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Φράγµα Ασωπού:
Σκληρή απάντηση
ΣΥΡΙΖΑ σε Ταγαρά

Στην πρώτη γραμμή με τους Νέους
για το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας

Οι εκπρόσωποι των Δηµοτικών Συµβουλίων Νεολαίας
αναφέρθηκαν στα προβλήµατα που τους αποτρέπουν
από την ενασχόλησή τους µε τα κοινά
■ σελ. 10
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Ο µοναδικός δήµος της Κορινθίας
που θα υλοποιήσει το πρόγραµµα
“Νταντάδες της Γειτονιάς” ■ σελ. 9

ΔΗΜΟΣ
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Σπύρος Καραβάς:
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■ σελ. 14
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«Η κυβέρνηση της ΝΔ είναι υπεύθυνη τόσο
για την αρχική εγκατάλειψη του έργου, όσο
και για την αχαρακτήριστη καθυστέρηση
στην εκτέλεση του έργου»
■ σελ. 15

ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Σε εκδήλωση
για την πρόληψη
της εξάρτησης
η Αθηνά Κόρκα
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Η σελίδα του Λέωντος...

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

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

Α

νεωτέρας. Είτε μας λυπήθηκαν είτε
πλησιάζουν εκλογές. Διαλέξτε!!!

Δ

ταν πιάσανε το γιο του Σαμαρά
να αντιγράφει στο σχολείο απολύσανε την καθηγήτρια που είχε την
απρονοησία να τον συλλάβει.
Τώρα που πιάσανε τον Πατούλη να
αντιγράφει ποιόν άραγε θα απολύσουν. Περιμένουμε!!!

ναβάθμισε την οικονομία μας διεθνής οικονομικός οργανισμός.
Όταν θα πάει το σουβλάκι στο 10ρικο να
έρθουν να τους αναβαθμίσουμε και μείς
(για να μην πω τίποτα ευγενέστερο)!!!
εν κρυώνουμε στ’ αλήθεια, απλά
κλείσαμε το καλοριφέρ για ψυχολογικούς λόγους, δήλωσε ο πολυπράγμων και καλλικέλαδος κος
Άδωνης. Εμένα πράγματι μου έφτιαξε
το κέφι με τις ‘σοφιστίες’ που λέει,
αλλά και πάλι κρυώνω. Μάλλον εγώ
έχω πρόβλημα, δε μπορεί ολόκληρος
υπουργός να λέει ανοησίες. Αποκλείεται!!!

Ι

σπανία και Πορτογαλία πέτυχαν την
συμφωνία της Ε.Ε. ώστε να λάβουν
ευνοϊκότερα μέτρα για τον έλεγχο των
τιμών στα καύσιμα, επικαλούμενες
την ύπαρξη της οροσειράς των Πυρηναίων.
Εμείς πάλι με τόσα βουνά και τόσα
λαγκάδια και τα ακριβότερα καύσιμα,
δεν ζητήσαμε τίποτα.
Αυτό σημαίνει να είσαι άρχοντας. Όχι
μόνο πληρώνουμε αγόγγυστα αλλά
αφήνουμε και φιλοδώρημα!!!

Μ

ια πολύ παλιά κυβέρνηση άλλαξε τον εκλογικό νόμο και εφάρμοσε νέο, που πηρέ τον μεγαλοπρεπή
χαρακτηρισμό ‘Στενοευρεία’.
Εν ολίγοις, πρόσθεσε έδρες στους
νομούς που είχε μεγάλα ποσοστά και
αφαίρεσε από όσους είχε χαμηλά.
Αποτέλεσμα ήταν να βγει μεν δεύτερη
σε ψήφους, αλλά πρώτη σε έδρες και
φυσικά να ξαναπάρει την κυβέρνηση.
Που το θυμήθηκα τώρα; Να έμαθα ότι
η νυν κυβέρνηση σκέφτεται να ξανααλλάξει τον εκλογικό νόμο, που έχει
η ίδια ψηφίσει και είπα να βοηθήσω!!!

Ο

ι Γάλλοι μας ευχαρίστησαν που
σώσαμε χιλιάδες θέσεις εργασίας, στη Γαλλία βέβαια, αγοράζοντας
από αυτούς αεροπλάνα και φρεγάτες,
χωρίς συμμετοχή της δικής μας πολεμικής βιομηχανίας. Σωστά φέρθηκε
η κυβέρνηση, αφού θα πληρώσουμε
που θα πληρώσουμε, γιατί να κουραστούμε επιπλέον δουλεύοντας; Άλλωστε με τους ρυθμούς ανάπτυξης που
έχουμε σαν χώρα, κατά Άδωνη, δε θα
έχουμε σε λίγο που να βάζουμε τα λεφτά!!!

Μ

ε τον ήλιο τα βγάζω με τον ήλιο
τα μπάζω, τι έχουν τα έρμα και
ψοφάνε. Αυτό αναρωτήθηκε η καλή
μας κυβέρνηση και θα καταργήσει όλα
τα μέτρα προφύλαξης από τον κορονοϊό. Τώρα που συνηθίσαμε να μετράμε θύματα ούτε που θα καταλάβουμε
τη διαφορά!!!

Ε

κείνο το 100ρικο στους ανεμβολίαστους το αναστείλανε μέχρι

Ό
Ε

ίσαστε ασφαλισμένος στο ΙΚΑ, ΤΣΔΑ, ΟΓΑ κλπ και χρειάζεται να υποβληθείτε σε κάποια
εγχείρηση. Ωραία αλλά μόνο στην πρωινή βάρδια. Τα απογεύματα θα πληρώσετε ως
ανασφάλιστος, σύμφωνα με τα νέα και σοφά κυβερνητικά μέτρα.
Παρακολουθήστε, αν δεν το καταλάβατε.
Καλημέρα, νοσοκομείο εκεί;
Μάλιστα, τι θα θέλατε παρακαλώ;
Έχω μια κρίση περιτονίτιδας και πρέπει να χειρουργηθώ άμεσα, μπορώ να έρθω για….
Μισό λεπτό κύριε… μάλιστα…. έχουμε πρωινό χειρουργείο διαθέσιμο στις 14 Σεπτεμβρίου.
Του Σταυρού, βοήθειά μας.
Μα είναι μετά 6 μήνες, θα έχω πεθάνει.
Λυπάμαι κύριε ο κανονισμός, αλλά έχουμε σε προσφορά απογευματινό άμεσα μόνο με
5.000€.
Τι λέτε βρε που να τα βρω. Αν πεθάνω θα έχουν τουλάχιστον οι κληρονόμοι μου το
προβλεπόμενο επίδομα κηδείας.
Μόνο άμα πεθάνετε πρωί κύριε, αλλιώς…
Ρε άι σιχτίρ ρεμάλια!!!!

Τ

ον λένε Σαϊντού Καμαρά, είναι
σκουρόχρωμος, Αφρικανός και
έφυγε μόνος από τη χώρα του 16 χρονών, για να αποφύγει τη βία και τη
φτώχεια, ελπίζοντας σε μια καλύτερη
ζωή στη δική μας χώρα.
Πήγε σχολείο, έμαθε ελληνικά, ενσωματώθηκε στην κοινωνία μας, έκανε
φίλους και διαπρέπει σα μαθητής,
κερδίζοντας την αγάπη συμμαθητών
και δασκάλων.
Τώρα θέλουμε να τον στείλουμε πίσω
στην Αφρική γιατί δεν καλύπτει τας
προϋποθέσεις.
Μήπως να κρατήσουμε τον Σαϊντού
και να στείλουμε στην Αφρική τίποτα
άχρηστους που μας περισσεύουν.
Άλλωστε μπορεί να μάθει και μπάσκετ
αν χρειαστεί!!!

Δ

ύο χιλιάδες (2000) ηλεκτρονικά
καζίνο δραστηριοποιούνται στη
χώρα μας τα τελευταία χρόνια.
Όταν οι γιατροί λένε στον ασθενή ‘άναψε και κανένα κερί’ και οι οικονομολόγοι στους πολίτες ‘ πάρτε και κανένα
λαχείο’, τότε κλάφτα Χαράλαμπε!!!

Α

γαπητοί συν-Έλληνες. Τώρα που
μαζέψαμε τις σημαίες που αναρτήσαμε την 25η Μαρτίου, μην λησμονάμε ότι η αγάπη για την πατρίδα πρέπει
να εκδηλώνεται κάθε μέρα και όχι μόνο
στις επετείους. Το θυμίζω γιατί μερικοί
ξεχνιόμαστε μερικές φορές…!!!
ΥΓ: άλλο το «….ἀμύνεσθαι περὶ πάτρης» και άλλο «…..ἀμύνεσθαι περὶ
πάρτης».

Η

βία και τα μαχαιρώματα μεταξύ ευγενών ‘φιλάθλων’ συνεχίζεται αμείωτη. Ευτυχώς όμως
έχουμε καθαρίσει τα Εξάρχεια.
Ευτυχώς, ευτυχώς!!!

Η

Τουρκία πουλάει πολεμικό υλικό
στην Ουκρανία(δε χαρίζει, πουλάει), συνεργάζεται με τη Ρωσία, είναι
μέλος; Του ΝΑΤΟ(βεβαίως), δε συμμετέχει στο εμπάργκο, ανέλαβε το ρόλο
του διαπραγματευτή και ανεβάζει τις
μετοχές της στο διεθνή χώρο.
Βρε πως τα καταφέρνουν τα καρντάσια; Απορίας Άξιον!!!
Λ.Σ. (28/03/2022)

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν
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Κ. ΚΌΛΛΙΑΣ
Ο τουρισμός στην
Κορινθία μας έχει
και παρόν και μέλλον

Στην Ημερίδα που οργάνωσε
το Επιμελητήριο Κορινθίας,
με θέμα την τουριστική ανάπτυξη της Κορινθίας, όπου
παρουσιάστηκε το σχέδιο του
ΕΟΤ για την περιοχή μας και
που παρουσίασε ο Γενικός Γραμματέας Δημήτρης
Φραγκάκης, παραβρέθηκε
και μίλησε ο Κώστας Κόλλιας.
Ο Βουλευτής στην παρέμβασή του αναφέρθηκε στα
μεγάλα και πολλά συγκριτικά
πλεονεκτήματα που διαθέτει
ο Νομός μας και τις τεράστιες
ευκαιρίες που παρουσιάζονται για την πολύπλευρη
τουριστική του ανάπτυξη.

Γ. Ψυχογιός: Η κυβέρνηση ούτε θέλει ούτε
μπορεί να συγκρουστεί με τα καρτέλ
Θεσμικά και κινηματικά παλεύουμε να μην γονατίσει η κοινωνία,
υποστηρίζει ο Βουλευτής Κορινθίας
Σχετικά με τις δημοσκοπήσεις που
δημοσιεύονται ο κος Ψυχογιός τόνισε ότι
δείχνουν μία τάση αλλά η επαφή με τον
κόσμο είναι αυτή που αποτυπώνει καλύτερα την πραγματικότητα η οποία είναι
ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ανεβαίνει. Βέβαια πρέπει
να είναι πιο κοντά στην κοινωνία, αλλά
και να κάνει σαφές ότι αναμετρώνται
δύο διαφορετικοί κόσμοι, δύο σχέδια για
την κοινωνία, σε όλα τα ζητήματα, από
το κοινωνικό κράτος και τα δικαιώματα
μέχρι τις δημόσιες επενδύσεις. Τα κεντρικά ΜΜΕ δεν προβάλλουν το έργο του
ΣΥΡΙΖΑ.
Δεν μπορεί να είναι δικαιολογία για
την Κυβέρνηση ότι έχει να αντιμετωπίσει πολλά προβλήματα, προφανώς
κάθε κυβέρνηση έχει να αντιμετωπίσει
προκλήσεις. Πολύ περισσότερο όταν
στο πρόσφατο παρελθόν η Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ βρέθηκε αντιμέτωπη με
ένα κράτος στο χείλος της χρεοκοπίας,
με ορατό τον κίνδυνο να μην μπορούν
να πληρωθούν μισθοί και συντάξεις και
κατάφερε μέσα σε τρία χρόνια όχι μόνο
να βγάλει την κοινωνία και την οικονομία
όρθια από την κρίση, αλλά και να αφήσει ένα σημαντικό απόθεμα 37δις στα
δημόσια ταμεία, το οποίο ήταν αποτέλεσμα τόσο του κόπου του λαού αλλά και
της χρηστής διαχείρισης στα δημόσια οικονομικά. Και βέβαια μέσα σε όλα αυτά
είχε να αντιπαλέψει και ένα ολόκληρο
μιντιακό κατεστημένο να σιγοντάρει την
σπέκουλα της τότε αντιπολίτευσης για

μικρά και μεγαλύτερα ζητήματα.
Ο βουλευτής καταφέρθηκε κατά του
συνομιλητή του στο πάνελ από την ΝΔ
που απαξίωσε και λογόκρινε την μαρτυρία του Γραμματέα της Ενώσεως Νοσοκομειακών Γιατρών, κου Παπανικολάου, και έκανε σαφές ότι η Κυβέρνηση
έχει συνηθίσει, ενώ ο κόσμος χάνεται,
να μην ακούει καμία κριτική και δυσανασχετεί όταν παρουσιάζονται στοιχεία
που δείχνουν τα λάθη της. Εν προκειμένω έρχεται μία διάταξη που αίρει την τη
μονιμότητα στο ΕΣΥ για να βάλει από το
παράθυρο την ιδιωτικοποίησή του, να το
κάνει δήθεν ευέλικτο, αλλά στην πραγματικότητα στοχεύει να το διαλύσει εντελώς και με συνεργεία εργολάβων, κλπ
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Τώρα η επιλογή είναι δική σας!
ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ

25ης Μαρτίου 5, Κιάτο 20200, τ.&f. 27420 27744, κιν. 6937 046857
www.earthcontrol.gr e-mail: info@earthcontrol.gr

Για το θέμα της ακρίβειας στην ενέργεια επισήμανε ότι οι εταιρείες-πάροχοι
έχουν αφεθεί πλήρως ανεξέλεγκτες να
αισχροκερδούν σε βάρος των πολιτών
και έρχεται τώρα, κατόπιν εορτής, η Κυβέρνηση να λέει γενικά κι αόριστα ότι τα
υπερκέρδη του 1,4 δις θα επιστραφούν,
χωρίς να λέει σε ποιον, πώς και πότε. Ο
κος Μητσοτάκης δεν θέλει και δεν μπορεί να συγκρουστεί με τα καρτέλ και τα
μεγάλα συμφέροντα, ώστε να βάλει κανόνες, ούτε καν με όρους ελεύθερης
αγοράς, και γι’ αυτό αρκείται σε επικοινωνιακά τεχνάσματα, που διαψεύδονται
καθημερινά από την σκληρή πραγματικότητα που βιώνουν οι πολίτες.
Η συναυλία Ειρήνης που έγινε με πολλούς και αξιόλογους καλλιτέχνες για να
καταδικαστεί η ιμπεριαλιστική εισβολή
της Ρωσίας στην Ουκρανία είχε πάρα
πολύ κόσμο. Δεν έλαβε χαρακτήρα αντικυβερνητικής διαμαρτυρίας, επειδή το
επιδίωξαν οι διοργανωτές ή επειδή πήγε
να το καπελώσει ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά επειδή
η Κυβέρνηση επέλεξε να την στοχοποιήσει με τα πιο σαθρά επιχειρήματα που θα
μπορούσε. Όχι μόνο γιατί η επιλογή της
είναι να στέλνει όπλα σε εμπόλεμη ζώνη,
αλλά κυρίως γιατί φοβάται τι θα γίνει αν
ο κόσμος που και λόγω της πανδημίας
έχει αδρανοποιηθεί, αρχίσει ξανά να βρίσκεται στους δρόμους και τις πλατείες
να συζητά αυτά που τον απασχολούν και
τελικά να αμφισβητεί τις αντικοινωνικές
πολιτικές της.

ΑΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ W.C.
ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ
ΕΝΤΟΜΩΝ
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Η Ελλάδα της δημιουργικότητας, της επιστήμης
και της καινοτόμου επιχειρηματικότητας
Γράφει ο
ΧΡΙΣΤΟΣ
ΔΗΜΑΣ*

Η

ενίσχυση της έρευνας και
της καινοτομίας είναι στρατηγική προτεραιότητα της
χώρας τα τελευταία 2,5
χρόνια. Παρά τις πρωτόγνωρες προκλήσεις της εποχής μας, τις οποίες
κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε, όπως
είναι η πανδημία, ή η ενεργειακή κρίση κ.α, η κυβέρνηση προχώρησε σε
σημαντικές αλλαγές με στόχο την καλύτερη αξιοποίηση των ερευνητικών
αποτελεσμάτων και της καινοτόμου
επιχειρηματικότητας.
Αυτές οι αλλαγές έδωσαν σημαντική
ώθηση με αποτέλεσμα η Ελλάδα να
έχει βελτιώσει αισθητά την εικόνα της
στη διεθνή πολιτική και οικονομική
σκηνή. Επιβεβαίωση όλων των παραπάνω είναι η θεαματική ετήσια αύξηση
(+17,2%) στο δείκτη ένταση δαπανών
σε Ε&Α, που σηματοδοτεί τη καλύτερη
επίδοση των τελευταίων 10 ετών.
Με στοχευμένες δράσεις και πρωτοβουλίες οργανώσαμε από τα θεμέλια,
βελτιώσαμε τη λειτουργία και την δυ-

ναμική του οικοσυστήματος καινοτομίας της χώρας, με στόχο να αναδείξουμε
το υψηλού επιπέδου ανθρώπινο δυναμικό που διαθέτουμε. Βασικό στοιχείο
του σχεδιασμού μας, υπήρξε η δημιουργία του Elevate Greece. Ήδη από
τις πρώτες ημέρες της θητείας μας,
αναγνωρίσαμε την ανάγκη καταγραφής των νεοφυών επιχειρήσεων στη
χώρα μας. Ωστόσο σήμερα, με καταγεγραμμένες πλέον 546 εταιρείες,
που απασχολούν περισσότερους από
5.000 εργαζομένους, δεν μιλάμε μόνο
για ένα μητρώο καταγραφής, αλλά
ουσιαστικά για ένα εργαλείο που για
πρώτη φορά μπορεί να υποστηρίξει
στοχευμένα τις νεοφυείς επιχειρήσεις.
Τα οικονομικά οφέλη ένταξης στο μητρώο, όπως τα φορολογικά κίνητρα για
Επενδυτικούς Αγγέλους, η προαίρεση
μετοχών (stock options) και η παροχή
ρευστότητας μέσω ΕΣΠΑ, έχουν ήδη
αρχίσει να αποδίδουν καρπούς. Μάλιστα, πολύ σύντομα θα παρουσιάσουμε και την έκθεση απολογισμού του
Elevate Greece στην οποία παρουσιάζονται χρήσιμα ποιοτικά και ποσοτικά
χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων και
των τομέων δραστηριότητας του.
Θέλουμε όμως να παρέχουμε ακόμα
περισσότερα κίνητρα και ευκαιρίες σε
επιστήμονες και ταλαντούχους επιχειρηματίες ώστε να είναι ανταγωνιστικοί
διεθνώς από την Ελλάδα, και για αυτό

το λόγο προχωρήσαμε στη μετεξέλιξη
του Elevate Greece σε εταιρεία του Δημοσίου. Ο στόχος της εταιρείας είναι
η εξωστρέφεια του οικοσυστήματος
καινοτομίας και η ανάδειξη περισσότερων συνεργείων εντός και εκτός της
χώρας.
Για να διεκδικήσουμε πρωταγωνιστικό ρόλο στην καινοτομία στα
Βαλκάνια και την Νοτιοανατολική
Ευρώπη, δρομολογήσαμε επίσης την
δημιουργία της πρώτης Πολιτείας Καινοτομίας στην Αττική και το Τεχνολογικό Πάρκο 4ης γενιάς – ThessINTEC
στη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για φυσικούς χώρους καινοτομίας, ανάλογους
με αυτούς που διαθέτουν σύγχρονες
πόλεις του εξωτερικού, όπου ερευνητές, νεοφυείς επιχειρήσεις και τμήματα
Έρευνας & Ανάπτυξης (R&D) εταιρειών και βιομηχανιών θα δημιουργούν
επιχειρηματικές συνέργειες παράγοντας καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες προς όφελος της Ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας.
Η επιπλέον κινητροδότηση των επιχειρήσεων που επενδύουν στην έρευνα και την καινοτομία ήταν απαραίτητη
για να ωθήσουμε Ελληνικές επιχειρήσεις να επενδύσουν περισσότερο στην
έρευνα και ανάπτυξη αλλά και για να
προσελκύσουμε εταιρείες από το εξωτερικό. Μία από τις σημαντικότερες
μας πρωτοβουλίες είναι η αύξηση των

υπερεκπτώσεων για δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης από το 130% στο
200%. Παράλληλα, απλοποιήσαμε το
θεσμικό πλαίσιο για την λειτουργία
των εταιρειών-τεχνοβλαστών (spin
off) και ενισχύουμε την εγκαθίδρυση
γραφείων μεταφοράς τεχνολογίας σε
ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια.
Επίσης, οι δράσεις με τους συνεργατικούς σχηματισμούς καινοτομίας
(innovation clusters) και τα κέντρα
ικανοτήτων (competence centers) θα
αναδείξουν ακόμα περισσότερο τις
δυνατότητες και την δραστηριότητα της
ελληνικής ερευνητικής κοινότητας.
Η εξωστρέφεια του οικοσυστήματος
καινοτομίας είναι πια απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάδειξη ευκαιριών.
Για πρώτη φορά η Ελληνική Πολιτεία,
μαζί με νεοφυείς επιχειρήσεις του
Elevate Greece και Ερευνητικά Κέντρα
της χώρας, πραγματοποιεί οργανωμένες αποστολές στο εξωτερικό. Έχουμε
την βούληση και το ανθρώπινο δυναμικό να «εξάγουμε» την Ελλάδα της δημιουργικότητας, της επιστήμης και της
καινοτόμου επιχειρηματικότητας. Την
Ελλάδα για την οποία είμαστε όλοι
υπερήφανοι.
*Ο κ. Χρίστος Δήμας είναι Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
αρμόδιος για την Έρευνα και Καινοτομία και Βουλευτής Κορινθίας

Γνώμη
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Σε εκδήλωση για την πρόληψη
της εξάρτησης η Αθηνά Κόρκα

Στόχος η ολιστική παρέμβαση και η πρόσβαση σε θεραπεία στη Κορινθία

Σ

την παρουσίαση από τον πρόεδρο του ΟΚΑΝΑ Θανάση Θεοχάρη του προγράμματος του
Οργανισμού για την πρόληψη της εξάρτησης,
σε εκδήλωση του Κέντρου Πρόληψης “Δίολκος” στην Κόρινθο, παρέστη την Πέμπτη 31 Μαρτίου η αντιπεριφερειάρχης Κορινθίας Αθηνά Κόρκα,
μετά από πρόσκληση του προέδρου του Κέντρου
Κώστα Κανέλου.
Στην παρέμβασή της, η αντιπεριφερειάρχης αναφέρθηκε στη σημασία της λειτουργίας δικτύου δομών, αφ’ ενός για την πρόληψη των εξαρτήσεων και
αφ’ ετέρου για την αντιμετώπιση και την θεραπεία
των εξαρτημένων από ουσίες.
Όπως τόνισε η Αθ. Κόρκα, η Περιφέρεια Πελοποννήσου “μέσα από το ΕΣΠΑ, ήδη με το πολυδύναμο κέντρο στη Τρίπολη αλλά και την κινητή μονάδα,
στέκεται αρωγός στις δομές, καθώς επίσης με την
απαιτούμενη ενίσχυση σε ψυχολόγους και άλλους
επιστήμονες βοηθά ώστε να επιτυγχάνεται ο σκοπός των κέντρων με συνεχείς παρεμβάσεις και ομιλίες κυρίως στα σχολεία και άλλους τομείς”.
Στην εκδήλωση παρέστησαν επίσης, μεταξύ
άλλων, ο αντιπεριφερειάρχης Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Τάσος Γκιολής καθώς και εκπρόσωποι της
Μητρόπολης Κορίνθου, του Δήμου Κορινθίων και
οι πρόεδροι του Ιατρικού και Φαρμακευτικού Συλλόγων Κορινθίας.

Το πρόβλημα της εξάρτησης στη Κορινθία
Ο επιπολασμός της εμφάνισης του προβλήματος της εξάρτησης, στο γενικό πληθυσμό της
χώρας, αντιστοιχεί στο 0,2%-0,4% του συνόλου.
Η Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας αριθμεί περίπου 150.000 κατοίκους. Βάσει του επιπολασμού

αυτού, εκτιμάται ότι ο αριθμός των ατόμων που είναι πιθανό να αντιμετωπίζουν προβλήματα εξάρτησης από ουσίες ή άλλου εθισμού να κυμαίνεται
περίπου στα 300-600 άτομα.
Επιπρόσθετα, ήδη το 2021 έχουν καταγραφεί
στην περιοχή της Κορινθίας 209 υποθέσεις παραβάσεων του ν. 4139/13 «Περί Εξαρτησιογόνων
Ουσιών» (10 εξ αυτών αφορούσαν ανήλικους),
και 303 παραβατικοί δράστες (11 εξ αυτών αφορούσαν ανήλικους) αντίστοιχα.
Σήμερα, ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι 79 άτομα,
προερχόμενα από την Κόρινθο, εξυπηρετούνται
σε Μονάδες Θεραπείας της Εξάρτησης (υποκατάστασης) του ΟΚΑΝΑ στην Αθήνα, ενώ συνολικά 107 άτομα, προερχόμενα από την ευρύτερη
περιοχή της Κορινθίας, λαμβάνουν υπηρεσίες
σε Μονάδες Θεραπείας της Εξάρτησης (υποκατάστασης) του ΟΚΑΝΑ στην Αττική. Η μετακίνηση όλων αυτών των ωφελούμενων – πολιτών

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

της Κορινθίας προς τις Μονάδες του ΟΚΑΝΑ, αποτελεί μία σημαντική οικονομική επιβάρυνση για
αυτούς, παράλληλα με το πρόβλημα της εξάρτησή
τους. Το γεγονός αυτό λειτουργεί ανασταλτικά
στην ένταξη τους σε θεραπευτικό πρόγραμμα ή
τη συνέχεια της θεραπείας τους.
Με αυτό τον τρόπο αναδεικνύεται ένα σοβαρό θέμα, αυτό της πρόσβασης των εξαρτημένων ατόμων σε θεραπεία για την αντιμετώπιση
του προβλήματός τους. Ο ΟΚΑΝΑ στοχεύει στην
κάλυψη αυτής της ανάγκης διασφαλίζοντας το
δικαίωμα στη θεραπεία. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί
με την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου δικτύου υπηρεσιών και δομών του Οργανισμού στην
Κορινθία καλύπτοντας όλο το φάσμα των αναγκών
από την πρόληψη, τη μείωση της βλάβης, τη θεραπεία και την κοινωνική επανένταξη στην αντιμετώπιση του φαινομένου της εξάρτησης και του
εθισμού.
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Τάσος Γκιολής: Σταθερά εθελοντής και αρωγός στο «Χαμόγελο του Παιδιού»
Ο αντιπεριφερειάρχης Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Τάσος Γκιολής
αθόρυβα και ουσιαστικά επί σειρά
ετών στηρίζει και υπηρετεί το «Χαμόγελο του Παιδιού» στην Αρχαία
Κόρινθο ως εθελοντής ιατρός. Ο κ.
Γκιολής παρά τις αυξημένες αρμοδιότητές του και το πυκνό πρόγραμμά
του, αφού η νέα θέση του απαιτεί την
παρουσία του σε όλη την Περιφέρεια
Πελοποννήσου, δεν εγκαταλείπει
τον εθελοντικό ρόλο του και συνεχίζει εθελοντικά να προσφέρει τις
υπηρεσίες του στις εγκαταστάσεις

του «Χαμόγελου». Έτσι λοιπόν, την
Τετάρτη 30 Μαρτίου βρέθηκε στην
Αρχαία Κόρινθο και σημείωσε σχετικά στα κοινωνικά δίκτυα:
«Καλημέρα από το Χαμόγελο του
Παιδιού…εδώ από τα σπιτάκια φιλοξενίας 27 παιδιών στην Αρχαία Κόρινθο. Εθελοντής Ιατρός πολλά χρόνια &
συνεχίζω να στηρίζω με κάθε τρόπο…
ώστε να μην λείψει το χαμόγελο ΠΟΤΕ
από αυτά τα παιδιά». Συγχαρητήρια
στον αντιπεριφερειάρχη που δεν ξέχασε ποτέ πώς πάνω από όλα είναι
γιατρός και κυρίως άνθρωπος!

Στην Νεμέα για την προώθηση σημαντικών έργων η Αθηνά

Τ

η Νεμέα επισκέφθηκε η αντιπεριφερειάρχης Κορινθίας Αθηνά
Κόρκα, όπου είχε συνεργασία
με τον δήμαρχο Κώστα Φρούσιο και
στελέχη της δημοτικής αρχής.
Κατά τη συνάντηση στο δημαρχείο
Νεμέας συζητήθηκαν έργα στην περιοχή του δήμου έργα και ειδικότερα:
– Η αποκατάσταση της ρύθμισης
κυκλοφορίας και η συντήρηση της
εθνικής οδού στον κόμβο του αρχαιολογικού χώρου της Αρχαίας Νεμέας, έργο προϋπολογισμού 500.000
ευρώ, με στόχο να διευκολύνεται η
πρόσβαση των επισκεπτών στον αρχαιολογικό χώρο, το Μουσείο και το
στάδιο της Αρχαίας Νεμέας, δεδομένου ότι τον προσεχή Ιούνιο θα διεξαχθεί η 7η Νεμεάδα
– Η βελτίωση της αγωνιστικής επιφάνειας χλοοτάπητα και το αρδευτικό
δίκτυο στο γήπεδο των Αρχαίων Κλεωνών, στο πλαίσιο προγραμματικής

σύμβασης προϋπολογισμού 250.000
ευρώ
– Η διεκπεραίωση της μελέτης για
το έργο ανάπλασης του κέντρου της

Νεμέας, στο πλαίσιο προγραμματικής σύμβασης προϋπολογισμού
137.827,86 ευρώ
– Η φιλοτέχνηση προτομής του

φιλέλληνα Αμερικανού αρχαιολόγου
Στέφανου Μίλλερ
– Τα οδικά και εγγειοβελτιωτικά
έργα του Δήμου Νεμέας

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

διανομή κατ’ οίκον
ΒΡΑΧΑΤΙ, έναντι γηπέδου
ΤΗΛ.: 27410 51690, 27410 56000

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

pangefston2021@gmail.com

πλησίον Αγ. Σωτήρος, Περιγιάλι

pangefston

pangefston
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Εθελοντική Αιμοδοσία στον Άσσο

Παμβοχαϊκός:
Νέος πρόεδρος
ο Παναγιώτης Δαληβίγκας
Νέα εποχή για την ομάδα του Παμβοχαϊκού μετά
την αποχώρηση της προέδρου κ. Μιχαλοπούλου

Ν

Εθελοντική Αιμοδοσία πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 3 Απριλίου στον
στον Ι Ν. Απ. Πέτρου και Παύλου στον Άσσο, από την Ενοριακή Επιτροπή
αιμοδοσίας Άσσου και τον Χορευτικό & Λαογραφικό Σύλλογο Άσσου « Η
ΡΕΑ». Συγκεντρώθηκαν 43 φιάλες αίμα, «πολύτιμη δωρεά ζωής στο κοινωνικό σύνολο», όπως αναφέρει στο Δελτίο τύπου που εξέδωσε η «Ρέα».
Επίσης, προσθέτει: «Όλοι νοιώθουμε απέραντη ευγνωμοσύνη στους εθελοντές αιμοδότες που ακόμα για μια φορά έδωσαν το παρόν στην εθελοντική
αιμοδοσία που πραγματοποιήθηκε σήμερα, Κυριακή 3 Απριλίου 2022, από
την Ενοριακή Επιτροπή αιμοδοσίας Άσσου και τον Χορευτικό & Λαογραφικό
Σύλλογο Άσσου « Η ΡΕΑ» στον Ι Ν. Απ. Πέτρου και Παύλου στον Άσσο Κορινθίας.
Ευχαριστούμε πολύ το νοσοκομείο Κορίνθου για την εξαιρετική συνεργασία, τον πατέρα Γιάννη Κριτσιωτάκη και βέβαια τον κύριο Φάνη Γιαννακοπουλο που πάντα στηρίζει και δουλεύει σκληρά για να έχουμε το καλύτερο δυνατόν αποτέλεσμα!»

έο Διοικητικό Συμβούλιο και νέο πρόεδρο έχει πλέον η ιστορική
ομάδα του Βραχατίου, ο Παμβοχαϊκός, μετά την αποχώρηση της μέχρι πρότινος προέδρου κ. Παναγιώτας Μιχαλοπούλου.
Όπως αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση της ομάδας: «Η κ.Μιχαλοπούλου για 14 συναπτά έτη ήταν αρωγός στην ομάδα σε θέση της εφόρου &
τα τελευταία 2 έτη αυτής της Προέδρου. Για προσωπικούς λόγους ανακοίνωσε την παραίτηση της στο σώμα & ευχαριστεί όλους για την έμπρακτη στήριξη & εμπιστοσύνη τους. Εύχεται η ομάδα να παραμείνει δυνατή, ενωμένη
& πρωτοπόρα όπως είναι μέχρι σήμερα. Την θέση της παίρνει ο επιλαχών
εκλεγμένος κ. Ανδρέας Σιάχος.
Κατόπιν αυτού, διεξήχθη εκ νέου εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη
του Διοικητικού Συμβουλίου όπου αυτό διαμορφώνεται πλέον ως εξής:
Πρόεδρος: Παναγιώτης Δαληβίγκας
Αντιπρόεδρος: Γιάννης Σταμπεδάκης
Γενικός Γραμματέας: Δήμητρα (Μέμη) Καλλίρη
Ειδικός Γραμματέας: Ερατώ Σπηλιώτη
Ταμίας: Βασίλης Πρεδάρης
Έφορος Υποδομών: Άνκα Κοάνκα , Ευγενία Κοϊνη
Υπεύθυνος marketing: Θανάσης Κρεμασμένος
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Ανδρέας Σιάχος.
Συνεχίζουμε δυνατά για την ομάδα της καρδιάς μας . Για τον Παμβοχαϊκό»!
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Τι είναι η λαπαροσκόπηση;
Γράφει ο
ΝΙΚΟΣ
ΚΑΡΑΜΑΛΙΚΗΣ*

Η

λαπαροσκόπηση είναι
μία σύγχρονη μέθοδος
χειρουργικής διάγνωσης
και θεραπείας. Πρόκειται
για χειρουργείο που δεν γίνεται με
την κλασική ανοικτή χειρουργική
προσέγγιση, αλλά ο γιατρός, μέσω
μιας μικρής «τρύπας», που γίνεται
στον ομφαλό, εξετάζει απ’ ευθείας τα
όργανα της κοιλιάς με μια κάμερα.
Χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα λαπαροσκοπικά εργαλεία ελεγχει τα
όργανα και επεμβαίνει όπου χρειάζεται.
Αυτά τα εργαλεία έχουν σχήμα σωλήνα, μικρής διαμέτρου και
έτσι αφήνουν όσο το δυνατόν μικρότερες ουλές στο κοιλιακό τοίχωμα.
Η Λαπαροσκοπική χειρουργική έχει εφαρμογή σε όλο το φάσμα
των προβλημάτων της ενδοκοιλιακής χώρας, εκτός λίγων εξαιρέσεων.

Ποιά είναι η διαδικασία της
λαπαροσκόπησης;
Η γυναίκα υποβάλλεται σε γενική
αναισθησία. Η επέμβαση ξεκινά με
μια μικρή τομή στην περιοχή του ομφαλού, μέσα από την οποία περνάει
μια λεπτή βελόνα που χρησιμεύει
στο «φούσκωμα» της κοιλιάς. Αυτό
είναι απαραίτητο για να δημιουργηθεί ο απαιτούμενος χώρος ώστε να
μπορεί να δουλέψει ο χειρουργός.
Όταν η κοιλιά φουσκώσει, τα σπλά-

χνα της κοιλιάς απομακρύνονται
από τα κοιλιακά τοιχώματα και τότε
εισάγεται, το λαπαροσκόπιο. Το λαπαροσκόπιο αποτελείται από ένα
λεπτό σωλήνα διαμέτρου 5 ή 10 χιλιοστών που περιέχει μια σειρά φακών και στο ένα άκρο του εφαρμόζει
μια μικρή κάμερα.
Όταν εισαχθεί το λαπαροσκόπιο, ο
χειρουργός εξετάζει τα πυελικά όργανα από ένα monitor τηλεόρασης
όπου μεταφέρεται η εικόνα μέσω της
κάμερας.
Έτσι, ο γιατρός είναι σε θέση να
δει με λεπτομέρεια όλα τα όργανα που βρίσκονται στην πύελο,
όπως την μήτρα, τους συνδέσμους
της, τις σάλπιγγες, τις ωοθήκες,
την ουροδόχο κύστη, το περιτόναιο και άλλα όργανα. Μετά το τέλος της επέμβασης όλο το αέριο που
αρχικά εισήχθη στην κοιλιά απελευθερώνεται και η κοιλιά επιστρέφει
στο φυσιολογικό της μέγεθος.
Στην περίπτωση που η λαπαροσκοπική μέθοδος χρησιμοποιηθεί
και για την πραγματοποίηση κάποιας χειρουργικής επέμβασης, τα

λαπαροσκοπικά εργαλεία μπορούν
να εισέλθουν στο κατώτερο μέρος
της κοιλιάς για να πραγματοποιηθεί
η επέμβαση.

Πότε χρησιμοποιείται
η λαπαροσκόπηση;
Στη γυναικολογία η λαπαροσκοπική χειρουργική χρησιμοποιείται
σαν διαγνωστικό μέσον σε πολλές
καταστάσεις, όπως:
• Ανεξήγητη στειρότητα
• Έλεγχος της διαβατότητας σαλπίγγων
• Ενδομητρίωση
• Χρόνιο πυελικό άλγος
• Οξύ κοιλιακό άλγος
• Πολυκυστικές ωοθήκες
• Εξωμήτρια κύηση
• Ανατομικές ανωμαλίες της μήτρας
και των εξαρτημάτων
• Λήψη βιοψιών από διάφορα σημεία της ενδοκοιλιακής κοιλότητας
Επίσης, η χρήση της για θεραπευτικούς σκοπούς έχει θέση στις
παρακάτω καταστάσεις και μπορεί
να λάβει χώρα την ίδια στιγμή της
διάγνωσης:

• Αφαίρεση των καλοηθών κυστών
της ωοθήκης
• Ολική υστερεκτομή
• Σαλπιγγεκτομή και σαλπιγγοτομή
• Αφαίρεση της εξωμήτριας κύησης
• Αφαίρεση εστιών ενδομητρίωσης
• Αφαίρεση ενδομητριωσικών κυστών από την ωοθήκη
• Αφαίρεση ινομυωμάτων της μήτρας
• Λύση συμφύσεων
• Λύση της συστροφής εξαρτήματος
Η ανάρρωση μετά μετά απο μία
λαπαροσκοπική επέμβαση
Μετά τη λαπαροσκόπηση χρειάζεται παραμονή στο νοσοκομείο για
λίγες ώρες ή και για ένα βράδυ.
Τις επόμενες ημέρες μπορεί να αισθανθείς κόπωση, νευρικότητα ακόμη και συναισθηματικά σκαμπανεβάσματα. Αυτά τα συμπτώματα είναι
φυσιολογικά και θα υποχωρήσουν
τις επόμενες ημέρες.
Καλό είναι να προσέχεις τον εαυτό
σου και τις σωματικές δραστηριότητες που θα επιλέξεις για τις επόμενες
δύο εβδομάδες. Προσπάθησε να μην
οδηγήσεις, απέφυγε τις σεξουαλικές
επαφές και το κολύμπι σε πισίνα ή
θάλασσα ή οποιαδήποτε δραστηριότητα απαιτεί έντονη προσπάθεια.

Ποιο είναι το κόστος της
λαπαροσκόπησης
Το κόστος της λαπαροσκόπησης,
μπορεί να διαφέρει ανάλογα τον
γιατρό, το νοσοκομείο, αλλά και για
τον λόγο που θα πραγματοποιηθεί.
Διαφορετικό είναι το κόστος της λαπαροσκόπησης για απλή διάγνωση
και άλλο το κόστος της λαπαροσκόπησης για λύση συμφύσεων.
* Ο κ. Νίκος Καραμαλίκης είναι
Μαιευτήρας - Γυναικολόγος
https://mygyn.gr

ΓΡΑΦΕΊΟ ΓΕΝΊΚΟΎ ΤΟΎΡΊΣΜΟΎ

Έκδοση αεροπορικών
& ακτοπλοϊκών εισιτηρίων
Πακέτα διακοπών – Οδικές εκδρομές
Οργανωμένες εκδρομές εσωτερικού & εξωτερικού
Μαρδίκης Θεοφάνης
Δαμασκηνού 42, Κόρινθος ΤΚ 20131
www.mardikisontheroad.gr

Τηλ: 2741080700 - Fax: 2741080900

ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΧΡ. ΦΩΤΙΟΣ
Θ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 44 – ΒΡΑΧΑΤΙ
ΤΗΛ. 6973 241 844

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Αυτοδιοίκηση-Δήμοι
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Δήμος Βέλου-Βόχας: Ο μοναδικός δήμος
της Κορινθίας που θα υλοποιήσει
το πρόγραμμα “Νταντάδες της Γειτονιάς”
Μια πολύ σημαντική υποστήριξη για τις εργαζόμενες οικογένειες – Μια ακόμα επιτυχία
των κοινωνικών υπηρεσιών του δήμου Βέλου-Βόχας

Ο

ι «Νταντάδες της Γειτονιάς», ένας νέος θεσμός για
την υποστήριξη των εργαζόμενων οικογενειών, θα
εφαρμοστεί πιλοτικά στον δήμο μας από
την Τρίτη 29 Μαρτίου 2022. Ο δήμος
Βέλου-Βόχας αποτελεί τον μοναδικό
δήμο της Κορινθίας και έναν από τους
ελάχιστους της Πελοποννήσου, στον
οποίον θα εφαρμοστεί το Πρόγραμμα
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, το οποίο χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ.
Η ένταξη του δήμου μας στο νέο αυτό
πρόγραμμα αποτελεί την ευόδωση των
προσωπικών προσπαθειών τόσο του
Δημάρχου Βέλου-Βόχας Αννίβα Παπακυριάκου, όσο και της προέδρου του
ΝΠΔΔ «Ανέλιξη» Μαρίας Καλλίρη, οι
οποίοι έθεσαν ως προτεραιότητα την
υποστήριξη των εργαζόμενων γονέων,
αλλά και των μονογονεϊκών οικογενειών
με την δωρεάν φροντίδα των βρεφών και
νηπίων, με στόχο την εξισορρόπηση και
τη βελτίωση της προσωπικής και επαγγελματικής τους ζωής.
Το πρόγραμμα αφορά στην κατ’ οίκον φροντίδα βρεφών και νηπίων
ηλικίας από 2 μηνών έως 2,5 ετών (2
ετών και 6 μηνών) και προβλέπει την

οικονομική ενίσχυση των εργαζομένων
γονέων, των μονογονέων, των αναδόχων και ιδιαίτερα των μητέρων για
τη χρήση πιστοποιημένων υπηρεσιών
φροντίδας των παιδιών τους. Σε επόμενη φάση το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί

σε όλη την επικράτεια.
Η πλατφόρμα ntantades.gov.gr και
το «Μητρώο Επιμελητών», ανοίγει την
Τρίτη, στις 29 Μαρτίου 2022 και εκεί
θα μπορούν να εγγραφούν όσες και
όσοι επιθυμούν να πιστοποιηθούν και

να απασχοληθούν ως επιμελήτριες και
επιμελητές στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος «Νταντάδες της Γειτονιάς».
Ο Δήμαρχος Βέλου-Βόχας Αννίβας
Παπακυριάκος δήλωσε ιδιαίτερα ικανοποιημένος για την εξασφάλιση του
προγράμματος «Νταντάδες της Γειτονιάς» .
«Οι κοινωνικές υπηρεσίες του δήμου
μας», τόνισε «εξασφάλισαν ένα πρόγραμμα με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ,
το οποίο θα ενισχύσει έμπρακτα και αποτελεσματικά τους γονείς που εργάζονται
μέσα σε μία δύσκολη οικονομικά εποχή.
Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την
Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων κα Μαρία Συρεγγέλα για την
άψογη συνεργασία που έχουμε, τόσο στο
συγκεκριμένο ζήτημα, όσο και σε μια
σειρά άλλων θεμάτων κοινωνικής πολιτικής που απαιτούν λεπτούς και ευαίσθητους χειρισμούς.
Ο δήμος μας έχει αποδείξει ότι θέτει
τα ζητήματα κοινωνικής πολιτικής πολύ
ψηλά στην ατζέντα του και σ’ αυτήν την
προσπάθειά του έχει βρει έναν πολύτιμο
συνεργάτη στο πρόσωπο της κας Συρεγγέλα. Την ευχαριστούμε γι’ αυτό» κατέληξε.

10 Δήμος Σικυωνίων

ΠΕΜΠΤΗ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Με τους Νέους στην πρώτη γραμμή ο Σταματόπουλος
για το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας
Συνάντηση με τα Δημοτικά συμβούλια Νέων της χώρας μας, πραγματοποίησε ο δήμαρχος Σικυωνίων Σπύρος Σταματόπουλος, στο πλαίσιο των
αρμοδιοτήτων του ως πρόεδρος της
Επιτροπής Παιδείας, Θρησκευμάτων
και Νεολαίας της ΚΕΔΕ, αλλά και
ως μέλος της Εθνικής Επιτροπής για
το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας.
Στο επίκεντρο της διαδικτυακής
συνάντησης βρέθηκαν ζητήματα που
αντιμετωπίζουν οι νέοι στη χώρα μας
και αναζητήθηκαν οι αιτίες για τις οποίες αδράνησε και εκφυλίστηκε σταδιακά ο θεσμός των Δημοτικών Συμβουλίων Νέων, αλλά και αυτή καθαυτή η
συμμετοχή και ουσιαστική παρέμβαση
των νέων στα κοινά.
Ο Σπύρος Σταματόπουλος αναφερόμενος στον φετινό εορτασμό του
Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας εξήγησε αφενός, τι σηματοδοτεί και ποιες
είναι προσδοκίες από τη φετινή χρονιά, αφετέρου εμβάθυνε στη συζήτηση
και προσδιόρισε τα επίδικα για την
Τοπική Αυτοδιοίκηση, δηλαδή πώς θα
μπορούσαν να ανταποκριθούν οι ΟΤΑ
α΄ και β΄ βαθμού σ’ αυτές τις προσδοκίες και ποιες δράσεις θα μπορούσαν
να υλοποιήσουν.
Οι εκπρόσωποι των Δημοτικών
Συμβουλίων Νεολαίας που συμμετείχαν με τη σειρά τους αναφέρθηκαν
στα σοβαρότερα προβλήματα που αποτρέπουν τους νέους από την ενασχόλησή τους με τα κοινά και αναλύονται
σε τρεις βασικούς παράγοντες: Τον οικονομικό (οικονομική κρίση, ανεργία,
επαγγελματική ανασφάλεια), το διεθνές
momentum (πανδημία, πόλεμος) και
φυσικά το ελλιπές θεσμικό πλαίσιο.
Ο Σπύρος Σταματόπουλος αναγνώρισε τα προβλήματα και κατέθεσε μια

σειρά από προτάσεις που μπορούν να
προσφέρουν λύσεις και να αμβλύνουν
τις όποιες δυσκολίες. Επιγραμματικά οι
προτάσεις του αφορούσαν: Στην τροποποίηση του νομοθετικού πλαισίου για τη συμμετοχή των Νέων στην
Τοπική Αυτοδιοίκηση ώστε ο ρόλος
τους να είναι ξεκάθαρος, ευδιάκριτος
και καθοριστικός. Στην υποχρεωτική
(με ποσόστωση) συμμετοχή των νέων
στα ψηφοδέλτια των κοινοτικών, δημοτικών και περιφερειακών εκλογών.
Στην ενεργοποίηση των Νέων μέσα
από την εφαρμογή συγκεκριμένης
ατζέντας για παρεμβάσεις στα Δημοτικά ή Περιφερειακά Συμβούλια.
Στο δικαίωμα ψήφου στα Δημοτικά ή
Περιφερειακά Συμβούλια για θέματα
που άπτονται της Νεολαίας. Στην καθιέρωση Ημέρας Νεότητας στα σχολεία

Support & Consult
Εθνικής Αντίστασης 24, 20200 Κιάτο
+30 2742025257

+30 6937166882

+30 6986520061

info@e-act.gr
Υπηρεσίες
Εξυπ/σης Πολιτών

Προγράµµατα
ΕΣΠΑ

Ενέργεια

Πιστοποιητικά
Επιδόµατα
Υπεύθυνες ∆ηλώσεις
Εξουσιοδοτήσεις

Πληρωµές
Λογαριασµών

Προγράµµατα
ΟΑΕ∆

Τηλεφωνία/TV
Οφειλές ∆ηµοσίου
Εισφορές
∆ήµοι

και στους δήμους με την λειτουργία
επιμορφωτικών προγραμμάτων και
δράσεων που αφορούν σε ζητήματα
περιβάλλοντος, πολιτισμού και επαγγελματικού προσανατολισμού.
Η τηλεδιάσκεψη, η οποία έγινε και
με την παρουσία του προέδρου της
ΚΕΔΕ κ. Δημήτρη Παπαστεργίου, ολοκληρώθηκε σε κλίμα συναίνεσης και
συναντίληψης για τα προβλήματα, τις
λύσεις και τους εν γένει στόχους τόσο
των Νέων όσο και της Αυτοδιοίκησης
για την ενεργοποίηση και συμμετοχή
των Νέων στα κέντρα αποφάσεων.

Εξάλλου, όπως χαρακτηριστικά σημείωσε ο δήμαρχος Σικυωνίων και
πρόεδρος της Επιτροπής Νεολαίας της
ΚΕΔΕ «το μέλλον του τόπου μας δεν
μπορούμε, παρά να το οραματιζόμαστε
και να το συναποφασίζουμε με τους
Νέους μας γιατί αυτοί θα κληθούν να το
υλοποιήσουν», σημειώνοντας παράλληλα ότι το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας είναι μια απαράμιλλη ευκαιρία να
φέρουμε στο προσκήνιο το πιο παραγωγικό, δημιουργικό και ελπιδοφόρο
κομμάτι της κοινωνίας μας: Την Νεολαία.

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν
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Ταγαράς-Σταματόπουλος στον Φενεό
με αφορμή τη νέα χρηματοδότηση
6,5 εκατ. ευρώ για έργα ύδρευσης

Ε

Ποια άλλα σημαντικά έργα περιελάμβανε η ατζέντα της συνάντησης - Τοπικό
Πολεοδομικό σχέδιο, αρδευτικά και αγροτική οδοποιία σε πρώτο πλάνο

πίσκεψη στην Δημοτική Ενότητα Φενεού
πραγματοποίησαν την Κυριακή 3 Απριλίου ο
δήμαρχος Σικυωνίων Σπύρος Σταματόπουλος και ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και
Ενέργειας Νίκος Ταγαράς, συνοδευόμενοι
από τον αντιδήμαρχο Φενεού Σπύρο Κουτρέτση, τον πρόεδρο της ΔΕΥΑΣ Παναγιώτη
Φιακά, καθώς και τον δημοτικό σύμβουλο
Νίκο Τσόγκα.
Αντικείμενο της επίσκεψης ήταν η ενημέρωση των τοπικών προέδρων για την νέα
χρηματοδότηση των 6,5 εκατ. ευρώ για την
ύδρευση, η οποία περιλαμβάνει και το, προϋπολογισμού 4,5 εκατ. ευρώ, έργο των εξωτερικών δικτύων ύδρευσης της Δημοτικής
Ενότητας. Στη συνάντηση παραβρέθηκαν οι
τοπικοί πρόεδροι, ο πρόεδρος της Κοινότητας Πασίου, αλλά και οι πρώην αντιδήμαρχοι
και δημοτικοί σύμβουλοι Φενεού, που οραματίστηκαν και σχεδίασαν τα έργα.
Το εμβληματικό έργο ύδρευσης, όπως εξήγησε ο Νίκος Ταγαράς αφορά στην κατασκευή
45 χλμ εξωτερικών δικτύων ύδρευσης και
αντίστοιχων δεξαμενών που απαιτούνται, τα
οποία θα διατρέξουν όλα τα χωριά και όλους
τους οικισμούς της Δημοτικής Ενότητας Φενεού μεταφέροντας καθαρό πόσιμο νερό σε
κάθε περιοχή και σε κάθε κατοικία.
Ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναφερόμενος στο έργο τόνισε ότι είναι
πολύ σημαντικό και σημείωσε ότι η χαρά του
είναι ιδαίτερη για την υλοποίησή του, διότι όπως χαρακτηριστικά είπε - «δεν είναι δυνατόν
ο Φενεός με όλα αυτά που έχει ως δυνατότητες
να στερείται ύδρευσης».
Με τη σειρά του ο δήμαρχος Σικυωνίων
μιλώντας για την μεγάλη σημασία του έργου,
αλλά και προβλήματα που έπρεπε να ξεπεραστούν για να χρηματοδοτηθεί, σημείωσε
ότι το έργο έχει την "σφραγίδα του Νίκου
Ταγαρά", εξηγώντας παράλληλα ότι με την
υλοποίησή του «θα λυθούν όποια προβλήματα υπάρχουν στην ύδρευση κάποιων χωριών,
αλλά και θα καλύψει μελλοντικές ανάγκες που
θα προκύψουν».
Τόσο ο Νίκος Ταγαράς όσο και ο Σπύρος

Σταματόπουλος, επ' ευκαιρία της συνάντησης ενημέρωσαν διεξοδικά τους προέδρους και κατοίκους του
Φενεού που παραβρέθηκαν και για μια σειρά έργων
που βρίσκονται σε εξέλιξη και αφορούν στο Τοπικό

Πολεοδομικό Σχέδιο Φενεού, στον καθορισμό των
χρήσεων γης, στην γέφυρα Μεσινού, στα σημαντικά
αρδευτικά έργα που προωθούνται, καθώς και στις
ανάγκες αγροτικής και δημοτικής οδοποιίας.

Η ΠΡΩΤη Κορινθιακή

φρέσκια μπύρα.

www.canaldive.gr
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Σωρηδόν
η διάλυση
εργολαβιών
στον δήμο
Κορινθίων

Δύσκολα φαίνεται πώς είναι τα
πράγματα στο Δήμο Κορινθίων
σε σχέση με τις εργολαβίες
δεδομένου, ότι όπως αναφέρει
ο Νίκος Σταυρέλης σε ανάρτησή
του «σωρηδόν (γίνονται) πλέον
η διάλυση εργολαβιών στο Δήμο
Κορινθίων.
Τα έργα ούτε καν ξεκινούν με
ευθύνη του Δήμου.
Πιστώσεις από το ΕΣΠΑ χάνονται.
Και το χειρότερο είναι οι απανωτές αιτήσεις των εργολάβων-αναδόχων για καταβολή υπέρογκων
αποζημιώσεων από το ταμείο του
Δήμου, που προς το παρόν φθάνουν το 1.000.000€ για θετική και
αποθετική ζημιά τους.
1. Κατασκευή γηπέδων αντισφαίρισης (τέννις) στην περιοχή Αγίου
Γεωργίου. Η εργολαβία λύθηκε
και ο ανάδοχος ζητά 200.000€
από το Δήμο.
2. Μονάδα κομποστοποίησης
απορριμμάτων στο πεδίο Βολής.
Έχει γίνει διακοπή εργασιών σχεδόν 2 χρόνια. Ο ανάδοχος ζητά
αποζημίωση 400.000€
3. Δημοτικό σχολείο Αρχαίας
Κορίνθου. Η εργολαβία θεωρείται αυτοδίκαια διαλυμένη. Το
ΕΣΠΑ χάνεται. Ο εργολάβος ζητά
400.000€ αποζημίωση, όπως
ανέφερε ο Δήμαρχος.
Κατά τα άλλα ο Δήμαρχος συνεχώς αναφέρει ότι τα καλύτερα
έρχονται.
Ελπίζω να μην εννοεί αυτές τις
δυσμενέστατες εξελίξεις για το
Δήμο», καταλήγει ο επικεφαλής
της "Πνοής Δημιουργίας".
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Άνοιξαν οι εγγραφές για τον «Stymphalia
Lake Run 2022»
Άνοιξαν οι εγγραφές για τον 5ο Ημιμαραθώνιο Αγώνα Δρόμου «Stymphalia Lake Run
2022», ο οποίος θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 29 Μαΐου, στη Λίμνη Στυμφαλία.
Ο αγώνας έχει ως αφετηρία το Μουσείο
Περιβάλλοντος Στυμφαλίας και περιλαμβάνει
τρεις διαδρομές (5, 10 χλμ και Ημιμαραθώνιο)
που θα πραγματοποιηθούν περιφερειακά της
Λίμνης Στυμφαλίας.
Για τη συμμετοχή στον αγώνα είναι απα-

το
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γνω

ραίτητη η εγγραφή έως τις 18 Μαΐου 2022,
μέσω της ιστοσελίδας του αγώνα www.
stymphalialakerun.gr.
Οι μικροί φίλοι του αθλητισμού, ηλικίας 5
έως 12 ετών, έχουν τη δυνατότητα, να λάβουν
μέρος στη μη αγωνιστική διαδρομή «ΙΟΛΑΟΣ»,
συνολικής απόστασης 1χλμ.
Το «Stymphalia Lake Run 2022» διοργανώνεται από το ΝΠΔΔ Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού Σικυωνίων «Η ΜΗΚΩΝΗ», το Πολιτιστικό
Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς, τον Αθλητικό Σύλλογο Νεμέας και τον αθλητικό σύλλογο Λαύκας
«Η Στυμφαλίς», σε συνεργασία με την Ένωση
Αθλητικών Σωματείων ΣΕΓΑΣ Πελοποννήσου.

και αυτό�

ακούσαμε

ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

1

2

3

1. «Καλά κάνουν και τηλεφωνούν οι εισπρακτικές...τα χρέη πρέπει
να πληρώνονται...». ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, Υπουργός Ανάπτυξης,
αναφερόμενος στην πίεση που δέχονται τα χειμαζόμενα από την ακρίβεια
ελληνικά νοικοκυριά.
2. «Τώρα είναι η ώρα να τους κόψουμε το ρεύμα» ΝΕ ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ
Κορινθίας στο κάλεσμά της για την γενική απεργία της 6ης Απριλίου.
3. «Ακόμα και αν ο πόλεμος τελειώσει αύριο, δεν ξέρουμε πότε θα
αποκατασταθεί η ισορροπία στις διεθνείς αγορές», ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΚΑΣΙΜΗΣ, πρ. ΓΓ Υπουργ. Αγροτικής Ανάπτυξης, ομότιμος καθηγητής
Γεωπονικού Παν/μίου, σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία και τις
επιπτώσεις του.

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ

ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

O XATZHΓIANNHΣ
ΔHMHTPIOΣ TOY
MATΘAIOY KAI THΣ
MAPIAΣ TO ΓENOΣ
APOTΣIOY ΠOY
ΓENNHΘHKE KAI
KATOIKEI ΣTHN
ΛAPIΣA KAI H IΩANNA
ΠAΠAΣTEPΓIOY TOY
BAΣIΛEIOY KAI THΣ
MAPIAΣ TO ΓENOΣ
ΓKATZOYΛH ΠOY
ΓENNHΘHKE ΣTON
TYPNABO K KATOIKEI
ΣTHN ΛAPIΣA ΠPOKEITAI
NA EPΘOYN ΣE A'
ΘPHΣKEYTIKO ΓAMO ΠOY
ΘA ΓINEI ΣTHN MYKONO

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟ

Ι. Π. ΔΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΓΡΑΕΡΙΟ
ΑΣΣΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΗΛ. 27410 87149

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Διανομή κατ’ οίκον

Όποιος παινιέτα
ας είναι παραβέ

8ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντ
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Γερμανία, Αυστρία, Κίνα, Βοσνία-Ερζεγοβίνη
8ου Φεστιβάλ Πελοποννήσου, και δύο (Ο εφ
το Αφιέρωμα στην Αυστριακή σκηνοθέτιδα N
τινή διοργάνωση. Επιπλέον, οι περισσότερες
διακρίσεις στα Φεστιβάλ του κόσμου!

Αναγνώριση
Σωματείου
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Με την υπ’ αριθμ. 6/2022 Διάταξη
του Ειρηνοδικείου Κορίνθου αναγνωρίσθηκε η σύσταση του σωματείου με
την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ
ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ»,
που εδρεύει στην κοινότητα Ζευγολατιού Κορινθίας και φέρει ως σκοπούς
τους αναλυτικά αναφερόμενους στο 2ο
άρθρο του καταστατικού του.
Κιάτο, 28/03/2022
Η Πληρεξούσια Δικηγόρος
Κωνσταντίνα Γεωργούλια

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν
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Καισαρι Στυμφαλιασ:

μησ

Εργοστάσιο Μπύρας
από την “Νήσο”

Στον Ισθμό
ο Χαρδαλιάς

Ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδιος για τις Υποδομές,
κ. Γιώργος Καραγιάννη και ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Νίκος
Χαρδαλιάς την Τρίτη 5 Απριλίου θα
επιθεωρήσουν τις εργασίες επισκευής
και αποκατάστασης των ζημιών της
Διώρυγας της Κορίνθου”, προϋπολογισμού 30,6 εκ ευρώ.
Για το έργο θα μιλήσουν οι κκ. Γ. Καραγιάννης και Ν. Χαρδαλιάς, ενώ τεχνική
παρουσίαση θα γίνει από τον Γενικικό
Διευθυντή Υδραυλικών, Λιμενικών
και Κτηριακών Υποδομών, κ. Αντώνη
Κοτσώνη.

Στο θέατρο Παλλάς βρέθηκε η Φιλαρμονική Λουτρακίου την Τρίτη 22

Μαρτίου όπου άνοιξε την παράσταση Strangers in the Night που διοργανώθηκε
για τα 20 χρόνια λειτουργίας του Lifeline Hellas και είχε σκοπό την υποστήριξη
των παιδιών της Ουκρανίας και την προσφορά θερμοκοιτίδων στο Νοσοκομείο
«‘Έλενα Βενιζέλου». Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά για την εμφάνισή τους και
ιδιαίτερα συγχαρητήρια στον μαέστρο Πελοπίδα Μαυρόπουλο!

αι μόνος του και δεν τον επαινούνε,
έβαιος, ότι τον εγελούνε [Παροιμία Επτανήσου]

τοκιμαντέρ Πελοποννήσου

ο 8ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου
πιστρέφει 8-17 Απριλίου στην έδρα του, την Καλαμάα, και σε άλλες 11 πόλεις του δικτύου, μεταξύ των
ποίων και το Ξυλόκαστρο! Το ραντεβού δίνεται
το Δημοτικό Θέατρο «Άγγελος Σικελιανός», από τις
έως τις 10 Απριλίου, με ένα εκλεκτικό πρόγραμα που περιλαμβάνει ταινίες απ’ όλο τον κόσμο,
φιερώματα αλλά και «Ντοκιμαντέρ για όλους» με
αθολικά προσβάσιμες προβολές!
ο πρόγραμμα προβολών του Ξυλοκάστρου περιαμβάνει 9 πολύ αξιόλογα ντοκιμαντέρ, ένα από την
λλάδα και τα υπόλοιπα ξένα (από Ισραήλ, Γαλλία,
η), εκ των οποίων τα 6 από την κυρίως ζώνη του
φιάλτης των Σαμάνων & Τα παιδιά του Δάσους) από
Natalie Halla), επίσημης προσκεκλημένης στη φες από τις ταινίες που θα προβληθούν έχουν λάβει

ΑΛΥΤΑ
ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ

Λίμνη είναι,
νερό δεν έχει,
βουνό είναι,
υπομονή δεν έχει,
κάμπος είναι, μυαλό
δεν έχει. Τι είναι;

Παραμένει ο Τετράδης
Στην θέση του ως Αστυνομικός Διευθυντής
Κορινθίας παρέμεινε ο Χαράλαμπος Τετράδης,
μετά τις κρίσεις της ΕΛΑΣ.
Η είδηση αξιολογείται ως θετική για τον νομό,
καθώς ο κ. Τετράδης έχει να επιδείξει εξαιρετικό έργο στην αντιμετώπιση της εγκληματικότητας, αλλά κυρίως με σεβασμό στο νόμο και
στους πολίτες.

ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΤΟ ΒΡΑΧΑΤΙ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΟΔΗΓΟΣ

έως 35 ετών
ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Πληροφορίες: 6977808580

12 μέρες νερό
Με απόφασή του ο ΑΟΣΑΚ παρέτεινε
την αρδευτική περίοδο και για 12
μέρες, δηλαδή από 1-12 Απριλίου
2022 το νερό θα διατεθεί στο Ζευγολατιό και στην Δ.Ε. Άσσου-Λεχαίου.
Η απόφαση αυτή ήταν αποτέλεσμα
της πίεσης που ασκήθηκε από την
Κοινότητα Ζευγολατιού και τον
Δήμο Κορινθίων με έγγραφά τους,
αλλά και των πολλών και συνεχών
διαμαρτυριών των αγροτών της
ανατολικής Βόχας. Βέβαια, πρέπει να
σημειώσουμε ότι 12 μέρες, μετά από
δύο χρόνια χωρίς νερό είναι λίγο σαν
...σταγόνα στον Βοχαϊκό Χάνδακα.
Αλλά όπως ακριβώς ο απελπισμένος
έτσι και οι αγρότες απ' τα μαλλιά τους
πιάνονται...

Μία νέα παραγωγική μονάδα ζύθου
ετοιμάζει η Μικροζυθοποιία Νήσος,
στην Στυμφαλία και συγκεκριμένα
στη θέση Λιβάδι του Καισαρίου. Η
αντιπεριφερειάρχης Κορινθίας Αθηνά
Κόρκα, υπέγραψε πριν λίγες μέρες
την άδεια ίδρυσης μονάδας παραγωγής μπύρας, μία επένδυση, η οποία θα
ενισχύσει την παραγωγική δυναμική
της μικροζυθοποιίας που εδρεύει στο
νησί των Κυκλάδων, προκειμένου να
μπορεί να εξυπηρετεί αποτελεσματικότερα τη ζήτηση για τα προϊόντα της.
Παράλληλα, ανοίγει ο «δρόμος» για
την αναγνώριση της βιοδραστικότητας της μπύρας και τα οφέλη που έχει
για τον ανθρώπινο οργανισμό μέσα
από τη συνεργασία της Νήσος με την
FoodOxys, μία spin-off εταιρεία του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, η οποία
δραστηριοποιείται στην εξασφάλιση
της διατροφικής ευεξίας σε εξατομικευμένο επίπεδο.

Το νέο εργοστάσιο
Όσον αφορά το επενδυτικό σκέλος της
εταιρείας, σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία δημιουργίας ενός νέου εργοστασίου, το οποίο έχει ενταχθεί στον αναπτυξιακό νόμο, που θα πληροί όλα τα
απαραίτητα περιβαλλοντικά κριτήρια.
Η παραγωγική μονάδα θα βρίσκεται
στην Πελοπόννησο και σκοπός είναι να
καλύψει την αυξανόμενη ζήτηση που
καταγράφουν οι μπύρες Νήσος.

14 Δήμος Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης
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Σπύρος Καραβάς: «Ρημάζουν οι αθλητικές
υποδομές στον δήμο μας 2,5 χρόνια τώρα»
Ο επικεφαλής της παράταξης «Ορίζοντες Δημιουργίας» και δημοτικός Σύμβουλος ΞυλοκάστρουΕυρωστίνης εξηγεί την ανάγκη ιεράρχησης και προτεραιοποίησης των αθλητικών έργων στο δήμο

Τις θέσεις του σχετικά με την ιεράρχηση και
προτεραιοποίηση των αθλητικών έργων στον δήμο
Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης αναλύει σε δηλώσεις
του στα social media ο επικεφαλής της παράταξης
«Ορίζοντες Δημιουργίας» και δημοτικός Σύμβουλος
Σπύρος Καραβάς, εξηγώντας παράλληλα τους λόγους για τους οποίους κατέθεσε διαφορετική πρόταση στην Οικονομική Επιτροπή για την υλοποίηση
έργων αθλητικών υποδομών.
Αναλυτικά ο κ. Καραβάς αναφέρει:
«Κληθήκαμε σήμερα στην οικονομική επιτροπή
να εγκρίνουμε το σχέδιο προγραμματικής σύμβασης δήμου-περιφέρειας για έργα προϋπολογισμού
60.000€ που αφορούν αθλητικές εγκαταστάσεις νό-

τια του νέου γηπέδου της Λυκοποριάς στα Σαρανταπηχιώτικα και δυτικά του Σκουπέικου ποταμού. Εκεί
που ήδη υπάρχουν πανέμορφο γήπεδο ποδοσφαίρου,
5×5, μπάσκετ και τέννις και αναρωτιέται κανείς τι άλλο
και για ποιούς άραγε πρέπει να κατασκευαστεί εκεί;;
Διαφωνήσαμε προφανώς με την επιλογή του συγκεκριμένου σημείου και αντιπροτείναμε να επιλεγεί ένας
άλλος χώρος αθλητικών υποδομών όπου υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη, χωρίς αποτέλεσμα…
Συνδημότες και συνδημότισσες
Μετά από 2,5 χρόνια οι αθλητικές υποδομές στον
δήμο μας ΡΗΜΑΖΟΥΝ και ΑΠΑΞΙΩΝΟΝΤΑΙ παντελώς εγκαταλελειμμένες.
Στα πιο μικρά χωριά μας:

Στα Γελινιάτικα το γήπεδο 5×5 που κατασκευάστηκε
από προηγούμενες δημοτικές αρχές διαλύεται μέρα με
τη μέρα.
Στο Ρέθι το ιστορικό γήπεδο παρατημένο παντελώς
Στο Λουτρό οι εγκαταστάσεις ανατολικά της πλαζ Ξένος στο έλεος του μαΐστρου.
Λυκοποριά,Πιτσά,Μάρκασι και Παναρίτι δεν έχουν
ούτε μπασκέτα!
Στα πιο μεγάλα χωριά μας:
Στα Ροζενά οι μπασκέτες παρατημένες και η πλατεία
ανεκμετάλλευτη σε ένα χωριό που δεν έχει παιδική
χαρά…
Στο Καμάρι το παλιό γήπεδο και τα γήπεδα μπάσκετ
ανατολικά ρημάζουν μέρα με τη μέρα.
Στο Μελίσσι δεν υπάρχει ο παραμικρός αθλητικός
χώρος, το σχολείο παρατημένο με τις μπασκέτες του
διακοσμητικά στοιχεία και τον αύλειο χώρο να χορταριάζει…
Στο Δερβένι στο γήπεδο του Αστέρα, κόσμημα για
την περιοχή, δεν έχει “πέσει” από το 2010 ούτε ευρώ σε
περιβάλλοντα χώρο και αποδυτήρια.
Η αντικατάσταση του τάπητα στο 5×5 Δερβενίου είναι το μοναδικό έργο σας σε όλο το δήμο σε επίπεδο
αθλητικών υποδομών…
Τέλος στο Ξυλόκαστρο η εικόνα των αθλητικών εγκαταστάσεων νότια του Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής
και των γηπέδων μπάσκετ ανάμεσα στο τέννις (που πρόσφατα κακήν κακώς βάφτηκε το βόρειο γήπεδο) και το
γήπεδο ποδοσφαίρου του Ηρακλή (που η προηγούμενη
δημοτική αρχή φρόντισε να χρηματοδοτήσει την αντικατάσταση του τάπητα) μόνο θλίψη προκαλεί….
Σε όποια από τις προαναφερθείσες αθλητικές υποδομές
κατευθύνονταν τα χρήματα αυτά θα συμφωνούσαμε.
Θα ενημερώσουμε με επιστολή όλο το περιφερειακό
συμβούλιο για τα παραπάνω, έτσι ώστε να λάβουν γνώση για τις πραγματικές ανάγκες του δήμου μας σε
επίπεδο αθλητικών υποδομών.
Πιστεύουμε ότι όταν διοικείς οφείλεις να ιεραρχείς, να προτεραιοποιείς και να κατανέμεις ισόρροπα τα ποσά που λαμβάνεις και τα έργα που υλοποιείς.
Έννοιες που για τη δημοτική αρχή Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης παραμένουν δυστυχώς άγνωστες».

Γνώμη
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Φράγμα Ασωπού: Σκληρή απάντηση
ΣΥΡΙΖΑ σε Ταγαρά

Το έργο διασώθηκε, χρηματοδοτήθηκε και ενισχύθηκε με τις αποφάσεις και ενέργειες της κυβέρνησης
ΣΥΡΙΖΑ – Η κυβέρνηση της ΝΔ είναι υπεύθυνη τόσο για την αρχική εγκατάλειψη του έργου, όσο και για
την αχαρακτήριστη καθυστέρηση στην εκτέλεση του έργου και στην προκήρυξη της μελέτης
Με μια ‘ηχηρή’ ανακοίνωσή του στα
ΜΜΕ ο υφυπουργός και βουλευτής
του νομού Κορινθίας κ. Ν. Ταγαράς
ανακοίνωσε μια ‘σημαντική εξέλιξη’
για το Φράγμα του Ασωπού που αφορούσε την προκήρυξη διαγωνισμού
ύψους 5.635.403 € (με Φ.Π.Α. 24%)
από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών για την ανάθεση εκπόνησης
μελέτης «για τα υπόλοιπα έργα του
Φράγματος Ασωπού μαζί με τα συνοδά έργα». Μάλιστα, μας γνωστοποίησε
ότι στόχος της μελέτης είναι «να επιταχυνθεί η ολοκλήρωση του Φράγματος,
έργου ζωτικής σημασίας για το νομό
που είναι χαρακτηρισμένο ‘Εθνικού
επιπέδου’». Ευχαριστεί μάλιστα και
τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών κ. Καραμανλή όσο και τον αρμόδιο υφυπουργό Γ. Καραγιάννη «για την
εξαιρετική συνεργασία, την ταχύτητα
λήψης αποφάσεων και την αποτελεσματικότητά τους».
Μάλιστα! «Έτσι είναι, αν έτσι νομίζετε» ή μάλλον αν έτσι σας βολεύει.
Έχουμε ζήσει εδώ και καιρό την

διεκδίκηση του έργου του Φράγματος του Ασωπού από όλη την πολιτική ηγεσία της ΝΔ στο νομό με συχνές
ατεκμηρίωτες και ανεύθυνες, θα έλεγε κανείς, αναφορές. Ποια είναι όμως
η πραγματικότητα;
Το ζωτικό αυτό έργο για την γεωρ-

γία του νομού θα βρισκόταν σήμερα
στα αζήτητα, αν δεν είχε μεσολαβήσει η διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Μπορεί
ο κ. Ταγαράς να διεκδικεί την μελέτη
και ωρίμανση του έργου επί θητείας
του ως Νομάρχης Κορινθίας, αλλά ο
καθένας όμως γνωρίζει ότι το έργο

‘σκούριαζε και κατέρρεε’ μέχρι που
‘ξεκόλλησε’ επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.
Συγκεκριμένα:
Με ενέργειες της τότε πολιτικής
ηγεσίας του υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων και την απόΓΥΡΙΣΤΕ ΣΕΛΙΔΑ

Νέα μοντέλα - φανταστικές προσφορές - έως και 7ετη χρηματοδότηση

ΨΥΛΛΑΣ

Άγιος Ιωάννης, Βέλο Κορινθίας
τηλ. 2742035333

16 Αγροτικά
φαση (4603/1-07-2016 του Γεν. Γραμ. Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων), αποσοβήθηκε η απένταξη του έργου και εξασφαλίστηκε
η μεταφορά του στη νέα Προγραμματική Περίοδο
και εν τέλει η στο 100% χρηματοδότηση του υπόλοιπου του προϋπολογισμού του έργου (17.500.870,05
ευρώ) από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Με Υπουργική Απόφαση της 29/3/2018 περί συνέχισης εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή Φράγματος
Ασωπού Ν. Κορινθίας», την συνέχισή του ανέλαβε,
κατά τον νόμο, το δεύτερο μέλος της Κοινοπραξίας,
η εταιρεία «ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.», λόγω πτώχευσης του μέλους «ΙΟΝΙΟΣ ΑΕ» ξεκινώντας άμεσα τις εργασίες
με πολυπληθές και καλά εξοπλισμένο εργοτάξιο.
Για την περαιτέρω θωράκιση του έργου εξασφαλίστηκε συμπληρωματική σύμβαση κατασκευής
ύψους 12.287.350,42 € που ολοκληρώθηκε με την
σχετική απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου το 2019,
πριν την λήξη της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.
Με αποφάσεις της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ το 2016
και το 2019 εξασφαλίστηκε η χρηματοδότηση της
μελέτης για την κατασκευή του δικτύου άρδευσης
και ο χαρακτηρισμός του από το υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών ως έργου Εθνικού Επιπέδου,
Ειδικό και Σημαντικό.
Αυτό εξάλλου, όπως και όλα τα προηγούμενα,
επιβεβαιώνονται από την ίδια την προκήρυξη της
μελέτης όπως δημοσιεύτηκε στην Διαύγεια (ΑΔΑ:
ΩΣ2Ε465ΧΘΞ-5ΗΡ/16-3-2022) και στην οποία αναφέρεται ο κ. Ταγαράς με την ανακοίνωσή του.
Συγκεκριμένα, η δημοσιευθείσα απόφαση για την
εκπόνηση της μελέτης του δικτύου, παραπέμπει χαρακτηριστικά στην Συλλογική Απόφαση Μελετών
(ΣΑΜ) 072 του 2016, στην οποία περιλαμβάνεται το
ενάριθμο 2016ΣΜ07600002 με τίτλο «Μελέτη Έργων
Φράγματος Ασωπού Ν. Κορινθίας με τα συνοδά του
έργα» και εγκεκριμένο προϋπολογισμό 3.000.000,00
(με ΦΠΑ 24%) ευρώ, και στον χαρακτηρισμό του ως
έργο Εθνικού Επιπέδου, Ειδικό και Σημαντικό με
την υπ. αριθ. Δ19/οικ.1198/11-04-2019 Απόφαση
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Υπουργού Υ.ΜΕ.(ΑΔΑ- Ω4Υ0465ΧΘΞ-ΜΞΤ).
Με βάση τα παραπάνω, είναι πασιφανές ότι το
έργο διασώθηκε, χρηματοδοτήθηκε και ενισχύθηκε με τις αποφάσεις και ενέργειες της κυβέρνησης
ΣΥΡΙΖΑ.
Η κυβέρνηση της ΝΔ είναι υπεύθυνη τόσο για την
αρχική εγκατάλειψη του έργου όσο και για την αχαρακτήριστη καθυστέρηση τόσο στην εκτέλεση του
έργου όσο και στην προκήρυξη της μελέτης, μετά την
επανεκκίνηση του έργου από τον ΣΥΡΙΖΑ και την σημαντική πρόοδο που είχε επιτευχθεί.
Η ταχύτητα λήψης αποφάσεων που επικαλείται ο
κ. Ταγαράς και για την οποία συγχαίρει τον υπουργό
του είναι χαρακτηριστική ταχύτητας χελώνας. Με
έτοιμες αποφάσεις για την προκήρυξη της μελέτης
και εξασφαλισμένη χρηματοδότηση από το 2019 η
κυβέρνηση της ΝΔ προκήρυξε την μελέτη σχεδόν
τρία χρόνια μετά και με αυξημένη εκτιμώμενη δαπάνη της μελέτης κατά 2. 635.403 ευρώ.
Δεν μας εκπλήσσει κάτι τέτοιο. Το συναντάμε καθημερινά στις αποφάσεις αυτής της κυβέρνησης.

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Αντί να κομπορρημονούν, λοιπόν, ας μας απαντήσουν στα ακόλουθα:
Γιατί καθυστέρησε η προκήρυξη της μελέτης τρία
χρόνια σχεδόν και πως αιτιολογείται ο διπλασιασμός
της εκτιμώμενης δαπάνης της μελέτης;
Γιατί δεν ολοκληρώθηκε το έργο, όπως προβλεπόταν τον Δεκέμβριο του 2021 με εξασφαλισμένη
την αρχική και την συμπληρωματική του χρηματοδότηση από κοινοτικούς πόρους και δόθηκε επιπλέον
παράταση μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2023;
Με εκτιμώμενη την διάρκεια εκπόνησης της μελέτης κοντά στα τρία χρόνια και την εκτέλεση του
έργου των δικτύων σε τουλάχιστον τέσσερα (εάν
εξασφαλιστεί χωρίς προβλήματα η χρηματοδότησή
του), ποιος είναι ο σχεδιασμός της κυβέρνησης για
την αντιμετώπιση του αρδευτικού προβλήματος
για τον αγροτικό κόσμο του νομού; Έχει εξετάσει η
κυβέρνηση εναλλακτικά σενάρια αξιοποίησης του
νερού του Φράγματος στο μεσοδιάστημα μέχρι την
ολοκλήρωση του δικτύου, και αν ναι ποια είναι αυτά;
ΝΕ ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία Κορινθίας

Προγραμματική σύμβαση
για τον αναδασμό Φενεού

Ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου
Παναγιώτης Νίκας υπέγραψε την Παρασκευή 18 Μαρτίου, προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας
και του Αναπτυξιακού Οργανισμού
“Μοριάς” Α.Ε. ΑΟΤΑ με αντικείμενο
την μελέτη αναδασμού αγροκτημάτων Αρχαίας Φενεού, Ματίου και
Πανοράματος, στην Κορινθία.
Ο προϋπολογισμός υλοποίησης
της πράξης ανέρχεται συνολικά σε
201.653,76 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και ο συνολικός
συμβατικός χρόνος υλοποίησης των

εργασιών ανέρχεται σε 13 μήνες.
Οπως είναι γνωστό, στην Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας βρίσκονται σε εξέλιξη εκούσιοι αναδασμοί
(πραγματοποιούμενοι δηλαδή έπειτα από αιτήματα κατοίκων των αντίστοιχων περιοχών) στα συνολικής
έκτασης περίπου 7.000 στρεμμάτων
αγροκτήματα Αρχαίας Φενεού, Πανοράματος και Ματίου.
Το έργο υποστηρίζει την ασκούμενη κτηνοτροφική δραστηριότητα
και εξυπηρετεί την αγροτική οικονομία που ασκείται στην περιοχή.

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Οικονομία
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Πληρωμές από ΕΦΚΑ
και ΟΑΕΔ για την περίοδο
4-8 Απριλίου

Π

ερί τα 120 εκατ. ευρώ σε 199.000 περίπου
δικαιούχους θα καταβληθούν στο πλαίσιο
των προγραμματισμένων από τον e-ΕΦΚΑ και
τον ΟΑΕΔ κατά την εβδομάδα 4-8 Απριλίου
2022.
1.Από τον e-ΕΦΚΑ την περίοδο 4-8 Απριλίου
θα γίνουν οι ακόλουθες καταβολές:
• 18,3 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 700
δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ
• 13,7 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 45.694
δικαιούχους ως παροχές σε χρήμα (επιδόματα μητρότητας, κυοφορίας, ασθενείας,
ατυχήματος, έξοδα κηδείας)
2. Από τον ΟΑΕΔ θα γίνουν οι εξής καταβολές:
• 140 εκατ. ευρώ σε 65.000 δικαιούχους για
καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών
επιδομάτων. Όπως έχει ήδη ανακοινώσει ο
ΟΑΕΔ, από τη Δευτέρα 4 Απριλίου θα ξεκινήσει η προπληρωμή της τακτικής επιδότησης
ανεργίας, της επιδότησης μακροχρόνιας
ανεργίας και του βοηθήματος ανεργίας αυτοαπασχολουμένων, καθώς και η προπληρωμή
του Δώρου Πάσχα σε επιδοτούμενους ανέργους, στις δικαιούχους της ειδικής παροχής
προστασίας μητρότητας και σε δικαιούχους
του επιδόματος γονικής αδείας.
• 22 εκατ. ευρώ σε 11.000 δικαιούχους στο
πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων
απασχόλησης
• 700.000 ευρώ σε 1.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

Κατώτατος μισθός: Πάνω
από τα 700 ευρώ

Σύμφωνα με πληροφορίες το επικρατέστερο
και πιο συγκρατημένο σενάριο προβλέπει την
αύξηση του κατώτατου μισθού και ημερομισθίου κατά 6% από τον επόμενο μήνα, φτάνοντας τα 703 ευρώ το μήνα και τα 29,62 ευρώ
την ημέρα αντίστοιχα, ενώ το πιο αισιόδοξο
προβλέπει την αύξησή τους κατά 7- 8% φτάνοντας τα 709,41- 716,04 ευρώ ο κατώτατος
μισθός και τα 31,07- 31,98 ευρώ το κατώτατο
ημερομίσθιο.
Η επιλογή της αύξησης των κατώτατων
αμοιβών βρίσκεται στην τελική ευθεία, καθώς
έως τις 15 Απριλίου το ΚΕΠΕ θα πρέπει να παραδώσει το οριστικό πόρισμά του, ενώ στις 29
Απριλίου έχει οριστεί το υπουργικό συμβούλιο – όπου θα παρουσιαστεί και θα εγκριθεί η
τελική πρόταση του υπουργού Εργασίας.

Κόλαφος η ΟΕΒΕ κατά ΝΔ για
την επίσκεψη του κομματικού κλιμακίου
Με Δελτίο Τύπου η Ομοσπονδία Επαγγελματικών
Βιοτεχνικών Εμπορικών Σωματείων Κορινθίας
θέτει έξι καυτά ερωτήματα στον Γραμματέα της
Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας καθώς και στους βουλευτές του νομού και τα τοπικά
στελέχη της ΝΔ.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΟΕΒΕ Κορινθίας
αναφέρει:
«Ενημερωθήκαμε από τα ΜΜΕ του Νομού και από
το Δελτίο Τύπου που εξέδωσε η Νέα Δημοκρατία για
την επίσκεψη κλιμακίου του κυβερνώντος κόμματος
στις 22 Μαρτίου, το οποίο συνοδευόμενο από τους
κορίνθιους βουλευτές της ΝΔ και από τοπικά στελέχη περιόδευσε στο νομό μας. Μάλιστα έκανε σειρά συσκέψεων για διάφορα θέματα και για θέματα
που αφορούν την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα.
Επειδή δεν είχαμε ως ΟΕΒΕ Κορινθίας κληθεί σε κάποια σύσκεψη θα θέλαμε να ρωτήσουμε δημοσίως
με την ευκαιρία της επίσκεψης αυτής και με αφορμή
την δήλωση του Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής
της Νέας Δημοκρατίας κ. Παύλου Μαρινάκη ότι «…
κάθε μορφής επιχειρηματικότητα, η οποία στηρίχθηκε από την Κυβέρνηση ανάμεσα στις μεγαλύτερες και αλλεπάλληλες κρίσεις» τα εξής:
Γνωρίζει ο κ. Μαρινάκης, οι βουλευτές του νομού
μας και τα τοπικά στελέχη της ΝΔ ότι οι υπέρογκες
αυξήσεις στα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος έχουν
οδηγήσει σε λουκέτο πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις και έχουν υπονομεύσει την λειτουργία των
υπολοίπων;
Γνωρίζει ο κ. Μαρινάκης, οι βουλευτές του νομού
μας και τα τοπικά στελέχη της ΝΔ ότι οι υπέρογκες
αυξήσεις στα καύσιμα και στις πρώτες ύλες έχουν
ακυρώσει κάθε προσπάθεια να ανακάμψουν οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις μετά από δύο
χρόνια πανδημίας;
Γνωρίζει ο κ. Μαρινάκης, οι βουλευτές του νομού
μας και τα τοπικά στελέχη της ΝΔ ότι τα μέτρα που
ανακοίνωσε η κυβέρνηση για την «ανακούφιση»
από την ακρίβεια των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

ήταν ελάχιστα, δειλά και καθυστερημένα;
Γνωρίζει ο κ. Μαρινάκης, οι βουλευτές του νομού
μας και τα τοπικά στελέχη της ΝΔ ότι τα προγράμματα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κωρονοϊού μέσω της Περιφέρεια Πελοποννήσου δεν
έφτασαν ποτέ, για να χρηματοδοτήσουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Περιφέρειας Πελοποννήσου,
γιατί τα χρήματα ήταν ελάχιστα και τα κριτήρια για τη
συμμετοχή απέκλειαν τις περισσότερες μικρές επιχειρήσεις;
Γνωρίζει ο κ. Μαρινάκης, οι βουλευτές του νομού
μας και τα τοπικά στελέχη της ΝΔ ότι το σύνολο των
μικρομεσαίων επιχειρήσεων έχουν αποκλειστεί από
το Ταμείο Ανάπτυξης μιας και όροι χρηματοδότησης
αφορούν τις μεγάλες επιχειρήσεις, οι οποίες δεν
έχουν μάλιστα ανάγκη την χρηματοδότηση αυτή;
Γνωρίζει ο κ. Μαρινάκης, οι βουλευτές του νομού
μας και τα τοπικά στελέχη της ΝΔ ότι η κυβέρνηση
είναι έτοιμη να ζητήσει πίσω ένα πολύ μεγάλο μέρος
από τα ψίχουλα των επιστρεπτέων προκαταβολών,
με τις οποίες προσπάθησε να ξεγελάσει την οικονομική καταστροφή που υπέστησαν οι μικρομεσαίες
επιχειρήσεις τα δύο χρόνια της πανδημίας;
Θα μπορούσαμε να συμπληρώσουμε τον κατάλογο
με πολλά άλλα ερωτήματα, εφόσον είναι σαφές ότι
οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν δοκιμαστεί βάναυσα τόσο από την πανδημία όσο και από την πρωτόγνωρη ακρίβεια χωρίς η κυβέρνηση να λάβει ουσιαστικά μέτρα για τη στήριξή μας. Η απάντησή μας
σε αυτές τις πολιτικές δεν μπορεί να είναι άλλη παρά
η διεκδίκηση με δυναμικό τρόπο των απαραίτητων,
για να μπορέσουμε να κρατήσουμε τις επιχειρήσεις
μας ζωντανές και να διαφυλάξουμε τις θέσεις εργασίας. Στις 6 Απριλίου, στην πανελλαδική κινητοποίηση της ΓΣΕΒΕΕ και των άλλων οργανώσεων οι κύριοι της κυβέρνησης θα πάρουν την ηχηρή απάντηση
από τον κόσμο της εργασίας, για τα μέτρα που δεν
έλαβαν για την προστασία μας!
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΠΟΖΙΚΗΣ
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ – ΘΟΔ. ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ»
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Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Επίσκεψη Γενικού Γραμματέα Τουρισμού,
Δημ. Φραγκάκη στο Επιμελητήριο Κορινθίας
Το Επιμελητήριο Κορινθίας, επισκέφθηκε την Παρασκευή 1 Απριλίου
2022 ο Γενικός Γραμματέας του ΕΟΤ,
κος Δημήτριος Φραγκάκης.
Ο Γενικός Γραμματέας παρουσίασε
αναλυτικά το στρατηγικό πλάνο του
ΕΟΤ για την προώθηση του τουρισμού
και υπέδειξε τρόπους και ενέργειες
που θα βοηθήσουν σημαντικά στην
ανάπτυξη του τουριστικού προιόντος
της Κορινθίας.
Στην εκδήλωση συμμετείχε πλήθος
θεσμικών και φορέων του τουρισμού:
ο Βουλευτής ΝΔ Κορινθίας, κος Κόλλιας, η Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Κορινθίας κα Κόρκα, ο Αντιπεριφερειάρχης
σε θέματα Αλληλεγγύης και Πρόνοιας,
κος Γκιολής, ο Πρόεδρος της Ενεργειακής Κοινότητας Περιφέρειας Πελοποννήσου, κος Οικονόμου, ο Δήμαρχος Κορινθίων, κος Νανόπουλος, ο
Δήμαρχος Λουτρακίου, κος Γκιώνης,
ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού Κορινθίων, κος Πιέτρης, ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού Ξυλοκάστρου, κος Λόντος, ο
Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Σικυωνίων, κος Σκαρμούτσος, ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Κορίνθου, κος Γεώργαρης, ο Πρόεδρος
του Εμπορικού Συλλόγου Κιάτου, κος
Κολοβίνος, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Οινοποιών Νεμέας, κος Βλάχος,
η Πρόεδρος του Συλλόγου Ξενοδόχων
Ξυλοκάστρου, κα Πάτκου, ο Ταμίας του
Συλλόγου Ξενοδόχων Κορινθίας, κος
Δρίτσας, ο Πρόεδρος του Συλλόγου
Εστίασης Λουτρακίου, κος Κόντης,
ο Πρόεδρος του LTO, κος Καραβούλης, η ιδιοκτήτρια του Alkyon Resort
Hotel, κα Πολίτη, ο Chief manager
του Brown hotel, κος Βλαχοπάνος, ο
Marketing director, κος Τσατσιόπουλος, η ομάδα Experience Perachora, ο
Πρόεδρος του Συλλόγου ΙΒΥΚΟΣ, κος
Κακούρος, ο CEO της Tourix, Σταύρος
Κεφάλας και η ιδιοκτήτρια της εταιρείας Oleosophia, Μαριάνα Δεβετζόγλου

αλλά και αρκετός κόσμος που ασχολείται με το κομμάτι του τουρισμού.
Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης,
οι φορείς συστήθηκαν στον κ. Φραγκάκη και τοποθετήθηκαν ενώ ο Γενικός Γραμματέας απάντησε σχολαστικά
στις παρατηρήσεις που του τέθηκαν.

Δεν παρέλειψε να τονίσει ότι ο ΕΟΤ θα
υποστηρίξει προτάσεις και ιδέες που
έχουν ως στόχο να κάνουν πιο δυνατή
την τουριστική παρουσία της Κορινθίας, όπως πχ. την ίδρυση ενός οργανισμού τουρισμού για την Κορινθία.
Τέλος, ο Πρόεδρος του Επιμελη-

τηρίου Κορινθίας, κος Παναγιώτης
Λουζιώτης ευχαρίστησε τον Γενικό
Γραμματέα και όλους όσους παρευρέθηκαν σε αυτή την πετυχημένη ενημερωτική ημερίδα η οποία έκλεισε με
την πεποίθηση όλων ότι το στοίχημα
για το φετινό τουρισμό δεν θα χαθεί.

ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ
& ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ

Γλ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΟΥΒΙΤΑΚΗΣ

Ζευγολατιό
Κορινθίας

Άσσος
Κορινθίας

ΤΗΛ.:

ΤΗΛ.:

27410 56566

27410 89117

∆ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΕΙ

Κιν.: 6944 243418 & 6937 114763

BOX CENTER
Γ. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ - Ν. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΟΕ

ΠΩΛΗΣΗ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ
& ΕΙ∆ΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Ζευγολατιό Κορινθίας
τηλ: 27410 55151

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν
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Δήμος Βέλου-Βόχας: Με λαμπρότητα και
σεβασμό εορτάστηκε η εθνική Επέτειος
Παρελάσεις, καταθέσεις στεφάνων και μια μοναδική επετειακή εκδήλωση
που κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον του κόσμου για πάνω από 2 ώρες!

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα εορτάστηκε η 201η Επέτειος από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης
στον Δήμο Βέλου-Βόχας. Στην έδρα του δήμου
στο Ζευγολατιό, αλλά και στις άλλες κοινότητες Βέλο, Βραχάτι, Βοχαϊκό πραγματοποιήθηκαν
καταθέσεις στεφάνων από τους δημοτικούς άρχοντες και εκπροσώπους των τοπικών συλλόγων, αλλά
και παρελάσεις από τη μαθητιώσα νεολαία.
Στο Ζευγολατιό την δημοτική αρχή εκπροσώπησαν ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Ανδρέας Σιάχος, καθώς και ο εντεταλμένος σύμβουλος
ηλεκτροφωτισμού Κώστας Τριανταφύλλου. Από
την αντιπολίτευση τόσο στην Δοξολογία όσο και στις
καταθέσεις στεφάνων παραβρέθηκαν ο επικεφαλής Θανάσης Μανάβης και ο δημοτικός σύμβουλος Νίκος Ραχανιώτης, ενώ το παρόν έδωσε, όπως
ήταν φυσικό και ο πρόεδρος της Κοινότητας Ζευγολατιού, Γιάννης Παπαδημητρίου.
Στο Βέλο το παρόν έδωσε ο δήμαρχος Αννίβας
Παπακυριάκος, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Βασίλης Τρωγάδης, οι αντιδήμαρχοι Θεό-

δωρος Ράπτης και Νίκος Ρόζος, καθώς και ο πρόεδρος της Κοινότητας Ανδρέας Καλογερόπουλος.
Στο Βραχάτι και στο Βοχαϊκό την δημοτική αρχή
εκπροσώπησαν η πρόεδρος της Ανέλιξης κα Μαρία
Καλλίρη, ο αντιδήμαρχος Μιχάλης Σδράλης ενώ
από την αντιπολίτευση το παρόν έδωσαν στην παρέλαση του Βραχατίου ο Παναγιώτης Πανταζής και
η Μαρία Δημητρίου. Και στα δύο χωριά παρόντες
ήταν οι πρόεδροι Γιώργος Βασιλείου και Πέρης
Κεχαγιάς αντίστοιχα που κατέθεσαν στεφάνια.
Οι παρελάσεις των μαθητών που ακολούθησαν
ήταν ιδιαίτερα εντυπωσιακές και μετά από δύο χρόνια που δεν είχαν πραγματοποιηθεί ο κόσμος ανταποκρίθηκε με θέρμη και καταχειροκρότησε τους
μαθητές.

Μια λαμπρή επετειακή εκδήλωση
Το απόγευμα της 25ης Μαρτίου στο ξενοδοχείο
Αλκυών στο Βραχάτι πραγματοποιήθηκε το δεύτερο μέρος των εορτασμών της Εθνικής Επετείου
στο δήμο Βέλου-Βόχας με μια λαμπρή επετειακή
ΓΥΡΙΣΤΕ ΣΕΛΙΔΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΜΑΡΜΑΡΩΝ

Mάρµαρα • γρανίτες
φυσικά πετρώµατα

Μουσών 14,
Βέλο Κορινθίας
replayctt@gmail.com

ΧΡΗΣΤΟΣ
ΘΑΝΑΣΕΝΑΡΗΣ
% 2742 033260
6945 435411
6947 099281
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εκδήλωση που διοργάνωσε το ΝΠΔΔ «Ανέλιξη» του
δήμου Βέλου-Βόχας και φυσικά ο ίδιος ο δήμος με τη
συνεργασία του συνόλου, σχεδόν, των πολιτιστικών
συλλόγων της περιοχής.
Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν η αντιπεριφερειάρχης Κορινθίας Αθηνά Κόρκα, ο δήμαρχος ΒέλουΒόχας Αννίβας Παπακυριάκος, οι αντιδήμαρχοι
Πολιτισμού Νίκος Ρόζος, Οικονομικών Μιχάλης
Σδράλης, Τεχνικών Υπηρεσιών Ανδρέας Σιάχος,
καθημερινότητας Θοδωρής Ράπτης, η πρόεδρος της
Ανέλιξης Μαρία Καλλίρη, ο πρόεδρος του Λιμενικού
Ταμείου Βόχας Γιώργος Δαληβίγκας, πρόεδροι των
Πολιτιστικών και αθλητικών Συλλόγων του δήμου
Βέλου-Βόχας, καθώς και πλήθος κόσμου που κατέκλυσε την αίθουσα «Μίκης Θεοδωράκης», αλλά και
τους εξωτερικούς χώρους του ξενοδοχείου Αλκυών.
Η εκδήλωση που είχε σπονδυλωτό χαρακτήρα,
ξεκίνησε με την ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου από
την Φιλαρμονική Ζευγολατιού, υπό την καθοδήγηση
του Μαέστρου Πελοπίδα Μαυρόπουλου. Τα παιδιά
του νεοσύστατου φορέα εντυπωσίασαν για την πολύ
γρήγορη πρόοδό τους και το αποτέλεσμα που παρουσίασαν σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα – θυμίζουμε ότι λειτουργεί περίπου 7 μήνες! – γεγονός στο οποίο
αναφέρθηκε και η αντιπεριφερειάρχης Κορινθίας κα
Αθηνά Κόρκα στον σύντομο χαιρετισμό της.
Επιπλέον η κα Κόρκα συνεχάρη όλους τους Συλ-

λόγους για τη συμμετοχή τους αλλά και το δήμο και
το Νομικό Πρόσωπο «Ανέλιξη» για την διοργάνωση,
τονίζοντας ότι τα 200 χρόνια από την Ελληνική
Επανάσταση που δεν γιορτάστηκαν πέρυσι όπως
έπρεπε λόγω της πανδημίας, μπορούν και φέτος και
του χρόνου να εορταστούν όπως τους αξίζει.
Ο δήμαρχος Αννίβας Παπακυριάκος στον δικό του
χαιρετισμό ευχαρίστησε τους Συλλόγους που συμμετείχαν στην διοργάνωση, γεγονός που επεσήμανε
και ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού Νίκος Ρόζος, ενώ η
πρόεδρος της «Ανέλιξης» Μαρία Καλλίρη ζήτησε να
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μην ξεχνάμε τόσο τους θριάμβους, όσο και τα λάθη
των προγόνων μας και να διδασκόμαστε από αυτά.
Στη συνέχεια τα παιδικά χορευτικά τμήματα
του «Πολιτιστικού και Λαογραφικού Συλλόγου
Βόχας» και της «Πνευματικής Στέγης Ζευγολατιού» χόρεψαν παραδοσιακούς χορούς και απόσπασαν το θερμό χειροκρότημα όλων των παρισταμένων
καθώς γέμισαν τις καρδιές όλων με ελπίδες και αισιοδοξία για το μέλλον.
Η εκδήλωση συνεχίστηκε με πλούσια, βιβλιογραφικά, αφήγηση των βιογραφιών του Θεόδωρου

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

ΠΕΜΠΤΗ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022

Βιβλίο 21

Το λαϊκό βιβλίο και
η ιστορική ενημέρωση

Κολοκοτρώνη, του Γεώργιου Καραϊσκάκη και του Οδυσσέα Ανδρούτσου διανθισμένη με παραδοσιακούς χορούς
από τα τμήματα ενηλίκων του Κέντρου
Νεολαίας και Πολιτισμού του Δήμου
Βέλου-Βόχας και του Πολιτιστικού και
Αθλητικού Συλλόγου «Μέγας Αλέξανδρος» Βραχατίου. Την αφήγηση
έκανε ο κ. Κώστας Τσατσάνης, ενώ την
χοροδιδασκαλία είχε ο Θανάσης Μπόσγας.
Οι χοροί συνοδεύτηκαν από ζωντανή μουσική από παραδοσιακή ορχήστρα που αποτελούταν από τους: Αγγελόπουλο Γιώργο στο τραγούδι, Μπόσγα
Γιάννη στο κλαρίνο, Κοτσώνη Παναγιώτη στο βιολί, Περρή Δημήτρη στο λαούτο
και Λάκκα Αθανάσιο στα κρουστά.
Στο τελευταίο και πραγματικά πιο
εντυπωσιακό μέρος της εκδήλωσης,
ο Χορευτικός και Λαογραφικός Σύλλογος Στιμάγκας «Θύαμις» παρουσίασε ένα μοναδικό δρώμενο με ιστορικές
αναφορές στην εμπλοκή της Στιμάγκας στην Ελληνική Επανάσταση. Ο
χοροδιδάσκαλος Παναγιώτης Χωρίκης αναφέρθηκε επιγραμματικά στους
ήρωες της περιοχής, που πήραν τα άρματα και ξεσηκώθηκαν, φέρνοντας στο
φως άγνωστα ονόματα και περιστατικά που συνέβησαν στο ιστορικό χωριό.
Στη συνέχεια με τη μορφή δραματοποιημένων διαλόγων οι χορευτές

του Συλλόγου «Θύαμις» παρουσίασαν
τον ξεσηκωμό των Στιμαγκιωτών από
τον χιλίαρχο Παπανίκα της Καστανιάς.
Το αξιοσημείωτο ήταν ότι οι χορευτές
χρησιμοποιούσαν αυθεντικά όπλα και
σκεύη στο σκηνικό τους, κειμήλια που
ανήκουν στην πολύτιμη συλλογή του
συλλόγου τους.
Η εκδήλωση έκλεισε με παραδοσιακούς χορούς από τους Στιμαγκιώτες,
αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις,
στους παριστάμενους που έφυγαν γεμάτοι από ωραίες εικόνες και πλούσιες
γνώσεις ειδικά σε ό,τι αφορά στην άγνωστη τοπική ιστορία.
Τέλος, πρέπει να σημειώσουμε ότι
ιδιαίτερα θετικά σχόλια απέσπασε η έκθεση αφισών με πολεμικά στιγμιότυπα,
φορεσιές, λάβαρα, σημαίες, στολές και
άλλο ιστορικό πληροφοριακό υλικό που
λειτούργησε στο φουαγιέ της αίθουσας
και είχε οργανωθεί από την «Αναγέννηση Βραχατίου».
Εν κατακλείδι μπορούμε να πούμε ότι
η 25η Μαρτίου 2022 αποζημίωσε και με
το παραπάνω όλους τους παριστάμενους, κατοίκους και επισκέπτες του δήμου Βέλου-Βόχας για τα δύο χρόνια που
λόγω της πανδημίας δεν είχαν πραγματοποιηθεί εορταστικές εκδηλώσεις.
Συγχαρητήρια σε όλους τους εμπλεκόμενους, διοργανωτές και συμμετέχοντες. Και του χρόνου ακόμη καλύτερα!

- Ακοολογικός έλεγχος
παίδων & ενηλίκων

- Έλεγχος λαβυρινθικής
λειτουργίας (Ίλιγγος/Ζάλη)

- Εκτίμηση εμβοών (βουητά)
και ροχαλητού

- Ενδοσκοπικός έλεγχος
ρινός, φάρυγγα, λάρυγγα
και ώτων

ΜΗΝΑΣ ΑΛ. ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ - ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Ν. ΔΟΥΛΑΒΕΡΑΣ,
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821 ΚΑΙ ΚΑΖΑΜΙΕΣ ΤΟΥ 2021,
Εκδόσεις Γρηγόρη, Αθήνα 2022, σσ. 164, ISBN: 978-960-612411-2
Η έκδοση αυτή είχε ως αφετηρία της τη σκέψη ότι ο Καζαμίας ως
λαϊκό βιβλίο θα παρουσίαζε ιστορικά θέματα για την Επανάσταση του
1821, με αφορμή την Επέτειο των 200 χρόνων.
Έτσι, συγκεντρώθηκαν αρχικά όλες οι εκδόσεις Καζαμιών τού 2021
(17 συνολικά) και έπειτα αναζητήθηκαν τα κείμενα που αναφέρονταν
σε γεγονότα και πρόσωπα του 1821.
Προέκυψαν ακολούθως 46 κείμενα, τα οποία κατατάχθηκαν θεματικά σε τρεις κατηγορίες: Προεπανα-στατικά, Κατά την Επανάσταση και
Μετεπαναστατικά. Φυσικά, τα περισσότερα θέματα (συνολικά 31 από τα
46) αναφέρονται σε γεγονότα
και πρόσωπα της Επανά-στασης. Το βιβλίο περιλαμβάνει
τέσσερα Κεφάλαια.
Το πρώτο αναφέρεται στην
ιστορία και την κυκλοφορία
του Καζαμία στα λαϊκά στρώματα.
Το δεύτερο παρουσιάζει τις
εκδόσεις Καζαμία του 2021
και εξετάζει την εξωτερική
μορφή (εξώφυλλα των Καζαμιών 2021), τα περιεχόμενα,
τους αρχικούς τίτλους, τους
συμπληρωματικούς τίτλους,
τον αριθμό των σελίδων τους
και τους εκδότες.
Στο τρίτο καταγράφονται
όλα τα κείμενα των Καζαμιών
για την Επανάσταση, όπως υπάρχουν σε κάθε έκδοση, και δίνεται η
θεματική κατάταξή τους πριν, κατά και μετά την Επανάσταση του 1821.
Ακολουθούν παρατηρήσεις, σχόλια και διαπιστώσεις πάνω σ’ αυτά και
στο εικαστικό τους υλικό.
Τέλος, στο τέταρτο Κεφάλαιο δίνεται περίληψη των κειμένων, με
βάση τις κατηγορίες που ταξινομήθηκαν (Πριν από την ΕπανάστασηΚατά την Επανάσταση
( Θέματα, Γεγονότα και Πρόσωπα) - Μετά την Επανάσταση).
Έπειτα, ακολουθούν τα Συμπεράσματα, η Ανακεφαλαιωτική Βιβλιογραφία, το Παράρτημα (φωτογραφίες των εξωφύλλων των 17 Καζαμιών της έρευνάς μας), Περίληψη στα Αγγλικά και, τέλος, το Γενικό
Ευρετήριο.

22 Βιβλίο
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ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΊΑΣΗ

Γράφει η ΛΙΤΣΑ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ

ΜΗΝΆΣ ΤΣΑΜΠΆΝΗΣ
ΜΑΝΏΛΗΣ ΚΟΜΠΆΝΗΣ

ΜΟΒ, ΤΟ ΧΡΏΜΑ
ΤΗΣ ΛΎΠΗΣ
Εκδόσεις: ΖΕΝΙΘ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Ελληνικό Λογοτεχνία
ISBN: 9786188461130
Σελίδες: 456
Έτος έκδοσης: 2020

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ
Στην πόλη του Γκριν Φολς η δεκαοχτάχρονη Μέριλιν Φογκς αποκτά
πρόσβαση στο Σκοτεινό Ιστό (Dark
Web), όπου γνωρίζεται με έναν άγνωστο, ο οποίος της συστήνεται ως Μοβ.
Μετά τη διαδικτυακή τους συνομιλία
η κοπέλα αντιλαμβάνεται ότι κάτι περίεργο συμβαίνει και αποφασίζει να
διακόψει, όμως εκείνος δεν το αποδέχεται κι ένα τρομακτικό παιχνίδι
γάτας και ποντικού ξεκινάει.
Ένας εφιάλτης, ο οποίος θα έχει
απρόβλεπτες συνέπειες τόσο για τη
Μέριλιν όσο και για το κοντινό της περιβάλλον.
Μία ανατριχιαστική ιστορία εμπνευσμένη από πασίγνωστες ιστορίες
Creepy Pasta για το Dark Web στο You
Tube, που σίγουρα θα σας καθηλώσει.

Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΜΑΣ
Ξεκινώντας το διάβασμα αυτού του
βιβλίου, στη πορεία πραγματικά με
συνεπήρε. Παρ’ όλες τις 456 σελίδες
του, είναι απίστευτα καλογραμμένο
και ευκολοδιάβαστο.
Όμορφο κι περιποιημένο εξώφυλλο, εξαιρετική γραφή, με πολύ καλή

συνοχή στην αφήγηση,
κρατάει το ενδιαφέρον του
αναγνώστη αμείωτο, μέχρι
τη τελευταία του σελίδα.
Η όλη αφήγηση είναι
απόλυτα προσγειωμένη
και χωρίς φανφαρολογίες.
Οι χαρακτήρες της ιστορίας πατούν πολύ καλά στη
γη, και θα μπορούσαν να
είναι οικογένειες της διπλανής πόρτας, ίσως και
συγγενείς μας. Κακά τα
ψέματα, είναι πολύ σημαντικό να συνειδητοποιήσουν οι νέοι μας πως οι
μόνοι που μπορούν να
εμπιστεύονται είναι οι
γονείς τους. Αλλά πολλές φορές αυτή η διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στις γενιές,
κάνει αυτό το επικοινωνιακό κανάλι
πολύ δύσβατο.
Το θέμα του είναι πολύ επίκαιρο.
Μιλάει για τον «σκοτεινό» και παράνομο κόσμο του διαδικτύου, τους
κινδύνους που παραμονεύουν και
πόσο εύκολα μπορεί να την «πατήσει» κάποιος, -ανεξαρτήτου ηλικίας-, αν αποφασίσει να σερφάρει σε
τέτοιου είδους σελίδες. Κι αυτό γιατί
το άγνωστο ήταν και παραμένει πάντα
πολύ ελκυστικό. Ισχύει απόλυτα αυτό
που λένε, πως στο διαδίκτυο μπορεί
να βρει κανείς τα πάντα.
Πρέπει όμως οι γονείς, με απόλυτη
ηρεμία, να συζητήσουν με τα παιδιά
τους σχετικά με αυτούς τους κινδύνους κι όσο μπορούν να πάρουν
μέτρα προστασίας. Αυτό όσο είναι

Λίγα λόγια για την συγγραφέα

νωρίς, όχι κατόπιν εορτής, γιατί τα τέρατα καραδοκούν εκεί έξω.
Η υπόθεση διαδραματίζεται στο
Γκριν Φολς της Αμερικής, αλλά θα
μπορούσε να διαδραματίζεται σε
οποιαδήποτε άλλη πόλη του κόσμου,
μεγαλούπολη ή επαρχιακή, που έχει
πρόσβαση στο διαδίκτυο.
Το μυθιστόρημα είναι πλούσιο σε
αγωνία, σασπένς, μυστήριο και τρόμο, αλλά παράλληλα μας γεμίζει με
συναισθήματα μιλώντας μας για την
φιλία, την οικογένεια και την αγάπη.
Το τέλος της όλης ιστορίας – αν
μπορεί κανείς να το χαρακτηρίσει τέλος – μας αφήνει μια ζοφερή γεύση
φρίκης και τρόμου.
Όλο το βιβλίο είναι μια εξαιρετική
διδαχή, και ταρακουνάει τον αναγνώστη. Σας προκαλούμε να την ανακαλύψετε!

Νίκος Καραμαλίκης
Μαιευτήρας Γυναικολόγος
Εξειδικευµένος ενδοσκοπικός χειρουργός
Ειδικευµένος στην Αγγλία
Συνεργάτης Ιασώ, Ρέα
Ιατρείο Αθήνας
Τιµ. Βάσσου 10, Αθήνα
210 6432630
Ιατρείο Κορίνθου
Νοταρά 79, 2ος όροφος
Κόρινθος 27410 51177
κιν. 6974 446115

Ο Μηνάς Τσαμπάνης γεννήθηκε στις
18 Μαΐου 1980 στον Πειραιά και ξεκίνησε να εργάζεται από την παιδική του ηλικία στον δύσκολο και απαιτητικό χώρο
της αρτοποιίας και της ζαχαροπλαστικής.
Σπούδασε στο τμήμα Νοσηλευτικής
του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, και εργάζεται σε γνωστό Νοσηλευτικό Ίδρυμα της Αθήνας.
Το πάθος του για τη συγγραφή και τον
σχεδιασμό κόμικς τον οδήγησε στη δημιουργία του πρώτου του μυθιστορήματος
με τίτλο «Ο Κόκκινος Μαχητής της Γης»
από τις Εκδόσεις Ανάτυπο.
Τους τελευταίους μήνες της στρατιωτικής του θητείας ξεκίνησε τη συγγραφή
του μυθιστορήματος Επιστημονικής Φαντασίας «Ο Πλανήτης Του Χαμένου Παραδείσου» το οποίο ολοκλήρωσε κατά τη
διάρκεια των σπουδών του στα Ιωάννινα.
Κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Andy’s
Publishers και πρόκειται να επανακυκλοφορήσει από τις Εκδόσεις Ανάτυπο.
Στόχος του είναι η δημιουργία μίας
σειράς μυθιστορημάτων Επιστημονικής
Φαντασίας προσαρμοσμένα στην ελληνική πραγματικότητα.
Το μυθιστόρημα με τίτλο «Η Νηρηίδα,
η Θλιμμένη Πριγκίπισσα» ήρθε στα όνειρά του εντελώς απρόοπτα και κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Ανάτυπο.
Το νέο του μυθιστόρημα με τίτλο
«Μωβ. Το Χρώμα της Λύπης» κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Ζενίθ.
Ήρωες στη ζωή του υπήρξαν και θα
είναι για πάντα η μητέρα του και ο αδελφός του.
Ο Εμμανουήλ Κομπάνης γεννήθηκε
και ζει στη Πεντέλη Αττικής.
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡ.

ΚΟΡΑΝΤΑΝΗΣ

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

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

∆ΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

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

ΣΑΒΒΑΤΟ 09:00 - 12:00 [ΒΡΑΧΑΤΙ]

e-mail: korantaniskonstantinos26@gmail.com

ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ OPEL CORSA 1200cc του 2001
σε λογική τιμή. Τηλ. 6976684810
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

ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΚΟ

ΙΑΤΡΕΙΟ

Βλάσιος Ιωαν. Μπάρτζης
Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος
Ενηλίκων και Παίδων

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

GRAPHIC DESIGN STUDIO

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

ΙΑΤΡΕΙΟ:

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

