος Κορινθίων
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Νέος Θρίαμβος για τον ΑΚΑΜΑ στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα

& 2741 055850

Cafe_cocktail_resto

Always the sun
Παραλία Βραχατίου

Παρά τις δυσκολίες λόγω πανδημίας ο βοχαΐτικος σύλλογος κατάφερε να διακριθεί

Σ
ε μια από τις πιο κρίσιμες και 
δύσκολες χρονιές, το Πανελλήνιο 
Πρωτάθλημα Εφήβων και Νέων 

ολοκληρώθηκε με ένα νέο θρίαμβο 
για τον «ΑΣ Ακάμας», που συγκόμισε 
4 μετάλλια. Ο Α.Σ. Ακάμας Καράτε, 
ένας σύλλογος ο οποίος βρίσκεται στο 
μητρώο συλλόγων, καθώς και έχει 
ειδική αθλητική αναγνώριση, κατοχύ-
ρωσε με αυτό τον τρόπο την αθλητική 
αναγνώρισή του και κατάφερε να δια-
σφαλίσει τη μοριοδότηση στους αθλη-
τές, που ανέβηκαν στο βάθρο των 
μεταλλίων στο πιο απαιτητικό εθνικό 
πρωτάθλημα. 

Οι αθλητές του Συλλόγου κατάφε-
ραν να ξεχωρίσουν καθώς: Ο Αθανα-
σούλιας Κωνσταντίνος έλαβε τη 2η 
θέση στην κατηγορία kumite εφήβων 
-52kg. Ο Παναγιωτάκης Γεώργιος 
έλαβε την 3η θέση στην κατηγορία 
των kata Νέων ανδρών και την 3η 
θέση στην κατηγορία kimite νέων 
ανδρών +76kg. Η Θεοδώρου Φα-
νουρία-Αντωνία έλαβε την 2η θέση 
στην κατηγορία kumite νέων γυναι-
κών -48kg. Επίσης αξιοπρεπέστατες 
ήταν οι παρουσίες των Αρσουλικ, 
Βλάχου, Γεώργου, Κελάρη, Λυ-
κούρα, Παπαδοπούλου, Χάντε και 

του Ντριζάρη Γρηγόρη που έλαβε 
την 5η θέση στην κατηγορία kumite 
εφήβων +70kg.

Ο προπονητής Αργύρης Κωνστα-
ντίνου τόνισε ότι: «Εδώ και 1,5 χρόνο 
διανύουμε μια πρωτόγνωρη κατάστα-
ση, αφού πάγωσαν τα πάντα: δουλει-
ές, αθλητισμός, διασκέδαση. Όχι όμως 
και τα όνειρα των παιδιών μας και η 
δίψα τους για διάκριση. Με σχεδόν 1 
μήνα ολοκληρωμένης προπόνησης 
κατάφεραν αυτά τα σπουδαία κατορ-

θώματα. Είμαι πολύ περήφανος» τό-
νισε ο Αργύρης Κωνσταντίνου, «για 
αυτά τα παιδιά. Το μέλλον είναι όλο 
δικό τους, καθώς οι διακρίσεις τους 
αυτές τους θέτουν υποψήφιους για 
συμμετοχή στους βαλκανικούς τους 
ευρωπαϊκούς και Μεσογειακούς 
αγώνες που θα γίνουν προσεχώς. 
Με δουλειά και φυσικά την αμέριστη 
στήριξη των γονιών τους είναι ικανοί 
να πετύχουν σπουδαία πράγματα», 
κατέληξε.


