ΣΏΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΠΛΑΝΉΤΗ.
Διήμερο Εκδηλώσεων
από τον δήμο Σικυωνίων
για την Παγκόσμια Ημέρα
■ σελ. 18
Περιβάλλοντος
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Stymphalia Lake Run 2022

Με
Με μεγάλη
μεγάλη επιτυχία
επιτυχία οι
οι μυθικές
μυθικές
διαδρομές
διαδρομές της
της λίμνης
λίμνης

■ σελ.

15-16

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ

Βραχάτι: Tα 700.000€ από το ΕΣΠΑ και
η δήλωση στήριξης του Δαληβίγκα

Διπλή επιτυχία για
το 1ο ΓΕΛ Κιάτου
Διακρίσεις από τον Κων. Χριστοδούλου στον
Πανελλήνιο Διαγωνισµό Φυσικής και στον
■ σελ. 3
αντίστοιχο Χηµείας
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ

Καλοκαιρινή δηµιουργική
απασχόληση για όλα τα παιδιά
Σκοπός του προγράµµατος είναι τα παιδιά να
ξεκουραστούν και να περάσουν τις ώρες τους
δηµιουργικά και ευχάριστα

■ σελ.

10

Ξεκίνησαν τα έργα στο
αλιευτικό καταφύγιο
– Αυτοψία από την
αντιπεριφερειάρχη
Κορινθίας Αθηνά
Κόρκα – Ικανοποίηση
από Αννίβα και
δήλωση στήριξης από
τον Γ. Δαληβίγκα
■ σελ.

9

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Άσκηση επί χάρτου,
εκκένωσης του
Αμονίου παρουσία του
Υπουργού Στυλιανίδη
■ σελ.

12
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Η σελίδα του Λέωντος...

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

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

Θ

ερμή υποδοχή έτυχε ο πρωθυπουργός μας κατά την επίσκεψη
στα ΗΠΑ. Λογικό είναι. Κι εμείς αν μας
τύχαινε πελάτης να μας αφήσει μερικά
δις σε ψώνια, κόκκινο χαλί θα του στρώναμε. Αλλά που τέτοια τύχη!!!

Α

ν η ΗΠΑ ήταν καλός σύμμαχος και
τόσο πιστός, όπως είμαστε εμείς,
κατά τον πρωθυπουργό μας, δεν έχει
παρά να αναγνωρίσει τα νόμιμα σύνορά
μας, εδαφικά, θαλάσσια, υποθαλάσσια,
και εναέρια, αντί να κάνει την πάπια και
να πουλάει όπλα μια σε μας και μια στην
Τουρκία. Για να συνεννοούμαστε!!!

Ε

πιτέλους αναβαθμίστηκε το κύρος
της χώρας μας διεθνώς και πλέον
ο λόγος του ηγέτη μας αξιολογείται ως
ρητορικό αδαμαντωρυχείο, σύμφωνα
με το επίσημο αφήγημα.
Χαράς Ευαγγέλια βέβαια, αλλά οι Ρώσοι
ετοιμάζονται να μας βομβαρδίσουν, οι
Τούρκοι σε λίγο θα κάνουν γεωτρήσεις
στον Κορινθιακό και οι Πέρσες στέλνουν
τον εγγονό του Ξέρξη για να επαναλάβει
τη ναυμαχία της Σαλαμίνας.
Άντε λίγη αναβάθμιση ακόμη και θα
κατέβουν και οι Βησιγότθοι καβάλα στ’
άλογα!!!

Μ

ΕΝΑ ΝΕΡΟ ΚΥΡΑ ΒΑΓΓΕΛΙΩ…

ε 8 λεπτά το μπουκάλι θα χρεώνονται
οι συσκευασίες υγρών, από 01/Ιουν, για
λόγους ανακύκλωσης, αποφάσισε η σοφή
μας κυβέρνηση.
Δεδομένου ότι μια 6άδα νερών κάνει από 1-2
€, το πρόσθετο κόστος είναι
από 24-48%. Εξαιρετικά.
(Ελπίζω να μην φορτώσουν
και αυτό στον πόλεμο και
βλαστημάμε τους Ρώσους).
Παρόλα αυτά η προσπάθεια
της κυβέρνησης για μείωση
της πλαστικής ρύπανσης είναι φιλότιμη και αξιέπαινη.
Το γεγονός ότι όλες οι
συσκευασίες, μη εξαιρουμένων των πλαστικών
μπουκαλιών, ήδη επιβαρύνονται με το κόστος ανακύκλωσης εδώ και
δεκαετίες, μάλλον έχει διαφύγει του αρμοδίου υπουργού και όσων συνυπέγραψαν την
απόφαση.
Το γεγονός ότι εταιρεία ανακύκλωσης, που
αδειοδοτήθηκε πρόσφατα από την ίδια κυβέρνηση, προσφέρει μόνο 3 λεπτά για τα
επιστρεφόμενα μπουκάλια, επίσης διέφυγε

των ανωτέρω.
Το γεγονός ότι ο πληθωρισμός και η ακρίβεια
έχουν πάρει την ανηφόρα και συνεχίζουν
σταθερά, επίσης τους διαφεύγει.
Το γεγονός ότι στο δήμο μας και σε πολλούς
άλλους δυστυχώς, πίνουμε
μόνο εμφιαλωμένο, εντάξει
είναι λογικό να τους διαφεύγει.
Αγαπητοί συμπολίτες υπάρχει λύση.
Για νερό, το κουβαδάκι σας
και στο πηγάδι,
Για γάλα, το κατσαρολάκι
σας και στην αγελάδα και
Για χυμούς, αγοράστε στίφτη να πίνετε φρέσκους.
Ωραία λοιπόν, καθαρίσαμε!!!
ΥΓ: γιατί δεν απαγορεύουν κατευθείαν τις
πλαστικές συσκευασίες στους χυμούς και
τα γάλατα, όπως ίσχυε παλιότερα, να γλυτώσουμε εμείς τα 8 λεπτά και το περιβάλλον
την ρύπανση.
Να υποθέσω ότι ήταν δύσκολο να το σκεφτούν ή να υποθέσω τίποτα χειρότερο…???

σας, γιατί με έχετε κάνει τούρμπο.
Θα σας πρότεινα εγώ μερικές μεθόδους,
αλλά μου το απαγορεύει η λογοκρισία.
Όσο για τους επίσημους φορείς που
βλέπουν και αδιαφορούν(τροχαία, δήμοι, κλπ) τι να πω; Καλόν ύπνο και όνειρα γλυκά!!!
ΥΓ : αν μάθετε ότι πάτησα με το αυτοκίνητο πολίτη που κρατούσε σπρέι ή
αυτοκόλλητα και ευρίσκετο πλησίον πινακίδας, θα ξέρετε την αιτία.

Ο

Άρειος Πάγος διέκοψε δίκη, λίγες
μέρες πριν ολοκληρωθεί και διέταξε να ξαναρχίσει από την αρχή, επειδή
λέει καθυστερούσε η διαδικασία. Έτσι
αντί να τελειώσει σε λίγες μέρες, θα
έχουμε να συζητάμε και του χρόνου
και βλέπουμε. Να υποθέσουμε ότι οι
σεβαστοί αρεοπαγίτες δεν ξέρουν να
μετράνε ή να υποθέσουμε ότι σε κάποιους δεν άρεσε η πορεία της δίκης.
Για την ιστορία, η υπόθεση αφορούσε
ξυλοδαρμό από τα ΜΑΤ και σύλληψη της
οικογένειας Καττή και φίλων τους, μετά
την πορεία του Πολυτεχνείου!!!

Δ

την Ελλάδα η δημοσιογραφία είναι
ελεύθερη και ο καθένας μπορεί να
γράψει ότι θέλει, δήλωσε ο πρωθυπουργός μας σε σχετική ερώτηση Αμερικανού
δημοσιογράφου, για το γεγονός ότι είμαστε στον πάτο της Ευρώπης. Φυσικά
αν γράφει καλά λόγια για την κυβέρνηση
(λιβάνισμα λέγεται) όλο και κάποια δωράκια θα προσφέρει η περίφημη ‘λίστα
Πέτσα’. Α όλα κι όλα, αχάριστοι δεν είμαστε!!!

έκα χιλιάδες(10.000) τουλάχιστον
συμπολίτες μας έπεσαν θύματα
διαδικτυακής απάτης, από εταιρεία που
υποσχόταν εύκολο και αφορολόγητο
εισόδημα. Πολλοί άλλοι συμπολίτες
μας πέφτουν επίσης θύματα διαφόρων
επιτήδειων καθημερινά, με φοβερή ευκολία και μάλιστα με γνωστές και χιλιοδοκιμασμένες μεθόδους (και δεν συμπεριλαμβάνω τις νόμιμες μεθόδους). Τα
θύματα καλύπτουν όλο το φάσμα ηλικιών, επαγγελμάτων και μορφώσεως.
Δηλαδή αν μας αλλοιωθεί το DNA, όπως
φοβούνται μερικοί, πόσο πιο ‘έξυπνοι’
θα γίνουμε???

Α

Κ

Σ

ν καταλάβαμε καλά, από την περίτεχνη ομιλία του πρωθυπουργού μας
στο BOSTON και στο DAVOS(μεγαλεία
εεε…), ετοιμάζει έλεγχο στο διαδίκτυο.
Τι νομίζατε, θα λέτε ότι σας καπνίσει στο
Φεϊσμπουκ και το Τουϊτερ και θα γελάτε
χωρίς επιπτώσεις.
Ο Ερντογάν που τα έχει κόψει πάει για
όγδοη θητεία. Βλάκας είναι???

Κ

αι μες την αναμπουμπούλα η Τουρκία προανήγγειλε ότι θα καταλάβει
ένα ακόμη μέρος της Συρίας, με την ανοχή ή και υποστήριξη, της δυτικής Νατοϊκής συμπαιγνίας, συγνώμη, συμμαχίας
ήθελα να πω.
Εντάξει τώρα, μεταξύ συμμάχων δε θα
το κάνουμε και θέμα. Χώρια που είναι
και μουσουλμάνοι οι περισσότεροι Σύριοι!!!

Α

γαπητοί φίλαθλοι και λοιπές μικρονοϊκές δυνάμεις, που καταστρέφετε τις πινακίδες της τροχαίας βάζοντας
σε ταλαιπωρία η/και κίνδυνο χιλιάδες
οδηγούς, σας παρακαλώ βρείτε άλλον
τρόπο να διαφημίσετε τη νοημοσύνη

αι τώρα που ζέστανε ο καιρός δε
χρειάζεται να ανάβετε θερμοσίφωνα. Οικονομία!!!

Γ

ια όσους ανησυχείτε για τη διάβρωση των ακτών και τα βάζετε με τους
δημάρχους, έχω νέα. Τα επόμενα χρόνια η θάλασσα θα ανέβει μέχρι και ένα
μέτρο από το σημερινό επίπεδο, λόγω
διοξειδίου του άνθρακα. Αντί να βαράτε
λοιπόν τους δημάρχους αρχίστε να πίνετε νερό, μήπως και το σώσουμε!!!

Ε

νθουσιασμένοι δήλωσαν παράγοντες της ΝΔ μετά την ολοκλήρωση
του συνεδρίου τους. Ακόμη πιο ενθουσιασμένοι δήλωσαν παράγοντες του
ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ μετά από τις πρόσφατες
ψηφοφορίες.
Περισσότερο ενθουσιασμένοι δήλωσαν
και οι παράγοντες του ΣΥΡΙΖΑ αφού
ολοκλήρωσαν τις δικές τους διαδικασίες. Σύντροφοι και φίλοι ενθουσιαστείτε
τώρα που υπάρχει χρόνος, γιατί μετά τις
κανονικές εκλογές κάποιοι μάλλον θα
ζοριστούν. Φιλικά το λέω!!!
Λ.Σ. (29/05/2022)

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν
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Διπλή επιτυχία για το 1ο ΓΕΛ Κιάτου
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Ιδιαίτερες διακρίσεις πέτυχε μαθητής της Γ΄ τάξης τόσο στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Φυσικής,
όσο και στον αντίστοιχο Χημείας

Δ

ιπλή επιτυχία για το 1ο Γενικό Λύκειο Κιάτου,
που μας έχει συνηθίσει βέβαια στις διακρίσεις
στις θετικές επιστήμες!
Αυτή τη φορά το 1ο ΓΕΛ Κιάτου συνεχίζοντας την
παράδοση του συμμετείχε και φέτος στου Πανελλήνιους Διαγωνισμούς Φυσικών Επιστημών. Η συμμετοχή αυτή έφερε ιδιαίτερες διακρίσεις τόσο στο 35ο
Πανελλήνιο Διαγωνισμό Χημείας όσο και στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Φυσικής «Αριστοτέλης» 2022.
Όπως αναφέρεται σε Δελτίο Τύπου του σχολείου, ο
μαθητής Κωνσταντίνος Χριστοδούλου του Βασιλείου, μαθητής της Γ Τάξης του σχολείου μας, πέρασε
στη 2η φάση του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Χημείας, όπου και κατέκτησε την 14η θέση.
Ο ίδιος μαθητής στο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Φυσικής «Αριστοτέλης» 2022 κατέκτησε την 8η θέση διασφαλίζοντας την συμμετοχή του στη 2η φάση, που θα
διεξαχθεί στην Αθήνα 18 Ιουνίου 2022, μαζί με ακόμα
39 μαθητές από κυρίως δημόσια σχολεία όλης της
χώρας. «Νιώθουμε ιδιαίτερα περήφανοι», σημειώνει
ο Διευθυντής του Σχολείου Νικόλαος Ζαφειρόπουλος,
«που μετά από 2 χρόνια πανδημίας και κοινωνικής απομόνωσης ένας μαθητής μας φέρνει στις πρώτες θέσεις
το σχολείο μας, αναδεικνύοντας για άλλη μία φορά το
έργο του δημόσιου σχολείου τη σημερινή εποχή.
Συγχαίρουμε ιδιαίτερα τον Κωνσταντίνο όπως και
την οικογένεια του και του ευχόμαστε καλή επιτυχία
στη 2η φάση του Διαγωνισμού Φυσικής «Αριστοτέλης»
2022», καταλήγει.

Κιάτο: Τιμούν
τον Ευαγόρα
Παλληκαρίδη
Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 2ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου-Ευαγόρας Παλληκαρίδης
σε συνεργασία με την διεύθυνση του σχολείου και
τον σύλλογο διδασκόντων, διοργανώνει εκδήλωση απόδοσης τιμών στον Αγωνιστή του Κυπριακού Εθνικού Απελευθερωτικού Αγώνα Ευαγόρα
Παλληκαρίδη, του οποίου το όνομα φέρει με περηφάνια το σχολείο.
Η εκδήλωση περιλαμβάνει ποιήματα και παραδοσιακούς χορούς από τους μαθητές υπό την καθοδήγηση των δασκάλων τους και πλαισιώνεται
από το χορευτικό τμήμα του Λυκείου ΕλληνίδωνΠαράρτημα Κιάτου. Στην εκδήλωση θα τιμηθεί
το Δημοτικό Σχολείο Τσάδας-Ευαγόρας Παλληκαρίδης, το σχολείο από το οποίο αποφοίτησε ο
Ευαγόρας και με το οποίο το σχολείο μας διατηρεί
δεσμούς αδελφοποίησης.
Η εκδήλωση θα λάβει χώρα την Τετάρτη 1η
Ιουνίου 2022, στις 7μμ στον προαύλιο χώρο του
σχολείου, Παπαφλέσσα 26, Κιάτο Κορινθίας.

•
•
•
•
•
•
•
•

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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Φορητός Απινιδωτής σε κάθε χωριό
Ένα περιβαλλοντικό-ανταποδοτικό σχέδιο από τη Δημοτική
Παράταξη το “Μέλλον Σήμερα” σε πλήρη εξέλιξη.

Ένα ευρύ πρόγραμμα ανταπόδοσης
υλοποιεί η Δημοτική Παράταξη "Το Μέλλον Σήμερα" το οποίο αφορά στην αγορά
φορητών απινιδωτών για όλα τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Βέλου-Βόχας.
Όπως αναφέρεται στην σχετική ανάρτηση της παράταξης: «Από τον Σεπτέμβριο μέχρι προχθές παραδόθηκε ο πρώτος τόνος από πλαστικά καπάκια.
Με την πρωτοβουλία της παράταξης
μας και την υποστήριξη μεγάλου αριθμού ενεργών πολιτών του Δήμου -και όχι
μόνο, ένα και μόνο σημείο συλλογής έφερε αυτό το αποτέλεσμα.
Αυτό σημαίνει ότι με βούληση και πράξη μικρά και ασήμαντα γίνονται ένας θησαυρός που μειώνει την παραγωγή αποριμμάτων.
Έχουμε πολλές φορές επισημάνει
με όλους τους τρόπους ότι ένα 60% των

αποριμμάτων που παράγουμε στην περιοχή μας μπορεί να γίνει διαχειρήσιμο και
ανταποδοτικό.Έχει προ πολλού περάσει
η ώρα που πρέπει η Δημοτική Αρχή να
προχωρήσει σε ολοκληρωμένο σχέδιο
διαχείρησς τους. Τα οικονομικά και ανταποδοτικά οφέλη είναι ευεργετικά.
Θα επανέλθουμε σύντομα.
Αυτή τη στιγμή οφείλουμε μόνο να ευχαριστήσουμε όλους τους πολίτες που
συμμετέχουν και ελπίζουμε σύντομα
κάθε Δημοτικό Διαμέρισμα ν αποκτήσει
ανάλογα καλαίσθητα σημεία συλλογής για
κάθε πλαστικό
Ξεχωριστές ευχαριστίες στην Σούλα
Κουσουλού που πρώτη εμπνεύσθηκε,
ξεκίνησε και συνδράμει ακούραστα αυτήν
την δραστηριότητα και στον πρόεδρο του
Εμπορικού Συλλόγου Βραχατίου Ευαγ.
Τσάκωνα για την επίπονη προσπάθεια
φόρτωσης και μεταφοράς».

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Σώμα Εθελοντών Δήμου
Βέλου-Βόχας: Δύο νέα
αμαξίδια από καπάκια

■ O εκπρόσωπος της εταιρείας Ecorap Άρης Ραψωματιώτης με την
πρόεδρο του Σώματος Εθελοντών Κική Στεργιοπούλου και το μέλος
του ΔΣ Σταυρούλα Σολδάτου

Δύο νέα αναπηρικά αμαξίδια
εξασφάλισε το Σώμα Εθελοντών
του δήμου Βέλου-Βόχας «εξαργυρώνοντας» την συλλογή πλαστικών καπακιών στην οποία επιδίδεται με μεγάλη επιτυχία. Όπως
ανακοίνωσε η πρόεδρος του
Σώματος Κική Στεργιοπούλου σε
ανάρτησή της στο Facebook:
«Δύο ακόμη αναπηρικά αμαξίδια αποκτήσαμε με ανταλλαγή καπακιών, τα οποία θα διατεθούν σε
άτομα που έχουν ανάγκη.

Ευχαριστούμε την εταιρεία
‘ECORAP ΑΕ’ για την άψογη συνεργασία και όλους εσάς, μέλη και
φίλους, που συμμετέχετε στο πρόγραμμα συλλογής.
Το «Σώμα Εθελοντών δήμου
Βέλου-Βόχας» συνεχίζει τη συλλογή καπακιών και στα τρία ΚΑΠΗ
του δήμου (Ζευγολατιού, Βραχατίου, Βέλου).
Θυμίζουμε ότι σκοπός της δράσης μας είναι η «Οικολογική Ευαισθητοποίηση» και η «Κοινωνική
Αλληλεγγύη»!!!»

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν
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Μεγάλες αντιδράσεις για την μετατροπή
του ΕΠΑΛ Κιάτου σε πρότυπο

«Δεν χρειαζόμαστε επαγγελματικά σχολεία τα οποία κάνουν διακρίσεις και αποκλείουν αδύναμους μαθητές», τονίζουν
οι εκπαιδευτικοί – Στη Βουλή φέρνει το θέμα ο Γιώργος Ψυχογιός
Μεγάλες αντιδράσεις έφερε στην
εκπαιδευτική κοινότητα της Κορινθίας
η απόφαση του Υπουργείου Παιδείας
για την μετατροπή του ΕΠΑΛ Κιάτου
σε πρότυπο. Ο σύλλογος Διδασκόντων
του σχολείου αρχικά και κατόπιν η Β΄
ΕΛΜΕ με έγγραφά τους απευθύνονται
τόσο στην τοπική κοινωνία όσο και στο
Υπουργείο Παιδείας και διατυπώνουν
τις σοβαρές και βάσιμες όπως φαίνεται,
αντιρρήσεις τους για την «εν κρυπτώ και
χωρίς καμία διαβούλευση» όπως τονίζουν, μετατροπή του σχολείου σε πρότυπο. Οι εκπαιδευτικοί επισημαίνουν στα
έγγραφά τους τα σημαντικά προβλήματα
που αυτό θα δημιουργήσει για τις τοπικές κοινωνίες, τους μαθητές και τους
γονείς, αλλά και τους ίδιους.
Από την άλλη, με πρωτοβουλία του
βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Κορινθίας, Γ.
Ψυχογιού, και υπογραφή του αρμόδιου
τομεάρχη, Ν. Φίλη, κατατέθηκε Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας και
Θρησκευμάτων με βάση την ανακοίνωση της Β’ ΕΛΜΕ και την επιστολή των
διδασκόντων/ουσών του 1ου ημερήσιου
ΕΠΑ.Λ. Κιάτου. Με την παρέμβασή τους,
οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ζητούν
ενημέρωση και άμεσες ενέργειες από
το αρμόδιο Υπουργείο, στην κατεύθυνση να αποτραπεί μια τέτοια προοπτική
που, αντί να αναβαθμίζει και να ενισχύει, υποβαθμίζει και απαξιώνει ένα
νευραλγικό Σχολείο επαγγελματικής
εκπαίδευσης για το Νομό και τη Δυτική
Κορινθία με σημαντικές ειδικότητες και

πολλές διακρίσεις ανά τα χρόνια.

Αναλυτικά η αναφορά
Ο Βουλευτής Κορινθίας, κ. Γιώργος
Ψυχογιός, καταθέτει ως Αναφορά την
με αρ. 13/4.5.2022 Ανακοίνωση της Β’
ΕΛΜΕ Κορινθίας, καθώς και ενυπόγραφη επιστολή διαμαρτυρίας διδασκόντων/ουσών του 1ου Ημερήσιου ΕΠΑΛ
Κιάτου, που αφορά στην αλλαγή του καθεστώτος του ΕΠΑΛ Κιάτου σε Πρότυπο
Σχολείο.
Σύμφωνα με τα κείμενα, διαφωνούν
με την προοπτική αυτή - που μεθοδεύεται εν κρυπτώ από τοπικές κοινωνίες,
εκπαιδευτική κοινότητα και γονείς – για
ένα κομβικό για το Νομό και την Δυτική
Κορινθία ΕΠΑΛ με μαθητές/τριες από
τους Δήμους Σικυωνίων, Ξυλοκάστρου
– Ευρωστίνης, Βέλου – Βόχας και μάλιστα από πολλά ορεινά χωριά της ευρύτερης περιοχής.
Όπως σημειώνουν:

• στα Πρότυπα ΕΠΑ.Λ. θα εισάγονται
απόφοιτοι Γ/σίου με κριτήριο τον βαθμό του απολυτήριου, μια πρακτική
που έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τις
σύγχρονες επιστημονικές και παιδαγωγικές αντιλήψεις που αρνούνται τον
διαχωρισμό και την κατηγοριοποίηση
των μαθητών και υιοθετούν την αρχή
της συμπερίληψης.
• Όσοι/ες δεν εισαχθούν στα Π. ΕΠΑ.Λ.
είτε θ’ αναγκαστούν να μετακινηθούν
με κόστος σε ΕΠΑ.Λ. άλλων πόλεων,
εφόσον λειτουργεί η ειδικότητα που
επιθυμούν, είτε θα οδηγηθούν υποχρεωτικά σε ΓΕΛ, είτε θα καταφύγουν
στην πρόωρη κατάρτιση μέσω των
Ε.Σ.Κ. και των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του
Ο.Α.Ε.Δ., χωρίς ν’ αποκλείεται κάποιοι
να εγκαταλείψουν εντελώς το σχολείο
(μαθητική διαρροή).
• Ενώ το κύριο επιχείρημα για την εισαγωγή των Προτύπων ΕΠΑΛ στη δημόσια εκπ/ση είναι η δημιουργία τοΓΡΑΦΕΊΑ
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

μέων για την τοπική αγορά εργασίας,
η τελευταία δεν μένει πάντα σταθερή,
αλλά αντιθέτως αλλάζει πολύ γρήγορα. Η επαγγελματική εκπαίδευση
οφείλει να παρέχει παιδεία και εφόδια
όχι μόνο στις σημερινές, αλλά και τις
μελλοντικές συνθήκες και να μην εξαντλείται στις ανάγκες και απαιτήσεις
των επιχειρήσεων της περιοχής.
• Ο Σύλλογος Διδασκόντων θα έχει και
άλλες αρμοδιότητες εκτός απ’ όσες
γνωρίζουμε μέχρι τώρα, οπότε θα
υπάρχει πρόσθετος φόρτος εργασίας
για τους εκπ/κούς χωρίς όμως καμία
επιπλέον αμοιβή. Κι ακόμα, δημιουργείται μια «σκιώδης διεύθυνση», που
υποβαθμίζει ουσιαστικά το ρόλο του
Συλλόγου Διδασκόντων.
• Ο Ν. 4763/2020, χρησιμοποιεί την διατύπωση «διαδικασία επιλογής, τοποθέτησης και θητείας του εκπαιδευτικού προσωπικού» και δεν αναφέρεται
σε οργανικές θέσεις, με αποτέλεσμα
αυτές να μην είναι κατοχυρωμένες για
τους υπηρετούντες εκπαιδευτικούς.
Ζητούν από το Υπουργείο Παιδείας
και τους αρμοδίους να μην υλοποιήσουν
μια τέτοια πρόταση και να ενισχύσουν
σε προσωπικό, μέσα και ειδικότητες τα
Επαγγελματικά Σχολεία.
Επισυνάπτονται η με αρ. Πρωτ.
13/4.5.2022 Ανακοίνωση Β’ ΕΛΜΕ Κορινθίας και η ενυπόγραφη διαμαρτυρία
των Διδασκόντων Καθηγητών.
Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας
και να μας ενημερώσετε σχετικά.

ΑΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ W.C.
ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ
ΕΝΤΟΜΩΝ
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Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ
του Νταβός ο Χρίστος Δήμας
Ο υφυπουργός Ανάπτυξης ανέδειξε την ολοένα μεγαλύτερη επίδραση της τεχνητής νοημοσύνης στην καθημερινότητα
και μίλησε για τις μεγάλες προκλήσεις της εποχής μας, όπως η κυβερνοασφάλεια και τα κρυπτονομίσματα
Για την Ελλάδα της δημιουργικότητας, της επιστήμης και της καινοτόμου
επιχειρηματικότητας, μίλησε στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ που διεξάγεται στο Νταβός, ο Υφυπουργός
Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Βουλευτής Κορινθίας κ. Χρίστος Δήμας.
Ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων τόνισε χαρακτηριστικά πως: «η
Κυβέρνηση προσπαθεί να καλλιεργήσει
τις συνθήκες και να παρέχει όλα τα απαραίτητα εργαλεία ώστε οι ταλαντούχοι
νέοι επιχειρηματίες και επιστήμονες να
νιώθουν σιγουριά πως μπορούν να είναι
ανταγωνιστικοί σε παγκόσμια κλίμακα
από την Ελλάδα.»
Αξίζει να σημειωθεί πως για πρώτη φορά, η Ελλάδα πραγματοποιεί μια
ενορχηστρωμένη και θεσμική παρουσία
στο δίκτυο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, επικοινωνώντας σε στρατηγικά κοινά τον ρόλο της ως πυλώνα
σταθερότητας, ειρήνης και ανάπτυξης
στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, καθώς
και το νέο φιλο-επιχειρηματικό κλίμα
που διαθέτει, τις υψηλές δυνατότητες
του ανθρώπινου δυναμικού της, τις μεταρρυθμίσεις στο οικοσύστημα καινοτομίας και τις εγχώριες επενδυτικές ευκαιρίες στην έρευνα & ανάπτυξη (R&D).
Ο κ. Δήμας σε εκδήλωση για την Βιομη-

χανία 4.0:τον ψηφιακό μετασχηματισμό
και για το οικοσύστημα καινοτομίας σε
έναν συνδεδεμένο κόσμο, παρουσίασε
στο Greek House Davos (GHD – Ελληνικό Σπίτι στο Νταβός) τις νέες δυνατότητες, την εξέλιξη και την δυναμική που
έχει αποκτήσει η Ελληνική οικονομία
και μίλησε για τις επενδυτικές ευκαιρίες που διαμορφώνονται στη χώρα μας.
Ειδικότερα ανέφερε πως: «τα τελευταία
3 χρόνια, η χώρα μας έχει γυρίσει σελίδα
και αποτελεί πλέον έναν επενδυτικό προ-

ορισμό που προσελκύει το επιχειρηματικό
ενδιαφέρον κολοσσών όπως οι Microsoft,
EY, Applied Materials, Pfizer, Cisco,
Amazon, Volkswagen κ.α.». Παράλληλα,
ειδική αναφορά έκανε στην διασύνδεση
του οικοσυστήματος καινοτομίας και του
φυσικού οικοσυστήματος καθώς μέσω
του πρώτου παρέχονται πλέον σημαντικές τεχνολογικές λύσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης αλλά και για
την καλύτερη διαχείριση φυσικών πόρων
όπως είναι το νερό. Στο πάνελ των ομιλη-

τών ήταν η Lacey Hunter Co-Founder της
Proxi.co και η Stella Thomas Managing
Director της Global Water Fund.
Την 2η ημέρα στο World Economic
Forum, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, σε πάνελ για τα καινοτόμα
εργαλεία και την δημιουργία ισχυρής και
Συμμετοχικής οικονομικής ανάκαμψης
μίλησε για τις εξελίξεις στην παγκόσμια
οικονομία, τις οικονομικές επιπτώσεις
του πολέμου στην Ουκρανία, την ανάγκη
πολιτικής σταθερότητας στην γειτονιά μας
και την συμβολή της καινοτομίας στην οικονομική ανάκαμψη.
Στο πάνελ του Greek House Davos,
η συζήτηση πραγματοποιήθηκε με
τον πρόεδρο της Boston Consulting
Group κ. Hans-Paul Buerkner, τον
Senior Partner and Head of NTI
της Kearney κ. Rudolph Lohmeyer και
τον Managing Partner της Ionian
Capital κ. Σπύρο Μαρτσεκη. Τον συντονισμό είχε ο Αρχισυντάκτης του περιοδικού
Forbes Rhett Power.
Ο κ. Δήμας ανέδειξε την ολοένα μεγαλύτερη επίδραση της τεχνητής νοημοσύνης, των μεγάλων δεδομένων και
της ρομποτικής στην καθημερινότητα
και μίλησε για τις μεγάλες προκλήσεις
της εποχής μας, όπως η κυβερνοασφάλεια και τα κρυπτονομίσματα.

Γ. Ψυχογιός : Στηρίζουμε τους συμβασιούχους του Νοσοκομείου
Κορίνθου απέναντι στα συνεργεία εργολάβων
Δηλώσεις έκανε ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Κορινθίας Γιώργος Ψυχογιός για το θέμα των συμβασιούχων του Νοσοκομείου Κορίνθου και τον αγώνα τους ενάντια στα συνεργεία
εργολάβων και την αντεργατική κυβερνητική πολιτική. Ο
βουλευτής ανέφερε:
«Στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου απασχολούνται με ατομικές συμβάσεις εδώ και αρκετά χρόνια εργαζόμενοι/ες στις

υπηρεσίες φύλαξης, σίτισης και καθαριότητας.
Καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες και συμβάλλουν
σημαντικά στην εύρυθμη λειτουργία του Νοσοκομείου και την
εξυπηρέτηση των πολιτών, ιδίως εδώ και δύο χρόνια πανδημίας.
Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ είχε προχωρήσει σε αυτές τις
προσλήψεις με ατομικές συμβάσεις απευθείας με τα Νοσο-

ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟ

Ι. Π. ΔΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΓΡΑΕΡΙΟ
ΑΣΣΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΗΛ. 27410 87149

κομεία σταματώντας το καθεστώς εκμετάλλευσης των εργολάβων.
Προκειμένου, όμως, η κυβέρνηση και οι κατά τόπους διοικήσεις των Νοσοκομείων να εξυπηρετήσουν ιδιωτικά συμφέροντα και συνεργεία εργολάβων που αναλαμβάνουν αυτές τις
υπηρεσίες, κρατούν τους ανθρώπους αυτούς σε ομηρία με την
απειλή, μάλιστα, της μη ανανέωσης των συμβάσεων πάνω από
το κεφάλι τους.
Η παραμονή αυτού του προσωπικού είναι από όλες τις
πλευρές επωφελής για το ΕΣΥ, τους πολίτες και τον κρατικό
προϋπολογισμό. Εμπειρία χρόνων, καλύτερες ποιοτικά υπηρεσίες από τους εργολάβους και σαφώς χαμηλότερο κόστος
για τους φορολογούμενους. Όσο για τα εργασιακά τους δικαιώματα, είναι αδιανόητο να απολυθούν μετά από τόσο χρόνια
με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τους ίδιους/ες και τις οικογένειες
τους.
Έχουμε φέρει το θέμα στη Βουλή πολλές φορές, έχουμε
κάνει παρεμβάσεις στη διοίκηση του Νοσοκομείου Κορίνθου,
έχουμε συναντηθεί με τους εργαζόμενους, αλλά κυρίως έχουμε δει - και εγώ προσωπικά - την καθημερινή μάχη που δίνουν μαζί με το ιατρικό και λοιπό προσωπικό του Νοσοκομείου
υπερβάλλοντας εαυτόν, και ειδικά το διάστημα της πανδημίας,
όπου έμειναν μόνοι να παλεύουν τη νόσο και τα λοιπά περιστατικά.
Θα εξαντλήσουμε κάθε μέσο που διαθέτουμε εντός κι
εκτός Βουλής, για να γίνει το αυτονόητο!
Να παραταθούν οι συμβάσεις των εργαζόμενων σε
φύλαξη, σίτιση και καθαριότητα που λήγουν 30/06 και να
παραμείνουν στη θέση τους, όπως και το λοιπό επικουρικό προσωπικό του Γ.Ν. Κορίνθου», κατέληξε.

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν
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Σε σύσκεψη με Πιερρακάκη και Λυκουρέντζο
στην Τρίπολη η Αθηνά
Στη σύσκεψη έγινε ενημέρωση τόσο για τα αξιοσημείωτα πεπραγμένα που έχει να επιδείξει η
περιφερειακή Αρχή στον ψηφιακό τομέα, όσο και για τον σχεδιασμό των επόμενων βημάτων

Σύσκεψη πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 26 Μαΐου, στην Περιφέρεια Πελοποννήσου στην Τρίπολη,
υπό τον Περιφερειάρχη Παναγιώτη Νίκα και τον
Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκο Πιερρακάκη, τον πρόεδρο του ΕΛΓΑ Ανδρέα Λυκουρέντζο, αιρετούς και υπηρεσιακούς παράγοντες καθώς και την αντιπεριφερειάρχη Κορινθίας κα Αθηνά
Κόρκα.
Στη σύσκεψη έγινε ενημέρωση τόσο για τα αξιοσημείωτα πεπραγμένα που έχει να επιδείξει η περιφερειακή Αρχή στον ψηφιακό τομέα, όσο και για
τον σχεδιασμό των επόμενων βημάτων.
Η παρουσία του υπουργού στην Τρίπολη έγινε
με αφορμή εκδήλωση με θέμα “Η ψηφιακή διακυβέρνηση και η ελληνική οικονομία”, την οποία
διοργάνωσε στην αρκαδική πρωτεύουσα -στο αμφιθέατρο της Σχολής Οικονομίας και Τεχνολογίας
του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου- το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Πα.Πελ., το
μεταπτυχιακό στην οργάνωση και στη διοίκηση του
αγροδιατροφικού τομέα και το Jean Monnet Module
στην επιχειρηματικότητα και τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις.

Στην εκδήλωση χαιρέτισε ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας και ο πρύτανης του
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Αθανάσιος Κατσής,
έγιναν παρεμβάσεις από τον αντιπεριφερειάρχη
Πρωτογενούς Τομέα Στάθη Αναστασόπουλο, τον

Η αλυσίδα BOX coffee επεκτείνει την
δραστηριότητά της µε το νέο ΒΟΧ στο Βραχάτι.
∆ροσερές απολαύσεις µε πλούσιο άρωµα καφέ,
σνάκ και smoothies εγγυηµένης ποιότητας και
άλλα πολλά στη διάθεσή σας πάντα φρέσκα και
περιποιηµένα!

τώρα η στάση είναι
coffe e

στο Βραχάτι
Π.Ε.Ο. Κορίνθου - Πατρών 133

Βραχάτι

Τηλ. 2741054422

πρόεδρο του ΕΛΓΑ Ανδρέα Λυκουρέντζο και τον
πρόεδρο του ΚΕΠΕ (Κέντρο Προγραμματισμού και
Οικονομικών Ερευνών) Παναγιώτη Λιαργκόβα,
καθηγητή στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
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Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Σε εκδηλώσεις μνήμης παρέστη η Αθηνά Κόρκα
Η αντιπεριφερειάρχης Κορινθίας
Αθηνά Κόρκα παρέστη την Κυριακή
22 Μαΐου στις εκδηλώσεις μνήμης
που συνδιοργάνωσαν στην περιοχή
του Σοφικού το Ιστορικό Λαογραφικό
Μουσείο Κορίνθου, το Πολιτιστικό
Ιδρυμα Ομίλου Πειραιώς και η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κορινθίας, στο
πλαίσιο του προγράμματος “Γέφυρες
2022 – 2024: Ανθρωποι – Ιστορίες –
Μνήμες”.
Η εν λόγω εκδήλωση, που ήταν
αφιερωμένη στους Αρβανίτες της
Κορινθίας, πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο
και τον Σύλλογο Γυναικών Σολυγείας.
Την ίδια ημέρα, εξ άλλου, η αντι-

περιφερειάρχης παρακολούθησε την
ολοκλήρωση των τριήμερων δράσεων με θέμα “Εθνογραφικό Εργαστήρι, Λαϊκός Πολιτισμός, Πολιτιστική
Διαχείριση και Τουριστικό Αποτύπωμα”¨που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος
Λουτρακιωτών – Περαχωριτών “Ιβυκος”, οι οποίες τελούσαν υπό την αιγίδα του υπουργείου Πολιτισμού και
είχαν ως χορηγό την Περιφέρεια Πελοποννήσου.
Τέλος, η αντιπεριφερειάρχης Κορινθίας παρέστη, την ίδια ημέρα,
και στην εκδήλωση “Η Γυναίκα της
Μικράς Ασίας” που διοργάνωσαν το
Καλογεροπούλειο Ιδρυμα και η Μικρασιατική Στέγη Κορίνθου.

Θετικές εξελίξεις από την επίσκεψη Νίκα
στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
Σημαντικές εξελίξεις προέκυψαν από τη συνάντηση που είχε την
Τρίτη 31 Μαΐου, στο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, στην
Αθήνα, ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας με
στελέχη του εν λόγω υπουργείου και της διοίκησης του ΟΣΕ, τόσο
σχετικά με την επαναλειτουργία του σιδηροδρομικού δικτύου στην
Περιφέρεια, όσο και για άλλα ζητήματα.
Ειδικότερα, τη συνάντηση του περιφερειάρχη με τον γενικό γραμματέα Μεταφορών Γιάννη Ξιφαρά και τον πρόεδρο και διευθύνοντα
σύμβουλο του ΟΣΕ Σπύρο Πατέρα -με τη συμμετοχή και των αντιπεριφερειαρχών Υποδομών και Μεταφορών Θεόδωρου Βερούτη
και Διοίκησης και Οικονομίας Χρήστου Λαμπρόπουλου, καθώς και
του προϊστάμενου της ΕΥΔΕ ΕΠ Πελοποννήσου Αντώνη Ψαράκη-,
απασχόλησαν εκτός από το θέμα του σιδηροδρόμου και η προμήθεια ηλεκτροκίνητων λεωφορείων για περιαστικά δρομολόγια,
όπως και η εξέλιξη στην υπόθεση της λειτουργίας υδατοδρομίων.

Cafe_cocktail_resto
Παραλία Βραχατίου

Always the sun
& 2741 055850

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Αυτοδιοίκηση-Δήμοι
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Βραχάτι: Tα 700.000€ από το ΕΣΠΑ
και η δήλωση στήριξης του Γ. Δαληβίγκα

Ξεκίνησαν τα έργα στο αλιευτικό καταφύγιο – Αυτοψία από την αντιπεριφερειάρχη Κορινθίας
Αθηνά Κόρκα – Ικανοποίηση από Αννίβα και δήλωση στήριξης από τον Γ. Δαληβίγκα
Σε νέα εποχή μπαίνει το αλιευτικό καταφύγιο Βραχατίου καθώς η χρηματοδότηση των 700.000€ από το
ΕΣΠΑ συνεπάγεται έργα που θα αλλάζουν την όψη του
και το αναγάγουν σε έναν πλήρως λειτουργικό και
ασφαλή λιμένα, που θα μπορεί να υποδεχτεί και να φιλοξενήσει τουριστικά σκάφη. Το γεγονός αυτό από μόνο
του βάζει το Βραχάτι στον χάρτη του ενάλιου τουρισμού, όπως εύστοχα τόνισε ο πρόεδρος του Λιμενικού
Ταμείου Βόχας Γιώργος Δαληβίγκας και ανοίγει μια
σειρά νέων προοπτικών για την ευρύτερη τουριστική
ανάπτυξη της περιοχής.
Πρέπει να σημειώσουμε, ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα γίνονται στοχευμένες κινήσεις που αναβαθμίζουν
την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών αλλά και του
περιβάλλοντος στην παραλιακή ζώνη του Βραχατίου,
γεγονός που υπογραμμίζει την απόφαση του δήμου Βέλου-Βόχας να επενδύσει στο τουριστικό προφίλ και να
αναδείξει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του Βραχατίου.
Ενδεικτικά μόνο θα αναφερθούμε στα έργα προστασίας των ακτών από τη διάβρωση που ολοκληρώνονται στην Σαμούτανη, στην τοποθέτηση των 5 συστημάτων υπόγειων κάδων απορριμμάτων σε καίριες
θέσεις της παραλιακής ζώνης του Βραχατίου καθώς και
την προγραμματική σύμβαση με την περιφέρεια για την
εγκατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού στο
αλιευτικό καταφύγιο.
Συγκεκριμένα, σε ό,τι αφορά το αλιευτικό καταφύγιο Βραχατίου, την Τετάρτη 25 Μαΐου εκεί βρέθηκε η
αντιπεριφερειάρχης Κορινθίας Αθηνά Κόρκα, η οποία
πραγματοποίησε αυτοψία στις εκτελούμενες εργασίες.
Η αντιπεριφερειάρχης, συνοδευόμενη από τον δήμαρχο Βέλου – Βόχας Αννίβα Παπακυριάκο, τον πρόεδρο
του Λιμενικού Ταμείου Βόχας Γιώργο Δαληβίγκα τον
αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών Ανδρέα Σιάχο, τον
πρόεδρο του Βραχατίου Γιώργο Βασιλείου καθώς και
υπηρεσιακά στελέχη από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κορινθίας, αλλά και τους επιβλέποντες του
έργου και τον ανάδοχο, ενημερώθηκε διεξοδικά για την
εξέλιξη του έργου.
Οι εργασίες, οι οποίες όπως είπαμε έχουν ήδη ξεκινήσει, αφορούν στην κατασκευή εγκαταστάσεων φωτισμού, υδροδότησης, ηλεκτροδότησης και πυροπροστασίας. Πιο συγκεκριμένα προβλέπεται η εγκατάσταση
ιστών φωτισμού σε όλο το μήκος των μόλων και της
προβλήτας του λιμένα, η εγκατάσταση δικτύου πυρόσβεσης για την πυροπροστασία των χρηστών, των σκαφών και του χώρου γενικότερα, καθώς και η τοποθέτηση των υποδομών για την παροχή ρεύματος και νερού
γενικής χρήσης, ώστε να εξυπηρετούνται τα σκάφη που
θα ελλιμενίζονται.
Με δύο λόγια η αναβάθμιση των εγκαταστάσεων του
λιμένα Βραχατίου σημαίνει ότι με την ολοκλήρωση των
έργων ένα τουριστικό σκάφος θα μπορεί να δέσει και
κυρίως να παραμείνει σ’ αυτό καθώς θα έχει ασφάλεια με επαρκή φωτισμό και συστήματα πυρόσβεσης,
αλλά και πρόσβαση στα βασικά αγαθά της ηλεκτρικής
ενέργειας και του νερού ώστε να μπορεί να ανεφοδιαστεί
επαρκώς.

Ικανοποίηση από Αννίβα – Δαληβίγκα
Ιδιαίτερα ικανοποιημένος εμφανίστηκε από τα έργα
ο δήμαρχος Βέλου-Βόχας Αννίβας Παπακυριάκος

Γιώργος Δαληβίγκας αναφέρθηκε και στον επόμενο
στόχο του δήμου και του Λιμενικού Ταμείου που αφορά
στα έργα της χερσαίας ζώνης και την υλοποίηση του
master plan που έχει εκπονηθεί. «Η υλοποίηση αυτών
των έργων τα αμέσως επόμενα χρόνια, η αναβάθμιση
του περιβάλλοντος, αλλά και των παρεχόμενων υπηρεσιών θα μετατρέψει το Βραχάτι σε ένα από τα πιο
όμορφα και λειτουργικά λιμάνια του Κορινθιακού,
γεγονός που αναμένουμε ότι θα αυξήσει κατακόρυφα
την επισκεψιμότητα και την ποιότητα του τουρισμού
στην περιοχή μας», τόνισε ο πρόεδρος του Λιμενικού
Ταμείου Βόχας.

Η δήλωση στήριξης

ο οποίος μετά την επίσκεψη της Αθηνάς Κόρκα σε σύντομες δηλώσεις του αναφέρθηκε την σπουδαιότητα του
έργου. «Με την ολοκλήρωση των εργασιών» τόνισε, «το
Λιμενικό Ταμείο Βόχας θα μπορεί να θέσει σε λειτουργία
το αλιευτικό καταφύγιο γεγονός που θα αναβαθμίσει σημαντικά την περιοχή αλλά και όλο το δήμο. Ήταν ένα αίτημα
χρόνων», σημείωσε «υπήρξε μια μεγάλη καθυστέρηση
μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ, όμως με την συνεργασία
της Περιφέρειας ξεκίνησε και σε τέσσερις περίπου μήνες
από τώρα θα είναι έτοιμο».
Από την πλευρά ο Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Βόχας, Γιώργος Δαληβίγκας, σε δηλώσεις του
εξέφρασε την πεποίθηση ότι τα εκτελούμενα έργα θα
αλλάξουν οριστικά την όψη του λιμένα Βραχατίου και
θα το βάλουν στον χάρτη του ενάλιου τουρισμού, προσελκύοντας επισκέπτες και τουρίστες στην περιοχή. Ο

Στο περιθώριο της συζήτησης για τα εκτελούμενα
έργα και τις προοπτικές του λιμένα Βραχατίου ο κ. Δαληβίγκας ρωτήθηκε για τις σκέψεις και τους στόχους τους ενόψει των εκλογών του 2023. Ο Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου απέφυγε να αναφερθεί με
λεπτομέρειες στα σχέδιά του, ωστόσο η δήλωσή του ως
προς την στήριξη του νυν δημάρχου ήταν ξεκάθαρη και
απερίφραστη:
«Με τον Αννίβα Παπακυριάκο έχουμε πορευτεί αρκετά
χρόνια μαζί, οραματιστήκαμε, δρομολογήσαμε και υλοποιούμε τα σημαντικότερα έργα που έχει δει ο δήμος μας εδώ
και πολλές δεκαετίες. Από το αλιευτικό καταφύγιο Βραχατίου που ήταν κάποτε άπιαστο όνειρο, μέχρι την αντιμετώπιση της διάβρωσης, ριζικές αλλαγές στην διαχείριση των
απορριμμάτων, παιδικές χαρές, οδοποιίες και άλλα πολλά
που δεν μπορώ να απαριθμήσω, χωρίς να κινδυνέψω να
ξεχάσω κάποιο.
Επομένως, μετά από όλα αυτά, τόσα όνειρα, αγωνίες και
αγώνες, η στήριξή μου στο πρόσωπό του είναι δεδομένη και αδιαπραγμάτευτη.» κατέληξε με νόημα!
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Δήμος Βέλου-Βόχας:
Καλοκαιρινή
δημιουργική απασχόληση
για όλα τα παιδιά

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Ξεκίνησε η αντικατάσταση
του αγωγού στην Ποσειδωνία

Σκοπός του προγράμματος είναι τα παιδιά να
ξεκουραστούν αρχικά από τις σχολικές τους
υποχρεώσεις, να δημιουργήσουν νέες φιλίες και να
περάσουν τις ώρες τους δημιουργικά και ευχάριστα

Ο

πως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, ο Δήμος Βέλου Βόχας
και το ΝΠΔΔ ΑΝΕΛΙΞΗ θα
υλοποιήσουν το Πρόγραμμα
Δημιουργικής Απασχόλησης κατά τους
θερινούς μήνες στο κλειστό γυμναστήριο “Γ. Τριαντάφυλλος” στο Βραχάτι και
στο κλειστό γυμναστήριο του Βέλου.
Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 20 Ιουνίου και θα διαρκέσει έως
και την Παρασκευή 12 Αυγούστου και
αφορά παιδιά ηλικίας 5 έως και 15 ετών.
Καθημερινά, από τις 08:30 έως και τις
13:30, τα παιδιά θα απασχολούνται δημιουργικά σε διάφορες δραστηριότητες
όπως αθλητικά και θεατρικά δρώμενα,
μουσική, χορός, γυμναστική, τένις, ζωγραφική, κ.λπ. Σκοπός του προγράμματος είναι τα παιδιά να ξεκουραστούν

αρχικά από τις σχολικές τους υποχρεώσεις, να δημιουργήσουν νέες φιλίες και
να περάσουν τις ώρες τους δημιουργικά
και ευχάριστα.
Προκειμένου να επιτευχθεί η ασφαλής προσέλευση και παραμονή των
παιδιών στους χώρους της δημιουργικής απασχόλησης θα τηρούνται όλα τα
απαραίτητα μέτρα ασφαλείας.
Οι αιτήσεις συμμετοχής μπορούν να
γίνονται από την Δευτέρα 30 Μαΐου στο
κοινοτικό κατάστημα Βραχατίου στο
τμήμα του ΝΠΔΔ ΑΝΕΛΙΞΗ, στο Δημαρχείο στο Ζευγολατιό στο γραφείο Δημάρχου και στο Δημαρχείο στο Βέλο στο
τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής.
Τηλέφωνα Επικοινωνίας: Βραχάτι
2741050421, Ζευγολατιό 2741360520,
Βέλο 2742360333

Λύση στο σοβαρότατο πρόβλημα του
δικτύου αποχέτευσης της Ποσειδωνίας,
δίνει η ΔΕΥΑ Κορίνθου εκτελώντας το
έργο της αντικατάστασης του κεντρικού
αγωγού ακαθάρτων στο σημείο. Στις
εργασίες βρέθηκαν ο Δήμαρχος Κορινθίων και Πρόεδρος της ΔΕΥΑΚ Βασίλης
Νανόπουλος και ο Διευθυντής της ΔΕΥΑΚ Δημήτρης Παπαγεωργίου. Το έργο
διασφαλίζει την ορθή λειτουργία του
δικτύου στις επόμενες δεκαετίες.
«Ξεκίνησε η αντικατάσταση του αγωγού των ακαθάρτων στην Ποσειδωνία.
Πέρυσι και τα περασμένα χρόνια αγωγός λόγω της παλαιότητας έσπαζε συχνά.
Αντικαθιστούμε σήμερα με καινούργιο
αγωγό όλο αυτό το κομμάτι του δικτύου
και λύνουμε οριστικά το πρόβλημα. Σε
κάθε βλάβη που εντοπίζεται επιδιώκου-

με να παρεμβαίνουμε δίνοντας οριστική
λύση και όχι πρόσκαιρη» ανέφερε ο Δήμαρχος Βασίλης Νανόπουλος.
Μιλώντας για τις λεπτομέρειες και
τα χαρακτηριστικά του έργου ο κ.Δημήτρης Παπαγεωργίου ανέφερε πως ο
εργολάβος προχωρά σε αντικατάσταση αγωγού μήκους 210 μέτρων, εκεί
όπου εντοπίστηκαν τα προβλήματα
της διάβρωσης. Το έργο αναμένεται να
ολοκληρωθεί σε 10 ημέρες. « Έχουμε
ενημερώσει τον εργολάβο για όλες τις
τεχνικές δυσκολίες του σημείου και
βρισκόμαστε εδώ με τα συνεργεία της
ΔΕΥΑΚ ώστε να φροντίσουμε το έργο
να ολοκληρωθεί με ασφάλεια και αρτιότητα. Επίσης γίνεται προσπάθεια για την
μικρότερη δυνατή όχληση των διερχομένων».

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν
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ΓΙΑΝΝΗΣ
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ,
Πρόεδρος Ζευγολατιού:

“Το Ζευγολατιό
απαξιώνεται
συστηματικά από
την δημοτική αρχή”
Ερώτηση: Κύριε πρόεδρε, βλέπουμε το
Ζευγολατιό να παρουσιάζει άσχημη
εικόνα από πλευράς καθαριότητας,
μοιάζει εγκαταλελειμμένο. Βλέπουμε
χορτάρια στις πλατείες και στους κοινόχρηστους χώρους, αλλά και σκουπίδια παντού. Τι συμβαίνει;
Ο ρόλος του προέδρου είναι να βλέπει
τα προβλήματα του χωριού του, να αφουγκράζεται τον κόσμο και να τα μεταφέρει
στις αρμόδιες υπηρεσίες. Εμείς λοιπόν
έχουμε ενημερώσει εδώ και μήνες την
υπηρεσία ότι πρέπει να κοπούν τα χορτάρια. Η απάντηση όμως που μου δίνουν
είναι ότι δεν έχουν προσωπικό.
Ερώτηση: Και γιατί δεν κάνετε χρήση
της πάγιας προκαταβολής;
Είμαστε το μόνο χωριό που δεν έχει κάνει χρήση πάγιας προκαταβολής, γιατί δε
μας την έχουνε δώσει ποτέ. Έχουμε στείλει
τρεις φορές χαρτί για να μας την παραχωρήσουν και δεν έχουμε πάρει απάντηση
ποτέ, όταν στις άλλες κοινότητες έχουνε
πάρει και δεύτερη πάγια προκαταβολή. Θα
σημειώσω ότι στο Δήμο μας βρισκόμαστε
στον πέμπτο μήνα του 2022 και ακόμη δεν
έχουνε μπει καν τα λεφτά στην τράπεζα.
Ερώτηση: Κύριε πρόεδρε είναι αλήθεια
όσα λέγονται ότι εσείς με τον δήμαρχο και τους αντιδημάρχους βρίσκεστε
σε κόντρα; Σας κατηγορούν ότι εσείς
δεν επιδιώκετε τις καλές σχέσεις και
τη συνεργασία…
Από την αρχή της θητείας μου αποφάσισα ό,τι θέλω και ό,τι ζητάει ο κόσμος να τα
στέλνω γραπτώς, γιατί από τις πρώτες κιόλας μέρες της θητείας μου αμφισβητήθηκα
ότι δεν τα έχω ζητήσει. Έτσι λοιπόν αποφάσισα ότι αίτημα έχω να γίνεται και γραπτώς.
Ήδη μέχρι τώρα έχω στείλει πάνω από 70
αιτήματα για τα οποία δεν έχω λάβει καμία
απάντηση.
Γενικά, στα περισσότερα από τα αιτήματα που έχει κάνει το τοπικό συμβούλιο
Ζευγολατιού δεν έχουμε πάρει απάντηση.
Χαρακτηριστικό είναι ότι ενώ ο δήμαρχος
κάλεσε όλους τους προέδρους των Κοινοτήτων, τον μόνον που δε κάλεσε ήταν του
Ζευγολατιού. Άρα ποιος έχει το πρόβλημα;
Ερώτηση: Με το θέμα καθαριότητα τι
γίνεται; Με την αποκομιδή των απορριμμάτων και την ανακύκλωση τι βλέπετε;
Από την αρχή της θητείας μου έχω ενη-

μερώσει επανειλημμένες φορές ότι οι κάδοι στο Ζευγολατιό είναι ελλιπείς, λιγότεροι
από όσους χρειάζεται το χωριό. Η απάντηση που δέχομαι εδώ και δυόμισι χρόνια
είναι ότι δεν υπάρχουνε κάδοι.
Θα σας αναφέρω ένα παράδειγμα: Όταν
ξεκίνησα τη θητεία μου οι κάδοι που βρίσκονταν στο Ζευγολατιό ήταν γύρω στους
60. Απ’ αυτούς οι 17 ήσαν οι μπλε κάδοι.
Αυτή τη στιγμή στο Ζευγολατιό οι κάδοι
είναι λιγότεροι από 50, οι δε μπλε κάδοι
κοντά στους 10. Αυτό σημαίνει ότι ανά 70
κατοίκους αντιστοιχεί ένα κάδος, όταν στο
χωριό του αντιδημάρχου Καθαριότητας,
στα Ταρσινά οι κάδοι που υπάρχουν εκεί
αντιστοιχούν ανά 30 άτομα ένας κάδος.
Το μεγάλο παράπονό μου είναι ότι εάν
καλέσω εγώ την Υπηρεσία Καθαριότητας
και τους ζητήσω να καθαρίσουμε ένα μέρος μπορεί να περάσουν και 10-15 μέρες
για να γίνει, ή και να μην γίνει καθόλου.
Αντίθετα, αν τους καλέσει ένας πολίτης παρατηρώ ότι την επομένη κιόλας μέρα είτε
θα έχει καθαριστεί το μέρος, είτε θα έχουν
κοπεί τα χορτάρια.
Επίσης βλέπω στους γειτονικούς δήμους να κάνουν ανακοινώσεις για το πότε
θα περάσει το απορριμματοφόρο, ποιες
μέρες να βγάζουν τα ογκώδη και άλλες διάφορες οργανωμένες κινήσεις στον τομέα
της καθαριότητας, ενώ στο Δήμο το δικό
μας ουδέποτε έχει συμβεί κάτι τέτοιο.
Ερώτηση: Ναι αλλά στο Ζευγολατιό έχει
προγραμματιστεί να δημιουργηθεί
Πράσινο Σημείο. Ποια είναι η άποψη
σας γι’ αυτό;
Ούτε έχουμε ενημερωθεί ούτε μας
έχουν ρωτήσει ποτέ γι’ αυτό, ως Κοινότητα Ζευγολατιού. Εδώ να σημειώσω ότι
ουδέποτε έχει παρθεί απόφαση για το σημείο αυτό από κανένα τοπικό συμβούλιο
του Ζευγολατιού. Για να ενημερωθούμε
ως Κοινότητα έχουμε στείλει έγγραφο στο
Δήμο από τις 15 Απριλίου, να μας δοθεί ο
φάκελος, αλλά μέχρι σήμερα δεν έχουμε
πάρει καμία απάντηση. Σε συζητήσεις που
έχουμε κάνει με πολλούς Ζευγολατιώτες
υπάρχουν διαφωνίες για την τοποθεσία,
στην οποία φτιάχνεται το πράσινο σημείο.
Ήδη μαζεύονται υπογραφές από κατοίκους
για να διαμαρτυρηθούμε.
Επίσης, δεν γνωρίζουμε τίποτα για τους
υπόγειους κάδους. Πού θα τοποθετηθούν,
πώς θα τοποθετηθούν και άλλα πολλά

Ξέρετε ότι ίσως
είμαστε ο μόνος Δήμος
στην Ελλάδα που οι
συνεδριάσεις του
δημοτικού συμβουλίου
δεν γίνονται στην έδρα
του Δήμου;
πράγματα που έχουμε ως απορίες. Αναρωτιέμαι δεν θα έπρεπε το τοπικό συμβούλιο να ρωτηθεί; Να καταθέσει μια πρόταση
ή έστω μια σκέψη για όλα αυτά;
Ερώτηση: Σε πολλές αναρτήσεις σας στα
κοινωνικά δίκτυα, αναφέρετε κύριε
πρόεδρε ότι η έδρα του δήμου, το
Ζευγολατιό δηλαδή, απαξιώνεται.
Μπορείτε να μου εξηγήσετε γιατί το
ισχυρίζεστε αυτό;
Παρατηρώ ότι σε σύγκριση με τις άλλες έδρες των δήμων το Ζευγολατιό στις
τοπικές γιορτές, αλλά και σε διάφορους
εορτασμούς όπως Απόκριες, Χριστούγεννα, Πάσχα, ενώ είναι η έδρα του Δήμου ο
στολισμός, κατά την άποψή μου, είναι ανύπαρκτος έως και μηδαμινός.
Γιατί δεν ρωτάτε τον κόσμο πώς του
φαίνεται τις μέρες των Εθνικών Εορτών
25η Μαρτίου ή 28η Οκτωβρίου, να μην κόβονται τα χορτάρια, να μην ασπρίζουν τα
πεζοδρόμια, να μην σημαιοστολίζουν στην
έδρα του Δήμου; Παρατηρούμε ότι στα
άλλα χωριά στήνεται κανονικά εξέδρα για
τους επίσημους και στο Ζευγολατιό αυτό
δεν συμβαίνει. Επίσης, ξέρετε ότι ίσως να
είμαστε ο μόνος Δήμος στην Ελλάδα που οι
συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου
δεν γίνονται στην έδρα του Δήμου;
Ερώτηση: Κύριε πρόεδρε με την ύδρευση τι γίνεται; Ποια θα είναι η φετινή
κατάσταση;
Φέτος, θα είναι άλλη μία πολύ δύσκολη
χρονιά και για τους αγρότες, αλλά και για
τα σπίτια. Δυστυχώς ούτε εδώ έχει γίνει
κάποια πρόβλεψη ή κάποιος προγραμματισμός από πλευράς Δήμου έτσι ώστε να

αποτρέψουν το πρόβλημα ή έστω να το
περιορίσουν. Δυστυχώς ο δήμαρχος έχει
επιλέξει την εύκολη και προσωρινή λύση,
με την εξασφάλιση νερού από ιδιώτες. Όλα
αυτά τα χρόνια, που το πρόβλημα του νερού φαινόταν ότι θα γίνει πολύ σοβαρό, δεν
έχει γίνει καμία προσπάθεια να εμπλουτιστεί το υπέδαφος παραδείγματος χάριν, ή
να καθαρίζονται σε τακτικά διαστήματα τα
μικρά φράγματα, που έχουνε φτιαχτεί στο
Ζαπάντη, ή στην λιμνοδεξαμενή στην Κυρά
Βρύση.
Ερώτηση: Επιτρέψτε μου να σας ρωτήσω και για την ομάδα του Ζευγολατιού, για τον ΑΟΖ. Απ’ όσο ξέρω είστε πρόεδρος και εκεί. Πως τα πάτε;
Υπάρχουν προβλήματα;
Ανέλαβα πρόεδρος της ομάδας διότι
δεν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον από κανέναν
άλλον και υπήρχε ο κίνδυνος η ομάδα να
μην κατέβει και να διαλυθεί ξανά. Μπήκα
λοιπόν μπροστά εξ ανάγκης με την βοήθεια
και την στήριξη κάποιων συγχωριανών
μου. Δυστυχώς και εδώ θέλω να σημειώσω ότι από το Δήμο δεν έχουμε λάβει καμία
βοήθεια, ούτε 1€. Το γήπεδο το συντηρούμε μόνοι μας. Με δικά μας έξοδα κόβουμε
τα χορτάρια και αποκαθιστούμε όποιες
ζημιές προκύπτουν, γιατί οι κλοπές και οι
φθορές στο γήπεδο είναι καθημερινές.
Στο γήπεδο απασχολούνται γύρω στα
100 παιδιά και δεν έχουμε καμία βοήθεια
από τον Δήμο. Εδώ και πέντε μήνες έχουμε ζητήσει να επισκευασθούν οι προβολείς,
γιατί είναι ελλιπής ο φωτισμός, όμως δεν
έχει γίνει καμιά αντικατάσταση, με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να κάνουμε χρήση
του γηπέδου τις νυχτερινές ώρες.
Ερώτηση: Τελειώνοντας κύριε πρόεδρε
θα ήθελα να σας ρωτήσω πώς εσείς
βλέπετε το μέλλον του Ζευγολατιού.
Πιστεύετε θα υπάρξουν αλλαγές; Θα
βελτιωθεί η κατάσταση;
Μετά από 11 χρόνια που παρακολουθώ
κι εγώ και οι συγχωριανοί μου την απαξίωση με την οποία αντιμετωπίζεται το χωριό
μας από δήμαρχο και αντιδημάρχους, είναι
ξεκάθαρο πλέον ότι αν δεν αλλάξει η δημοτική αρχή η κατάσταση θα παραμείνει η ίδια
ίσως και χειρότερη. Επομένως για μας δεν
υπάρχει άλλος δρόμος παρά να προσπαθήσουμε να γίνει αυτό στις εκλογές του 2023,
ώστε να έχουμε ελπίδες για ένα καλύτερο
μέλλον για τον τόπο μας.
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ΜΙΚΡΕΣΕ

Άσκηση επί χάρτου, εκκένωσης του Αμονίο

“95 χρόνια περίμενα

να δω να κατασκευάζονται τα αρδευτικά δίκτυα
στου Ντούσια, ελπιζω να ολοκληρωθεί"... είπε ο "Γέρο Μάγκας" με το όνομα, που
εγκαινίασε τη "θεμελίωση" του έργου, παρόντος του δημάρχου Σικυωνίων Σπύρου Σταματόπουλου. Το έργο ανήκει στην σειρά των αδρευτικών για τα οποία ο
δήμος Σικυωνίων χρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα ΕΣΠΑ. «Είμαστε αισιόδοξοι ότι θα το δει να ολοκληρώνεται πολύ νωρίτερα απ' ό,τι έχει υπολογιστεί»,
δήλωσε ο δήμαρχος που με το "επαναστατικό" καπέλο και την αντικομφορμιστική
τακτική έχει φέρει πληθώρα χρηματοδοτήσεων και έργων στον δήμο του...

Στα πλαίσια του σχεδιασμού που ο δήμος Κορινθίων αναπτύσσει για την προστασία και ασφάλεια, σε περίπτωση πυρκαγιάς, της περιοχής του
Αμονίου, πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 31 Μαΐου η
άσκηση ΣΟΛΥΓΕΙΑ 2022, άσκηση προληπτικής και
οργανωμένης εκκένωσης των οικισμών Πευκαλίου
-Φραγκολίμανου παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Χρήστου
Στυλιανίδη.
Η άσκηση ήταν επί χάρτου και έλαβε χώρα στην
αίθουσα του Δημοτικού συμβουλίου Κορινθίων
παρουσία όλων των εμπλεκομένων φορέων, Πυροσβεστικής υπηρεσίας, Αστυνομίας, Λιμεναρχείου,
Δασαρχείου, εθελοντών, του τμήματος πολιτικής

Οδηγία προς υποψηφίους δημάρχ
στον διπλό πέλεκυ του Μάκη!

«Η Κορινθία στην Επανάσταση του 1821» - Επιστημονικό Συνέδριο στην Κόρινθο
Ιστορικά γεγονότα και άγνωστες πτυχές για τον
ρόλο της Κορινθίας στην Επανάσταση του 1821
αναδείχτηκαν στο επιστημονικό συνέδριο που
διοργάνωσαν ο Δήμος Κορινθίων και η Εταιρεία
Κορίνθιων Συγγραφέων το τριήμερο 27-29 Μαΐου
2022 στο Δημοτικό Θέατρο Κορίνθου. Ιστορικοί,
ερευνητές και καθηγητές από 8 Πανεπιστήμια της
χώρας ανέπτυξαν δια ζώσης αλλά και διαδικτυακά
όλα όσα έλαβαν χώρα στην Κορινθία την περίοδο
εκείνη και επηρέασαν την εξέλιξη της Επανάστασης
Ο Δήμαρχος Κορινθίων Βασίλης Νανόπουλος στην
έναρξη των εργασιών την Παρασκευή 27 Μαΐου,
αναφέρθηκε στην βούληση του, από την αρχή της
θητείας του ως Δήμαρχος, να αναδειχθεί και ανα-

λόγως να τιμηθεί το ιστορικό γεγονός της Κορίνθου
ως πρώτης πρωτεύουσας της νεότερης Ελλάδας
και βεβαίως στην συνεργασία που έχει αναπτυχθεί
για τον σκοπό αυτό με την εταιρεία Κορίνθιων
συγγραφέων.
Από τις πολλές και ποικίλες εισηγήσεις που έγιναν
ξεχωρίσαμε τις εξής:
Της Όλγας Καραγεώργου-Κουρτζή που μίλησε
για «τα μισθοφορικά σώματα των προεστών στην
Πελοπόννησο: η περίπτωση της Κορινθίας», με
εμπεριστατωμένο και επιστημονικό λόγο ανέλυσε
κατά το μάλλον, το θέμα
Του Γιάννη Λώλου, που μίλησε για «τo Βασιλικό
Κορινθίας στην αυγή του 19ου αι.» και κέρδισε το

ενδιαφέρον των παρευ
κά και άγνωστα εν πολ
Του Νίκου Πουλόπουλ
«Η προσφυγική κρίση
νάσταση του 1821» και
που ρίχνουν φως στην
στα Εξαμίλια, εντυπωσ
Του Σεγιέντ Σχαριάτ-Π
φέρνει να "κλέβει" την
που παραθέτει από οθ
που ανέπτυξε «Νέες π
Κορίνθου στην Ελληνικ
τις Οθωμανικές πηγές»
ακροατηρίου του.

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

+30 6937166882

+30 6986520061

info@e-act.gr
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ΙΔΗΣΕΙΣ

ου παρουσία του Υπουργού Στυλιανίδη
προστασίας του δήμου Κορινθίων με επικεφαλής
τον αντιδήμαρχο Βαγγέλη Παπαϊωάννου, του προέδρου της κοινότητας Σοφικού κ. Γρήγορη Ρωτίδη.
Το σενάριο αφορούσε πυρκαγιά, ημέρα Κυριακή
3.7 και ώρα 13:00 το μεσημέρι, 3 χιλιόμετρα ΒΔ
του Πευκαλίου στη θέση «Βάγια». Οι κλιματικές
συνθήκες ορίστηκαν ως εξής: Θερμοκρασία στους
38 βαθμούς κελσίου, υγρασία στο 20%, άνεμοι στα
5 μποφόρ. 213 μόνιμοι κάτοικοι (σύμφωνα με την
απογραφή του 2011) πρέπει να απομακρυνθούν σε
180 λεπτά.
Στόχος της άσκησης ήταν να καταγραφούν οι
ενέργειες κάθε εμπλεκόμενου φορέα σε ατομικό
και συλλογικό επίπεδο.

Σε εξέλιξη το πρόγραμμα κουνουποκτονίας
στον Δήμο Σικυωνίων

χους: Το νου σας
Ο ιπτάμενος

υρισκομένων, για τα σημαντιλλοίς στοιχεία που παρέθεσε.
λου, που ανέπτυξε το θέμα
στην Κορινθία κατά την Επαι παρέθεσε άγνωστα έγγραφα
ν αποικία του Samouel Howe
σιάζοντας το κοινό
Παναχί, που πάντα καταν παράσταση με τα στοιχεία
θωμανικές πηγές. Το θέμα
προσεγγίσεις στον ρόλο της
κή Επανάσταση σύμφωνα με
» κέρδισε το ενδιαφέρον του

ALΖEητεRίταTι !

Γκρούεζας
για στελέχωση
δημοτικού
ψηφοδελτίου.
Μόνο σοβαρές
προτάσεις!

Σε εξέλιξη βρίσκεται το πρόγραμμα
κουνουποκτονίας στο δήμο Σικυωνίων. Οι
εφαρμογές γίνονται με ψεκασμούς σε βαλτώδη σημεία, λιμνάζοντα νερά, στις κοίτες
των ποταμών, σε αυλάκια των κοινοτήτων,

σε φρεάτια καθώς και σε σημεία φυτικής
βλάστησης που αποτελούν καταφύγιο των
κουνουπιών.
Σημαντικός παράγοντας στην επιτυχή
εφαρμογή των κουνουποκτονιών είναι η
ευαισθητοποίηση των δημοτών ώστε να
αποφεύγεται η δημιουργία εστιών λιμνάζοντων υδάτων στις οικίες, καθώς αυτά τα
σημεία αποτελούν εστίες αναπαραγωγής
των κουνουπιών εντός του αστικού ιστού.

ΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ

Ο Αβράτογλου Μάριος του
Γεωργίου και της Κωνσταντίνας
το γένος Δημούλια και η Ευαγγελία-Άννα Παπανικολάου του
Νικολάου και της Δήμητρας το
γένος Πετροπούλου θα τελέσουν
τους γάμους τους το Σάββατο 16
Ιουλίου στην Αρχαία Σικυώνα
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Νίκος Σταυρέλης: Κοροϊδία χωρίς τέλος
για την άρδευση Άσσου-Λεχαίου

Κ

αταπέλτης ο δημοτικός σύμβουλος Κορινθίων και επικεφαλής της «Πνοής Δημιουργίας» για το έργο της άρδευσης της
Δημοτικής Ενότητας Άσσου-Λεχαίου. Με δελτίο
τύπου απευθύνεται στους δημότες και ειδικότερα στους αγρότες της περιοχής και τους αναφέρει τα εξής:
«Ξεκίνησε πάλι το τροπάριο των υποσχέσεων
στους αγρότες.
Πριν το καλοκαίρι του 2020 πρωτοϋποσχέθηκαν
ότι η δημοτική ενότητα Άσσου Λεχαίου θα αρδευτεί από το νερό του βιολογικού καθαρισμού Κορίνθου. Εις μάτην όμως. Φούσκα οι υποσχέσεις.
Το ίδιο τροπάριο λίγο πριν το καλοκαίρι του
2021 ο Δήμαρχος υποσχέθηκε στους Προέδρους
των τεσσάρων κοινοτήτων της ίδιας Δημοτικής
Ενότητας ότι το νερό άρδευσης από τον βιολογικό
θα πάει τη περσινή χρονιά. Το πίστεψαν, δε το πίστεψαν οι αγρότες η ουσία είναι ότι ήταν ψέματα.
Τώρα πάλι τα ίδια για το 2022 να έχουν να λένε.
Φρούδες ελπίδες.
Η αλήθεια είναι μία.
Μόλις πριν ένα μήνα συντάχθηκε η μελέτη για
την άρδευση της περιοχής.
Οι αγρότες μας θα πρέπει να γνωρίζουν τι περιλαμβάνει:
⊲ Την άρδευση μέρους της κτηματικής περιοχής
στο Λέχαιο και μέρος του Περιγιαλίου. Όχι του
Άσσου και του Κάτω Άσσου. Κατά την Υπηρεσία
το υπάρχον νερό του βιολογικού της Κορίνθου
δεν επαρκεί. Και για να δοθεί στο Λέχαιο και το
Περιγιάλι θα πρέπει να διακοπεί στην Κόρινθο,
τα Εξαμίλια και την Αρχαία.
⊲ Το έργο αποχέτευσης των λυμάτων της Δ.Ε.
Άσσου Λεχαίου, που θα δώσει επιπλέον νερό
άρδευσης και εντάχθηκε σε χρηματοδοτικό
πρόγραμμα από τον Υφυπουργό Νίκο Ταγαρά
με 50.000.000€ στις 24/5/21, δεν προβλέπεται
να αρχίσει η κατασκευή πριν από ένα χρόνο από
σήμερα και να λειτουργήσει πριν από 3 χρόνια,
αν όλα πάνε καλά. (Φανταστείτε ότι πέρασε ήδη
ένας χρόνος από την έγκριση και ακόμα δεν
έχει δημοπρατηθεί!!!!! Με αποκλειστική ευθύνη

της Δημοτικής Αρχής).
⊲ Η έκταση είναι 3.450 στρέμματα επί συνόλου
10.000 στρεμμάτων.
⊲ Προβλέπεται αγωγός μήκους 8 χιλιομέτρων
και δεξαμενή 1.500 κυβικών στον παλιό σκουπιδότοπο του Περιγιαλίου με ανάλογο δίκτυο
διανομής και 36 υδροληψίες.
⊲ Ο προϋπολογισμός είναι 2.128.000€.
⊲ Χρηματοδότηση ακόμα δεν υπάρχει. Μόλις
προχθές ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε την υποβολή ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη 201420» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.
⊲ Αν και εφόσον εγκριθεί η χρηματοδότηση, θα
ακολουθήσει η δημοπράτηση, στη συνέχεια η
έγκριση του αποτελέσματος και η σύμβαση. Η
έναρξη κατασκευής δεν προβλέπεται πριν από
ένα χρόνο και η λειτουργία πριν από δύο χρόνια. Αν όλα πάνε καλά.
ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΕΣΤΕ ΕΝ ΓΝΩΣΕΙ ΣΑΣ ΤΗΝ ΑΓΩΝΙΑ ΤΩΝ
ΑΓΡΟΤΩΝ ΛΕΓΟΝΤΑΣ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ
ΕΥΣΤΑΘΟΥΝ.
Οι αγρότες δεν είναι εκλογικό εργαλείο για να
παίξουμε μαζί τους», καταλήγει.

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Απάντηση Νανόπουλου:

Δεν εξαιρείται ο Άσσος
από το έργο της άρδευσης
Το νερό και οι αγρότες δεν είναι πολιτικά εργαλεία
λέει ο κ.Σταυρέλης στην τελευταία του ανακοίνωση,
είναι εκείνος όμως που πολιτεύεται με τον τρόπο αυτό.
Σε μια ακόμα ανακοίνωση του, αρέσκεται στην μισή
αλήθεια! Γιατί αυτή τον εξυπηρετεί πολιτικά!
Γνωρίζει ο κ.Σταυρέλης! Γνωρίζει πολύ καλά πως
όσα γράφει δεν ισχύουν! Και όμως δημοσίως τοποθετείται προσδοκώντας τι άλλο, από το πολιτικό όφελος.
Τι δεν λέει ο κ.Σταυρέλης στην ανακοίνωση του;
Δεν λέει, αν και το γνωρίζει πολύ καλά από την συνεδρίαση της ΔΕΥΑΚ στην οποία συμμετείχε, πως στο
τεχνικό δελτίο του έργου της άρδευσης Άσσου – Λεχαίου και Περιγιαλίου, για μια σειρά από λόγους, η περιγραφή στην πρόταση που κατατέθηκε στο Υπουργείο
πρέπει να είναι «Λέχαιο – Περιγιάλι». Γνωρίζει πολύ
καλά τους λόγους ο κ.Σταυρέλης όπως γνωρίζει πολύ
καλά πως ο Άσσος ΔΕΝ εξαιρείται από το έργο! Απλά
δεν το λέει!
Ο Δήμαρχος Κορινθίων Βασίλης Νανόπουλος έχει
δεσμευτεί για την επέκταση του δικτύου του βιολογικού καθαρισμού ώστε να λειτουργήσει συμπληρωματικά στην άρδευση του ΑΟΣΑΚ . Η δέσμευση του ισχύει
στο ακέραιο.
Ας κρατήσει τις αντιπολιτευτικές κορώνες που τόσο
αγαπά ο κ.Σταυρέλης. Κρατούμε την εμπιστοσύνη των
πολιτών και εργαζόμαστε για να αποδώσουμε σε χρήση τους έργα που έχουν ανάγκη.
Να θυμίσουμε μόνο στον κ.Σταυρέλη πως το έργο
που επικαλείται είχε δημοπρατηθεί από το Υπουργείο
σχεδόν μια δεκαετία πριν. Η δημοτική αρχή στην οποίαν ο ίδιος μετείχε δεν κατόρθωσε να το υλοποιήσει,
ούτε καν να το δημοπρατήσει. Το έχει δημοσίως ο
ίδιος παραδεχτεί σε ραδιοφωνική του συνέντευξη τον
Μάρτιο του 2021! Το ξεχνά;
Σε ένα μόνο σημείο θα συμφωνήσουμε μαζί σας
κ.Σταυρέλη. «Οι αγρότες δεν είναι πολιτικό εργαλείο
για να παίξουμε μαζί τους», λέτε . Μην παίζετε λοιπόν!
Σεβαστείτε τους, λέμε εμείς!

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

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν
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Mε μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε
το Stymphalia Lake Run 2022
Ξεπέρασαν κατά πολύ τις 400 οι συμμετοχές - Μοναδικές στιγμές, συγκίνηση, εθελοντική προσφορά
και ευγενής άμιλλα στον σπουδαιότερο ημιμαραθώνιο αγώνα της Κορινθίας
Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία και συμμετοχή
που ξεπέρασε κάθε προσδοκία το Stymphalia Lake
Run 2022, o 5ος Ημιμαραθώνιος Αγώνας Δρόμου στην
Στυμφαλία. Από νωρίς το πρωί, πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στον προαύλιο χώρο του Μουσείου Περιβάλλοντος Στυμφαλίας από όπου δόθηκε η εκκίνηση
των τριών ημιμαραθώνιων δρόμων (21, 10 και 5 χλμ)
καθώς και του παιδικού αγώνα Ιόλαος.
Οι εγγραφές για τους τρεις ημιμαραθώνιους δρόμους
είχαν κλείσει σημαντικά νωρίτερα από το προβλεπόμενο στις 15 Μαΐου, καθώς οι συμμετοχές υπερέβησαν τις 400 δεδομένου ότι μετά από δύο χρόνια που το
κορυφαίο αθλητικό event δεν είχε πραγματοποιηθεί,
οι αθλητές που ήθελαν να συμμετάσχουν ήταν πάρα
πολλοί!
Για μεταφορά των αθλητών είχε ναυλωθεί πούλμαν
από τους διοργανωτές φορείς (δήμος Σικυωνίων,
ΝΠΔΔ Μηκώνη, Αθλητικός Σύλλογος Νεμέας, Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς και αθλητικός σύλλογος Λαύκας «Η Στυμφαλίς») το οποίο ξεκίνησε από τον
Προαστιακό Σταθμό του Κιάτου.

Συμβολικό κόστος εγγραφής
με κοινωνικό πρόσημο
Το κόστος συμμετοχής στους αγώνες ήταν 5€ και οι
συμμετέχοντες κλήθηκαν να το καταθέσουν σε έναν
από τους φορείς αρωγής παιδιών που προτείνονταν
στη φόρμα εγγραφής, ή σε φορέα της επιλογής τους.
Φορείς αρωγής παιδιών που υποστηρίχθηκαν ήταν:
• φλογα συλλογος γονιων παιδιων με νεοπλασματικη ασθενεια floga.οrg.gr
• MDA Ελλάς
• Το Χαμόγελο του Παιδιού - The Smile of the Child
• Κιβωτός του Κόσμου

Βραβείο για τον αθλητή που μας εμπνέει
Για πρώτη φορά φέτος, στο Stymphalia Lake Run δόθηκε ένα ξεχωριστό βραβείο σε έναν άνθρωπο που
κάνει την υπέρβαση και μας δίνει δύναμη να παλεύουμε για το ακατόρθωτο.

Το βραβείο φιλοτέχνησε η κα Άννα Τσάλτα από το Σούλι Κορινθίας. Το κόσμημα είναι soutache. Η ονομασία
της ιδιαίτερης τεχνικής είναι γαλλική. Αρχικά χρησιμοποιήθηκε για τα διακριτικά που αφορούσαν στο βαθμό
των στολών των αξιωματικών του γαλλικού στρατού.
Αργότερα έγινε μόδα και υιοθετήθηκε ως τεχνική για
τον καλλωπισμό επίσημων ενδυμάτων, άμφιων, αλλά

και διακοσμητικών αντικειμένων για τα σπίτια των ευγενών. Στη σύγχρονη εποχή είναι δημοφιλής τεχνική
για χειροτεχνήματα και εικαστικές δημιουργίες.

Άψογη Διοργάνωση και πολλά δώρα
Η διοργάνωση άψογη όπως πάντα, με τους δεκάδες
εμψυχωτές εθελοντές, τα υψηλά μέτρα ασφαλείας και
προστασίας των αθλητών, παρουσία νοσηλευτικού και
ιατρικού προσωπικού, καθώς και τα πολλά φιλέματα,
δώρα και happenings για τους συμμετέχοντες.
Όλοι οι συμμετέχοντες έλαβαν αναμνηστικά δώρα,
όπως, καπέλα, μπλουζάκια, μολύβια, κ.ά., καθώς και
πάνινες τσάντες πολλαπλών χρήσεων οι οποίες για
τα παιδιά, με πρωτοβουλία του δημάρχου Σικυωνίων
Σπύρου Σταματόπουλου περιελάμβαναν κι ένα καλαίσθητο παγούρι νερού.
Για τους αθλητές σε κάθε σταθμό υπήρχαν νερά και
ισοτονικά συμπληρώματα, αλλά και σταφίδα προσφορά
ντόπιου παραγωγού, ενώ στο τέλος του αγώνα κερά-

στηκαν ρυζόγαλα και χωριάτικες πίτες.
Ειδικό ενδιαφέρον είχε το γεγονός ότι τους μικρούς
συμμετέχοντες στον παιδικό αγώνα Ιόλαος συνόδευσε
για πρώτη φορά φέτος η ομάδα εκπαιδευτών σκύλωνσυνοδών για άτομα με προβλήματα όρασης ΛΑΡΑ,
μαζί με τα εκπαιδευμένα σκυλιά τους.

Το μήνυμα του δημάρχου Σικυωνίων
Στον χαιρετισμό του ο δήμαρχος Σικυωνίων Σπύρος Σταματόπουλος αναφέρθηκε ιδιαιτέρως στην
σπουδαιότητα του αγώνα, καθώς και στο γεγονός ότι
με πρωτοβουλία του η διοργάνωση εντάχθηκε στις
δράσεις για το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας και τέθηκε υπό την αιγίδα της ΚΕΔΕ. Αναλυτικά ανέφερε:
«Με ιδιαίτερη χαρά σάς υποδεχόμαστε φέτος, μετά
από δύο χρόνια «σιωπής», στον 5οΗμιμαραθώνιο
Αγώνα Δρόμου με την ονομασία «Stymphalia Lake
ΣΥΝΕΧ. ΣΤΗ ΣΕΛ. 24
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Run 2022», ο οποίος θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 29 Μαΐου στη Λίμνη
Στυμφαλία.
Η φετινή διοργάνωση συμπίπτει με
τον εορτασμό του Ευρωπαϊκού Έτους
Νεολαίας, του οποίου στόχος είναι η
ανάδειξη της σημασίας της ευρωπαϊκής νεολαίας για την οικοδόμηση ενός
καλύτερου μέλλοντος — πιο πράσινου,
πιο περιεκτικού και ψηφιακού.
Ως πρόεδρος της Επιτροπής Παιδείας, Θρησκευμάτων και Νεολαίας της
ΚΕΔΕ, αλλά και ως μέλος της Εθνικής
Επιτροπής Παρακολούθησης του έργου
του Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας 2022
μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι στον
σχεδιασμό των Επιτροπών υπάρχουν

και θα υλοποιηθούν ένα πλήθος εκδηλώσεων και δράσεων για το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας, τόσο στην χώρα
μας όσο και στην Ευρώπη. Ειδικότερα
για τη χώρα μας προγραμματίζονται
σημαντικές εκδηλώσεις, πολλές από
τις οποίες θα έχουν επίκεντρο τον δήμο
Σικυωνίων και ειδικότερα την περιοχή
της Στυμφαλίας, γεγονός που αποτελεί
τιμή και ευθύνη για όλους μας.
Το «Stymphalia Lake Run 2022», με
εισήγησή μου προς τις αρμόδιες Επιτροπές, επιλέχθηκε να είναι η πρώτη
εκδήλωση, σε εθνικό επίπεδο, για το
Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας 2022. Τίθεται υπό την αιγίδα τόσο της Εθνικής Επιτροπής όσο και της αρμόδιας Επιτροπής

της ΚΕΔΕ, δεδομένου ότι συγκεντρώνει
ποιοτικά χαρακτηριστικά που αναδεικνύουν υγιή πρότυπα για την Νεολαία
μας, όπως ο αθλητισμός, ο εθελοντισμός, η προστασία του περιβάλλοντος,
η συναδέλφωση των λαών, η ειρήνη και
η αλληλεγγύη. Και όλα αυτά σε ένα φυσικό περιβάλλον μοναδικής ομορφιάς,
έναν ξεχωριστό υγροβιότοπο, τη λίμνη
Στυμφαλία.
Θέλω να ευχαριστήσω το Μουσείο
Περιβάλλοντος Στυμφαλίας και το Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιώς

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

για την σημαντική βοήθειά τους στην
διοργάνωση και του φετινού Ημιμαραθωνίου, καθώς επίσης και τους συνδιοργανωτές φορείς: το ΝΠΔΔ Παιδείας,
Πολιτισμού, Αθλητισμού Σικυωνίων
«Η ΜΗΚΩΝΗ», το Πολιτιστικό Ίδρυμα
Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ), τον Αθλητικό
Σύλλογο Νεμέας και τον αθλητικό σύλλογο Λαύκας «Η Στυμφαλίς», καθώς
και την Ένωση Αθλητικών Σωματείων
ΣΕΓΑΣ Πελοποννήσου για την άψογη
συνεργασία.
Καλόν αγώνα σε όλες και όλους!».

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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Δήμος Βέλου-Βόχας: Υπογράφηκε η σύμβαση για
την προμήθεια οκτώ συστημάτων υπόγειων κάδων

Με στόχο την ριζική βελτίωση της καθαριότητας,
την αισθητική αναβάθμιση των κοινόχρηστων χώρων αλλά και την προστασία του περιβάλλοντος ο
δήμος Βέλου-Βόχας προχώρησε στην υπογραφή της
σύμβασης για την προμήθεια οκτώ υπογείων συστημάτων με τέσσερις κάδους απορριμμάτων, συνολικού
προϋπολογισμού 236.000€.
Η εγκατάσταση των οκτώ συστημάτων υπόγειας
αποθήκευσης απορριμμάτων θα πραγματοποιηθεί
σε κεντρικά σημεία των κοινοτήτων Κοκκωνίου,
Ζευγολατιού, ενώ στο Βραχάτι που θα τοποθετηθούν πέντε συστήματα, εκτός από το
κεντρικό σημείο του χωριού στην Π.Ε.Ο., θα
καλυφθεί πλήρως η παραλιακή ζώνη. Η
τοποθέτηση των συστημάτων θα συμβάλλει
ουσιαστικά στην ανάπτυξη ενός προγράμματος
εναλλακτικού συστήματος συλλογής απορριμμάτων, έτσι ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες
υγιεινής αποθήκευσης των απορριμμάτων σε
σημεία που απαιτούν αισθητική και αρχιτεκτονική αναβάθμιση του περιβάλλοντα χώρου
τους.
Το υπέργειο τμήμα των κάδων προβλέπεται
ότι θα είναι κομψά σχεδιασμένο ώστε να προσφέρει αισθητικά στο περιβάλλον, ενώ απορρίμματα που θα εισέρχονται από τις θυρίδες
εισαγωγής, θα καταλήγουν απευθείας στους
υπογειοποιημένους κάδους, αποκλείοντας
την εξάπλωση μυρωδιών και την διασκόρπιση απορριμμάτων στον περιβάλλοντα χώρο
από αδέσποτα, καιρικές συνθήκες ή άλλες αιτίες.
Επιπλέον τα συστήματα που θα τοποθετηθούν θα είναι ασφαλή καθώς η μετακίνησή
τους από φυσικά φαινόμενα ή λόγω βανδαλισμών θα είναι αδύνατη. Παράλληλα, η χρήση
τους θα είναι εύκολη τόσο από ηλικιωμένους
όσο και από μικρά παιδιά, ενώ η αποκομιδή
τους θα γίνεται από τον στόλο των απορριμματοφόρων που ήδη διαθέτει ο δήμος, μιας και η
κατασκευή τους θα γίνει με βάση τις υπάρχουσες προδιαγραφές.
Εν κατακλείδι, η υπογραφή της σύμβασης
για την εγκατάσταση των υπόγειων κάδων,
των οποίων η λειτουργία αναμένεται να ξεκινήσει το καλοκαίρι, ανοίγει το δρόμο για μια
άλλη προσέγγιση στην διαχείριση των απορριμμάτων στον δήμο Βέλου-Βόχας, η οποία
επενδύει στην αισθητική αναβάθμιση και στην
προστασία του περιβάλλοντος, αναβαθμίζοντας
σημαντικά την ποιότητα ζωής των κατοίκων.
Ιδιαίτερα δε για την περιοχή της παραλίας

Βραχατίου η βελτίωση των υποδομών και η επένδυση στην αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση του
περιβάλλοντος χώρου λειτουργεί αθροιστικά στον
τουριστικό χαρακτήρα της περιοχής, καθιστώντας
την ελκυστική για τους παραθεριστές και επισκέπτες.
Ο δήμαρχος Βέλου-Βόχας Αννίβας Παπακυριάκος μετά την υπογραφή της σύμβασης σε σύντομες
δηλώσεις του τόνισε πως «ο δήμος Βέλου-Βόχας
επενδύει στην καθαριότητα, καθώς αποτελεί έναν καθοριστικό παράγοντα για την ανάπτυξη του τόπου μας,

την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων,
αλλά και των παρεχόμενων υπηρεσιών στους επισκέπτες. Με σταθερά βήματα και οργανωμένο σχέδιο διαμορφώνεται μια πλήρως εξοπλισμένη υπηρεσία
Καθαριότητας - Πράσινου (απορριμματοφόρα - σάρωθρα - Πράσινα σημεία - υπόγειοι κάδοι – κάδοι κομποστοποίησης – ενίσχυση της ανακύκλωσης) η οποία
ανταποκρίνεται στις προκλήσεις της νέας εποχής
για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και της
ανθρώπινης ζωής».

Η ΠΡΩΤη Κορινθιακή

φρέσκια μπύρα.

www.canaldive.gr
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Δήμος Σικυωνίων: Διήμερο Εκδηλώσεων
για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος
στο Μουσείο Περιβάλλοντος Στυμφαλίας
Ο Δήμος Σικυωνίων στο πλαίσιο των δράσεων για
την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος και για το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας, διοργανώνει διήμερο εκδηλώσεων σε συνεργασία με το Πολιτιστικό Ίδρυμα
Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ) και το ΝΠΔΔ «Μηκώνη». Οι
εκδηλώσεις οι οποίες θα λάβουν χώρα στο Μουσείο
Περιβάλλοντος Στυμφαλίας θα πραγματοποιηθούν το
Σαββάτο 4 και την Κυριακή 5 Ιουνίου 2022 και αφορούν:

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Ο Φωταγωγός
του Κώστα Παππή
στην Κόρινθο

• Βιβλιοπαρουσίαση «Σώζοντας τον Πλανήτη»
Σάββατο 4 Ιουνίου 2022, ώρα 12:30 μ.μ.. Βιβλιοπαρουσίαση του βιβλίου «Σώζοντας τον Πλανήτη»
των Θεόδωρου Λιανού, Ομότιμου Καθηγητή Πολιτικής Οικονομίας στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και Αναστασίας Ψειρίδου, Καθηγήτριας Μικροοικονομικής
στο Πάντειο Πανεπιστήμιο.
Ομιλήτριες θα είναι οι κυρίες:
Ελένη Ζαγγανά, Αναπληρώτρια καθηγήτρια Υδρογεωλογίας στο Τμήμα Γεωλογίας, Εργαστήριο Υδρογεωλογίας Πανεπιστημίου Πατρών και
Κωνσταντίνα Κοτταρίδη, Καθηγήτρια Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης Παν/μίου Πειραιά.
Τον Συντονισμό θα έχει η δημοσιογράφος Τζένη
Σουκαρά.

Λίγα λόγια για το βιβλίο

Στο βιβλίο οι συγγραφείς αναλύουν την υφιστάμενη κατάσταση στον πλανήτη και πιο συγκεκριμένα
παρουσιάζουν τις απειλές για το νερό, το έδαφος, τον
αέρα, και πώς η ρύπανση, η υπερκατανάλωση πόρων
και η περιβαλλοντική υποβάθμιση προοικονομούν
(αν δεν ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα) ένα δυσοίωνο
μέλλον για τον πλανήτη.
Στη συνέχεια, προτείνουν λύσεις για τα περιβαλλοντικά προβλήματα. Οι λύσεις έχουν ως βάση τους τη
βιώσιμη περιβαλλοντική ανάπτυξη, τη χρήση τεχνολογιών φιλικών προς το περιβάλλον, την οικολογική
και περιβαλλοντική αγωγή των πολιτών, και την απεμπόληση της «κυρίαρχης θέσης του ανθρώπου στον
κόσμο».

• «Οι φύλακες της Λίμνης»
Κυριακή 5 Ιουνίου 2022, ώρα 18:30. Σε συνεργασία
με τον χώρο δημιουργικής απασχόλησης «ΦύλλοΣοφώ» και τον Σύλλογο Πολιτισμού «Σαν Παραμύθι», παρουσιάζουν την Κυριακή 5 Ιουνίου (ώρα
18:30), την παράσταση «Οι φύλακες της λίμνης», στο
Μουσείο Περιβάλλοντος Στυμφαλίας.
Η παράσταση, που συνδυάζει πρόζα με κουκλοθέατρο, είναι αποτέλεσμα εργαστηρίου κουκλοθέατρου
που διεξήχθη από την αρχή της χρονιάς στο Μουσείο
και τον Πολιτιστικό Σύλλογο του Δήμου Σικυωνίων,
με τη συμμετοχή μικρών και μεγάλων από την ευρύτερη περιοχή.
Οι εκδηλώσεις τελούν υπό την αιγίδα της Επιτροπής Παιδείας, Θρησκευμάτων και Νεολαίας της
ΚΕΔΕ.
Η είσοδος είναι ελεύθερη και τηρούνται τα όλα τα
προβλεπόμενα υγειονομικά πρωτόκολλα.

Ο Σύλλογος Σικυωνίων Πολιτών σε συνεργασία με την Εταιρεία Κορινθίων Συγγραφέων οργανώνουν και προσκαλούν τα
μέλη και τους φίλους τους στην παρουσίαση
του βιβλίου με τίτλο Φωταγωγός (εκδόσεις
Ενύπνιο) του κ. Κώστα Παππή, Ομότιμου
Καθηγητή του Πανεπιστημίου Πειραιώς.
Η παρουσίαση θα γίνει την Δευτέρα, 6
Ιουνίου, ώρα έναρξης 19.30, στο Δημοτικό Θέατρο «Θωμάς Θωμαΐδης», Δαμασκηνού 57, Κόρινθος.
Το βιβλίο θα παρουσιάσουν η κ. Μαρία
Γεωργιάδη, νομικός, η Δρ. Ευτυχία Λεοντίδου, Μαιευτήρ Γυναικολόγος, συγγραφέας,
και ο Δρ. Γιάννης Μπάρτζης, Πρόεδρος της
Εταιρείας Κορινθίων Συγγραφέων.
Αποσπάσματα θα διαβάσει ο συγγραφέας.
Την εκδήλωση θα συντονίσει η κ. Κυριακή Μαυραγάνη, Πρόεδρος του Συλλόγου Σικυωνίων Πολιτών.

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Οικονομία
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Επιμελητήριο Κορινθίας: Ειδήσεις
έβγαλε η επίσκεψη Παπαθανάση
Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα και διαφωτιστική η συζήτηση με τον Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Τ

ην Παρασκευή 20 Μαΐου 2022,
στο αμφιθέατρο του Επιμελητηρίου Κορινθίας, παρουσία
του Υφυπουργού Χωροταξίας
και Περιβάλλοντος, κ. Ταγαρά, του ΓΓ
Εμπορίου, κ. Αναγνωστόπουλου, του
Βουλευτή Κορινθίας, κ. Κώστα Κόλλια,
του Περιφερειάρχη Παναγιώτη Νίκα, της
Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Κορινθίας, κας
Κόρκα και Αντιπεριφερειάρχη Προγραμμάτων, κ. Βυτινιώτη, Αντιπεριφερειάρχη
Πρόνοιας και Αλληλεγγύης, κ. Γκιολή
και του Προέδρου Ενεργειακής Κοινότητας Πελοποννήσου, κ. Οικονόμου, του
Δημάρχου Κορίνθου, κ. Νανόπουλου,
του Δημάρχου Λουτρακίου, κ. Γκιώνη,
της Γενικής διευθύντριας της Διαχειριστικής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δυτικής Ελλάδος - Πελοποννήσου - Ηπείρου & Ιονίων Νήσων κας Πετροπούλου,
επιχειρηματιών, φορέων, εκπροσώπων
επαγγελματικών κλάδων πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η παρουσίαση του
Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης κ.
Νικόλαου Παπαθανάση για το νέο Αναπτυξιακό Νόμο και τις ευκαιρίες που δημιουργεί για τις ελληνικές επιχειρήσεις.

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κορινθίας, κος Παναγιώτης Λουζιώτης
άνοιξε την εκδήλωση, τονίζοντας ότι η
χρηματοδότηση των επιχειρήσεων μέσω
χρηματοδοτικών εργαλείων όπως ο αναπτυξιακός νόμος φαντάζει πλέον επιβεβλημένη, όχι απλώς για να θεραπευτούν
οι πληγές που προκάλεσαν η πανδημία
και η κρίση αλλά να καλυφθεί το χαμένο
έδαφος και να παραδοθεί μία νέα καλύτερη εκδοχή της χώρας μας στη νέα γενιά.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΜΑΡΜΑΡΩΝ

Mάρµαρα • γρανίτες
φυσικά πετρώµατα

Μουσών 14,
Βέλο Κορινθίας
replayctt@gmail.com

ΧΡΗΣΤΟΣ
ΘΑΝΑΣΕΝΑΡΗΣ
% 2742 033260
6945 435411
6947 099281

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κος Παπαθανάσης
ανακοίνωσε ότι μέσα στον Ιούνιο αναμένεται να ανοίξουν τα πρώτα καθεστώτα
του νέου Αναπτυξιακού Νόμου, προκειμένου να «τρέξουν» οι διαδικασίες για
τις εγκρίσεις επενδυτικών σχεδίων, ενώ
η πρεμιέρα θα γίνει με το καθεστώς της
μεταποίησης και στην συνέχεια θα ακολουθήσουν ο κλάδος του τουρισμού και
της μεταποίησης.

Ο κος Παπαθανάσης δεσμεύτηκε ότι
δεν θα υπάρχει καμία καθυστέρηση στις
διαδικασίες, επισημαίνοντας πως αρχικά
απαιτούνταν 670 ημέρες για την έγκριση
ενός επενδυτικού σχεδίου, ενώ τώρα με
τον νέο Αναπτυξιακό οι σχετικοί χρόνοι θα
μειωθούν στις 60 ημέρες.
Όπως υποστήριξε ο κ. Παπαθανάσης,
ο νέος Αναπτυξιακός είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα που αφορά στην ανάπτυξη
της χώρας, αγγίζοντας «τις οικογένειές
μας, τα παιδιά μας, την καθημερινότητά
μας, την κοινωνία, το μέλλον μας». Είναι
ένα εργαλείο της νέας εποχής, εξαιρετικά
ευέλικτο, που στοχεύει να εκμηδενίσει την
ταλαιπωρία των επενδυτών και να μειώσει τη γραφειοκρατία. «Η προσπάθειά μας
απέναντι στη γραφειοκρατία είναι αέναη.
Είναι ο εχθρός μας που βγάζει ρίζες διαρκώς. Σαν τα κεφάλια της Λερναίας Ύδρας»,
πρόσθεσε, για να επαναλάβει πως η επιτάχυνση των διαδικασιών και η μείωση του
χρόνου για τις εγκρίσεις των επενδυτικών
σχεδίων είναι η βασική στόχευση.
Τέλος, δόθηκε χρόνος για να απαντήσει
ο κος Παπαθανάσης σε ερωτήσεις- τοποθετήσεις του κοινού.
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- Ακοολογικός έλεγχος
παίδων & ενηλίκων

- Έλεγχος λαβυρινθικής
λειτουργίας (Ίλιγγος/Ζάλη)

- Εκτίμηση εμβοών (βουητά)
και ροχαλητού

- Ενδοσκοπικός έλεγχος
ρινός, φάρυγγα, λάρυγγα
και ώτων

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

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

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
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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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2 Ιουνίου 1928: Η Προφητεία της “Αγίας Κόρης” του
Βέλου για φοβερή καθίζηση στην Κόρινθο που ανάγκασε
την Γεωλογική Υπηρεσία σε έκτακτο ανακοινωθέν!

Τ

Το όνειρο του Ιερέα που είδε την Κόρινθο θάλασσα! – Τρόμος, προφητείες
και γεγονότα στην μετασεισμική Κορινθία του 1928

ον Ιούνιο του 1928 οι Κορίνθιοι μία από τις μεγαλύτερες
δοκιμασίες που γνώρισε αυτός ο τόπος. Ο σεισμός της
22ας Απριλίου 1928 έχει αφήσει πίσω
του ένα σωρό με ερείπια, νεκρούς
και άστεγους αλλά το κυριότερο έχει
αφήσει φόβο και αβεβαιότητα για
το μέλλον, τρόμο και δέος για τα
στοιχειά της Φύσης. Να θυμίσουμε
απλώς ότι το 1928 είχαν περάσει μόλις 70 που η Κόρινθος είχε χτιστεί στη
νέα τοποθεσία, εξαιτίας ενός άλλου
καταστροφικού σεισμού. Οι μνήμες
ήταν νωπές και οι πληγές ανοιχτές
ακόμη, οι ελπίδες εύθραυστες όταν
ο Εγκέλαδος χτύπησε τη νεόδμητη
πολιτεία με απίστευτη μανία. Λογικό
ήταν ο φόβος για το χειρότερο να ριζώσει στις ψυχές των κατοίκων της.
Στις αρχές Ιουνίου μια σειρά νέων
ισχυρών σεισμών θυμίζει στους Κορίνθιους πόσο αδύναμοι παραμένουν
απέναντι στη μανία της φύσης. Έντρομοι οι κάτοικοι, γυμνοί, όπως περιγράφει η εφημερίδα «Σκριπ» πετάγονται έξω από τις σκηνές τους και
τα πρόχειρα παραπήγματα στα οποία
έμεναν. «Ο γενικός πανικός επετείνετο
λόγω των υλακών των κυνών και των
ωρυγών των διαφόρων ζώων», γράφει η εφημερίδα.
Ο πανικός όμως είχε και άλλη μία,
πολύ σοβαρή αφετηρία. Την προφητεία της “Αγίας Κόρης” του Βέλου,
ότι η πόλη της Κορίνθου θα χαθεί σε
μία τρομερή καθίζηση!

Η προφητεία της “Αγίας Κόρης”
από το Βέλο
«Τον φόβο των κατοίκων» γράφει
η εφημερίδα «Σκριπ», «περί απειλούμενης καθιζήσεως ενίσχυσαν αι διαδοθείσαι με ταχύτητα αστραπής πληροφορίαι περί τρομεράς προφητείας
μιας κόρης εις το χωρίον Βέλο. Αύτη,
ως λέγουν, προεφήτευσε φοβεράν καθίζησιν του εδάφους της Κορίνθου δι’
αύριον την νύχτα. Μολονότι οι ψυχραιμότεροι των κατοίκων της Κορίνθου
διαβεβαιούν τους άλλους ότι δεν είναι
δυνατόν να γίνουν προφητείαι και τα
υπό της «αγίας κόρης» του Βέλου λεγόμενα είναι αβάσιμα, εν τούτοις ο φόβος
περί καθιζήσεως δεν εξουδετερούται»!
Ο πανικός που διαχέεται στην τοπική κοινωνία φτάνει μέχρι την

Αθήνα και η Γεωλογική Υπηρεσία
αναγκάζεται να κοινοποιήσει ανακοίνωση για να καθησυχάσει τα
πλήθη. «Τηλεφωνικαί πληροφορίαι
εξ Αθηνών», γράφει το «Σκριπ», «μεταβίβασαν ενταύθα, το εν Αθήναις εκδοθέν ανακοινωθέν της Γεωλογικής
Υπηρεσίας της Ελλάδος. Τούτο προκάλεσε ποιάν τινα ανακούφισιν.

Η ανακοίνωση της Γεωλογικής
Υπηρεσίας
«Η Γεωλογικής Υπηρεσία της Ελλάδος μελετήσασα ευθύς εξ αρχής δ’
επιτοπίων μελετών εις όλην την σεισμόπληκτον περιοχήν της Κορινθίας
τα φαινόμενα των σεισμών της 22ας
Απριλίου και παρακολουθούσα έκτοτε και την εξέλιξιν των μετασεισμικών

φαινομένων, ανακοινοί τα εξής σχετικώς με την εξακολούθησιν των σεισμικών δονήσεων και τας φήμας και
φόβους περί καθιζήσεων:
Όπως επανειλημμένως και προφορικώς επί τόπου και δι’ ανακοινώσεων εις τας εφημερίδας ετονίσθη η
κατόπιν ενός ισχυρού τεκτονικού σεισμού εξακολούθησις των σεισμικών
δονήσεων, των μετασεισμών, όπως
αύται ονομάζονται εν τη σεισμολογία,
είναι σύνηθες φαινόμενον των ισχυρών τεκτονικών σεισμών».
Η ανακοίνωση της Γεωολογικής
υπηρεσίας συνεχίζει εξηγώντας με
όρους εκαλαϊκευμένης επιστήμης το
φαινόμενο των μετασεισμών και γιατί
αυτοί αποτελούν το σύνηθες φαινόμενο μιας ισχυρής σεισμικής δόνη-

σης. Τέλος αναφέρεται στο ζήτημα
της καθιζήσεως σημειώνοντας με
έμφαση:
«Ουδείς κίνδυνος καθιζήσεως. Κίνδυνοι καθιζήσεων εδαφών εκ των
μετασεισμών τούτων εις όλην την
σεισμόπληκτον περιοχήν της Κορίνθου δεν διαφαίνονται. Αι διαδιδόμεναι
φήμαι και προφητείαι αι φθάνουσαι
ακόμη και μέχρι προσδιορισμού της
ημέρας κατά την οποίαν θα γίνει καθίζησις, δεν στηρίζονται εις καμμίαν
απολύτως επιστημονικήν βάσιν και
ουδεμία απολύτως πίστις πρέπει να
δίδεται εις αυτάς.
Οι κάτοικοι της σεισμοπλήκτου περιοχής», συνεχίζει η ανακοίνωση «πρέπει έχοντας υπόψιν τα ανωτέρω, να
οπλισθούν πλέον με υπομονήν και να
αφοσιωθούν αποκλειστικώς ειςτην
ανασύνταξιν των κατ’ αυτούς, μη δίδοντες καμμίαν απολύτως πίστιν εις τας
διάφορους αδεσπότους φήμας.
Εν Αθήναις τη 2α Ιουνίου 1928
Ο προϊστάμενος της Γεωλογικής
Υπηρεσίας της Ελλάδος Γ.Κ. Γεωργαλάς», καταλήγει η ανακοίνωση, επιχειρώντας να βάλει τέλος στις προφητείες της «Αγίας Κόρης» από το Βέλο!
Ωστόσο, ο κ. Γεωργαλάς προτιμά
να μην αφήσει στην τύχη τίποτα και
την αμέσως επομένη μέρα, περιοδεύει ο ίδιος στην Κόρινθο, το ΛουΓΥΡΙΣΤΕ ΣΕΛΙΔΑ
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τράκι και τα χωριά Άσσο, Περιγιάλι, Βραχάτι αλλά
και το χωριό της «αγίας κόρης» το Βέλο, για να
καθησυχάσει τους κατοίκους. «Τα περί καθιζήσεων» δηλώνει απερίφραστα, «είναι φαντασιώδη και
ουδεμία μορφολογική μεταβολή του εδάφους παρετηρήθη», τονίζει, τερματίζοντας πρόωρα την «καριέρα μάντισσας» της νεαρής «αγίας κόρης»!

Το όνειρο του Ιερέα
Όμως δεν ήταν μόνο η «αγία κόρη» που δημιουργούσε πανικό με τις προφητείες της. Την ίδια μέρα
εμφανίστηκε ένας ιερέας από τα Μέγαρα, όπως
γράφει η εφημερίδα «Εμπρός» ο οποίος έστειλε
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επιστολή στον Κορίνθιο καπνοπώλη Νικόλαο Ζόγκα, αλλά και στον πρόεδρο της Κοινότητας Κορίνθου στην οποία ούτε λίγο ούτε πολύ ισχυριζόταν
ότι η Κόρινθος θα γίνει θάλασσα!
Ο μεν πρόεδρος της Κοινότητας Κορίνθου, αντιμετώπισε το ζήτημα ψύχραιμα και δεν έδωσε καμία σημασία στο περιεχόμενο της επιστολής, ο δε
καπνοπώλης, σύμφωνα πάντα με το ρεπορτάζ της
εφημερίδας, κοινοποίησε την προφητεία και μετέδωσε νέα κύματα πανικού στην χτυπημένη Κόρινθο. Η εφημερίδα μάλιστα δημοσιεύσει το πλήρες
«προφητικό» κείμενο, στο οποίο μεταξύ άλλων
γράφεται:

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

«Ως ιερεύς και ως φίλος σου έχω την υποχρέωσιν
να σου αναγγείλω τα εξής: Προ μηνός είδα καθ’ ύπνον
ή μάλλον ήκουσα, η όλο δονήσεις Κόρινθος καταποντισθή. Αμέσως τότε έγραψα εις τον Μητροπολίτην Δαμασκηνόν. Μετ’ ολίγας ημέρας είδον πάλιν καθ’ ύπνον
άνθρωπον ο οποίος μου είπε να περιμένω και τούτο
φαίνεται διότι παρεκάλει τον Κύριον (τον Θεόν) να μου
ορίση την ημέραν δια να ειμπορέσω να σας σώσω»!
Με τούτα και με τα άλλα φαίνεται ότι οι μεσιτείες του αγνώστου πέτυχαν το στόχο τους διότι όπως
αναφέρει ο ιερέας στη συνέχεια: «Την παρελθούσαν
Πέμπτην πάλιν ήκουσα καθ’ ύπνον άλλην φωνήν
ήτις μου είπεν, ότι η Κόρινθος θα βουλιάξη και θα
γίνει θάλασσα»!
Ο ιερέας προειδοποιεί το φίλο του καπνοπώλη να
ενημερώσει τους κατοίκους και να απομακρυνθούν
από την πόλη, ανεβαίνοντας σε υψηλά μέρη διότι «εάν συμβή το δυστύχημα είμαι ανεύθυνος». Επίσης, τον πληροφορεί ότι έχει ενημερώσει και τον
πρόεδρο της Κοινότητας, αλλά και το Μητροπολίτη,
πλην όμως δεν τον έχει ενημερώσει για την επικείμενη βύθιση της πόλης, υποχρέωση την οποία αφήνει στο φίλο του!
Τέλος ο καλοκάγαθος αλλά μάλλον αλαφροϊσκιωτος ιερέας δεν παραλείπει να σημειώσει: «Σε παρακαλώ ν’ ανταμώσεις τον Μπάρμπα Γιάννη τον Φούντα
και να του πης εκ μέρους μου να κάμη ό,τι μπορεί
δια να σωθή». Αν μη τι άλλο ο Μεγαρίτης ιερέας
ήταν έμπλεος κοινωνικής ευθύνης!
Έρευνα-επιμέλεια-κείμενο:
Γιώτα Χρ. Αθανασούλη
Πηγές:
Αρχείο Εφημερίδων Ελληνικής Βουλής
Αρχείο Εφημερίδων Εθνικής Βιβλιοθήκης
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Κατηγορία: Ελληνική Λογοτεχνία
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ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ
«Διαβολοθήλυκο» αποκαλούσε ο
παπάς του Ναγκιρέβ τη Σουζάνα Φαζέκας. Οι γυναίκες, όμως, του χωριού
τη θεωρούσαν φύλακα-άγγελό τους,
όχι μόνο επειδή πρόσφερε τις υπηρεσίες της ως μαμή και πρακτική γιατρός,
αλλά επειδή τις γλίτωσε από το αμείλικτο πεπρωμένο τους σε μια κοινωνία
όπου δεν είχαν το δικαίωμα να διαλέγουν τους συντρόφους τους οι ίδιες.
Γιατί η Σουζάνα έραβε φουστάνια,
μαντάριζε σκισμένα φρύδια και γόνατα
και ξήλωνε προκαταλήψεις κι ενδοιασμούς. Θεωρώντας υποχρέωσή της
ό,τι για τους κοινούς θνητούς είναι
έγκλημα και αμαρτία, ανέλαβε δράση
σ’ αυτή τη γωνιά της Αυστροουγγαρίας
από το 1911 έως το 1919. Κι έγινε με
τα γιατροσόφια και τα φαρμάκια της η
«θεά» του Ναγκιρέβ? τιμωρός και εκδικητής? παρατρεχάμενη της θείας δίκης.
Μόνο όταν θα γνωρίσει τον Έλληνα
γιατρό Στράτο Κεκέρογλου συμφιλιώνεται με το τραύμα που κουβαλά
από παιδί και τολμά να κοιτάξει στον
καθρέφτη της ψυχής της την αλήθεια.
Ένα βιβλίο που αποδεικνύει πόσο εύθραυστες είναι οι ισορροπίες ανάμεσα
στην αγάπη και το μίσος, στην αθωότητα και την ενοχή, στην απελπισία και
την παράνοια, όταν οι μύχιες πληγές
αδυνατούν να επουλωθούν. Βασισμέ-

νο σε αληθινά γεγονότα που φαντάζουν πιο ευρηματικά απ’ τη φαντασία.

Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΜΑΣ
Κατά την ταπεινή μου γνώμη θεωρώ πως η κυρία Τραυλού ανήκει στις
εξαιρετικά ταλαντούχες συγγραφείς
της εποχής μας, που κατέχει μια μοναδική γραφή. Ειδικά μετά την τριλογία της Στάχτης ανήκει αναμφισβήτητα σε αυτή την κατηγορία.
Αυτό το βιβλίο βασίζεται σε μια
αληθινή ιστορία και η κεντρική ηρωίδα ήταν υπαρκτό πρόσωπο.
Λαμβάνει χρονικά χώρα κατά τη
δεύτερη δεκαετία του περασμένου αιώνα, διαδραματίζεται κατά τη διάρκεια
του Α’ Παγκόσμιου Πολέμου, και χωρικά σε μια επαρχιακή πόλη της τότε
Αυστροουγγαρίας. Μια εποχή πολύ
δύσκολη και σκοτεινή για τις γυναίκες,
όπου μόνο ένας άντρας έχει όλα τα δικαιώματα, ενώ μια γυναίκα έχει μόνο
τόσα δικαιώματα όσα έχουν τα αντικείμενα. Ήταν μια κατάσταση που δεν
άφηνε σε αυτές και πολλές επιλογές. Η
κακοποίηση των γυναικών ήταν κάτι
το συνηθισμένο εκείνα τα χρόνια.
Η ιστορία αυτή από τη φύση της
μπορεί να διχάσει πολλούς αναγνώστες και ως εκ τούτου δεν θα διστάσουν να την καταδικάσουν. Θα
πρέπει όμως να αναλογιστούμε τις
τότε σκοταδιστικές εποχές, να δούμε
με συμπάθεια και να κατανοήσουμε τα όποια κίνητρα, αλλά σε καμία
περίπτωση δεν πρέπει να δικαιολογήσουμε. Μην ξεχνάμε πως, όσο
κι αν θέλουμε να πιστεύουμε πως η
κοινωνία του σήμερα έχει προχωρήσει, φυλετικά κατάλοιπα της εποχής
εκείνης αντιμετωπίζουμε και τώρα.

Μπορεί ο κεντρικός χαρακτήρας να
είναι μια γυναίκα, αλλά και οι υπόλοιποι χαρακτήρες που την πλαισιώνουν
κάθε άλλο παρά κομπάρσοι είναι. Οι
περισσότεροι είναι κι αυτοί γυναίκες
και παίζουν πολύ σπουδαίο ρόλο στη
εξέλιξη της υπόθεσης. Είναι τόσο
αντίθετοι και διαφορετικοί μεταξύ
τους και θα μπορούσε να πει κανείς
πως αποτελούν μια μεγάλη ποικιλία.
Μια εσωστρεφής κοινωνία, γεμάτη
στερεότυπα και προκαταλήψεις, μια
ατμόσφαιρα σκοτεινή και γκρίζα όπου
βρίσκει πρόσφορο έδαφος και ανθεί η
απόλυτη υποκρισία.
Μέσα σε αυτό το αφήγημα δεν λείπει ο έρωτας, η προδοσία και η εκδίκηση. Βλέπουμε δε τον έρωτα σε
όλες του τις μορφές.
Η ηρωίδα μας, προσπαθεί και βρίσκει με τον δικό της, και ουσιαστικά
τον μοναδικό τρόπο, να αντιμετωπίσει το όλο κατεστημένο, και ο τρόπος
διαφυγής της γίνεται τελικά και λύτρωσή της.
Η πένα της συγγραφέα είναι απόλυτα στρωτή, δεν υπερβάλει, δεν
κουράζει και κρατάει τον αναγνώστη
δέσμιο μέχρι την τελευταία του σελίδα. Τα πραγματικά γεγονότα έχουν

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

μπλεχτεί τέλεια με τη μυθοπλασία
και το αποτέλεσμα είναι εξαιρετικό.
Η φύση της όλης υπόθεσης πιθανόν
να κουράσει, όπως και η συνεχή
αναφορά σε ιστορικά γεγονότα. Δεν
γίνεται όμως διαφορετικά.
Όλη αυτή η υπόθεση γεννά προβληματισμό για το πώς ήταν η θέση
της γυναίκας τότε, και πως ακόμα και
τώρα, έχουμε ακόμα μακρύ δρόμο
μπροστά μας να διανύσουμε για να
καταφέρουμε να εξαφανίσουμε όλα
τα κατάλοιπα.

Λίγα λόγια για την συγγραφέα
Η Πασχαλία Τραυλού γεννήθηκε στην
Τρίπολη Αρκαδίας. Τα παιδικά της χρόνια άλλαζε συχνά τόπο διαμονής, λόγω
των μεταθέσεων του στρατιωτικού πατέρα της. Από νωρίς ασχολήθηκε με τη
ζωγραφική, τη μουσική και τον γραπτό
λόγο. Το 1988 εγκαταστάθηκε μόνιμα
στην Αθήνα, όπου σπούδασε ελληνική κλασική φιλολογία στη Φιλοσοφική
Σχολή Αθηνών. Τότε έκανε τις πρώτες
συγγραφικές της απόπειρες με μικρά
διηγήματα που δημοσιεύονταν σε τοπική εφημερίδα της Βέροιας. Αργότερα,
παρακολούθησε διετή κύκλο μεταπτυχιακών σπουδών για τη λατινική ποίηση
Ορατίου και Βιργιλίου, ενώ προσφάτως
ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές σπουδές
της στο πρόγραμμα του Πανεπιστημίου
Αιγαίου με τίτλο "Φύλο και νέα εργασιακά
και εκπαιδευτικά περιβάλλοντα στην κοινωνία της Πληροφορίας", με ειδικότητα
σε ζητήματα ενδυμασίας και εργασιακού
χώρου. Είναι μέλος της Eταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών. Κείμενά της έχουν
δημοσιευτεί σε λογοτεχνικά περιοδικά,
ενώ διηγήματά της έχουν συμπεριληφθεί σε συλλογές. Ανήκει στη συντακτική ομάδα του λογοτεχνικού περιοδικού
"diavasame.gr"
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