
ΓνώμηΠΟΛΙΤΏΝ
15νθήμερη ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ www.gnomipoliton.com  //  gnomipoliton@gmail.com

 ISSN: 2732-7973

Ο Μίκης ΘεοδωράκηςΟ Μίκης ΘεοδωράκηςΟ Μίκης ΘεοδωράκηςΟ Μίκης Θεοδωράκης
■■  σελ.  σελ.  12-1312-13

ΔΉΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Αποστολή βοήθειας και ανθρωπιάς 
στην πυρόπληκτη Γορτυνία

Πολιτισµός, χορός, µουσική, παράδοση 
και λαογραφία από τον Πολιτιστικό και 
Λαογραφικό Σύλλογο Βόχας    

■ σελ.  17

ΔΉΜΟΣ BΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ
Ανεξαρτητοποιήθηκε 
ο δηµοτικός σύµβουλος 
της µειοψηφίας Μιχ. Λιάκος

■ σελ.  10

πέρασε στην αιωνιότηταπέρασε στην αιωνιότηταπέρασε στην αιωνιότηταπέρασε στην αιωνιότητα

■■  σελ.  σελ.  77
2.845 µαστογραφίες και 2.259  τεστ Παπανικολάου  
πραγµατοποιήθηκαν Δωρεάν

■■  σελ.  σελ.  88

Το αίτηµα συνυπογράφουν οι δήµαρχοι Σικυωνίων, Βέλου-Βόχας και  ΝεµέαςΤο αίτηµα συνυπογράφουν οι δήµαρχοι Σικυωνίων, Βέλου-Βόχας και  Νεµέας

ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΙΕΣΤΗΡΙΟΥ: Έσκασε και δεύτερη ανεξαρτητο- 
ποίηση από την µειοψηφία, του Γιώργου Καµπίτη

Τις ζωοτροφές, που συλλέχθηκαν από το υστέρηµα των κτηνοτρόφων της Στυµφαλίας Τις ζωοτροφές, που συλλέχθηκαν από το υστέρηµα των κτηνοτρόφων της Στυµφαλίας 
και του Φενεού, παρέδωσε ο ίδιος ο δήµαρχος Σικυωνίων Σπύρος Σταµατόπουλοςκαι του Φενεού, παρέδωσε ο ίδιος ο δήµαρχος Σικυωνίων Σπύρος Σταµατόπουλος

■ σελ.  9

Ολοκληρώθηκαν µε µεγάλη επιτυχία σε Ζευγολατιό και Βραχάτι Ολοκληρώθηκαν µε µεγάλη επιτυχία σε Ζευγολατιό και Βραχάτι 
οι εκδηλώσεις-αφιερώµατα στον παλιό Ελληνικό Κινηµατογράφο, οι εκδηλώσεις-αφιερώµατα στον παλιό Ελληνικό Κινηµατογράφο, 
αλλά και στην Σταφίδααλλά και στην Σταφίδα

Λαϊκό προσκύνηµα στο σπίτι του στο Βραχάτι - Τι λέει το ψήφισµα του δήµουΛαϊκό προσκύνηµα στο σπίτι του στο Βραχάτι - Τι λέει το ψήφισµα του δήµου

Τρεις δήµοι ζητούν Τρεις δήµοι ζητούν 
οριζόντιες αποζηµιώσεις οριζόντιες αποζηµιώσεις 
για τη σουλτανίναγια τη σουλτανίνα
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ΤΑΣΟΣ ΓΚΙΟΛΉΣ, ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΉΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Ολοκληρώθηκε στην Κορινθία το πρόγραµµα 
“Η Ελλάδα κατά του καρκίνου”



ΠΕΜΠΤΗ 9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021

ΠΟΛΙΤΏΝ
Γνώμη Με το καλημέρα� 2

Θερμά Συγχαρητήρια στους μαθητές μας
• Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών 

Υπηρεσιών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

• Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο 
Πατρών

• Οικονομικών Επιστημών, Εθνικό Καποδιστριακό 
Παν/μιο Αθηνών

• Μαθηματικό Πάτρας

• Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, 
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

• Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής 
(Αιγάλεω) Παν/μιο Δυτ. Αττικής

ΦΡΟΝΤΙΣΤΉΡΙΟ ΜΕΣΉΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΉΣ

Αχέπανς 4, Βέλο
τηλ. 6944 662514

Επιστροφή  στα θρανία με Χαμόγελο!
Σχολικά bazaars, πάντα με ασφάλεια, 

από «Το Χαμόγελο του Παιδιού»
«Το Χαμόγελο του Παιδιού» υποδέχεται τη νέα σχολική χρονιά με ολοκαί-

νουργια προϊόντα. Στα σχολικά bazaars που διοργανώνει, σε πολλές περιοχές 
της Ελλάδας, οι φίλοι του Οργανισμού θα βρουν μια μεγάλη συλλογή από τετρά-
δια, μπλοκ ζωγραφικής, μολύβια, γόμες, στυλό, μαρκαδόρους, ξυλομπογιές, σε 
νέα σχέδια καθώς και άλλα είδη, εξαιρετικής ποιότητας, φιλικά προς το περιβάλ-
λον, σε προσιτές πάντα τιμές. 

Με την απόκτησή σχολικών ειδών από «Το Χαμόγελο του Παιδιού» , μαθητές, 
εκπαιδευτικοί, γονείς και φίλοι υποστηρικτές, στηρίζουν τα παιδιά που μεγαλώ-
νουν στα 14 Σπίτια του, καθώς και τις δράσεις του Οργανισμού.

Αξίζει να σημειωθεί πως 
«Το Χαμόγελο του Παιδιού» 
το Α’ εξάμηνο του 2021, στις 
δύσκολες συνθήκες της παν-
δημίας, διατηρώντας τα ισχυ-
ρά του αντανακλαστικά και 
με αίσθημα ευθύνης στήριξε 
23.878 παιδιά και τις οικογέ-
νειές τους. Εδώ και 25 χρόνια 

βρίσκεται δίπλα σε κάθε παιδί σε ανάγκη προσφέροντας σταθερές και ποιοτικές 
υπηρεσίες, καθημερινά και πανελλαδικά.   

Τα είδη του Οργανισμού μπορείτε να τα βρείτε και στο e-shop μας: https://
www.hamogelo.gr/gr/el/eshop/scholika/ ή να επικοινωνήσετε 

στα τηλ. 210 330614011040 ή 11040 (αστική χρέωση).
 Βαzaar του Οργανισμού θα πραγματοποιηθεί και στην Κόρινθο,

Στο Εμπορικό Πάρκο “Mare West”
το Σάββατο 11 Σεπτεμβρίου, ώρες 9:00 – 20:00

Δικαίωση του αγώνα ολόκληρου του εκπαιδευτικού 
κινήματος οι 231 μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών 

στα σχολεία της Κορινθίας
Μετά από 12 ολόκληρα χρόνια 

μνημονιακής απαγόρευσης διορι-
σμών στην εκπαίδευση το Τμήμα 
Παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική 
Συμμαχία Κορινθίας χαιρετίζει την 
πρόσληψη 231 νέων εκπαιδευτικών 
(127 στην Πρωτοβάθμια και 104 στη 
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση) στον 
Νομό μας. 

Πρόκειται για δικαίωση του αγώ-
να ολόκληρου του εκπαιδευτικού 
κινήματος. Αγώνα, που υποχρέωσε 
τελικώς την κυβέρνηση ΝΔ, παρά τις 
καθυστερήσεις, να πραγματοποιήσει 
τους πρώτους διορισμούς στη Γενι-
κή Αγωγή.

Ο υπουργός κ. Δήμας, με ανακοί-
νωσή του στο fb, επιχαίρει για τους 
διορισμούς αυτούς χωρίς να λέει 
λέξη για το πώς, πότε και από ποιους 
προγραμματίστηκαν και εξασφαλί-
στηκαν οι αναγκαίοι πόροι. Ο κ. Δή-
μας γνωρίζει ότι :
• Η προηγούμενη κυβέρνηση ΣΥΡΙ-

ΖΑ – ΠΣ ψήφισε στη Βουλή νόμο 
για τους διορισμούς με την αναλο-
γία 1:1 (1 φεύγει – 1 προσλαμβά-
νεται) και είχε εγγράψει στον προ-
ϋπολογισμό του 2019 το σχετικό 
κονδύλι.

• Η ΝΔ δεν το είχε ψηφίσει. Αντίθετα 
στο προεκλογικό της πρόγραμμα 
για τους διορισμούς επαγγελόταν 
το «5 φεύγουν - 1 προσλαμβάνε-
ται»,  κάτι που σημαίνει ότι στην 
Κορινθία σήμερα θα είχαν προ-
σληφθεί 43 όλοι και όλοι εκπαι-
δευτικοί και στις δύο βαθμίδες.

• Η ΝΔ καθυστέρησε, εσκεμμένα και 

αδικαιολόγητα, έναν χρόνο τους 
προγραμματισμένους διορισμούς 
στην Ειδική Αγωγή και δύο ολό-
κληρα χρόνια τους διορισμούς 
στην Γενική.
Το Τμήμα Παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ-

ΠΣ Κορινθίας εύχεται στους νέους 
εκπαιδευτικούς, καλή επιτυχία στο 
δύσκολο αλλά τόσο όμορφο αγώνα 
ζωής που συνεχίζουν από μια νέα 
θέση, αφού οι περισσότεροι έχουν 
υπηρετήσει αναπληρωτές σε σχο-
λεία σε όλες τις γωνιές της Ελλάδας. 

Τώρα, τους δίνεται η δυνατότη-
τα να κάνουν ακόμα πιο ουσιαστική 
δουλειά σε ένα σταθερό πλαίσιο ερ-
γασίας. Να βλέπουν τους μαθητές 
τους να μεγαλώνουν, να εξελίσσο-
νται, να προοδεύουν και να προκό-
βουν στην κοινωνία, απολαμβάνο-
ντας καλύτερη ποιότητα ζωής. Δεν 
υπάρχει μεγαλύτερη ικανοποίηση 
για τους εκπαιδευτικούς. Εμείς θα 
είμαστε πάντα πλάι τους.

Τμήμα Παιδείας ΝΕ ΣΥΡΙΖΑ-Προο-
δευτική Συμμαχία Κορινθίας



Οι παραπάνω μαθητές παρακολούθησαν ένα ή περισσότερα μαθήματα στο φροντιστήριό μας.

Συγχαρητήρια 
στους μαθητές μας!

Η εκπαιδευτική μας 
προσπάθεια 
συνεχίζεται...

ΜΑΘΉΜΑΤΑ: 
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ, 
ΦΥΣΙΚΗ, 
ΧΗΜΕΙΑ,
ΒΙΟΛΟΓΙΑ, 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΉ ΣΠΟΥΔΏΝ: 
ΣΙΔΕΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, 
ΣΙΔΕΡΗΣ ΦΩΤΗΣ, 
ΝΙΚΟΣ  ΛΕΚΚΑΣ
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ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2020-2021
ΙΩΑΝΝΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ
ΒΛΑΣΣΗ ΕΛΙΤΙΝΑ ΧΗΜΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3η
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ
ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΚΑΡΩΝ
ΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΘΗΝΑΣ
ΜΗΤΣΟΥΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΤΡΑΣ 1η
ΜΗΤΣΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ ΧΗΜΙΚΟ ΠΑΤΡΑΣ
ΤΑΤΣΗ ΕΛΠΙΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΤΡΑΣ
ΜΟΥΣΑΔΗΣ-ΤΣΕΛΩΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ 7ος
*** *** ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΗΜΙΚΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΤΟΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΑΘΗΝΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ
ΜΠΙΩΤΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ
ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
ΣΟΥΚΟΥΛΗ ΕΥΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΡΟΔΟΣ
ΡΑΠΟΥΣΑΙ ΖΟΡΑΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ΧΑΤΖΕΛΗΣ ΝΙΚΟΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΠΑΡΤΗ
ΡΙΖΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΡΙΠΟΛΗ
ΚΑΤΕΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΤΡΑΣ
ΚΑΤΣΑΒΡΙΑ ΧΡΥΣΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΠΑΤΡΑΣ
ΑΣΛΑΝΙ ΚΑΛΝΤΡΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΤΖΑΦΕΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΑΘΗΝΑΣ
ΣΠΟΥΝΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΡΙΠΟΛΗ
ΜΠΙΤΣΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΡΙΠΟΛΗ
ΜΑΡΣΙ ΜΑΡΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΓΟΥΜΕΝΟΣ ΑΡΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ

ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ - Ν. Καζαντζάκη 4  |  τηλ.: 27410 55136
ΒΡΑΧΑΤΙ - Ελ. Βενιζέλου 60  |  τηλ.: 27410 55456  |  κιν.: 6942 602535

Συγχαρητήρια σε όλους!

25 χρόνια το φροντιστήριο των επιτυχιών
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Δήλωση του βουλευτή Γ. Ψυχογιού για 
την αναστολή εργασίας υγειονομικών 

στο νοσοκομείο Κορίνθου

Α
πό 1η Σεπτεμβρίου 61 εργαζόμενοι του 
Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου τέθη-
καν σε αναστολή εργασίας, αναγκασμέ-
νοι να επιστρέψουν και τον προκατα-
βαλλόμενο μισθό του Σεπτεμβρίου.

Η κυβέρνηση, παρά το τεράστιο λειτουργικό 
πρόβλημα που θα δημιουργηθεί σε  όλες τις δη-
μόσιες δομές, κινείται αυταρχικά με κοινωνική 
αναλγησία και υπονόμευση της ανθεκτικότητας 
του ΕΣΥ, που μόνο του μαζί με το προσωπικό 
του, σήκωσε το βάρος του Covid-19 χωρίς να 
γίνει ούτε μια μόνιμη πρόσληψη. Αναζητά εξιλα-
στήρια θύματα για την αδυναμία της να ελέγξει 
την πανδημία, αλλά και την αποτυχία της εμβο-
λιαστικής εκστρατείας, που παρά και την δική 
μας ξεκάθαρη στήριξη, έχει φέρει την Ελλάδα 
στην τελευταία θέση της Ευρώπης κάτω από 
την Ουγγαρία του ακροδεξιού Όρμπαν και βέ-
βαια, τον κ. Πλεύρη Υπουργό Υγείας!

Η εμμονή λοιπόν στην εφαρμογή της ρύθ-
μισης οδηγεί στην εξαθλίωση αυτών που χει-
ροκροτούσε υποκριτικά η κυβέρνηση με την 
στέρηση μισθού, την απόλυση συμβασιούχων 
και την αντικατάσταση τους μέσω πελατειακών  
μηχανισμών και την είσοδο ιδιωτικών εταιρει-

ών στο ΕΣΥ με πρόσχημα την κάλυψη των κε-
νών σε ανθρώπινο δυναμικό.

Η αναστολή εφαρμογής του Νόμου είναι η 
μόνη λύση, καθώς  και η έναρξη ενός σοβαρού  
διαλόγου με τους εκπροσώπους των εργαζο-
μένων στο ΕΣΥ και τις πολιτικές  δυνάμεις, με 
στόχο τον καθολικό και εκούσιο εμβολιασμό 
του προσωπικού  στις δομές υγείας, την ασφα-
λή φροντίδα των νοσηλευομένων ασθενών και 
την προετοιμασία  του ΕΣΥ για τις ανάγκες  της 
νέας φάσης της πανδημίας. 

Σε αυτή την κατεύθυνση, θα αξιοποιήσουμε 
κάθε μέσο που διαθέτουμε και θα κάνουμε πα-
ρεμβάσεις τόσο στη  Βουλή όσο και στο Νοσο-
κομειο Κορίνθου τις αμέσως επομενες μέρες,  
για την αναστολή εφαρμογής αυτής της τιμωρη-
τικής και δυσανάλογης διάταξης, που εκτός των 
άλλων  επιχειρεί να μεταθέσει τις ευθύνες της 
κυβερνητικής αποτυχίας στους εργαζόμενους.

Θα συνεχίσουμε όπως και όλο το προηγού-
μενο διάστημα  να είμαστε δίπλα στους υγειο-
νομικους και να ζητάμε   την ενίσχυση των δο-
μών Υγείας του  Νομού, και των εργαζόμενών 
σε αυτές, των εμβολιαστικών κέντρων, και της 
θωράκισης της τοπικής κοινωνίας. 

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

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

Υγειονομικοί Κορινθίας 
σε αναστολή: 
“Είναι απαραίτητη η 
παρουσία όλων στο ΕΣΥ 
και δεν περισσεύει κανένας”

Α πό την έναρξη της πανδημίας,  εδώ και 19 
μήνες,  στηρίζουμε με όλες μας τις δυνάμεις 
το ΕΣΥ και τον συνάνθρωπό μας.

Δεν βρισκόμαστε εκτός μάχης λόγω δικής μας 
επιλογής, αλλά μετά από επιλογή άλλων,  που προ-
φανώς θεώρησαν ότι περισσεύει προσωπικό.

Είμαστε κατά του υποχρεωτικού εμβολιασμού 
για το συγκεκριμένο εμβόλιο.

Δεν είμαστε κατά του εμβολιασμού γενικότερα, 
αρκεί να είναι προσωπική επιλογή για όποιον τον 
επιλέγει και με την ελεύθερη βούλησή του.

 Ο κοινωνικοοικονομικός αποκλεισμός ως άμε-
ση συνέπεια  μη συμμόρφωσης είναι ένα ακραίο 
μέτρο που διχάζει την κοινωνία. Δείχνει αχαριστία, 
έλλειψη σεβασμού  και τιμωρητική διάθεση σε αν-
θρώπους που έδωσαν την ψυχή τους όλο αυτό το 
διάστημα. 

Δεν είμαστε επικίνδυνοι για κανέναν, αυτή είναι 
μια εσφαλμένη πληροφορία.

Είμαστε πολύ σχολαστικοί στα μέτρα προστασί-
ας, χρησιμοποιούμε μάσκα, αντισηπτικά, τηρούμε 
όλους τους κανόνες υγιεινής.

Προσερχόμαστε στην εργασία μας υγιείς με 
ΑΡΝΗΤΙΚΟ τεστ, επομένως δεν έχουμε τον ιό και 
συνεπώς δεν έχει λόγο κάποιος να φοβάται να 
κολλήσει από εμάς επειδή είμαστε ανεμβολίαστοι. 

Επίσης το γεγονός ότι δεν έχουμε νοσήσει εως 
τώρα είναι η απόδειξη του πόσο προσεκτικοί είμα-
στε.

Επισημαίνουμε ακόμη ότι σύμφωνα με επίσημες 
δηλώσεις  η χώρα μας  διαθέτει από τα υψηλότερα 
ποσοστά εμβολιασμού υγειονομικών   στην Ευρώ-
πη.

Ζητούμε την απόσυρση αυτού του νόμου και την 
άμεση επιστροφή μας στις θέσεις εργασίας μας. 

Είναι απαραίτητη η παρουσία όλων στο ΕΣΥ και 
δεν περισσεύει κανένας.

Τέλος θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους αυ-
τούς που μας στέλνουν μηνύματα συμπαράστασης. 

Είστε πολλοί, είστε κοντά μας και σας ευχαρι-
στούμε.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
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Ή σελίδα του Λέωντος...
Αγαπητοί  τηλεθεατές, μπορεί να είχα-

με κάποιες μικρές αστοχίες στην κατα-
πολέμηση του κορονοϊού και στην αντιμε-
τώπιση των πυρκαγιών αλλά τον ατσάλινο 
τοίχο του Έβρου δεν θα τον περάσει κου-
νούπι. Μπορεί να κάηκε η χώρα, αλλά αυτά 
τα κάρβουνα είναι δικά μας και δε θα μας τα 
πατήσει κανείς βάρβαρος. Ή έχουμε κράτος 
με ‘πυγμή’ ή δεν ‘έχουμε!!!

Πολύ  κλάψαμε για τις γυναίκες του 
Αφγανιστάν που θα ζήσουν σε μια 

κόλαση από τους Ταλιμπάν. Δε χρειάζεται 
όμως να μας κουβαληθούνε εδώ, μπορού-
με να δηλώνουμε τη συμπαράσταση μας και 
τη χριστιανική μας αγάπη και από μακριά. 
Άσε που μπορεί να μας χαλάσουμε και το 
ελληνοχριστιανικό μας DNA!!!

Νέος  επιστημονικός κλάδος αναδεί-
χτηκε μέσα από τις στάχτες της φω-

τιάς. Οι ‘Πυρκαγιολόγοι’ (κατά το σεισμο-
λόγοι, επιδημιολόγοι κλπ). Πεδίο δράσης 
το διαδίκτυο (τηλεόραση δε βλέπω και δε 
μολογάω). Αν συλλέξουμε τις γνώμες και 
τις συμβουλές γράφουμε βιβλίο. Από τα 
κορυφαία που ψάρεψα.
** Για τις φωτιές στα πευκοδάση φταί-
νε αυτοί που μαζεύουν το ρετσίνι από το 
οποίο φτιάχνεται ως γνωστόν το νέφτι που 
είναι εύφλεκτο. Όπερ έδει δείξαι. Θάνατος 
στους ρετσινάδες λοιπόν.
** οι φωτιές είναι τιμωρία από το θεό επει-
δή κάποιοι έχετε περίεργες σεξουαλικές 
προτιμήσεις (άτιμα σας καταλάβαμε). 
Σόδομα και Γόμορα γίναμε!!!

Ανάμεσα  στα ‘ενδιαφέροντα που 
ακούστηκαν από τους ειδικούς ‘Πυρ-

καγιολόγους’ ήταν να εξαφανίσουμε όλα 
τα πεύκα από τη χώρα και να φυτέψουμε 
διάφορα άλλα βραδύκαυστα δένδρα (χα-
ρουπιές, βελανιδιές, πλατάνια κλπ). Εν-
διαφέρουσα πρόταση, ειδικά αν μας εξη-
γήσουν πως θα εξαφανίσουμε τα πεύκα, 
αλλά αν συνεχιστεί η ζέστη να ανεβαίνει 
και τα επόμενα χρόνια, για χουρμαδιές και 
φραγκοσυκιές μας βλέπω!!!

Τα παλιά  τα χρόνια, τότε που η χώρα 
ήταν ακόμη πρωτόγονη, θυμάμαι όταν 

είχαμε δασική φωτιά μάζευε το δασαρχείο 
τους άνδρες από τα γύρω χωριά και όλοι 
μαζί ρίχνονταν στη μάχη, με ότι εργαλεία 
είχε ο καθένας (τσεκούρια, φτυάρια κλπ). 
Και πρέπει να είχε αποτέλεσμα γιατί δε 
θυμάμαι τέτοιες καταστροφές. Τώρα πε-
ριμένουμε τα καναντέρ μοιραίοι και άβου-
λοι…!!!

Και πάνω  που θρηνούσαμε τα σταφύ-
λια που τα έκαψε ο καύσωνας, ήρθε 

η πύρινη λαίλαπα και έκαψε και το χώμα. 
Καταραμένη χρονιά φέτος!!!

Είδε και  αποείδε ο Μεγαλοδύναμος με 
την ανικανότητα μας να σβήσουμε τις 

φωτιές έστειλε μία καλή βροχή και καθα-
ρίσαμε. Ευχαριστούμε Πανάγαθε, αλλά σε 
παρακαλώ με μέτρο οι βροχές μην έχουμε 
τίποτα πλημμύρες πάλι και ξανατρέχουμε!!!

Η επιστημονική  επιτροπή του κυ-
βερνώντος κόμματος απεφάνθη ότι 

για τις φετινές πυρκαγιές, που κατέκαψαν 
η χώρα και την αδυναμία αντιμετώπισής  
τους, φταίει ο κακός μας ο καιρός, ήγουν η 
‘κλιματική αλλαγή’. Σημειωτέον ότι η κλι-
ματική αλλαγή ξεκίνησε πριν από δυο μόλις 
χρόνια. Μέχρι τότε, για ανάλογα φαινόμενα, 
φταίγανε οι άχρηστες ηγεσίες που κυβερ-
νούσαν. Ευτυχώς που μας το εξήγησαν γιατί 
είχαμε καταλάβει άλλα πράγματα!!!

Αμερικανός  υπουργός δήλωσε συντε-
τριμμένος από τη θλίψη του, για τις φω-

τιές που μας κατακαίνε και υποσχέθηκε ότι 
θα προσευχηθεί για μας. Δεν ξέρω τι είδους 
πρόσβαση έχει στις ανώτερες δυνάμεις, αλλά 
αν μας έστελνε και καμιά επιταγή με δολάρια, 
για υποστήριξη,  δε θα μας χάλαγε!!!

Άντε  να ‘ρθει καλοκαίρι να περιοριστεί ο 
κορονοϊός, 

άντε να ‘ρθει χειμώνας να περιοριστούν οι 
πυρκαγιές,
άντε να ‘ρθει ο Μόσκοβος να φέρει το ‘Ιλιού-
σιν’,
άντε να χιονίσει να δούμε άσπρη μέρα!!! 

Έχω την αίσθηση  ότι ο πλανήτης 
άρχισε να μας βαριέται και προσπαθεί 

πλέον να μας ξεφορτωθεί. Σεισμοί λιμοί, 
λοιμοί και καταποντισμοί…… αποκλείστηκε 
και ο θρύλος. Τα έσχατα του κόσμου!!!

Ο μεγαλόσχημος  ιερωμένος που 
ισχυριζόταν ότι ο κορονοϊός είναι τι-

μωρία από το θεό για τις σαρκικές ανω-
μαλίες μας και κόλλησε την επάρατο, από 
πείρα μιλούσε άραγε???

Δε θα μπαίνουν  στις τάξεις οι δάσκα-
λοι που είναι ανεμβολίαστοι. Θυμάμαι 

το πάλαι ποτέ (προ εξακοσίων ετών δηλα-
δή) όταν ήμουν μαθητής στο δημοτικό που 
μας έλεγχαν αν έχουμε κόψει τα νύχια μας 
και είτε μας ξυλοφόρτωναν, είτε μας έστελ-
ναν σπίτι μας για να συμμορφωθούμε. 
Επιστρέψαμε στην αγνή δεκαετία των 
sixties, αλλά αυτή τη φορά θα την πληρώ-
σουν οι δάσκαλοι!!!

Κε πρωθυπουργέ, τα κενά που αφή-
νουμε εμείς στην περιοχή λόγω αδρά-

νειας, είτε λόγω ιδεοληψίας, τα καλύπτει η 
Τουρκία. Κάντε τα δέοντα όσο είναι καιρός 
γιατί οι εξελίξεις δεν θα περιμένουν πότε 
θα ξυπνήσουμε. Για τη ‘Βόρεια Μακεδονία’ 
λέω και τα μνημόνια συνεργασίας που έχε-
τε στο συρτάρι, αν δεν καταλάβατε με το 
συμπάθιο!!!

Νέα επιτυχία  των αρίστων στον 
αθλητισμό. Μετά τα παράπονα που 

διατύπωσαν δημόσια οι πρωταθλητές μας 
στους ‘Ολυμπιακούς Αγώνες’ ήρθε και η 
ταπεινωτική αφαίρεση της πιστοποίησης 
του εργαστηρίου ελέγχου ντόπινγκ, από 
αρμόδιο διεθνή οργανισμό. Ο κ υπουρ-
γός(Αυγενάκης) φρόντισε να ξοδέψει χρή-
ματα για να τον φωτογραφίσουν στους 
αγώνες και όχι για τις ανάγκες του αθλη-
τισμού . Άξιος!!!

Λ.Σ. (26/08/2021)

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

Π οιες να ήταν άραγε οι τελευταίες σκέψεις αυτού του περήφανου ζώου που 
αντιμετώπισε τη μοίρα του ανήμπορο να αντιδράσει;

** Να σώθηκε τελικά το αφεντικό μου;
** Θα προλάβουν να σώσουν και μένα;
** Τα καθάρματα την κοπάνισαν!!!
** Υπάρχει στ’ αλήθεια παράδεισος άραγε ή όλα είναι ένα ψέμα;
Μόνο ΠΙΚΡΑ και ΟΡΓΗ!!! 
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Γκιολής: Ολοκληρώθηκε 
στην Κορινθία το πρόγραμμα 

“Η Ελλάδα κατά του καρκίνου”
2.845 μαστογραφίες και 2.259  τεστ Παπανικολάου  

πραγματοποιήθηκαν Δωρεάν

ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟ

ΑΣΣΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΗΛ. 27410 87149

Ι. Π. ∆ΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΓΡΑΕΡΙΟ

Ολοκληρώθηκε στην Κορινθία η διενέργεια 
δωρεάν μαστογραφιών και τεστ Παπανικολάου 
για τις γυναίκες των δήμων της Περιφερειακής 
Ενότητας, στο πλαίσιο του προγράμματος πληθυ-
σμιακού ελέγχου “Η Ελλάδα κατά του καρκίνου”, 
το οποίο υλοποιήθηκε από το Ελληνικό Ιδρυμα 
Ογκολογίας σε συνεργασία με τους δήμους και 
υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Το εν λόγω πρόγραμμα αφορά στην πρόληψη 
και έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του μαστού 

και του τραχήλου της μήτρας και στόχος του 
είναι η εξέταση όλων των γυναικών ηλικίας 25 
ετών και πάνω με τεστ Παπανικολάου και των 
γυναικών ηλικίας από 40 ετών και πάνω επιπρο-
σθέτως με μαστογραφία.

Οπως γνωστοποιεί, ειδικότερα, ο εντεταλμέ-
νος για θέματα υγείας περιφερειακός σύμβουλος 
Αγγελος Χρονάς, μέσω του εν λόγω προγράμμα-
τος έγιναν μαστογραφίες σε 2.845 γυναίκες και 
τεστ Παπανικολάου σε 2.259.

Συμβάσεις έργων υπέγραψε 
στην Κόρινθο ο περιφερειάρχης 
Πελοποννήσου Π. Νίκας

Παρεμβάσεις καθαρισμού στο 
οδικό δίκτυο της Κορινθίας

Τ ρεις συμβάσεις έργων υπέγραψε ο περιφερειάρχης Πελο-
ποννήσου Παναγιώτης Νίκας στα γραφεία της Π.Ε. Κορινθί-
ας, στην Κόρινθο, την οποία επισκέφθηκε σήμερα.

Η μία σύμβαση αφορά το προϋπολογισμού 1.700.000 ευρώ 
έργο συντήρησης της παλαιάς εθνικής οδού Κορίνθου – Αθηνών 
και Κορίνθου – Πατρών, μέσα στα όρια του νομού Κορινθίας. Η 
δαπάνη της σύμβασης είναι 646.000,01 ευρώ και η συνολική προ-
θεσμία περαίωσης του όλου έργου ορίστηκε σε 12 μήνες.

Ο Π. Νίκας υπέγραψε επίσης και δύο συμβάσεις αντιπλημμυρι-
κών έργων, μία δαπάνης 322.914,90 ευρώ και με αντικείμενο κα-
θαρισμό ρεμάτων σε περιοχές των Δήμων Βέλου – Βόχας, Σικυω-
νίων και Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης και μία δαπάνης 245.999,99 
ευρώ για ανάλογες εργασίες σε ρέματα σε περιοχές των Δήμων 
Κορινθίων, Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων και Νε-
μέας. Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου 
των πιο πάνω συμβάσεων ορίστηκε σε 24 μήνες.

Κατά την παρουσία του στην Κόρινθο, ο περιφερειάρχης εξέτα-
σε την πορεία υλοποιούμενων έργων, ενώ είχε συνεργασία και με 
υπηρεσιακούς παράγοντες για την επίλυση διοικητικών θεμάτων.

Σημειώνεται, τέλος, ότι έγινε προετοιμασία δύο συσκέψεων 
στην Π.Ε. Κορινθίας για σημαντικά θέματα -μία που θα αφορά στα 
αγροτικά θέματα της Περιφερειακής Ενότητας και μια δεύτερη, η 
οποία θα γίνει σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής, με αντι-
κείμενο τον δρόμο στις πυρόπληκτες περιοχές από τον Σχίνο μέχρι 
τα Βίλλια και Πόρτο Γερμενό.

 ■ Ολοκληρώθηκαν οι παρεμβάσεις της Π.Ε. Κορινθίας για 
τον καθαρισμό στον δρόμο Εξαμίλια – Κόρινθος.
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Σ
τη Γορτυνία και συγκεκρι-
μένα στα Τρόπαια βρέθη-
καν χθες Παρασκευή 20 
Αυγούστου τρία φορτηγά-

του Δήμου Σικυωνίων, τα οποία 
μετέφεραν ζωοτροφές για τα 
αιγοπρόβατα των πυρόπληκτων 
περιοχών.

Τις ζωοτροφές, που συλλέ-
χθηκαν από το υστέρημα των 
κτηνοτρόφων της Στυμφαλίας 
και του Φενεού, παρέδωσε ο 
ίδιος ο δήμαρχος Σικυωνίων 
Σπύρος Σταματόπουλος στον 
πρόεδρο της ΔΗΚΕ Γορτυνίας κ. 
Πάικο Αναγνωστόπουλο.

Ο Σπύρος Σταματόπουλος κατά 
την παράδοση τόνισε ότι η αλλη-
λοβοήθεια και η αλληλοϋποστή-
ριξη είναι οι δυνάμεις που κρα-
τούν την κοινωνία όρθια σε κάθε 
δύσκολη στιγμή και ο δήμος 
Σικυωνίων δεν θα μπορούσε να 
μην υποστηρίξει με κάθε τρόπο 
τους κατοίκους των πυρόπλη-
κτων περιοχών.

Ο Πάικος Αναγνωστόπουλος 
με τη σειρά του, μεταφέροντας 
και το μήνυμα του δημάρχου 
Γορτυνίας Ευστάθιου Κούλη, 
ευχαρίστησε θερμά τον δήμαρχο 
Σικυωνίων και στο πρόσωπό του 
όλους τους δημότες που πρό-
σφεραν αφειδώς τη βοήθειά τους 
στους δοκιμαζόμενους σκληρά 
κατοίκους της Γορτυνίας.

Δήμος Σικυωνίων: Αποστολή βοήθειας και 
ανθρωπιάς στην πυρόπληκτη Γορτυνία

Τις ζωοτροφές, που συλλέχθηκαν από το υστέρημα των κτηνοτρόφων της Στυμφαλίας 
και του Φενεού, παρέδωσε ο ίδιος ο δήμαρχος Σικυωνίων Σπύρος Σταματόπουλος

Δημοτικά Νέα



Σ
ε μια σημαντική κίνηση προ-
χώρησαν οι τρεις από τους έξι 
δήμους της Κορινθίας συνυ-
πογράφοντας αίτημα προς τον 

Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων κ. Σπύρο Λιβανό για την 
αποζημίωση της σουλτανίνας. Οι δή-
μαρχοι Σικυωνίων Σπύρος Σταματό-
πουλος, Νεμέας Κώστας Φρούσιος 
και Βέλου-Βόχας Αννίβας Παπακυ-
ριάκος ένωσαν τις φωνές τους υπο-
στηρίζοντας τον αγροτικό κόσμο. 

Οι τρεις δήμαρχοι επισημαίνουν στο 
κείμενο τους, τους άμεσους οικονο-
μικούς κινδύνους που ελλοχεύουν, 
αν η αγροτική παραγωγή που δο-
κιμάστηκε διπλά από τους ανοιξιά-
τικους παγετούς και τον πολυήμερο 
καλοκαιρινό καύσωνα, δεν αποζημι-
ωθεί κατά το μέγιστο δυνατόν. 

Δεδομένου μάλιστα ότι οι παραγω-
γοί έχουν υλοποιήσει το σύνολο των 
εξόδων, οι οικονομικές συνέπειες θα 
διαχυθούν στην τοπική οικονομία, 
επιφέροντας μεγάλα προβλήματα σε 
όλες τις δραστηριότητες. 

Οι τρεις δήμαρχοι προτείνουν αφε-
νός την οριζόντια και τάχιστη αποζη-
μίωση των αγροτών-καλλιεργητών 
σουλτανίνας, καθώς οι εξατομικευ-

μένες εκτιμήσεις του ΕΛΓΑ θα καθυ-
στερήσουν, αφού ο Οργανισμός έχει 
επιβαρυνθεί και λόγω των πυρκαγιών 
με μεγάλο φόρτο εργασίας, αλλά και 
ζητούν συνάντηση με τον Υπουργό 
Αγροτικής Ανάπτυξης ώστε να τον 
ενημερώσουν διεξοδικά για το σο-
βαρό αυτό πρόβλημα. 

Ο δήμαρχος Σικυωνίων Σπύρος 
Σταματόπουλος σε σύντομη δήλωσή 
του σχετικά με την κίνηση των τριών 
δήμων, τόνισε ότι η αγροτική παραγω-
γή κυρίως των αμπελοειδών και ειδικά 
της σουλτανίνας, αποτελεί τον ακρο-
γωνιαίο λίθο της τοπικής οικονομίας 
και η διατάραξή του μπορεί να επιφέρει 
ανυπολόγιστες οικονομικές συνέπειες 
σε όλη την Κορινθία. «Γι’ αυτό λόγο» 
τόνισε «είναι υποχρέωση όλων μας να 
στηρίξουμε με κάθε τρόπο τους αγρότες 

μας, γιατί αυτοί στηρίζουν έμμεσα αλλά 
ουσιαστικά το πλείστον των οικονομικών 
δραστηριοτήτων της περιοχής μας».

Ο Δήμαρχος  Βέλου-Βόχας Αννί-
βας Παπακυριάκος με τη σειρά του 
τόνισε σχετικά με την κίνηση υπο-
στήριξης του αγροτικού κόσμου: 
"Οι αγρότες μας φέτος δοκιμάστηκαν 
σκληρά από παγετούς και καύσωνες 
με αποτέλεσμα το εισόδημα τους να 
κινδυνεύει να συρρικνωθεί δραματι-
κά. Η πρότασή μας για οριζόντιες απο-
ζημιώσεις θα στηρίξει συνολικά, γρή-
γορα και ουσιαστικά όλη την οικονομία 
της περιοχής, που τροφοδοτείται από 
το αγροτικό εισόδημα. Αυτή τη στιγμή 
οφείλουμε να μείνουμε δίπλα στους 
αγρότες μας και να τους υποστηρίξου-
με να ξεπεράσουν τις δυσκολίες που 
αντιμετωπίζουν."
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Γνώμη Αυτοδιοίκηση-Δήμοι

Τρεις δήμοι ζητούν οριζόντιες 
αποζημιώσεις για τη σουλτανίνα

& 2741 055850

Cafe_cocktail_resto

Always the sun
Παραλία Βραχατίου

Το αίτημα προς τον υπουργό συνυπογράφουν οι δήμαρχοι 
Σικυωνίων, Βέλου-Βόχας και  Νεμέας

Κλείνουν και την 
Εθνική Τράπεζα 
στο Ξυλόκαστρο! 
Απαξιωτική απάντηση 
του Υπουργείου στη 
Βουλή και εκκωφαντική 
σιωπή από τους φορείς
 Στις 24/09 κλείνει και η Εθνική Τράπεζα 
στο Ξυλόκαστρο. Μια τράπεζα με μεγάλη 
ιστορία και σημαντικό εύρος συναλλα-
γών και υπηρεσιών.
Παρακάτω μπορείτε να δείτε την προ-
κλητική και εντελώς εκτός πραγματικό-
τητας απάντηση του Υπουργείου στην 
παρέμβαση του Γ. Ψυχογιού, βουλευτή  
Κορινθίας ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ  , με την οποία 
ζήτησε να ανατραπεί αυτή η απόφαση. 
Αναζητούμε ακόμα τους βουλευτές και 
Υφυπουργούς της κυβέρνησης, τον 
Δήμο και τους φορείς της περιοχής που 
δεν έκαναν τίποτα απολύτως για να το 
αποτρέψουν.
Όταν ήταν κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, 
και παρότι υπήρχαν αποφάσεις των 
Διοικήσεων για αυτό, δεν έκλεισε καμία 
τράπεζα στην περιοχή γιατί μετά από τις 
παρεμβάσεις μας μαζί με τους φορείς 
αυτοδιοίκησης και Συλλόγους - που τότε 
σωστά αντιδρούσαν - αποτράπηκαν αυτά 
τα σχέδια. 
Όταν όμως, η Ν.Δ.  που κυβερνά χρω-
στάει 340 εκατομμύρια στις τράπεζες, 
τότε αυτές κάνουν ό,τι θέλουν αδια-
φορώντας για τον κοινωνικό ρόλο που 
έχουν, αλλά και τους εργαζομένους τους.

Γ. ΨΥΧΟΓΙΟΣ
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Ξ
εκίνησαν το πρωί της Παρα-
σκευής 3 Σεπτεμβρίου, παρου-
σία του Δημάρχου Κορινθίων 
Βασίλη Νανόπουλου και των 

Αντιδημάρχων Γιώργου Πούρου και 
Δημήτρη Μπίτζιου οι εκσκαφές για 
την δημιουργία του Ανοιχτού Πέτρι-
νου Θεάτρου Χιλιομοδίου στο λόφο 
του Νικηταρά. Το Θέατρο, δυναμικό-
τητας 800 θέσεων κατασκευάζεται σε 
έκταση 1100 τ.μ στο Λόφο του Νικητα-
ρά και αναμένεται να παραδοθεί σε 6 
μήνες από σήμερα. Πρόταση του Δη-
μάρχου στο Δημοτικό Συμβούλιο Κο-
ρινθίων θα είναι να δοθεί στο Θέατρο 
το όνομα της σπουδαίας, με καταγωγή 
από το Χιλιομόδι, Ειρήνης Παππά. 

«Είμαι πολύ χαρούμενος σήμερα 
για την έναρξη ενός σημαντικού για 
το Χιλιομόδι έργου, του Ανοιχτού Θεά-
τρου και ευχαριστώ όσους δούλεψαν 
για να ξεπεράσουμε τα πολλά προ-
βλήματα που υπήρχαν. Το θέατρο που 
κατασκευάζουμε εδώ θα πληροί όλες 
τις προδιαγραφές ώστε να φιλοξενή-
σει υψηλού επιπέδου και απαιτήσεων 
παραστάσεις τις οποίες θα μπορούμε 
όλοι μας να απολαύσουμε. Πρόταση 
μου στο Δημοτικό Συμβούλιο θα είναι 
να ονομαστεί «Θέατρο Ειρήνη Παππά» 
ως ένδειξη τιμής και αναγνώρισης στη 
σπουδαία ηθοποιό που κατάγεται από 
εδώ ανέφερε ο Δήμαρχος Κορινθίων 
κ.Βασίλης Νανόπουλος και συνέχισε: 
«Γι αυτό το θέατρο είχαμε πριν από 
χρόνια συζητήσει με τον Μανούσο 

Μανουσάκη που επίσης κατάγεται 
από εδώ. Τώρα είναι η ώρα να υλο-
ποιήσουμε όσα είχαν συζητηθεί και 
να δώσουμε στην Τενέα την προστι-
θέμενη αξία που επιβάλλεται. Εδώ, 
γνωρίζετε καλά πραγματοποιούνται 
ανασκαφικές έρευνες με σπουδαία 
ευρήματα οι οποίες σε συνδυασμό με 
το σημαντικό αυτό έργο του θεάτρου, 
ένα θέατρο κόσμημα, θα καταστήσουν 
την περιοχή κέντρο πολιτισμού και 
σημείο αναφοράς.»

Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπη-
ρεσιών Γιώργος Πούρος αναφέρ-
θηκε στα χαρακτηριστικά του έργου 
εκφράζοντας την ικανοποίηση του 
για την πρόταση ονοματοδοσίας του 

Θεάτρου. « Αρχές Σεπτέμβρη του 21 
στο λόφο Νικηταρά ξεκινά ένα έργο 
πολιτισμού το ανοιχτό πέτρινο θέατρο 
Χιλιομοδίο. Το έργο δημοπρατήθηκε 
τον Οκτώβριο του 2020 από τη δημο-
τική μας αρχή, και όλες οι διαδικασίες 
ολοκληρώθηκαν τον Ιούνιο του 2021.
Εντός 6μήνου το έργο θα παραδοθεί. 
Το θέατρο δημιουργείται στο λόφο 
του Νικηταρά .500 τ.μ θα καταλάβουν 
οι κερκίδες των 800 θεατών ενώ πε-
ριλαμβάνονται σκηνικά, τουαλέτες, 
ράμπες ΑΜΕΑ και ότι άλλο χρειάζεται 
για την παρουσία των θεατών αλλά και 
των καλλιτεχνών. Στην συνέχεια με 
διαφορετική εργολαβία θα δημιουρ-

γήσουμε και ένα όμορφο, περίτεχνο 
πεζοδρόμιο για όσους επιθυμούν να 
φτάνουν εδώ με τα πόδια ενώ θα προ-
χωρήσουμε και στην πλήρη ανάπλαση 
και αναμόρφωση του λόφου .

Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Μπίτζιος 
ευχαρίστησε θερμά το Δήμαρχο για 
την στήριξη του εξ αρχής στην υλο-
ποίηση ενός σημαντικού έργου για 
το Χιλιομόδι, τους κατοίκους και τους 
συλλόγους που δραστηριοποιούνται 
εκεί αλλά και τον Αντιδήμαρχο Γιώργο 
Πούρο.

Παρούσα στην έναρξη των εργασι-
ών κατασκευής ήταν ως εκπρόσω-
πος της Αρχαιολογικής υπηρεσίας η 
κ.Ευαγγέλογλου η οποία αναγνώρισε 
την αξία δημιουργίας του θεάτρου το 
οποίο σε συνδυασμό με τις ανασκαφι-
κές εργασίες που και φέτος ξεκίνησαν 
στην Τενέα θα μετατρέψουν την περι-
οχή σε σταυροδρόμι πολιτισμού. 

Ξεκινήσαμε και φέτος την συστημα-
τική ανασκαφική έρευνα στο Χιλιομόδι, 
είμαστε στις πρώτες μέρες, η συμμετο-
χή είναι μεγάλη και πάμε πολύ καλά. 
Έχουμε ήδη πολύ σημαντικά ευρήματα 
και στοιχεία κατοίκησης από το 2600πχ. 
Ευχαριστώ πολύ το δήμαρχο για την 
συνεχή  στήριξή του η οποία καταγρά-
φεται πριν ακόμα αναλάβει καθήκοντα 
στο δήμο Κορινθίων και να του πω 
πως μας πρόλαβε με την δημιουργία 
του Θεάτρου, εμείς ευελπιστούμε σύ-
ντομα να ανακαλύψουμε και το αρχαίο 
θέατρο της περιοχής.»

Το Χιλιομόδι αποκτά ανοιχτό πέτρινο 
θέατρο 800 θέσεων

Β.Νανόπουλος: Θα είναι ένα θέατρο «κόσμημα» , πρότασή μου  
στο Δ.Σ  να ονομαστεί «Ειρήνη Παππά»

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
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ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ: Ανεξαρτητοποιήθηκε ο δημοτικός 
σύμβουλος της μειοψηφίας Μιχάλης Λιάκος

ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΙΕΣΤΗΡΙΟΥ: Και δεύτερη ανεξαρτητοποίηση του δημοτικού συμβούλου, επίσης της μειοψηφίας, Γιώργου Καμπίτη

Δ
ήλωση Ανεξαρτητοποίησης κα-
τέθεσε στον πρόεδρο του Δημο-
τικού Συμβουλίου, ο δημοτικός 

σύμβουλος Βέλου Βόχας Μ. Λιάκος από 
τη δημοτική παράταξη “Νέα Πνοή” του 
Θ. Μανάβη με την οποία είχε εκλεγεί.

Ο κ. Λιάκος στη λιτή επιστολή του 
αναφέρει τα εξής:

Κύριε Πρόεδρε,
Με την παρούσα έγγραφη δήλωσή 

μου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της 
παρ. 4 του άρθρου 66 του ν. 3852/2010, 
όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρ-
θρο 73 του ν. 4555/2018, σας δηλώνω 
την ανεξαρτητοποίησή μου από τη δη-
μοτική παράταξη «Νέα Πνοή», με την 
οποία υπήρξα συνεργαζόμενος, και την 
απόφασή μου να παραμείνω στο Δημο-
τικό Συμβούλιο, ασκώντας τα καθήκοντά 
μου ως ανεξάρτητος δημοτικός σύμ-
βουλος, όπως ακριβώς προβλέπεται 
από τις κείμενες διατάξεις και εγκυκλί-
ους του Υπουργείου Εσωτερικών.

Παρακαλώ θερμά όπως προβείτε άμε-
σα στις προβλεπόμενες διαδικασίες γνω-
στοποίησης της απόφασής μου στο Δη-
μοτικό Συμβούλιο του Δήμου μας και την 
ενσωμάτωσή της στα πρακτικά αυτού, κα-
θώς και στην κοινοποίηση αυτής στην οι-
κεία Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α.

Με εκτίμηση, Μιχάλης Λιάκος
Δημοτικός Σύμβουλος Βέλου- Βόχας
Μέλος της Ομάδας Σκέψης και Δρά-

σης Πολιτών «ΜΑΖΙ»

Έντονη δράση των «ΜΑΖΙ»  
στα κοινωνικά δίκτυα

Ωστόσο, στα κοινωνικά δίκτυα, 
υπάρχει έντονη δραστηριότητα των 
«ΜΑΖΙ». Στις 3 Σεπτεμβρίου (άραγε 
συμβολική η ημερομηνία;) κοινοποιεί-
ται το λογότυπο της «Ομάδας Σκέψης 
και Δράσης Πολιτών Βέλου-Βόχας» 
ΜΑΖΙ, το οποίο μπορείτε να δείτε στη 
φωτογραφία που δημοσιεύουμε. Πα-
ράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, 
αναρτημένο στην ομάδα βρίσκεται ένα 
κείμενο που αφορά στο πλαίσιο Αρχών 
και Θέσεων της Ομάδας Σκέψης και 
Δράσης Πολιτών «ΜΑΖΙ», στο οποίο 
σημειώνονται μεταξύ άλλων:

«Την αναπτυξιακή χάρτα του τόπου 
μας, ήρθε η ώρα να τη σχεδιάσουμε 
εμείς οι ίδιοι, ΜΑΖΙ, ώστε να αφορά, ίσα 

και δίκαια τις δύο δημοτικές μας ενότη-
τες και όλες τις περιοχές του Δήμου μας, 
με σεβασμό στα ιδιαίτερα γνωρίσματά 
τους, στις πραγματικές τους ανάγκες.

Για τους λόγους αυτούς, στοχεύουμε 
και διεκδικούμε ένα Δήμο κοινωνικό και 
αλληλέγγυο, ο οποίος, με συγκεκριμένο, 
ρεαλιστικό πρόγραμμα, που θα υλοποι-
είται με δύναμη και αποφασιστικότητα, 
θα στηρίζει την παραγωγική και οικο-
νομική ανάταξη των περιοχών μας, τους 
εργαζόμενους και τους ανέργους, τους 
νέους και τους ηλικιωμένους, και όλους 
όσους δοκιμάζονται καθημερινά».

Παρέμβαση στον (μη) ορισμό  
αντιδημάρχων

Ενδιαφέρον έχει και ένα κείμενο το 
οποίο κοινοποιήθηκε από τους ΜΑΖΙ, 
στις 8 Σεπτεμβρίου και το οποίο ανα-
φέρεται στον μη ορισμό αντιδημάρχων, 
μετά την 1η Σεπτεμβρίου και στο οποίο 
αναφέρεται μεταξύ άλλων:

«Σήμερα, δύο χρόνια μετά, ακρι-
βώς στο μέσον της τρίτης θητείας της 
παρούσας δημοτικής αρχής οι πολίτες 
του δήμου μας βλέπουν τον τόπο τους 
να συνεχίζει να ασφυκτιά καθημερινά, 
εγκλωβισμένος στην αδράνεια και την 
έλλειψη στρατηγικής.

Βλέπουν την παρούσα δημοτική αρχή, 
παρά τις όποιες προσπάθειές της, να 
αδυνατεί να ανταποκριθεί στις αυξημένες 
απαιτήσεις τις καθημερινότητας και απλά 

να συντηρεί και να αναπαράγει τις παθο-
γένειες του παρελθόντος που οδήγησαν 
στη στασιμότητα, ενεργώντας αποσπα-
σματικά και αδυνατώντας να επιλύσει 
συσσωρευμένα προβλήματα ετών.

Η εξέλιξη των τελευταίων ημερών, με 
την εμφανή αδυναμία του Δημάρχου να 
προχωρήσει στον ορισμό νέων Αντιδη-
μάρχων ή στην ανανέωση της θητείας 
των υφιστάμενων προσώπων, η οποία 
έχει λήξει ήδη από 3/9/2021, χωρίς να 
υφίσταται νομικό ή θεσμικό κώλυμα που 
να πηγάζει από έκτακτες συνθήκες, επι-
βεβαιώνει με τον πλέον εμφατικό τρόπο 
την έλλειψη βούλησης και τον εγκλωβι-
σμό της δημοτικής αρχής σε προσωπικές 
στρατηγικές συγκεκριμένων προσώπων. 

Σήμερα, δύο χρόνια μετά αυτό που 
πρώτοι καταθέσαμε δημόσια, εκφράζει 
όλο και περισσότερο τις απόψεις της 
ευρείας πλειοψηφίας των συμπολιτών 
μας, η οποία θεωρεί ότι είναι πλέον επι-
τακτική ανάγκη, ο τόπος μας να κερδίσει 
τις χαμένες του ημέρες. 

Αγαπητοί συμπολίτες,
Σήμερα, δύο χρόνια μετά, η μεγάλη 

πρόκληση είναι μπροστά μας.
Για να κερδίσει ο τόπος μας τις χαμέ-

νες του ημέρες,
χρειάζεται: Νέα Διοίκηση, χρειάζεται 

Νέες Δυνάμεις, χρειάζεται Δημοτική 
Αλλαγή!».

Νέα ανεξαρτητοποίηση
Επί του πιεστηρίου, κυριολεκτικά 

έγινε γνωστή η είδηση, ότι ανεξαρτητο-
ποιήθηκε και ο δημοτικός σύμβουλος 
της αντιπολίτευσης Γιώργος Καμπίτης. 
Ο δημοτικός σύμβουλος είχε εκλεγεί 
με τον συνδυασμό του Νίκου Βουδού-
ρη-Τσίτουρα και αν η ανεξαρτηποίηση 
Λιάκου θεωρήθηκε από κάποιους ως 
αναμενόμενη, η ανεξαρτητοποίηση Κα-
μπίτη ήταν σίγουρα κεραυνός εν αιθρία! 
Φαίνεται ότι βρισκόμαστε μπροστά σε 
σημαντικές ζυμώσεις που συντελούνται 
στην αντιπολίτευση, κυρίως, του δήμου 
Βέλου-Βόχας και αναμένουμε με ενδια-
φέρον τις εξελίξεις!

ΛΑΓΚΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ - 

ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ

Στρατιωτικός Ιατρός
Ψυχιατρική Κλινική 251 ΓΝΑ

Καλογεροπούλου 1 & Μαυρούλια,
Κιάτο Κορινθίας 20200

τηλ.: 2742400072 κιν.: 6983520020
glagonas@gmail.com
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Ποσειδώνος 19 - ΚΙΑΤΟ

food • coffee • drink & more...

Μίκης Θεοδωράκης

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

Ο Μίκης Θεοδωράκης πέρασε στην αιωνιότητα
Την Πέμπτη 2 Σεπτεμβρίου ένα κομμάτι από την ψυχή της Ελλάδας χάθηκε - Η ειδηση του θανάτου του  συγκλονίζει κάθε Έλληνίδα και κάθε Έλληνα

Η
Ρωμιοσύνη θρηνεί. Το πρωινό της 
2ης μέρας του Σεπτέμβρη επέλεξε ο 
Μίκης Θεοδωράκης να αφήσει τον 
θάνατο να τον νικήσει.

Η χώρα έγινε φτωχότερη και θρηνεί τον 
μεγάλο Έλληνα. Το μεγάλο μουσικοσυνθέτη 
που αποτέλεσε μια από τις πιο εμβληματικές 
μορφές της σύγχρονης Ελλάδας.

Ο Μίκης Θεοδωράκης έφυγε από τη ζωή 
σε ηλικία 96 ετών, αφήνει όμως πίσω του 
ανεκτίμητη παρακαταθήκη, το σπουδαίο του 
έργο.

Συντετριμμένη η κόρη του Μαργαρίτα 
ακολούθησε το φέρετρο με την σορό του 
πατέρα της. «Να αγαπάμε τον μπαμπά. Να 
συνεχίσουμε να αγαπάμε τον μπαμπά. Στο τέ-
λος της ζωής του ήτανε πολύ δύσκολα, πολύ 
δύσκολα για 20 μέρες» ήταν τα λόγια της.

«Αυτό που θέλω να πω είναι να μην τον 
ξεχάσουμε τον μπαμπά. Ήταν καλός άνθρω-
πος, σπουδαίος άνθιρωπος, αγωνιστής, με-

γάλος καλλιτέχνης με ωραίες μελωδίες και 
πολύ αγώνα. Πολύ αγώνα, πολλές θυσίες, 
αυτός ήταν ο μπαμπάς» πρόσθεσε η κόρη 
του Μίκη Θεοδωράκη.

Ο Μίκης των Ελλήνων, δεν είναι πια εδώ. 
Ο απλός λαός που τους αγώνες του ύμνησε 
μέσα από τη μουσική του ο μεγάλος μουσι-
κοσυνθέτης θρηνεί το χαμό του.

Ταφή στην Κρήτη και λαϊκό προσκύ-
νημα στο Βραχάτι

Ο Μίκης Θεοδωράκης τάφηκε στην Κρή-
τη, στο Γαλατά Χανίων σύμφωνα με την 
επιθυμία του. Ωστόσο, οι Έλληνες τον απο-
χαιρέτησαν από παντού, από κάθε γωνιά της 
γης. Στο Βραχατι όπου βρίσκεται το εξοχικό 
του Θεοδωράκη δίπλα στη θάλασσα, εκεί 
όπου τελειοποίησε πολλές από τις δημι-
ουργίες του με κάθε νότα στο πεντάγραμμο, 
υπήρξε ένα αυθόρμητο λαϊκό προσκύνημα, 
με λίγα λουλούδια και σημειώματα αγάπης. 

Οι κάτοικοι του Βραχατίου και του γειτο-
νικού Κοκκωνίου «αποχαιρετούν τον αγαπη-
μένο γείτονα τους, τον Άνθρωπο της διπλανής 
πόρτας, τον μεγάλο δημιουργό, Μίκη Θεοδω-
ράκη, τον Ανεπανάληπτο, τον Αξεπέραστο, 
τον Αγωνιστή, με συγκίνηση, θαυμασμό 
και σεβασμό, αφήνοντας ένα λουλούδι στην 
πόρτα του εξοχικού του σπιτιού, στο Βρα-
χάτι Κορινθίας», όπως εύστοχα σημειώνει 
σε ανάρτησή της η κάτοικος της περιοχής, 
επίτιμη πρόεδρος του Σώματος Εθελοντών 
δήμου Βέλου-Βόχας κα Κική Σαλκιτζόγλου.

«Εκεί, όπου συνέθεσε πολλά από τα τρα-
γούδια του, όπου δέχτηκε πολλές διακεκρι-
μένες προσωπικότητες, εκεί όπου περπα-
τούσε στην παραλία, πάντα χαμογελαστός και 
στους δρόμους του Κοκκωνίου, με τα ωραία 
ονόματα, όπως έλεγε, στις οδούς Δημοκρατί-
ας, Ελευθερίας, Ειρήνης, δρόμους που αγά-
πησε και περπάτησε, απλός και καταδεκτικός 
με όλους. Είμαστε τυχεροί, όσοι τον γνωρί-

Ο Δήμος Βέλου Βόχας αποχαιρετά 
τον Μίκη Θεοδωράκη

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α  
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ 

Κατά την 15η έκτακτη συνεδρίαση του την 6η Σεπτεμβρίου 2021 με αφορ-
μή τον θάνατο του Μεγάλου Έλληνα Μίκη Θεοδωράκη. 
Ο Μίκης Θεοδωράκης υπήρξε ένας τεράστιος Καλλιτέχνης, τεράστιος 
Μουσικός, τεράστιος  Έλληνας.  Από τις μεγαλύτερες παγκόσμιες προσω-
πικότητες του 20ου αιώνα.  
Υπήρξε το φώς και η ψυχή της Ρωμιοσύνης, ο αετός της που με τα μεγάλα 
χέρια του, φτερά στον άνεμο της μουσικής, ενέπνευσε γενιές και γενιές 
Ελλήνων μέσα από τις μελωδίες του. 
Υπήρξε ο άνθρωπος που πήρε την ποίηση, την υψηλή και όμορφη ποίηση 
και την έβαλε μέσα στις καρδιές των ανθρώπων ντύνοντάς τη με νότες και 
ήχους που έμειναν για πάντα καρφωμένοι στην αιωνιότητα ΄΄με το καμάκι 
του ήλιου΄΄. 
Το έργο του είχε και έχει μεγάλη επιρροή και απήχηση στην παγκόσμια 
μουσική σκηνή. 
Μεγάλωσε την Ελλάδα!
Σημαντική υπήρξε η Κοινωνική και Πολιτική του δράση, υπέρ της δημοκρα-
τίας και της ελευθερίας και ενάντια στη στρατιωτική χούντα και τον ναζισμό.
Ο Μίκης Θεοδωράκης για το Βραχάτι υπήρξε ο άνθρωπος του, ο γείτονας 
του, για πάνω από 50 χρόνια, έγινε ο δικός μας Μίκης. Πόσο περήφανοι 
νιώθουμε γι΄ αυτό. 
Ο Μίκης Θεοδωράκης δεν ήταν ύλη, ήταν αξίες και ιδέες και όνειρο και 
αιώνιο σύννεφο που θα σκεπάζει για πάντα τον κόσμο μας.
Αιώνιος και αθάνατος, θα περιφέρεται στις γειτονιές του κόσμου μέσα από 
τις μουσικές  του και  θα δείχνει πάντα το δρόμο προς την Ελευθερία!
Χρυσά τα γράμματα στην μνήμη, στην ιστορία, στην αιωνιότητα.
Παρηγοριά όλων ας είναι η μοναδική, η ανεκτίμητη, η ανεξάντλητη πολι-
τιστική κληρονομιά. 
Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα : 
1. Να εκφράσει την λύπη αλλά και τα θερμά συλλυπητήρια στην οικογέ-
νεια και στους οικείους του εκλιπόντος.
2. Οι σημαίες του Δήμου να παραμείνουν μεσίστιες μέχρι και την ταφή του. 
3. Την ημέρα της νεκρώσιμης ακολουθίας να ακούγονται μουσικές συν-
θέσεις του Μίκη Θεοδωράκη σε Κοινότητες του Δήμου Βέλου Βόχας.
4. Οι πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου που θα πραγματοποιηθούν το 
2022 θα είναι αφιερωμένες στη μνήμη του. 
5. Σε κεντρική οδό της Κοινότητας Βραχατίου να δοθεί το όνομά του. 
6. Να κατατεθεί στεφάνι στη μνήμη του.
7. Να δοθεί το όνομά του σε αίθουσα εκδηλώσεων του Δήμου. 
Να σταλεί το παρόν στο Τοπικό Τύπο και να αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα 
του Δήμου.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου 
Μιχαήλ Σδράλης
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Ο Μίκης Θεοδωράκης πέρασε στην αιωνιότητα
Την Πέμπτη 2 Σεπτεμβρίου ένα κομμάτι από την ψυχή της Ελλάδας χάθηκε - Η ειδηση του θανάτου του  συγκλονίζει κάθε Έλληνίδα και κάθε Έλληνα

Οι κάτοικοι του Βραχατίου και του γειτο-
νικού Κοκκωνίου «αποχαιρετούν τον αγαπη-
μένο γείτονα τους, τον Άνθρωπο της διπλανής 
πόρτας, τον μεγάλο δημιουργό, Μίκη Θεοδω-
ράκη, τον Ανεπανάληπτο, τον Αξεπέραστο, 
τον Αγωνιστή, με συγκίνηση, θαυμασμό 
και σεβασμό, αφήνοντας ένα λουλούδι στην 
πόρτα του εξοχικού του σπιτιού, στο Βρα-
χάτι Κορινθίας», όπως εύστοχα σημειώνει 
σε ανάρτησή της η κάτοικος της περιοχής, 
επίτιμη πρόεδρος του Σώματος Εθελοντών 
δήμου Βέλου-Βόχας κα Κική Σαλκιτζόγλου.

«Εκεί, όπου συνέθεσε πολλά από τα τρα-
γούδια του, όπου δέχτηκε πολλές διακεκρι-
μένες προσωπικότητες, εκεί όπου περπα-
τούσε στην παραλία, πάντα χαμογελαστός και 
στους δρόμους του Κοκκωνίου, με τα ωραία 
ονόματα, όπως έλεγε, στις οδούς Δημοκρατί-
ας, Ελευθερίας, Ειρήνης, δρόμους που αγά-
πησε και περπάτησε, απλός και καταδεκτικός 
με όλους. Είμαστε τυχεροί, όσοι τον γνωρί-

σαμε και μιλούσαμε μαζί του», επισημαίνει 
καταθέτοντας την προσωπική εμπειρία της.

«Σήμερα, ο τελευταίος αποχαιρετισμός 
στον Μίκη Θεοδωράκη, από ανθρώπους 
κάθε ηλικίας. 

Νέους που τραγουδούν τα τραγούδια του, 
που ενώνουν τον λαό και τον σηκώνουν 
ψηλά και ανθρώπους που έζησαν μαζί του, 

κρατώντας για πάντα στην καρδιά και στη 
μνήμη τα τραγούδια του, τις μουσικές του και 
τους αγώνες του για Ειρήνη, Ελευθερία, Δι-
καιοσύνη και Αλληλεγγύη μεταξύ των λαών. 
Ο Μίκης», καταλήγει, «μας άφησε μία ανεκτί-
μητη περιουσία και παρακαταθήκη. Σήκωσε 
την Ελλάδα ψηλά. Οι νέοι μας ας την σηκώ-
σουν λίγο ψηλότερα… Αθάνατος».

Τραγούδια την ώρα της κηδείας του
Την ώρα που η κρητική γη δεχόταν στα 

σπλάχνα της τον μεγάλο συνθέτη, τον μεγά-
λο Έλληνα στο Βραχάτι αντηχούσαν σε κάθε 
δρόμο και σε κάθε γειτονιά τραγούδια του 
Μίκη Θεοδωράκη. Τόσο ο δήμος Βέλου-
Βόχας όσο και η Κοινότητα Βραχατίου είχαν 
φροντίσει εκείνες τις ώρες από τα μεγάφω-
να να ακούγονται οι αξέχαστες επιτυχίες του 
άρχοντα της Ρωμιοσύνης, Μίκη Θεοδωρά-
κη! Αυτές που θα τον κρατήσουν ΑΙΩΝΙΟ και 
ΑΘΑΝΑΤΟ μέσα στο χρόνο.

Γ. Ψυχογιός: Η 
επαναλειτουργία του 
θεάτρου στα Εξαμίλια 
ελάχιστη υποχρέωση 

στη μνήμη του Μίκη και 
τον τοπικό πολιτισμό

 Στη μεγάλη απώλεια του Μίκη Θεοδωράκη 
αναφέρθηκε  από το βήμα της Βουλής ο βου-
λευτής Κορινθίας του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Ψυ-
χογιός, ο οποίος απευθυνόμενος στα αρμόδια 
υπουργεία, στην αντιπολίτευση και στην αυ-
τοδιοίκηση, έθεσε ένα σημαντικό πολιτιστικό 
ζήτημα. 

Συγκεκριμένα ο κ. Ψυχογιός ζήτησε να γί-
νουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες από τους 
εμπλεκόμενους, να πάρουν μέτρα για  την ανα-
στήλωση και επαναλειτουργία του  θεάτρου  
«Μίκης Θεοδωράκης» στα Εξαμίλια Κορινθίας.

Τέλος ο βουλευτής τόνισε πως  «….Είναι η 
ελάχιστη υποχρέωση που έχουμε να το ανα-
στηλώσουμε και να το παραδώσουμε στην το-
πική κοινωνία και στον πολιτισμό της».
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Ο δήμαρχος Κορινθίων τίμησε τον Παναγιώτη Γιαννάκη
Η βράβευση έλαβε χώρα στην τελετή λήξης του τουρνουά τένις του Πήγασου

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]
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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
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κιν. 6974 446115κιν. 6974 446115 ISSN: 2732-7973

Ορκίστηκε νέα δημοτική σύμβουλος Κορινθίων η κ.Μιχαλίτσα Ξύδη

Κ αθήκοντα Δημοτικής Συμβούλου ανα-
λαμβάνει από σήμερα η κυρία Μιχαλίτσα 
Ξύδη στο δήμο Κορινθίων αντικαθιστώ-

ντας τον κ.Παναγιώτη Σπύρου για λογαριασμό 
της παράταξης «Κίνηση Εμπρός» Η κ.Ξύδη ορ-
κίστηκε από τον Δήμαρχο Κορινθίων κ.Βασίλη 
Νανόπουλο νωρίτερα το πρωί στο γραφείο του 
Δημάρχου και δεσμεύτηκε για εποικοδομητι-
κή αντιπολίτευση. Ο Δήμαρχος ευχήθηκε στην 
κ.Ξύδη καλή θητεία και ευχαρίστησε τον κ.Πα-
ναγιώτη Σπύρου για την δική του παρουσία και 
συνεργασία στον χρόνο της δικής του θητείας. 

Γ ια την μεγάλη του προσφορά 
στον αθλητισμό και το εξαίρε-
το παράδειγμά του προς τους 

νέους τίμησε το απόγευμα της Κυρια-
κής ο Δήμαρχος Κορινθίων Βασίλης 
Νανόπουλος τον θρυλικό πια Έλληνα 
μπασκετμπολίστα Παναγιώτη Γιαννάκη.  
Αφορμή για την παρουσία του αθλητή 
που οδήγησε την χώρα σε αθλητικούς 
θριάμβους και ενέπνευσε εκατοντάδες 
παιδιά να ασχοληθούν με τον αθλητισμό 
και το μπάσκετ, στάθηκε η  τελετή λήξης 
του 1ου τουρνουά τένις που διοργάνω-
σε στο Δημοτικό Στάδιο Κορίνθου ο όμι-
λος Αντισφαίρισης «ΠΗΓΑΣΟΣ».

«Τιμώ εκ μέρους του δήμου Κοριν-
θίων σήμερα τον Παναγιώτη Γιαννάκη 
για την προσφορά του στον αθλητισμό. 
Ως αθλητής έκανε όλους μας να αισθα-
νόμαστε υπερήφανοι και αποτέλεσε 
παράδειγμα για πολλούς νέους ώστε 
να ασχοληθούν με τον αθλητισμό και 
να ακολουθήσουν τα βήματά του. Είναι 

ιδιαίτερα σημαντικό να σας βλέπουμε 
ακόμα και σήμερα να είστε δίπλα στη 
νεολαία μας και να της δίνετε το καλό 
παράδειγμα διότι ο αθλητισμός εκτός 
από νίκες έχει και παιδαγωγικό ρόλο. 
Είστε ένα εξαίρετο παράδειγμα για 
όλους μας και σας ευχαριστώ πολύ 

που είστε εδώ σήμερα» ανέφερε ο 
δήμαρχος Κορινθίων κατά την τελετή 
βράβευσης. 

 Σεμνός και μετριοπαθής, έτσι όπως 
τον γνωρίζουμε όλα αυτά τα χρόνια ο 
Παναγιώτης Γιαννάκης ευχαρίστησε 
τον Δήμαρχο και μίλησε με θερμά λό-

για για τον αθλητισμό και την συμμετο-
χή σε αυτόν καλώντας σε συμμετοχή 
όσο το δυνατόν περισσότερους. Στην 
τελετή λήξης το παρόν έδωσαν επίσης 
ο Πρόεδρος του ΚΕΠΑΠ κ.Θεμιστο-
κλής Κουτσογκίλας και ο Αντιπρόε-
δρος κ.Γιώργος Μαγκλάρας.
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Κόλλιας - Παπακυριάκος 
στο Φράγμα του Ασωπού

Ε πίσκεψη πραγματοποίησε στο  Φράγμα 
Ασωπού ο Βουλευτής ΝΔ του Νομού Κο-
ρινθίας, κ. Κώστας Κόλλιας, μαζί με τον 
Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών, κ. Χάρη 

Βυτινιώτη, με τον Δήμαρχο Βέλου-Βόχας, κ. Αννίβα 
Παπακυριάκο, καθώς και με τους αρμόδιους των 
τεχνικών υπηρεσιών της έδρας της Περιφέρειας.

Σχετικά με την επίσκεψή του αυτή, ο Βουλευτής 
δήλωσε για την πρόοδο των εργασιών τα εξής:

«Σήμερα είχα την ευκαιρία να επισκεφθώ το 
φράγμα Ασωπού μαζί με τον Αντιπεριφερειάρχη 
Υποδομών, κ. Χάρη Βυτινιώτη, με τον Δήμαρχο 
Βέλου-Βόχας, κ. Αννίβα Παπακυριάκο, καθώς και 
με τους αρμόδιους των τεχνικών υπηρεσιών της 
έδρας της Περιφέρειας και να δω από κοντά την 
πρόοδο των εργασιών.

Πιο συγκεκριμένα, είχα τη δυνατότητα να ενημε-

ρωθώ πλήρως από τον Εργοταξιάρχη, κ. Νίκο Πα-
παγεωργίου, για την εξέλιξη του έργου και για τα 
χρονοδιαγράμματα ολοκλήρωσής του.

Εκφράζω την ιδιαίτερη ικανοποίησή μου καθώς το 
έργο εξελίσσεται εντός των συμβατικών προθεσμι-
ών. Βέβαια, πληροφορήθηκα και για τα έκτακτα προ-
βλήματα που έχουν προκύψει από τις ρηγματώσεις 
των πρανών, για την αποκατάσταση των οποίων θα 
απαιτηθεί η εκπόνηση συμπληρωματικής μελέτης, 
ούτως ώστε να εξελιχθούν ομαλά όλες οι εργασίες.

Θα επικοινωνήσω άμεσα με τον αρμόδιο Υπουρ-
γό και με τον Περιφερειάρχη, προκειμένου να εκ-
πονηθεί το συντομότερο η σχετική μελέτη.

Θα παρακολουθώ στενά τις εξελίξεις και θα ενη-
μερώνω τους συμπολίτες μου μέχρι την αποπερά-
τωση του έργου, το οποίο είναι άκρως αναγκαίο για 
τους παραγωγούς της ευρύτερης περιοχής.».

Τι διαπίστωσε ο βουλευτής για την πρόοδο των εργασιών

Στ. Αραχωβίτης: 
“Η κυβέρνηση μεθοδεύει 
νέο «σταφιδικό ζήτημα»”

Ο ΣΥΡΙΖΑ στο πλευρό 
των σταφιδοπαραγωγών 
της χώρας

Γ ια “εμμονική άρνηση” του Υπουργείου Αγροτικής Ανά-
πτυξης & Τροφίμων να στηρίξει τους παραγωγούς της 
Κορινθιακής Σταφίδας κάνει λόγο ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ 

– Π.Σ. από τη Λακωνία, Σταύρος Αραχωβίτης.
“Αυτή η άρνηση έχει μία και μόνο εξήγηση”, αναφέρει 

βουλευτής, “σκοπεύουν με αυτό τον τρόπο να οδηγήσουν 
τους παραγωγούς, με σκυμμένο το κεφάλι, στους ιδιώτες, 
προκειμένου να διασφαλίσουν ένα πενιχρό εισόδημα.

Ήδη καταγράφεται υποχώρηση της τιμής σταφίδας στον 
παραγωγό περισσότερο από 40% σε σχέση με τα περσινά 
επίπεδα τιμών. Οι δε συνεταιριστικές οργανώσεις, που απο-
τέλεσαν την κύρια διαχρονική μορφή οργάνωσης των παρα-
γωγών Κορινθιακής Σταφίδας, έχουν τα υψηλότερα αδιάθετα 
αποθέματα λόγω της πανδημίας αλλά και επειδή έχουν τη 
νομική και καταστατική υποχρέωση διακίνησης του συνόλου 
της παραγωγής των μελών τους.

Η Κυβέρνηση της ΝΔ που μεθοδεύει παντού -και στην Κο-
ρινθιακή Σταφίδα- το ξεπούλημα στα ιδιωτικά συμφέροντα, 
οδηγεί τον “μαύρο χρυσό” της Πελοποννήσου σε αδιέξοδο, 
την καλλιέργεια σε μαρασμό και τους παραγωγούς της Κο-
ρινθιακής σταφίδας σε φτωχοποίηση.”

Την ερώτηση υπογράφουν εκτός του Τομεάρχη Αγροτικής 
Ανάπτυξης του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ Σταύρου Αραχωβίτη και οι βου-
λευτές των παραγωγικών περιοχών Σ. Αναγνωστοπούλου, 
Δ. Καλαματιανός, Κ. Μάρκου, Αλ. Χαρίτσης, Γ. Ψυχογιός.

Κ λιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ αποτελούμενο από τον Συντο-
νιστή του Τμήματος Αγροτικής Πολιτικής της ΚΕ Φάνη 
Κουρεμπέ, του Bουλευτές Αχαΐας Σία Αναγνωστοπού-

λου και Κώστα Μάρκου, τους Συντονιστή και Αν. Συντονιστή 
της ΝΕ Αχαΐας, μέλη της ΝΕ Αχαϊας και τη συντονίστρια της 
Οργάνωσης Μελών Αιγίου, συναντήθηκαν με τη διοίκηση της 
Παναιγιαλείου ΑΕΣ, ώστε να ενημερωθούν για την πορεία 
του ζητήματος που έχει προκύψει από τις επιπτώσεις της 
Covid-19, στην εμπορία της σταφίδας και την αντιμετώπιση και 
διαχείριση της από το ΥΠΑΑ&Τ και την κυβέρνηση.

Σύμφωνα με τη διοίκηση της συνεταιριστικής οργάνωσης, 
αν και το πρόβλημα ήταν γνωστό στο Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης από τον Μάρτιο του 2021, δεν έγινε καμία ουσι-
αστική προσπάθεια, ώστε να αποσυρθούν οι αδιάθετες ποσό-
τητες και να οδηγηθούν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες αλλά 
και στην παραγωγή αλκοόλης για απολυμαντικά. Το μόνο που 
ενδιέφερε τον Υπουργό, μετά το επιτυχημένο συλλαλητήριο 
που διοργάνωσε η ΠΕΣ, ήταν να μην υπάρξουν αντιδράσεις 
κατά τη φιέστα του Πρωθυπουργού στην Τρίπολη.

Αποτέλεσμα αυτής της τακτικής του Υπουργείου είναι 
να κατρακυλήσει η τιμή της σταφίδας κατά 30 λεπτά, στην 
έναρξη της εμπορίας, με την συνέχεια να διαγράφεται ακόμα 
χειρότερη. Διαφαίνεται ότι στόχος του Υπουργείου είναι 
να πλήξει τη συνεταιριστική διαχείριση του προϊόντος 
με απώτερο σκοπό να μετατρέψει τους παραγωγούς 
έρμαια των ιδιωτικών συμφερόντων.

Από την μεριά του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, τονίστηκε ότι  θα καταβλη-
θεί κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να αποτραπεί η διάλυση 
της σταφιδοπαραγωγής στη χώρα. Δεν θα επιτραπεί στη ΝΔ 
να αναβιώσει το «σταφιδικό πρόβλημα», για άλλη μια φορά, 
μόνο και μόνο γιατί έχει υποκύψει στα συμφέροντα ιδιωτών 
σταφιδεμπόρων. Το Κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ επανέλαβε 
την πρόταση για κοινωνική απόσυρση, η οποία είναι σύμ-
φωνη και με τις προτάσεις της ΕΕ, για την αντιμετώπιση των 
επιπτώσεων της πανδημίας, και καταδίκασε την πολιτική της 
κυβέρνησης που για άλλη μια φορά νοιάζεται για τα «δικά 
της παιδιά», για τους λίγους και όχι για τους αγρότες που 
συνεχίζουν να δίνουν ζωή στην ύπαιθρο.
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Θ. Πετράκος: Μητσοτάκης, Λιβανός οι νεκροθάφτες της σταφίδας

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη θα 
μείνει στην ιστορίας ως νεκρο-
θάφτης της μαύρης σταφίδας 

διότι υποχρεώνει τους σταφιδοπαρα-
γωγούς να εγκαταλείψουν την καλ-
λιέργεια της μαύρης σταφίδας. Αυτό 
αναφέρει, μεταξύ άλλων, ο Περιφε-
ρειακός Σύμβουλος Πελοποννήσου, 
Θανάσης Πετράκος. Και συνεχίζει ο 
επικεφαλής της Αγωνιστικής Συνερ-
γασίας Πελοποννήσου και σταφιδοπα-
ραγωγός:

«Αρνήθηκαν και αρνούνται να ικα-
νοποιήσουν το δίκαιο αίτημα των 
σταφιδοπαραγωγών για απόσυρση 
των αποθεμάτων – πλεονασμάτων 
της μαύρης σταφίδας  γεγονός που 
οδηγεί στην κατάρρευση της τιμής 
της. Ευθύνες όμως έχει και ο Περιφε-
ρειάρχης Πελοποννήσου κ. Π. Νίκας 
ο οποίος αντί να στηρίξει τους στα-
φιδοπαραγωγούς επέλεξε να γίνει η 
ντουντούκα της κυβέρνησης και των 
ιδιωτών εξαγωγέων τα συμφέροντα 
των οποίων επέλεξε να προωθήσει 
η κυβέρνηση σε βάρος των σταφιδο-
παραγωγών και του εμβληματικού- 
ιστορικού προϊόντος.  

Η οργή των σταφιδοπαραγωγών 
όμως θα σας  πνίξει κ. Μητσοτάκη  και 

εσάς  και  τους υπουργούς σας και τα 
στελέχη σας γιατί οι σταφιδοπαραγω-
γοί γνωρίζουν ότι  δεν στηρίζετε το 
δίκαιο αίτημα για την απόσυρση των 
πλεονασμάτων της σταφίδας γιατί τα 
αποθέματα αυτά στη μεγάλο τους μέ-
ρος τα έχει η Παναιγιάλειος Ένωση. 
Προφανώς αν ήταν στα χέρια ιδιωτών 
και όχι στα χέρια του συνεταιρισμού η 
κυβέρνηση σας  θα αποφάσιζε να γίνει 
το κράτος αγοραστής ύστατης κατα-
φυγής λόγω της πανδημίας.  

Οι σταφιδοπαραγωγοί  γνωρίζουν  
ότι Μητσοτάκης και  Λιβανός και από 
κοντά και ο Νίκας αντί να στηρίξουν 
τους σταφιδοπαραγωγούς στηρίζουν 
τα συμφέροντα των ιδιωτών  φίλων 
τους  οι οποίοι κατά το παρελθόν 
έχουν ρίξει «κανόνια» στους στα-
φιδοπαραγωγούς και λυμαίνονταν 
τη σταφίδα σε εξευτελιστικές τιμές. 
Αυτοί  θέλουν να χρεοκοπήσει η Πα-
ναιγιάλειος για να μας ξαναφάνε τη 
σταφίδα τσάμπα. Είναι προκλητικό   
το γεγονός  ότι η κυβέρνηση   αντί να 
λειτουργήσει ως υπερασπιστής του 
δημοσίου και κοινωνικού συμφέρο-
ντος και των 20.000 οικογενειών που 
καλλιεργούν τη μαύρη σταφίδα και 
των συνεταιρισμών τους που στη-

ρίζουν το εισόδημά τους, λειτουργεί 
ως υπερασπιστής συμφερόντων ιδι-
ωτών. 

Οι μάσκες κ. Μητσοτάκη κ. Λιβανέ 
και κ. Νίκα έπεσαν. Ο εκπρόσωπος 
αυτών των καταστροφικών για τους 
σταφιδοπαραγωγούς ιδιωτικών συμ-
φερόντων ο  κ. Κουνινιώτης βγήκε 
και είπε καθαρά ότι «είναι ικανοποι-
ημένος γιατί η αγορά οδεύει προς 
σταθεροποίηση»!!! και ως εκπρόσω-
πος τύπου της κυβέρνησης μας ενη-
μερώνει ότι η κυβέρνηση θα «κάνει 
το καθήκον της»  !!!! . Προφανώς 
καθήκον της κυβέρνησης κατά τον 
νέο εκπρόσωπο της κυβέρνησης κ. 
Κουνινιώτη είναι η κατάρρευση της 
τιμής της σταφίδας κατά 60%  για να 
την αγοράσει τζάμπα και η υπόσχεση  
ότι ΘΑ  δώσει  η κυβέρνηση  κάποια 
ψίχουλα 10 με 20 λεπτά νομίζοντας 
ότι θα γλιτώσει την οργή των σταφι-
δοπαραγωγών .

Όμως κ. Μητσοτάκη να είσαι σίγου-
ρος ότι δεν θα γλιτώσεις την οργή μας. 
Επέλεξες στρατόπεδο οπότε οι στα-
φιδοπαραγωγοί θα σε πολεμήσουμε. 
Εμείς με ενότητα  και τον αγώνα μας 
και με όσους μας στηρίζουν και εσύ με 
τους Κουνινιώτηδες».

«Μητσοτάκη να είσαι σίγουρος ότι δεν θα γλιτώσεις την οργή μας. Επέλεξες στρατόπεδο οπότε οι σταφιδο-
παραγωγοί θα σε πολεμήσουμε», αναφέρει ο επικεφαλής της Αγωνιστικής Συνεργασίας Πελοποννήσου



ΓΥΡΙΣΤΕ ΣΕΛΙΔΑ

Δύο σαββατοκύριακα πολιτισμού, χορού, 
μουσικής, παράδοσης και λαογραφίας από τον 
Πολιτιστικό και Λαογραφικό Σύλλογο Βόχας

Ολοκληρώθηκαν με μεγάλη επιτυχία οι εκδηλώσεις σε Ζευγολατιό και Βραχάτι που αφορούσαν σε αφιέρωμα 
στον παλιό Ελληνικό Κινηματογράφο, αλλά και σε μια εβδομάδα δράσεων αφιερωμένων στη σταφίδα

Έ
να μοναδικό 10ημερο γεμάτο μουσική, 
χορό, τραγούδι, λαογραφία, παράδοση, 
συναυλίες, ημερίδες, έκθεση προϊό-
ντων, υπαίθριο μουσείο και άλλα πολλά 
είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν από 

τον Πολιτιστικό και Λαογραφικό Σύλλογο Βόχας, όσοι 
βρέθηκαν σε Ζευγολατιό και Βραχάτι το διάστημα από 
28 Αυγούστου έως και 5 Σεπτεμβρίου.

Ο Πολιτιστικός και Λαογραφικός Σύλλογος Βόχας, 
πιστός στο ραντεβού του όπως κάθε χρόνο, παρουσί-
ασε και φέτος τις πολιτιστικές δράσεις και εκδηλώσεις 
του σε δύο Σαββατοκύριακα γεμάτα από κάθε άποψη. 

Οι εκδηλώσεις χωρίζονταν σε δύο μέρη: Το πρώτο 
μέρος αφορούσε στο ετήσιο Πολυθεματικό Φεστιβάλ 
του συλλόγου που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 28 

και την Κυριακή 29 Αυγούστου και είχε ως θέμα την 
εσωτερική μετανάστευση, όπως αυτή καταγράφηκε 
στο παλιό Ελληνικό Κινηματογράφο. 

Αφιέρωμα στον παλιό Ελληνικό Κινηματογράφο 
(28 & 29 Αυγούστου)

Τα χορευτικά τμήματα του Πολιτιστικού και Λαογρα-
φικού Συλλόγου Βόχας παρουσίασαν  χορογραφίες 
βασισμένες σε γνωστά τραγούδια του παλιού ελ-
ληνικού κινηματογράφου σε συνδυασμό με αφή-
γηση η οποία ενισχύθηκε με αποσπάσματα από 
αγαπημένες ταινίες της εποχής εκείνης, μεταφέρο-
ντας τους θεατές πίσω στο χρόνο, μέσω οικείων και 
αγαπημένων σκηνών.  Η εσωτερική μετανάστευση, 
η φτώχεια της επαρχίας, η εξωτερική μετανάστευση, 

τα πρώτα βήματα στη διαμόρφωση του σύγχρονου 
ελληνικού αστικού περιβάλλοντος και πολιτισμού, 
χρησιμοποιήθηκαν ως αφετηρίες, με στόχο να αναδει-
χθεί η αναγκαιότητα της κοινωνικής αλληλεγγύης, της 
άρσης κοινωνικών αποκλεισμών και του κάθε είδους 
ρατσισμού. 

Η πρώτη μέρα του Φεστιβάλ, το Σάββατο 28 Αυ-
γούστου έκλεισε με ζωντανή μουσική από τον Άρη 
Σταύρου και το συγκρότημα ΔΙΑΠΑΣΩΝ, με αρκετά 
τραγούδια του αξέχαστου Τόλη Βοσκόπουλου.

Η δεύτερη μέρα του Φεστιβάλ, η Κυριακή 29 Αυ-
γούστου, έκλεισε με μια ξεχωριστή συναυλία από το 
συγκρότημα Μ51 των Νίκου Γεωργουσάκη και Γωγώς 
Χονδρογιωργάκη, όπου παρουσιάστηκαν τραγούδια 
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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
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- Ακοολογικός έλεγχος
παίδων & ενηλίκων 

- Εκτίμηση εμβοών (βουητά)
και ροχαλητού

- Έλεγχος λαβυρινθικής
λειτουργίας (Ίλιγγος/Ζάλη)

- Ενδοσκοπικός έλεγχος
ρινός, φάρυγγα, λάρυγγα
και ώτων 

έντεχνα έως και παραδοσιακά με ηλεκτρικούς ήχους! 
Το διήμερο Φεστιβάλ-αφιέρωμα στον Ελληνικό Κινη-

ματογράφο τελούσε υπό την αιγίδα του Υπουργείου 
Πολιτισμού και Αθλητισμού, του δήμου Βέλου-Βό-
χας και του ΝΠΔΔ «Ανέλιξη» του δήμου Βέλου-Βόχας.

Αφιέρωμα στη Σταφίδα
Παράλληλα το πρωί της Κυριακής 29 Αυγούστου ξε-

κίνησε το μεγάλο αφιέρωμα του Πολιτιστικού και Λαο-
γραφικού Συλλόγου Βόχας στη σταφίδα. Όπως σημει-
ώνεται σε σχετικό Δελτίο Τύπου του Συλλόγου, η Βόχα 
η κεντρική πεδιάδα της Κορινθίας, θεωρούταν από την 
αρχαιότητα ένας πλούσιος, γόνιμος τόπος, ευλογημέ-
νος και αξιοζήλευτος, ο οποίος στήριξε και στηρίζει 
οικονομικά, για αιώνες τώρα, την ελληνική οικονομία 
χάρη στο σημαντικότερο προϊόν της: Την Σταφίδα.

Οι σταφιδαμπελώνες της Βόχας μετά την Επανάστα-
ση του 1821 στήριξαν το νεοσύστατο ελληνικό κρά-
τος αφού αφενός μπήκαν υποθήκη για να αποκτηθεί 
ο απαραίτητος χρυσός για την κοπή του πρώτου εθνι-
κού νομίσματος, του «Φοίνικα», και για τη σύσταση της 
πρώτης Εθνικής Τράπεζας, αφετέρου εξασφάλιζαν 
στη χώρα συναλλαγματικό απόθεμα. Στο Κοκκώνι 
μέχρι και τα τέλη της δεκαετίας του ’60 λειτουργούσε 
Ινστιτούτο Σταφίδας, ενώ σε όλη την περιοχή είχε 
αναπτυχθεί ένα μεγάλο δίκτυο μεταποιητικών επι-
χειρήσεων, ενώ κατά τη δεκαετία του ’20 στην πε-
ριοχή κόπηκε τοπικό νόμισμα (μάρκα), ένα από τα 
ελάχιστα τοπικά νομίσματα που χρησιμοποιήθηκαν στη 
χώρα μας. 

O Πολιτιστικός και Λαογραφικός Σύλλογος Βό-
χας τονίζει ότι τα τελευταία δύο χρόνια έχει θέσει ως 
στόχο και εργάζεται συστηματικά προς τη δημιουργία 
ενός μοναδικού στο είδος του Μουσείου Σταφίδας 
που θα δίνει τη δυνατότητα πρόσβασης σε αρχειακό και 

λαογραφικό υλικό, για οικονομικούς, εκπαιδευτικούς, 
ερευνητικούς, μουσειακούς, τουριστικούς και πολιτι-
στικούς σκοπούς.

Έτσι, στο πλαίσιο αυτό, φέτος και το διάστημα από 
29 Αυγούστου έως και 5 Σεπτεμβρίου οργανώθη-
κε σειρά δράσεων και εκδηλώσεων που περιελάμβα-
ναν: Ημερίδες, Έκθεση Αγροτικών Προϊόντων και 
προϊόντων μεταποίησης αμπελοειδών, Εικαστική 
Εγκατάσταση, Υπαίθριο Μουσείο λαογραφικού 
Υλικού, αναπαράσταση ίσκιου – αλωνιού, χορευτι-
κές και μουσικές εκδηλώσεις, δημοτική και λαϊκή 
βραδιά, κ.ά. 

Αναλυτικά το πρόγραμμα και οι δράσεις που υλοποι-
ήθηκαν ήταν οι εξής: 

ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ: Ημερίδα. Ξενοδοχείο 

Αλκυών, ΒΡΑΧΑΤΙ. 
Ομιλητές: 
Αθηνά Κόρκα-Κώνστα, πρ. βουλευτής Κορινθίας, 

αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού και Παιδείας Περιφέ-
ρειας Πελοποννήσου: «Βοχαΐτικες ιστορίες σταφίδας.»

Ελένη Παπαλέκα, εκπαιδευτικός, μεταπτυχ. Λα-
ογραφίας του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκ-
παίδευσης Πανεπιστημίου Αθηνών: «Η παραδοσιακή 
καλλιέργεια της σταφίδας στο Ζευγολατιό Κορινθίας»

Αριστείδης Δουλαβέρας, αναπλ. καθηγητής Λαο-
γραφίας Πανεπιστημίου: «Η άμπελος στον παροιμιακό 
λόγο του λαού μας»

Χαράλαμπος Κασίμης, πρ. ΓΓ Υπουργείου Αγροτι-
κής Ανάπτυξης, καθ. Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθη-
νών «Η γεωργία του ‘παρελθόντος’, εφαλτήριο για την 
γεωργία του μέλλοντος»
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 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 • 

ΩΡΑΡΙΟ ΙΑΤΡΕΙΟΥ: 

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

ΣΑΒΒΑΤΟ    09:00 - 12:00 [ΒΡΑΧΑΤΙ]

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

e-mail: korantaniskonstantinos26@gmail.com

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡ. 
ΚΟΡΑΝΤΑΝΗΣ

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

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

ΙΑΤΡΟΣ - ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ

εξέταση µε εξειδικευµένα διαγνωστικά µέσα 
  (Ηλεκτροκαρδιογράφηµα,   υπέρηχος)

Κωνσταντίνα (Νάντια) Δημητρίου, 
Γενική Γραμματέας δήμου Βέλου-Βό-
χας: «Το ψηφιακό Μουσείο Σταφίδας του 
δήμου Βέλου-Βόχας»

ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ: Προαύ-
λιο 1ου Δημοτικού Σχολείου Ζευγολα-
τιού. ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ.

Έκθεση Αγροτικών Προϊόντων και 
προϊόντων μεταποίησης αμπελοειδών 
από παραγωγούς και μεταποιητές της 
ευρύτερης περιοχής της Βόχας. 

Μικρά κεράσματα από εδέσματα 
φτιαγμένα με σταφίδα

Εικαστική εγκατάσταση με έργα φι-
λοτεχνημένα από το Τμήμα Εικαστικών 
του Συλλόγου μας

Έκθεση Φωτογραφίας, κυρίως πα-
λιών φωτογραφιών που απεικονίζουν 
την καλλιέργεια και επεξεργασία της 
σταφίδας στη Βόχας, αλλά και φωτο-
γραφίες που απεικονίζουν τη σύγχρονη 

καλλιέργεια
Υπαίθριο Μουσείο Λαογραφικού 

και αρχειακού υλικού. Χρηστικά αντικεί-
μενα και αγροτικά εργαλεία που έχουν 
διασωθεί από την καλλιέργεια της στα-

φίδας σε περασμένες εποχές. 
Παραδοσιακοί χοροί από τα Χορευ-

τικά Τμήματα του Συλλόγου μας
Η βραδιά έκλεισε με ζωντανή Δη-

μοτική Παραδοσιακή Μουσική από 
την ορχήστρα του Παναγιώτη Τσόγκα, η 
οποία αποτελούταν από τους εξής μου-
σικούς: Νίκος Πολυζωγόπουλος τρα-
γούδι, Τάσος Γουσέτης βιολί, Παναγιώ-
της Τσόγκας κλαρίνο, Δημήτρης Ράπτης 
λαούτο, Βασίλης Οικονόμου κρουστά 
και ο μικρός Κωνσταντίνος Τσαμαδός 
που μάγεψε τους πάντες με τη φωνή 
του!

ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ: Ημερί-
δα. Ξενοδοχείο Αλκυών, ΒΡΑΧΑΤΙ. 

Ομιλητές: 
Διονύσιος Ι. Τραμπαδώρος, ιστορι-

κός ερευνητής, συγγραφέας: «Μια Ιστο-
ρία της Κορινθιακής Σταφίδας»

Νίκος Πουλόπουλος, επίκ. Καθηγη-
τής Ελληνικής Ιστορίας και Ελληνικού 
Πολιτισμού στο Παν/μιο Saint Louis 
Missouri: «Η σταφιδική κρίση και η έκρη-
ξη της μετανάστευσης προς την Αμερική 
στις αρχές του 20ου αιώνα»

Γεωργία Ματσούκα, Γεωπόνος, 
αναπληρώτρια υπεύθυνη Κέντρου 
Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης Σικυω-
νίων: «Η κορινθιακή σταφίδα: Ζήτημα 

εκπαίδευσης για το περιβάλλον και την 
Αειφορία»

Φάνης Κουρεμπές, Γεωπόνος, πρ. 
πρόεδρος ΕΛΓΑ: «Η επόμενη μέρα της 
αμπελοκαλλιέργειας στο νομό Κορινθίας. 
Προβλήματα και προοπτικές»

Αλέξης Παπαδόπουλος, Τεχνικός 
Σύμβουλος Evonik Industries AG Ελ-
λάδας: «Διαχείριση και εξοικονόμηση 
υδάτινων πόρων στην καλλιέργεια αμπε-
λοειδών».

Δυστυχώς ο άστατος καιρός που 
επικράτησε το βράδυ της Κυριακής 
5 Σεπτεμβρίου δεν επέτρεψε να πραγ-
ματοποιηθούν οι εκδηλώσεις που είχαν 
προγραμματιστεί για το προαύλιο του 1ου 
Δημοτικού Σχολείου Ζευγολατιού.

Συνολικά, τις εκδηλώσεις τίμησαν 
με την παρουσία τους πλήθος κόσμου 
όλες τις βραδιές μεταξύ των οποίων, ο 
αντιπεριφερειάρχης Κορινθίας Τάσος 
Γκιολής, η αντιπεριφερειάρχης Πελο-
ποννήσου για την Παιδεία και τον Πολιτι-
σμό Αθηνά Κόρκα, ο αντιπεριφερειάρ-
χης Τεχνικών Κορινθίας και Αργολίδας 
Χάρης Βυτινιώτης, ο πρόεδρος του 
Επιμελητηρίου Κορινθίας Παναγιώτης 
Πιτσάκης, ο αντιπρόεδρος του Επιμε-
λητηρίου Κορινθίας Σωτήρης Μουρί-
κης, η εντεταλμένη σύμβουλος της Πε-
ριφέρειας Ιωάννα Κασίμη, ο δήμαρχος 
Βέλου-Βόχας Αννίβας Παπακυριάκος, 
η πρόεδρος του ΝΠΔΔ «Ανέλιξη» Μα-
ρία Καλλίρη, οι αντιδήμαρχοι Βέλου-
Βόχας Ανδρέας Σιάχος και Θεόδωρος 
Ράπτης, ο επικεφαλής της αντιπολί-
τευσης Θανάσης Μανάβης, δημοτικοί 
σύμβουλοι κ.ά.

Το σύνολο των δράσεων και εκδηλώ-
σεων του Πολιτιστικού και Λαογραφικού 
Συλλόγου Βόχας που είναι αφιερωμένες 
στη σταφίδα τελούσε υπό την αιγί-
δα του Υπουργείου Πολιτισμού και 
Αθλητισμού, της Περιφέρειας Πελο-
ποννήσου, του Επιμελητηρίου Κορινθί-
ας, του δήμου Βέλου-Βόχας, του ΝΠΔΔ 
«Ανέλιξη» του δήμου Βέλου-Βόχας και 
της Κοινότητας Ζευγολατιού.
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ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Γράφει ο  ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΩΚΟΣ*

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙ ΤΩΝ 
ΜΥΣΤΙΚΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΩΝ     
Εκδόσεις: GUTENBERG

Στην παγκόσμια επιστημονική Κοι-
νότητα ο ομότιμος καθηγητής Νευρο-
επιστημών Ανδρέας Παπανικολάου* 
είναι  γνωστός τόσο για την πρωτοπό-
ρα ερευνητική του δράση, όσο και για 
τις σημαντικές δημοσιεύσεις σε θέμα-
τα του επαγγελματικού του πεδίου.

Μετά την έκδοση δύο εξειδικευμέ-
νων βιβλίων του («Λειτουργική Νευ-
ροαπεικόνιση», «Εντός και Επέκεινα 
της Νευροεπιστήμης»), ο Κορίνθιος 
νευροψυχολόγος - συγγραφέας κυ-
κλοφόρησε και στην Ελλάδα, από 
τις εκδόσεις GUTENBERG, το βιβλίο 
του με τίτλο «ΜΥΣΤΙΚΗ ΓΝΩΣΗ» και 
υπότιτλο ΜΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΡΟ-
ΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ, ΦΙ-
ΛΟΣΟΦΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΟΓΕΝΟΥΣ 
ΜΥΣΤΙΚΙΣΜΟΥ.

Τη σημαντικότητα του έργου απο-
δεικνύει η επιλογή να ασχοληθούν με 
το βιβλίο και τον συγγραφέα έγκριτα 
Μέσα Ενημέρωσης, όπως το Βήμα 

και Η Εφημερίδα των Συντακτών. 
Στο Βήμα, σύμφωνα με τον συντά-
κτη σχετικού άρθρου κ. Θεόδωρο 
Κωνσταντινίδη, πρόεδρο της Ελλη-
νικής Εταιρείας Κλινικής Νευροφυ-
σιολογίας, το συγγραφικό πόνημα 
του Α. Παπανικολάου χαρακτηρί-
ζεται «τολμηρό» γιατί οι περισσό-
τεροι από τους συναδέλφους του 
επιστήμονες απορρίπτουν εκ των 
προτέρων τη μυστική γνώση ως 
ψευδαισθησιακό παράγωγο του 
ανθρώπινου εγκεφάλου. «Κόντρα» 
στην επικρατούσα άποψη ο συμπα-
τριώτης μας συγγραφέας καταθέτει 
τη δική του «θεωρία», σημειώνοντας, 
παράλληλα , ότι «οι μυστικές εμπει-
ρίες ανήκουν σε μια ιδιαίτερη τάξη 
παρατύπων μορφών συνειδητότητας 
διότι διαθέτουν δύο αντιφατικά βασι-
κά χαρακτηριστικά: Πρώτον, λέγεται 
ότι είναι απολύτως έγκυρες γνώσεις, 
αλλά, δεύτερον ότι είναι κυριολεκτι-
κώς άφατες, απροσδιόριστες».

Πάντως, όπως αναφέρεται στον 
πρόλογο του άρθρου, που υπογράφει 
ο κ. Κωνσταντινίδης, δρ. Νευρολό-
γος, (προσυπογράφοντας προφανώς, 
τις σκέψεις του συγγραφέα) «η μυστι-

κή γνώση  δεν αφορά εμπειρίες ορα-
μάτων ούτε παραψυχολογικών φαι-
νομένων, παρά μόνο την κορυφαία  
εκείνη εμπειρία, η οποία ονομάζεται 
θεωρία του Ακτίστου φωτός στον 
χριστιανισμό ή Gottheit στον Meister 
Eckhart, Βράχμαν στον ινδουισμό, 
Σατόρι ή Κένσο στον ζεν βουδισμό, 
Τάο στον Ταοϊσμό…».

Οι ίδιοι οι μύστες, βέβαια, εί-
ναι απολύτως πεπεισμένοι για 
το αληθές των εμπειριών τους.                                                                                                 
Στην Εφημερίδα των Συντακτών, 
όπου ο κ. Παπανικολάου έδωσε μια 
ενδιαφέρουσα συνέντευξη, ανάμεσα 
σε άλλες ερωτήσεις του κ. Σπύρου 
Μανουσέλη, ο συγγραφέας της «Μυ-
στικής Γνώσης» δέχτηκε και το καίριο 
ερώτημα «τι διαφοροποιεί τις μυστι-
κές εμπειρίες ενός μύστη από τις εξί-
σου μυστικές εμπειρίες ενός χρήστη 
ψυχοτρόπων ουσιών».     Η απάντησή 
του υπήρξε ιδιαίτερα αποκαλυπτική 
και αποτελεί μέρος του πυρήνα των 
όσων θα ήθελε να γνωρίζει ένας μη 
εξοικειωμένος αναγνώστης: «Η ομοι-
ότητα των μυστικών εμπειριών, ανε-
ξαρτήτως τρόπου αποκτήσεώς τους, 
προκύπτει από την κοινή τους φαι-
νομενολογία. Συγκεκριμένα, το υπο-
σύνολο των χαρακτηριστικών της 

μυστικής εμπειρίας, τα οποία μαρτυ-
ρούνται από όλους τους μύστες, ανε-
ξαρτήτως των θρησκευτικών ή των 
μεταφυσικών τους πεποιθήσεων, 
δηλαδή τα διυποκειμενικώς αξιόπι-
στα χαρακτηριστικά τα οποία ορίζουν 
την εμπειρία ως αυθεντικώς μυστι-
κή, είναι τα ίδια. Δεν υπάρχει μεταξύ 
τους κάτι που να διαφοροποιεί τις 
θρησκευτικές από τις φαρμακογενείς 
εμπειρίες».

Μέγα πλεονέκτημα του βιβλίου θε-
ωρείται η προσπάθεια του συγγραφέα 
να προσεγγίσει ένα κυρίως επιστημο-
νικό θέμα με τέτοιο τρόπο ώστε το 
κείμενο να γίνει αρκούντως προσιτό 
στο αναγνωστικό κοινό, χωρίς να χά-
σει τίποτα από την αίγλη που προϋπο-
θέτει το επίπεδο ενός τέτοιου είδους 
συγγράμματος.

Ένα, ωστόσο, είναι το βέβαιο: για 
πολλά που θα ήθελε να γνωρίζει κά-
ποιος απαιτητικός αναζητητής (γύρω 
από τον άγνωστο και σκοτεινό κόσμο 
του ανεξήγητου),  θα πάρει τεκμηριω-
μένες όσο και γοητευτικές απαντήσεις.

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ
Ο Ανδρέας Κ. Παπανικολάου είναι 

ομότιμος καθηγητής Κλινικών Νευ-
ροεπιστημών της Ιατρικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου  του Tennessee,  πρό-
εδρος του Κέντρου Εφηρμοσμένων  
Νευροεπιστημών του Πανεπιστημίου 
Κύπρου, καθηγητής στην Νευροχει-
ρουργική και Νευρολογική κλινική 
στο Πανεπιστήμιο του Τέξας - Houston 
Medical Center, συγγραφέας εκατο-
ντάδων επιστημονικών άρθρων, κ.α. ). 

* Ο κ. Γιάννης Σώκος είναι δημοσιο-
γράφος - επικοινωνιολόγος, επίτι-
μος Γ. Γ. Ένωσης Συντακτών Επαρ-
χιακού Τύπου

Βιβλίο

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
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21ΠΟΛΙΤΏΝ
Γνώμη Κοινωνία
Δήμος Σικυωνίων: Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε 

και η τρίτη διανομή τροφίμων από το ΤΕΒΑ

Π
ραγματοποιήθηκε η τρίτη, για το 2021, διανο-
μή βασικών προϊόντων ΤΕΒΑ από το Δήμο 
Σικυωνίων που αφορούσε στην ενίσχυση 513 

νοικοκυριών. Η διανομή έγινε στο Κιάτο την Τε-
τάρτη 8 και την Πέμπτη 9 Σεπτεμβρίου 2021, στο 
τέρμα της οδού Κανελλοπούλου, και αφορούσε σε 
όσους δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου 
Εισοδήματος (ΚΕΑ) έχουν δηλώσει ότι επιθυμούν 
να συμμετέχουν και στο πρόγραμμα ΤΕΒΑ.

Αυτό σημαίνει ότι αυτή τη φορά περισσότεροι 
από 1000 συμπολίτες μας υποστηρίχθηκαν με 17 
διαφορετικά προϊόντα βασικής διατροφής και προ-
σωπικής υγιεινής, μέσω του προγράμματος «Επισι-
τιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου 
Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (FEAD/
TEBA)».

Αναλυτικά τα προϊόντα τα οποία διανεμήθη-
καν ήταν: κρέας (βόειο, χοιρινό και κοτόπουλο), 
ελαιόλαδο, όσπρια (φακές και φασόλια), ζάχαρη, 
φέτα, ζυμαρικά, χυμός τομάτας, γάλα, είδη βρε-
φικής διατροφής, καθαριστικά, είδη ατομικής υγι-
εινής και σχολικές τσάντες.

Η διαδικασία διανομής έγινε με όλα τα απαραίτητα 
υγειονομικά μέτρα προστασίας κατά της διάδοσης 
του κορωνοϊού, ενώ χαρακτηριστικό είναι ότι τα 
στελέχη του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας εί-
χαν οργανώσει άψογα, με σειρά και τάξη την προ-

σέλευση των δικαιούχων, έτσι ώστε να αποφευχθεί 
ο συνωστισμός. 

Στο πλαίσιο αυτό οι ωφελούμενοι είχαν λάβει 
γραπτό μήνυμα στο κινητό τηλέφωνο που είχαν 
δηλώσει κατά την αίτησή τους, όπου οριζόταν ακρι-
βές χρονικά ραντεβού ανά τέταρτο της ώρας, ενώ 
είχαν ληφθεί όλα τα μέτρα προστασίας.

Ο δήμαρχος Σικυωνίων Σπύρος Σταματόπουλος 
εξέφρασε για άλλη μια φορά την ικανοποίησή του 
για την άψογη λειτουργία και εξυπηρέτηση των δι-
καιούχων νοικοκυριών κατά τη διανομή ΤΕΒΑ και 

ευχαρίστησε όλους τους εργαζόμενους του Τμή-
ματος Κοινωνικής Προστασίας αλλά και την αρμό-
δια αντιδήμαρχο Βάσω Μπουζιάνη. 

Ο Σπύρος Σταματόπουλος, τόνισε για άλλη μία 
φορά ότι η η ουσιαστική στήριξη συνανθρώπων 
μας που δοκιμάζονται, είναι το πραγματικό νόημα 
της ανθρωπιάς που εκφράζεται μέσα  από τις δρά-
σεις του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας. Αυτές 
οι δράσεις και η διάχυση της αλληλεγγύης και της 
αλληλοϋποστήριξης στην κοινωνία είναι τα εχέγ-
γυά μας για ένα καλύτερο αύριο!

Εκατοντάδες οικογένειες επωφελήθηκαν από την διανομή που έγινε στις 8 και 9 Σεπτεμβρίου

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΜΑΡΜΑΡΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ
ΘΑΝΑΣΕΝΑΡΗΣ

Μουσών 14,
Βέλο Κορινθίας

Mάρµαρα • γρανίτες
φυσικά πετρώµατα

% 2742 033260
6945 435411
 6947 099281replayctt@gmail.com
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Corinth Living Streets – Ποδηλατάδα
Σάββατο 11 Σεπτεμβρίου – Ώρα εκκίνησης: 17:00, Σημείο εκκίνησης : Παραλία Καλάμια, Άγαλμα Διογένη & Αλέξανδρου

Κοινωνία

Με ποδηλατάδα από την παραλία 
Καλάμια έως και το Αρχαίο Λιμάνι 
Λεχαίου ξεκινούν οι εκδηλώσεις της 
τρίτης εβδομάδας του προγράμματος 
Corinth Living Streets , το Σάββατο 
11 Σεπτεμβρίου 2021.

Στην ποδηλατάδα που θα ξεκινήσει 
από το Άγαλμα του Διογένη και του 
Αλέξανδρου στις 17:00 το απόγευμα 
μπορεί να συμμετέχει όποιος το επι-
θυμεί αρκεί να έχει ποδήλατο, τον 
απαραίτητο εξοπλισμό ασφαλείας 
(κράνος ),σακίδιο με νερό και ξηρά 
τροφή) και φυσικά καλή διάθεση! 

Οι ανήλικοι για να συμμετέχουν θα 
πρέπει να συνοδεύονται από ενήλικα 
κηδεμόνα. 

Για την ομαλή έναρξη και διεξα-
γωγή της ποδηλατάδας οι συμμε-
τέχοντες θα πρέπει να βρίσκονται 
έμπροσθεν του αγάλματος στις 16:00 
προκειμένου, εφόσον το επιθυμούν, 
να γίνει και έλεγχος του ποδηλάτου 
τους (αλυσίδα, αέρας, λάστιχα) από 
τον κ.Παναγιώτη Σπύρου. 

Η διαδρομή της ποδηλατάδας είναι 
από το σημείο εκκίνησης (Καλάμια) 
έως το Αρχαίο Λιμάνι Λεχαίου και 
πίσω. Η διαδρομή θα πρέπει να έχει 
ολοκληρωθεί έως τις 18:00 διότι αμέ-
σως μετά ακολουθεί αγώνας δρόμου. 

Το Corinth Living Streets αποτελεί 

μία ακόμα ευρωπαϊκή αναγνώριση 
για το Δήμο Κορινθίων, υλοποιείται σε 
συνεργασία με τη ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ και 
χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή 
Πρωτοβουλία για το Κλίμα (European 
Climate Initiative – EUKI) μέσω του 
Γερμανικού Ομοσπονδιακού Υπουρ-

γείου Περιβάλλοντος, Προστασίας 
της Φύσης και Πυρηνικής Ασφάλειας 
(Federal Ministry of the Environment, 
Nature Conservation and Nuclear 
Safety – BMU). 

Συντονιστής του έργου είναι το Ευ-
ρωπαϊκό Δίκτυο «Energy Cities», το 

οποίο αποτελεί και επικεφαλής του 
Γραφείου του Συμφώνου των Δη-
μάρχων. Την υλοποίηση του Living 
Streets έχουν αναλάβει η ΒΙΩΣΙΜΗ 
ΠΟΛΗ στην Ελλάδα, το Δίκτυο Terra 
Hub στην Κροατία και το Δίκτυο 
OesteSustentável στην Πορτογαλία.



Ελ. Βενιζέλου 43, ΒΡΑΧΑΤΙ
% 27410 51210 & 56205

ΑΓΓΛΙΚΑ - ΓΑΛΛΙΚΑ - ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ - ΙΣΠΑΝΙΚΑ

Καλή σχολική χρονιά!

Proficiency C2 Michigan ECPE
ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΧΟΝΤΖΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΚΟΝΤΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΒΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΛΠΙΔΑ 

LOWER B2
ΝΤΑΓΙΑ ΤΖΕΝΗ NOCN
ΧΑΝΙΑΣ ΝΙΚΟΣ NOCN

ΚΟΛΟΚΟΥΡΗ ΥΑΚΙΝΘΗ NOCN
ΧΑΝΤΕΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Michigan ECCE

B1
ΠΟΛΙΤΗ ΗΛΕΚΤΡΑ-ΣΩΤΗΡΙΑ BCCE

ΜΝΗΜΑΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ BCCE
ΜΠΑΡΛΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ BCCE

ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Style 4 
ΖΕΖΑΙ ΦΑΜΠΙΟΛΑ Style 4
ΚΑΜΠΟΥΡΗ ΑΝΝΑ Style 4
ΚΑΙΣΑΡΗΣ ΘΩΜΑΣ Style 4

ΜΑΡΔΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Style 4
ΤΣΟΚΑ ΤΟΝΙ Style 4

Style 3
Θεοχάρη Ελένη

Χανιά Κωνσταντίνα
Τρουπής Ηλίας

Μητσόπουλος Βαγγέλης
Τσέλα Αλέσιο

Μανάβης Παναγιώτης
Καμαρέτσος Νίκος
Πρέντι Κλαούντιο

Style 2
Σκούρτη Γεωργία

Μανάβης Αναστάσιος
Πρένγκα Μελίτα

Style 1
Πάνγκας Γιώργος 

Μητσόπουλος Παναγιώτης
Λάμπρου Κωνσταντίνος
Μπάρλα Μαρίνα-Μυρτώ

Τσούρας Δημήτρης
Κουράι Νουρ
Ντανάι Κέβιν

Συγχαρητήρια στους μαθητές μας για την επιτυχία τους στις εξετάσεις

ΓΑΛΛΙΚΑ 
Με έμφαση στο πρόγραμμα 

Γαλλία 2021
Για παιδιά Δημοτικού – 
Γυμνασίου και Ενήλικες.

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
Α2

Μνηματίδης Χρήστος
Χανιά Κωνσταντίνα
Μπάρλας Ιωάννης

Ενημερωθείτε για τα καινούργια 
τμήματα των Γερμανικών

για παιδιά:
α) Δημοτικού, β) Γυμνασίου

και γ) Ενήλικες
με φιλικό πρόγραμμα 

μελέτης και ωρών. 

Β1 DELE CERVANTES
Σπυρόπουλος Γιάννης

ΑΓΓΛΙΚΑ
Pre junior τμήμα:

για παιδιά νηπιαγωγείου και Α΄ Δημοτικού
χωρίς γραφή. 

Α’ junior για παιδιά Β΄ Δημοτικού

και Α’ junior για μεγαλύτερα παιδιά Δημοτικού

Με συνέπεια και συνέχεια στο χώρο!

ΙΣΠΑΝΙΚΑ

Τμήματα παιδικά, εφηβικά,
ενηλίκων



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

e-mail: bitsakoubooks@gmail.com

% 27410 51133ΒΡΑΧΑΤΙ

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΤΣΑΝΤΕΣ

ΣΑΚΙΔΙΑ ΤΡΟΛΕΪ

0,70€
ΤΕΤΡΑ∆ΙΑ από

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

POLO ΤΡΟΛΕΪ
3 ΘΕΣΕΩΝ

Μεγάλες 
εκπτώσεις σε 

βιβλία Αγγλικών!


