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Στο Λέχαιο ανταμώνουν

Σε  Τεχνολογικό Πάρκο Βιοτεχνολογίας και Καινοτομίας 
μετατρέπεται η Περιφερειακή Αγορά ΛεχαίουΔιπλός εμπαιγμός και 

απαξίωση των συνταξιούχων 
με τα αναδρομικά
 «Δύο χρόνια από τη ψήφιση του νόμου 
Βρούτση και τις συνεχείς δηλώσεις και 
υποσχέσεις της κυβέρνησης της Ν.Δ. 
για αναδρομικά στους συνταξιούχους,  ο 
e-ΕΦΚΑ καταβάλει  αναδρομικά «ψίχουλα» 
μόνο σε 133.692 συνταξιούχους, δηλαδή 
στο 8% των παλαιών συνταξιούχων.

 Τα αναδρομικά μάλιστα που υποσχέθηκε η 
κυβέρνηση κατά μέσο όρο φτάνουν μόλις 
στο ποσό των 195€.  Στην ουσία δηλαδή, 
ο διαβόητος νόμος έδωσε τελικά σε ελά-
χιστους συνταξιούχους αύξηση λίγο πάνω 
από 8 ευρώ!

Με το ν.4670/2020  η  Ν.Δ κατήργησε 
την «13η σύνταξη» που είχε θεσπίσει η 
κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, και  προέβλεψε 
ότι με τα χρήματα αυτά θα  καταβάλλονταν  
τα αναδρομικά στους συνταξιούχους, σε 
συμμόρφωση με τις αποφάσεις του ΣτΕ, 
καθώς και στην καταβολή κοινωνικού 
μερίσματος κάθε χρόνο, όπως γινόταν επί 
ΣΥΡΙΖΑ, στους χαμηλοσυνταξιούχους και 
τους κοινωνικά αδύναμους. 

Τελικά, ούτε τα αναδρομικά δόθηκαν, ούτε 
το κοινωνικό μέρισμα! 

Και σα να μην έφταναν τα  παραπάνω, τα 
πράγματα γίνονται κι ακόμα χειρότερα για 
τους/τις συνταξιούχους… Συγκεκριμένα, 
όσες τροποποιητικές δηλώσεις τους, 
υποβληθούν μετά τις 31/12 θεωρούνται 
εκπρόθεσμες και επιβάλλεται πρόστιμο 
100 € με μηνιαία προσαύξηση 0,73% αν 
είναι χρεωστική. Αποτέλεσμα: συνταξιού-
χος με  αναδρομικά ύψους 15,32 € θα έχει 
πρόστιμο 100 ευρώ για το υπέρογκο ποσό 
των 15,32 ευρώ που εισέπραξε και «δεν 
δήλωσε», 550% πάνω δηλαδή!!!

Δυστυχώς, οι συνταξιούχοι βιώνουν καθη-
μερινά τον εμπαιγμό και την αναλγησία της 
κυβερνητικής πολιτικής που «έταξε» προε-
κλογικά την δήθεν στήριξή τους και το μόνο 
που κάνει είναι συστηματικά να πλήττει την 
κοινωνική πλειοψηφία προς όφελος λίγων 
και ισχυρών οικονομικών συμφερόντων.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ

ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟ

ΑΣΣΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΗΛ. 27410 87149

Ι. Π. ΔΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΓΡΑΕΡΙΟ

Διανομή κατ’ οίκον
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Ε
υχάριστα νέα για την αξιοποίηση της Περιφε-
ρειακής Αγοράς Λεχαίου μετά την παραχώρη-
σή της στο δήμο Κορινθίων, έδωσε στις αρχές 
του Οκτωβρίου ο υφυπουργός Ανάπτυξης Χρί-
στος Δήμας. 

Σύμφωνα με το ρεπορ-
τάζ που δημοσιεύτηκε στην 
εφημερίδα RealNews της 
Κυριακής 3 Οκτωβρίου, η 
Περιφερειακή Αγορά Λε-
χαίου πρόκειται να με-
τατραπεί σε Τεχνολογικό  
Πάρκο Βιοτεχνολογίας και 
Καινοτομίας. Την επένδυ-
ση ετοιμάζουν από κοινού  
η ελληνική εταιρεία 
αναγεννητικής ιατρι-
κής Theracell Advanced 
Biotechnology και η αμε-
ρικανική βιοτεχνολογική 
εταιρεία Orgenesis Inc.

Η αρθρογράφος Κω-
σταντίνα Χελιδώνη ση-
μειώνει χαρακτηριστικά 
πώς η Κορινθία πρό-
κειται να ενταχθεί στο 
χάρτη των ευρωπαϊκών 
περιοχών όπου η επι-
στήμη και η καινοτομία 
«παντρεύονται» με την 
έρευνα, αποφέροντας 
στις τοπικές κοινωνί-
ες προστιθέμενη αξία, 
αλλά και δημιουργώ-
ντας νέες θέσεις εργασίας, καθώς δρομολογείται η 
δημιουργία ενός Τεχνολογικού Πάρκου Βιοτεχνολο-
γίας και Καινοτομίας στο Λέχαιο. Σύμφωνα με ασφα-

λείς πληροφορίες της Realnews, σημειώνεται στο άρ-
θρο, τη στρατηγική επένδυση θα «τρέξει» η ελληνική 
εταιρεία αναγεννητικής ιατρικής Theracell Advanced 
Biotechnology, σε συνεργασία με την αμερικανική 
βιοτεχνολογική εταιρεία Orgenesis Inc. Πρόκειται για 
ένα έργο που θα υλοποιηθεί στην εγκαταλελειμμένη 

Περιφερειακή Αγορά Λε-
χαίου, σε μια έκταση 120 
στρεμμάτων, με τον συ-
νολικό προϋπολογισμό να 
ξεπερνά τα 80 εκατ. ευρώ, 
ενώ η επένδυση υπολογί-
ζεται να ξεκινήσει μέσα στο 
2022. 

Στο επίκεντρο  
οι βιοεπιστήμες

Οι δύο εταιρείες, οι οποίες 
συνεργάζονται ήδη στον το-
μέα της ανάπτυξης και διάθε-
σης προηγμένων κυτταρικών 
και γονιδιακών θεραπειών, 
έχουν ως στόχο να πραγ-
ματοποιήσουν σημα-ντικές 
επενδύσεις στην Ελλάδα, στον 
κλάδο της βιοτεχνολογίας, 
αναγνωρίζοντας -όπως αναφέ-
ρουν αξιόπιστες πηγές- τη ση-
μασία της στη δυνατότητα ανα-
κάλυψης νέων μεθόδων τόσο 
για τη θεραπεία όσο και για την 
πρόληψη ασθενειών. Μάλιστα, 
η συνεργασία αυτή δημιουργεί 
και μια ευκαιρία ανάπτυξης του 

ιατρικού τουρισμού, με σημαντικότατα οφέλη για την 
εθνική οικονομία αλλά και για την προβολή της ελλη-
νικής επιστημονικής κοινότητας σε διεθνές επίπεδο. 

 ■ To “αυγουστιάτικο” πρωτοσέλιδο  της εφημερίδας μας με την είδηση της παραχώρησης της Περιφερειακής Αγοράς Λεχαίου στο δήμο Κορινθίων
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η καινοτομία, η έρευνα και η επιστήμη
Προς την κατεύθυνση αυτή, λοιπόν, εκδηλώθηκε το 
ενδιαφέρον των δύο εταιρειών, τόσο της Theracell, 
της οποίας διευθύνων σύμβουλος είναι ο Φώτης 
Σακελλαρίδης, όσο και της αμερικανικής Orgenesis, 
στην οποία πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος 
είναι η Vered Caplan, ώστε να επενδύσουν στο νέο 
Τεχνολογικό Πάρκο που θα δημιουργηθεί στην ευ-
ρύτερη περιοχή της Κορίνθου, με σκοπό να απο-
κτήσουν «στέγη» οι βιοεπιστήμες στην ελληνική 
επικράτεια. 

Το χρονικό
Πριν από περίπου δύο μήνες, παραχωρήθηκε η 

Περιφερειακή Αγορά Λεχαίου στον δήμο Κορινθίων 
από την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ) για τη 
δημιουργία Βιοτεχνολογικού Πάρκου. Η συμβολή 
τόσο του υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσε-
ων, αρμόδιου για την Ερευνα και την Καινοτομία, 
Χρίστου Δήμα, όσο και της Γενικής Γραμματείας 
Ερευνας και Καινοτομίας υπήρξε καθοριστική για 
την παραχώρηση αλλά και για τον σχεδιασμό του 
πάρκου. Πληροφορίες αναφέρουν ότι πλέον η έκτα-
ση έχει παραχωρηθεί στη Theracell, ώστε -από κοι-
νού με την Orgenesis- να δημιουργήσει το Κέντρο 
Βιολογίας και Καινοτομίας. Από τον πρώτο χρόνο 
λειτουργίας του Τεχνολογικού Πάρκου υπολογίζεται 
ότι θα δημιουργηθούν περί τις 56 θέσεις εργασίας, 
σε βάθος πενταετίας ο αριθμός αυτός θα τριπλασι-
αστεί, ενώ στην εικοσαετία οι απασχολούμενοι θα 
ξεπερνούν τους 500. 

Σε δηλώσεις του, ο αρμόδιος υφυπουργός ανέφε-
ρε ότι «πριν από ένα χρόνο ξεκινήσαμε συζητήσεις 
με επιφανείς επιχειρηματίες για το ενδεχόμενο δημι-
ουργίας Τεχνολογικού Πάρκου στον χώρο της Περι-
φερειακής Αγοράς Λεχαίου. Σήμερα, το ενδιαφέρον 

είναι υπαρκτό, τόσο από επιχειρήσεις εντός Ελλάδος 
όσο και από επιχειρήσεις του εξωτερικού». 

Στελέχη του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων, περιγράφοντας το συγκεκριμένο εγχείρημα, 
τονίζουν ότι το σημαντικό είναι πως θα αξιοποιηθεί 
μια εγκαταλελειμμένη έκταση, στη θέση της οποί-
ας θα δημιουργηθεί ένα βι-
οτεχνικό πάρκο για Ελληνες 
επιστήμονες στην περιοχή 
της Κορινθίας, ενώ παράλλη-
λα θα βελτιωθεί και η ποιότη-
τα ζωής των πολιτών.

Ταμείο Ανάκαμψης
Η ανάπτυξη των συγκε-

κριμένων πάρκων απο-τε-
λεί στρατηγική απόφαση της 
κυβέρνησης, η οποία προ-
ωθεί σε σημαντικό βαθμό το 
συγκεκριμένο μοντέλο ανάπτυξης, καθώς θεωρεί 
ότι τα Τεχνολογικά Πάρκα θα αποτελέσουν μηχα-

νισμούς μεταφοράς τεχνολογίας και αναβάθμισης 
των δήμων και των περιφερειών στους οποίους 
εντάσσονται, αφού εκεί θα μπορούν να οργανώ-
νονται διάφορες εκδηλώσεις σχετικές με την επι-
χειρηματικότητα, ενώ παράλληλα θα ανοίξουν 

τον δρόμο για τη δημιουργία 
νέων, ποιοτικών και καλά 
αμειβόμενων θέσεων εργα-
σίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι, 
μέσω του Ταμείου Ανάκαμ-
ψης, έχει υπολογιστεί χρη-
ματοδότηση ύψους 100 εκατ. 
ευρώ για τη δημιουργία Τε-
χνολογικών Πάρκων σε όλη 
τη χώρα. 

Σύμφωνα και με τα στοιχεία 
του Elevate Greece (εθνικό 
μητρώο νεοφυών επιχειρή-
σεων), οι βιοεπιστήμες κατέ-

χουν τα πρωτεία μεταξύ των τομέων δραστηριό-
τητας του ελληνικού οικοσυστήματος καινοτομίας 
με ποσοστό 14,1%, ενώ ακολουθεί ο τουρισμός με 
9,1%. Το γεγονός αυτό έχει επιβεβαιώσει και ο Χρ. 
Δήμας λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «ένα πρώτο 
ασφαλές συμπέρασμα είναι ότι οι βιοεπιστήμες στο 
ελληνικό οικοσύστημα καινοτομίας κυριαρχούν. 
Και αυτό είναι κάτι το οποίο θέλουμε να το στη-
ρίξουμε. Το υποπτευόμασταν, βέβαια, αλλά τώρα 
έχουμε και τα επίσημα στοιχεία». Μάλιστα, στελέχη 
του υπουργείου Ανάπτυξης τονίζουν την αναγκαιό-
τητα υλοποίησης τέτοιων επενδύσεων, αφού η δη-
μιουργία νέων Τεχνολογικών Πάρκων αναμένεται 
να ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ των πανεπιστη-
μίων και των ερευνητικών κέντρων με νεοφυείς 
επιχειρήσεις αλλά και με μεγάλους ομίλους.

Πηγή: Κωνσταντίνα Χελιδώνη/RealNews

Με την επένδυση θα αξιοποιηθεί 
μια εγκαταλελειμμένη έκταση και 

στη θέση της θα δημιουργηθεί ένα 
μοναδικό βιοτεχνικό πάρκο για 

Ελληνες επιστήμονες στην περιοχή 
της Κορινθίας

 ■ Η εγκαταλελειμμένη, σήμερα, Περιφερειακή Αγορά Λεχαίου

  ■■ Από τη Συνέντευξη Τύπου της παραχώρησης της Περιφερειακής Από τη Συνέντευξη Τύπου της παραχώρησης της Περιφερειακής 
Αγοράς στο δήμο Κορινθίων τον περασμένο ΑύγουστοΑγοράς στο δήμο Κορινθίων τον περασμένο Αύγουστο
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 Επιστολή των μαθητών/τριών του 1ου ΓΕΛ Κιάτου 
στην υπουργό Παιδείας Νίκη Κεραμέως

Η
χηρή παρέμβαση στα θέματα 
της Παιδείας έκαναν οι μαθη-
τές του 1ου Γενικού Λυκεί-
ου Κιάτου με επιστολή που 

έστειλαν στην υπουργό Παιδείας Νίκη 
Κεραμέως. Οι μαθητές στην επιστολή 
τους γράφουν: 

«Αξιότιμη κυρία Υπουργέ, 
Μέσα από την επιστολή μας, εκ-

φράζουμε την αγωνία πολλών μα-
θητών Λυκείου για την έκταση της 
εξεταστέας ύλης των φετινών Πα-
νελλαδικών Εξετάσεων, την ελάχιστη 
βάση εισαγωγής (Ε.Β.Ε.), το σύστημα 
των δύο Μηχανογραφικών και την 
Τράπεζα θεμάτων στις Α΄ και Β΄ τά-
ξεις του Λυκείου. 

Εδώ και σχεδόν δύο χρόνια, είμα-
στε αντιμέτωποι με μία πανδημία, η 
οποία είχε ως αποτέλεσμα την πίεση, 
το άγχος, την ανεργία και κυρίως την 
απουσία της δια ζώσης διδασκαλίας. 
Μέσα, λοιπόν, από αυτές τις δυσκο-
λίες εμείς ως μαθητές καλούμαστε να 
αντιμετωπίσουμε και τις νέες μεταρ-
ρυθμίσεις του Υπουργείου Παιδείας. 

Ειδικότερα, οι αποφάσεις που πάρ-
θηκαν αφορούν και στην αύξηση της 
ύλης των Πανελλαδικώς εξεταζομέ-
νων μαθημάτων. Σε αυτό το σημείο να 
σας θυμίσουμε το γεγονός ότι εμείς οι 
μαθητές της Γ΄ Λυκείου του σχολικού 
έτους 2021-2022, τα δύο προηγούμε-

να σχολικά έτη διδασκόμασταν την δι-
δακτέα ύλη μόνο μέσα από την ψηφια-
κή πλατφόρμα (webex) με αποτέλεσμα 
να δημιουργηθούν μαθησιακά κενά. 

Επιπλέον, επαναφέρατε την Τράπε-
ζα Θεμάτων στις δύο μικρότερες βαθ-
μίδες του Λυκείου, η οποία είχε εφαρ-
μοστεί τα παλαιότερα χρόνια και είχε 
ακόμη και τότε σε ομαλές συνθήκες 
αρνητικές επιπτώσεις. Συγκεκριμένα, 
είχε ως αποτέλεσμα μεγάλο ποσοστό 
μαθητών να κοπεί σε τουλάχιστον ένα 
μάθημα, και ένα άλλο ποσοστό να μεί-
νει μετεξεταστέο. Επιπρόσθετα, στην 

Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής – αφού 
επιμένετε – δέον είναι να υπάρξει μια 
λύση που να επιφέρει τις ισορροπίες 
και στα τέσσερα επιστημονικά πεδία. 

Εσείς τελικά τι κάνετε για την παι-
δεία; Δημιουργήσατε ένα σύστημα το 
οποίο προκαλεί σε όλους τους μαθη-
τές άγχος, φόβο και αβεβαιότητα για 
το μέλλον. Επιπλέον επιμένετε να μην 
ακούτε τη γνώμη του συνόλου για την 
κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει 
η ελληνική παιδεία στην σύγχρονη – 
και ταλαιπωρημένη από την πανδημία 
της εποχής – κοινωνία. 

Και συνεπώς, ενώ εμείς βλέπουμε 
το καράβι της ελπίδας να χάνεται στον 
ορίζοντα, εσείς αλήθεια, τι σκοπεύετε 
να κάνετε γι’ αυτό; 

Με τιμή 
Ελπίζοντας στην απάντησή σας και 

ότι θα εισακουστούν τα αιτήματά μας
Οι μαθητές του 1ου Γ.Ε.Λ. Κιάτου».

Τα σχόλια του Γιώργου Ψυχογιού
Ο βουλευτής Κορινθίας αναφερό-

μενος στην επιστολή των μαθητών 
σχολίασε: 

«Αυτά λένε τα παιδιά που αγωνίζονται 
για τα δικαιώματα τους και παλεύουν για 
ένα σχολείο σύγχρονο, με έμφαση στη 
γνώση και τις δραστηριότητες, όχι ένα 
σχολείο εξεταστικό κέντρο, ένα σχολείο 
που δημιουργεί μαθητές δύο ταχυτήτων 
που θα αυξάνει, από τη μία, αυτούς που 
το εγκαταλείπουν και από την άλλη αυ-
τούς που δεν θα φτάνουν ποτέ στο Πα-
νεπιστήμιο.

Ένα σχολείο ανοιχτό, δημοκρατικό και 
ποιοτικό για όλους και όχι μια ζούγκλα 
όπου ο πιο ισχυρός επιβιώνει και προ-
χωρεί και οι υπόλοιποι κατεβαίνουν "από 
το καράβι".

Γιατί, όπως γράφουν και τα παιδιά προς 
την κ. Κεραμέως: "... Και συνεπώς, ενώ 
εμείς βλέπουμε το καράβι της ελπίδας να 
χάνεται στον ορίζοντα, εσείς αλήθεια, τι 
σκοπεύετε να κάνετε γι'αυτό;"».
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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 

‣ κ. Δαληβίγκα χαίρομαι πολύ για την 
συνάντηση μας. Η τελευταία φορά 
που συζητήσαμε ήταν στις δημοτι-
κές εκλογές όντας αν.συντονιστής 
της Τ.Ο Βέλου - Βόχας τότε. Τώρα 
είστε στη Νομαρχιακή επιτροπή.

Χαίρομαι και εγώ με τη σειρά μου για 
αυτήν μας τη συνάντηση κ Βαλασο-
πουλε.
Σωστά όπως είπατε είμαι μέλος της 
Ν.Ε Κορινθίας στον τομέα Ανάπτυ-
ξης & Επενδύσεων. Έναν τομέα πολύ 
απαιτητικό. 

‣ Ποιο το έργο του ΚΙΝΑΛ & της Νο-
μαρχιακής Επιτροπής τα τελευταία 
2 χρόνια;

Ως Νομαρχιακή Επιτροπή έχουμε κά-
νει πολλές συναντήσεις με τοπικούς 
φορείς της Κορινθίας, επιχειρήσεις, 
επιστήμονες ακούγοντας τα προβλή-
ματά τους εκ των οποίων πολλά από 
αυτά κατατέθηκαν και ως ερωτήσεις 
στη Βουλή. Ένα παράδειγμα. Πιέσαμε 
πολύ τη κυβέρνηση να δώσει λύση 
για το ληστείες σε αμπέλια και ελαι-
οκαλλιέργειες με αποτελέσματα την 

αφύπνιση των τοπικών αρχών! Αυτό 
είναι έργο της Νομαρχιακής όσοι δεν 
γνωρίζουν. 

‣ Εσωκομματικές εκλογές. Ξέρετε 
ποιο θα είναι το θέμα μας. Σε ποια 
φάση προεκλογικά βρίσκεται το κί-
νημα σήμερα; 

Αυτό το διάστημα στο ΠΑΣΟΚ, στο Κί-
νημα Αλλαγής, έχουμε τις διαδικασίες 
για την ανάδειξη νέου αρχηγού. Στις 5 
Δεκεμβρίου ο Ά γύρος & στις 12 ο Β 
(αν υπάρχει). Όλοι οι υποψήφιοι ξεσκο-
νίζουν τα μητρώα, τα μέλη & ξεκινούν 
τις περιοδείες ανά την Ελλάδα. Είναι 
οι εκλογές που θα κρίνουν την πορεία 
του κινήματος. Έχοντας μπροστά μας 4 
υποψήφιους.Άτομα με εμπειρία, γνώ-
ση, όραμα και προοπτική για την παρά-
ταξη. Με παρελθόν & μέλλον. 
Δύο χρόνια από την αρχή της παν-
δημίας με μια κυβέρνηση με τραγικά 
οικονομικά & διαχειριστικά λάθη τόσο 
στην οικονομία όσο και στην πανδη-
μία, με έναν άπραγο ΣΥΡΙΖΑ, το Κίνη-
μα Αλλαγής ήταν το μόνο κόμμα εντός 
βουλής που έκανε αξιόλογη & αποτε-

λεσματική αντιπολίτευση. Όμως αρκεί 
αυτό; Βλέπουμε κατά καιρούς στις 
δημοσκοπήσεις πως μένουμε στάσι-
μοι στη τάξη του 6%με 7%. Βλέπουμε 
την σταθερή σχετικά πορεία της ΝΔ & 
συνάμα την μεγάλη πτώση του ΣΥΡΙΖΑ 
ενώ το Κίνημα Αλλαγής μένει στάσιμο. 
Οπότε κανείς καταλαβαίνει πως χρει-
άζεται αλλαγή από τη βάση το κόμμα.

‣ Ο Παναγιώτης Δαληβίγκας ποιον 
υποψήφιο στηρίζει & με ποια κρι-
τήρια; 

Αναφέροντας όλα τα παραπάνω για 
την στασιμότητα του κινήματος & για 
την πορεία του, στηρίζω προσωπικά 
την υποψηφιότητα του Νίκου Ανδρου-
λάκη.
Ένας πετυχημένος Ευρωβουλευτής 
με κύρος στην Ευρώπη που με τη 
βοήθεια του ανέδειξε και το θέμα της 
πυρκαγιάς στη Στυμφαλία με ερώτηση 
εντός του Ευρωκοινοβουλίου. Ο ιδα-
νικότερος ίσως που μπορεί να ανεβά-
σει το ΠΑΣΟΚ, το Κίνημα Αλλαγής. Να 
προσεγγίσει κόσμο νέο ηλικιακά & να 
επιστρέψει πίσω αυτός που πληγώ-

θηκε από παλιότερες πολιτικές στρα-
τηγικές και έφυγε από το σπίτι του. Ο 
πιο κατάλληλος που μπορεί να αντι-
μετωπίσει την συντηρητική ΝΔ του κ. 
Μητσοτάκη & τον ‘’αριστερό’’ΣΥΡΙΖΑ 
του κ. Τσίπρα. Να ξανά αγκαλιάσει τον 
κόσμο με νέα πρόσωπα, νέες πολιτι-
κές που θα οδηγήσουν στη νέα εποχή 
του ΠΑΣΟΚ. Η δημοκρατική παράταξη 
είναι έτοιμη να ΑΛΛΑΞΕΙ ΓΕΝΙΑ! Το 
μεγαλύτερο βήμα είναι η συμμετοχή. 
Να έρθει ο κόσμος μέσα από τις δη-
μοκρατικές διαδικασίες & να εκλέξει 
τον αρχηγό για την νέα εποχή του κι-
νήματος! 
ΜΑΖΙ στα δύσκολα ΜΑΖΙ και για την 
νέα Αλλαγή! Κερδίζουμε, Αλλάζουμε. 
Μπορούμε να τα καταφέρουμε. 

‣ κ. Δαληβίγκα σας ευχαριστώ πολύ 
για την συνέντευξη & εύχομαι καλή 
επιτυχία στις εκλογές σας 

Εγώ σας ευχαριστώ που μου δώσατε 
την ευκαιρία να αναδείξουμε το θέμα 
των εκλογών & πιστεύω πως η προ-
σέλευση του κόσμου θα είναι εκρη-
κτική. 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Λ. 
ΔΑΛΗΒΙΓΚΑΣ,
Μέλος Νομαρχιακής Επιτροπής 
ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Κορινθίας:
Η δημοκρατική παράταξη 
είναι έτοιμη να Αλλάξει Γενιά�

Το μεγαλύτερο βήμα είναι η συμμετοχή. Να έρθει 
ο κόσμος μέσα από τις δημοκρατικές διαδικασίες 
& να εκλέξει τον αρχηγό για την νέα εποχή του κινήματος! 
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Η σελίδα του Λέωντος...
Τ α 200 χρόνια από την αρπαγή της ‘Αφρο-

δίτης της Μήλου’ γιόρτασε ο πρωθυ-
πουργός μας στο μουσείο του Λούβρου και 
επί την ευκαιρία υπέγραψε συμφωνία αμυ-
ντικής συνδρομής με τους Γάλλους οικοδε-
σπότες. (Για τις λεπτομέρειες δίπλα)!!!

Δ ε θα μπούμε σε κούρσα εξοπλισμών με 
την Τουρκία δήλωσε ο πρωθυπουργός 

μας, επιδεικνύοντας την αίσθηση “black 
humor” που διαθέτει. Δηλαδή κε πρωθυ-
πουργέ μας πόσα πρέπει να δώσουμε για να 
θεωρηθεί κούρσα; Ήδη δώσαμε και τα σ@
βρακ@!!!

Α λήθεια τώρα που θα αναλάβουν οι Γάλ-
λοι να προστατεύουν τα σύνορά μας 

από εχθρικές προσβολές μήπως να φεύ-
γαμε από το ΝΑΤΟ για να μην πληρώνουμε 
διπλές συνδρομές. Για οικονομία όχι για τί-
ποτα άλλο!!!

Α ν θέλουν να επιζήσουν οι μικρομεσαί-
οι πρέπει να συνενωθούν, δήλωσε ο 

αγαπητός μας και λαλίστατος Υπουργός 
Ανάπτυξης (ποιας ανάπτυξης?). Δηλαδή το 
χασάπικο της γειτονιάς να ενωθεί με το πα-
ραδίπλα παπουτσίδικο. Ο ένας θα σφάζει τα 
ζώα και θα πουλάει το κρέας και ο άλλος με 
τα δέρματα θα φτιάχνει παπούτσια. Εντάξει 
κε υπουργέ το συζητάμε, αρκεί να βρούμε 
και κάποιον να διαχειριστεί τα κέρατα, πριν 
τα καπαρώσουν οι πολυεθνικές!!!

Ή χησαν οι σειρήνες προ ημερών και όλοι 
ενθουσιαστήκαμε τα μάλα. Δεν ήταν 

όμως για τη νέα αγορά του αιώνα και τα δις 
που θα μας φύγουν, αλλά για δοκιμή σε πε-
ρίπτωση πολεμικού συμβάντος. Αλήθεια αν 
είχαμε αληθινό συμβάν, τι ακριβώς θα πρέ-
πει να κάνουμε ακούγοντας τις σειρήνες. Να 
τρέξουμε στα καταφύγια που δεν υπάρχουν 
ή να βάλουμε τις φωνές!!!

Μ ειώνεται ο ΕΝΦΙΑ, ξανα-μειώνεται ο 
ΕΝΦΙΑ, άντε και πάλι μειώνεται ο ΕΝ-

ΦΙΑ, κοντέψαμε να το πιστέψουμε. Εμένα 
πάντως μου ήρθε αύξηση. Μικρή μεν, Αύ-
ξηση δε!!!

Μ ικρο-εγκληματικότητα
Παρκάρουμε όπου βρούμε, βάζουμε 

ηχεία στα αυτοκίνητά μας για να διαφημί-
ζουμε τις μουσικές μας προτιμήσεις και να 
ενοχλούμε, τρέχουμε όσο θέλουμε, τσιμπο-
λογάμε σιδηρικά για μεροκάματο κάνοντας 
ζημιές πού μεγαλύτερης αξίας, καταστρέ-
φουμε τις πινακίδες της τροχαίας, κυκλο-
φορούν τα παιδιά μας το βράδυ με ποδήλατα 
χωρίς διακριτικά φώτα, πετάμε τα σκουπί-
δια μας  κλπ, κλπ, κλπ. Μικροπροβλήματα 
θα μου πείτε και όντος θα ήταν μικρά αν 
ήταν αραιά και μεμονωμένα. Επειδή όμως 
σκοντάφτουμε επάνω τους καθημερινά 
και μαζικά, έχουν πάψει πλέον να ανήκουν 
στην κατηγορία του ‘μικρού’. Το πραγματικό 
πρόβλημα όμως δεν είναι ότι δεν αντιδρούν 
τα αρμόδια όργανα της πολιτείας, αλλά ότι 
έχουμε αρχίσει εμείς να τα συνηθίζουμε και 
να τα θεωρούμε φυσιολογικά. «Έλα μωρέ 
παιδιά είναι»,  που μου είπε και κάποιος. Βο-
ήθειά μας!!!

Μ είωση του πληθυσμού αναμένεται να 
καταγράψει η επόμενη απογραφή πληθυ-

σμού στη χώρα μας. Αλήθεια ποιο νέο ζευγάρι 
σήμερα θέλει να κάνει παιδιά για να καταντήσουν 
οικονομικοί μετανάστες ή φριλάντσερ ντελιβε-
ράδες. Χαιρετίσματα στην εξουσία!!!

Α ν μετρήσουμε πόσες φορές ο πρωθυ-
πουργός μας έχει αναγγείλει το τέλος 

της πανδημίας θα ξεπεράσουμε και το ρε-
κόρ των εγκαινίων της Κορίνθου -Πατρών. 
Κάποτε θα λήξει ο συναγερμός και δε θα το 
πιστεύουμε!!!

Σ υστοιχία πυραύλων “Patriot” στείλαμε 
στη Σαουδική Αραβία για να προστα-

τέψουμε τις πετρελαιοπηγές με τις οποίες 
πλουτίζουν οι Σαουδάραβες πρίγκιπες που-
λώντας μας ακριβό πετρέλαιο. Για αντάλ-
λαγμα, εκτός από την ευλογία του προφήτη, 
θα μας δώσουν και ένα κοπάδι καμήλες να 
φτιάξουμε παστουρμά. Κάτι για έκπτωση στην 
τιμή του πετρελαίου ούτε συζήτηση. Εντάξει 
μην τα θέλουμε και όλα δικά μας!!!

Η κυβέρνηση μειώνει τους φόρους στους 
πλούσιους για να κάνουν επενδύσεις, 

οι πλούσιοι κρύβουν τα κέρδη σε φορολο-
γικούς παραδείσους(offshore) με αποτέλε-
σμα να μειώνονται τα έσοδα του κράτους, 
η κυβέρνηση ξανα-μειώνει τους φόρους 
στους πλούσιους για να κάνουν περισσότε-
ρες  επενδύσεις, οι πλούσιοι ξανα-κρύβουν 
τα κέρδη στις offshore, η κυβέρνηση κόβει 
κοινωνικές παροχές ελλείψει εσόδων και το 
παιχνίδι συνεχίζεται μέχρι τελικής πτώσεως. 
Δεν πειράζει όμως,  θα μας κόψουν τις συ-
ντάξεις και θα σπατσάρουν!!!

Κ αταδικάστηκε ο Σαρκοζί για παράνομες 
χρηματοδοτήσεις και ακολουθεί και 

ο καγκελάριος Κούρτς. Στα μέρη μας κάτι 
κόμματα που χρωστάνε από 300 εκατ. στις 
τράπεζες, για αντίστοιχους λόγους, απο-
λαμβάνουν πλήρη ασυλία. Μήπως θα πρέπει 
να δώσουμε και δικαστική συνδρομή στους 
Γάλλους και στους Αυστριακούς, γιατί φέ-
ρονται σαν κουτόφραγκοι!!!. 

Ό τι παραιτήθηκε η Μέρκελ σίγουρα θα το 
έχετε μάθει. Το πραγματικό λόγο όμως 

θα σας τον φανερώσω εγώ. Η κυρία ήταν 
διάσημη για τις ενδυματολογικές της επιτα-
γές. Φορούσε πάντα το ίδιο σχέδιο ταγιέρ, 
αλλά άλλο χρώμα κάθε φορά. Σε τηλεφω-
νική επικοινωνία που είχαμε στο παρελθόν 
μου είχε εκμυστηρευτεί ότι είχε δυσκολίες 
στον τομέα αυτό. 
Λέωντα τα έχω φορέσει όλα τα χρώματα, δε 
βρίσκω πλέον καινούργια, μου δήλωσε. 
Παραιτήσου Αγγέλα της απάντησα, οι πολι-
τικοί πρέπει να έχουν συνέπεια. 
Ευτυχώς που με άκουσε γιατί ήταν έτοιμη να 
το γυρίσει στα εμπριμέ που την παχαίνουν 
και να ρεζιλευτεί. Καλή σύνταξη Αγγέλα και 
να μας γράφεις!!!

Ο 20ετης πόλεμος κατά της τρομοκρατίας 
στοίχησε 1.000.000 νεκρούς και 38.000.000 
πρόσφυγες. Και το αποτέλεσμα μια τρύπα 
στο νερό. Άντε με το καλό και στον επόμενο 
μη μείνει άνεργη η βιομηχανία όπλων!!!

Λ.Σ. (12/10/2021)

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

Υ πεγράφη η περίφημη αμυντική συμφωνία με τους Γάλλους, αφού δόθηκε σκληρή 
διπλωματική μάχη στους σκοτεινούς διαδρόμους της εξουσίας. 

Η στήλη υπέκλεψε ορισμένες συνομιλίες και σας τις μεταφέρει.
Κούλη έχω προβλήματα.
Έλα βρε Μάνο τι προβλήματα μπορεί να έχετε εσείς που έχετε πάνω από 1000 είδη 
τυριών στη χώρα σας.
1200 μετρημένα, αλλά μην αλλάζεις την κουβέντα Κούλη.
Εντάξει Μάνο σε ακούω.
Έχουμε πρόβλημα με τη ‘Λεγεώνα των Ξένων’, ούτε ξένοι έρχονται πιά ούτε Γάλλοι 
και ξεμείναμε από φαντάρους. Τους ενοχλεί η ζέστη στην Αφρική, έχει σκόνη, δεν 
είναι καλός ο μισθός, όλο παράπονα, απηύδησα.
Κοίταξε Μάνο, για τα εργασιακά μπορώ να σου στείλω το Χατζηδάκη που είναι ειδικός. 
Οι δικοί μας δουλεύουν διπλές ώρες με τα μισά λεφτά και δεν κουνιέται φύλλο.
Εξαιρετική ιδέα Κούλη, εγώ θα σου επιτρέψω να αγοράσεις κάτι καταπληκτικά αερο-
πλάνα και βαπόρια που φτιάχνω. Είναι λίγο ακριβά αλλά αξίζει τον κόπο.
Κάνε καμιά έκπτωση Μάνο, για να μη γκρινιάζουν οι ιθαγενείς.
Θα σου στείλω μια νταλίκα Καμαμπέρ (Camembert) δωρεάν και θα εκπαιδεύσω τους 
φαντάρους σας στις καμηλομαχίες στην έρημο με τα έξοδα μισά-μισά.
Έκλεισε Μάνο, προχωράμε.
Μετά άνοιξαν και σαμπάνιες (οι Γάλλοι μόνο)!!!



Νέος ασφαλτοτάπητας τοποθετήθηκε στην Παλαιά 
Εθνική Οδό στο ύψος του Κοκκωνίου. Οι εργασί-
ες  Συντήρησης-Βελτίωσης της Παλαιάς Εθνικής 
Οδού Κορίνθου Πατρών είναι προϋπολογισμού 1,7 
εκατ. ευρώ και εκτελούνται από την Περιφέρεια 
Πελοποννήσου.
Ο αντιπεριφερειάρχης Κορινθίας Τάσος Γκιολής 
βρέθηκε επιτόπου κατά τη διάρκεια των εργασιών 
και συναντήθηκε με τον δήμαρχο Βέλου-Βόχας 
Αννίβα Παπακυριάκο και τον αντιδήμαρχο Νίκο 
Ρόζο. 

Σύμφωνα με πληροφορίες επίκειται και δεύτερη 
στρώση ασφαλτοτάπητα για περαίωση του έργου.

Καθαρισμοί στο Ζαπάντη
Την ίδια στιγμή εντατικά εργάστηκαν τα συνεργεία 
της Περιφέρειας Πελοποννήσου για τον καθαρισμό 
της κοίτης του Ζαπάντη ενόψει φθινοπώρου και 
των επικείμενων βροχοπτώσεων. 
Ο Τάσος Γκιολής επισκέφθηκε το Σουληνάρι και το 
Χαλκί, όπου με τον πρόεδρο Μανόλη Μπακιρτζή 
επέβλεψε προσωπικά την πορεία των εργασιών. 

Το 2018 ο κ. Σταυρέλης, έφερε στην επιφάνεια 
την απώλεια βαγονιών, που βρίσκονταν στο ανοι-
κτό θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης» στα Εξαμίλια. 
Σήμερα καταγγέλλει  την απώλεια ενός παλιού και 
εγκαταλειμμένου μηχανήματος / οχήματος   (τσάπα 
) στο Χιλιομόδι και ξαναθύμισε τα βαγόνια .

Πληροφορούμε τους δημότες μας  για το θέμα 
που έχει ως εξής : 
1. Το μηχάνημα / όχημα  ήταν παρατημένο και εκτός 

λειτουργίας στο Χιλιομόδι από το 2016, από την 
προηγούμενη δημοτική αρχή στην οποίαν ανή-
καν τότε ο κ. Σταυρέλης  και πολλοί από τους συ-
νεργάτες του. 

2. Το μηχάνημα / όχημα κυκλοφόρησε για πρώτη 
φορά  στις 2.03.1989  και ήταν αδύνατον να κινη-
θεί , επρόκειτο δε να εκποιηθεί ως παλιοσίδερα  
αξίας περίπου 1000 ευρώ  . Ήταν το πιο παλιό 
μηχάνημα / όχημα   έργου σε αχρηστία για πολλά 
χρόνια και η μεταφορά του σε ασφαλή χώρο θα 
στοίχιζε τα μισά χρήματα της αξίας του .

3. Την κλοπή  του εγκαταλειμμένου μηχανήματος / 
οχήματος  στο Χιλιομόδι, πολύ πριν το αποκαλύ-
ψει η έρευνα του κ. Σταυρέλη, την είχε εντοπίσει 
η αρμόδια υπηρεσία καθαριότητας.

4. Ο δήμαρχος, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος και ο δι-
ευθυντής της υπηρεσίας, όταν πληροφορήθηκαν 
την απώλεια, χωρίς καμία χρονοτριβή έκαναν το 
εντελώς αυτονόητο. Προσέφυγαν στο αστυνο-
μικό τμήμα Κορίνθου και κατέθεσαν μηνυτήρια 
αναφορά κατ’ αγνώστων για την κλοπή του μη-
χανήματος / οχήματος. 

5. Συνεργάστηκαν και συνεργάζονται με την αστυ-
νομία για τον εντοπισμό του μηχανήματος / οχή-
ματος και την τιμωρία των υπευθύνων  

6. Είναι σε εξέλιξη η διαδικασία συγκέντρωσης 
όλων των εγκαταλελειμμένων μηχανημάτων 
/ οχημάτων του δήμου που είναι διάσπαρτα  σε 
όλη την έκταση του δήμου προ πολλών ετών .
Διαβεβαιώνουμε τους δημότες μας ότι η δημο-

τική αρχή κάνει ότι είναι απαραίτητο για να δια-
σφαλίσει την περιουσία του δήμου αθόρυβα και 
αποτελεσματικά  και όταν προκύπτει θέμα όπως το 
παραπάνω  το  αντιμετωπίζει όπως ο νόμος ορίζει.
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Νέος ασφαλτοτάπητας
στην Π.Ε.Ο. στο Κοκκώνι

ΒΑΣ. ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: 
Απάντηση στις καταγγελίες 
του κ.Σταυρέλη περί 
“πλιάτσικου” στο δήμο 
Κορινθίων

Καθαρίστηκε ο Ζαπάντης σε Σουληνάρι και Χαλκί
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Ο Δήμος Νεμέας, σε συνεργασία με την Digea, Ψη-
φιακός Πάροχος, προχώρησαν στην ενεργοποίηση 
ψηφιακού τηλεοπτικού αναμεταδότη στη θέση Προ-
φήτης Ηλίας του Δήμου Νεμέας, χάρις στον οποίο 
7.000 τηλεθεατές της περιοχής απέκτησαν πρό-
σβαση στο ψηφιακό τηλεοπτικό σήμα των σταθμών 
Εθνικής και Περιφερειακής εμβέλειας.

 Η τοποθέτηση του αναμεταδότη σε νέες, σύγχρο-
νες και αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις του Δήμου 
Νεμέας και η ενεργοποίησή του υλοποιήθηκε στο 
πλαίσιο του προγράμματος του Υπουργείου Ψηφι-
ακής Διακυβέρνησης που αφορά στην κάλυψη των 
λευκών περιοχών (ΚΥΑ 14177 ΦΕΚ 2066/Β/19-5-
2021).

Ο Δήμος Νεμέας είναι ο πρώτος Δήμος στην Ελ-
λάδα, που ολοκληρώνει την εγκατάσταση σύγχρο-
νου επίγειου ψηφιακού αναμεταδότη, στο πλαίσιο 
του αναφερόμενου προγράμματος. Ο 
Δήμαρχος Νεμέας, κ. Κωνσταντίνος 
Φρούσιος, σε δηλώσεις του, αναφέρει 
τα εξής:

«Ήρθε η εποχή που ο Δήμος Νεμέας 
απέκτησε ένα σύγχρονο και νόμιμο τρό-

πο πρόσβασης στα κανάλια της ελληνικής τηλεόρα-
σης. Το πρόβλημα της τηλεοπτικής κάλυψης στην πε-
ριοχή μας υπήρξε από τις προτεραιότητες μας καθώς 
για πολλά χρόνια οι συμπολίτες μας ταλαιπωρούνταν, 
αφού με την παραμικρή αλλαγή των καιρικών συν-
θηκών «χανόταν» το τηλεοπτικό σήμα. Επίσης οι 
παράνομες εγκαταστάσεις, που υπήρχαν, επέσυραν 
μεγάλα πρόστιμα για την εκτός νομιμότητας  λειτουρ-
γία των τηλεοπτικών συχνοτήτων.  

 Η πορεία για τη νομιμοποίηση και τις απαιτού-
μενες αδειοδοτήσεις ήταν δύσκολη και χρονοβόρα 
όμως με τη βοήθεια των ανθρώπων της Digea κα-
ταφέραμε να ολοκληρώσουμε επιτυχώς τις νέες 
σύγχρονες εγκαταστάσεις πρόσβασης τηλεοπτικού 
σήματος στους σταθμούς Εθνικής και Περιφερειακής 
εμβέλειας.»

Ενεργοποίηση Ψηφιακού Τηλεοπτικού 
Αναμεταδότη στον Δήμο Νεμέας

Κ
οινοβουλευτική παρέμβαση για την έκδοση 
των αποτελεσμάτων της προκήρυξης του 
ΑΣΕΠ 4Κ/2020 που αφορούν στο πρόγραμ-
μα «Βοήθεια στο Σπίτι», πραγματοποίησαν 

47 βουλευτές/τριες του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική 
Συμμαχία, μεταξύ των οποίων και ο βουλευτής Κο-
ρινθίας Γ. Ψυχογιός, καταθέτοντας σχετική Ερώτη-
ση προς τον Υπουργό Εσωτερικών. 

Ένα πρόγραμμα με μεγάλη κοινωνική σημασία 
και για την Κορινθία, στο οποίο οι εργαζόμενες και 
εργαζόμενοί του δουλεύουν με ανανεούμενες συμ-
βάσεις για χρόνια, ενώ καλύπτουν πάγιες και διαρ-
κείς ανάγκες και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ με το Ν. 
4583/2018 αποκατέστησε και ενέταξε σε οργανικές 
μονάδες των ΟΤΑ Α’ βαθμού.

Συγκεκριμένα, τεράστια καθυστέρηση παρατη-

ρείται στην έκδοση των αποτελεσμάτων της προ-
κήρυξης του ΑΣΕΠ 4Κ/2020, «Πλήρωση με σειρά 
προτεραιότητας δύο χιλιάδων εννιακοσίων εννέα 
(2.909) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστη-
μιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υπο-
χρεωτικής Εκπαίδευσης σε Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού της 
Χώρας»

Παρά το γεγονός ότι η προθεσμία υποβολής των 
ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής έχει λήξει ήδη 
από τον Ιούνιο του 2020, η έκδοση των αποτελε-
σμάτων ακόμα αναμένεται.

Το πρόγραμμα, το οποίο είναι ζωτικής σημασί-
ας για ομάδες πληθυσμού που χρήζουν ιδιαίτερης 
φροντίδας και  δεν έχουν τη συμπαράσταση της 
στενής ή ευρύτερης οικογένειάς τους και αυτό 
συμβαίνει, υπό συνθήκες υγειονομικής κρίσης, 

που οι ανάγκες των συγκεκριμένων ομάδων για 
βοήθεια είναι αυξημένες.

Επιπλέον, η καθυστέρηση της έκδοσης των απο-
τελεσμάτων της προκήρυξης έχει ως συνέπεια τη 
δυσλειτουργία του προγράμματος, ενώ οι συμμε-
τέχοντες στον συγκεκριμένο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ 
τελούν υπό ομηρία πλέον του ενός έτους.

Για τους λόγους αυτούς οι βουλευτές κάλεσαν 
τον αρμόδιο Υπουργό, αφενός να απαντήσει για 
ποιους συγκεκριμένους λόγους δεν έχει προχωρή-
σει η έκδοση των αποτελεσμάτων της προκήρυξης 
του ΑΣΕΠ 4Κ/2020 και αφετέρου να προσδιορί-
σει το χρονοδιάγραμμα έκδοσης αυτών και πότε 
προβλέπεται να τοποθετηθούν οι επιτυχόντες στις 
θέσεις εργασίας στις αντίστοιχες δομές των ΟΤΑ Α 
Βαθμού.

Στη Βουλή από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ η αδικαιολόγητη καθυστέρηση των αποτελεσμάτων 
για τις μόνιμες θέσεις των εργαζόμενων στο «Βοήθεια στο Σπίτι»
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Η Βόχα και η ιδιαίτερη αξία του Συνεδρίου 
Ο δήμαρχος Βέλου-Βόχας Αννίβας Παπακυριάκος και η πρόεδρος του ΝΠΔΔ Ανέλιξη Μαρία Καλλίρη μιλούν 

για το σπουδαίο Συνέδριο που διοργανώνεται το Σαββατοκύριακο 16 και 17 Οκτωβρίου
«Ει το μέσον κτήσαιο Κορίνθου και Σικυώνος» 
(Δελφικός Χρησμός) 

Η ονομασία Βόχα, το περίφημο Σικυώνιον 
πεδίον της Αρχαιότητας, γεωγραφικά προσ-
διορίζει την πεδιάδα που απλώνεται από τις 
παρυφές της Αρχαίας Κορίνθου έως και τις 
παρυφές της Αρχαίας Σικυώνος. 

Μάλιστα, κατά τα μεσαιωνικά, βυζαντινά 
και προεπαναστατικά χρόνια η Βόχα γεω-
γραφικά προσδιόριζε την περιοχή μέχρι και τα 
όρια του Ξυλοκάστρου. Γι’ αυτό άλλωστε το 
Πυργόσπιτο στην Συκιά του οθωμανού άρχο-
ντα της Κορίνθου, του Κιαμήλ Μπέη, αναφέ-
ρεται ως η θερινή κατοικία του στην Βόχα. 

Μεταεπαναστατικά η ονομασία περιορί-
στηκε στην πεδιάδα που αναφέραμε αρχικά, 
έως τις παρυφές της Αρχαίας Σικυώνος και 
αργότερα οριοθετήθηκε, χάριν διαχωρι-
σμού των επαρχιών Σικυωνίας και Κορινθίας, 
ακριβώς στον Ασωπό ποταμό. Ο γεωγραφι-
κός αυτός προσδιορισμός διατηρείται έως και 
σήμερα. 

Εκτός από τη γεωγραφική του διάσταση, ο 
όρος «Βόχα» χρησιμοποιήθηκε το 1998 από 
τον αυτοδιοικητικό νόμο «Καποδίστρια» ως 
όνομα ενός δήμου που αποτελούσε ένα κομ-
μάτι μόνο, της ευρύτερης γεωγραφικής ενό-
τητας, γεγονός που μερικές φορές προκαλεί 
σύγχυση ανάμεσα στο ιστορικό/γεωγραφικό 
όνομα και στον αυτοδιοικητικό προσδιορισμό 
ενός δήμου.

Σε κάθε περίπτωση, η εύφορη γη, αποτέ-
λεσμα των προσχώσεων πολλών χειμάρρων 
και του ποταμού Ασωπού έδωσε τη δυνα-
τότητα να αναπτυχθούν στη Βόχα πολλά και 
πλούσια κεφαλοχώρια, όπως ο Άσσος, το 
Ζευγολατιό, το Βραχάτι, η Πουλίτσα, το 
Βέλο. Επίσης, στην ημιορεινή ζώνη η Στι-
μάγκα έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην Επανά-
σταση του 1821. Κύριες καλλιέργειες αποτέ-
λεσαν από τους αρχαιότατους χρόνους έως 
και σήμερα, το αμπέλι και η ελιά. 

Η διαρκής κατοίκηση της περιοχής της 
Βόχας από αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι και 
σήμερα, προσφέρει στους ερευνητές και επι-
στήμονες όλων των κλάδων τη δυνατότητα 
να αναπτύξουν σημαντικές παρατηρήσεις 
που αφορούν στην γεωλογική, αρχαιολογική, 
μεσαιωνική, βυζαντινή, επαναστατική και νεο-
ελληνική ιστορία του τόπου. Οι άνθρωποι και 
τα έργα τους μέχρι και σήμερα σημαδεύουν τη 
Βόχα κι αφήνουν το στίγμα τους. Ωστόσο, ποτέ 
έως σήμερα, δεν είχε υπάρξει μια συγκροτη-
μένη και σφαιρική καταγραφή όλων αυτών 
των επιστημονικών ερευνών για τη Βόχα. 

Αυτό το κενό έρχεται να καλύψει το Συνέ-
δριο που διοργανώνεται φέτος από το δήμο 
Βέλου-Βόχας και το ΝΠΔΔ «Ανέλιξη» και τις 
εργασίες του οποίου σας καλούμε να παρα-
κολουθήσετε και να γίνεται κοινωνοί σημα-
ντικών και άγνωστων πληροφοριών για τον 
τόπο μας. 

Αννίβας Παπακυριάκος: 
«Η ιστορία ενός τόπου είναι η 
ραχοκοκαλιά του»

«Η ιστορία ενός τόπου είναι η ραχοκοκαλιά 
του· εκεί στηρίζεται για να ανορθώσει το “μπόι” 
του στους αιώνες. Ο δικός μας ο τόπος, η εύ-
φορη γη που έζησε εκατοντάδες γενιές ανθρώ-
πων, η Βόχα, έχει μια ξεχωριστή, μοναδική και 
πολυδιάστατη ιστορία που απλώνεται στον Χρό-
νο και ταξιδεύει στον Καιρό.

Αυτήν την ιστορία, τη δική μας – άγνωστη εν 
πολλοίς – “ραχοκοκαλιά”, θα επιχειρήσουμε να 
ψηλαφίσουμε με τη βοήθεια ειδικών Επιστημό-
νων μέσα από τις εργασίες του Συνεδρίου «Η 
Βόχα στον Χρόνο». 

Το Συνέδριο μας είναι επετειακό, γιατί αφορ-
μή για την διοργάνωσή του είναι η συμπλή-
ρωση, φέτος, 200 ετών από την έναρξη της 
Ελληνικής Επανάστασης. Αιτία όμως για την 
πραγματοποίησή του αποτελεί η ασίγαστη επι-
θυμία μας να γνωρίσουμε σε βάθος τον τόπο 
μας και την ιστορία του, έτσι ώστε διεκδική-
σουμε το μέλλον του που αξίζει. 

Ως δήμαρχος Βέλου-Βόχας οφείλω να ευχα-
ριστήσω την Επιστημονική και την Οργανωτική 
Επιτροπή, που δούλεψαν ακούραστα ώστε να 
υλοποιηθεί το Συνέδριο «Η Βόχα στον Χρόνο» 
και να σας καλωσορίσω στις εργασίες του που 
πιστεύω θα αποτελέσουν για όλους μας μια εν-
διαφέρουσα αναμόχλευση του παρελθόντος και 
μια ελπιδοφόρα προοπτική του μέλλοντός μας».

Μαρία Καλλίρη: «Στο Προσκήνιο 
η Βόχα της Ιστορίας – η Βόχα της 
Καρδιάς μας»

«Αδημονώ για 
την ώρα που οι συ-
μπολίτες μας και η 
Κορινθία, θα γίνουν 
κοινωνοί μιας ση-
μαντικής πορείας 
στην ιστορία που 
διαδραματίστηκε και 
καταγράφηκε στο 
δήμο μας, μέσα από τις εργασίες του συνεδρί-
ου . Ξέρετε, η τοπική ιστορία του τόπου μας και 
κάθε τόπου, διατηρεί το χαρακτήρα της μικροϊ-
στορίας, γιατί μέσα από ειδικές και περιορισμέ-
νες σε χρόνο και σε τόπο περιπτώσεις μπορεί 
να δώσει δείγματα για ευρύτερες ιστορικές εξε-
λίξεις και ο δήμος μας έχει μια τέτοια πλούσια 
καταγραφή, στη διάρκεια του ιστορικού χρόνου 
αναδεικνύοντας όλες τις αλλαγές που βίωσε και 
θα βιώσει, η τοπική κοινωνία στο παρελθόν το 
παρόν και το μέλλον.

Στο συγκεκριμένο συνέδριο η ιστορία της 
Βόχας έχει μελετηθεί προσεκτικά μέσα από 
πηγές, όπου θα περιγραφούν και θα εξηγηθούν 
από εξέχοντες επιστήμονες και σημαντικούς 
συμμετέχοντες, φέρνοντας στο φως εκείνα τα 
στοιχεία που παρουσιάζουν μεγαλύτερη αντοχή 
μέσα στο χρόνο καθώς και εκείνα που αλλά-
ζουν, προσδιορίζοντας τα αίτια των μεταβολών 
εντός και εκτός των τειχών ενός τόπου.

Το συνέδριο διεξάγεται στα πλαίσια του 
Επετειακού Εορτασμού των 200 χρόνων από 
το 1821 και συνδιοργανώνεται από τον Δήμο 
Βέλου –Βόχας και την ΑΝΕΛΙΞΗ.

Τέλος θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους 
εργαστήκαν ώστε να έχουμε ένα συνέδριο που 
θα ρίξει φως σε αυτό το σημαντικό κομμάτι της 
ιστορίας της Βόχας μας»!

ΛΑΓΚΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ - 

ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ

Στρατιωτικός Ιατρός
Ψυχιατρική Κλινική 251 ΓΝΑ

Καλογεροπούλου 1 & Μαυρούλια,
Κιάτο Κορινθίας 20200

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

ΒΡΑΧΑΤΙ, έναντι γηπέδου

ΤΗΛ.: 27410 51690, 27410 56000

ποτά - αναψυκτικά
μπύρες - νερά

διανομή κατ’ οίκον

Φ Α Σ Ι Λ Η
Κ Α Τ Σ Α ΡΟ Υ
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pangefston2021@gmail.com

pangefston

πλησίον Αγ. Σωτήρος, Περιγιάλι

pangefston

Με την πολύχρονη εµπειρία
του chef µας αναλαµβάνουµε
party και βαπτίσεις

Συνθέτουµε το εβδοµαδιαίο µενού της οικογένειάς σας

Ρωτήστε µας για τα light γλυκά - sugar free

ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΧΡ. ΦΩΤΙΟΣ
Θ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 44 – ΒΡΑΧΑΤΙ

ΤΗΛ. 6973 241 844

Η παροχή κινήτρων για την προσέλκυση επενδύσεων 
απαραίτητη για τη Δυτική Κορινθία

Γράφει ο Αριστοτέλης 
Παπαμετζελόπουλος

ΜΕ  ΑΦΟΡΜΗ την γε-
νικότερη παρακμάζουσα 
κατάσταση που επικρατεί 
στο πάλαι ποτέ κραταιό 
άκρο της Δυτικής Κο-
ρινθίας, το Δερβένι και 
τον πρώην δήμο Ευρω-
στίνης γενικότερα, έχει 

μεγάλο ενδιαφέρον να εξετάσουμε τρόπους προ-
σέγγισης επενδύσεων και την παροχή κινήτρων που 
αυτές προϋποθέτουν. Ο στόχος είναι κοινός : να μπο-
ρέσουμε να εκμεταλλευτούμε την αύξηση της επι-
σκεψιμότητας που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια, 
βελτιώνοντας παροχή υπηρεσιών και υποδομές, 
οδηγώντας ξανά τον τόπο μας σε καλύτερες μέρες.

ΩΣ  ΛΟΓΙΚΟ ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΟ της γενικότερης 
κατάπτωσης των ηθικών αξιών αλλά και της εσω-
στρέφειας που δημιούργησε η οικονομική και υγει-
ονομική κρίση στην ευρύτερη ελληνική κοινωνία, 
παρατηρείται η απαξίωση των θεσμών και η όλο 
και λιγότερη ενασχόληση με τα κοινά, ειδικότε-
ρα των νέων. Κόντρα στη ροή των πραγμάτων, η 
επανάσταση του αυτονόητου αφορά κυρίαρχα τον 
τουρισμό και την αγροτική παραγωγή για την περι-
οχή μας, η οποία βιώνει και μια πρόσθετη απαξίω-
ση  καθώς οι παραδοσιακοί πνεύμονες της τοπικής 
οικονομίας – δημόσιες υπηρεσίες και τράπεζες- 
έχουν συρρικνωθεί ή μεταφερθεί σε άλλες πόλεις. 

Ο ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΥΟ πυλώνες της τοπικής 
οικονομίας, ο τουρισμός, είναι αυτή τη στιγμή 
χρυσάφι στα χέρια μας. Η αυξανόμενη τάση των 
ενοικιαζόμενων δωματίων βραχείας διάρκειας 
( Airbnb),  καθώς και οι δυο νέες μεγάλες επεν-
δύσεις  ξενοδοχείων που ήδη υλοποιούνται  στην 

Ευρωστίνη, θεωρούνται πολύ προπομπός κα-
λύτερων ημερών. Δεν είναι όμως αρκετές για να 
φέρουν την “άνοιξη” τη στιγμή που η πλειοψηφία 
όσων ασχολούνται ερασιτεχνικά με τον τουρισμό 
δεν έχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες να 
αξιοποιήσει νέες τεχνολογίες και πλατφόρμες.

 
Η ΠΑΡΟΧΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ από τον Δήμο για περαι-

τέρω επενδύσεις και η συνεργασία με τον ιδιωτικό 
τομέα κρίνεται απαραίτητη για την βιωσιμότητα 
της περιοχής. Χαρακτηριστικά μπορείτε να δείτε 
επενδύσεις που έγιναν σε δημοτικά ακίνητα  σε συ-
νεργασία του δήμου  με ιδιώτες και το αποτέλεσμα 
τόσο για την επιχείρηση όσο και για την περιοχή 
ήταν άριστο. 

Η αξιοποίηση δημοσίων κτιρίων όπως το Ειρηνο-
δικείο με την εμβληματική νομική ιστορία που έχει 

το Δερβένι επίσης, θα μπορούσε να αποτελέσει ένα 
στολίδι για την περιοχή και να προσελκύσει εναλλα-
κτικές μορφές τουρισμού.  Η εκμετάλλευση δημο-
τικών ακινήτων με μακροχρόνια μίσθωση για την 
δημιουργία μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων είναι 
επίσης το μεγάλο στοίχημα της επόμενης ημέρας.

ΤΕΛΟΣ ΔΡΑΣΕΙΣ όπως η  προκήρυξη επιμορ-
φωτικών προγραμμάτων σχετικά με τον τουρισμό 
και το επιχειρείν, η αξιολόγηση των επιχειρήσεων 
(δημοτικό tripdadvisor), η κατάρτιση νέων εργα-
ζομένων  σε αυτές και η δια βίου εκπαίδευση σε 
νέες τεχνολογίες και διαχείριση των μέσων κοι-
νωνικής δικτύωσης είναι τα απαραίτητα βήματα 
προς την περαιτέρω βελτίωση και ανάπτυξη του 
τουριστικού προϊόντος της ξεχασμένης δυτικής 
Κορινθίας.



Μεγαέλαιον ΜΟΝΑ∆Α
ΕΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥ

ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΗΛ. 27420 32391

η επόμενη μέρα 
του ελαιόλαδου

Πώληση ΚΑΘΑΡΟΥ 
ΠΥΡΗΝΑ για καυστήρες

• Ελάχιστη θερμική
απόδοση 4.500 Kcal/Kg

• Ελάχιστη υπολειμματικότητα 
μετά την καύση

Συσκευασία:
-BIG BAG (μεγάλη)
-Σακί (μικρή)



ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021 ΠΟΛΙΤΏΝ
Γνώμη12

 

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

ΩΡΑΡΙΟ ΙΑΤΡΕΙΟΥ: 

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

ΣΑΒΒΑΤΟ    09:00 - 12:00 [ΒΡΑΧΑΤΙ]

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

e-mail: korantaniskonstantinos26@gmail.com

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡ. 
ΚΟΡΑΝΤΑΝΗΣ

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

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

ΙΑΤΡΟΣ - ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ

εξέταση µε εξειδικευµένα διαγνωστικά µέσα 
  (Ηλεκτροκαρδιογράφηµα,   υπέρηχος)

Δήμοι

Δήμος Σικυωνίων: Σε ετοιμότητα 
ενόψει κακοκαιρίας με όλα τα 

συνεργεία στους δρόμους

Σε ετοιμότητα βρίσκεται ο Δήμος Σικυωνίων όλο 
το 24ωρο, από την προηγούμενη εβδομάδα, ενό-
ψει των διαδοχικών κακοκαιριών, λαμβάνοντας 
όλα τα απαραίτητα μέτρα (καθαρισμός φρεατίων, 
συλλογή των εκτός κάδων αντικειμένων κλπ) για 
την αποφυγή προβλημάτων.

Ωστόσο, γίνεται έκκληση στους πολίτες να μην 
αφήνουν  αντικείμενα εκτός κάδων. 

Μπορούν  να καλούν  στα τηλέφωνα του τμή-
ματος περιβάλλοντος για την αποκομιδή εκτός 
κάδων στα τηλέφωνα: 2742360151, 2742360159, 
2742021103

Oι “Μαζί για το Βέλο 
και τη Βόχα” δηλώνουν 

παρόντες για τις δημοτικές 
εκλογές του 2023

Με έναν ομολογουμένως “πρωτότυπο” 
τρόπο η νεοσυσταθείσα ομάδα "Μαζί για το 
Βέλο και τη Βόχα" δήλωσε ότι θα είναι πα-
ρούσα στις δημοτικές εκλογές του 2023. 

Έχουμε συνηθίσει τέτοιου είδους ανακοι-
νώσεις να γίνονται με κείμενα που αφορούν 
το όραμα της ομάδας ή του συνδυασμού για 
την ανάπτυξη και την ευημερία του τόπου, 
ωστόσο η αυτοδιοικητική ομάδα που περι-
στοιχίζει τον Μιχάλη Λιάκο, διάλεξε να κάνει 
μια τέτοια ανακοίνωση, με ένα κείμενο το 
οποίο έθετε μία σειρά ερωτημάτων σε σχέση 
με τις πρόσφατες αλλαγές στους αντιδημάρ-
χους και γενικά στο σχήμα διοίκησης, από 
τον δήμαρχο Αννίβα Παπακυριάκο. 

Εν ολίγοις, το κείμενο της ανακοίνωσης 
της ομάδας “Μαζί για το Βέλο και τη Βόχα”  
εξαντλήθηκε σε μία κριτική του ρεπορτάζ για 
τις αλλαγές στο σχήμα διοίκησης και κατέλη-
γε ως εξής: 

«Αυτό που πλέον καθίσταται σαφές είναι 
ότι, για πρώτη φορά μετά από 12 χρόνια, 
στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση της 8ης 
Οκτωβρίου 2023, θα αναμετρηθούν δύο δι-
αφορετικοί «κόσμοι». Δύο «κόσμοι» με δια-
φορετική νοοτροπία, με διαφορετική αντίλη-
ψη, με διαφορετική πολιτική.

Η παρασιτική αντίληψη στον τρόπο ενασχό-
λησης με τα κοινά, θα αντιπαρατεθεί με την 
αντίληψη για ένα νέο μοντέλο διοίκησης στον 
Δήμο μας.

Το Βέλο και η Βόχα των λίγων θα αντιπα-
ρατεθεί με το Βέλο και την Βόχα των πολ-
λών, με το Βέλο και την Βόχα των πολιτών.

Βέλο-Βόχα ΜΑΖΙ
ΝΕΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ.»
Η προεκλογική περίοδος όπως φαίνεται 

ανοίγει νωρίς και θα έχει ενδιαφέρον να δού-
με ποιος θα βγει κερδισμένος από αυτό.
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Νέες επιτυχίες για τον Αθλητικό Σύλλογο “ΑΚΑΜΑΣ”

Ο
αθλητικός σύλλογος καρά-
τε Ακάμας δεν σταματά να 
εξελίσσεται και να μας εκ-
πλήσσει! Μετά από ένα χρόνο 

αποχή από όλες τις αθλητικές εκδη-
λώσεις λόγω κορωνοϊού, επέστρεψε 
και -μέσα σε τρεις μήνες- σαρώνει 
σε όλα τα πρωταθλήματα που συμ-
μετέχει! 

Ξεκίνησε με το Επίσημο Πανελλή-
νιο Πρωτάθλημα εφήβων και νέων 
στο οποίο κατέκτησε 3 θέσεις στο 
βάθρο των μεταλλίων. Οι μεταλλι-
ούχοι αθλητές μοριοδοτήθηκαν για 
τις πανελλήνιες εξετάσεις με 7% και 
10% πρός όλα τα πανεπιστήμια.

Ακολούθησε το Επίσημο Πανευ-
ρωπαϊκό Πρωτάθλημα εφήβων και 
νέων όπου πραγματοποιήθηκε στην 
Φινλανδία και τα αποτελέσματα ήταν 
θεαματικά δεδομένου ότι ο αθλητής 
του Α.Σ. ΑΚΑΜΑΣ, ο οποίος εκπρο-
σώπησε τόσο το σύλλογο όσο και 
την Ελλάδα, κατάφερε με τη διάκριση 
του να κατοχυρώσει 20% επιπλέον 
μοριοδότηση στις πανελλήνιες εξε-
τάσεις και 30% προς Τ.Ε.Φ.Α.Α. και 
Σ.Ε.Φ.Α.Α.

Οι διακρίσεις συνέχισαν να πλαι-
σιώνουν  το όνομα του Α.Σ. ΑΚΑ-
ΜΑ αφού στο Επίσημο Πανελλήνιο 
Πρωτάθλημα παίδων - κορασίδων 
συμμετείχαν έξι αθλητές οι οποίοι 
επέστεψαν με 5 μετάλλια. 

Άμεσα, περιμένει αγωνιωδώς την 
αναχώρησή του για το Μεσογειακό 
πρωτάθλημα που θα γίνει στην Κύ-

προ. Στις 22-24/10/2021 αναχωρεί ο 
προπονητής του συλλόγου, Κωνστα-
ντίνου Αργύρης, με 3 αθλητές του οι 

οποίοι θα αγωνιστούν στις κατηγορί-
ες εφήβων, νέων γυναικών και νέων 
ανδρών!

Και αμέσως μετά προετοιμάζει 
τους 6 -επιλαχόντες από την Εθνική 
ομάδα καράτε- αθλητές, κάποιοι εκ 
των οποίων  θα αναχωρήσουν για 
το Επίσημο Βαλκανικό Πρωτάθλημα 
παίδων- κορασίδων- ανδρών-γυναι-
κών που θα λάβει χώρα στην Κρο-
ατία!

Συνολικά 9 αθλητές του Αργυρή 
Κωνσταντίνου φέτος έχουν ενταχθεί 
στην Εθνική Ομάδα Καράτε οι οποίοι 
αναφέρονται αναλυτικά:
• Αθανασούλιας Κωνσταντίνος
• Δούκας Κωνσταντίνος
• Θεοδώρου Φανουρία- Αντωνία
• Λούκου Αμαλία
• Μπιτσάκος Γεώργιος
• Μπιτσάκου Μαρίνα 
• Ξεραξούδης Ιωάννης
• Παναγιωτάκης Γεώργιος 
• Πούλος Γεώργιος

Η αναφορά γίνεται για να τιμή-
σουμε τους μοναδικούς αθλητές της 
περιοχής μας και τον μοναδικό σύλ-
λογο που έχει καταφέρει οι αθλητές 
του να διακριθούν και κατά συνέπεια 
να ενταχθούν στην Εθνική Ομάδα. 
Τέλος, ευχαριστίες από τη μεριά του 
συλλόγου απονέμονται στον κύριο 
Μανάβη Θανάση που είναι συνεχώς 
στο πλευρό των αθλητών.
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Δήμος Σικυωνίων: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
συμμετοχής στα τμήματα του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.)

Ε νημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο/η ότι ο 
Δήμος Σικυωνίων, το Υπουργείο Παιδείας και 
Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας 

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου 
Μάθησης και Νεολαίας) και το Ίδρυμα Νεολαίας και 
Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουρ-
γία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Σικυωνίων, στο οποίο 
θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης 
Ενηλίκων στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου 
Έργου «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) - Νέα 
Φάση» (ΟΠΣ 5002212).

Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Σικυωνίων μπορούν να 
δημιουργηθούν τμήματα, σύμφωνα με τον πίνακα 
που παρατείθεται.

Σε περιπτώσεις αναστολής της δια ζώσης εκπαί-
δευσης λόγω περιοριστικών μέτρων για την αντιμε-
τώπιση της πανδημίας covid-19, τα τμήματα μάθησης 
θα υλοποιούνται μόνο μέσω τηλε-εκπαίδευσης (εξ 
αποστάσεως παρακολούθηση).

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να πα-
ρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας κα-
ταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη 
ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των εν-

διαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρω-
ση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνο-
μικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψήφιου. 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και 
την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και 
Διά Βίου Μάθηση».

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευ-
θυνθείτε στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης, Τμήμα Κοι-
νωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού, Δημαρ-
χείο Κιάτου, Γραφείο 4, ώρες 8:30 – 12:30.  

Τηλ. : 27423 60117 (κα Γκαβάγια)
Ταχ. Διεύθυνση: Γ. Γεννηματά 2, Κιάτο 20200
Email: d-sikyon@otenet.gr 
 Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.  



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

Πετμεζά 419, 20200 Κιάτο, Κορινθία

τηλ.: 27420 25272, 27420 24272
κιν.: 6944 507 171  fax: 27420 23964
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Υπογραφές από Νίκα για σειρά 
σημαντικών έργων στην Κορινθία

3,6 εκατ. ευρώ για αρδευτικά έργα στους ΤΟΕΒ Μελισσίου και Βέλου - 4 εκατ. ευρώ 
για το Αστεροσκοπείο Κρυονερίου τα μεγαλύτερα κονδύλια

Σ
ειρά συναντήσεων είχε ο περιφερειάρχης Πε-
λοποννήσου Παναγιώτης Νίκας την Τετάρτη 
6 Οκτωβρίου, στα γραφεία της Π.Ε. Κορινθίας, 
στην Κόρινθο, όπου υπέγραψε επίσης και την 

ύψους 450.000 ευρώ σύμβαση για το έργο συντή-
ρησης της επαρχιακής οδού Ρυτό – Σοφικό – Αγγε-
λόκαστρο, ο προϋπολογισμός μελέτης του οποίου 
ανερχόταν σε 1.000.000 ευρώ.

Ο περιφερειάρχης Π. Νίκας είχε συνάντηση με τον 
δήμαρχο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώ-
ρων Γιώργο Γκιώνη, στην οποία συζητήθηκαν θέμα-
τα σχετικά με την πυρόπληκτη περιοχή του Σχίνου.

Ο περιφερειάρχης αναφέρθηκε, εξ άλλου, στην 

πρόσφατη πίστωση με 3,6 εκατομμυρίων ευρώ του 
ΠΔΕ της Περιφέρειας για αρδευτικά έργα που αφο-
ρούν τους ΤΟΕΒ Μελισσίων και Βέλου.

Επίσης, ο περιφερειάρχης γνωστοποίησε ότι από 
την ερχόμενη Δευτέρα 11 Οκτωβρίου ξεκινούν να 
λειτουργούν από την ανατολή έως τη δύση του ηλίου 
οι τουαλέτες που κατασκευάστηκαν στον Ισθμό, στην 
περιοχή της γέφυρας.

Καθαρισμός Κυρίλλου στο Κιάτο και 4 εκατ. 
ευρώ για το Αστεροσκοπείο Κρυονερίου

Παράλληλα, ο περιφερειάρχης γνωστοποίησε ότι 
το έργο του καθαρισμού στην γέφυρα του ποταμού 

Κυρίλλου, στο Κιάτο, με προϋπολογισμό 295.000 
ευρώ -μετά από σχετικό αίτημα του Δήμου Σικυω-
νίων- προωθείται για ένταξη στο Πρόγραμμα Δημο-
σίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).

Ακόμα ο Π. Νίκας, αναφερόμενος στο προϋπολο-
γισμού 4.000.000 ευρώ έργο αναβάθμισης των κτη-
ριακών υποδομών στο Αστεροσκοπείο Κρυονερίου, 
εξήγησε ότι οδεύει επίσης προς ένταξη στο ΠΔΕ, 
υπενθυμίζοντας ότι έχει υπογραφεί προγραμματική 
σύμβαση της Περιφέρειας Πελοποννήσου με το Εθνι-
κό Αστεροσκοπείο Αθηνών, στο οποίο υπάγεται η εν 
λόγω επιστημονική υποδομή στο Κρυονέρι.
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Τιμήθηκε η μνήμη του Νικηταρά 
στο Χιλιομόδι

Η
μνήμη του ήρωα της Ελληνικής Επα-
νάστασης του 1821 Νικήτα Σταματε-
λόπουλου, γνωστού ως Νικηταρά, τι-
μήθηκε στο Χιλιομόδι την  Κυριακή 10 
Οκτωβρίου.

Μετά την δοξολογία στο παρεκκλήσι της Με-
ταμορφώσεως του Σωτήρος στο λόφο Νικηταρά, 
εψάλη επιμνημόσυνη δέηση στον χώρο μπροστά 
από τον ανδριάντα του ήρωα και ακολούθησε 
κατάθεση στεφανιών και ομιλία από την ιστορικό 

– αρχαιολόγο Σταυρούλα Σμυρναίου.
Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν, μεταξύ άλ-

λων, ο υφυπουργός Ερευνας και Τεχνολογίας 
Χρίστος Δήμας, οι βουλευτές Κώστας Κόλλιας 
και Γιώργος Ψυχογιός, οι αντιπεριφερειάρ-
χες Κορινθίας Τάσος Γκιολής και Πολιτισμού 
και Εκπαίδευσης Αθηνά Κόρκα, ο δήμαρχος 
Κορινθίων Βασίλης Νανόπουλος, καθώς και 
η σύμβουλος του πρωθυπουργού Μαριλένα 
Σούκουλη.

Ευχαριστίες από το Κ.Υ. Κιάτου προς τον 
περιφερειάρχη Πελοποννήσου Π. Νίκα

Ερευνες για τις διαρροές του βιολογικού 
καθαρισμού Κορίνθου- Λουτρακίου – 
Αγίων Θεοδώρων

Ευχαριστίες προς τον περιφερειάρχη Πελοπον-
νήσου Παναγιώτη Νίκα απευθύνει με επιστολή του 
ο συντονιστής επιστημονικής λειτουργίας του Κέ-
ντρου Υγείας Κιάτου Νίκος Χρυσικός.

Η επιστολή αφορά την δωρεά από την Περιφέ-
ρεια ενός κοντέινερ για τις ανάγκες του εν λόγω 
Κέντρου Υγείας.

Τη διερεύνηση του ενδεχόμενου διαρροών των 
λυμματοδεξαμενών του βιολογικού καθαρισμού Κο-
ρίνθου – Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων ζητεί το 
υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών από την ΑΕΔΙΚ 
(Ανώνυμη Εταιρεία Διώρυγος Κορίνθου) με σχετικό 
έγγραφό του, το οποίο κοινοποιεί επίσης και προς την 
ΔΕΥΑ Κορίνθου – Λουτρακίου “για τις δικές της άμε-
σες ενέργειες”, όπως χαρακτηριστικά σημειώνει.

Το υπουργείο εξηγεί στο εν λόγω έγγραφό του ότι 
προβαίνει στο πιο πάνω αίτημα προς την ΑΕΔΙΚ μετά 
από επιστολή πολίτη, στην οποία -όπως τονίζει- “ανα-
φέρεται ότι «υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις που συσχε-
τίζουν τις πιθανές διαρροές των λυμματοδεξαμενών 
στον κοινό βιολογικό με την Κόρινθο, με τις κατα-
πτώσεις πρανών στη Διώρυγα Κορίνθου» και ζητά 
τις απαραίτητες ενέργειες για την αποκατάσταση πε-
ριβαλλοντικής μόλυνσης και προστασία του μνημείου 
της διώρυγας Κορίνθου”.

Οπως γνωστοποιεί δε το υπουργείο Υποδομών 
και Μεταφορών, το ίδιο δεν έχει αρμοδιότητα για τη 
λειτουργία και τη συντήρηση του βιολογικού καθα-
ρισμού Κορίνθου – Λουτρακίου, γι’ αυτό και ζητεί να 
προβούν στις σχετικές έρευνες η ΑΕΔΙΚ και η ΔΕΥΑ 
Κορίνθου – Λουτρακίου “λόγω αρμοδιότητας”.
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Γ. Ψυχογιός: Το λεμόνι, «ο χρυσός» της Κορινθίας, 
θύμα των αθρόων εισαγωγών από τρίτες χώρες 

και της κυβερνητικής αδιαφορίας

Ε
ρώτηση για την προστασία της ελληνι-
κής παραγωγής λεμονιών, κατέθεσαν 36 
βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. μεταξύ των 
οποίων και ο βουλευτής Κορινθίας Γ. Ψυ-

χογιός, ζητώντας μάλιστα στοιχεία από τις εποπτευ-
όμενες αρμόδιες Υπηρεσίες που να καταδεικνύουν 
ότι υφίσταται όντως εντατικοποίηση και αυστηρο-
ποίηση των διενεργούμενων ελέγχων στην περί-
πτωση των εισαγόμενων λεμονιών. Το θέμα αφορά 
άμεσα και την Κορινθία, όπου η παραγωγή λεμο-
νιού αποτελεί βασικό πυλώνα της αγροτικής δρα-
στηριότητας.

Σύμφωνα με την Ερώτηση, απελπιστική είναι η 
κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει φέτος οι 
λεμονοπαραγωγοί που προσδοκούσαν σε ικανο-
ποιητικό εισόδημα από την καλλιέργεια, που φέτος 
είναι καλής ποιότητας αν και μειωμένης σχετικά 
παραγωγής, τα έως τώρα δεδομένα για τη διάθεση 
της εγχώριας παραγωγής είναι απογοητευτικά. Οι 
έμποροι έχουν σταματήσει να αγοράζουν το προ-
ϊόν και οι συνεταιρισμοί δεν 
έχουν πού να το διοχετεύσουν 
με αποτέλεσμα οι παραγωγοί 
να μην αποφασίζουν να προ-
χωρήσουν στη συλλογή τους, 
διότι η αγορά είναι γεμάτη 
λεμόνια τρίτων χωρών όπως 
Νοτίου Αφρικής, Αργεντινής 
και Τουρκίας. 

Η Πολιτεία διαθέτει στην 
φαρέτρα της πολλαπλά όπλα 
για την άμεση αλλά και έμμεση 
στήριξη της εγχώριας παρα-
γωγής πολλών προϊόντων όπως και των λεμονιών. 
Η ενεργοποίηση των προβλεπόμενων ελέγχων ως 
προς την ποιότητα και την ασφάλεια για τον κατα-
ναλωτή των εισαγόμενων από Τρίτες χώρες προϊ-
όντων στη χώρα μας είναι επιβεβλημένη από τους 
ισχύοντες Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και αποτελεί πρωταρχικό καθήκον προς τον Έλλη-
να αλλά και Ευρωπαίο καταναλωτή. Παράλληλα, τις 
περιόδους αθρόων παρατηρούμενων εισαγωγών, 
η εντατικοποίηση αλλά και η αυστηροποίηση των  
ελέγχων, προστατεύει  την εγχώρια παραγωγή ένα-
ντι του αθέμιτου ανταγωνισμού.

Τέλος, επειδή οι μαζικές εισαγωγές λεμονιών 
την περίοδο της εγχώριας παραγωγής συμπιέζουν 
την τιμή του προϊόντος και εκμηδενίζουν το εισό-
δημα των παραγωγών και η Πολιτεία οφείλει να 
διασφαλίσει την ασφάλεια του Έλληνα και Ευρωπαί-
ου καταναλωτή και εμμέσως να προστατεύσει την 
εγχώρια παραγωγή ελέγχοντας τις εισαγωγές που 
πιθανώς δεν τηρούν τους ίδιους κανόνες ασφαλείας 
και ποιότητας, ερωτήθηκε ο αρμόδιος Υπουργός:
• Προτίθεται να ενεργοποιήσει όλες τις δυνατό-

τητες του Ευρωπαϊκού και Εθνικού Θεσμικού 
Πλαισίου στη κατεύθυνση της διασφάλισης της 

ποιότητας και ασφάλειας των 
εισαγόμενων αυτή τη περίο-
δο από Τρίτες Χώρες λεμο-
νιών, στη κατεύθυνση προ-
στασίας των καταναλωτών 
και ταυτόχρονα της εγχώριας 
παραγωγής και παραγωγών;
• Είναι στις προτεραιότητές 
του η εντατικοποίηση, η στό-
χευση και η αυστηροποίηση 

των διενεργούμενων ελέγχων του Ευρωπαϊκού 
και Εθνικού Θεσμικού Πλαισίου στα εισαγόμενα 
λεμόνια στη χώρα μας από Τρίτες Χώρες και αν 
ναι, πως τεκμηριώνεται;

• Ποια είναι τα στοιχεία από τις εποπτευόμενες 
αρμόδιες υπηρεσίες που καταδεικνύουν ότι 
υφίσταται τέτοια πολιτική εντατικοποίησης και 
αυστηροποίησης των διενεργούμενων ελέγχων 
στην περίπτωση των εισαγόμενων από Τρίτες 
Χώρες λεμονιών;

Oι μαζικές εισαγωγές λεμονιών την περίοδο της εγχώριας παραγωγής 
συμπιέζουν την τιμή του προϊόντος και εκμηδενίζουν το εισόδημα των παραγωγών

H κατάσταση στην οποία έχουν 
περιέλθει φέτος οι λεμονοπαραγωγοί  

–παρά την καλή ποιότητα του 
προϊόντος– σύμφωνα με τα έως 
τώρα δεδομένα για τη διάθεση 
της εγχώριας παραγωγής είναι 

απογοητευτική 
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ΨΙΛΙΚΑ - ΜΑΝΑΒΙΚΗΨΙΛΙΚΑ - ΜΑΝΑΒΙΚΗ

Περιγιάλι ΚορινθίαςΠεριγιάλι Κορινθίας
τηλ. 27410 89051τηλ. 27410 89051

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ και το ΠΓΣ Βέλου θα ξεκινήσουν 20/10/2021 την υλο-
ποίηση προγράμματος τηλεκατάρτισης  Φυτικής Παραγωγής 2014-2020,  
Μέτρο 01: Δράσεις Μετάδοσης Γνώσεων και Ενημέρωσης, Δράση: 1.1.1: 
«Δράσεις Κατάρτισης και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων για Νέους Γεωργούς και 
Μικρές Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις».
Η χρηματοδότηση των ανωτέρων προγραμμάτων κατάρτισης θα γίνει 
σύμφωνα με τη 8245/25-9-2018 Απόφαση Ένταξης Πράξης του Γενικού 
Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων (ΑΔΑ 
Ω2Ι34653ΠΓ-ΔΝΦ), με κωδικό ΟΠΣΑΑ: 0010933862
Η υλοποίηση των δράσεων κατάρτισης απευθύνεται στουςδικαιούχους 
της 1ης Προκήρυξης του Υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» 
του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 – 2020, 
έτους 2016 και για τις Περιφέρειες Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου και 
Δυτικής Μακεδονίας».
Τα προγράμματα θα από το ΠΓΣ Βέλου – ΑΧΕΠΑ
Παρακαλούνται οι υπόχρεοι εκπαίδευσης να επικοινωνήσουν άμεσα με το 
ΠΓΣ ΒΕΛΟΥ.

Η υπεύθυνη κατάρτισης 
Παναγιώτου Αλεξία

ΕΛ.Γ.Ο «ΔΗΜΗΤΡΑ»
ΠΓΣ ΒΕΛΟΥ
ΑΧΕΠΑΝΣ
Ταχ. Κώδικας: 20002
Πληροφορίες: Α. Παναγιώτου
Τηλέφωνο: 2742032205
Fax:  2742032205
E-mail: pgsvelou@hotmail.com

Ημερ:5/10/2021
                         Αρ. πρωτ:126

Ελιά – Σχεδόν μηδενική 
η παραγωγή στην Κορινθία

Σ υνδρομή από τους κεντρικούς 
πολιτικούς καθώς και τους 
αυτοδιοικητικούς παράγοντες 
αιτείται το σύνολο των προέ-

δρων την κοινοτήτων του Δήμου Ξυ-
λοκάστρου – Ευρωστίνης, προκειμέ-
νου να αντεπεξέλθουν οι κάτοικοι στην 
«σχεδόν μηδενική παραγωγή» των 
ελαιοδένδρων, λόγω της -όπως επιση-
μαίνεται σε σχετικό έγγραφο- «καθολι-
κής ακαρπίας που παρατηρείται φέτος 
στο σύνολο της καλλιέργειας ελιάς σε 
όλο τον δήμο».

Το πρόβλημα αυτό, που αποδίδεται 
«αποκλειστικά στις υψηλές θερμοκρα-
σίες του χειμώνα και στην αμελητέα 
βροχόπτωση», έχει σημαντικές επι-

πτώσεις, «στο φυτικό κεφάλαιο, καθώς 
και στο εισόδημα των παραγωγών» ση-
μειώνεται στο ίδιο έγγραφο, που απευ-
θύνεται -μεταξύ άλλων- προς το γρα-
φείο του πρωθυπουργού, τον υπουργό 
Αγροτικής Ανάπτυξης, τους Κορίνθιους 
υφυπουργούς, τον αντιπεριφερειάρχη 
Κορινθίας και τους βουλευτές του νο-
μού.

Με το εν λόγω έγγραφό του, οι πρόε-
δροι των κοινοτήτων του Δήμου Ξυλο-
κάστρου – Ευρωστίνης ζητούν να εντα-
χθούν οι πληγέντες αγρότες στα μέτρα 
που εξαγγέλθηκαν για την στήριξη των 
παραγωγών άλλων περιοχών της χώ-
ρας που έχουν έλθει αντιμέτωποι με το 
ίδιο πρόβλημα.

Προβληματισμός σε περιοχές της Κορινθίας 
λόγω της ακαρπίας των ελαιοδένδρων
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Ανάρτηση Δασικού Χάρτη για όλο το Νομό Κορινθίας
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Τ
ο Επιμελητήριο Κορινθίας, η Αναπτυξιακή 
εταιρεία του και η 360U Better Skills - Better 
Business  αναγνωρίζοντας την αυξανόμενη 
ανάγκη για εκπαίδευση, παρουσιάζουν με τη 

συνεργασία της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων 
Ελλάδος (ΚΕΕΕ) και σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό 
Πανεπιστήμιο Κύπρου, δύο Μεταπτυχιακά προγράμ-
ματα τα οποία αναλυτικά αφορούν στους εξής τομείς:

1. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση 
Επιχειρήσεων το οποίο στοχεύει:

Στην ανάπτυξη των στελεχών ώστε να συμβάλλουν 
στην επιτυχία των επιχειρήσεων που εργάζονται και 
μέσω αυτής να εξασφαλίσουν μια επιτυχημένη καριέρα

Στην  ενδυνάμωση  των  ηγετικών στελεχών  που θα 
εμπνέουν και θα οδηγούν την ομάδα τους να επιτυγχά-
νει εξαιρετικά αποτελέσματα

Στην ανάπτυξη και αξιοποίηση της έρευνας σε θεω-
ρητικό & πρακτικό επίπεδο

Στην παροχή  σύγχρονων και εξειδικευμένων γνώ-
σεων & επιχειρηματικών λύσεων 

Στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων των στελεχών μέσα 
από την εξάσκηση σε σύγχρονες πρακτικές διοίκησης

Σε ποιους απευθύνεται
Σε επιχειρηματίες και στελέχη επιχειρήσεων 
Σε όσους θέλουν να ακολουθήσουν καριέρα στελέ-

χους και δεν έχουν πραγματοποιήσει σπουδές στη Δι-
οίκηση Επιχειρήσεων

Δομή Προγράμματος
Οικονομικά & Χρηματοοικονομικά των Επιχειρήσεων
Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού
Στρατηγικός Σχεδιασμός Marketing & Sales 

Management
Στρατηγικό Management & Ηγεσία
Το Πρόγραμμα αποτελείται από 4 ενότητες και έχει 

συνολική διάρκεια 168 ώρες

Ημερομηνία Έναρξης: 12 Νοεμβρίου 2021 
Κόστος Συμμετοχής: 2.400€
Με την ολοκλήρωση της παρακολούθησης του συ-

νόλου των μαθημάτων και με την επιτυχή αξιολόγηση 
της τελικής εργασίας που υποβάλουν οι συμμετέ-
χοντες, απονέμεται  Πιστοποιητικό Παρακολούθη-
σης από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. 

Τα μαθήματα διεξάγονται: 
Τετάρτη (17:30-21:30), Παρασκευή  (17:30-21:30) 

& Σάββατο (10:00-14:00), δύο φορές το μήνα.
Για δηλώσεις συμμετοχής: https://forms.gle/

ZASnZ5RAooAscAiq9
Για περισσότερες πληροφορίες: 27410 24464 (935, 

937)

2. Executive Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Tourism 
& Hospitality Management.

Σε ένα περιβάλλον που διέπεται από έντονο ανταγω-
νισμό, πολυφωνία προσφερόμενων υπηρεσιών & προ-
ϊόντων, συνεχιζόμενη αλλαγή τάσεων & τεχνολογικών 
εξελίξεων, ο Άνθρωπος παραμένει σταθερά ο σπουδαι-
ότερος παράγοντας στην επιτυχία και τα αποτελέσματα 

μίας επιχείρησης φιλοξενίας. 
Το Executive Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Tourism & 

Hospitality Management στοχεύει στην παροχή υψη-
λής ποιότητας επαγγελματικής εκπαίδευσης, η οποία 
είναι ενημερωμένη, πρακτική και σε απόλυτη σχέση με 
τις ανάγκες στελεχών και επαγγελματιών του κλάδου 
της φιλοξενίας.

Σε ποιους απευθύνεται
Σε επιχειρηματίες και στελέχη τουριστικών επιχει-

ρήσεων
Σε όσους θέλουν να ακολουθήσουν καριέρα στελέ-

χους και δεν έχουν πραγματοποιήσει σπουδές στη Δι-
οίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων 

Δομή Προγράμματος
Leadership & People Management 
Sales & Marketing 
Customer Relations Management 
Hotel Operations Management 
Cross Functional Effectiveness 
Corporate Social Responsibility 

Το  Πρόγραμμα  αποτελείται από 6 ενότητες και έχει 
συνολική διάρκεια 158 ώρες.

Ημερομηνία Έναρξης: 1 Νοεμβρίου 2021 
Κόστος Συμμετοχής: 2.000€
Με την ολοκλήρωση της παρακολούθησης του συ-

νόλου των μαθημάτων και με την επιτυχή αξιολόγηση 
της τελικής εργασίας που υποβάλουν οι συμμετέ-
χοντες, απονέμεται  Πιστοποιητικό Παρακολούθη-
σης από την 360U Better Skills - Better Business.

Τα μαθήματα διεξάγονται: 
Δευτέρα (17:00-21:00) & Τετάρτη (17:00-21:00)
Για δηλώσεις συμμετοχής: https://forms.gle/

ZASnZ5RAooAscAiq9
Για περισσότερες πληροφορίες: 27410 24464 (935, 

937)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021

19ΠΟΛΙΤΏΝ
Γνώμη Οικονομία

2 ΝΕΑ Μεταπτυχιακά Προγράμματα 
από το Επιμελητήριο Κορινθίας 
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων- Distance Learning
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Συνεδρίαση του Περιφερειακού Επιμελητηριακού 
Συμβουλίου Πελοποννήσου στην Κόρινθο

Οικονομία

Τελετή απονομής τίτλων των μεταπτυχιακών προγραμμάτων 
του Επιμελητηρίου Κορινθίας

Πραγματοποιήθηκε, το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2021 
σε κλίμα χαράς και συγκίνησης, η τελετή απονομής μετα-
πτυχιακών τίτλων στους αποφοίτους της 1ης Σειράς του 
Μεταπτυχιακού Προγράμματος στη Διοίκηση Επιχειρήσε-
ων του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, και της 1ης 
Σειράς του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στη Διοίκηση 
Τουριστικών Επιχειρήσεων της ΕΕΔΕ, μεταπτυχιακά προ-
γράμματα που διοργάνωσε και υλοποίησε το Επιμελητήριο 
Κορινθίας. 

Στην εκδήλωση διαδοχικά χαιρέτισαν τους αποφοίτους 
ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κορινθίας, κ. Παναγιώτης 
Πιτσάκης, ο Πρόεδρος της Αναπτυξιακής του Επιμελητη-
ρίου Κορινθίας, κ. Παναγιώτης Λουζιώτης, ο Δήμαρχος 

Κορινθίων, κος Βασίλειος Νανόπουλος, ο Καθηγητής κος 
Αθανάσιος Ρούλιας, ο Καθηγητής- εκπαιδευτής μεταπτυ-
χιακών προγραμμάτων της 360U Better Skills - Better 
Business , κος Πέτρος Ρούσσης, η Διδάκτωρ του Πανεπι-
στημίου Πειραιά, κα Γεωργία Ζούνη και η εκπρόσωπος του 
Καζίνο Λουτρακίου, κα Χριστιάνα Πιπίνη. 

Την τελετή τίμησαν με την παρουσία τους πολλά μέλη 
από το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου Κορινθίας 
και της Αναπτυξιακής του εταιρείας και άλλοι εκπρόσωποι 
φορέων καθώς και μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας. 

Το Επιμελητήριο Κορινθίας θα ήθελε να συγχαρεί τους 
αποφοίτους και τους εύχεται καλή σταδιοδρομία στην με-
τέπειτα πορεία τους!

Π
ραγματοποιήθηκε την Παρα-
σκευή 8 Οκτωβρίου 2021, ώρα 
18:00, ύστερα από την αριθ. 
2662/06-10-2021 Πρόσκληση 

του Προέδρου του ΠΕΣΠ κ. Παναγιώτη 
Πιτσάκη, η 8η Τακτική Συνεδρίαση με 
αντιπρόσωπους - μέλη του Περιφε-
ρειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου 
Πελοποννήσου, η οποία, διεξήχθη δια 
ζώσης στην έδρα του προεδρεύοντος 
στο Επιμελητήριο Κορινθίας.

Στη συνεδρίαση συζητήθηκαν τα κά-
τωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:

• Πορεία Υφιστάμενου ΠΕΠ Πελο-
ποννήσου

• Νέο ΠΕΠ Πελοποννήσου και προ-
τάσεις

• Συνεργασία με Περιφέρεια για 
Προγραμματισμό Εκθέσεων και Ενέρ-
γειες Προβολής για το 2022

• Μελέτη για το οικονομικό και επι-
χειρηματικό κλίμα στη Περιφέρεια Πε-
λοποννήσου

• Συζήτηση για Διαχειριστική των 5 
Επιμελητηρίων

• Ψηφιακοί Νομάδες
• Αναπτυξιακά Ζητήματα –Φυσικό 

Αέριο
Η συνεδρίαση διαδραματίστηκε με 

λεπτομερή και αποδοτική ανάλυση των 
ανωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διά-
ταξης με κοινό γνώμονα την βελτίωση 

και ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας 
της Πελοποννήσου. Στα πλαίσια αυτά, 
την εκδήλωση τίμησαν ιδιαίτερα με την 
παρουσία τους ο Αντιπεριφερειάρχης 
Π.Ε. Κορινθίας κος Αναστάσιος Γκιο-
λής όπου αξιολόγησε τα θέματα ως 
πλέον σημαντικά και θα φροντίσει για 
την ενημέρωση του Περιφερειάρχη, 
καθώς επίσης και η Σύμβουλος του 

Πρωθυπουργού στα θέματα Χωροτα-
ξίας, κα Μαριλένα Σούκουλη όπου θα 
μεριμνήσει για την προώθηση τους 
στην Κεντρική Διοίκηση. 

Στη συνεδρίαση εκ μέρους του Πε-
ριφερειακού συμμετείχαν δια ζώσης ο 
Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κορινθί-
ας και Πρόεδρος του Επιμελητηριακού 
Συμβουλίου Πελοποννήσου κος Πανα-
γιώτης Πιτσάκης, ο Πρόεδρος του Επι-
μελητηρίου Μεσσηνίας κος Ευάγγελος 
Ξυγκώρος, ο Πρόεδρος του Επιμελητη-
ρίου Αργολίδας κος Φώτιος Δαμούλος, 
ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αρκα-
δίας κος Ιωάννης Τρουπής, ο Πρόεδρος 
του Επιμελητηρίου Λακωνίας κος Ιωάν-
νης Παναρίτης και μέσω τηλεδιάσκεψης 
ο Α’ Αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου 
Μεσσηνίας κος Παύλος Κρανιωτης, ο 
‘Β Αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου 
Κορινθίας κος Παναγιώτης Λουζιώτης 
και η Διευθύντρια του Επιμελητηρίου 
Κορινθίας κα Ελισάβετ Τσαμαντά.



ΓΥΡΙΣΤΕ ΣΕΛΙΔΑ

Δήμος Βέλου-Βόχας: Ένα μοναδικό συνέδριο
για την ιστορία της περιοχής

“Η Βόχα στον Χρόνο” είναι ο τίτλος του επετειακού, επιστημονικού συνεδρίου που θα διεξαχθεί  
το Σαββατοκύριακο 16-17 Οκτωβρίου 2021, στο Βραχάτι

Ο
δήμος Βέλου-Βόχας και το 
ΝΠΔΔ «Ανέλιξη» διοργανώνουν 
στις 16-17 Οκτωβρίου, στο ξενο-
δοχείο Αλκυών στο Βραχάτι, ένα 
μοναδικό στο είδος του Συνέδριο, 

στο πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων για τη 
συμπλήρωση των 200 ετών από την έναρξη της 
Ελληνικής Επανάστασης. 

Το Συνέδριο που φέρει τον τίτλο «Η Βόχα στον 
Χρόνο» θα φιλοξενήσει 28 εισηγητές, που θα ανα-
πτύξουν τις εργασίες τους σε έξι συνεδρίες και δύο 
στρογγυλές τράπεζες. Οι εργασίες του Συνεδρίου 
θα διαρκέσουν δύο μέρες: Το Σάββατο 16 Οκτω-
βρίου και την Κυριακή 17 Οκτωβρίου. Η έναρξη θα 

γίνει στις 10:00 το πρωί του Σαββάτου. Παράλληλα 
με τις εργασίες του Συνεδρίου θα λάβουν χώρα 
δύο πολιτιστικές δράσεις – παρουσίαση αυθεντι-
κών παραδοσιακών ελληνικών φορεσιών και ερ-
μηνεία σε κλασική κιθάρα έργων του Μίκη Θεοδω-
ράκη - ενώ στο χώρο θα λειτουργήσει και τις δύο 
μέρες έκθεση ιστορικών εγγράφων. Αναλυτικά το 
πρόγραμμα του Συνεδρίου έχει ως εξής: 

ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
09:30 – 10:00 Εγγραφές - Προσέλευση - Καφές
10:00 – 10:30 Τελετή Έναρξης - Χαιρετισμοί

10:30 – 11:30 Συνεδρία 1
ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ-ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΑ & ΥΔΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑ-

ΤΑ ΤΗΣ ΒΟΧΑΣ
Προεδρείο: Απόστολος Πλαστήρας, Βιολόγος, Διευ-
θυντής Σπουδών Homo Educandus Αγωγή
• Σπύρος Παυλίδης, Ομότιμος Καθηγητής ΑΠΘ, 

Πρόεδρος Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας 
Σεισμοί του γεωλογικού και ιστορικού παρελθό-
ντος στον ανατολικό Κορινθιακό,  εδαφικές διαρ-
ρήξεις και μέτρα προστασίας από σεισμούς
• Σωτήρης Κοκκάλας, Καθηγητής Γεωλογίας, Πα-

νεπιστήμιο Πατρών
Η γένεση του Κορινθιακού Κόλπου και η εξέλιξη 
των ενεργών ρηγμάτων στο ανατολικό του τμήμα
• Κώστας Βουδούρης, Καθηγητής ΑΠΘ, Πρόεδρος 

Ελληνικής Επιτροπής Υδρογεωλογίας
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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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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

Το υδατικό πρόβλημα της Βόχας: Υφι-
στάμενη κατάσταση και προοπτικές
11:30 – 11:45 Διάλειμμα – Καφές

11:45 – 13:00 Στρογγυλή Τρά-
πεζα 1
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ 
ΒΟΧΑΣ
Συντονισμός: Μιχάλης Χρηστάκης, 
Διδάκτωρ, Γενικός Γραμματέας Δήμου 
Νέας Σμύρνης, Πρόεδρος Π.Ε.Γ.Γ. Ελ-
λάδος «Κλεισθένης»
 
• Χρήστος Δήμας, υφυπουργός 

Έρευνας και Τεχνολογίας
Έρευνα και Καινοτομία στην Ελλάδα 
και ευκαιρίες για την Βόχα
• Χαράλαμπος Κασίμης, πρώην  ΓΓ 

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & 
Τροφίμων, Καθηγητής Γεωπονικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών

Οι προκλήσεις και ευκαιρίες για την 
ελληνική γεωργία: Από τις διεθνείς 
εξελίξεις στις εθνικές και τοπικές 
συνθήκες
• Ραφαήλ Μάρκελλος, Καθηγητής 

Χρηματοοικονομικών, Norwich 
Business School, University of East 

Anglia
Πῶς ἂν πλουτήσαιμι, Διὸς καὶ Λητοῦς 
υἱέ;  Πέντε προτάσεις για την Οικο-
νομική Ανάπτυξη της Βόχας
13:00 – 13:45 Διάλειμμα – Ελα-
φρύ Γεύμα
13:45 – 14:45 Συνεδρία 2
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΤΗΣ ΒΟΧΑΣ
Προεδρείο: Παναγιώτα Κασίμη, Αρ-
χαιολόγος, Προϊσταμένη της Εφορείας 
Αρχαιοτήτων Κορινθίας
• Γιάννης Λώλος, Αναπληρωτής Κα-

θηγητής Αρχαιολογίας, ΙΑΚΑ, Πανε-
πιστήμιο Θεσσαλίας

Εἰ τὸ μέσον κτήσαιο Κορίνθου καὶ Σι-
κυῶνος: τεκμήρια για την αξιοποίη-
ση της εύφορης πεδιάδας της Βόχας 
στην αρχαιότητα
• Στέλιος Δαμίγος, Ιστορικός - ερευ-

νητής, Νομισματική Συλλογή ΚΙΚΠΕ 
Κυνηγώντας Χίμαιρες: Οι νομισμα-
τικοί τύποι Κορίνθου και Σικυώνος 
ως όρια φαντασιακών κοινοτήτων
• Αναστασία Δανούση, Αρχαιολόγος
• Μιχάλης Λύρας, Αρχαιολόγος
Νεκροταφείο Αρχαϊκών - Κλασικών 
χρόνων στο Ζευγολατειό Κορινθίας
• Δήμητρα Κ. Σαρρή, Αρχαιολόγος 

ΕΦΑ Κορινθίας, Υποψ. Διδάκτωρ 

Πανεπιστημίου Χαϊδελβέργης
• Γεώργιος Κ. Καλλής, Αρχαιολόγος
Αρχαιολογικά κατάλοιπα της Ρωμα-
ϊκής εποχής στο Ζευγολατειό
14:45 – 15:00 Διάλειμμα – Καφές

15:00 – 15:45 Συνεδρία 3
ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΤΗΣ ΒΟΧΑΣ
Προεδρείο: Φωτεινή Πέρρα, Επίκου-
ρος Καθηγήτρια Μεσαιωνικής Ιστορί-
ας, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
• Μιχαήλ Κορδώσης, Καθηγητής 

Ιστορίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Η περιοχή ανάμεσα στην Κόριν-
θο και τα Βασιλικά με βάση το εκ-
δοθέν φορολογικό κατάστιχο των 
Acciaiuoli (1365 μ.Χ.)
• Σεγιέντ Μοχαμάντ Ταγκί Σχαριάτ-

Παναχί, Επίκουρος Καθηγητής 
Ιστορίας, ΙΑΚΑ, Πανεπιστήμιο Θεσ-
σαλίας

Η πεδιάδα της Βόχας μετά την Οθω-
μανική κατάκτηση
• Αγγελική Πανοπούλου, Κύρια 

Ερευνήτρια, Ινστιτούτο Ιστορικών 
Ερευνών / Εθνικό Ίδρυμα Ερευ-
νών

Η πεδιάδα της Βόχας: Οικισμοί, γαι-
οκτησία και καλλιέργειες την περίο-
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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΜΑΡΜΑΡΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ
ΘΑΝΑΣΕΝΑΡΗΣ

Μουσών 14,
Βέλο Κορινθίας

Mάρµαρα • γρανίτες
φυσικά πετρώµατα

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

 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 • 

δο της Β’ Βενετοκρατίας
15:45 – 16:00 Διάλειμμα – Καφές

16:00 – 16:45 Συνεδρία 4
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ & ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΒΟΧΑΣ
Προεδρείο: Κωνσταντίνα Δημητρίου, Διπλ. Πολιτι-
κός Μηχανικός, Γενική Γραμματέας του Δήμου Βέ-
λου-Βόχας
• Ελένη Μπαρμπαρίτσα, Δρ. Αρχαιολόγος, 

ΥΠ.ΠΟ.Α. - Εφορεία Αρχαιοτήτων Κορινθίας
Βυζαντινές αρχαιότητες της ευρύτερης περιοχής 
Βέλου – Βόχας
• Απόστολος Παπαφωτίου, Διδάκτωρ, Πολιτικός 

Μηχανικός Ε.Μ.Π., Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π.
Ενετική Υδατογέφυρα στον Άσσο, Δήμου Κορινθί-
ων (Ιστορία – κατασκευή)
• Μεταξούλα (Ξένια) Χρυσάφη-Ζωγράφου, Αρχι-

τέκτων Μηχανικός ΑΠΘ
Το δομημένο περιβάλλον στην Βόχα πριν την Επα-
νάσταση και η εξέλιξή του
16:45 – 16:50 Κλείσιμο 1ης Μέρας
• Γιάννης Λώλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Αρχαι-

ολογίας, ΙΑΚΑ, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

17:00 – 18:00 Πολιτιστικό Δρώμενο:
Παρουσίαση της Κορινθιακής παραδοσιακής φορε-
σιάς από το Θέατρο «Δόρα Στράτου» και τον Χορευτι-
κό & Λαογραφικό Σύλλογο Στιμάγκας «Θύαμις»
19:00 Επίσημο Γεύμα προσκεκλημένων – εισηγη-
τών

ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
10:00 – 10:15 Έναρξη 2ης Μέρας
10:15 – 11:15 Στρογγυλή Τράπεζα 2:
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΒΟΧΑΣ
Συντονισμός: Νεκτάριος Σπηλιόπουλος, Διπλωμα-
τούχος Πολιτικός Μηχανικός MSc., Γενικός Γραμματέ-
ας Δήμου Κορινθίων
• Νικόλαος Ταγαράς, Υφυπουργός Χωροταξίας και 

Αστικού Περιβάλλοντος
Η αναπτυξιακή πολιτική των Τοπικών Πολεοδομι-
κών Σχεδίων στο Δήμο Βέλου-Βόχας
• Σοφία Ζαχαράκη, Υφυπουργός Τουρισμού
Προοπτικές τουριστικής υποδομής και ανάπτυξης  
στην ευρύτερη περιοχή της Βόχας
• Γιώργος Ψυχογιός, Βουλευτής Κορινθίας
Η διάβρωση των ακτών ως κρίσιμο ζήτημα για την 
καθημερινότητα αλλά και  την ανάπτυξη της Βό-
χας και της Κορινθίας
11:15 – 11:30 Διάλειμμα – Καφές

11:30 – 12:15 Συνεδρία 5
ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑ-ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ 
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΒΟΧΑΣ
Προεδρείο: Δήμητρα Τζεμπεντζή, Εκπαιδευτικός - 
συγγραφέας
• Νίκος Πουλόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Ιστο-

ρίας, Πανεπιστήμιο του  Μιζούρι-Σεντ Λούις
Από Αγωνιστές σε Αγρότες και από Πολεμιστές σε 
Πολίτες: Οι Βοχαΐτες από τον Αγώνα  της Ανεξαρ-
τησίας του 1821, ως και το πρώτο Σύνταγμα του 
Ελληνικού Βασιλείου το 1844
• Σωτήριος Κοκκωνάκης, Εκπαιδευτικός – Ιστορι-

κός
Η εκπαίδευση στον πρώτο δήμο Κορίνθου (Εξαμί-
λια-Βέλο) τον 19ο αιώνα
• Αριστείδης Δουλαβέρας, Τ. Αναπληρωτής Καθη-

γητής Λαογραφίας, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Γεωργικά Λατρευτικά Έθιμα στην Παραδοσιακή 
Κοινωνία της Βόχας
12:15 – 12:30 Διάλειμμα – Καφές

12:30 – 13:30 Συνεδρία 6
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ & ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΒΟΧΑΣ
Προεδρείο: Αριστείδης Δουλαβέρας, Τ. Αναπληρω-
τής Καθηγητής Λαογραφίας, Πανεπιστήμιο Πελοπον-
νήσου
• Ελευθερία Δαλέζιου, Διδάκτωρ, Ιστορικός - Αρ-

χειονόμος, Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπου-
δών στην Αθήνα

• Γεώργιος Φίλης: Ο φιλοπάτρις Κορίνθιος. Από 
τη Στιμάγκα Κορινθίας στο Μπάφαλο της Νέας 
Υόρκης - Μια διαδρομή ανιδιοτελούς προσφο-
ράς

• Μαίρη Χάψα, Δρ. Φιλόλογος – Εκπαιδευτικός
Η Βόχα ως αφηγηματικός χώρος στο έργο του 
Ντίνου Βλαχογιάννη «Βοχαΐτικες ιστορίες»
• Δημήτριος Αθανασίου, Θεολόγος – Εκπαιδευτικός
Βλάσης Τσοτσώνης: Ο ζωγράφος των Αγγέλων - 

Συνδετικός κρίκος ουρανού και γης
• Γιώργος Μονεμβασίτης, Κριτικός & Ιστορικός 

Μουσικής
Βράχο, βράχο τον καημό μου, στο Βραχάτι τον ξε-
χνώ: Το Βραχάτι τοπόσημο αναφοράς στην εργο-
γραφία (και τη ζωή) του Μίκη Θεοδωράκη

13:30 – 13:45 Πολιτιστικό Δρώμενο:
Αθάνατες Μελωδίες του Μίκη Θεοδωράκη σε κλασική 
κιθάρα. Ερμηνεία: Ιάκωβος Κολανιάν
13:45 – 13:50 Κλείσιμο Συνεδρίου
• Κωνσταντίνα Δημητρίου, Διπλ. Πολιτικός Μηχα-

νικός, Γενική Γραμματέας του Δήμου Βέλου-Βόχας
Σε όλη τη διάρκεια των Εργασιών θα λειτουργεί έκ-
θεση ιστορικών εγγράφων στο χώρο του Συνεδρίου.

Την Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου 
απαρτίζουν οι κάτωθι διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί: 

Βουδούρης Κώστας, Καθηγητής ΑΠΘ, Πρόεδρος 
Ελληνικής Επιτροπής Υδρογεωλογίας

Δουλαβέρας Αριστείδης, Τ. Αναπληρωτής Καθη-
γητής Λαογραφίας, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Λώλος Γιάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής Αρ-
χαιολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Πανοπούλου Αγγελική, Κύρια Ερευνήτρια, Ινστι-
τούτο Ιστορικών Ερευνών / Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

Πέρρα Φωτεινή, Επίκουρος Καθηγήτρια Μεσαι-
ωνικής Ιστορίας, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Πουλόπουλος Νίκος, Επίκουρος Καθηγητής 
Ιστορίας, Πανεπιστήμιο του Μιζούρι-Σεντ Λούις

Η οργανωτική επιτροπή του Συνεδρίου «Η Βόχα 
στον Χρόνο» αποτελείται από τις: 

Δημητρίου Κωνσταντίνα, Διπλ. Πολιτικός Μηχα-
νικός ΜΕng, Γενική Γραμματέας Δήμου Βέλου-Βόχας, 
Γενική Διευθύντρια Α.Ο. «Δημόπρακτος Α.Ε.»

Μασούρη Κατερίνα, Υπεύθυνη Γραφείου Επικοι-
νωνίας και Δημοσίων Σχέσεων, Γραμματέας Δημάρ-
χου Βέλου-Βόχας

Αθανασούλη Γιώτα, Δημοσιογράφος, Γραφίστρια
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Alkyon Resort Hotel & Spa

ΧΟΡΗΓΟΙ

ΤΟ ΣΥΝΈΔΡΙΟ ΈΙΝΑΙ ΑΦΙΈΡΩΜΈΝΟ 
ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΤΟΥ  

ΜΊΚΗ ΘΕΟΔΩΡΆΚΗ

Έναρξη εργασιών: Σάββατο 16 Οκτωβρίου, 10:00 π.μ.

ΜΈ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ 200 ΈΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΈΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΈΛΛΗΝΙΚΗΣ ΈΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ
ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΆΣ

ΝΠΔΔ ΆΝΕΛΊΞΗ
ΔΗΜΟΥ ΒΈΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ

@vochasynedrio vochasynedrio@gmail.com

vochasynedrio2021.orgH BOXA ΣΤΟΝ ΧΡΟΝΟ

Τηρούνται πρωτόκολλα Covid-19 (είσοδος με πιστοποιητικό Εμβολιασμού, πιστοποιητικό νόσησης ή rapid test 48 ωρών)


