Βασίλης Ρώτας: Ο ιδεολόγος
αγωνιστής, ο εργάτης των
γραµµάτων
Γεννήθηκε στο Χιλιοµόδι στις 5 Μαΐου 1889 και άφησε
ανεξίτηλη τη σφραγίδα του στα Ελληνικά Γράµµατα αλλά
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9

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ

Με την έναρξη
του έργου ήρθε
και η ανακοίνωση
της υποψηφιότητας!
Το σπαρακτικό “αντίο”
του Σπύρου Σταµατόπουλου
στο “λιοντάρι του Φενεού”
Ο Πανάγος Κουλούκης από το Μεσινό, µια ξεχωριστή,
εµβληµατική φιγούρα του Φενεού που "έφυγε"
στις 30 Απριλίου σε ηλικία 71 ετών βυθίζοντας
στην θλίψη συγγενείς και φίλους
■ σελ. 10

ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ & ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

Κάλπες παντού!
Εκλογή Νομαρχιακών Επιτροπών και Συνέδρων για το
ΚΙΝΑΛ στις 8 Μαΐου - Πρόεδρο και Κεντρική Επιτροπή
ψηφίζουν τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στις 15 Μάη.
■ σελ.

5-8, 24

Ξεκίνησαν οι εργασίες ανάπλασης στην
πλατεία του Βοχαϊκού και ο πρόεδρος
της Κοινότητας Περίανδρος Κεχαγιάς
ανακοίνωσε ότι θα είναι υποψήφιος µε
τον Αννίβα το 2023!
■ σελ. 15

«Αι γενεαί πάσαι…
Νικηταράς!!»
Στο Θέατρο Περιγιαλίου
την Κυριακή στις 15/5/2022
και ώρα 9:00 μ.μ. το συγκλονιστικό
έργο του Γιώργου Χριστοδούλου
■ σελ.

18
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Η σελίδα του Λέωντος...

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

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

Α

ξιότιμε κε πρωθυπουργέ μας,
τώρα που ανακαλύψατε ότι ο μισθός δε φτάνει μήπως να ρίξετε μια
ματιά και στις συντάξεις, γιατί έχω την
υποψία ότι και αυτές έχουν μπει στο
πλύσιμο τελευταία!!!

Ε

βδομήντα πέντε (75.000.000) εκατομμύρια € θα δώσει η κυβέρνηση
για την αποκατάσταση των πρώην βασιλικών ανακτόρων του Τατοίου. Δε λέω,
ευγενής η ενέργεια, αλλά αν τα έδινε
στο δήμο μας π.χ. θα μπορούσαμε,
Να αποκτήσουμε επιτέλους πόσιμο
νερό,
Να λύναμε το αρδευτικό,
Να αποτελειώναμε εκείνο το έρμο το
δημαρχείο,
Να κάναμε την ανάπλαση στην παραλία,
Να προστατεύαμε τις ακτές μας από
τη διάβρωση,
Να ασφαλτοστρώναμε τους αγροτικούς δρόμους,
Να σώζαμε την ΕΤΠΑΚΟ,
Να…..
Και να χτίζαμε και ένα πολυτελές εξοχικό να φιλοξενούμε κάνα πρίγκιπα, που
τυχόν πέρναγε από τα μέρη μας. Τώρα
θα μου πεις βάζει «Kι η μυλωνού τον άνδρα της με τους πραγματευτάδες»…!!!

Δ

ιπλή σύνταξη θα παίρνουν οι δήμαρχοι, με πρόσφατη απόφαση
της κυβέρνησης. Να πάρει… τώρα που
τα παράτησα εγώ άρχισε να πέφτει
χρήμα!!!

Η

εποχή του τζάμπα πέθανε», δήλωσε βουλευτής του κυβερνώντος κόμματος, κατηγορώντας αυτούς
που δεν έχουν να πληρώσουν τη ΔΕΗ.
Να υποθέσουμε ότι το κυβερνών κόμμα και κάμποσα από τα προβεβλημένα
στελέχη του, θα αρχίσουν να πληρώνουν κάτι εκατοντάδες εκατομμύρια
που χρωστάνε, τώρα που τέλειωσε το
τζάμπα ή αυτούς δεν τους αφορά!!!

Α

ς υποθέσουμε ότι ένας αρχαιοκάπηλος ανακαλύπτει ένα αρχαίο
αντικείμενο. Μετά το πουλάει ή το ‘παραχωρεί’, σε γνωστό συλλέκτη. 0 συλλέκτης κάνει έκθεση και το παράνομο
απόκτημα αναγνωρίζεται.
Για να μην εκτεθεί περαιτέρω(ο συλλέκτης) χαρίζει μέρος της συλλογής
στο δημόσιο. Το δημόσιο αναγορεύει
το συλλέκτη σε ‘εθνικό ευεργέτη’ και
για τον αρχαιοκάπηλο ούτε κουβέντα.
Και μένα η γιαγιά μου, όταν φύτευε
κρεμμυδάκια στον κήπο, έβρισκε
διάφορα αρχαία. Να θυμηθώ κάποια
μέρα να τα δωρίσω στο δημόσιο!!!

Έ

νας 20χρονος πρόσφυγας (από
αυτούς που αλλοιώνουν το DNA
μας) βρέθηκε νεκρός και ξυλιασμένος
από το κρύο, στα σκαλιά μιας εκκλησίας. Προφανώς πίστεψε, αφελώς, ότι
ο δικός μας θεός θα ήταν πιο φιλεύ-

σπλαχνος από το δικό του, που τον
έδιωξε από τη χώρα του. Αν ερχόταν
μετά το Πάσχα κάτι θα γινόταν, αλλά
τώρα είχαμε να βάψουμε αυγά και δεν
προκάμαμε. Άτυχο παλληκάρι και λάθος timing βρε αδερφέ!!!

ΠΟΙΟΣ ΤΗ ΖΩΗ ΜΟΥ, ΠΟΙΟΣ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΑ… ???
Το υδρογόνο είναι ένα καύσιμο που υπόσχεται ότι μπορεί να αντικαταστήσει το
πετρέλαιο.
Είναι φτηνό, είναι τεχνολογικά εφικτό, δεν
αφήνει βλαβερά κατάλοιπα και παράγεται
από το νερό που υπάρχει παντού.
Οι πρώτες συσκευές εμφανίστηκαν πριν
από 70 περίπου χρόνια και έκτοτε αγνοείται η τύχη τους.
Κατά καιρούς ακούγονται κάποια δειλά λόγια για συνέχιση της παγωμένης έρευνας
και μετά πάλι σιωπή.
Κάποιες κακές γλώσσες ισχυρίζονται ότι οι
‘πετρελαιάδες’ δεν αφήνουν το υδρογόνο
να προχωρήσει.
Θα καταρρεύσει η παγκόσμια οικονομία
λένε· δηλαδή η τσέπη τους.

Αν είχαμε υδρογόνο,
Δε θα είχαμε ενεργειακές κρίσεις,
Δε θα είχαμε οικονομικές κρίσεις,
Δε θα είχαμε μια σειρά από πολέμους (ούτε
καν της Ουκρανίας),
Δε θα είχαμε πρόβλημα με το κλίμα,
Δε θα είχαμε ουρανοξύστες στο Ντουμπάι
(χι,χι,χι) και
Όσοι έχουν δικό τους πηγάδι θα ονομάζονταν σεΐχηδες.
Αλλά ίσως,
Δε θα είχαμε και νερό.
Οι ‘πετρελαιάδες’ θα γίνονταν ‘νερουλάδες’ και θα μας το πούλαγαν εμφιαλωμένο
(δοκιμασμένη συνταγή).
Στον καπιταλισμό δεν υπάρχουν αδιέξοδα…..γκαμώτο!!!

Δ

ημοσιογράφος κατήγγειλε ότι
άγνωστος φορέας παρακολουθούσε το τηλέφωνό του, με ειδικό λογισμικό για κινητά. Ο δημοσιογράφος
ερευνούσε οικονομικά σκάνδαλα μεγαλο-παραγόντων. Τυχερός ήταν γιατί
κάποιους άλλους συναδέλφους, του
που έχωναν την μύτη του σε λάθος
μεριά, τους έφαγε το μαύρο σκοτάδι!!!

Δ

εν ξέρω γιατί, αλλά μου έχει κολλήσει
η ιδέα ότι αυτές τις αυστηρές κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας θα τις πληρώσουμε εμείς μάλλον παρά οι Ρώσοι. Από
την άλλη σκέφτομαι, τόσοι σοφοί ηγέτες
μπορεί να κάνουν λάθος εκτιμήσεις;

Μ

ε ενθουσιασμό υποδέχτηκαν
ένιοι συμπολίτες μας την άφιξη
και ένταξη Ουκρανών μαθητών σε ελληνικά σχολεία και μπράβο τους. Άραγε θα έδειχναν τον ίδιοι ενθουσιασμό
αν οι μαθητές ήταν π.χ. από Συρία ή
Αφγανιστάν, ή εκείνα τα παιδιά είναι
άλλου θεού. Μια απορία την έχω!!!

Μ

ε μεγάλη χαρά πληροφορήθηκα
ότι το υπουργείο Οικονομίας της
Γερμανίας υιοθέτησε τις προτάσεις της
στήλης για κατάργηση του ολόσωμου
πλυσίματος, του καθημερινού ντους
και των αφρόλουτρων. Πλύσιμό μόνο
τοπικά (ξέρετε πού φαντάζομαι), για
οικονομία στο ρεύμα και το πετρέλαιο.
Η στήλη νοιώθει υπερήφανή και πρωτοπόρα!!!

Π

ολιτικό μέσον χρειάζεσαι πλέον
για να προσληφθείς σε κάποιες
μεγάλες ιδιωτικές εταιρίες της περιοχής μας. Έτσι γίνονται οι δουλειές γατάκια. Το ΄να χέρι νίβει τ’ άλλο και τα
δυο βγάζουν κυβέρνηση!!!

Π

ολλά νέα και μεγαλεπήβολα έργα
αναγγέλλονται στο δήμο μας,
σκορπίζοντας απλόχερα χαρά και
αγαλλίαση στους αδημονούντες δημότες. Ωραία και πρόσβαρα τα λόγια κε
δήμαρχε, αλλά εργολάβους και συνεργεία δε βλέπω, για να χαρούμε και μείς
οι άπιστοι Θωμάδες!!!

Κ

αι μην ξεχνάτε, η πανδημία δεν
έχει τελειώσει. Μπορεί να λέμε
διάφορα αισιόδοξα για να ξεγελάσουμε τους τουρίστες, αλλά συνεχίζει να
πεθαίνει κόσμος σωρηδόν. Αφήστε
την κυβέρνηση να λέει και εσείς φροντίστε εμβόλια, μασκούλες, πλύσιμο
χεράκια, νηστεία, προσευχή και ότι
άλλο σας φωτίσει ο πανάγαθος!!!
Λ.Σ. (29/04/2022)

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν
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Διευθυντής Κέντρου Υγείας Γκούρας: «Ούτε ο ασθενής
έμεινε αβοήθητος, ούτε σφάδαζε από τους πόνους»
Ο γιατρός Αλέξανδρος Χαρτσιάς απαντά στο δημοσίευμα της εφημερίδας μας
σχετικά με την αντιμετώπιση που είχε άτομο μετά την πτώση του με μηχανή.

Σ

το προηγούμενο φύλλο της εφημερίδας μας,
αναφερθήκαμε σε ένα περιστατικό τραυματισμού που συνέβη στην Γκούρα και την
περίθαλψη που δέχθηκε το άτομο που τραυματίστηκε από το Κέντρο Υγείας. Οι πληροφορίες μας
ανέφεραν ότι το άτομο χρειάστηκε να διακομιστεί στο
Νοσοκομείο Κορίνθου με ιδιωτικό μέσο μεταφοράς,
αφού στο Κέντρο Υγείας το ασθενοφόρο δεν ήταν διαθέσιμο.
Στο ρεπορτάζ αναφερθήκαμε εκτενώς στις ελλείψεις που υπάρχουν στο Κέντρο Υγείας Γκούρας, ελλείψεις σε προσωπικό και εξοπλισμό που δυσχεραίνουν την περίθαλψη των ασθενών σε μια ορεινή και
απομακρυσμένη περιοχή, η οποία όμως έχει το προνόμιο να συγκεντρώνει πλήθος επισκεπτών.
Το δημοσίευμα προκάλεσε την αντίδραση του Διευθυντή του Κέντρου Υγείας, Αλέκου Χαρτσιά, ο οποίος
επικοινώνησε με την εφημερίδα μας και μας έστειλε
μια απάντηση στην οποία παραθέτει τα γεγονότα του
τραυματισμού του μοτοσικλετιστή.
Πριν περάσουμε στην απάντηση του κ. Χαρτσιά,
θέλουμε να ξεκαθαρίσουμε σε όλους τους τόνους
ότι σε καμία περίπτωση το δημοσίευμά μας δεν είχε
σκοπό να θίξει το ιατρικό, νοσηλευτικό και βοηθητικό
προσωπικό του Κέντρου Υγείας, καθώς όπως έχουμε επανειλημμένα γράψει, αυτοί είναι οι πραγματικοί
ήρωες που κράτησαν όρθιο το Σύστημα Υγείας, ειδικά
τα τελευταία δύο χρόνια της πανδημίας.
Στόχος μας ήταν να προβάλλουμε τις όποιες ελλείψεις σε προσωπικό και εξοπλισμό υπάρχουν ώστε
αυτές να γίνουν γνωστές ευρύτερα και να ασκηθούν
οι κατάλληλες πιέσεις για να καλυφθούν.

Η απάντηση του Δ/ντή
του Κέντρου Υγείας Γκούρας
«Απάντηση στο δημοσίευμα της εφημερίδας ΓΝΩΜΗ
ΠΟΛΙΤΩΝ της Μεγάλης Τρίτης, 19 Απριλίου 2022, σχετικά με το Κέντρο Υγείας Γκούρας για την αντιμετώπιση
ατόμου μετά από πτώση με μηχανή.
Συγκεκριμένα δεν υπήρχαν και δεν υπάρχουν αδιανόητες καταστάσεις στο ΚΥ όπως λέει η εισαγωγή του
άρθρου σας, ούτε ο ασθενής μετά από την πτώση έμεινε
αβοήθητος, ούτε σφάδαζε από πόνους.
Ο ασθενής από το σημείο της πτώσης στο βουνό
έφτασε μόνος του με τη μηχανή του στο χωριό Στενό
και στην ταβέρνα ΗΡΩ. Εκεί θαμώνας πρόθυμος τον
μετέφερε στο Κέντρο Υγείας όπου του παρασχέθηκαν οι
πρώτες βοήθειες από την ιατρό κα Παπαδοπούλου (χορήγηση παυσίπονου, δέσιμο τριών σημείων, επικοινωνία με ορθοπεδικό στο Νοσοκομείο Κορίνθου που τον
περίμενε, μεταφορά με ίδιον μέσον). Ο ασθενής εδέχθη
τις πρώτες βοήθειες βάση πρωτοκόλλου και έφυγε για
ορθοπεδικό και απεικονιστικό έλεγχο στο Νοσοκομείο
Κορίνθου, διότι χωρίς ακτινογραφία δεν γίνεται κανένας
χειρισμός ανάταξης ούτε νοσηλεία όπως κακώς λέει ο
συντάκτης σας, επειδή πρέπει να διαπιστωθεί πρώτα
ακτινολογικώς ότι δεν υπάρχει κάταγμα ή οποιαδήποτε
άλλη βλάβη και όχι με μαντικές ικανότητες να διαγνωστεί ότι τελικά είχε βγάλει τον ώμο του. Το Κέντρο Υγείας
Γκούρας καλύπτει την περιοχή του Φενεού και μέρος
της περιοχής της Στυμφαλίας, που κατά την μεγαλύτερη
έκτασή της ανήκει υγειονομικά στο ΚΥ Κιάτου.

Το Κέντρο Υγείας Γκούρας είναι το μοναδικό στον
Νομό Κορινθίας, που δεν έχει γίνει μετακίνηση προσωπικού στο Νοσοκομείο Κορίνθου για την αντιμετώπιση
του covid-19 όπως κακώς λέει το κείμενο. Επίσης τον
τελευταίο χρόνο έχει επανδρωθεί με δύο ακόμη νοσηλεύτριες, έναν φύλακα και έναν διοικητικό. Όσον αφορά
τον οδηγό είχαν γίνει ενέργειες πρόσληψης από την 6η
ΥΠΕ από τη λίστα επικουρικού προσωπικού επιλέχθηκε
οδηγός, ο οποίος στο τέλος άλλαξε γνώμη και δεν απεδέχθη την θέση του.

•
•
•
•
•
•
•
•

Επίσης, πρέπει να αναφέρουμε ότι ο μοναδικός οδηγός του ασθενοφόρου δικαιούται 8-9 ρεπό τον μήνα εκ
του νόμου, ΑΛΛΑ όταν υπάρχει σοβαρό περιστατικό και
χρήζει μεταφοράς διακόπτεται το ρεπό και γίνεται η διακομιδή στο Νοσοκομείο.
Αυτά προς αποκατάσταση της αλήθειας, με την όλη
διαχείριση του περιστατικού του μοτοσικλετιστή και γενικά την λειτουργία του ΚΥ Γκούρας.
Ο Διευθυντής
Αλέξανδρος Χαρτσιάς»

Μεγάλη ποικιλία από:

Ανδρικά
Είδη Θαλάσσης
Αξεσουάρ Κινητών
Τεχνολογία
Σχολικά
Παιχνίδια
Είδη πάρτυ
Περιποίηση
Σώματος Προσώπου
• Διακοσμητικά

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Είδη Μπάνιου
Φωτιστικά
Συσκευασία
Auto & Moto
Άνθη - Φυτά
Είδη σπιτιού
Εργαλεία
Ψάρεμα
Είδη Κουζίνας
Ποδήλατα
Pet Shop
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Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Vrachati Run: Δύο δρομικοί αγώνες για πρώτη φορά
στο Βραχάτι την Κυριακή 5 Ιουνίου
Για πρώτη φορά στο παραλιακό και πανέμορφο Βραχάτι Κορινθίας, την Κυριακή
5 Ιουνίου 2022 θα διοργανωθούν δρομικοί
αγώνες των 5χλμ. και 10 χλμ. με την ονομασία «VRACHATI RUN».
Ελάτε να τρέξετε και να απολαύσετε μια
διαδρομή δίπλα στην θάλασσα.
Υπό την αιγίδα του δήμου Βέλου - Βόχας
και το ΝΠΔΔ «ΑΝΕΛΙΞΗ» του Δήμου Βέλου - Βόχας και της Ελληνικής Ομοσπονδίας
Συλλόγων Λαϊκού Μαζικού Αθλητισμού Υπεραποστάσεων (ΕΟΣΛΜΑ-Υ) και σε συνδιοργάνωση με
-το Λιμενικό Ταμείο Βόχας
-την κοινότητα Βραχατίου
-τον Εμπορικό και Επιχειρηματικό Σύλλογο
Βραχατίου
-τον Γ.Α.Σ Παμβοχαϊκό
-τον Π.Α.Σ Βραχατίου «Μέγας Αλέξανδρος»
-τον Εξωραϊστικό Πολιτιστικό Σύλλογο «Αναγέννηση» Βραχατίου
και το Σώμα Εθελοντών Δήμου Βέλου
– Βόχας και την Τεχνική υποστήριξη του
«TRIATHLON CLUB CORINTH CANAL» και
«ATHLOS SPORTS & EVENTS».

VRACHATI RUN 5km
Το σημείο αφετηρίας και τερματισμού θα
είναι στον παραλιακό δρόμο του Βραχατίου
στην οδό Ανδρέα Λαζανά πλησίον της εκκλησίας του Αγ.Δημητρίου. Αφού δοθεί η εκκίνηση, οι δρομείς θα κατευθυνθούν παραλιακά προς το Κοκκώνι επί της οδού Α.Λαζανά

ταία 250m. Όλοι οι μικροί μας αθλητές θα
λάβουν με τον τερματισμό τους το μετάλλιο
συμμετοχής του αγώνα.

ΗΛΙΚΙΑΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Μπορούν να λάβουν μέρος παιδιά έως 9
ετών.

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

και μετέπειτα προς την οδό Αύρας έως την
οδό Κανάρη όπου και θα κάνουν ανάστροφη
για να γυρίσουν από την ίδια ακριβώς διαδρομή αντίστροφα για τον τερματισμό.

VRACHATI RUN 10km
Το σημείο αφετηρίας και τερματισμού θα
είναι στον παραλιακό δρόμο του Βραχατίου
στην οδό Ανδρέα Λαζανά πλησίον της εκκλησίας του Αγ.Δημητρίου. Αφού δοθεί η εκκίνηση, οι δρομείς θα κατευθυνθούν παραλιακά
προς τα όρια του δήμου με την Κόρινθο. Θα
τρέξουν επί της οδού Α.Λαζανά έως την οδό
Αγ. Παντελεήμονος όπου και θα κάνουν ανάστροφη και θα επιστρέψουν από την ιδία διαδρομή έως την οδό Ελ. Βενιζέλου όπου και
θα στρίψουν αριστερά και θα κινηθούν επί της
οδού Ελ. Βενιζέλου έως την οδό Σικελιανού.
Από εκεί θα επιστρέψουν στον παραλιακό
δρόμο του Βραχατίου όπου και θα στρίψουν
αριστερά στην οδό Α.Λαζανά και εν συνεχεία
στην οδό Αύρας έως την περιοχή Κοκκώνι και

την οδό Κανάρη όπου και θα κάνουν ανάστροφη για να γυρίσουν από την ιδία διαδρομή για
τον τερματισμό τους.

ΗΛΙΚΙΑΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1η) Από 12 ετών έως 19 ετών
2η) Από 20 ετών έως 29 ετών
3η) Από 30 ετών έως 39 ετών
4η) Από 40 ετών έως 49 ετών
5η) Από 50 ετών έως 59 ετών
6η) Από 60 ετών έως 69 ετών
7η) Από 70 ετών και άνω

VRACHATI RUN 500m
Η παιδική διαδρομή θα διεξαχθεί μετά την
ολοκλήρωση και των δυο πρώτων αγώνων
των 5km και των 10km ενηλίκων, με ώρα
έναρξης στις 11:00π.μ. Οι μικροί μας φίλοι
θα τρέξουν από το σημείο της εκκίνησης για
250m., στην συνέχεια θα κάνουν αναστροφή
και θα συνεχίσουν για τα επόμενα και τελευ-

Η συμμετοχή στους παιδικούς αγώνες
500m του VRACHATI RUN είναι Δωρεάν
και οι Δηλώσεις Συμμετοχής θα γίνονται την
ημέρα διεξαγωγής στη Γραμματεία έως και
30’ πριν την εκκίνηση του αγώνα!
Οι αιτήσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές
έως την Τετάρτη 25 Μαΐου ή έως ότου συμπληρωθούν οι 400 θέσεις συμμετοχής.
Σε κάθε περίπτωση όλοι οι δρομείς συμμετέχουν με αποκλειστικά δική τους ευθύνη.
Οι διοργανωτές δεν έχουν καμία ευθύνη
για ότι συμβεί σχετικά με θέματα ΥΓΕΙΑΣ και
οφείλεται σε έλλειψη προληπτικού ιατρικού
ελέγχου.
Οι δρομικοί αγώνες καλύπτονται υγειονομικά από τους διοργανωτές με παρουσία
ιατρού και ασθενοφόρου καθώς και από την
πρωτοβάθμια περίθαλψη από το Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών του Ελληνικού Ερυθρού
Σταυρού. Συστήνεται στους συμμετέχοντες
να έχουν υποβληθεί πρόσφατα σε ιατρική
εξέταση. Από τους διοργανωτές δεν θα ζητηθούν ιατρικές βεβαιώσεις, αφού όλοι οι δρομείς συμμετέχουν με δική τους αποκλειστική
ευθύνη.

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν
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ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: 15 Μάη, τους στέλνουμε
πίσω τον λογαριασμό!

Κάλπες για την ανάδειξη των μελών της Κεντρικής Επιτροπής και του Προέδρου του κόμματος με σαφή
προεκλογικά μηνύματα - Όλα τα ονόματα των υποψηφίων - Πώς θα γίνει η διαδικασία
Ανακοινώθηκαν οι τελικές υποψηφιότητες για την Κεντρική Επιτροπή του
ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία. Από την
Περιφέρεια Πελοποννήσου τα ονόματα
των υποψηφίων, σε αλφαβητική σειρά,
είναι τα ακόλουθα (με bold υπογραμμίζονται οι υποψήφιοι της Κορινθίας):
1.    ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
2.    ΓΚΙΟΛΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
3. ΔΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΤΣΟΓΚΑ ΘΕΟΠΟΥΛΑ (ΠΟΛΎ)
4. ΔΕΔΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
5. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ (ΤΖΕΝΗ)
6.    ΖΟΥΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
7. ΘΕΛΕΡΙΤΗ ΜΑΡΙΑ
8.    ΚΑΡΛΑΥΤΗ ΣΤΕΛΛΑ
9.    ΚΙΟΥΡΗ ΧΑΡΑ
10. ΚΟΖΟΜΠΟΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
11. ΚΟΥΡΕΜΠΕΣ ΦΑΝΗΣ
12. ΛΑΓΩΝΙΚΑΚΟΥ ΝΑΥΣΙΚΑ
13. ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ
14. ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (ΜΑΚΗΣ)
15. ΜΑΖΟΚΟΠΑΚΗ ΟΛΓΑ
16. ΜΠΑΛΤΑ ΣΟΦΙΑ
17. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
18. ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
19. ΡΟΥΣΙΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ
20. ΣΚΟΥΡΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
21. ΣΠΟΥΡΔΑΛΑΚΗΣ ΑΡΗΣ
22. ΣΤΑΪΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
23. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
24. ΤΑΥΛΑΡΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
25. ΤΣΙΟΓΚΑΣ ΒΛΑΣΗΣ
26. ΦΑΡΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

27. ΧΑΡΙΤΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (ΑΛΕΞΗΣ)
28. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΝΑ
29. ΧΗΡΑ ΣΩΤΗΡΙΑ
30. ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Οι κάλπες θα στηθούν σε εκλογικά κέντρα σε όλη την Κορινθία, στις 15 Μάη και
θα αφορούν εκτός από την εκλογή της
Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ
και στην εκλογή του προέδρου.
Στην κάλπη για την εκλογή νέας
Κ.Ε. θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής τα
μέλη του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ που είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα του κόμματος
έως τις 21 Μαρτίου.
Στην κάλπη του προέδρου θα έχουν
δικαίωμα να ψηφίσουν και όσοι θα παρουσιαστούν για να εγγραφούν μέλη του
κόμματος την ημέρα της ψηφοφορίας.
Ταυτόχρονα θα στηθεί ξεχωριστή διαδικασία έγκρισης ή απόρριψης των
τροπολογιών που έχουν κατατεθεί
στην ομόφωνη απόφαση της Επιτροπής Καταστατικού.
Πρόκειται για μια μεγάλη συμμετοχική γιορτή της Δημοκρατίας που το
μήνυμά της δεν αφορά μόνο τις εσωκομματικές διαδικασίες του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αλλά
οριοθετεί την αρχή του τέλους της κυβέρνησης Μητσοτάκη.
Στις 15 του Μάη, ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ δυναμώνει και ο εφιάλτης της κυβέρνησης Μητσοτάκη τελειώνει!
ΝΕ ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική
Συμμαχία Κορινθίας

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: Ανδρέας Χασάπης,
συντονιστής ΝΕ ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Κορινθίας
Κύριε Χασάπη, η ακρίβεια χτυπά
αλύπητα τα ελληνικά νοικοκυριά, ενώ
ο πόλεμος στην Ουκρανία απειλεί με
συνεχιζόμενη επισιτιστική κρίση. Η
ανασφάλεια και ο φόβος κατατρέχει
την ελληνική κοινωνία. Ποιες είναι
συνοπτικά οι θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για
να ξεπεραστεί αυτή η κρίση;
Απ. Κορυφαίο πρόβλημα στην παρούσα περίοδο για την ελληνική κοινωνία,
είναι η λαίλαπα της ακρίβειας και ο καλπασμός του πληθωρισμού, όπου και τα
δύο σε συνδυασμό με την τραγική διαχείριση της οικονομίας κατά την περίοδο
της πανδημίας, την αποσάθρωση των
κοινωνικών δομών και την κατάλυση
του κοινωνικού κράτους, αποδομούν
κάθε έννοια συνοχής του κοινωνικού και
παραγωγικού ιστού της χώρας. Ο πόλεμος λειτουργεί καταλυτικά και επιδεινώνει το ήδη υπάρχον κακό οικονομικό
περιβάλλον. Οι ρίζες του προβλήματος

ΓΡΑΦΕΊΑ
W.C.
ΚΑΦΕΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΊΑ
ΕΣΤΊΑΤΟΡΊΑ
ΠΑΊΔΟΤΟΠΟΊ
ΓΥΜΝΑΣΤΉΡΊΑ
ΚΟΜΜΩΤΉΡΊΑ
ΠΑΊΔΊΚΑ ΡΟΥΧΑ
ΥΠΟΔΉΜΑΤΑ
ΑΝΔΡΊΚΑ-ΓΥΝΑΊΚΕΊΑ ΡΟΥΧΑ
ΕΣΩΡΟΥΧΑ
ΔΕΡΜΑΤΊΝΑ ΕΊΔΉ

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

όμως βρίσκονται στη στυγνή εφαρμογή
του νεοφιλελεύθερου οικονομικού μοντέλου από την κυβέρνηση Μητσοτάκη.
Ο φόβος και η ανασφάλεια θα μπορέσουν να δώσουν τη θέση τους στην
ελπίδα και την κοινωνικοοικονομική
ισορροπία, μόνο αν ο λαός απορρίψει
τις πολιτικές που εφαρμόζονται. Κι αυτό
θα εξασφαλιστεί, όταν δοθεί η δυνατότητα σε μία προοδευτική διακυβέρνηση
της χώρας, βασισμένη σε κοινωνικές,
πολιτικές συγκλίσεις που θα έχουν
προέλθει από μια προγραμματική σύγχρονη κατεύθυνση, η οποία ταυτόχρονα
θα απολαβάνει τη στήριξη μιας ευρείας
εκλογικής βάσης. Κορμός αυτής της
προοδευτικής διακυβέρνησης μπορεί
να είναι ένας ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ, με όμορες
ιδεολογικά δυνάμεις, στα πλαίσια ενός
πολιτικού ρεαλισμού που είναι κάτι παραπάνω από αναγκαίος στην παρούσα
φάση.
ΣΥΝΕΧ. ΣΤΗ ΣΕΛ. 24

ΑΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ W.C.
ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ
ΕΝΤΟΜΩΝ
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Ελευθερία Παπαλέκα: «Σας καλώ σε μαζική συμμετοχή
που θα οδηγήσει σε νέες δημοκρατικές και λαϊκές νίκες»
Την υποψηφιότητά της για την Νομαρχιακή Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ
ανακοίνωσε η φαρμακοποιός από το Ζευγολατιό
«Είναι κοινά αποδεκτό από όλες τις
πολιτικές δυνάμεις της χώρας μας αλλά
και τον ίδιον τον λαό ότι το ΠΑΣΟΚ από
την ίδρυσή του το μακρινό 1974, έφερε
μια σειρά από αλλαγές και καινοτομίες στο ελληνικό πολιτικό στάτους, οι
οποίες υπήρξαν καθοριστικές για την
μεταπολίτευση.
Μία από αυτές ήταν το μαζικό ανοιχτό προς το λαό κόμμα, έννοια και
λειτουργία που φέρει αναμφισβήτητα
την σφραγίδα του ΠΑΣΟΚ.
Η πρόσφατη εκλογή του νέου προέδρου, του Νίκου Ανδρουλάκη, γέμισε και πάλι με αισιοδοξία, όχι μόνο
τα μέλη του Κινήματος (είτε ΠΑΣΟΚ
είτε Κίνημα Αλλαγής, το Κίνημα είναι
αυτό μας χαρακτηρίζει), αλλά και όλη
την ελληνική κοινωνία κάτι που υπογραμμίστηκε έντονα και από την μαζική
συμμετοχή στις διαδικασίες.
Οι 270 χιλιάδες πολίτες που συμμετείχαν στην διαδικασία εκλογής του
προέδρου, σε συνδυασμό με τη ρητή
δέσμευση του Νίκου Ανδρουλάκη για
ανανέωση, ενότητα, πολιτική αυτονομία, για ένα λαογέννητο Κίνημα
(ΠΑΣΟΚ-Κιν.Αλ.) που αναγεννάται, θέτουν αυτόματα όλα τα μέλη του κόμματος σε εγρήγορση.
Οι εκλογές της Κυριακής 8 Μαΐου,
εκλογές αυτοοργάνωσης και ανασύνταξης, για τις νομαρχιακές και τοπικές

Σας καλώ να ανοίξουμε
και πάλι νέους
δρόμους στην πολιτική
ζωή της χώρας μας,
ξεπερνώντας αγκυλώσεις,
μικροκομματισμούς
και κακές πρακτικές
κομματικής εσωστρέφειας.
επιτροπές, την εκλογή 4200 συνέδρων
αλλά και την επιλογή ονόματος σηματοδοτούν την απαρχή μια νέας πορείας
προς τον λαό, του κόμματος που ιστορικά έφερε τον λαό στην εξουσία.

Το νέο σύνθημα του προέδρου για
αυτοοργάνωση αποτελεί την εξέλιξη
της δημοκρατικής συνείδησης και τη
μετουσίωσή της σε μία παράταξη που
παραδοσιακά πρεσβεύει την από την
βάση προς την κορυφή οργάνωση
και την δυναμική που αναπτύσσεται
από αυτή τη δράση. Ταυτόχρονα οι
διαδικασίες της αυτοοργάνωσης στην
εποχή μας αναπτύσσονται μέσα στο
πλαίσιο της ψηφιακής μετάβασης
και των καινοτόμων πρακτικών που
αυτή επιτάσσει.
Συνεπώς, οι εσωκομματικές διαδικασίες μας υπερβαίνουν τα στενά
κομματικά όρια και αποτελούν, εκτός
από τη φυσική εξέλιξη και ωρίμανση

του κόμματος, την προϋπόθεση για
την ισχυρή παρουσία μας στο εκλογικό
σώμα, που θα συσπειρώσει και πάλι τις
δημοκρατικές δυνάμεις και θα φέρει
και πάλι την αλλαγή στον τόπο μας.
Με αυτές τις σκέψεις, με αυτές τις
ελπίδες και τους στόχους, καταθέτω
την υποψηφιότητά μου για μέλος
της νέας Νομαρχιακής Επιτροπής
του ΠΑΣΟΚ-Κιν.Αλ. στην Κορινθία.
Σας καλώ να κάνουμε την υπέρβαση
που χρειάζεται όχι μόνο το κόμμα μας,
αλλά και ο τόπος μας. Να ανοίξουμε
και πάλι νέους δρόμους στην πολιτική ζωή της χώρας μας, ξεπερνώντας αγκυλώσεις, μικροκομματισμούς
και κακές πρακτικές κομματικής εσωστρέφειας.
Ξεκινώντας με καθαρή ματιά και
αξιοκρατική λογική μέσα από τις
ίδιες τις οργανώσεις και την Νομαρχιακή Επιτροπή μας, θα μπολιάσουμε
και πάλι την κοινωνία με τις αξίες της
δημοκρατικής παράταξης, δείχνοντας αυτή τη φορά το δρόμο στην νέα
ψηφιακή εποχή και ατενίζοντας με αισιοδοξία το μέλλον που μας ανοίγεται.
Σας καλώ σε μαζική συμμετοχή
στις εσωκομματικές διαδικασίες που
θα φέρουν και πάλι το Κίνημά μας οδηγό στις νέες δημοκρατικές και λαϊκές νίκες του τόπου μας», καταλήγει.

Cafe_cocktail_resto
Παραλία Βραχατίου

Always the sun
& 2741 055850
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Παναγιώτης Λ. Δαληβίγκας: «Ζητώ
την εμπιστοσύνη, την στήριξη και την ψήφο σας
για να συνεχίσουμε την κοινή μας προσπάθεια»
Υποψήφιος και για την Νομαρχιακή Επιτροπή και για το Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ
Το μήνυμα του Παναγιώτη Δαληβίγκα για συστράτευση
Φίλες & Φίλοι,
Ανταποκρινόμενος στο κάλεσμα του Προέδρου
μας Νίκου Ανδρουλάκη και με γνώμονα την ενότητα, την ανανέωση και την συνέχιση του πολύ
σημαντικού έργου της προηγούμενης Ν.Ε., κατέθεσα Υποψηφιότητα τόσο για τη νέα Νομαρχιακή
Επιτροπή Κορινθίας όσο και για σύνεδρος.
Την προηγούμενη δύσκολη τετραετία συμμετείχα ενεργά στην προσπάθεια ανάκαμψης της
παράταξης μας. Αρχικά ως Αν. συντονιστής στην
Τοπική Οργάνωση Βέλου Βόχας και στην συνέχεια
ως μέλος της Νομαρχιακής Επιτροπής Κορινθίας
προσπάθησα να συνεισφέρω στην ανάδειξη τοπικών θεμάτων και στην εύρεση λύσεων.
Πιο συγκεκριμένα, την τελευταία τετραετία κατατέθηκαν πολλές Ερωτήσεις στην Βουλή για
προβλήματα του νομού μας, ενώ έγιναν πολλές
επισκέψεις κλιμακίων στην Κορινθία και συναντήσεις – τηλεδιασκέψεις με κοινωνικούς & παραγωγικούς φορείς, επαγγελματίες και εκπροσώπους
εργαζομένων.
Σε επίπεδο Δήμου Βέλου Βόχας αναδείξαμε
θέματα ενίσχυσης των αγροτών (αγροτικές εκτιμήσεις – αποζημιώσεις, κορινθιακή σταφίδα) και
θέματα προστασίας του πολίτη (κλοπές αγροτικού
εξοπλισμού, αγροτικών προϊόντων, κτηρίου Πασχάλη).
Σε επίπεδο νομού, μεταξύ άλλων, αναδείξαμε
αγροτικά θέματα, τις ελλείψεις στο Νοσοκομείο
Κορίνθου και στα περιφερειακά ιατρεία, τα προβλήματα στις δομές μεταναστών στην Κορινθία, το
θέμα της διώρυγας της Κορίνθου, τον ανεπαρκή

σχεδιασμό Πολιτικής Προστασίας της Κυβέρνησης
και την αδυναμία της να προστατεύσει την Λίμνη
Στυμφαλία. Επιπλέον θέσαμε θέματα ενίσχυσης
αγροτών, επαγγελματιών, εργαζομένων και αναδείξαμε τις προτάσεις μας για την αντιμετώπιση
της πανδημίας, της ακρίβειας και της ενεργειακής
κρίσης.

Έχοντας διάθεση για δουλειά, ζητώ την εμπιστοσύνη, την στήριξη και την ψήφο σας για να συνεχίσουμε την κοινή μας προσπάθεια, να δυναμώσουμε την παράταξή μας και να βοηθήσουμε να
βρεθούν λύσεις στα προβλήματα του τόπου μας.
Με εκτίμηση,
Παναγιώτης Λ. Δαληβίγκας

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

ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΧΡ. ΦΩΤΙΟΣ
Θ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 44 – ΒΡΑΧΑΤΙ
ΤΗΛ. 6973 241 844
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Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Στις κάλπες το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ
για ένα ανοιχτό κόμμα
Ποια θα είναι η εκλογική Διαδικασία για επιλογή ονόματος παράταξης, ανάδειξη Νομαρχιακών ΕπιτροπώνΤοπικών Οργανώσεων και εκλογή αντιπροσώπων για το 3ο Συνέδριο του Κινήματος Αλλαγής

Τ

ην Κυριακή 8 Μαΐου 2022 και
ώρες 07:00 – 19:00 θα πραγματοποιηθεί η ψηφοφορία για
το όνομα της Παράταξης, για
την εκλογή συνέδρων και νέων οργάνων (Ν.Ε. -Τ.Ο.).
Οι υποψηφιότητες για τα όργανα και
για τους συνέδρους κατατίθενται είτε
ηλεκτρονικά, μέσω φόρμας στον ιστότοπο του Κινήματος Αλλαγής (https://
kinimaallagis.gr/aitisi-8maiou/), είτε
με email που θα αποστέλλεται στο:
ekloges8maiou@gmail.com μέχρι και
την Τετάρτη 4/5/2022 και ώρα 14:00.
Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας
έχουν αποκλειστικά και μόνο τα μέλη
του Κινήματος. Κανένα μέλος δεν έχει
δικαίωμα να καταθέσει υποψηφιότητα
σε περισσότερα του ενός οργάνου, έχει
όμως δικαίωμα να θέσει υποψηφιότητα για τη συμμετοχή του σε ένα όργανο
και επίσης για να εκλεγεί σύνεδρος. Η

προθεσμία απόσυρσης ή παραίτησης
υποβληθείσας υποψηφιότητας εκπνέει
την Πέμπτη 5/5/2022 και ώρα 12:00.
Επιπλέον, 62 σύνεδροι θα εκλεγούν
από την Κορινθία [Σύνεδροι /Δήμο: Κορινθίων(22), Λουτρακίου-Περαχώρας
– Αγ. Θεοδώρων (10), Σικυωνίων(10),
Βέλου – Βόχας (9), Ξυλοκάστρου – Ευ-

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΜΑΡΜΑΡΩΝ

Mάρµαρα • γρανίτες
φυσικά πετρώµατα

Μουσών 14,
Βέλο Κορινθίας
replayctt@gmail.com

ΧΡΗΣΤΟΣ
ΘΑΝΑΣΕΝΑΡΗΣ
% 2742 033260
6945 435411
6947 099281

- Ακοολογικός έλεγχος
παίδων & ενηλίκων

- Έλεγχος λαβυρινθικής
λειτουργίας (Ίλιγγος/Ζάλη)

- Εκτίμηση εμβοών (βουητά)
και ροχαλητού

- Ενδοσκοπικός έλεγχος
ρινός, φάρυγγα, λάρυγγα
και ώτων

ρωστίνης (8), Νεμέας (3)].
Για όλα τα όργανα και για τους συνέδρους ισχύουν οι ποσοστώσεις που
προβλέπονται στο άρθρο 35 του Καταστατικού του Κινήματος Αλλαγής
Δικαίωμα ψήφου θα έχουν τα μέλη
του Κινήματος Αλλαγής και όσοι εγγραφούν μέλη μέχρι και την ημέρα των

εκλογών (8/5/2022). Όσα μέλη εγγραφούν κατά την ημέρα της ψηφοφορίας,
οφείλουν να συμπληρώσουν πλήρως
τη σχετική φόρμα εγγραφής μέλους.
Σε περίπτωση όπου διαπιστωθεί ότι
κάποιο μέλος ψήφισε σε περισσότερα
από ένα εκλογικά τμήματα, αυτό θα παραπεμφθεί στην ΕΔΕΚΑΠ με πρόταση
διαγραφής.
Για τη συμμετοχή στην εκλογική διαδικασία της 8/5/2022 απαιτείται υποχρεωτικά η καταβολή αντιτίμου ίσου με
το ποσό του ενός (1) ευρώ. Θα υπάρξουν εκλογικά κέντρα σε κάθε δήμο
της ΠΕ Κορινθίας και θα ανακοινωθούν σε επόμενο Δελτίο Τύπου.
Ολόκληρη η 1η εγκύκλιος για τις
εκλογές της 8ης Μαΐου 2022 στην
ιστοσελίδα του Κινήματος Αλλαγής:
https://kinimaallagis.gr/egkykliosgia-gis-ekloges/

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Αυτοδιοίκηση-Δήμοι
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Ο αρχαιολογικός χώρος της Νεμέας έλαβε το
Σήμα Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κληρονομιάς
Το Σήμα αποτελεί επίσημο θεσμό που λειτουργεί από το 2011 υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Α

νακοινώθηκε επίσημα η θετική εισήγηση της ομάδας
Εμπειρογνωμόνων για την
απονομή του Σήματος Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κληρονομιάς
στον Αρχαιολογικό Χώρο της Νεμέας.
Πρόκειται για τη δεύτερη εγγραφή της
χώρας μας στον συγκεκριμένο κατάλογο μετά την επιτυχή υποψηφιότητα
το 2014 της Ακρόπολης με τους περιβάλλοντες αρχαιολογικούς χώρους, με
τίτλο «Η καρδιά της Αρχαίας Αθήνας».

AdobeStock Images/By Mariana Ianovska

Όπως δήλωσε η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη
«Η ένταξη του αρχαιολογικού χώρου
της Νεμέας στον κατάλογο του Σήματος Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ευρωπαϊκής Ένωσης
αποτελεί μία επιπλέον αναγνώριση της
σημασίας που έχει για την Ευρώπη η
ελληνική πολιτιστική κληρονομιά. Σε
μια περίοδο βαθιάς δοκιμασίας για τη
Δημοκρατία και την Ελευθερία, η Ευρωπαϊκή Ένωση, με την απονομή του
Σήματος στη Νεμέα, επιβεβαιώνει την
πίστη στις αξίες και στα στοιχεία του ελληνικού πολιτισμού, που αποτελούν τα
θεμέλια του δυτικού πολιτισμού και του
ευρωπαϊκού πολιτικού συστήματος».
Το Σήμα Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής
Κληρονομιάς αποτελεί επίσημο θεσμό

πολιτιστικά στοιχεία που συνέβαλαν
στη δημιουργία του Ευρωπαϊκού πολιτισμού, καθώς και στις δημοκρατικές
αρχές και αξίες που διέπουν την ίδια
την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ο αρχαιολογικός χώρος της Νεμέας ως τόπος διοργάνωσης πανελλήνιων αθλητικών αγώνων στην αρχαιότητα, οι οποίοι αναβιώνουν στη
σύγχρονη εποχή, συνδέεται με τις
ιδέες και αξίες του κλασικού αθλητισμού, ο οποίος αποτελεί στοιχείο του
ευρωπαϊκού πολιτισμού και της εκπαίδευσης των νέων. Η ευρωπαϊκή
εμβέλεια του χώρου τεκμηριώνεται
και μέσα από τις ευρύτατα γνωστές
μυθολογικές αναφορές που σχετίζονται με αυτόν.

που λειτουργεί από το 2011 υπό την
αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Έχει ως στόχο την προαγωγή της ιδέας

μιας κοινής ευρωπαϊκής πολιτιστικής
ταυτότητας μεταξύ των κρατών της Ευρώπης, βασισμένης στα ιστορικά και

Η προετοιμασία του φακέλου
υποψηφιότητας υπήρξε αποτέλεσμα
συνεργασίας της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κορινθίας με τη Διεύθυνση
Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων της Γενικής Διεύθυνσης
Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Η επίσημη απονομή του
Σήματος Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής
Κληρονομιάς στον Αρχαιολογικό
Χώρο της Νεμέας θα πραγματοποιηθεί στις 13 Ιουνίου στις Βρυξέλλες,
σε ειδική τελετή που διοργανώνεται
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

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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Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Το σπαρακτικό αντίο του Σπύρου Σταματόπουλου
στο "λιοντάρι του Φενεού"
Ο Πανάγος Κουλούκης από το Μεσινό, ήταν μια ξεχωριστή, εμβληματική φιγούρα του Φενεού που
"έφυγε" στις 30 Απριλίου σε ηλικία 71 ετών βυθίζοντας στην θλίψη συγγενείς και φίλους

Τ

ο "λιοντάρι του Φενεού"!
Αυτό ήταν το προσωνύμιο
που ακολουθούσε τον Πανάγο Κουλούκη, την εμβληματική αυτή
προσωπικότητα του Φενεού και τον
χαρακτήριζε τόσο ως προς το φαίνεσθαι, όσο και ως προς το είναι.
Ο Πανάγος Κουλούκης άφησε την
τελευταία του πνοή στις 30 Απριλίου
2022, σε ηλικία 71 ετών, βυθίζοντας
στη θλίψη συγγενείς και φίλους. Ένας
από τους καλύτερους του φίλους ο
δήμαρχος Σικυωνίων Σπύρος Σταματόπουλος που τον αποχαιρέτησε με
σπαρακτικό τρόπο, δημόσια λέγοντας
τα εξής:
«Αδερφέ μου ΠΑΝΑΓΟ…
Φίλε μου, καλέ μου φίλε!
Έχω τόσα πολλά να σου πω αλλά δεν
μπορώ να βγάλω λέξη.
Θα προσπαθήσω Αρχιστράτηγέ μου
έτσι όπως με έμαθες.
Κάποτε είχες πει σε κάποιον που
διαμαρτυρόταν επειδή δεν άντεχε να
ακούει την καμπάνα που χτυπούσε πένθιμα: «Όταν χτυπάει η καμπάνα και την
ακούς καλά είναι, όταν χτυπάει και δεν
την ακούς τότε δεν είναι καλά». Ήταν μια
από τις πολλές παροιμιώδες ατάκες σου,
που θα μείνουν στην ιστορία.
Αλλά αυτή τη φορά καλέ μου φίλε,
εσύ δεν την ακούς. Την ακούμε εμείς να
μας αναγγέλλει τον πρόωρο ταξίδι σου.
Το κάλεσμά σου για την τελευταία
αποχαιρετιστήρια συνάντησή μας, σήμερα, εδώ, πάγωσε την κοινωνία μας.
Κατέκλεισε αστραπιαία όλα τα κοινωνικά δίκτυα. Τηλέφωνα από παντού. Συγκινητικά σχόλια από όλους.
Όλους που σήμερα είναι εδώ παρόντες: Υπουργοί, βουλευτές, δήμαρχοι,
πρόεδροι, πολιτευτές όλων των πολιτικών αποχρώσεων, καθηγητές, γιατροί, δάσκαλοι. Όπως τότε. Που όλοι
περνούσαν πρώτα από το καφενείο
σου, άλλοι για να σε γνωρίσουν πρώτη
φορά και όλοι που σε γνώριζαν για να
ακούσουν αυτό το φαινόμενο που λέγετε Πανάγος, και μετά πηγαίνανε στον
προορισμό τους. Όλοι πάντα σε ακούγανε με προσοχή και ευλάβεια. Ήσουν
το πολιτικό βαρόμετρο. Όλοι ρωτούσαν:
«τι λέει ο Πανάγος;»
Όλοι είμαστε εδώ. Οι φίλοι σου. Οι
συγγενείς σου. Οι χωριανοί σου. Τα
αδέρφια σου οι Φενεάτες. Αλλά και
όλοι αυτοί που σε γνώρισαν από όπου
γης. Κάθε φυλής και ηλικίας.
Ήρθαμε να σου πούμε πόσο πολύ
σε αγαπήσαμε. Όπου και αν πηγαίναμε
και δηλώναμε την γεωγραφική μας καταγωγή, μας έλεγαν ότι εκεί έχω έναν

πολύ καλό φίλο. Τον Πανάγο. Δεν χρειαζόταν να μας πουν το επώνυμό σου.
Όλοι ξέραμε που αναφέρονταν. Είχες
πραγματικούς φίλους παντού. Διαφήμισες τον τόπο μας παντού.
Πάντα είχες έναν μοναδικό τρόπο να
μας μαζεύεις γύρω σου όπως οι αρχαίοι φιλόσοφοι. Πάντα μας περίμενες
πότε θα έρθουμε να κάτσουμε να κουβεντιάσουμε στην «ΑΚΑΔΗΜΙΑ», έτσι
είχαμε ονομάσει το μικρό ζεστό σου
καφενείο. Τα έβαζες με όλους όσοι
και αν ήσαν, όποιοι και αν ήταν. Όλοι
σε θέλαμε. Σε αναζητούσαμε. Να σε
ακούσουμε. Να σε συμβουλευτούμε.
Να μας ορμηνέψεις. Να διαφωνήσουμε. Ήσουν η ψυχή της παρέας. Πάντα
κέρδιζες τις εντυπώσεις.
Τι να πρωτοθυμηθώ και τι να πρωτοπώ για σένα αδερφικέ μου φίλε.
Από μικρός στα βάσανα.
Γεννήθηκες το 1951 εδώ στο αγαπημένο σου χωριό, το Μεσινό, το οποίο δεν
αποχωρίστηκες ποτέ. Ήσουν ένα από τα
πέντε παιδιά του αειμνήστου μπάρμπαΓιώργη και της αγαπημένης μας Μαρίκας. Παιδί πολύτεκνης οικογένειας.
Μεγάλωσες με φτώχεια. «Φτώχεια με το
ματαράτσι» όπως έλεγες και εσύ.
Έδωσες τη δική σου μάχη της επιβίωσης. Δεν κιότεψες στις δυσκολίες της
ζωής. Δεν φοβήθηκες ποτέ, τίποτα και
κανέναν. Μεγάλωσες πλάι στους αγρότες γονείς μαζί με τις τέσσερις αδερφές
σου καματεύοντας τη γη.
Γρήγορα όμως το ανήσυχο πνεύμα
σου και η διορατικότητά σου σε οδή-

γησαν σε άλλους δρόμους. Έστησες τη
δική σου επιχείρηση στο κέντρο του
Φενεού και έβαλες το δικό σου λιθαράκι στην ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας και οικονομίας.
Παντρεύτηκες με την Βασιλική Αρβανίτη και αποκτήσατε δυο υπέροχα
παιδιά το Γιώργο και τη Μιμίνα που
σηκώνουν όλο το βάρος της διάδοχης
κατάστασης. Έβγαλες το ψωμί της οικογένειάς σου με αξιοπρέπεια.
Μας χαιρετούσες με τις τεράστιες
παλάμες σου, μας έσφιγγες στην ζεστή
αγκαλιά σου και νιώθαμε να παίρνουμε
από σένα όλη την θετική ενέργεια του
σύμπαντος.
Δεν αναζήτησες τα πλούτη και τη μεγάλη ζωή. Ήσουν ολιγαρκής, όχι όμως
και στη γνώση. Διάβαζες βιβλία. Ήθελες πρώτα να είναι χορτάτο το πνεύμα
σου και η ψυχή σου.
Ήσουν μια ανοιχτή εγκυκλοπαίδεια.
Μπορούσε ο καθένας να κουβεντιάσει
τα πάντα μαζί σου. Πάντα μας νίκαγες.
Στιβαρή προσωπικότητα. Άντρας δυνατός. Λεβέντης. Ποιος θα ξεχάσει με
τη λεβεντιά σηκωνόσουν να χορέψεις
τον αγαπημένο σου «Νταβέλη». Όλοι
σηκώνονταν όρθιοι να σε επευφημήσουν. Χορεύει ο ΠΑΝΑΓΟΣ λέγανε με
θαυμασμό.
Πόσες περιπέτειες ζήσαμε μαζί σου.
Πόσα και πόσα ξενύχτια να κουβεντιάζουμε και να μας βρίσκει το πρωί. Να
αναλύουμε την πολιτική κατάσταση.
Κάποιες φορές, για να σε πειράξουμε,
τεχνηέντως βρίσκαμε λόγο να διαφω-

νήσουμε και να ακούσουμε τη στεντόρεια φωνή σου να σπάζει τα τζάμια
ακόμα και των διπλανών καφενείων.
Θα φύγω και εγώ από εδώ μας έλεγες αστειευόμενος. Να δω μετά ποιον
θα βρίσκεται ρε ρετάλια να κουβεντιάζετε, να πειράζετε και να τσακωνόσαστε
μας έλεγες με το πηγαίο χιουμορ και
τον αυτοσαρκασμό που σε διέκρινε.
Την τελευταία φορά που ειδωθήκαμε
μου είπες με θαρραλέα φωνή: «Σπύρο
αδερφέ μου ήρθε η ώρα να φύγω και
αυτή τη φορά δεν αστειεύομαι». Ο Πανάγος δεν θα φύγει ποτέ σου απάντησα
προσπαθώντας να πνίξω τον πόνο μου.
Ασυμβίβαστος. Γνήσιος αγωνιστής.
Αγωνίστηκες πάνταμε το δικό σου μοναδικό τρόπο για το δίκιο, τη δημοκρατία, την κοινωνική δικαιοσύνη, την αλληλεγγύη, τα ιδεώδη του σοσιαλισμού
και του πολιτισμού.
Επαναστάτης. Όταν όλα τα εσκίαζε
η φοβέρα εσύ, παιδάκι ακόμα, σήκωσες τα δικά σου λάβαρα της αντίστασης
κατά του κατεστημένου, όρθωσες το
ανάστημά σου και χάραξες τη δική σου
ανεξάρτητη και αυτόνομη πορεία με
οδηγό τις ριζοσπαστικές ιδέες σου.
ΗΣΟΥΝ το ΛΙΟΝΤΑΡΙ του Φενεού!
Περήφανος! Παλικάρι! Άρχοντας!
Άνθρωπος με τρομερή αυτοπεποίθηση.Που μας την μετέδιδες. Τολμηρός, δίκαιος, ατρόμητος. Ο Πανάγος με
το όνομα. Ο Πανάγος μας.
Ως ύστατο φόρο τιμής ο δήμος Σικυωνίων θα διατηρήσει τη μνήμη σου
ζωντανή. Γι’ αυτό το λόγο συνεδρίασε
εκτάκτως το Δημοτικό Συμβούλιο και
αποφάσισε το όνομά σου και της οικογένειάς σου να γραφεί σε μαρμάρινη πλάκα, η οποία θα αναρτηθεί στην
πλατεία του χωριού, μαζί με τα ονόματα
των άλλων ευεργετών, που δώρισαν
κομμάτι από την περιουσία τους για να
αποκτήσει πλατεία το χωριό.
Να δοθεί το όνομα σου σε κεντρική
οδό του χωριού.
Να εκφράσει τα θερμά και ειλικρινή
του συλλυπητήρια στην οικογένεια σου.
Να κατατεθεί στη μνήμη σου στεφάνι
εκ μέρους του δημοτικού συμβουλίου.
Ο Πανάγος δεν έφυγε. Και δεν θα
φύγει ποτέ. Ήταν ένας και μοναδικός.
Το πνεύμα του θα είναι αιώνιο. Θα ζει
πάντα στις καρδιές μας ως ένας τοπικός
λαϊκός ήρωας.
Σ’ ευχαριστούμε για όλα μεγάλε μας
δάσκαλε!
Σε ευχαριστώ για όλα ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΕ ΜΟΥ!!!
ΚΑΛΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ στο νέο μετερίζι
που διάλεξες.
ΚΑΛΟ ΣΟΥ ΤΑΞΙΔΙ ΠΑΝΑΓΟ...»

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν
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Δήμος Κορινθίων: Ψηφιακές υπηρεσίες
στους δημότες χωρίς υπογραφές και σφραγίδες
Με τις νέες ψηφιακές θυρίδες του gov.gr εισάγεται ένας ψηφιακός τρόπος επικοινωνίας με τον
δημότη, ενώ δημιουργείται νέα γενιά ομογενοποιημένων δημοτικών ψηφιακών υπηρεσιών

Σ

την νέα εποχή ψηφιακού τρόπου
επικοινωνίας με τους δημότες
του πέρασε ο Δήμος Κορινθίων
με την ένταξή του στην υπηρεσία ψηφιακών θυρίδων του gov.gr.
Ο Δήμος Κορινθίων ανήκει στους 28
δήμους της χώρας που λειτουργούν
με ενεργοποιημένες ψηφιακές θυρίδες, για την εξυπηρέτηση των δημοτών
μέσω της πλατφόρμας gov.gr, αφού
ήταν από τους πρώτους που είχαν καταθέσει το σχετικό αίτημα και πάντα
προσανατολισμένος στην κατεύθυνση
της σύγχρονης διοίκησης, της άμεσης
και χωρίς ταλαιπωρία εξυπηρέτησης.
Εξάλλου ο δήμαρχος Κορινθίων
Βασίλης Νανόπουλος έχει θέσει ως
στόχο τον ψηφιακό μετασχηματισμό
του δήμου με μια σειρά ενεργειών έτσι
ώστε να μειωθεί δραστικά η ταλαιπωρία και η γραφειοκρατία για τους πολίτες, αλλά και το διοικητικό κόστος για
τον δήμο, καθώς με την λειτουργία των
ψηφιακών υπηρεσιών θα εξοικονομηθεί χρόνος και χρήμα για όλους.
Οι θυρίδες του δήμου Κορινθίων στο
gov.gr προσφέρουν τρείς δυνατότητες
στους πολίτες:
• Έκδοση πιστοποιητικών αρμοδιότητας του δήμου χωρίς την ανάγκη φυ-

σικών υπογραφών και σφραγίδων.
Τα πιστοποιητικά αυτά είναι έγκυρα
σε φυσική αλλά και σε ψηφιακή μορφή, τόσο στη Δημόσια Διοίκηση όσο
και κατά την προσκόμισή τους σε ιδιωτικούς φορείς.
• Υποδοχή και διεκπεραίωση αιτήσε-

ων δημοτών από το gov.gr, με πρώτη υπηρεσία τη Βεβαίωση Μόνιμης
Κατοικίας.
• Αυτεπάγγελτη αναζήτηση και έκδοση
πιστοποιητικών που είναι απαραίτητα σε διαδικασίες του δήμου και παρέχονται από το gov.gr.

Πρόκειται αναμφίβολα για ένα πολύ
σημαντικό βήμα που οριοθετεί την
επόμενη μέρα του δήμου Κορινθίων
σε ό,τι αφορά τον ψηφιακό μετασχηματισμό του και την καλύτερη, αμεσότερη
και γρηγορότερη εξυπηρέτηση των δημοτών του.

Νέα μοντέλα - φανταστικές προσφορές - έως και 7ετη χρηματοδότηση

ΨΥΛΛΑΣ

Άγιος Ιωάννης, Βέλο Κορινθίας
τηλ. 2742035333

12 Μικροπολιτικά

Μιχάλης
Λιάκος:
Ανακοίνωσε
ότι θα είναι
υποψήφιος
δήμαρχος
Βέλου-Βόχας
Την υποψηφιότητά του ανακοίνωσε για το δήμο Βέλου Βόχας ο
Μιχάλης Λιάκος. Ο συνδυασμός
θα λέγεται “Δημοτική Αλλαγή” και
την ανακοίνωση έκανε ο ίδιος,
εμφανιζόμενος μόνος σε ολιγόλεπτο βίντεο στο οποίο μεταξύ
άλλων σημειώνει ότι ο τόπος
χρειάζεται “μια Νέα Διοίκηση για
το Ζευγολατιό, για να μετατραπεί σε ένα σύγχρονο Διοικητικό
Κέντρο.
– Μια Νέα Διοίκηση για το Βραχάτι, για να μην αντλεί την αίγλη
του μόνο από το παρελθόν του,
αλλά να μετατραπεί σε δυναμικό
τουριστικό και πολιτιστικό πόλο
έλξης για όλους.
– Μια Νέα Διοίκηση για το
Βέλο, γιατί δεν συναινούμε στην
παρακμή στην οποία το έχουν
καταδικάσει όλα αυτά τα χρόνια,
αλλά με την άμεση εφαρμογή
ενός ρεαλιστικού «Τοπικού
Αναπτυξιακού Σχεδίου», θα το
μετατρέψουμε και πάλι στην πόλη
που μας αξίζει.
– Και βέβαια, μια Νέα Διοίκηση για τα χωριά μας, για να
αποκτήσουν ξανά τη χαμένη τους
ταυτότητα και μια νέα δυναμική
για τις επόμενες γενιές…“.
Αν και ο κ. Λιάκος απαξίωσε να
στείλει την ανακοίνωσή του
στην εφημερίδα μας, παρόλα
αυτά του ευχόμαστε καλή επιτυχία και αναμένουμε να γνωρίσουμε τα στελέχη που απαρτίζουν
τον συνδυασμό του.
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σχολιατησγνω
Τι είπε ο Αννίβας με τον Πέτσα

Βασιλικό στο Βέλο, προμήθεια ψηφιακών υδρομέτρων) και δημοπρατείται αυτή την εποχή.
• Αγροτική Οδοποιία η οποία υλοποιείται ήδη.
• Αποπεράτωση Δημαρχείου Ζευγολατιού (3
εκατομμύρια ευρώ). Έχει δημοπρατηθεί και ο
ανάδοχος υπογράφει τη σύμβαση μέσα στον
επόμενο μήνα.
• Δράσεις Αντισεισμικότητας οι οποίες έχουν
υλοποιηθεί.
• Ψηφιακό Μουσείο στο πλαίσιο των Δράσεων
«Ελλάδα 2021» το οποίο δρομολογείται.
Επιπλέον ο δήμος μας έχει υποβάλλει προς χρηματοδότηση άλλες τέσσερεις προτάσεις που
αφορούν:
• Γωνιές Ανακύκλωσης – Πράσινα Σημεία ύψους
911.000€
• Smart Cities – Ψηφιοποίηση υπηρεσιών του
δήμου 1.170.000€
• Συντήρηση ανοιχτών χώρων 167.000€

Συνάντηση με τον αναπληρωτή υπουργό Εσωτερικών Στέλιο Πέτσα και τον υφυπουργό Ανάπτυξης και βουλευτή Κορινθίας Χρίστο Δήμα πραγματοποίησε ο δήμαρχος Βέλου-Βόχας Αννίβας
Παπακυριάκος πριν λίγες μέρες.
Στη συνάντηση συζητήθηκε η εξέλιξη του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» και οι χρηματοδοτήσεις των έργων που έχουν εγκριθεί για το
δήμο Βέλου-Βόχας καθώς και η προώθηση των
επιπλέον προτάσεων που έχουν υποβληθεί.
Θυμίζουμε ότι ο δήμος Βέλου-Βόχας έχει λάβει
ήδη εγκρίσεις χρηματοδοτήσεων για έργα που
αγγίζουν τα 11 εκατομμύρια ευρώ και αφορούν:
• Υποδομές Ύδρευσης (7 εκατομμύρια ευρώ).
Αποτελείται από σημαντικά υποέργα (αλλαγή
αμιαντοσωλήνων, ενοποίηση δικτύων ΒραχάτιΖευγολατιό, αγωγός μεταφοράς νερού από το

το
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ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
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1. «Δεν είμαστε στην εποχή του τζάμπα, ούτε το δωρεάν», ΒΑΣΙΛΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, βουλευτής ΝΔ, αναφερόμενους στους χιλιάδες
συνταξιούχους με πενιχρές συντάξεις που δεν μπορούν να πληρώσουν τις
οφειλές τους στις εταιρείες ηλεκτρικού ρεύματος
2. «H Koρινθία θα μείνει στο έλεος της εγκληματικότητας» ΧΡΗΣΤΟΣ
ΒΛΑΧΟΠΑΝΟΣ, Πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Κορινθίας. Η
δήλωση έγινε μετά την ανακοίνωση ότι απομακρύνονται 50 αστυνομικοί
που υπηρετούσαν με απόσπαση στην Κορινθία...
3. «O αχάριστος άνθρωπος μοιάζει με σπασμένο πιθάρι που ό,τι καλό
κι αν ρίξεις μέσα θα πάει χαμένο», ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ, αρχ. Έλληνας
φιλόσοφος. Μια φράση που βρίσκει δυστυχώς εφαρμογή και στις μέρες μας

ALERT!
Το λάδι και
...η ψήφος
πάντα βγαίνουν
στον αφρό!

Η TACTICAL SECURITY
ζητά φύλακες με άδεια security
και δίπλωμα οδήγησης
για εργασία
στην περιοχή του Κιάτου.
Bιογραφικά στο
e-mail: Info@tacticalsecurity.gr
τηλέφωνα επικοινωνίας
698 174 6779 - 2610 222 910

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν
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μησ

Δρίζα: Πηγές σαν τα κρύα τα νερά!

εκτροκίνηση 1.400.000€
ως ενημέρωσε τον δήμαρχο ο κ. Πέτσας δύο
τάσεις, η Ηλεκτροκίνηση και τα Smart Cities
υν ήδη περάσει από την αρμόδια επιτροπή
βρίσκονται προς υπογραφή και έγκριση της
ματοδότησης.
ν συνάντηση συζητήθηκε και το πολύ σημαό θέμα της ύδρευσης, καθώς ο δήμος μας
υποβάλλει αίτημα έκτακτης χρηματοδότηγια την ανόρυξη γεωτρήσεων, το οποίο βρίται στη διαδικασία της έγκρισης.
ήμαρχος Βέλου-Βόχας Αννίβας Παπακυριάευχαρίστησε ιδιαίτερα τον υφυπουργό Ανάξης Χρίστο Δήμα που στέκεται πάντα ουσιαός αρωγός και στηρίζει τις προσπάθειες της
οτικής αρχής για την εξασφάλιση έργων και
ματοδοτήσεων.

Στην ανάπλαση των πηγών της Δρίζας στην Στυμφαλία
προχώρησε ο δήμος Σικυωνίων, αποδεικνύοντας για
άλλη μια φορά έμπρακτα το ενδιαφέρον του για την
προστασία του πολύτιμου φυσικού αγαθού.
Εξάλλου, ο δήμαρχος Σικυωνίων Σπύρος
Σταματόπουλος έχει δηλώσει πολλές φορές με τις
πράξεις και τις αποφάσεις του, τον σεβασμό και
την προσοχή με την οποία χειρίζεται το ζήτημα των
υδάτινων πόρων τόσο της Στυμφαλίας, όσο και του
Φενεού. Για την ακρίβεια υπάρχουν 25 εκατομμύρια
λόγοι που το υπογραμμίζουν αυτό, όσα ακριβώς και
τα ευρώ των χρηματοδοτήσεων που έχει εξασφαλίσει
ο δήμαρχος και έχουν διατεθεί για τα ανάλογα έργα
ύδρευσης!
Ο χώρος λιθοστρώθηκε με πελεκητές πέτρες οι
οποίες εκτός από την ομορφιά που προσθέτουν
καθώς ταιριάζουν απόλυτα με το φυσικό περιβάλλον,
συμβάλλουν στην οριοθέτηση και την προστασία των
πηγών.
Το αποτέλεσμα δικαίωσε τις προσδοκίες και η
περιοχή αναβαθμίστηκε αισθητικά προσφέροντας
μια γραφικότατη εικόνα σε ένα από τα πιο τουριστικά
σημεία της ορεινής Κορινθίας!

Άρωμα γυναίκας
στο ΔΣ του
Οδοντιατρικού
Συλλόγου

άλπη εκεί, που θα πάει θα έρθει
Ο ιπτάμενος
κάλπη με τα δίδυμα!
Γ. Ψυχογιός: Να εξοφληθούν άμεσα οι δικαιούχοι του
προγράμματος Νέοι Αγρότες 2016
Την έντονη ανησυχία τους μεταφέρουν
καθημερινά επιτυχόντες νέοι αγρότες
από όλη την Κορινθία που εντάχθηκαν
στο πρόγραμμα το 2016 και δεν έχουν
ακόμα εισπράξει τη δεύτερη δόση των
χρημάτων.
Ως αποτέλεσμα των Ερωτήσεων στη
Βουλή, καθώς και επανειλημμένων
παρεμβάσεων και πιέσεων του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και του βουλευτή Κορινθίας,

Γιώργου Ψυχογιού, για την άμεση
τακτοποίηση αυτής της εκκρεμότητας,
προκύπτει ότι εντός του Ιουνίου 2022
θα αποπληρωθεί το πρόγραμμα, ωστόσο θα εξαντληθούν όλα τα διαθέσιμα
«όπλα» για να λάβουν τα οφειλόμενα οι
δικαιούχοι παραγωγοί στην Κορινθία.
Σε μια περίοδο που το κόστος παραγωγής έχει εκτιναχθεί σε μεγάλα ύψη, η
καθυστέρηση στις πληρωμές των νέων

Πρόεδρος του Οδοντιατρικού Συλλόγου Κορινθίας επανεξελέγη ο Νώντας
Κατσούλας, γεγονός το οποίο, όπως
σημείωσε «με τιμά ιδιαίτερα και με ενθαρρύνει να συνεχίσω τις προσπάθειες
για ένα σύλλογο ενωμένο, δραστήριο
και δημιουργικό».
Στο ΔΣ η πλειοψηφία (4 μέλη επί συνόλου 7) είναι γυναίκες, καθώς και τα 3
από τα 4 μέλη του Προεδρείου!

αγροτών δείχνει για άλλη μια φορά την
αναλγησία της κυβέρνησης Μητσοτάκη
σε ότι αφορά τους νέους ανθρώπους
αλλά και την αγροτιά στο σύνολό της.

Συγκεκριμένα Αντιπρόεδρος εξελέγη η
κυρία Λίτσα Παπαγεωργίου, Γραμματέας η κυρία Σοφία Πούλη και Ταμίας η
κυρία Ξανθή Μάρτη.

14 Δημοτικά Νέα
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Με επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή
πραγματοποιήθηκε το 2ο Συνέδριο “Γίνε
άνθρωπος” για την εξάλειψη της βίας
Στο ξενοδοχείο Alkyon Resort Hotel & Spa στο Βραχάτι και στην μνήμη της δική μας Γαρυφαλλιάς Ψαράκου,
πραγματοποιήθηκε υπό τη συνδιοργάνωση του Δήμου
Βέλου-Βόχας και του ΝΠΔΔ «Ανέλιξη» το 2ο συνέδριο
της εκστρατείας του Διεθνούς Ινστιτούτου Κυβερνοασφάλειας (CSI Institute) με θέμα την έμφυλη βία και την
κακοποίηση ενάντια στις γυναίκες.
Παρουσία του ευρωβουλευτή Στέλιου Κυμπουρόπουλου, του βουλευτή Κορινθίας, Κώστα Κόλλια,
της Αντιπεριφερειάρχη Κορινθίας Κόρκα Αθηνάς, της
Αντιδημάρχου Πολιτικών Ισότητας, Αντιμετώπισης Διακρίσεων και Έμφυλης Βίας του Δήμου Αθηναίων, Ροκοφύλλου Άννας καθώς και εκπροσώπων των αρχών
και φορέων της Κορινθίας και του δήμου Βέλου Βόχας,
ολοκληρώθηκαν το Σάββατο 30.04.2019 οι εργασίες του
2ου Συνεδρίου “Γίνε Άνθρωπος” για τις γυναικοκτονίες
και την εξάλειψη κάθε μορφής βίας.
Την εκδήλωση χαιρέτισαν με μηνύματά τους οι:
Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ζέττα
Μακρή, η οποία τόνισε την έντονη παρουσία του φαινομένου της βίας στα σχολεία, η οποία δεν έχει αρχικά καμία θέση, καθώς απειλεί τη σωματική και ψυχική υγεία
παιδιών και εφήβων,
Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Μαρία Συρεγγέλα τονίζοντας ότι «θύματα της
βίας, ενός ορατού και αόρατου φαινομένου, μπορεί να είναι κάθε άτομο ανεξαρτήτως πλαισίου και δημογραφικών
χαρακτηριστικών και προσβάλλει την αξιοπρέπεια, την
προσωπικότητα, την τιμή και υπόληψη των πολιτών και
καταπατά πλήθος ατομικών ελευθεριών»
Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων και
Βουλευτής Κορινθίας, Χρίστος Δήμας ο οποίος επισήμανε πως “την Γαρυφαλλιά δεν την ξεχνάμε και οφείλουμε όλοι μαζί να εργαστούμε για να αντιμετωπίσουμε τις
γυναικοκτονίες και την έμφυλη βία”.
Ο δήμαρχος του Δήμου Βέλου Βόχας, κος Παπακυριάκος Αννίβας, είπε χαρακτηριστικά, ότι για να
γίνει μία κοινωνία όμορφη, χρειάζεται ανθρώπους
όμορφους στην ψυχή, ενώ ο Ευρωβουλευτής Στέλι-

ος Κυμπουρόπουλος, τόνισε πως είναι στο χέρι μας να
αλλάξουμε το τι σημαίνει κοινωνία, λέγοντας χαρακτηριστικά πως «μέσα από την τραγικότητα, γεννιέται σαν
τον φοίνικα η αλλαγή».
Ο Ιδρυτής του Ινστιτούτου Κυβερνοασφάλειας
Μανώλης Σφακιανάκης, τίμησε τους γονείς των παιδιών που βρέθηκαν θύματα, επαινώντας τους για τη δύναμη που δείχνουν. Εξέφρασε την ανησυχία του σχετικά
με τα παιδιά που έχουν καθηλωθεί στα βιντεοπαιχνίδια
και «σκοτώνουν μέσω διαδικτύου, που αποτελεί έναν
λόγο επιθετικότητας της κοινωνίας. Εκδήλωσε επίσης
την ηχηρή επιθυμία του να βάλουμε ένα τέλος στη βία,
τις δολοφονίες, σε αυτό που λέγεται κακό. “Η κοινωνία
μας είναι η ελπίδα μας, η ανθρωπιά και η αγάπη”, είπε
χαρακτηριστικά.
Η πρόεδρος του Ιδρύματος Σκοπός ζωής, Χρύσα
Σαραντοπούλου, συγκίνησε με την ομιλία της, σπάζοντας την βιτρίνα, εκφράζοντας την ελπίδα της για έναν
καλύτερο κόσμο. Ένα σημαντικό μήνυμα που μετέδωσε
είναι «Προστάτεψε το παιδί». “Το παιδί είναι ο αυριανός ενήλικας που θα πρέπει να έχει ψυχική και συ-

ναισθηματική υγεία για να φέρεται με σεβασμό στον
συνάνθρωπο”, τόνισε.
Η ψυχοπαιδαγωγός Κατερίνα Μπεχράκη, τόνισε
την τραγική ειρωνεία που ζούμε σήμερα, καθώς προσπαθώντας να σώσουμε τον εαυτό μας από τον ιό, συγκλονιζόμαστε με έναν πόλεμο και ταυτόχρονα την βία
και εγκληματικότητα. Τα παιδιά σήμερα δεν έχουν όρεξη
για ζωή, δεν πιστεύουν στο νόημα της ζωής. Οι σχέσεις
είναι εντελώς επιφανειακές, διεκπεραιωτικές, δεν υπάρχουν συναισθηματικές επενδύσεις.
Άλλο ένα θέμα που τέθηκε προς συζήτηση ήταν η
Ανισοτική διαπαιδαγώγηση και έμφυλη βία, από την
κοινωνιολόγο Τσιγαρά Αικατερίνη. Επεσήμανε ότι οι
άντρες και οι γυναίκες, γίνονται, δεν γεννιούνται απλά.
Τέλος, η καθηγήτρια Εγκληματολογίας και Διευθύντρια του CSI Institute, Κέλλυ Ιωάννου, μίλησε
για το πώς εμπνεύστηκε την εκστρατεία “Γίνε άνθρωπος”. Στα πλαίσια του λόγου της, τόνισε πως πρέπει
επί τέλους να προχωρήσουμε από τα λόγια στις πράξεις
και να σταθούμε δίπλα σε αυτές τις οικογένειες ουσιαστικά καθώς είναι χρέος όλων μας να παραδώσουμε μία
ασφαλέστερη κοινωνία για τα παιδιά μας.
Η μητέρα της Γαρυφαλλιάς, Αλεξάνδρα Μάκου, μίλησε για την αγάπη, που αντλεί μέσα από τους
εθελοντές του ‘Γίνε Άνθρωπος’ η οποία θα συμβάλλει
στην εξάλειψη της βίας. «Παρατηρήστε πώς κάνουμε
τον πόνο πράξη και έργο για την κοινωνία. Εύχομαι
να μην βρεθείτε σε αυτήν την κατάσταση». «Στο σπίτι
μεγαλώνουμε το μέλλον, τους αυριανούς πολίτες, όχι
απλά παιδιά!», τόνισε.
Η Κατερίνα Κόττη, η μητέρα της Ντόρας Ζαχαριάς που δολοφονήκε στη Ρόδο ενθάρρυνε τον κόσμο
που βιώνει την απώλεια κλείνοντας με ένα αισιόδοξο
μήνυμα «Θα ενώσω την φωνή μου, για να δοθεί ένα
τέλος σε αυτά τα ειδεχθή εγκλήματα».
«Δεν διαφημίζουμε τα πρόσωπά μας, δεν ζητιανεύουμε από κανέναν πολιτικό, το μόνο που ζητάμε είναι να σταθούν δίπλα μας», επισήμανε η Ελένη
Κρεμαστιώτη, μητέρα της Ερατούς Μανωλακέλλη ενώ η Ρόζα Φωτιάδου, μητέρα της Σοφίας Σαββίδου επανέλαβε ότι θα ευχαριστήσει την πολιτεία, όταν
δείξει με πράξεις και εκείνη τον πόνο που νιώθουν τώρα
όλες αυτές οι οικογένειες.
Στο συνέδριο αυτό φιλοξενήθηκε η έκθεση “I am
not a doll” , project της καλλιτέχνιδος Ιωάννας Παρασκευά, έγινε προβολή της έκθεσης του Δημήτρη
Αστερίου “Ματωμένα Πορτραίτα”, ενώ οι παρευρισκόμενοι είχαν τη δυνατότητα να διδαχθούν βασικές
τεχνικές αυτοάμυνας από τον Ιωάννη Καλλούδη.
“Είναι χρέος των ανθρώπων της τέχνης να δημιουργήσουμε μία καλύτερη κοινωνία” υπογράμμισε ο καλλιτεχνικός bystander του Γίνε Άνθρωπος
και μουσικοσυνθέτης Αντώνης Αγγελίδης που μετά
το τραγούδι “Γαρύφαλλο στην άμμο” που συνέθεσε
στη μνήμη της Γαρυφαλλιάς προχώρησε στη σύνθεση
του “Πιο Δυνατός” ένα τραγούδι που τονίζει πως μέσα
από κάθε δυσκολία καλούμαστε να ενωθούμε όλοι και
να βγούμε πιο δυνατοί!
Τέλος, μαθητές από τα Γενικά Λύκεια Βραχατίου, Ζευγολατιού και Βέλου έστειλαν το δικό τους μήνυμα για
την εξάλειψη της έμφυλης βίας.
Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στον δήμο Βέλου-Βόχας καθώς και στο ΝΠΔΔ "Ανέλιξη" για την άψογη διοργάνωση και την προβολή ενός θέματος τόσο ευαίσθητου
όσο και καίριου κοινωνικά, που αγγίζει όλες τις ηλικίες
αλλά κυρίως τους νέους που θα διαμορφώσουν την αυριανή κοινωνία.

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν
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Βοχαϊκό: Με την έναρξη του έργου ήρθε
και η ανακοίνωση της υποψηφιότητας!
Ξεκίνησαν οι εργασίες ανάπλασης στην πλατεία του Βοχαϊκού και ο πρόεδρος της Κοινότητας
Περίανδρος Κεχαγιάς ανακοίνωσε ότι θα είναι υποψήφιος με τον Αννίβα το 2023!

Μ

πήκαν τα μηχανήματα σήμερα
στην πλατεία του Βοχαϊκού και ξεκίνησαν με εντατικούς ρυθμούς οι εργασίες ανάπλασης για την μετατροπή της
σε ένα σύγχρονο βιοκλιματικό κοινόχρηστο χώρο,
ασφαλή και ευχάριστο για τους κατοίκους της περιοχής.
Στο σημείο βρέθηκαν ο δήμαρχος Βέλου-Βόχας
Αννίβας Παπακυριάκος και ο πρόεδρος της
Κοινότητας Βοχαϊκού Περίανδρος Κεχαγιάς, ο
οποίος έλαμπε από χαρά και ικανοποίηση για το έργο.
Λίγες ώρες αργότερα ο πρόεδρος της Κοινότητας Βοχαϊκού με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα δήλωσε την πρόθεσή του να είναι υποψήφιος
με τον Αννίβα Παπακυριάκο στις εκλογές του
2023. Ο Περιάνδρος Κεχαγιάς δεν παρέλειψε – και
είναι προς τιμήν του – να αναφερθεί στην σπουδαιότητα της ανάπλασης της πλατείας, αλλά και στις
προσπάθειες και τις ενέργειες του πρώην κοινοτικού
συμβουλίου, υπό τον Σπύρο Μπιτσάκο, που είχε δρομολογήσει το έργο.
Αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει:
«Στο Βοχαϊκό τα έργα έχουν συνέχεια και συνέπεια.
Η προηγούμενη κοινοτική αρχή οραματίστηκε
και δρομολόγησε την ανάπλαση της πλατείας
και σε μας σήμερα έτυχε η χαρά να δούμε το
έργο να ξεκινάει.
Σημαντικό ρόλο σε αυτή τη συνέχεια
παίζει βέβαια ο δήμαρχος Βέλου-Βόχας
Αννίβας Παπακυριάκος που παρέμεινε πιστός
στις δεσμεύσεις του, για όλα τα έργα που
δρομολογήθηκαν και υλοποιούνται για το χωριό
μας.
Συνεχίζουμε λοιπόν το έργο μας, για το καλό
του τόπου μας, και εγώ πιστός στο καθήκον
μου που με υποχρεώνει να φροντίζω πάντα
για το συμφέρον του χωριού μας, δηλώνω
ότι το 2023 θα είμαι υποψήφιος πρόεδρος
Βοχαϊκού με το συνδυασμό του δημάρχου
μας, Αννίβα Παπακυριάκου.».
Εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι
ο Περίανδρος Κεχαγιάς είναι από τους πλέον δραστήριους προέδρους του δήμου Βέλου-Βόχας, ο οποίος έχει πολλές φορές βγει
μπροστά διεκδικώντας για το χωριό του το
καλύτερο, σε έργα αναπλάσεων, καθαριότητας, οδοποιίας, ύδρευσης, κ.ά. γεγονός που
τον καθιστά ιδιαίτερα αγαπητό στην τοπική
κοινωνία.

Τέλος, η πλατεία θα φωτίζεται επαρκώς
από καλαίσθητα φωτιστικά σώματα, τα οποία
θα είναι χαμηλής ενέργειας αλλά υψηλής

φωτεινότητας και θα διαμορφώνουν ένα περιβάλλον καλαίσθητο και ασφαλές για τους κατοίκους και
τους επισκέπτες του Βοχαϊκού.

Η ΠΡΩΤη Κορινθιακή

φρέσκια μπύρα.

Το έργο της ανάπλασης
Η είσοδος της πλατείας θα διαμορφωθεί
με διαβάσεις αναπήρων τόσο στα πεζοδρόμια όσο και στις νησίδες που θα κατασκευαστούν, ενώ το δάπεδο θα στρωθεί
με σταμπωτό και κυβόλιθους.
Στους χώρους θα προστεθούν αρκετά πράσινα στοιχεία και στοιχεία νερού. Δέντρα,
θάμνοι και αναρριχητικά φυτά που είναι
ανθεκτικά στην ατμοσφαιρική ρύπανση θα
φυτευθούν, διαμορφώνοντας χώρους που θα
λειτουργήσουν ως «πράσινες οάσεις».
Παράλληλα, τα στοιχεία νερού που θα ενταχθούν θα δημιουργούν συνθήκες φυσικής
δροσιάς, ρίχνοντας βιοκλιματικά τις θερμοκρασίες, ιδιαίτερα τις καλοκαιρινές μέρες.

www.canaldive.gr
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Νίκος Σταυρέλης: Εκτοξεύθηκαν σε τριπλάσια μεγέθη οι δαπάνες
τουριστικής και επικοινωνιακής προβολής στον Δήμο Κορινθίων
Στις δαπάνες του δήμου Κορινθίων για την
επικοινωνιακή και τουριστική προβολή αναφέρθηκε σε ανάρτησή του ο Νίκος Σταυρέλης ο
οποίος σημείωσε σχετικά:
«Στη τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού
Συμβουλίου η Δημοτική Αρχή ζήτησε την έγκριση του απολογισμού των δαπανών τουριστικής
και επικοινωνιακής πολιτικής έτους 2021 καθώς
και τον προϋπολογισμό έτους 2022.
Ενημερωτικά αναφέρουμε ότι μέσα σε δύο
χρόνια οι δαπάνες εκτοξεύτηκαν σε τριπλάσια
μεγέθη. Το 2020 εγκρίθηκαν 74.000€ (και δαπανήθηκαν 31.656€), το 2021 εγκρίθηκαν 156.800€
(και δαπανήθηκαν 122.698€), ενώ το 2022 ανήλθαν στο υπέρογκο ποσόν των 203.589 €.
Καταψηφίσαμε την πρόταση της Δημοτικής
Αρχής και τονίσαμε:
-Διαπιστώνουμε ασύστολη δαπάνη. Το ότι ο
Δήμος έχει αδικαιολόγητα υπερεπαρκές ταμεια-

κό απόθεμα δεν σημαίνει ότι πρέπει να το σπαταλάμε σε επικοινωνιακά θέματα αμφιβόλου
ποιότητας.
-Δεν υπάρχει στρατηγική στον τουρισμό.
-Δαπανήθηκαν δεκάδες χιλιάδες ευρώ για
εκτύπωση φυλλαδίων το 2021 τα οποία παραμένουν στοιβαγμένα στο δημαρχείο.
-Πέραν τούτου διαπιστώνουμε ότι στην ίδια
απόφαση της Επιτροπής 1/2022 φέρεται παρών
και καταψηφίζει ο πρώην δημοτικός σύμβουλος
κ. Μάριος Ασημακόπουλος και η ίδια απόφαση
επανεκδίδεται και ο κ. Ασημακόπουλος φέρεται
απών και φυσικά η απόφαση είναι ομόφωνη. Τι
είναι αυτά; Απαγορεύεται η μειοψηφία;
-Αντιπαρερχόμαστε βέβαια το γεγονός ότι
σημαντικό μέρος των κονδυλίων αυτών προβολής προφανώς θα χρησιμοποιηθούν για την
προεκλογική καμπάνια στις προσεχείς δημοτικές
εκλογές.», καταλήγει.

Παναγιώτης Λαμπρινός: Ντράπηκε και η ντροπή...
Με αφορμή τη μεταφύτευση από τον δήμο Κορινθίων μιας υπεραιωνόβιας ελιάς στον περίβολο του
Λαογραφικού Μουσείου Κορίνθου, ο δημοτικός
σύμβουλος Παναγιώτης Λαμπρινός έκανε την ακόλουθη ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα στην οποία
σημειώνει:
«Με μεγάλη έκπληξη είδα σήμερα στο διαδίκτυο
την μεταφύτευση μίας υπέρ αιωνόβιας ελιάς στον
αύλειο χώρο του Λαογραφικού Μουσείου στην Κόρινθο...
-Ο Δήμος είπε ο κος Δήμαρχος αγκάλιασε την καινοτόμο περιβαντολογική δράση της" ΕΡΓΟΣΕ ΑΕ"
που σκοπό έχει την διάσωση ελαιόδεντρων που βρίσκονται εντός απολλοτριωμενων εκτάσεων εκεί όπου
γίνονται εργασίες εγκατάστασης νέων γραμμών....
-Με τον τρόπο αυτό ο Δήμος μας & ο Δήμαρχος
απέδειξε με πράξεις την περιβάλλοντικη τους συνείδηση & ευαισθησία...
-Εδώ συγνώμη για την έκφραση αλλά γελούν και

οι πέτρες.... Γιατί;
-Γιατί αν θυμάστε το πρώτο έργο του κου Δημάρχου με την ανάληψη της διοίκησης του Δήμου ήταν
η εκχέρσωση 15 στρεμμάτων με ελαιόδεντρα 22/6
/2020. -Ένα θέμα που προ ημερήσιας διάταξης έθεσα
υπ όψιν του Δημοτικού Συμβουλίου..
-300 ρίζες υπεραιωνόβιων ελαιόδεντρων, καταστράφηκαν σε μία νύχτα χωρίς κάνεις να γνωρίζει τίποτα, χωρίς να έχουν εκδοθεί οι απαιτούμενες
άδειες..
-Περίπου 400t ξυλείας δόθηκαν σε εργολάβο και ο
Δήμος μετά τη δημοσιότητα που πήρε το θέμα εισέπραξε ένα ποσόν 3.720 € εάν θυμάμαι καλά ..
Για ποια περιβαντολογική συνείδηση & ευαισθησία
μας μιλάτε σήμερα... Πέρασαν ήδη δύο χρόνια για να
την αποκτήσετε & να καταλάβετε το περιβαλλοντικό
έγκλημα που κάνατε τότε...
-Ντράπηκε και η ντροπή με όλα αυτά που λέγονται
και γίνονται εκ μέρους της Δημοτικής Αρχής...».

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

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

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

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν
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Έπεσαν οι υπογραφές για την Αρχαία Δίολκο και
την περίφραξη της διώρυγας στον Ισθμό
Τις συμβάσεις υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παν. Νίκας σε επίσκεψή του στην Κόρινθο
Δύο συμβάσεις έργων στην Κορινθία, συνολικού
προϋπολογισμού περί τα 3 εκατομμύρια ευρώ υπέγραψε ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας, την Τετάρτη 4 Μαΐου, κατά την επίσκεψή
του στα γραφεία της Περιφερειακής Ενότητας, στην
Κόρινθο.
Ειδικότερα, ο περιφερειάρχης Π. Νίκας, ο οποίος είχε συνεργασία με τους αντιπεριφερειάρχες
Κορινθίας Αθηνά Κόρκα, Ανάπτυξης και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Χάρη Βυτινιώτη και Πρόνοιας
και Αλληλεγγύης Τάσο Γκιολή, υπέγραψε σύμβαση
για το προϋπολογισμού 2.100.000 ευρώ έργο προστασίας, αποκατάστασης και ανάδειξης της αρχαίας
Διόλκου. Πρόκειται για νέα εργολαβία η οποία χρειάστηκε να υπογραφεί, λόγω ζητημάτων που είχαν
δημιουργηθεί με την προηγούμενη.
Εξ άλλου, ο περιφερειάρχης υπέγραψε σύμβαση
και το για το προϋπολογισμού 800.000 ευρώ έργο
κατασκευής περίφραξης στην περιοχή της διώρυγας, στον Ισθμό της Κορίνθου, με σκοπό την ενίσχυση της ασφάλειας και την αποτροπή προσέγγισης στα χείλη του καναλιού.
Ο Π. Νίκας, επίσης, υπέγραψε με τον δήμαρχο
Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης Βλάση Τσιώτο προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του εν λόγω δήμου, προϋπολογισμού 60.000 ευρώ, για αθλητικές υποδομές στην
Δ.Ε. Ευρωστίνης.
Τέλος, ο περιφερειάρχης είχε συνάντηση με μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου του Τουριστικού Οργανισμού Λουτρακίου(Loutraki Tourism Organisation
/ LTO).

Σε εκδηλώσεις με θέμα την υποστήριξη των γυναικών η Αθηνά

Σε δύο εκδηλώσεις κοινωνικού χαρακτήρα, με κεντρικό θέμα την υποστήριξη των
γυναικών, παρέστη η αντιπεριφερειάρχης

Κορινθίας Αθηνά Κόρκα το Σάββατο 30 Απριλίου.
Ειδικότερα, η αντιπεριφερειάρχης παρέστη στο
Βραχάτι Κορινθίας, στο πλαίσιο του 2ου συνεδρίου της εκστρατείας “Γίνε Άνθρωπος”, με αφορμή
τις αλλεπάλληλες γυναικοκτονίες και με κεντρικό μήνυμα ότι η εξάλειψη της βίας είναι καθήκον
όλων μας. Το κλίμα στο συνέδριο -που συνδιοργανώθηκε από το CSI Institute και τον Δήμο Βέλου
– Βόχας, στο Alkyon Resort Hotel and Spa- ήταν
ιδιαίτερα φορτισμένο, καθώς οι περισσότερες αναφορές έγιναν στην μνήμη της Γαρυφαλιάς Ψαράκου, με καταγωγή από την περιοχή, η οποία δολοφονήθηκε από τον σύντροφο της το 2021.

Την ίδια ημέρα, εξ άλλου, η αντιπεριφερειάρχης
Κορινθίας επισκέφθηκε στην δημοτική πινακοθήκη της Κορίνθου την έκθεση φωτογραφίας με
θέμα “Γυναίκες Δυνατές”. Η δράση, έχει διοργανωθεί από το Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης
Γυναικών – Θυμάτων Βίας του Δήμου Κορινθίων.
Σκοπός της δράσης, η οποία χρηματοδοτείται
από την Ευρωπαϊκή Ενωση, μέσω του ΠΕΠ Πελοποννήσου 2014 – 2020, είναι η ευαισθητοποίηση
του κοινού για τα δικαιώματα των γυναικών και η
ενημέρωση για την ύπαρξη υποστηρικτικών δομών αντιμετώπισης της βίας.
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Γνώμη
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«Αι γενεαί πάσαι… Νικηταράς!!»
Στο Θέατρο Περιγιαλίου την Κυριακή στις 15/5/2022 και ώρα 9.

Έ

να ακόμη αριστούργημα από τη
πένα του βραβευμένου Κορίνθιου
συμπολίτη μας θεατρικού συγγραφέα, Γιώργου Α. Χριστοδούλου, όπου αυτή
την φορά, μας παραδίδει τη ζωή του Νικήτα Σταματελόπουλου σε μια αποκαλυπτική
παράσταση σκηνοθετημένη μάλιστα από
τον ίδιο !
Η «Galerie Δημιουργών», φιλοξένησε
τον θεατρικό Χειμώνα 2021-22 την συγκεκριμένη παράσταση στον χώρο της αλλά και
στο Θέατρο «Αλκμήνη» με συνεχή sold-out,
και διθυραμβικές Κριτικές.
Για πρώτη φορά ο ήρωας Νικηταράς,
(Χρίστος Γεωργίου) σε θεατρική σκηνή,
μαζί με την ψυχιατρικά διαταραγμένη κόρη
του!! (Σάρα Τερζή)
Ένας ήρωας του 1821, που έσπασε τρία
σπαθιά στα Δερβενάκια και που ποτέ δεν
καταδέχτηκε να πάρει λάφυρα.
Που είδε την κόρη του να τρελαίνεται,
επειδή τον αντίκρισε μες στα αίματα. Που
είδε μετά την επανάσταση να βγάζουν το
καλύβι του σε πλειστηριασμό!
Που φυλακίστηκε άδικα για 2 χρόνια σ
ένα σκοτεινό κελί, υπομένοντας άγριους
ξυλοδαρμούς και εξευτελισμούς με αποτέλεσμα να τυφλωθεί. Που αναγκάστηκε να
γίνει ζητιάνος, για να επιβιώσει αυτός και η
οικογένειά του.
Ένα σύμβολο, ένας Έλληνας, που σε
όλη του τη ζωή πολέμησε για μια πατρίδα
ελεύθερη, αλλά ουδείς δεν γνωρίζει μέχρι
σήμερα, που βρίσκεται ο τάφος του…(!!!)
Μια σπαραχτική-ανθρώπινη παράσταση,
που θα συγκινήσει και τον πιο σκληρό θεατή!!
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ:
Κείμενο-σκηνοθεσία: Γιώργος Α. Χριστοδούλου
Μουσική: Ραφαήλ Πυλαρινός
Φωτισμοί-ήχοι: Τάσος Ιωάννου
Σκηνικά-κουστούμια: Δήμητρα Καββαδά
Βοηθός σκηνοθέτη: Σάββας Σουρμελίδης
Φωτογραφίες-Βαγγέλης Λουτρώτης,
Μάνος Βλαστός

τη», «Ομφάλιος Λώρος», «Πηνελόπη
Δέλτα», «Λέλα Καραγιάννη η μάνα της
αντίστασης», «Το Βαλς της Κόκκινης βροχής», «Το ζεϊμπέκικο της Τζοκόντας», «Η
κούνια», «Η Γκιλοτίνα», «ΕΠΤΑ», «Κύριε
Αττίκ… τελειώσαμε.», «Ο Θεός έβαλε την
υπογραφή του…Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», «Όταν η Φόνισσα συνάντησε την
Μήδεια», 2. «Μια δίκη παρωδία… Γεώργιος Καραϊσκάκης», «Αι γενεαί αι πάσαι…
Νικηταράς!!». «Η Δίκη των έξι», «Ένα
γράμμα απ’ τη Μικρά Ασία». ενώ σε ελεύθερη ποίηση έγραψε το έργο, «Ηρώδης ο
Αττικός!». Τέλος, έχει γράψει και σκηνοθετήσει την μουσικοθεατρική παράσταση της
Πηγής Λυκούδη, «Σμύρνης Θυμιάματα»
όπου το καλοκαίρι του 22 θα περιοδεύσει
σε Ελλάδα και εξωτερικό.
Τα έργα του έχουν παρουσιαστεί σε σκηνές από καταξιωμένους σκηνοθέτες και
ηθοποιούς. Τα περισσότερα είναι βραβευμένα από διάφορους φορείς. (Ακαδημία
Τέχνης, Εθνικό Θέατρο, Δήμους, Υπουργείο Πολιτισμού, Ουνέσκο κλπ), Αποσπάσματα έργων του, έχουν μεταφραστεί και
διδάσκονται σε Πανεπιστήμια των ΗΠΑ σε
τμήματα κοινωνιολογίας. Είναι μέλος της
Ένωσης Θεατρικών Συγγραφέων.
Εδώ και πολλά χρόνια, δίνει διαλέξεις
σε φοιτητές, ως θεατρικός συγγραφέας και
κριτικός θεάτρου, σε Δραματικές Σχολές
και σε Πανεπιστήμια των ΗΠΑ.

info
Δημόσιες σχέσεις: Χριστιάνα Φωτιάδη
ΕΡΜΗΝΕΥΟΥΝ ΟΙ ΗΘΟΠΟΙΟΙ
Χρίστος Γεωργίου (Νικηταράς) -- Σάρα
Τερζή (τρελο-Σοφιά)

Ο συγγραφέας
Ο Γιώργος Α. Χριστοδούλου μεγάλωσε
στο Βέλο με καταγωγή το ορεινό Καίσαρι
Κορινθίας. Έχει εργαστεί σε εφημερίδες
περιοδικά, και ραδιόφωνα,
Έχει γράψει:
ΒΙΒΛΙΑ: «Ο Λόφος της Ειρήνης», «Ιστορίας Λόγος», «Ορατός κύκλος», «Το δά-

ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟ

Ι. Π. ΔΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΓΡΑΕΡΙΟ
ΑΣΣΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΗΛ. 27410 87149

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Διανομή κατ’ οίκον

κρυ της Τζοκόντας», και «Ο Γλύπτης και η
κοιμωμένη του».
ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ: «Η γυναίκα Ανεμώνη», «Γιαννούλης Χαλεπάς, η κοιμωμένη
μου», «Ξανθίππη η γυναίκα του Σωκρά-

ΘΕΑΤΡΟ ΠΕΡΙΓΙΑΛΙΟΥ
Κυριακή 15 Μαΐου 2022
Ώρα προσέλευσης: 20.30
Ώρα έναρξης: 21:00
Γενική είσοδος: 10 ευρώ
Για κρατήσεις θέσεων:
27410 86330,6989 189368

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Οικονομία
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Στο Επιμελητήριο Κορινθίας ο Γιάννης
Μανιάτης για την ενεργειακή κρίση
Στην εκδήλωση, θα συμμετάσχει και ο Βλάσης Οικονόμου,
Διευθυντής του Ινστιτούτου Ευρωπαϊκής Ενεργειακής και Κλιματικής Πολιτικής

Το Επιμελητήριο Κορινθίας με
χαρά φιλοξενεί τον Καθ. Γιάννη Μανιάτη, πρ. Υπουργό Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής,
ως βασικό ομιλητή στη νέα ενημερωτική εκδήλωση με το επίκαιρο
θέμα ‘’Ενεργειακή κρίση: Ευρωπαϊκές και Ελληνικές Διαστάσεις’’.
Στην εκδήλωση, θα συμμετάσχει
και ο Βλάσης Οικονόμου, Διευθυντής του Ινστιτούτου Ευρωπαϊκής
Ενεργειακής και Κλιματικής Πολιτικής, Άμστερνταμ, Ολλανδία, παρουσιάζοντας το θέμα ‘’Το στοίχημα της
ενεργειακής εξοικονόμησης και της
καθαρής ενεργειακής μετάβασης –
Λάθη, προοπτικές και ευκαιρίες!’’
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα, 9 Μαΐου 2022 και
ώρα 18:30μμ στην αίθουσα του Αμφιθεάτρου του Επιμελητηρίου Κορινθίας (Ερμού 2, Κόρινθος) και θα
μεταδοθεί και online μέσα από την
σελίδα και το zoom του Επιμελητηρίου Κορινθίας.

Ο Γιάννης Μανιάτης έχει διδακτορικό ως μηχανικός και είναι διπλωματούχος αγρονόμος τοπογράφος
μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου
Πολυτεχνείου. Από το 1995 διετέλεσε
Αναπληρωτής Καθηγητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Είναι Αναπληρωτής Καθηγητής του
Πανεπιστήμιου Πειραιώς από το 2002.
Επίσης, αποτελεί Επισκέπτη Καθηγητή
στο Πανεπιστήμιο της Βόννης στο Ινστιτούτο Οικονομικής Γεωγραφίας.
Εκλέχθηκε για πρώτη φορά βουλευτής το 2004 στην Αργολίδα με την
στήριξη του ΠΑΣΟΚ. Στην συνέχεια
επανεκλέχθηκε στις εθνικές εκλογές
του 2007, του 2009, του Μαΐου και Ιουνίου του 2012, καθώς και του Σεπτεμβρίου 2015.
Από τις 7 Οκτωβρίου 2009 ως τις 21
Ιουνίου 2012, διετέλεσε Υφυπουργός
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Από τις 25 Ιουνίου 2013
μέχρι τις 27 Ιανουαρίου 2015, διετέλεσε Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
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Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Ανάπτυξη και αναβάθμιση πληροφοριακών συστημάτων
και ηλεκτρονικών υποδομών του Επιμελητηρίου
πρόγραμμα παρουσίασαν ο Διευθυντής
της ΕΥΔΕΠ, κος Αντώνης Ψαράκης και
ο Υπεύθυνος Εμπορικού Τμήματος της
Knowledge, κος Νίκος Ζώτος.
Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση
για ανάπτυξη / αναβάθμιση πληροφοριακών συστημάτων και ηλεκτρονικών
υποδομών, για ανταλλαγή πληροφοριών και ενημέρωσης προς όφελος των
επιχειρήσεων – μελών του Επιμελητηρίου, των δημοσίων φορέων, των
ιδιωτών – επιχειρήσεων, των πολιτών
και των επισκεπτών της Περιφέρειας
Πελοποννήσου.

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]

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

ΙΑΤΡΕΙΟ:

e-mail: korantaniskonstantinos26@gmail.com

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

Ολοκληρώθηκε η πρώτη εκδήλωση
παρουσίασης της πράξης «Ανάπτυξη και
αναβάθμιση πληροφοριακών συστημάτων και ηλεκτρονικών υποδομών του
Επιμελητηρίου Κορινθίας» με Κωδικό
ΟΠΣ 5052202 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020».
Την εκδήλωση χαιρέτησαν ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κορινθίας, κος
Παναγιώτης Λουζιώτης, η Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Κορινθίας, κα Αθηνά Κόρκα, ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης
Ανάπτυξης και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, κος Χάρης Βυτινιώτης ενώ το

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

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Ιστορικά - Βιβλίο
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Βασίλης Ρώτας: Ο ιδεολόγος αγωνιστής,
ο εργάτης των γραμμάτων

Ο

Γεννήθηκε στο Χιλιομόδι στις 5 Μαΐου 1889 και άφησε ανεξίτηλη
τη σφραγίδα του στα Ελληνικά Γράμματα αλλά και στο ελληνικό τραγούδι

Βασίλης Ρώτας είδε το φως του ήλιου για
πρώτη φορά στις 5 Μάη 1889 στο Χιλιομόδι Κορινθίας. Ήταν γιος μιας φτωχής
οικογένειας χωρίς σταθερό εισόδημα και
γι’αυτό το λόγο η οικογένειά του μετακομίζει αρχικά στην Κόρινθο και το 1903 εγκαθίσταται οριστικά
στην Αθήνα.
Ο Ρώτας τελείωσε με άριστα το Βαρβάκειο, έχοντας από νωρίς ξεχωρίσει ως ιδιαίτερη προσωπικότητα μεταξύ των συμμαθητών του, καθώς η μεγάλη του αγάπη για την ευρύτερη μελέτη αλλά και η
αντισυμβατική του συμπεριφορά είχαν εκδηλωθεί
από νωρίς. Το πρώτο του ποίημα το έγραψε στην
Α´ Δημοτικού και το πρώτο του διήγημα στην Β´
Γυμνασίου.
Τελειώνοντας το σχολείο, γράφτηκε κρυφά στην
Ιατρική Σχολή και στην συνέχεια στην Φιλοσοφική
Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών στην οποία φοίτησε ως το 1910. Εκεί γνωρίστηκε και συνδέθηκε
με βαθιά φιλία με τους Κώστα Βάρναλη και Μάρκο
Αυγέρη.
Εκείνη τη χρονιά, το 1910, ίδρυσε μαζί με δημοτικιστές και προοδευτικούς συμφοιτητές του την
«Φοιτητική Συντροφιά», ένα πυρήνα ζύμωσης του
πιο προοδευτικού τμήματος της νεολαίας. Οι συζητήσεις και οι δράσεις τους ήταν γύρω από μια σειρά
καυτά ζητήματα της εποχής, κοινωνικά, πολιτικά
και πολιτιστικά.
Στους Βαλκανικούς Πολέμους υπηρέτησε ως
έφεδρος αξιωματικός. Κατά τη διάρκεια του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου πιάστηκε αιχμάλωτος και κλείστηκε στα στρατόπεδα του Γκέρλιτς και του Βερλ
στη Γερμανία. Επιστρέφοντας στην Ελλάδα, πήρε

μέρος στη Μικρασιατική Εκστρατεία και τη διετία
1921-1922 υπηρέτησε ως στρατιωτικός ακόλουθος
στην ελληνική πρεσβεία του Βερολίνου.
Αποστρατεύτηκε το 1927, «ως παθών εν πολέμω» και τέθηκε σε πολεμική διαθεσιμότητα με το
βαθμό του συνταγματάρχη.
Ήδη από το 1917 με το ψευδώνυμο «Βασίλης
Κορίνθιος» είχε κυκλοφορήσει την πρώτη του
ποιητική συλλογή «Το τραγούδι των σκοτωμένων

- κρυφός καημός» ενώ το 1924 κυκλοφόρησε η
πρώτη του μεταφραστική εργασία, η «Άννα Καρένινα» του Λέοντος Τολστόι.
Το 1921 νυμφεύτηκε την παιδική του φίλη Κατερίνα Γιαννακοπούλου, με την οποία απέκτησε τρία
παιδιά: τον γιατρό Ρένο Ρώτα, την ηθοποιό και συγγραφέα Μαρούλα Ρώτα (απεβίωσε το 1996) και τον
ΓΥΡΙΣΤΕ ΣΕΛΙΔΑ
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Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

λοκοτρώνης ή Η νίλα του Δράμαλη, Καραγκιόζικα
Α΄ και Β΄ αλλά και τους στίχους πολλών γνωστών
τραγουδιών όπως «Το Χριστινάκι» που μελοποίησε
ο Γιάννης Σπανός, το «Γελαστό Παιδί» που τραγούδησε η Μαρία Φαραντούρη, ο «ύμνος του ΕΑΜ», και
άλλα πολλά στα περισσότερα εκ των οποίων τη μουσική έχει γράψει ο Μίκης Θεοδωράκης.
Στην τελευταία του συνέντευξη στον Δ. Γκιώνη
τα λόγια του έμειναν υποθήκη για τους νέους κάθε
γενιάς: «… Να 'ναι πάντα έτοιμοι γι’ αγώνες για την
ελευθερία και την ειρήνη και να 'ναι τίμιοι, συνεπείς, υπεύθυνοι και σεμνοί. Να κρατάνε άγρυπνο
και νηφάλιο το πνεύμα του ελέγχου κι όποιον βλέπουν να διψάει για επιβουλή κι εξουσία να τον παραμερίζουν αμέσως. Και να μην ξεχνούν ποτέ πως
εξουσία δίκαιη δεν υπάρχει».
συνθέτη και μουσικοπαιδαγωγό Νικηφόρο Ρώτα
(1929-2004).
Κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής εντάχθηκε στο ΕΑΜ και οργάνωσε το «Θεατρικό Σπουδαστήριο», στο οποίο δίδαξαν μεταξύ άλλων ο
Μάρκος Αυγέρης, η Σοφία Μαυροειδή - Παπαδάκη,
ο Μάνος Κατράκης και ο Γιάννης Τσαρούχης, καθώς και το «Θέατρο στο Βουνό» το 1944, σε συνεργασία με μέλη της ΕΠΟΝ. Έγραψε τους στίχους του
«Ύμνου του ΕΑΜ» πάνω στη μουσική του γνωστού
τραγουδιού «Κατιούσα», που συνέθεσε το 1938 ο
Ρώσος συνθέτης Ματβέι Μπλάντερ.
Ο Ρώτας δημοσίευσε -πριν και μετά τον πόλεμοποιήματα, διηγήματα και θεατρικά έργα, ενώ κατέχει ξεχωριστή θέση στην ιστορία του νεοελληνικού
θεάτρου για τη μετάφραση των απάντων του Σέξπιρ. Ιστορική έμεινε η μετάφραση της κωμωδίας του
Αριστοφάνη «Όρνιθες», που ανέβηκε τον καλοκαίρι
του 1959 από το Θέατρο Τέχνης και προκάλεσε σάλο
για τη σκηνοθετική ματιά του Καρόλου Κουν.
Άρθρα του, χρονογραφήματα, κριτική θεάτρου
και μαρτυρίες δημοσιεύτηκαν στον παράνομο τύπο
της Κατοχής, στα περιοδικά «Καλλιτεχνικά Νέα»,
«Ελεύθερα Νέα» και «Νεοελληνικά Γράμματα», στις
εφημερίδες «Βραδυνή», «Πρωία», και «Εστία», καθώς και στα περιοδικά «Θέατρο» του Κώστα Νίτσου
(1961-1965) και «Λαϊκός Λόγος» (1965-1967).
Το 1963 στέλνει επιστολή διαμαρτυρίας στην εφημερίδα «Τα Νέα» για τους εξόριστους και κρατούμενους αγωνιστές. Το 1964 του αποδίδεται το δίπλωμα
του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών. Το 1967 συλλαμβάνεται από την χούντα και εξορίζεται στην
Γυάρο. Επιστρέφοντας στη Νέα Μάκρη όπου μένει
με τη σύντροφό του Βούλα Δαμιανάκου δίνει συνεντεύξεις σε ξένους δημοσιογράφους και στέλνει δέματα και χρήματα στους κρατούμενους της Γυάρου.

Το 1974 ολοκληρώνει την μετάφραση όλων των
θεατρικών και ποιητικών έργων του Σαίξπηρ, καρπός τεράστιας δουλειάς σε συνεργασία με την Δαμιανάκου. Το εγχείρημα αυτό ολοκληρώθηκε και
εκδοτικά το 1985.
Μια επιπλέον πτυχή του έργου του Βασίλη Ρώτα
αποτελεί η συγγραφή των κειμένων 47 τευχών
από την περίφημη σειρά «Κλασσικά Εικονογραφημένα» με την οποία πραγματικά μεγάλωσαν παιδιά για δύο δεκαετίες περίπου, ενώ το εγχείρημα
δεν επανελήφθη. Υπάρχουν μόνο οι επανεκδόσεις.
Ο Βασίλης Ρώτας έγραψε πολλά θεατρικά έργα,
μοναδικά στο είδος τους, όπως: «Να ζει το Μεσολόγγι», Ρήγας ο Βελεστινλής, Ελληνικά νιάτα, Κο-

Πέθανε το 1977 στην Αθήνα σε ηλικία 88 ετών.
Πηγές:
• Θανάσης Ν. Καραγιάννης "Ο Βασίλης Ρώτας και το
έργο του για παιδιά και εφήβους", Αθήνα 2007
• https://www.902.gr/eidisi/politismos/18628/vasilisrotas-anthropos-tis-tehnis-kai-toy-agona
• https://www.sansimera.gr/biographies/1633
• https://www.efsyn.gr/themata/
peridiabainontas/111830_dikaii-exoysia-denyparhei

Έρευνα - κείμενα-επιμέλεια:
Γιώτα Χρ. Αθανασούλη
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Γράφει η ΛΙΤΣΑ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ

ΈΛΕΝΑ ΜΠΟΛΟΝΆΣΗ

Ο ΛΟΦΟΣ ΤΟΥ ΕΡΝΙΟΝ  
Εκδόσεις 24γράμματα
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Αστυνομική λογοτεχνία
ISBN: 978-618-20107-61
Σελίδες: 288
Έτος κυκλοφορίας: 2020

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ
Τα παιδικά γέλια σβήνουν απότομα
στον λόφο του Ερνιόν. Η Σοφία χάνει
τον τρίχρονο Άγγελό της, σε μια φαινομενικά αναίτια ένοπλη επίθεση. Ο
πρώην άντρας της, ο Κέβιν, επιστρέφει
βίαια, όμως η Σοφία δεν είναι πια η ίδια.
Ορθώνοντας το ανάστημά της στην
κακοποίηση, βρίσκεται καταπλακωμένη από το παγωμένο άψυχο σώμα
του Κέβιν στο σαλόνι της. Στη φυλακή,
ανάμεσα σε ειδεχθείς εγκληματίες, η
επιβίωσή της μετατρέπεται σε παιχνίδι
με σκοτεινούς κανόνες. Αποκαλύψεις,
σκιές από το παρελθόν αλλάζουν τα
δεδομένα της. Τίποτα δεν είναι όπως
φαίνεται. Η Σοφία μαθαίνει με σκληρό
τρόπο πως «η αγάπη είναι προνόμιο
των γενναίων». Για να κερδίσει ξανά τη
ζωή που έχασε και να βρει το μυστικό
που της στέρησε τον γιο της, θα πρέπει
να γυρίσει εκεί όπου άρχισαν όλα, στον
λόφο του Ερνιόν.

Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΜΑΣ
Ένα εξαιρετικό αστυνομικό μυθιστόρημα, που με συνεπήρε από τις
πρώτες κιόλας σελίδες του. Μπορεί
να είναι το πρώτο συγγραφικό πόνημα της κυρίας Μπολονάση, αλλά αν η
ίδια προσέξει, έχει όλα τα φόντα να
εξελιχθεί σε μια μετρ του είδους. Δεν

βραβεύτηκε τυχαία στον 38ο Λογοτεχνικό διαγωνισμό της Πανελλήνιας
΄Ενωσης Λογοτεχνών(ΠΕΛ).
Η ιδιότητα της συγγραφέα παντρεύεται αριστοτεχνικά με την επαγγελματική της. Το αποτέλεσμα είναι απόλυτα ικανοποιητικό.
Παρ’ όλο που πρόκειται για αστυνομικό μυθιστόρημα, δεν έχει αυτή
την παραδοσιακή dark ατμόσφαιρα
που έχουν πολλά άλλα στο είδος του.
Ίσα ίσα που διατηρεί μια πολύ καλή
ατμόσφαιρα, έτσι ώστε να μας πείσει
για τις πραγματικές του διαστάσεις.
Έχει και κοινωνικές προεκτάσεις,
μιλάει ξεκάθαρα για το θέμα της ενδοοικογενειακής βίας, το οποίο έχει
ως συνέπεια να μετατρέπει το θύμα
σε θύτη. Δεν αναλώνεται μόνο στην
εξιχνίαση κάποιου εγκλήματος, αλλά
μας δίνει πολύ καθαρές εικόνες διαβίωσης εγκλείστων σε σωφρονιστικό
ίδρυμα, καθώς και τον αγώνα που
κάνουν όσοι αποφυλακίζονται και
προσπαθούν να ενσωματωθούν και
πάλι στην κοινωνία.
Μπορεί χωρικά να διαδραματίζεται
σε κάποια πόλη των ΗΠΑ, αλλά τέτοια
θέματα συμβαίνουν σε όλα τα πλάτη
και μήκη της γης. Ακόμα κι εδώ, στην
Ελλάδα μας. Η ηρωίδα της ιστορίας
βιώνει απίστευτα πράγματα, κι εμείς
γινόμαστε κοινωνοί σε ό,τι της συμβαίνει. Η συγγραφέας καταφέρνει και
μας μεταφέρει όλον τον συναισθηματικό της κόσμο. Η δευτεραγωνιστές
δεν περιττεύουν καθόλου, παίζουν
κι αυτοί καίριο ρόλο στην εξέλιξη
της ιστορίας και μερικοί δυστυχώς,
κρύβουν τον πραγματικό τους εαυτό.
Άβυσσος η ψυχή του ανθρώπου, έτσι

Προσωπικά αναμένω μια ανάλογη συνέχεια.
Αγαπητοί φίλοι του είδους, σας
συνιστώ να το απολαύσετε!

Λίγα λόγια για την συγγραφέα

δεν λένε οι πρόγονοί μας;
Μια γραφή στρωτή, αβίαστη, χωρίς
φλυαρίες, δεν κουράζει στο ελάχιστο,
μια ιστορία δεμένη, καλογραμμένη με
αγωνία, σασπένς και ανατροπές, με
την πλοκή να μας δένει μαζί της από
την πρώτη κιόλας σελίδα.

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

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

Η Έλενα Μπολονάση γεννήθηκε στην
Αθήνα. Είναι Δικηγόρος (ΔΣΑ Αθηνών)
– Εγκληματολόγος και Φιλόλογος. Διδάσκει «Εγκληματολογία», «Ανακριτική»,
«Πνευματική Ιδιοκτησία και Συγγενικά
Δικαιώματα» στην Tabula Rasa. Ασχολήθηκε με το τηλεοπτικό ρεπορτάζ και
αρθρογραφία πολιτιστικού περιεχομένου
σε συνεργασία με γνωστές ιστοσελίδες.
Έχει τιμηθεί από την Ένωση Σεναριογράφων Ελλάδας με 1ο και 3ο Βραβείο για
τα σενάριά της και από την Πανελλήνια
Ένωση Λογοτεχνών για το μυθιστόρημα
«Ο λόφος του Ερνιόν».
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μέρος στις συνεδριακές διαδικασίες.

ΣΥΝΕΧ. ΑΠΟΤΗ ΣΕΛ. 5

Οι θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. έχουν εκφραστεί δημόσια κατ’ επανάληψη και θα
ήταν υπερβολή να τις αναδιατυπώσω σε
μια μικρή συνέντευξη. Θα περιοριστώ λοιπόν στην πρόταση των 5+1 σημείων που
παρουσιάστηκαν από τον πρόεδρο Αλέξη
Τσίπρα στο συνέδριο.
1) Στόχος, από τις πρώτες μέρες της
προοδευτικής κυβέρνησης, να καταγραφεί στα τιμολόγια του καταναλωτή μείωση
τουλάχιστον κατά 50% των αυξήσεων που
έχουν δει από την έναρξη του ράλι της
ακρίβειας. Δεσμευόμαστε για αύξηση του
κατώτατου μισθού στα 800 ευρώ. Δεσμευόμαστε για αποκατάσταση του «Δ» της ΔΕΗ
και επαναφορά της εταιρείας σε στρατηγική υπεράσπισης της κοινής ωφέλειας και
όχι της αύξησης των κερδών των μετόχων
της…Δεσμευόμαστε να φορολογήσουμε
τα υπερκέρδη στην ενέργεια, που μέχρι
σήμερα τα υπολογίζουμε στο 1,5 δισ. ευρώ
και να τα αποδώσουμε όλα στους καταναλωτές.
2) Δεσμευόμαστε όχι μόνο με την αύξηση του κατώτατου μισθού, αλλά και με την
επαναφορά όλων των ρυθμίσεων που κατήργησε η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Για την
αιτιολογημένη απόλυση, για το οκτάωρο,
για τις συλλογικές συμβάσεις και τηνεπαναφορά των διαπραγματεύσεων, για την
επανίδρυση του ΣΕΠΕ, για τη θέσπιση αυστηρών κανόνων που θα βάζουν φραγμό
στην ασυδοσία των απολύσεων, του ελαστικού ωραρίου και της μαύρης εργασίας.
Αλλά και για την σταδιακή εφαρμογή του
35άωρου χωρίς μείωση των αποδοχών.
3) Δεσμευόμαστε για άμεση ρύθμιση
των χρεών τους που δημιουργήθηκαν
στη περίοδο της πανδημίας. Με διαγραφή
μέρους της ονομαστικής τους αξίας και
τουλάχιστον 120 δόσεις για το υπόλοιπο. Σε
αυτή τη κατεύθυνση δεσμευόμαστε ταυτόχρονα για την ενεργοποίηση ισχυρών
χρηματοδοτικών προγραμμάτων από την
Αναπτυξιακή Τράπεζα για μμε και αγρότες,
και ιδιαίτερα για προγράμματα μικροπιστώσεων.
4) Ενίσχυση της υγειονομικής περίθαλψης για όλους με ένα Νέο ΕΣΥ, αλλά και
των απόμαχων της εργασίας, των συνταξιούχων. Το νέο ΕΣΥ αποτελεί εμβληματική
μας δέσμευση αλλά και υποχρέωση μετά
τη δραματική εξέλιξη της πανδημίας στη
χώρα μας.Δεσμευόμαστε να πολλαπλασιάσουμε τις δομές πρωτοβάθμιας υγείας
από τις 127 που λειτουργούν σήμερα στις
380 σε όλη τη χώρα.
Σε ό,τι δε αφορά τους απόμαχους της
εργασίας, τους εξαπατημένους από τον κο
Μητσοτάκη συνταξιούχους, δεσμευόμαστε
ότι το σχετικό κονδύλι που τους στέρησε
η κυβέρνηση προκειμένου να καλύψει τη
μαύρη τρύπα της ιδιωτικοποίησης της επικουρικής ασφάλισης, θα επιστρέψει στους,
θεσπίζοντας ξανά τη 13η Σύνταξη.
5) Δεσμευόμαστε με ένα ολιστικό σχέδιο
για τη Δημόσια Παιδεία που θα ενισχύσει
τη πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, με τις αναγκαίες προσλήψεις
δασκάλων και καθηγητών και θα απλοποιήσει τη δυνατότητα πρόσβασης στη τριτοβάθμια εκπαίδευση, θεσπίζοντας την ελεύθερη πρόσβαση σε όσα ΑΕΙ η ζήτηση και οι
προσφερόμενες θέσεις το επιτρέπουν.
Δεσμευόμαστε να ενισχύσουμε το
δικαίωμα των νέων στη στέγη. Με ένα

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Ο φόβος και η ανασφάλεια θα μπορέσουν
να δώσουν τη θέση τους στην ελπίδα και
την κοινωνικοοικονομική ισορροπία, μόνο
αν ο λαός απορρίψει τις πολιτικές που
εφαρμόζονται
πρόγραμμα που θα εξασφαλίζει ισχυρή
δημόσια στήριξη στα νέα ζευγάρια για τα
πρώτα δύσκολα χρόνια. Με τη δημιουργία
μιας τράπεζας στέγης και συνδυασμένες
παρεμβάσεις ώστε να αποκτήσουμε σημαντικό απόθεμα κατοικιών προς διάθεση σε
νέα ζευγάρια.
Αυτές είναι οι πέντε άμεσες βασικές δεσμεύσεις που θα νομοθετηθούν και θα αρχίσουν να αποδίδουν καρπούς τις πρώτες
100 μέρες της προοδευτικής διακυβέρνησης, συν μία ακόμα: Την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της χώρας.
Το κόμμα σας έρχεται από ένα συνέδριο
στο οποίο υπήρξαν και διάφορες εντάσεις
και οδηγείται σε κάλπες στις 15 Μαΐου για
Κεντρική Επιτροπή και Πρόεδρο. Τι αφορά
αυτή η διαδικασία; Πώς θα γίνει η εκλογή
του προέδρου από τη βάση;
Τα συνέδρια για τα πολιτικά κόμματα,
είναι πεδία ζυμώσεων, προβληματισμού,
και συγκερασμού απόψεων & ιδεών. Ένα
τέτοιο, δυναμικό,και πολύ ενδιαφέρον
ήταν το δικό μας, που διεξήχθη πριν δεκα-

πέντε μέρες, το οποίο θα ολοκληρώσει τις
εργασίες του στις 15 του Μάη, με την εκλογή Κεντρικής Επιτροπής και προέδρου.Η
διαδικασία είναι μια κομματική διαδικασία,
αφορά μόνο στα μέλη του κόμματος και γι
αυτούς που θα έρθουν, δεν είναι μέλη και
θα γίνουν. Δεν είναι ευκαιριακή, και φιλοδοξεί να είναι αξιόπιστη και να παράξει πολιτικό αποτέλεσμα. Ως ανοιχτή στον κόσμο
(φίλους, μη μέλη και απλούς ψηφοφόρους)
θα παράσχει τη δυνατότητα να συμμετάσχουν όσοι το επιθυμούν, εγραφόμενοι
ως νέα μέλη. Η διαδικασία είναι απλή. Μια
φόρμα εγγραφής μέλους θα συμπληρώνεται στο περιθώριο της διαδικασίας με τα
απαραίτητα στοιχεία ταυτοποίησης νέου
μέλους. Η εγγραφή θα γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο και θα εξασφαλίζει με αξιοπιστία την ταυτοποίηση του νέου μέλους. Η
δυνατότητα συμμετοχής των νέων μελών,
στις αποφάσεις μέσω ψηφοφορίας, στην
παρούσα φάση, αφορά μόνο στην εκλογή
του προέδρου. Για την εκλογή των μελών
της Κ.Ε.,δικαίωμα ψήφου έχουν μόνον οι
εκλεγμένοι σύνεδροι, όσοι δηλαδή έλαβαν

Τελικά, κύριε Χασάπη, πού έχει τεθεί ο
πήχυς) για την εκλογή του προέδρου και
της ΚΕ του κόμματός σας από την βάση; Τι
πιστεύετε ότι θα αποκομίσετε από αυτή τη
διαδικασία;
Η εκλογή του προέδρου από τη βάση,
είναι μια απόφαση η οποία υιοθετήθηκε με
ευρεία πλειοψηφία από τους συνέδρους
κατά το πρόσφατο συνέδριο. Η διαφορά
στη διαδικασία όπως θα διαπιστώσετε, κι
όπως προηγουμένως σας ανέφερα, βρίσκεται στο ότι, δεν καλούμε οποιονδήποτε να προσέλθει στην κάλπη, αλλά αυτούς
που είναι μέλη του κόμματος ή επιθυμούν
να γίνουν την ημέρα της ψηφοφορίας.
Δίνουμε τη δυνατότητα εγγραφής σε νέα
μέλη, έτσι ώστε να παράσχουμε τη δυνατότητα σε όσο το δυνατόν περισσότερους
πολίτες φίλους μας, και ψηφοφόρους του
κόμματος, να συμμετάσχουν αποφασιστικά
στην διαμόρφωση των πολιτικών που έχει
ανάγκη ο τόπος. Ο πήχυς έχει να κάνει με
τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του εκλογικού
σώματος και όχι με αυστηρά τις ποσοτικές
εκτιμήσεις. Εννοείται φυσικά, πως όσο
μεγαλύτερος αριθμός συμπολιτών συμπορευτεί μαζί μας στον κοινωνικό και
πολιτικό μας αγώνα, θα είναι κέρδος. Γιατί
θα συγκροτήσουν ένα ενεργό πλέον τμήμα
της κοινωνίας που θα έχει λόγο και δύναμη στην πολιτική μας παρουσία. Μεγάλος
αριθμός άφωνων ψηφοφόρων, θα είναι
μόνον για το φαίνεσθαι ενώ ένας ικανός
αριθμός ενεργών ψηφοφόρων-μελών, θα
είναι το ουσιαστικό όφελος.

