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πινακοθήκη Κορίνθου

Θανάσης Μανάβης: 
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Η σελίδα του Λέωντος...
Έ ληξε και το θέμα των επισυνδέσε-

ων-παρακολουθήσεων-υποκλο-
πών. 
Η επιτροπή της βουλής, με πλειοψηφία 
των δραστών, με μάρτυρες που δεν ήξε-
ραν τίποτα ή αρνήθηκαν να μιλήσουν, με 
φακέλους που έχουν καταστραφεί, ολο-
κλήρωσε την εργασία και την κλείδωσε 
στο ντουλάπι ως απόρρητη.
Μέχρις εδώ καλά, αυτό που με διαολίζει 
είναι ότι τους πληρώνουν (τους βουλευ-
τές της επιτροπής), για να παίζουν θέα-
τρο στη μούρη μας!!!

Ο αξιαγάπητος και ταλαντούχος κος 
Άδωνις, αφού μας υποσχέθηκε να 

συγκρατήσει τις τιμές στα καυσόξυλα, 
τώρα πρότεινε στα σουπερμάρκετ να 
κάνουν καλάθι με 50 προϊόντα, που θα 
έχουν συγκρατημένες αυξήσεις, για να 
υποστηρίξει τα αδύναμα νοικοκυριά.
Κε Άδωνις, επειδή έχω κάποιες ιδιαίτε-
ρες προτιμήσεις, μπορείτε να παρέμβετε 
για να βάλουν στο καλάθι κρέας κροκο-
δείλου, σπόρους κινόα, ροζ σαλιγκάρια 
και γάλα καρύδας.Σας ευχαριστώ εκ των 
προτέρων για την εξυπηρέτηση, αν και 
νομίζω ότι κάτι τέτοια θα δούμε τελικά 
στο καλάθι.  Όπως και να έχει σας είμαι 
ευγνώμων!!!

Β ουλευτής του κυβερνώντος κόμ-
ματος έδωσε αέρα και πήρε 11 εκα-

τομμύρια σε δάνεια και επιδοτήσεις και 
έπεσαν να τον φάνε.
Ο καλός πατέρας φροντίζει πρώτα τα 
παιδιά του και μετά τους υπόλοιπους. 
Έτσι και η κυβέρνηση, ως καλός πατέ-
ρας, όφειλε να φροντίσει πρώτα τους 
δικούς της και αν περισσέψει τίποτα να 
τακτοποιήσει μερικούς ακόμη.
Αυτή είναι η οικογενειακή μας παράδοση 
και όσοι γκρινιάζετε είσαστε αντεθνικά 
μιάσματα.
Τα είπα και ηρέμησα!!!

Κ ερδίσαμε την πρωτιά σε θανάτους 
από covid στην Ευρώπη (και μάλλον 

διεθνώς) επειδή δεν είχαμε αρκετές ΜΕΘ 
για περίθαλψη, μας ενημέρωσε ειδικός 
επί του θέματος.
Και λοιπόν, ακούσατε κανέναν πεθαμένο 
να διαμαρτύρεται. Είναι σίγουρο ότι η με-
ταθανάτια ζωή είναι απείρως καλύτερη 
από την υφιστάμενη. Αλλιώς τί; Κάτι δε 
θα μαθαίναμε;
Ηρεμήστε λοιπόν και αφήστε το Χάρο και 
το Υπουργείο Υγείας να κάνουν τη δου-
λειά τους.
Δουλεύουν για την ευτυχία μας!!!

Π άρτε ,λέγανε, πετρελαιοκίνητα οχή-
ματα έχουν φτηνότερα καύσιμα.

Βάλτε καυστήρες αερίου, λέγανε, έχουν 
φτηνότερο καύσιμο.
Και παλαιότερα, απ’ όσο θυμάμαι,   λέ-
γανε, πάρτε μετοχές και ομόλογα για να 
πλουτίσετε.
Εντάξει μην το κάνουμε θέμα, λέγανε κα-
μιά ‘κουταμαρίτσα’ πότε πότε να περνάει 
η ώρα!!!

Δ ε βρίσκουν εργάτες για τις ελιές και 
υπαλλήλους για την εστίαση στα 

νησιά…
α) γνωστή μου κοπέλα πήγε στην Ολλαν-
δία και δούλεψε σε αγρόκτημα σε αγρο-
τικές εργασίες. Έμεινε σε αξιοπρεπέστα-
το κατάλυμα που της παραχωρήθηκε και 
επέστρεψε με απόθεμα χρημάτων.
β) ετέρα γνωστή μου κοπέλα, πήγε σε 
κυκλαδίτικο νησί για να δουλέψει γκαρ-
σόνα. Έμεινε σε πανάκριβη χαμοκέλα 
που βρήκε με δυσκολία και επέστρεψε 
χρεωμένη.
Μετά κατηγορούμε τους νέους ότι τε-
μπελιάζουν και αρνούνται τις προσφερό-
μενες εργασίες.
Ας προβληματιστούν ολίγον οι διαμαρτυ-
ρόμενοι ‘εργοδότες’!!!

Ε ξαιρετική η πολιτική αντιμετώπιση 
της τουρκικής, λεκτικής τουλάχι-

στον,  επιθετικότητας.
Ο Ερντογάν διεκδικεί μέχρι και την Πε-
λοπόννησο (μάγκες πιάστε το γεφύρι) 
κι εμείς του πετάμε ένα «απαξιώ να σου 
απαντήσω». Είναι σίγουρο ότι στο τέλος 
θα τους σπάσουμε τα νεύρα, θα πλαντά-
ξουν και θα μας παρατήσουν ησύχους.
Διαβολικό, εεεε!!!

Ε ντάξει δεν του απαντάμε, αλλά όταν,
Απείλησε να μας φάει την ΑΟΖ δώ-

σαμε κάτι δις να αγοράσουμε ‘RAFALE’ 
και ‘BELHARRA’ από του Γάλλους, για να 
τον αντιμετωπίσουμε.
Απείλησε να μας φάει και μερικά νησιά 
και ετοιμαζόμαστε να δώσουμε ακόμη 
μερικά δις, στους Αμερικάνους αυτή τη 
φορά,  για να πάρουμε ‘F-35’.
Αν θα ακουμπήσει την Πελοπόννη-
σο, φαντάζομαι θα αγοράσουμε το 
‘ENTERPRISE’ από το  ‘STAR-TREK’ για να 
καλυφτούμε.
Αν υποψιαστώ ότι τον βάζουν οι Γάλ-
λοι και οι Αμερικάνοι να μας απειλεί και 
τους δίνουν μίζα, θα κρεμαστώ από το 
παράθυρο (που έλεγε και κάποιος παλαι-
ότερα)!!!

Τ ον ΝΟΜΠΕΛ θα τον γνωρίζετε όλοι 
φαντάζομαι από τα γνωστά βρα-

βεία που χρηματοδοτεί. Αυτό που ίσως 
δε γνωρίζετε όλοι είναι ότι θεωρείται ο 
εφευρέτης της πυρίτιδας από την οποία 
πλούτισε φτιάχνοντας βόμβες. Η αλή-
θεια είναι όμως ότι την πυρίτιδα την ανα-
κάλυψαν οι κινέζοι πολύ νωρίτερα και με 
αυτή έφτιαχναν κυρίως πυροτεχνήματα 
για τις γιορτές. Άλλοι λαοί άλλα ήθη και 
έθιμα!!!

Π αιχνίδια για μεγάλα παιδιά. Αν δε το 
έχετε καταλάβει αυτή τη στιγμή ο 

πόλεμος στην Ουκρανία γίνεται ανάμεσα 
σε Ρωσία και ΗΠΑ. Η διαφορά είναι ότι 
οι ΗΠΑ χρησιμοποιούν ουκρανούς, φα-
ντάρους ενώ οι Ρώσοι τους δικούς τους. 
Άντε και καλά σαράντα παιδιά!!!

Λ.Σ. (13/10/2022)

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

Α νατινάχτηκε ο αγωγός NORD 
STREAM-1 & 2 και όλοι ψάχνουν να 

βρουν τον υπαίτιο.
Οι αποδώ κατηγορούν τους αποκεί 
και οι αποκεί τους αποδώ.
Οι εγκληματολόγοι ισχυ-
ρίζονται ότι  τέτοιες 
ενέργειες κάνουν  όσοι 
έχουν συμφέρον και 
μάλιστα οικονομικό.
Ο ειδικός σύμβου-
λος της στήλης 
επί εγκλημα-
τικών θε-
μάτων έχει 
άλλη γνώ-
μη.
Λέωντα, μου 
λέει, τις βόμβες τις έβαλαν 
οι Γερμανοί.
Θα αστειεύεσαι βέβαια κύριε σύμ-
βουλε, αντέδρασα έκπληκτος, οι 
Γερμανοί είναι οι πρώτοι που θίγο-
νται οικονομικά.
Άκου να δεις και να μαθαί-
νεις.
Πρώτα συμφώνησαν της 
επέκταση του ΝΑΤΟ, ώστε να αντιδρά-
σουν οι Ρώσοι και να γίνει πόλεμος.

Μετά έλαβαν μέτρα εναντίον των Ρώ-
σων από τα οποία θίγονται κυρίως οι 
ευρωπαϊκές οικονομίες και φυσικά η 

δική τους ,και όχι οι Ρώσοι.
Στη συνέχεια αποφάσισαν 

να καταστρέψουν τους 
αγωγούς για να μη 
υπάρξει διέξοδος 
στο μέλλον.

Μα καλά και γιατί 
όλα αυτά.

Επειδή έχουν 
ενοχές από 
τις ζημιές που 
έκαναν στον Β’ 

Παγκόσμιο Πόλε-
μο και δεν τιμωρή-

θηκαν ποτέ. 
Οι ψυχολόγοι λένε ότι 

έγκλημα χωρίς τιμωρία κατατρώει 
την ψυχή των ανθρώπων.
Ωραία και εμείς οι υπόλοιποι τι φταί-

με.
Εμείς είμαστε αυτό που λένε 
«Παράπλευρες απώλειες».
…

Έχουν ενοχές οι Γερμανοί; Βρε λες να 
έχει δίκιο???



Νοσοκομείο Κορίνθου: Σοβαρή υποστελέχωση στο Τμήμα 
Επειγόντων Περιστατικών καταγγέλλουν οι γιατροί

Επανέρχεται η προσωρινή Διοικούσα της Ένωσης 
Νοσοκομειακών Ιατρών του Γενικού Νοσοκομείου 
Κορίνθου με νέο δελτίο τύπου και καταγγέλλει αυτή 
τη φορά  σοβαρές ελλείψεις στο Τμήμα Επειγόντων 
Περιστατικών του νοσηλευτικού Ιδρύματος, οι οποί-
ες μπορούν να «αποτελέσουν αιτία πιθανά μοιραίων 
λαθών στη διαχείριση των ασθενών με επείγοντα και 
δυνητικά σοβαρά προβλήματα υγείας», όπως χαρα-
κτηριστικά σημειώνεται. 

Αναλυτικά το δελτίο τύπου των γιατρών αναφέρει:  
«Δύο μήνες μετά την πρώτη μας επικοινωνία, επα-

νερχόμαστε προκειμένου να διαμαρτυρηθούμε ειδικά 
για την χρονίζουσα και διαρκώς επιδεινούμενη δυ-
σλειτουργία του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών 
(Τ.Ε.Π.) του Νοσοκομείου μας.

Το Τ.Ε.Π. αποτελεί αυτοτελές τμήμα του Νοσοκομεί-
ου, με τρεις (3) οργανικές θέσεις ειδικευμένων Ιατρών. 
Η καθημερινή εφημέρευση του Γενικού Νοσοκομείου 
Κορίνθου, αλλά και η ανάγκη ξεχωριστής εξέτασης και 
αντιμετώπισης των ασθενών που προσέρχονται λόγω 
Νόσου Covid-19, καθιστούν απολύτως μη ρεαλιστικό 
τον εξαιρετικά περιορισμένο αριθμό θέσεων που προ-
βλέπονται στον Οργανισμό του Γ. Ν. Κορίνθου για το 
Τ.Ε.Π.

Να ληφθεί επίσης υπόψη ότι από τις 3 αυτές θέσεις:
Η μία είναι κενή και προκηρύχθηκε προ μηνός.
Η δεύτερη είναι καλυμμένη από τον Δ/ντή, ο οποίος 

είναι μετακινημένος στην Χειρουργική κλινική.
Η τρίτη είναι καλυμμένη από Επιμελήτρια Α’, η 

οποία έχει ήδη δηλώσει παραίτηση μετά από πολυετή 
πορεία στο Τ.Ε.Π.

Θα πρέπει λοιπόν ΑΜΕΣΑ το Υπουργείο Υγείας σε 
συνεργασία με την Διοίκηση του Νοσοκομείου και την 
Διοίκηση της 6ης Υ.Π.Ε., να προκηρύξει θέσεις ΜΟ-
ΝΙΜΩΝ ειδικευμένων Ιατρών, ώστε να στελεχωθεί 
επαρκώς  και να καλυφθούν οι πάγιες ανάγκες του 
νευραλγικού αυτού Τμήματος.

Αντί αυτού, γίνεται προσπάθεια από την Διοίκηση 
του Νοσοκομείου και της 6ης Υ.Π.Ε., να καλυφθούν οι 
ανάγκες με τους εξής αναποτελεσματικούς τρόπους:

Α. Καλώντας Ειδικευμένους Ιατρούς άλλων ειδι-
κοτήτων, που εφημερεύουν σε άλλα Τμήματα και 
Κλινικές του Νοσοκομείου μας να προσφέρουν υπη-
ρεσίες ταυτόχρονα στο Τ.Ε.Π. Έτσι, Ιατροί ειδικοτήτων 
μη σχετικών με την Επείγουσα Ιατρική καλούνται να 
διαγνώσουν και να αντιμετωπίσουν ασθενείς με επεί-
γοντα παθολογικά ή χειρουργικά προβλήματα εκτός 
της ειδικότητάς τους (για παράδειγμα ειδικευμένος 
Νεφρολόγος να αντιμετωπίσει ασθενείς με γαστρορ-
ραγία, εγκεφαλικό επεισόδιο, κλπ). Αποτέλεσμα αυτού 
είναι αφενός η αντιμετώπιση των ασθενών να καθί-
σταται προβληματική, αφετέρου οι υπόλοιπες Κλινικές 
από τις οποίες μετακινούνται οι συνάδελφοι (Μονάδα 
Τεχνητού Νεφρού, Καρδιολογική, Γυναικολογική, 
κλπ) να δυσλειτουργούν και να συρρικνώνονται με ό, 
τι αυτό συνεπάγεται.

Β. Μετακινώντας Γενικούς Ιατρούς από τα Περι-
φερειακά Ιατρεία και τα Κέντρα Υγείας του Νομού. 
Αυτό έχει σαν συνέπεια Περιφερειακά Ιατρεία να πα-
ραμένουν κλειστά κάποιες ημέρες της εβδομάδας, η 
Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας στην Περιφέρεια του 
Νομού και τα χωριά να πλήττεται  και σαν αποτέλεσμα 
περισσότεροι ασθενείς να απευθύνονται στο ήδη κο-
ρεσμένο Νοσοκομείο.

Ταυτόχρονα, αποδέκτες αυτής της δυσλειτουργίας 

είναι και οι Νοσηλευτές του Τ.Ε.Π., οι οποίοι συχνά έρ-
χονται αντιμέτωποι με την δυσαρέσκεια των ασθενών 
και των συνοδών τους.

Γίνεται λοιπόν κατανοητό, ότι ασθενείς με επείγοντα 
και συχνά σοβαρά προβλήματα που προσέρχονται στο 
Τ.Ε.Π. και χρήζουν άμεσης διάγνωσης και αντιμετώ-
πισης, δικαιούνται της βέλτιστης δυνατής διαχείρισης 
από εξειδικευμένους Ιατρούς και όχι από Ιατρούς που 
καλύπτουν απλά τα κενά του Προγράμματος Εφημέ-
ρευσης.

Καλείστε, οι ασκούντες Διοίκηση να προχωρήσετε 
ΑΜΕΣΑ:

Α. στην προκήρυξη του απαραίτητου ΜΟΝΙΜΟΥ και 
εξειδικευμένου Ιατρικού προσωπικού

Β. στην άμεση τροποποίηση του Οργανισμού του 
Νοσοκομείου, ώστε ο αριθμός των θέσεων Ειδικευ-
μένων Ιατρών να αντιστοιχεί στις πραγματικές ανάγκες 
του Τμήματος

Γ. στην αναδιαμόρφωση, ανακαίνιση και αναβάθμι-
ση των χώρων του Τ.Ε.Π., ώστε να αποκτήσουν ενιαία 
ροή και λειτουργικούς χώρους

ώστε τόσο η σοβαρή υποστελέχωση, όσο και οι 
πρόχειρες λύσεις που ακολουθούνται να μην αποτε-
λέσουν αιτία πιθανά μοιραίων λαθών στη διαχείριση 
των ασθενών με επείγοντα και δυνητικά σοβαρά προ-
βλήματα υγείας».

Η προσωρινή Διοικούσα της Ένωσης Νοσοκομει-
ακών Ιατρών του Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου
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Γνώμη Κοινωνία

• 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

Μεγάλη ποικιλία από: 
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Εκδήλωση για τις Γυναικοκτονίες στο Κιάτο
Μια σημαντική εκδήλωση για τις 

γυναικοκτονίες πραγματοποιήθη-
κε στο Δημοτικό Θέατρο Κιάτου, το 
Σάββατο 15 Οκτωβρίου 2022, ώρα 
7:00 το απόγευμα. Η  ημερίδα/συζή-
τηση που διοργάνωσε ο δήμος Σικυ-
ωνίων είχε θέμα: «Γυναικοκτονία 
στην Ελλάδα του σήμερα. Αίτια, 
πρόληψη και καταστολή». 

Σκοπός της εκδήλωσης ήταν η 
ανάδειξη του αόρατου, πολλές 
φορές, εγκλήματος μίσους, που 
έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις τα τε-
λευταία χρόνια στην ελληνική κοινω-
νία. Από τους ομιλητές αναλύθηκαν 
οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν 
και οι δράσεις που πρέπει να ανα-
ληφθούν για την έκλειψη του φαι-
νομένου, οι οποίες παραμένουν μια 

ανοιχτή πρόκληση για την κοινω-
νία μας. Στην εκδήλωση μίλησαν οι: 
• Γιάννης Πανούσης,  Καθηγητής 

Εγκληματολογίας, πρ. πρύτανης 
του Δημοκρίτειου  Παν/μίου Θρά-
κης, πρ. αναπλ. υπουργός Προ-
στασίας του Πολίτη

• Θανάσης Κατερινόπουλος, Τα-
ξίαρχος εν αποστρατεία της Ελ-
ληνικής Αστυνομίας, παρασημο-
φορημένος από τον πρόεδρο της 
Δημοκρατίας για την δράση του

• Κατερίνα Ταγαρά, Δικηγόρος 
παρ’ Αρείω Πάγω
Την συζήτηση συντόνισε ο Νίκος 

Σκαρμούτσος,  Πρόεδρος Δημοτι-
κού Συμβουλίου Σικυωνίων, Δικη-
γόρος, ενώ το παρόν έδωσαν αρκε-
τοί αιρετοί και πλήθος κόσμου.

ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Κορινθίας: Οι γυναικοκτονίες 
δεν αντιµετωπίζονται µε ευχολόγια

Στο θέμα των γυναικοκτονιών και του τρό-
που αντιμετώπισης του φαινομένου από την 
πολιτεία εστιάζει για μία ακόμη φορά δελτίο 
τύπου της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΣΥ-
ΡΙΖΑ-ΠΣ Κορινθίας. Στο Δελτίο τύπου που 
ακολούθησε το περιστατικό ενδοοικογενει-
ακής βίας που καταγράφηκε στις αρχές του 
Οκτωβρίου στην Κόρινθο, σημειώνεται: 

«Ο μακρύς κατάλογος των περιστατικών 
ενδοοικογενειακής βίας δυστυχώς «εμπλου-
τίζεται» καθημερινά. Τραγικά γεγονότα έμφυ-
λης και σεξιστικής βίας, που σε 20 περιπτώ-
σεις κατέληξαν στον θάνατο 20 γυναικών και 
ενός βρέφους, στους 10 μήνες του 2022.

Ακόμα ένα συμβάν που ξεπερνά και την πιο 
νοσηρή φαντασία ήρθε να προστεθεί στον κα-
τάλογο της βίας την Δευτέρα 3/10/22, καθώς 
μία ακόμα γυναίκα, στην περιοχή της Κορίν-
θου, υπέστη βιασμό, ξυλοδαρμό και απόπει-
ρα κατά της ζωής της με εμπρησμό, από τον 
πρώην σύζυγό της.

Ολόκληρη η κοινωνία παρακολουθεί σοκα-
ρισμένη.

Για πόσο ακόμα η πολιτεία θα παραμένει 
απαθής.

Για πόσο ακόμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης 
θα αρνείται εμμονικά τη νομική αναγνώρι-
ση του όρου «γυναικοκτονία», μία λέξη που 
αποτελεί κόκκινο πανί για την Alt Right σε 
όλο τον κόσμο.

Στις πόσες γυναίκες και παιδιά, θύματα των 

βαθιά εμπεδωμένων πατριαρχικών σχέσε-
ων εξουσίας και ανδροκρατικών αντιλήψε-
ων, της έλλειψης πρόληψης, πρόνοιας και 
ουσιαστικής παρέμβασης και συνδρομής, θα 
τεθούν μπροστά οι κρατικοί μηχανισμοί για 
την  προστασία των πιο ευάλωτων πολιτών 
αυτής της χώρας.

Το φαινόμενο της έμφυλης και σεξιστι-
κής βίας που τα τελευταία χρόνια έχει πάρει 
εκρηκτικές διαστάσεις, δεν αντιμετωπίζεται 
με ευχολόγια, με αναχρονιστικά κηρύγματα 
μισογυνισμού, με μετάθεση ευθυνών στα 
ίδια τα θύματα.

Αντιμετωπίζεται με συγκεκριμένες πρω-
τοβουλίες, δράσεις και παρεμβάσεις, όπως 
αυτές που έχει αναλάβει ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ τόσο με 
τις προτάσεις του που έγιναν δεκτές με μεγά-
λη πλειοψηφία στο Ευρωκοινοβούλιο, όσο και 
με καταθέσεις σχετικών τροπολογιών στην 
Ελληνική Βουλή για την νομοθετική κατοχύ-
ρωση του όρου «γυναικοκτονία» τις οποίες 
όμως απορρίπτει σταθερά η Ν.Δ.

Ολόκληρη η κοινωνία παρακολουθεί σο-
καρισμένη, αλλά δεν πρέπει να μένει απαθής. 
Γιατί όπως μέσα από τους κόλπους της κοι-
νωνίας μας γεννιούνται αυτά τα φαινόμενα 
έτσι και μέσα από την αντίδραση, τη συσπεί-
ρωση, την αλληλεγγύη των πολιτών θα μπο-
ρέσουμε να τα αντιμετωπίσουμε και σταδιακά 
να τα εξαλείψουμε», καταλήγει.

Συλλυπητήριο µήνυµα 
για το θάνατο του Μιχάλη Γκίλα 

Ο αδόκητος θάνατος του φίλου, συντρόφου και συναγωνιστή 
Μιχάλη Γκίλα μας βύθισε στο πένθος. Ο Μιχάλης, ένα ιστορικό 
στέλεχος της Αριστεράς στο νομό μας, ένας μαχητής και υπερα-
σπιστής των μεγάλων ιδανικών της ελευθερίας, της δημοκρατί-
ας, της δικαιοσύνης και της ισονομίας έχει αφήσει το αποτύπωμά 
του και τη σφραγίδα του ανεξίτηλη στις μνήμες μας. Η σεμνό-
τητά του, το πάθος του για τα ιδανικά που υπηρετούσε, η βα-
θιά συντροφικότητα τον χαρακτήριζαν πάντα σε κάθε στιγμή της 
πολιτικής και αυτοδιοικητικής πορείας του. Ιδρυτικό στέλεχος 
της «Κίνησης Πολιτών» κέρδιζε πάντα την εκτίμηση όλων των 
συντρόφων του με την αγωνιστικότητα, την καλοσύνη και την 
αυταπάρνησή του. 

Η ΝΕ ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία Κορινθίας εκφράζει την 
οδύνη της για τον πρόωρο θάνατο του Μιχάλη Γκίλα καθώς και 
τα θερμά συλλυπητήριά της στην οικογένεια και τους οικείους 
του. Σύμφωνα με την επιθυμία της οικογένειας, αντί στεφάνου 
θα κατατεθεί ποσό εις μνήμην του Μιχάλη στο «Χαμόγελο του 
Παιδιού».

Καλό ταξίδι, Μιχάλη!
 Νομαρχιακή Επιτροπή ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ Κορινθίας
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ΑΡΓΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: 
«Περήφανος για την καταξίωση 

των αθλητών μου»

ΠΑΜΒΟΧΑΪΚΟΣ: Γεμάτος ελπίδες 
ξεκινάει τη νέα σεζόν

Σε συνέχεια των επιτυχιών ο 
Σύλλογος Καράτε ΑΚΑΜΑΣ με 
χαρά ανακοινώνει την παρουσία 
τριών αθλητών του στην ΕΘΝΙΚΗ 
ΟΜΑΔΑ για το Βαλκανικό πρω-
τάθλημα Εφήβων -Νέων U21 στο 
Μαυροβούνιο. 

Δικαιολογημένα λοιπόν, ο πρω-
τεργάτης και καταξιωμένος ως 
αθλητής, ο προπονητής τους Αρ-
γύρης Κωνσταντίνου να αισθάνεται 
περήφανος και δικαιωμένος για 
άλλη μία φορά, αφού η εξαιρετική 

δουλειά του επιβραβεύεται συνε-
χώς, καθώς οι αθλητές του κατα-
κτούν κάθε φορά τίτλους σε όλες τις 
κατηγορίες. 

Έτσι δεν άργησε να ανοίξει και 
η πόρτα της εθνικής ομάδας γι’αυ-
τούς τους ίδιους και τον σύλλογο 
των διακρίσεων. 

Οι αθλητές που κλήθηκαν στην 
Εθνική είναι: η Βλάχου Χαρίκλεια, 
ο Ντριζάρι Γρηγόριος και ο Οικονό-
μου Στέφανος. 

Συγχαρητήρια σε όλους!

Γεμάτος ελπίδες για μια σεζόν με επι-
τυχίες και διακρίσεις ξεκινάει ο Παμβο-
χαϊκός τόσο στο γυναικείο όσο και στο 
ανδρικό πρωτάθλημα. 

Η ανδρική ομάδα αποτελείται από 
τους: Νανόπουλος, Παπασιδέρης, Με-
θενίτης, Πελεκούδας, Μπέσσης, Μα-
σούρης Χρήστος, Σπυράκος, Μελέτης, 
Καλλίρης Χρ., Σταμπεδάκης, Λολίτσας, 
Καρακάσης, Καλλίρης Γιαν., Μασούρης 
Νεκτ.

Η γυναικεία ομάδα αποτελείται 
από τις: Βακάλογλου, Γκότση, Βέλου, 

Μπάρτζη, Παπαδημητρίου Ντέμη, Κα-
τσαδούρου, Καλλίρη, Φιλοπούλου, Κε-
χαγιά, Παπούλια, Αλεξόπουλου.

Οι άνδρες θα δώσουν τον πρώτο τους 
αγώνα την προσεχή Κυριακή, στις 18:00 
κόντρα στον ΑΟ Ακρίτας Καλαμάτας. 

Η διοίκηση έχει βάλει τα δυνατά της 
φέτος και υπό την καθοδήγηση του Πα-
ναγιώτη Δαληβίγκα έγιναν κινήσεις με-
τρημένες και ουσιαστικές στη σύνθεση 
του ρόστερ και στο προπονητικό team 
προσδοκώντας σε μια χρονιά διαφορε-
τική γεμάτη νίκες! Καλή επιτυχία!

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

Εθελοντικές Αιµοδοσίες 
σε Πουλίτσα και Κοκκώνι

Η αιμοδοσία είναι πράξη αγάπης και απόδειξη κοινωνικής ευαισθη-
σίας. Τα αποτελέσματα της σώζουν ζωές, διότι το αίμα ούτε παράγεται, 
ούτε αντικαθίσταται. Μόνο χαρίζεται...

Ραντεβού λοιπόν την Τετάρτη 19/10
• στο κοινοτικό κατάστημα της Πουλίτσας στις 16:00 και 
• στο Αγροτικό ιατρείο Κοκκωνίου στις 17:30-19:00
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Βράβευση για τον Δήμο Σικυωνίων από το Εθνικό 
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγειών Πόλεων

Σε διαβούλευση το Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας 
στον δήμο Σικυωνίων

Ένα ακόμη βραβείο απέσπασε ο δήμος Σικυωνίων 
στο πλαίσιο του 18ου Ετήσιου Πανελλήνιου Συνεδρίου 
του Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγειών Πόλεων, 
που ολοκληρώθηκε χθες Σάββατο 8 Οκτωβρίου. Το 
συνέδριο είχε ως θέμα «Η Αυτοδιοίκηση κοντά στον άν-
θρωπο για Ενιαία Υγεία & έναν καλύτερο πλανήτη» και 
πραγματοποιήθηκε στην Βούλα Αττικής υπό την αιγίδα 
και την ευθύνη της Περιφέρειας Αττικής.

Ο Δήμος Σικυωνίων, ο οποίος είναι ενεργό μέλος 
του Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγειών Πόλε-
ων από το ξεκίνημα του θεσμού εκπροσωπήθηκε στο 
Συνέδριο από τον αντιδήμαρχο Σικυωνίων Βασίλη 
Δομετίου. 

Όπως σημειώνει ο κ. Δομετίου σε ανάρτησή του 

στα κοινωνικά δίκτυα, ο δήμος Σικυωνίων «έχει προ-
χωρήσει στην ίδρυση ΚΕΠ Υγείας με στόχο την προα-
γωγή της υγείας των δημοτών μας. Όλα αυτά τα χρό-
νια έχουμε υλοποιήσει με επιτυχία πλήθος δράσεων 
για την ευαισθητοποίηση των δημοτών μας σε θέματα 
πρόληψης και προαγωγής της δημόσιας υγείας. Σε συ-
νεργασία με το ΕΔΔΥΠΠΥ θα συνεχίσουμε και στο 
μέλλον να προσφέρουμε στους δημότες μας προ-
γράμματα ενημέρωσης και προληπτικής ιατρικής. 
Σήμερα», καταλήγει ο κ. Δομετίου, «παρέλαβα άλλο ένα 
βραβείο για τον Δήμο μας εκπροσωπώντας τον δήμαρχο 
Σπύρο Σταματόπουλο στο πανελλήνιο συνέδριο του ΕΔ-
ΔΥΠΥ από τον Περιφερειάρχη Αττικής κ.Πατούλη».

Ο Δήμος Σικυωνίων συντάσσει Σχέδιο Αστι-
κής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) σύμφωνα με το 
ΦΕΚ 5553/Β/30.11.2021, προκειμένου οργα-
νωμένα να παρέχει στους δημότες και επισκέ-
πτες του ένα σύνολο διαμορφώσεων, επεμ-
βάσεων και κατασκευών που στοχεύουν στην 
εξασφάλιση της προσβασιμότητας εντός των 
διοικητικών του ορίων.

Κατά την διαδικασία σύνταξης του Σ.Α.Π. είναι 
απαραίτητο να πραγματοποιηθεί ανοιχτή ηλε-
κτρονική διαβούλευση (Α’ Φάση Διαβούλευσης) 
με στόχο την καταγραφή των απόψεων και προ-
τάσεων των φορέων και πολιτών, για την εξα-
σφάλιση προσβασιμότητας στους υπαίθριους 

δημόσιους κοινόχρηστους χώρους του δήμου 
και ως προς τα δημόσια κτίρια ή τα κτίρια που 
στεγάζουν δημόσιες υπηρεσίες και άλλες χρή-
σεις, τα οποία απαιτείται να γίνουν προσβάσιμα.

Τα αποτελέσματα της διαβούλευσης θα λη-
φθούν υπόψη στον τελικό σχεδιασμό του Σχε-
δίου Αστικής Προσβασιμότητας στον Δήμο. Η 
συμπλήρωση του ερωτηματολογίου διαρκεί 
λιγότερο από 5 λεπτά. Δυνατότητα συμμετοχής 
έως Τετάρτη 19/10/2022.

Μπορείτε να βρείτε το Ερωτηματολόγιο στην 
παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://questsurveys.questionpro.com/
sapdimousikionion 



Στο Ζευγολατιό ο Γιώργος Ψυχογιός 
με αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

Επίσκεψη στη λαϊκή αγορά του 
Ζευγολατιού πραγματοποίησε την 
Παρασκευή 7 Οκτωβρίου αντιπρο-
σωπεία του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με επικεφα-
λής τον βουλευτή Κορινθίας Γιώργο 
Ψυχογιό. Κατά την διάρκεια της επί-
σκεψης αναπτύχθηκαν συζητήσεις με 
τους παραγωγούς, τους πωλητές και 
τους πολίτες και καταγράφηκαν οι με-
γάλες δυσκολίες που αντιμετωπίζει η 
κοινωνία, η αγωνία για την επιβίω-
ση των μικρομεσαίων επιχειρήσε-
ων και η οικονομική δυσπραγία που 
μεταφράζεται στην αδυναμία πολλές 
φορές, να βγει ο μήνας... 

Η αντιπροσωπεία που συνόδευε 
τον βουλευτή και αποτελούταν από 
μέλη της Οργάνωσης Μελών ΣΥΡΙ-
ΖΑ-ΠΣ Βέλου-Βόχας επισκέφθηκε το 

Δημαρχείο και το ΚΕΠ, όπου μοίρασε 
φυλλάδια με τις 6 προτεραιότητες του 
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ όπως αναλύθηκαν από 
τον αρχηγό του κόμματος στην Θεσ-

σαλονίκη και σύντομη συζήτηση με 
τους/τις υπαλλήλους.

Μοίρασμα φυλλαδίων έγινε και στην 
αγορά του Ζευγολατιού σε καφενεία 

και καταστήματα, όπου συζητήθηκαν 
με τους πολίτες και τους ιδιοκτήτες τα 
πολλά και σημαντικά θέματα που απα-
σχολούν την κοινωνία. 

Όπως χαρακτηριστικά σημειώνει 
ο Γιώργος Ψυχογιός σε ανάρτησή 
του στα κοινωνικά δίκτυα: «ο κόσμος 
μέσα στις δυσκολίες του συζήτησε μαζί 
μας με ειλικρίνεια και αγωνία και μας 
έδωσε την πραγματική εικόνα που 
δεν βγαίνει στα ΜΜΕ, αλλά και δύνα-
μη να αγωνιστούμε για να αλλάξουμε 
τα πράγματα ως επόμενη κυβέρνηση 
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Είμαστε δίπλα στο λαό και θα συνε-
χίσουμε την πορεία με τον λαό για να 
επικρατήσει #Δικαιοσυνη_παντου με 
τον #ΣΥΡΙΖΑ_ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ_ΣΥΜ-
ΜΑΧΙΑ», καταλήγει ο βουλευτής.
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ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΧΡ. ΦΩΤΙΟΣ
Θ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 44 – ΒΡΑΧΑΤΙ

ΤΗΛ. 6973 241 844

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
∆ιανοµή κατ’ οίκον

ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟ

Ι. Π. ΔΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΓΡΑΕΡΙΟ

ΑΣΣΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΗΛ. 27410 87149
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Διαμαρτύρεται και ο βουλευτής 
της ΝΔ Κ. Κόλλιας για 

τον αποκλεισμό των παιδιών 
από τα ΚΔΑΠ

ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ – Ολυμπία 
Τελιγιορίδου: 15 Οκτωβρίου: 
Παγκόσμια Ημέρα Αγρότισσας

Μετά τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ-
ΠΣ Γιώργο Ψυχογιό που ήδη από 
αρχές Σεπτεμβρίου διαμαρτυρήθη-
κε με κάθε τρόπο για τον αποκλει-
σμό 1079 παιδιών από τα ΚΔΑΠ, 
την σκυτάλη πήρε ο κυβερνητικός 
βουλευτής Κώστας Κόλλιας με 
πρόσφατη αναφορά του στην Βου-
λή. Στην σχετική ανακοίνωσή του ο 
βουλευτής της ΝΔ, αναφέρει: 

«Κατέθεσα Αναφορά προς τον 
Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, κ. Κ. Χατζηδάκη, καθώς 
και προς την Υφυπουργό Εργασίας 
και Κοινωνικών Υποθέσεων, αρμό-
δια για θέματα πρόνοιας και κοινωνι-
κής αλληλεγγύης, κα. Δ. Μιχαηλίδου, 
σχετικά με τον αποκλεισμό μεγάλου 
αριθμού παιδιών από τα ΚΔΑΠ.

Αφορμή στάθηκαν, μεταξύ άλλων, 
αντίστοιχη επιστολή που μου κοινο-
ποιήθηκε από ΚΔΑΠ του νομού κα-
θώς και επισημάνσεις συμπολιτών 
μου. Οφείλω να αναγνωρίσω ότι το 
ζήτημα αφορά και τον νομό Κο-
ρινθίας, που μετρά 1.079 τέτοια 
περιστατικά εκτός ΚΔΑΠ.

Πρέπει να λάβουμε υπόψη όλοι 
μας τη σημασία και αξία αυτών των 
Κέντρων, διότι σε αυτά τα παιδιά μας 
παίρνουν μέρος σε ουσιαστικές και 

ποιοτικές δημιουργικές δραστηρι-
ότητες, που αναπτύσσουν την προ-
σωπικότητα και τις δεξιότητές τους. 
Τα παιδιά, συμμετέχοντας σε τμή-
ματα πολιτισμού, αθλητισμού, πλη-
ροφορικής και πολλών άλλων δρα-
στηριοτήτων, κοινωνικοποιούνται 
και χτίζουν τις βάσεις για το αύριο. 
Μέσα σε όλη αυτή τη συγκυρία και 
με τα σημερινά δεδομένα, οι γονείς 
καλούνται να επωμιστούν ακόμα 
ένα φορτίο, που επιβαρύνει τον 
οικογενειακό προϋπολογισμό. 
Ταυτόχρονα, όπως έθιξα και στην 
Αναφορά μου, επηρεάζονται και οι 
χιλιάδες εργαζόμενοι που καλύπτουν 
τις ανάγκες των δομών, οι οποίοι εί-
ναι πιθανό να βρεθούν αντιμέτωποι 
με την εργασιακή επισφάλεια.

Τονίζω την ανάγκη να ληφθούν 
άμεσα και αποτελεσματικά μέτρα για 
την ενίσχυση του προϋπολογισμού, 
προκειμένου όλα τα παιδιά να έχουν 
πρόσβαση στα ΚΔΑΠ.  Βρίσκομαι 
σε διαρκή επαφή με τους αρμόδι-
ους παράγοντες του Υπουργείου, 
από τους οποίους ζήτησα, παρά την 
τρέχουσα οικονομική συγκυρία, να 
εξευρεθούν οι απαιτούμενοι πό-
ροι για τη λύση του προβλήματος και 
αναμένω νεότερη ενημέρωση».

Η φετινή Παγκόσμια Ημέρα της 
Αγρότισσας συμπίπτει με μια πολύ-
πλευρη κρίση που πλήττει τον πρω-
τογενή τομέα δημιουργώντας ασφυ-
κτικές οικονομικές συνθήκες για τη 
βιωσιμότητα των αγροτικών  εκμεταλ-
λεύσεων. Σε αυτό το ιδιαίτερα δυσμε-
νές  περιβάλλον με την πανδημία, την 
κλιματική αλλαγή, την γεωπολιτική 
αστάθεια και την έκρηξη της ακρίβειας, 
η χώρα οφείλει να σταθεί όρθια και να 
στηρίξει την αγροτική παραγωγή.  

 Η Ελληνίδα Αγρότισσα έχει αναδει-
χθεί όλο αυτό το διάστημα σε κινητή-
ρια δύναμη εξόδου από την κρίση. Οι 
αγρότισσες με δυναμισμό, συνεργατικό 
πνεύμα και  καινοτόμες δράσεις απο-
δεικνύουν καθημερινά πως  πρωτο-
πορούν στην προσπάθεια της αναπτυ-
ξιακής προοπτικής με δικαιοσύνη και 
αλληλεγγύη.

Παράλληλα η πολιτεία έχει χρέος να 
σταθεί δίπλα στις γυναίκες της αγροτιάς 
που βιώνουν αυτήν την δύσκολη κα-
θημερινότητα. Οφείλουμε να  αντιμε-
τωπίσουμε τις σύγχρονες προκλήσεις 
για την ενίσχυση του εισοδήματός τους 
με τη μείωση του κόστους παραγωγής, 
για την προοπτική της γυναικείας επι-
χειρηματικής και συνεργατικής δράσης 
μέσα από στοχευμένες πολιτικές και 

ενόψει της νέας ΚΑΠ, αλλά ταυτόχρο-
να οφείλουμε να σταθούμε δίπλα τους  
στις περιπτώσεις έμφυλων διακρίσε-
ων. Η γυναίκα της υπαίθρου δικαιούται 
τα αυτονόητα στον πολλαπλό ρόλο που 
καλείται να διαδραματίσει.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στηρίζει την ελληνί-
δα αγρότισσα με χαρακτηριστική την 
εξαγγελία του Αλέξη Τσίπρα από τη 
ΔΕΘ για: 

Επέκταση του επιδόματος μητρό-
τητας   και στις αγρότισσες από τους 4 
στους 9 μήνες.

Αναδιαμόρφωση του επιδόματος 
παιδιού  που δίνεται  στη μητέρα από τη 
γέννησή του μέχρι τα 24 έτη του, ανε-
ξαρτήτως σπουδών. Το επίδομα μητέ-
ρας προσδιορίζεται στα 70 ευρώ για 
το πρώτο παιδί, στα 105 ευρώ για το 
δεύτερο και στα 140 ευρώ για το τρίτο. 

Το ίδιο ποσό προστίθεται στη σύντα-
ξη της μητέρας από τη συνταξιοδότησή 
της και μετά,  εφ’ όρου ζωής. 

 Πρέπει και μπορούμε να αγωνι-
στούμε όλες και όλοι  μαζί για δικαιο-
σύνη παντού!

Χρόνια πολλά!!!
Ολυμπία Τελιγιορίδου

Αν. Τομεάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης
Μέλος Πολιτικού Συμβουλίου 

ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

Πολιτική



Κάντο όπως ο δήμος Σικυωνίων και 
στην ενεργειακή εξοικονόμηση

Έ να βήμα μπροστά βρίσκεται 
και πάλι ο Δήμος Σικυωνί-
ων και η ΔΕΥΑ Σικυωνίων 
δίνοντας μαθήματα ενεργει-

ακής εξοικονόμησης αυτή τη φορά, 
αξιοποιώντας την ενέργεια που γεν-
νάται στο δίκτυο ύδρευσης λόγω της 
ροής του νερού από υψηλότερο προς 
χαμηλότερο υψόμετρο. Δεν πάει πο-
λύς καιρός που η ΔΕΥΑΣ εξασφάλισε 
άδειας παραγωγού, για υδροηλε-
κτρικά έργα.  

Μάλιστα, αυτή η απόκτηση αυτής της 
άδειας σε μια Περιφέρεια, όπως αυτή 
της Πελοποννήσου, που υπάρχει κορε-
σμός έκδοσης τέτοιων αδειών, θεωρή-
θηκε μεγάλη επιτυχία και οφειλόταν ξε-
κάθαρα στο γεγονός ότι η πρόταση της 
ΔΕΥΑ Σικυωνίων ήταν περιβαλλοντικά 
και οικονομοτεχνικά άρτια.

Όπως εξηγούσε τότε ο δήμαρχος 
Σικυωνίων Σπύρος Σταματόπουλος 
«Η άδεια η οποία χορηγήθηκε από τη 
Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) θα 
αξιοποιηθεί για την εγκατάσταση μι-
κρών υδροηλεκτρικών γεννητριών 
κατά μήκος του δικτύου μεταφοράς 
του νερού από τη δεξαμενή της Χού-
νης στην δεξαμενή κεφαλής Τραγά-
νας-Μουλκίου-Αρκούδας-Πασίου». 

Ο δήμαρχος είναι γνωστός για την 
ταχύτητα με την οποία υλοποιεί τα 
έργα για τα οποία χρηματοδοτείται ο 
δήμος Σικυωνίων και σήμερα, λίγους 
μήνες μετά την αδειοδότηση, το έργο 
έχει προχωρήσει σημαντικά. Κατά 
μήκος της επαρχιακής οδού από το 
αστεροσκοπείο Κρυονερίου 
ως το Κιάτο βρίσκονται σή-
μερα σε στάδιο κατασκευ-
ής μια σειρά δεξαμενών. Ο 
Σπύρος Σταματόπουλος με 
ανάρτησή του στα κοινωνι-
κά δίκτυα εξηγεί ποια είναι η 
σκοπιμότητα της κατασκευής 
των δεξαμενών και το έργο 
το οποίο υλοποιείται. 

Γράφει: «Με την κατασκευή 
του νέου δικτύου ύδρευ-
σης έχει προβλεφθεί και η 
κατασκευή 8 μικρών υδρο-
ηλεκτρικών έργων ώστε να 
αξιοποιηθεί η ενέργεια που 
γεννάται από τη ροή του νε-
ρού από υψηλότερο προς χα-
μηλότερο υψόμετρο.

Με τη λειτουργία των μι-
κρών υδροηλεκτρικών σταθ-
μών, η ΔΕΥΑ Σικυωνίων 
εξασφαλίζει την παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία εν πολ-
λοίς θα αντισταθμίσει τα έξοδα της 
επιχείρησης για την κατανάλωση 
ενέργειας στα αντλιοστάσια. 

Η αντιστάθμιση και κατ’ επέκτασιν 
μείωση των εξόδων της επιχείρη-
σης, αποτελεί τον πρώτο κρίκο μιας 
αλυσίδας που οδηγεί αναπόδραστα 
σε περαιτέρω μειώσεις των τελών 
ύδρευσης, αποδίδοντας το οικονομικό 
όφελος στους δημότες».

Για άλλη μια φορά λοιπόν, ο δή-
μαρχος Σικυωνίων πρωτοπορεί και 
εντυπωσιάζει με την αντίληψη και την 
ευρηματικότητά του στην διαχείριση 

χρηματοδοτήσεων και έργων. Ο δή-
μος Σικυωνίων με τον Σταματόπουλο 
στο τιμόνι βρίσκεται οπωσδήποτε ένα 
βήμα μπροστά και αποτελεί παράδειγ-
μα προς μίμηση για όλους τους δή-
μους της Κορινθίας και όχι μόνο!  

Το έργο και τα πολλαπλά  
οφέλη του

Οι γεννήτριες θα εγκατασταθούν 
στις θέσεις που έχουν κατασκευ-
αστεί τα πιεζοθραυστικά, τα οποία 
ρυθμίζουν την πίεση του δικτύου, 
μειώνοντάς την σε ασφαλή όρια. Είναι 
μικρές σε όγκο, δεν επιβαρύνουν το 

περιβάλλον και αξιοποιούν πλήρως 
την παραγόμενη ενέργεια από τη 
ροή του νερού από υψηλότερο σε 
χαμηλότερο υψόμετρο. 

Με τη λειτουργία του μικρού υδρο-
ηλεκτρικού σταθμού, η ΔΕΥΑ Σικυω-
νίων θα εξασφαλίσει την παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία εν 
πολλοίς θα αντισταθμίσει τα έξοδα 
της επιχείρησης για την κατανά-
λωση ενέργειας στα αντλιοστάσια. 

Η αντιστάθμιση και κατ’ επέκτασιν 
μείωση των εξόδων της επιχείρησης, 
αποτελεί τον πρώτο κρίκο μιας αλυ-
σίδας που οδηγεί αναπόδραστα σε 

περαιτέρω μειώσεις των 
τελών ύδρευσης, αποδίδο-
ντας το οικονομικό όφελος 
στους δημότες.

Από την άλλη, η ροή του 
νερού, εκτός από να υδρο-
δοτεί την παραλιακή ζώνη 
του δήμου Σικυωνίων, θα 
παράγει και την ενέργεια που 
απαιτείται για αυτό το έργο, 
δημιουργώντας ένα αειφο-
ρικό σύστημα ορθολογικής 
διαχείρισης των υδάτων 
και του περιβάλλοντος. Η 
ΔΕΥΑ Σικυωνίων με αυτή την 
επένδυση δείχνει το δρόμο, 
για την πράσινη μετάβαση 
και σε επίπεδο τοπικό και αυ-
τοδιοικητικό, υιοθετώντας 
πρακτικές πράσινης οικο-
νομίας βασισμένες στις Ανα-
νεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Οι υδροηλεκτρικοί σταθµοί που κατασκευάζονται κατά µήκος του δικτύου ύδρευσης 
θα αντισταθµίσουν µε την λειτουργία τους τα έξοδα της ΔΕΥΑ Σικυωνίων –  

Πώς αυτό θα οδηγήσει σε µείωση των δηµοτικών τελών
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Προγράµµατα
ΕΣΠΑ

Προγράµµατα
ΟΑΕ∆

Υπηρεσίες
Εξυπ/σης Πολιτών

Πληρωµές
Λογαριασµών

Πιστοποιητικά

Επιδόµατα

Υπεύθυνες ∆ηλώσεις

Εξουσιοδοτήσεις

Ενέργεια

Τηλεφωνία/TV

Οφειλές ∆ηµοσίου

Εισφορές

∆ήµοι

+30 2742025257       +30 6937166882        +30 6986520061

Support & Consult

Εθνικής Αντίστασης 24, 20200 Κιάτο

info@e-act.gr

Προσέχω – Μαθαίνω – Οργανώνομαι – Δεν 
φοβάμαι – Προετοιμάζομαι για τον Σεισμό

Δράσεις ενημέρωσης για τους σει-
σμούς υλοποιεί ο δήμος Βέλου-Βόχας  
στο πλαίσιο του Έργου «Δευτεροβάθμι-
ος Αντισεισμικός Έλεγχος Σχολικών 
Συγκροτημάτων». Στο σχετικό πληρο-
φοριακό υλικό που δόθηκε στην δημο-
σιότητα επισημαίνεται μεταξύ άλλων:
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΤΕΙΤΕ
Μέσα στο σπίτι
Στερεώστε γερά στους τοίχους τα ράφια 
και τις βιβλιοθήκες. Απομακρύνετε από 
τις πόρτες τα ψηλά έπιπλα που μπορούν 
να ανατραπούν και να εμποδίσουν την 
έξοδο.
Βιδώστε καλά στους τοίχους το θερμο-
σίφωνα και τις δεξαμενές καυσίμων και 
νερού.
Τοποθετείστε τα βαριά αντικείμενα στα χα-
μηλότερα ράφια.
Απομακρύνετε τα βαριά αντικείμενα πάνω 
από κρεβάτια και καναπέδες.
Στερεώστε καλά τα φωτιστικά σώματα και 
τους ανεμιστήρες οροφής.
Προσδιορίστε καλά προφυλαγμένους χώ-
ρους σε κάθε δωμάτιο του σπιτιού:
– κάτω από ανθεκτικά γραφεία ή τραπέζια.
– μακριά από γυάλινες επιφάνειες και βι-
βλιοθήκες.
– μακριά από εξωτερικούς τοίχους.
Ελέγξτε τη σωστή λειτουργία του δικτύου 
παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και φυσι-
κού αερίου. Ενημερώστε τα μέλη της οι-
κογένειας για το πώς κλείνουν οι γενικοί 
διακόπτες ηλεκτρικού, νερού και φυσικού 
αερίου και για τα τηλέφωνα έκτακτης ανά-
γκης (112, 199, 166, 100 κλπ.)
Προμηθευτείτε φορητό ραδιόφωνο με 
μπαταρίες, φακό και βαλιτσάκι πρώτων 
βοηθειών.

ΟΤΑΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕΙΣΜΟΣ
Αν είστε μέσα στο σπίτι
Διατηρείστε την ψυχραιμία σας.
Καλυφθείτε κάτω από κάποιο ανθεκτικό 
έπιπλο (τραπέζι, γραφείο, θρανίο), γονατί-
στε και κρατήστε με τα χέρια σας το πόδι 
του. Αν δεν υπάρχει ανθεκτικό έπιπλο, 
γονατίστε στο μέσον του δωματίου,
μειώνοντας όσο γίνεται το ύψος σας και 
προστατέψτε με τα χέρια το κεφάλι και τον 
αυχένα σας. Απομακρυνθείτε από μεγά-
λες γυάλινες επιφάνειες ή έπιπλα και αντι-
κείμενα που μπορεί να σας τραυματίσουν.
Μην προσπαθήσετε να απομακρυνθείτε 
από το σπίτι.
Μην βγείτε στο μπαλκόνι.
Αν είστε σε ψηλό κτίριο
Απομακρυνθείτε από τζάμια και εξωτερι-
κούς τοίχους.
Αν είστε σε χώρο ψυχαγωγίας, εμπορι-
κό κέντρο ή μεγάλο κατάστημα
Διατηρείστε την ψυχραιμία σας.
Μείνετε στο χώρο μέχρι να τελειώσει η 
δόνηση.
Μην παρασυρθείτε από το πανικόβλητο 
πλήθος που κινείται άτακτα προς τις εξό-
δους γιατί κινδυνεύετε να ποδοπατηθείτε.
Αν βρίσκεστε σε ανοιχτό χώρο
Απομακρυνθείτε από χώρους που βρί-
σκονται κάτω από κτίρια, τηλεφωνικά ή 
ηλεκτρικά καλώδια.
Αν έχετε μαζί σας τσάντα ή χαρτοφύλακα, 
καλύψτε το κεφάλι σας με αυτά.
Αν βρίσκεστε μέσα στο αυτοκίνητο
Καταφύγετε σε ανοιχτό χώρο και σταμα-
τήστε με προσοχή το αυτοκίνητο ώστε να 
μην εμποδίζει την κυκλοφορία.
Αποφύγετε να περάσετε από σήραγγες, 
γέφυρες ή υπέργειες διαβάσεις.

Δράσεις ενηµέρωσης υλοποιεί ο δήµος Βέλου-Βόχας στο πλαίσιο του Έργου «Δευτεροβάθµιος 
Αντισεισµικός Έλεγχος Σχολικών Συγκροτηµάτων»

ΒΡΑΧΑΤΙ, έναντι γηπέδου

ΤΗΛ.: 27410 51690, 27410 56000

ποτά - αναψυκτικά
μπύρες - νερά

διανομή κατ’ οίκον

Φ Α Σ Ι Λ Η
Κ Α Τ Σ Α ΡΟ Υ



Μεγαέλαιον ΜΟΝΑ∆Α
ΕΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥ

ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΗΛ. 27420 32391

η επόμενη μέρα 
του ελαιόλαδου

Πώληση ΚΟΥΚΟΥΤΣΙΟΥ 
ΕΛΙΑΣ για καυστήρες

• Ελάχιστη θερμική
απόδοση 4.500 Kcal/Kg

• Μηδαμινή υπολειμματικότητα 
(στάχτη) μετά την καύση

Συσκευασία:
-BIG BAG (μεγάλη)
-Σακί (μικρή)
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Είναι επικίνδυνος ο υδατόπυργος 
στα σύνορα Ζευγολατιού-Βραχατίου;

Της Γιώτας Αθανασούλη*

Ο Υδατόπυργος βρίσκεται στα 
όρια Ζευγολατιού-Βραχατίου 
και για πολλά χρόνια προφα-

νώς εξυπηρέτησε τις ανάγκες σε νερό 
της περιοχής. Κατασκευαστικά φαίνε-
ται ότι ανήκει σε μια εποχή (μέσα της 
δεκαετίας του ’50 στην καλύτερη περί-
πτωση) κατά την οποία σε όλη την Ελ-
λάδα κατασκευάστηκαν ανάλογα έργα 
για αρδευτικούς σκοπούς. 

Δεν ξέρω αν σήμερα έχει κάποια 
χρησιμότητα αλλά οπωσδήποτε έχει …
μια σοβαρή επικινδυνότητα. Δεν χρει-
άζεται να είναι κανείς μηχανικός για 
να διαπιστώσει ότι στατικά δε φαίνεται 
να είναι καλή κατάσταση. Τα τσιμέντα 
έχουν φθαρεί έντονα στους περιμετρι-
κούς δοκούς στήριξης, σε σημείο που 
έχουν γίνει εμφανή εδώ και χρόνια 
τα σίδερα που υποστηρίζουν την κα-
τασκευή. Η μακροχρόνια έκθεση του 
οπλισμού (των σίδερων που «δένουν» 
τις κολώνες δηλαδή) στον αέρα, το 
φως, τη βροχή έχει επιφέρει την οξεί-
δωση και τη διάβρωσή τους. Δηλαδή, 
σε απλά ελληνικά, έχουν σκουριάσει, 
με αποτέλεσμα μοιραία να έχουν χάσει 
τη δυνατότητά τους, να υποστηρίξουν 
το οικοδόμημα που έχει ύψος πάνω 
από 15 μέτρα και σημαντικό βάρος.

Δε γνωρίζω σε ποια κοινότητα ανή-
κει και ποιος από τους δύο αγαπητούς 
προέδρους είναι υπεύθυνος: Ο Γιάννης 
Παπαδημητρίου της Κοινότητας Ζευ-
γολατιού ή ο Γιώργος Βασιλείου της 
Κοινότητας Βραχατίου. Όμως, είμαι 
σίγουρη ότι τις πρωτοβουλίες για τον 
έλεγχο της στατικότητάς του πρέπει να 

τις λάβει η Τεχνική Υπηρεσία του δήμου 
Βέλου-Βόχας και οπωσδήποτε οι αρ-
μόδιοι αντιδήμαρχοι κύριοι Ράπτης και 
Σιάχος, γιατί το οικοδόμημα βρίσκεται 
πάνω σε πολυσύχναστο δρόμο και εί-
ναι πολύ επικίνδυνο για την πρόκληση 
σοβαρού ατυχήματος αν οι κολώνες 
του υποχωρήσουν από το χρόνο, τη 
διάβρωση ή τον Εγκέλαδο!

* Το κείμενο αυτό πρωτογράφτηκε τον Μάρτιο 
του 2020 και δημοσιεύθηκε στο φύλλο 192 της 

εφημερίδας μας. Δυστυχώς από τότε μέχρι τώρα καμία 
παρέμβαση δεν έχει γίνει και αναμένουμε τον όλο και 

συχνότερα απειλούντα και προειδοποιούντα Εγκέλαδο 
να αποδείξει την στατικότητα του κτηρίου.

Συνάντηση εργασίας µε την Αντιπεριφερειάρχη Κορινθίας

Τι είπαν Αθηνά - Αννίβας

Στο δημαρχείο Ζευγολατιού συ-
ναντήθηκαν η αντιπεριφερειάρχης 
Κορινθίας κα Αθηνά Κόρκα-Κών-
στα με τον δήμαρχο Βέλου-Βόχας 
Αννίβα Παπακυριάκο, παρουσία και 
του αντιδημάρχου Τεχνικών Υπη-
ρεσιών Ανδρέα Σιάχου. Κατά την 
διάρκεια της συνάντησης εργασίας 
συζητήθηκαν κρίσιμα ζητήματα που 
αφορούν στην εξέλιξη των έργων 
στον δήμο και συγκεκριμένα: 
1) Η πορεία των σε εξέλιξη έργων 

της Περιφέρειας στο Δήμο ήτοι 
Καθαρισμός ρεμάτων, εγγειο-
βελτιωτικά και ασφαλτοστρώσεις 
επαρχιακού δρόμου 

 2) Αθλητικά έργα, με πρώτο το γή-
πεδο του Ζευγολατιού 

 3) Χρηματοδότηση και υλοποίηση 
έργων με έτοιμες μελέτες όπως 
οι κομβοι της ΠΕΟ

4) Αλλά οδικά έργα μέσω προγραμ-
ματικής Σύμβασης με τον Δήμο

Η συζήτηση ουσιαστική και εις 
βάθος υπήρξε ιδιαίτερα εποικοδο-
μητική και για άλλη μία φορά επι-
βεβαιώθηκε η άριστη συνεργασία 
δήμου και περιφέρειας στα μεγάλα 
έργα που προγραμματίζονται και 
δρομολογούνται.

Υπογραφές από Νίκα
Εν τω μεταξύ ο περιφερειάρχης 

Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας 
την Δευτέρα 10 Οκτωβρίου, στα 
γραφεία της Π.Ε. Κορινθίας υπέγρα-
ψε την παράταση της προγραμματι-
κής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας 
Πελοποννήσου και Δήμου Βέλου – 
Βόχας για το έργο αποκατάστασης 
του τεχνητού χλοοτάπητα και προ-
μήθειας μεταλλικής κερκίδας 510 
θέσεων στο γήπεδο Ζευγολατιού.

Το έργο αφορά σημαντικές πα-
ρεμβάσεις αναβάθμισης του δημο-
τικού σταδίου Ζευγολατιού.
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ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΡΑΒΑΣ: 
Ζητάµε µία πόλη 

φιλικότερη σε νέους 
γονείς και παιδιά

Κάθε χωριό και γειτονιά θα έχει και μία παιδική χαρά 
υψηλών προδιαγραφών. Τα πεζοδρόμια και οι πεζόδρομοι 
θα είναι προσβάσιμοι σε καρότσια. Σκοπός μας είναι να δη-
μιουργήσουμε κοινόχρηστους χώρους για όλες τις ηλικίες.

Επιθυμούμε μία πιο πράσινη πόλη, χωριά με καλά συ-
ντηρημένους κοινόχρηστους χώρους, εκτεταμένες δε-
ντροφυτεύσεις και όμορφα παρτέρια παντού.

Ένα όραμα που θέλουμε να πραγματοποιήσουμε επίσης 
είναι ο κλειστός ποδηλατόδρομος σύγχρονων προδιαγρα-
φών καθώς και η επέκταση και ολοκλήρωση σχεδίων πό-
λεως για νέες οικοδομήσιμες εκτάσεις με οικονομικά κίνη-
τρα και απαλλαγές τελών σε νέους γονείς.

Η οικογένεια και η ευημερία της πρέπει να βρίσκεται στην 
πρώτη γραμμή. Για αυτό το λόγο η προώθηση συγκεκριμέ-
νων πολιτικών στήριξης της οικογένειας, με προτεραιότητα 
τη δημιουργία δομών φροντίδας, για νήπια και παιδιά είναι 
υψίστης σημασίας. 

Ζητάμε την επέκταση του θεσμού του ολοήμερου σχο-
λείου, από τον βρεφοκομικό σταθμό μέχρι και το λύκειο, 
το οποίο θα προσφέρει στους μαθητές μία ολοκληρωμένη 
εμπειρία μάθησης, σίτισης, δραστηριοτήτων και εκτέλεσης 
της σχολικής εργασίας.

Οι συνεχείς δράσεις ενημέρωσης και διαπαιδαγώγησης 
των παιδιών μας για ανακύκλωση, οδική ασφάλεια, κοινω-
νική συνείδηση και σεβασμό στην πόλη και το περιβάλλον θα 
είναι από τις πρώτες προτεραιότητες μας σαν Συνδυασμός. 

Θέλουμε το Ξυλόκαστρο και η Ευρωστίνη να γίνουν πιο 
πράσινα, πιο οικογενειακά με Σεβασμό στον πολίτη και το 
Δήμο που αγαπάμε.

Βασίλης Νανόπουλος, δήµαρχος Κορινθίων:
Οι δεσµεύσεις υλοποιούνται

Οι νέοι βρεφονηπιακοί σταθµοί σε Αθίκια και Αι Γιώργη ολοκληρώνονται 

Δυο νέες δομές εκπαίδευσης, δυο βρεφο-
νηπιακούς σταθμούς που ήταν απαίτηση ετών 
υλοποιεί η παρούσα δημοτική αρχή σε Αθίκια 
και Άγιο Γεώργιο. Οι εργασίες κατασκευής 
βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο και με την 
ολοκλήρωση τους θα αποδώσουν στα παιδιά 
μας σύγχρονα, άνετα και απολύτως λειτουργι-
κά κτίρια, σχολικές μονάδες που ανταποκρίνο-
νται πλήρως στις απαιτήσεις της εκπαίδευσης 
και της απασχόλησης των παιδιών.

«Η σχολική στέγη είναι ένα μείζον θέμα για 
το δήμο μας και το αντιμετωπίσαμε από την 
πρώτη στιγμή. Με ιδιαίτερη σπουδή κατορ-
θώσαμε να ξεπεράσουμε τα εμπόδια που δεν 
επέτρεπαν ούτε καν την έναρξη των εργασιών 
στα δυο αυτά έργα σε Αθίκια και Άγιο Γεώργιο, 
να ξεκινήσουμε και να υλοποιούμε σήμερα δυο 
βρεφονηπιακούς σταθμούς που, η αλήθεια εί-
ναι, οι κάτοικοι ζητούσαν για πολλά χρόνια 
και σε ένα μεγάλο βαθμό είχαν απογοητευτεί 
θεωρώντας πως δεν θα κατασκευαστούν. Τα 
εμπόδια, έχουμε αποδείξει ως δημοτική αρχή, 
μπορούμε να τα ξεπερνάμε και γι αυτό σήμερα 
είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος που βρισκόμα-
στε και στις δυο περιπτώσεις σε υψηλό ποσο-
στό ολοκλήρωσης ώστε σύντομα τα παιδιά μας 

να μπορούν να απολαύσουν τις νέες δομές, να 
εισαχθούν σε ένα περιβάλλον ιδανικό, για μά-
θηση, εκπαίδευση αλλά και δραστηριότητα» 
αναφέρει εμφανώς ικανοποιημένος ο Δήμαρ-
χος Κορινθίων κ.Βασίλης Νανόπουλος. 

Ο βρεφονηπιακός σταθμός στον Άγιο Γεώρ-
γιο Κορίνθου έχει προυπολογισμό 1.350.000 
εκ ευρώ και χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ. 
Η δημοτική αρχή έδωσε πραγματικό αγώνα 
για την διάσωση του έργου αποτρέποντας την 
απένταξη του και εξασφαλίζοντας την χρημα-
τοδότηση του. Η πρόοδος των εργασιών σήμε-
ρα είναι πλέον του 30%.

Ο βρεφονηπιακός σταθμός Αθικίων, ξεκίνησε 
τον περασμένο Δεκέμβριο μετά από 10 ολόκληρα 
χρόνια αναμονής, διαδικασιών και εμποδίων και 
βρίσκεται σήμερα σε τελικό στάδιο, το ποσοστό 
των εργασιών που έχουν εκτελεστεί είναι 75%. 
Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 1.130.000 εκ 
ευρώ και χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ

«Υλοποιούμε μια – μια τις δεσμεύσεις μας 
προς τους πολίτες του δήμου Κορινθίων. Με 
σύνεση και σχέδιο κυρίως όμως με ευθύνη 
και πλήρη ταύτιση λόγων και έργων. Έτσι ξε-
κινήσαμε και έτσι πορευόμαστε» κατέληξε ο 
Δήμαρχος Κορινθίων στην δήλωση του. 
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Νίκος Σταυρέλης: Ανακοίνωσε τους πρώτους υποψηφίους 
και τις πρώτες προγραµµατικές δεσµεύσεις του

Δύο ανακοινώσεις υποψηφίων και 
μία προγραμματική δέσμευση μετρά 
μέχρι στιγμής ο Νίκος Σταυρέλης, 
ενόψει αυτοδιοικητικών εκλογών του 
Οκτωβρίου του 2023. Οι ανακοινώσεις 
ξεκίνησαν συμβολικά έναν χρόνο πριν 
την επερχόμενη κάλπη: Στις 10 Οκτω-
βρίου τ.έ. έγινε η πρώτη ανακοίνωση 
υποψηφίων δημοτικών και τοπικών 
συμβούλων για να ακολουθήσει η 
πρώτη προγραμματική δέσμευση που 
αφορούσε στην Δημοτική Αγορά.

Οι πρώτοι υποψήφιοι
«Ανακοινώνουμε τους πρώτους υπο-

ψηφίους που θα στελεχώσουν τη ΠΝΟΗ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ και το ψηφοδέλτιο στις 
επόμενες δημοτικές εκλογές», σημείωνε 
το σχετικό δελτίο τύπου που ανέφερε εν 
συνεχεία τα ακόλουθα ονόματα:
1. ΔΟΝΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ – Δημοτικός Σύμβου-

λος στη Δ.Ε. Σαρωνικού 
2. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ – Επι-

χειρηματίας-Συνεργείο Αυτοκινήτων. 
Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Επιμελητηρίου Κορινθίας. Στις προηγού-
μενες δημοτικές εκλογές ήταν υποψήφιος 
δημοτικός σύμβουλος με το συνδυασμό 
του κ. Νανόπουλου.

3. ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – Λο-
γιστής. Στις προηγούμενες δημοτικές 
εκλογές ήταν υποψήφιος δημοτικός σύμ-
βουλος με τον πρώην Δήμαρχο κ. Πνευ-
ματικό.

4. ΜΕΤΑΞΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ από την Αρχαία 
Κόρινθο Ασφαλιστής. Πρώην Αντιπρό-
εδρος του ΚΕΠΑΠ. Στις προηγούμενες 
δημοτικές εκλογές ήταν υποψήφιος με 
τον πρώην Δήμαρχο κ. Πνευματικό. Ο 
Παναγιώτης θα είναι υποψήφιος στο Το-
πικό Συμβούλιο Αρχαίας Κορίνθου.

Δεύτερη ανακοίνωση υποψηφίων
Πέντε ακόμη υποψήφιοι ανακοινώθη-

καν λίγες μέρες μετά. Πρόκειται για τους:
1. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ – Πτυ-

χιούχος Γαλλικής Φιλολογίας. Ομιλεί 4 
ξένες γλώσσες. Αρκετά χρόνια τραπε-
ζικός υπάλληλος στη EUROBANK στην 
Κόρινθο και το Λουτράκι. Γόνος της 
γνωστής Κορινθιακής οικογένειας των 
Γιαννακοπουλαίων. Η Πηνελόπη πρώτη 
φορά θα είναι υποψήφια σε δημοτικές 
εκλογές. 

2. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – Λο-
γιστής με δικό του Λογιστικό Γραφείο 
στην Κόρινθο. Προϊστάμενος του Λογι-
στηρίου της Ένωσης Συνεταιρισμών Κο-
ρινθίας από το 1998. Ήταν υποψήφιος 
και στις προηγούμενες εκλογές με την 
παράταξή μας σε πολύ καλή σειρά.

3. ΜΟΝΑΣΤΕΡΛΗΣ ΝΙΚΟΣ – Λιμενικός 
Κυβερνήτης του περιπολικού-καταδι-
ωκτικού σκάφους του Λιμεναρχείου 
Κορίνθου. Κάτοικος του Συνοικισμού 
και Μικρασιάτης την καταγωγή. Ήταν 
υποψήφιος στις προηγούμενες δημο-
τικές εκλογές με την παράταξη του κ. 
Πνευματικού σε πολύ καλή σειρά.

4. ΔΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ από το 
Χιλιομόδι 42 ετών. Ιδιωτικός υπάλληλος. 
Γιός του αείμνηστου Προέδρου της Κοι-

νότητας Χιλιομοδίου Χρήστου Δράκου. 
Ήταν υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος 
στη Τενέα με το συνδυασμό μας στις 
προηγούμενες δημοτικές εκλογές.Ο 
Μιχάλης  θα είναι υποψήφιος στο Τοπικό 
Συμβούλιο Χιλιομοδίου.

5. ΣΚΟΥΡΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ από 
το Χιλιομόδι 41 ετών. Ελεύθερος επαγ-
γελματίας με επιχείρηση  αλουμινοκα-
τασκευών και σιδηροκατασκευών. Πρό-
εδρος του Συλλόγου Φίλων Παλαιού 
Μοναστηριού «Παναγία η Φανερωμέ-
νη». Πρώτη φορά ασχολείται με δημοτι-
κές εκλογές. Ο Κώστας  θα είναι υποψή-
φιος στο Τοπικό Συμβούλιο Χιλιομοδίου.

Αρχή από την Δημοτική Αγορά
Η πρώτη προγραμματική δέσμευση 

του υποψ. Δημάρχου Κορινθίων κ. Νίκου 
Σταυρέλη αφορούσε την πολύπαθη Δημο-
τική Αγορά Κορίνθου. Στην ανακοίνωση 
αναφέρονταν μεταξύ άλλων τα εξής:

«Θέλουμε μία δημοτική αγορά που να 
ξαναγίνει σημείο συνάντησης των Κο-
ρινθίων και χώρος πολιτισμού.

Η πρότασή μας αφορά την ανακατα-
σκευή του υπάρχοντος κτιρίου και στην 
επέκταση του ορόφου (ακολουθώντας 

την αρχιτεκτονική του κτιρίου) που στε-
γάζει τη δημοτική φιλαρμονική, προκει-
μένου να φιλοξενηθούν εκεί και άλλες 
πολιτιστικές δράσεις (τζαζ, χορωδίες, 
παραδοσιακοί χοροί, κ.ά.).

Κατά τη διάρκεια της κατασκευής θα 
συνταχθεί και εγκριθεί κανονιστική δι-
άταξη για Πρότυπη λειτουργία της στο 
τομέα της Καθαριότητας και εφαρμογής 
της Ανακύκλωσης.

Το αίθριο προτείνεται να είναι κλειστό 
με τζαμωτό θόλο αλλά η τελική μορφή 
όπως και η συνολική αρχιτεκτονική 
μορφή του κτιρίου θα προκύψει μετά 
από συνεργασία με το τοπικό ΤΕΕ και 
τον σύλλογο Αρχιτεκτόνων καθώς και 
τους φορείς της πόλης (Επιμελητήριο, 
Εμπορικό σύλλογο) αλλά και τους δημό-
τες, αφού πρωτίστως θα προηγηθεί ευ-
ρεία διαβούλευση. Στο χώρο του αιθρί-
ου θα γίνει εγκατάσταση ηλεκτρονικών 
συστημάτων και εφαρμογών έξυπνης 
πόλης  για την προώθηση και ανάδειξη 
των κορινθιακών προϊόντων σε συνερ-
γασία με το Επιμελητήριο Κορινθίας».

Εκπρόσωπος Τύπου και 
Πρόεδρος Επιτροπής της Πόλης

Εκπρόσωπος Τύπου της ΠΝΟΗ ΔΗΜΙ-
ΟΥΡΓΙΑΣ όλη την προεκλογική περίοδο 
ορίστηκε ο Μπάμπης Ντιγκιρλάκης, γνω-
στός σε όλους τους Κορίνθιους από την 
πολύχρονη θητεία του ως δημοτικός σύμ-
βουλος και Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπη-
ρεσιών επί Δαλακλείδη και  Πνευματικού.

Επιπλέον, ο Ντίνος Γέγιος ορίστηκε ως 
Πρόεδρος της Επιτροπής Πόλης της ΠΝΟ-
ΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ όλη την προεκλογική 
περίοδο. Ο Ντίνος είναι πασίγνωστος σε 
όλους τους Κορίνθιους από την πολύχρο-
νη ενασχόλησή του με τα κοινά, αφού διε-
τέλεσε πολλά χρόνια Πρόεδρος του Δημο-
τικού Συμβουλίου και Αντιδήμαρχος των 
Κουίνη, Δαλακλείδη και Θωμαϊδη.
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ΓΥΡΙΣΤΕ ΣΕΛΙΔΑ

Θανάσης Μανάβης: «Πάμε μπροστά»
Ένα χρόνο πριν τις εκλογές ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης του δήµου Βέλου-Βόχας 

παρουσίασε σε συνέντευξη τύπου τις βασικές προγραµµατικές θέσεις του συνδυασµού του
Έναν ακριβώς χρόνο πριν τις αυτοδιοι-

κητικές εκλογές του 2023 ο επικεφαλής 
της αντιπολίτευσης του δήμου Βέλου-
Βόχας παρουσίασε σε συνέντευξη τύ-
που, το βράδυ της Τρίτης 10 Οκτωβρίου, 
τις βασικές προγραμματικές θέσεις 
του συνδυασμού του.  Υπό το σύνθημα 
«Πάμε μπροστά» ο Θανάσης Μανάβης 
τόνισε ότι το πρόβλημα στον δήμο Βέ-
λου-Βόχας είναι ποιοτικό και αυτό που 
καθοδηγεί τον ίδιον και τους συνεργά-
τες του είναι η «άδολη αγάπη» για τον 
τόπο τους. «Δεν υπάρχουν πια άλλοθι», 
σημείωσε επισημαίνοντας ότι ο δήμος 
«βρίσκεται σε χειρότερη μοίρα από ό,τι 
ήταν το 2010»!

Το όραμα
Ο κ. Μανάβης αφού ανακοίνωσε την 

επίσημη έναρξη της προεκλογικής περιό-
δου για τον συνδυασμό του, παρουσίασε 
το περίγραμμα της σημερινής κατάστα-
σης του δήμου Βέλου-Βόχας, μιλώντας 
για έλλειψη στοιχειώδους σχεδιασμού 
και ιεράρχησης προτεραιοτήτων, έλλει-
ψη διεκδικήσεων, μειωμένο αίσθημα ευ-
θύνης και απλή διαχείριση της καθημε-
ρινότητας και της εκλογικής πελατείας 
της σημερινής δημοτικής αρχής. 

Ο επικεφαλής της «Νέας Πνοής» είπε 
ότι λειτουργώντας ως αντιπολίτευση 
απέκτησε την εμπειρία και την ωριμότη-
τα να διοικήσει το δήμο και αναφέρθηκε 
στο όραμά του για τις μεγάλες αλλαγές 
στον δήμο έως το 2030 που θεωρεί έτος 
ορόσημο, καθώς όπως σημείωσε αν συ-
νεχιστεί η πορεία του δήμου με τα παρό-
ντα δεδομένα, τότε θα καταρρεύσει.  

Μίλησε για την κατάρτιση του ψηφο-
δελτίου του, το οποίο θα αποτελείται από 
εκπροσώπους κυρίως Πανεπιστημι-
ακής και Τεχνολογικής εκπαίδευσης 
σημειώνοντας ότι βασικό σύνθημα είναι 
«να είμαστε ενωμένοι» κι έτσι με το 
ολοκληρωμένο πρόγραμμα που έχει κα-
ταρτιστεί θα δημιουργηθούν συνθήκες 
ισόρροπης ανάπτυξης σε όλους τους 
τομείς της τοπικής οικονομίας. Έτσι θα 
διεκδικήσουμε το μέλλον που μας αξί-
ζει, υπογράμμισε κάνοντας λόγο για μια 
ισχυρή, συμπαγή ομάδα η οποία θα 
επενδύσει στο αναπτυξιακό πρόγραμμα, 
στην ψηφιακή εποχή και τις καινοτομίες 
στην Διοίκηση και τη διαχείριση. 

Νερό από την Στυμφαλία!
Ο κ. Μανάβης έκανε ειδική αναφορά 

στο νερό και μίλησε για τις τριτοκοσμικές 
συνθήκες τις οποίες βίωσε το Ζευγολα-
τιό το καλοκαίρι που πέρασε, υπογραμ-
μίζοντας ότι η ευκαιρία χάθηκε όταν 
πριν από μερικά χρόνια ο δήμος Βέλου-
Βόχας απείχε από τον προγραμματισμό 
της περιφέρειας για έργα ύδρευσης. 

Δήλωσε με έμφαση και υψηλό τόνο 
ότι: «Με τον Θανάση Μανάβη δήμαρ-
χο ο δήμος Βέλου-Βόχας θα πιεί νερό 
από την Στυμφαλία», με οποιοδήποτε 
τίμημα. Παράλληλα, μίλησε για τα μεγά-
λα έργα ύδρευσης που θα υλοποιηθούν 
όπως η ένωση των δικτύων Ζευγολα-
τιού και Βραχατίου, η κεντρική διαχείρι-

ση των υδάτων, η σύνδεση μεταξύ των 
δεξαμενών ύδρευσης των κοινοτήτων, 
η εγκατάσταση μονάδας αφαλάτωσης 
στο Βραχάτι, οι διερευνητικές γεωτρή-
σεις σε όλες τις κοινότητες του δήμου 
και ακόμη η υπογραφή σύμβασης με την 
ΔΕΥΑ Κορίνθου για την παροχή νερού 
στον δήμο τις περιόδους λειψυδρίας. 

Νέα Αρχιτεκτονική στην Διοίκηση 
του δήμου Βέλου-Βόχας

Εν συνεχεία ο λόγος δόθηκε στον 
δημοτικό σύμβουλο Παναγιώτη Πα-

νταζή, δικηγόρο, ο οποίος συνοπτικά 
μίλησε για Διαφάνεια σε όλους τομείς, 
ενώ ο δήμαρχος θα είναι ο συντονιστής 
της διοίκησης, οι ειδικοί συνεργάτες του 
δημάρχου θα είναι τρεις μηχανικοί και 
ένας ειδικός επιστήμονας ανθρώπινου 
δυναμικού και επικοινωνίας. Ο Γενικός 
Γραμματέας θα λογοδοτεί κάθε εξάμηνο 
στο δημοτικό συμβούλιο για τα έργα του. 

Οι αντιδήμαρχοι θα είναι πέντε και θα 
έχουν τους τομείς: 1)Οικονομίας-Ανά-
πτυξης και Τουρισμού, 2) Πολεοδομίας 
και Τεχνικών Έργων 3) Κοινωνικής Πο-

λιτικής, Αθλητισμού, Πολιτισμού 4) Κα-
θαριότητας, ανακύκλωσης 5) Ποιότητας 
Ζωής και ψηφιακού μετασχηματισμού. 

Επιπλέον, θα σχηματιστεί μια ομάδα 
Fast Track με στόχο την παρακολούθη-
ση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων και 
την ένταξη των έργων. 

Το ΝΠΔΔ «Ανέλιξη» θα μετασχηματι-
στεί σε Πολυκέντρο Πολιτισμού, Αθλη-
τισμού και Κοινωνικής μέριμνας ενώ το 
Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο θα γίνει ανα-
πτυξιακό εργαλείο για την ανάδειξη και 
ανάπτυξη όλης της παραλιακής ζώνης. 

Καμία αύξηση στα δημοτικά τέλη
Εν συνεχεία ο λόγος δόθηκε στον κ. 

Ραχανιώτη Νίκο, δημοτικό σύμβουλο, 
ο οποίος μίλησε για τα δημοτικά τέλη και 
υποστήριξε τη θέση του συνδυασμού 
για μηδενικές αυξήσεις, τονίζοντας ότι 
η αύξηση του κόστους διαχείρισης των 
απορριμμάτων μπορεί να καλυφθεί με 
αυξημένη ανακύκλωση και ορθή κατα-
μέτρηση των τετραγωνικών των κατοι-
κιών ώστε να πληρώνονται τα τέλη. 

Αναφερόμενος στους Ρομά τόνισε 
ότι θα επιδιωχθεί η πλήρης ενσωμά-
τωσή τους ενώ θα παρέχονται δωρεάν 
ιατρικές εξετάσεις και θα αντιμετωπί-
ζονται ισότιμα. Ο κ. Ραχανιώτης μίλησε 
ακόμη για την θεσμοθέτηση Δημοτικού 
Συμβουλίου Νεολαίας, την δημιουρ-
γία ανοιχτού θεάτρου 600 θέσεων στο 
Βραχάτι καθώς και την καθιέρωση Διε-
θνούς Φεστιβάλ Μουσικής «Μίκης Θε-
οδωράκης» που θα γίνεται στο Βραχάτι.  

Μεγάλα έργα υποδομής
Ο Θανάσης Δ. Μανάβης εν συνεχεία 

αναφέρθηκε στα μεγάλα έργα υποδο-
μής. Μίλησε για την ανάγκη εκτεταμέ-
νων παρεμβάσεων στο αγροτικό οδικό 
δίκτυο, στην ανάγκη δημιουργίας κόμ-
βων στην Π.Ε.Ο., στην ανάγκη διαπλά-
τυνσης του παραλιακού δρόμου, στο 
μεγάλο έργο της αποχέτευσης τονίζο-
ντας ότι στο Βέλο δεν λειτουργεί και ότι 
στο Βραχάτι-Ζευγολατιό δεν προχωρά. 
Αναφέρθηκε στα αντιπλημμυρικά και 
στην ανάγκη επαναφοράς και επικαιρο-
ποίησης της μελέτης Λαμπρόπουλου, 
στην Τουριστική ανάπτυξη που επιβάλ-

Δήμος Βέλου-Βόχας
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Νώντας Κατσούλας:Τα σοβαρά προβλήµατα 
δεν συζητιούνται στο Δηµοτικό Συµβούλιο 

Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης 

Για μια ακόμη φορά το Δημοτικό Συμβούλιο 
συνεδρίασε με θέματα διεκπεραιωτικά και τρο-
ποποιήσεις προϋπολογισμού, ενώ τα σοβαρά 
προβλήματα του Δήμου απουσίαζαν από την ημε-
ρήσια διάταξη.

Υποβάλαμε ερωτήματα προς τη Δημοτική Αρχή 
χωρίς να λάβουμε συγκεκριμένες απαντήσεις για 
τα εξής θέματα:

Γιατί το Δ.Σ. δεν συζητά σχετικά με τις περιβαλ-
λοντικές επιπτώσεις των προτεινόμενων έργων 
της «Μελέτης Αντιμετώπισης των Φαινομένων Δι-
άβρωσης στην ακτογραμμή του Κορινθιακού Κόλ-
που» του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών; 

Στη Μελέτη δεν περιλαμβάνονται περιοχές του 
Δήμου που αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα, 
όπως οι ακτές του Καμαρίου, του Δυτικού Ξυλο-
κάστρου, της Αριστοναυτών, του Πευκιά και του 
Μελισσίου!

Αποτελεί αναγκαιότητα η άμεση ένταξη αυτών 
των πληττόμενων ακτών στη Μελέτη, ώστε να 
υποδειχθούν  και να υλοποιηθούν έργα  προστα-
σίας και ανάπλασής τους, χωρίς άλλες καθυστε-
ρήσεις.

Σε ποιες ενέργειες έχει προβεί για την αντιμε-

τώπιση της υποσκαφής του παραλιακού πεζοδρο-
μίου στο Ξυλόκαστρο, ανατολικά της Πλατείας και 
δυτικά του ξενοδοχείου Αρίων, που είναι έτοιμο 
να καταρρεύσει με κίνδυνο για τους πεζούς αλλά 
και τα διερχόμενα οχήματα;

Σε ποιες ενέργειες έχει προβεί για την αποκα-
τάσταση του «ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ» Ξυλοκάστρου μετά την 
οριστική από 24/9/2022 ανάκληση της άδειας λει-
τουργίας του; 

Η «ωρολογιακή βόμβα» των σκουπιδιών θα 
συνεχίσει να υπάρχει και μετά την παύση λειτουρ-
γίας του «ΧΥΤΑ» με τεράστιες περιβαλλοντικές, 
οικολογικές και υγειονομικές  επιπτώσεις για 
τους κατοίκους από την υπερσυσσώρευση απορ-
ριμμάτων, την παραγωγή βιοαερίου, τη δυσοσμία 
και τα στραγγίδια που μολύνουν το έδαφος, το 
ρέμα και τον υδροφόρου ορίζοντα. Αποτελεί υπο-
χρέωση του Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων η 
αποκατάσταση της περιοχής και ο Δήμος οφείλει 
να πιέσει σε κάθε κατεύθυνση για την επίλυση του 
σοβαρού αυτού προβλήματος.

Δυστυχώς η Δημοτική Αρχή δεν κρίνει ανα-
γκαία τη συζήτηση τέτοιων θεμάτων στις συνε-
δριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου!

Δημοτικά Νέα

λει νέες πρακτικές, αλλά και στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο 
που πρέπει να αποτελέσει αναπτυξιακό μοχλό της παραλιακής 
ζώνης. 

Τα χωριά και η ΔΕΥΑΒΒ
Ο κ. Βαγγέλης Λυμπερόπουλος, δημοτικός σύμβουλος 

στην δική του εισήγηση αναφέρθηκε στην αντιμετώπιση των 
προβλημάτων καθημερινότητας στα χωριά τονίζοντας ότι 
150.000€/έτος θα μοιράζονται ανάλογα με τον πληθυσμό 
στις κοινότητες του δήμου. Ακόμη αναφέρθηκε στην ανάγκη 
δημιουργίας Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευ-
σης καθώς ο δήμος Βέλου-Βόχας είναι ο μοναδικός της Κο-
ρινθίας που δεν διαθέτει αυτή την επιχείρηση. 

Κοινωνικό προφίλ του δήμου
Το λόγο πήρε εν συνεχεία ο γενικός χειρουργός Παναγιώτης 

Φαρμάκης ο οποίος αποτελεί ένα νέο πρόσωπο στην ομάδα 
της «Νέας Πνοής» και αναφέρθηκε στο κοινωνικό προφίλ που 
πρέπει να αποκτήσει ο δήμος. Μίλησε για ένα ανθρώπινο πρό-
σωπο με ηθική υπεύθυνη παρέμβαση υποστήριξης όλων 
των δημοτών.  

Τέλος, τον λόγο πήρε ο κ. Παναγιώτης Λυμπερόπουλος που 
αναφέρθηκε στα πολλά προβλήματα του αγροτικού κόσμου, 
την αντιμετώπιση της λειψυδρίας και κάλεσε τους δημότες 
«να αλλάξουμε μαζί την μοίρα μας»!

Σ τη συνέχεια της συνέντευξης τύπου ακολούθησαν ερω-
τήσεις από τους παριστάμενους εκπροσώπους των ΜΜΕ 

όπου τέθηκαν θέματα σχετικά με τους Ρομά, το πρόβλημα που 
έχει ανακύψει στο Γυμνάσιο Ζευγολατιού, τις προγραμματικές 
θέσεις του συνδυασμού για την περιοχή του Βέλου, τις ευρω-
παϊκές χρηματοδοτήσεις και το φράγμα του Ασωπού. 

Ο κ. Μανάβης απάντησε πρόθυμα σε όλες τις ερωτήσεις 
αναφέροντας για το θέμα του Γυμνασίου Ζευγολατιού ότι πρέ-
πει να εφαρμοστεί η παλιά απόφαση του Δημοτικού Συμβουλί-
ου για διασπορά των μαθητών από το Δημοτικό Σχολείο, ενώ 
ο κ. Ραχανιώτης συμπλήρωσε ότι ο πρώην δήμος Βόχας από 
το 1997 είχε δημιουργήσει Δίκτυο Ρομά με σκοπό την ένταξή 
τους στην κοινωνία και υπογράμμισε ότι οι παροχές προς τον 
καταυλισμό πρέπει να είναι για υποδομές και όχι για κατανα-
λωτικά αγαθά. 

Σχετικά με τις προγραμματικές θέσεις του συνδυασμού για 
την περιοχή του Βέλου ο κ. Μανάβης τόνισε ότι τα προβλήματα 
είναι κοινά άρα και οι προτεινόμενες λύσεις είναι κοινές, ενώ 
για τις ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις σημείωσε ότι εκτός από 
τρέχοντα χρηματοδοτικά εργαλεία (Φιλόδημος, Τρίτσης) όταν 
υπάρχει μια ανάγκη με την κατάλληλη πίεση μπορεί να δημι-
ουργηθεί και ανάλογη χρηματοδότηση. Τέλος, για το φράγμα 
του Ασωπού υπογράμμισε ότι είναι Α και το Ω για την λύση του 
προβλήματος άρδευσης και θα δώσει λύση στα πάντα. 



ΓΣΕΕ: Παιχνίδια µε τις ζωές και την ασφάλεια των ανθρώπων 
οδηγούν στην αναζήτηση ποινικών και αστικών ευθυνών

Φαίνεται ότι κάποιοι στο Υπουργείο 
Ανάπτυξης, με την ανοχή του Υπουργεί-
ου Εργασίας, συνεχίζουν να υποτιμούν 
την αξία της ανθρώπινης ζωής για χάρη 
«εξυπηρετήσεων» που έχουν δεσμευτεί 
σε μεγάλες εταιρείες και εργοδότες. 

Το περασμένο καλοκαίρι και συγκεκρι-
μένα με το άρθρο 88 του νόμου 4964/2022 
που ψηφίστηκε στη Βουλή, ο Διαχειρι-
στής του Ελληνικού Δικτύου Διανομής 
Ηλεκτρικής Ενέργειας δύναται να ανα-
θέτει σε μη αδειοδοτημένο προσωπικό 
την εκτέλεση επιμέρους εργασιών ανα-

γκαίων για την κατασκευή ηλεκτρολο-
γικών εγκαταστάσεων, υφιστάμενων ή 
νέων εγκαταστάσεων επί εδάφους, επί 
στύλου, επί  κτηρίων, και ιδίως βοηθητι-
κών εργασιών όπως εργασίες στερέω-
σης εξοπλισμού, χωματουργικές, δομι-
κές, όπως κατασκευή βάσεων στήριξης 
και παρασκευή δομικών μιγμάτων, με-
ταφοράς υλικών στον τόπο εκτέλεσης του 
έργου και καθαρισμού.

Αυτές τις ημέρες, στις αρμόδιες επι-
τροπές της Βουλής, συζητείται και πάλι 
ρύθμιση του Υπουργείου Ανάπτυξης 

που δίνει τη δυνατότητα σε ανειδίκευ-
τους και μη αδειοδοτημένους εργάτες 
να χειρίζονται ΚΛΑΡΚ δυνατότητας 
ανύψωσης έως 2,5 τόνων.

Η ΓΣΕΕ προειδοποιεί ότι τέτοιου 
είδους παιχνίδια με τις ζωές και την 
ασφάλεια των ανθρώπων σύντομα θα 
οδηγήσουν στην αναζήτηση αστικών και 
ποινικών ευθυνών. Δεν είναι δυνατόν 
σε ειδικότητες με τα πιο πολλά εργατικά 
δυστυχήματα, την ώρα που οικογένειες 
θρηνούν νεκρούς λόγω της εγκλημα-
τικής συμπεριφοράς συγκεκριμένων 

εργοδοτών, κάποιοι να διαμορφώνουν 
πλαίσιο –με πρόσχημα την ανάπτυξη- 
που απαλλάσσει «φίλους» και «γνω-
στούς» από τις ελάχιστες και στοιχειώ-
δεις ευθύνες τους.

Απαιτούμε από την Κυβέρνηση και το 
αρμόδιο, για την Υγεία και την Ασφάλεια 
της Εργασίας, Υπουργείο Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων, να μην επι-
τρέψουν την ψήφιση ενός ανεύθυνου 
και επικίνδυνου νομοθετήματος. Το 
προμελετημένο έγκλημα δεν μπορεί να 
βαπτίζεται «ανάπτυξη». 

Η Διοίκηση του Εργατικού Κέντρου Κορίνθου 
και το Σωματείο Χειριστών Ανυψωτικών 
Μηχανημάτων Ν. Κορινθίας, απαιτεί από 
τους Βουλευτές του Νομού μας να παρέμ-

βουν άμεσα για την απόσυρση του σχεδίου νόμου 
που έχει εισαχθεί και συζητείται στην αρμόδια επι-
τροπή έτσι ώστε να μην χρειάζεται άδεια άσκησης 
επαγγέλματος σε όλα τα μηχανήματα κλαρκ δυνα-
τότητας ανύψωσης μέχρι 2,5 τόνους. 

Μετά τα τρία θανατηφόρα δυστυχήματα που είχα-
με στην περιοχή μας μόνο το τελευταίο διάστημα με 
τέτοιου τύπου μηχανήματα και πάρα πολλά ατυχή-
ματα, είναι το λιγότερο επικίνδυνο αν όχι εγκλη-
ματικό να περάσει μια τέτοια νομοθέτηση. 

Δεν πρέπει να χυθεί και άλλο αίμα στο βωμό των 
υπερκερδών, δεν πρέπει να υποκύψουν οι βου-
λευτές στις πιέσεις των εργοδοτών (λοτζίστικ, απο-
θήκες, σουπερ μάρκετ) και δεν μπορεί το αρμόδιο 

υπουργείο να εκτελεί κατά γράμμα τις απαιτήσεις 
τους. Αποτελεί προσχεδιασμένη δολοφονία το να 
θέλουν να δώσουν την δυνατότητα σε ανειδί-

κευτους εργάτες να χειρίζονται (να μεταφέρουν 
και να ανυψώνουν φορτία) 2,5 τόνων χωρίς κα-
μία άδεια, χωρίς καμία προϋπηρεσία.

Στην ειδικότητα με τα περισσότερα θανατηφόρα 
εργατικά ατυχήματα αυτή των κλαρκ έρχονται να 
διαμορφώσουν ένα άναρχο πλαίσιο χωρίς αρχές και 
κανόνες, χωρίς κανένα κανονιστικό πλαίσιο!

Ακόμα και για άδεια αυτοκινήτου και μηχανής 
χρειάζεται να πραγματοποιηθούν συγκεκριμένα μα-
θήματα για την απόκτησή της!

Οι αθεόφοβοι εκτελεστές των εργοδοτικών φιρ-
μανιών, είναι έτοιμοι να νομοθετήσουν αγνοώντας 
την επικινδυνότητα του επαγγέλματος, αγνοώντας 
την εκατόμβη νεκρών συναδέλφων.
ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΑΣΕΙ. 

Η Διοίκηση του Εργατικού Κέντρου Κορίνθου
Η Διοίκηση του Σωματείου Χειριστών Ν. Κορινθίας
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Εργατικό Κέντρο Κορίνθου: 
Θέλουν κι άλλους νεκρούς

ΙΝΚΑ: Όχι στο καλάθι 
της φτώχειας 

Εμείς ως ΙΝΚΑ Γενική Ομοσπονδία Καταναλωτών 
Ελλάδας λαμβάνουμε καθημερινά καταγγελίες και πα-
ράπονα πολιτών Καταναλωτών σχετικά με το καλάθι 
της φτώχειας. 

Καλούμε την κυβέρνηση και τον υπουργό ανάπτυξης 
και επενδύσεων κύριο Άδωνη Γεωργιάδη να σταματή-
σει την επικοινωνιακή του πολιτική υπέρ των σούπερ 
μάρκετ και κατά των υπολοίπων επαγγελματιών του 
χώρου. Καλούμε την επιτροπή ανταγωνισμού να πά-
ρει θέση περί αθέμιτου ανταγωνισμού και μάλιστα με 
την προτροπή των στελεχών της κυβέρνησης και του 
υπουργείου ανάπτυξης και επενδύσεων. Τι θα κάνει το 
κρεοπωλείο, ο φούρνος, ο ψαράς, ο μανάβης, ο μπα-
κάλης; Τι θα κάνουν οι άνθρωποι των λαϊκών αγορών;

Κύριε υπουργέ ανάπτυξης και επενδύσεων το ξέ-
ρουμε πως είστε υπέρ των μεγάλων εταιρειών όμως 
δεν χρειάζεται να το διαφημίζεται κατ αυτόν τον τρόπο. 

Σεβασμός στον πολίτη καταναλωτή, σεβασμός στην 
Ελεύθερη οικονομία και αγορά. 

Εμείς ως ΙΝΚΑ Γενική Ομοσπονδία Καταναλωτών 
Ελλάδας λέμε όχι στην ασυδοσία της αγοράς. Λέμε ναι 
στο υγιές εμπόριο και ανταγωνισμό. 
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Επιµελητήριο Κορινθίας: Ολοκληρώθηκε µε επιτυχία η 
εκδήλωση για τους εργαζοµένους στην Εφοδιαστική Αλυσίδα

Πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 10 
Οκτωβρίου 1022 και ώρα 18:30μμ. η 
ενδιαφέρουσα εκδήλωση του Επιμε-
λητηρίου Κορινθίας με θέμα: Αποτί-
μηση Αποτελεσμάτων Πράξης «Κα-
τάρτιση και Πιστοποίηση γνώσεων και 
δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιω-
τικό τομέα της  Εφοδιαστικής  Αλυσί-
δας».

Την εκδήλωση άνοιξε ο Πρόεδρος 
Επιμελητηρίου Κορινθίας, κος Πανα-
γιώτης Λουζιώτης ενώ χαιρετισμούς 
απηύθυναν ο Υφυπουργός Έρευνας 

και Τεχνολογίας, κος Χρίστος Δήμας, οι 
Αντιπεριφερειάρχες, κα Αθηνά Κόρκα 
και κος Χάρης Βυτινιώτης, ο θεματικός 
Αντιπεριφερειάρχης κος Γεώργιος Οι-
κονόμου, ο Δήμαρχος Κορινθίων, κος 
Βασίλης Νανόπουλος, και ο Πρόεδρος 
ΣΕΛΠΕ, κος Αντώνης Μακρής.

Ενώ ο καθηγητής  Ηλεκτρονικού 
Επιχειρείν στο Οικονομικό Πανεπιστή-
μιο Αθηνών, κος Γεώργιος Δουκίδης 
μίλησε εκτενέστερα για την εφοδιαστι-
κή αλυσίδα και τις προκλήσεις και τις 
ευκαιρίες που αντιμετωπίζει αυτή την 

περίοδο. 
Στην συνέχεια ο Διευθυντής Ανα-

πτυξιακής Επιμελητηρίου Κορινθί-
ας – Υπεύθυνος Έργου, κος Σωτήρης 
Κοροβήλος και ο Σύμβουλος ΣΕΛΠΕ, 
κος Νικήτας Καστής ανέλυσαν τα απο-
τελέσματα του έργου «Κατάρτιση και 
Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτή-
των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα 
της  Εφοδιαστικής  Αλυσίδας» ΟΠΣ 
5003110.

Η εκδήλωση έληξε με ερωτήσεις 
και απορίες από το κοινό. 
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15 Οκτωβρίου 1939: Η Κορινθία 
υποδέχεται τον Μητροπολίτη Μιχαήλ

Ο Μιχαήλ, μετέπειτα Αρχιεπίσκοπος Αμερικής, έμελλε να αποδειχθεί ο στοργικός προστάτης των 
Κορινθίων την περίοδο της Κατοχής - Πώς διέσωσε στην Κόρινθο καταδιωκόμενους Εβραίους

Τ ο 1939 ο Μητροπολίτης Κο-
ρίνθου Δαμασκηνός παραιτή-
θηκε από τον μητροπολιτικό 
ώστε να αναλάβει τον αρ-

χιεπισκοπικό θρόνο, αφού μόλις είχε 
εκλεγεί ως προκαθήμενος της Εκκλη-
σίας της Ελλάδος. Στη θέση του η Ιερά 
Σύνοδος εξέλεξε τον, μέχρι πρότινος, 
Ιερέα του Ναού της Αγίας Σοφίας στο 
Λονδίνο, Μιχαήλ. 

Ο Δαμασκηνός δεν ανέλαβε τότε τα 
καθήκοντά του Αρχιεπίσκοπος Αθηνών 
και εξορίστηκε στη Σαλαμίνα. Όμως η 
Μητρόπολη Κορίνθου περιήλθε στα 
χέρια του Μιχαήλ, ο οποίος την υπη-
ρέτησε κατά τη διάρκεια της σκοτεινής 
Κατοχής, συνδέοντας το όνομά του με 
την προστασία Ελλήνων και Εβραίων 
από τους Γερμανούς κατακτητές. 

Τα χρόνια της εδώ αρχιερατείας του 
ήταν τα χειρότερα της νεοελληνικής 
ιστορίας, χρόνια ξένης κατάκτησης, κα-
τοχής και καταπίεσης. Πράγματι, ο Μι-
χαήλ Κορίνθου ενθρονίστηκε στην 
Κόρινθος την Κυριακή 15η Οκτωβρί-
ου 1939, ενάμιση μήνα μετά το ξέ-
σπασμα του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου 
(1 Σεπτεμβρίου 1939). 

Το αρχιεπισκοπικό ζήτημα του 
1938 και η εκλογή του Μιχαήλ 
Κορίνθου

Ο Μιχαήλ εξελέγη επίσκοπος μητρο-
πολίτης της Κορίνθου την 9η Σεπτεμβρί-
ου 1939 σε διαδοχή του Δαμασκηνού 
Παπανδρέου (1891-1949) – μετέπειτα 
αρχιεπισκόπου Αθηνών και αντιβασιλέα 
– που είχε ποιμάνει την Κόρινθο από 
το 1923 ως το 1938. Ο Δαμασκηνός, 
όμως, ήταν ζωντανός. Η θέση του 
νέου επισκόπου ήταν δύσκολη.

Για την κατανόηση των συνθηκών της 

εποχής θα πρέπει κανείς να γνωρίζει 
κάποιες πραγματικότητες της εποχής: 
μια πολιτική, μια εκκλησιαστική και μια 
τοπική. Η πρώτη, η πολιτική, είναι ότι 
η Ελλάδα ζούσε υπό το φάντασμα του 
Εθνικού Διχασμού του 1915 μεταξύ βα-
σιλοφρόνων και βενιζελικών. 

Από το 1935 η Ελλάδα είχε και πάλι 
βασιλιά ως αρχηγό του κράτους, τον Γε-
ώργιο Β΄ (1890-1947) και, από το 1936, 
επικεφαλής της κυβέρνησης τον βασι-
λόφρονα και ακραιφνή αντιβενιζελικό 
δικτάτορα Ιωάννη Μεταξά (1971-1941), 
απόστρατο αξιωματικό. Η δεύτερη, η 
εκκλησιαστική πραγματικότητα, είναι 
ότι η Εκκλησία δεν είχε μείνει ξένη προς 
τις πολιτικές εξελίξεις. 

Στην κεφαλή της βρισκόταν ο βενιζε-
λικός αρχιεπίσκοπος Αθηνών Χρυσό-
στομος Παπαδόπουλος (1868-1938), 
καθηγητής του Πανεπιστημίου, ο οποί-
ος όμως πέθανε το 1938. Για τη διαδοχή 
του συγκρούονταν οι βενιζελικοί και οι 
βασιλόφρονες επίσκοποι. Υποψήφιος 
των βασιλοφρόνων ήταν ο εκπρόσω-

πος του Οικουμενικού Πατριαρχείου 
στην Εκκλησία της Ελλάδος, επίσκοπος 
Χρύσανθος Φιλιππίδης (1881-1949) 
από Τραπεζούντος. Υποψήφιος των 
βενιζελικών ήταν ο επίσκοπος Δαμα-
σκηνός Παπανδρέου, μητροπολίτης 
της Κορίνθου. Ερχόμαστε, έτσι, στην 
τρίτη τοπική πραγματικότητα. 

Αν και επιστήθιος φίλος του Ελευθε-
ρίου Βενιζέλου, ο Δαμασκηνός Κορίν-
θου είχε καταφέρει, λόγω της ισχυρής 
προσωπικότητάς του, του πνευματικού 
του αναστήματος, της καλλιέργειας και 
ευστροφίας του, αλλά και, προ παντός, 
του πρωταγωνιστικού ρόλου του στην 
ανοικοδόμηση της Κορίνθου, μετά τον 
φοβερό σεισμό του 1928 – και παρά τη 
χρεοκοπία που κήρυξε η χώρα το 1932 
– να γίνει επίσκοπος όλων των Κοριν-
θίων. Οι Κορίνθιοι προσέβλεπαν σε 
αυτόν ως πατέρα. Στην εκλογή για την 
πλήρωση του αρχιεπισκοπικού θρόνου, 
αν και εξελέγη ο Δαμασκηνός, παρενέ-
βη η δικτατορία του Μεταξά και τοποθέ-
τησε τον Χρύσανθο. 

Ο Δαμασκηνός δεν αναγνώρισε 
την κρατική παρέμβαση και εξορί-
στηκε στην Ιερά Μονή Παναγίας Φα-
νερωμένης Σαλαμίνας. Η Κόρινθος 
είχε δυσαρεστηθεί και μόνο η σιδηρά 
πυγμή της δικτατορίας είχε αποσοβήσει 
τις διαμαρτυρίες. Οι Κορίνθιοι ήταν επι-
πλέον δυσαρεστημένοι γιατί είχαν μείνει 
χωρίς επίσκοπο για σχεδόν ένα χρόνο. 
Τότε εξελέγη ο Μιχαήλ.

Πριν τον Μιχαήλ έφθασε στην 
Κόρινθο η φήμη του. Ακουγόταν ότι 
ήταν πράος, με εξαίρετη μόρφωση, μια 
ιδιαίτερη προσωπικότητα. Ο Χρύσανθος 
Αθηνών τον είχε επιλέξει, ανάμεσα στα 
άλλα, και επειδή δεν είχε αναμειχθεί με 
κανένα τρόπο στα παραπάνω γεγονό-
τα. Μπορούσε να συγκεντρώσει την 
αγάπη όλων. 

Στον σιδηροδρομικό σταθμό της 
Κορίνθου τον υποδέχθηκε ο τότε 
δήμαρχος της πόλης Ανδρέας Μάρ-
κελλος και οι άλλοι άρχοντες της 
περιοχής μαζί με πλήθος κόσμου. Ο 
κόσμος ήταν εκεί. Οι Κορίνθιοι συνό-
δευσαν πανδήμως στον μητροπολιτικό 
ναό του Αποστόλου Παύλου τον Μιχα-
ήλ, όπου εκφώνησε από στήθους ένα 
περίφημο ιστορικό ενθρονιστήριο 
λόγο, στον οποίον ανέφερε μεταξύ άλ-
λων: «Τεταγμένος να ερμηνεύω εκάστοτε 
την γνώμην και τα αισθήματα των συμπο-
λιτών μου, δεν διστάζω να ομολογήσω 
ότι την στιγμήν αυτήν δοκιμάζω αδυνα-
μίαν, προκειμένου να εκφράσω λόγοις, 
την χαράν υπό της οποίας διακατέχονται 
υποδεχόμενοι τον νέον Ποιμενάρχην 
των. Χαράν την οποίαν οι ίδιοι μόνον 
εκφράζουν με την Παγκορινθιακήν υπο-
δοχήν την οποίαν Σας επεφύλαξαν και 
της οποίας μετέσχον με αυθορμητισμόν, 
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συγκινούντα πάσαν ψυχήν Χριστιανικήν».
Οι πρώτες του ενέργειες, όπως η δι-

άθεση ολόκληρης της προσωπικής 
του περιουσίας, που είχε φέρει από 
την Αγγλία, για τη δημιουργία άρτια 
στελεχωμένου πολυϊατρείου και την 
οικονομική ενίσχυση των συσσιτί-
ων για τους πολυαρίθμους φτωχούς 
της πόλης, η ίδρυση γηροκομείου, οι 
επισκέψεις του στις φυλακές και το 
νοσοκομείο, η συχνή παρουσία του 
στους ναούς της πόλης και ολόκληρης 
της περιφερείας του, τα επίσης πυκνά 
κηρύγματά του ως και το τελευταίο 
χωριό της Κορινθίας κατέστησαν τον 
Μιχαήλ αγαπητό στους Κορινθίους, οι 
οποίοι αναγνώριζαν πλέον σε αυτόν τον 
νέο τους ποιμένα.

Για την προσωπικότητα και το έργο 
του Μιχαήλ στον Μητροπολιτικό θρόνο 
της Κορίνθου, η Μητρόπολη Κορίνθου, 
οργάνωσε στις 28-10- 2018,  με αφορμή 
την Επέτειο του  «ΟΧΙ», εκδήλωση τιμής, 
αφιερωμένη στον Μακαριστό Μητροπο-
λίτη Κορίνθου (τον μετέπειτα Αρχιεπί-
σκοπο Αμερικής) Μιχαήλ Κωνσταντινί-
δη (1892-1958) για την προσφορά του 
«στα μαύρα χρόνια της Κατοχής».

Στην εκδήλωση πραγματοποιήθη-
κε ομιλία από τον κ. Λάμπρο Ψωμά, 
Θεολόγο με θέμα: «ΜΙΧΑΗΛ (1892-
1958), ο στοργικός Επίσκοπος στα 
μαύρα χρόνια της Κατοχής». Η ομιλία 
πλήρης και απολύτως εμπεριστατωμένη 
είναι ένα θαυμάσιο αφιέρωμα για τον 
φωτισμένο ιεράρχη που ποίμανε την 
Μητρόπολη Κορίνθου. Από αυτήν την 

ομιλία αντλούμε αυτούσιο το επόμενο 
απόσπασμα για τη δράση του Μητροπο-
λίτη στην Κατοχή.

«Ο Μιχαήλ στα σκληρά χρόνια του 
Πολέμου και της Κατοχής

Το μεγαλείο του Μιχαήλ, όμως, ανα-
δείχθηκε στα μαύρα χρόνια του Πο-
λέμου και της Κατοχής. Ήταν η φοβε-
ρή εκείνη εμπειρία που δοκίμασε τους 
ανθρώπους, τους οδήγησε στον βίαιο 
θάνατο ή τους έφερε στο όριο της ψυ-
χικής και σωματικής αντοχής τους, που 
έδεσε σφιχτά τον ποιμένα με το ποίμνιο, 
σε ένα δεσμό που αποδείχθηκε ακα-
τάλυτος.

Όταν οι εισβολείς κατέλαβαν τη χώρα, 
οι φυλακές γέμισαν από πατριώτες που 

κατηγορούνταν για διάφορες αντιστα-
σιακές ενέργειες. Αργότερα, όταν το 
αντιστασιακό κίνημα έγινε ισχυρότερο, η 
Ιταλία συνθηκολόγησε και ο έλεγχος 
της Κορίνθου, που αρχικά ασκούνταν 
από τους ηπιότερους Ιταλούς, πέρα-
σε στους φανατισμένους Γερμανούς, 
πολλοί συλλαμβάνονταν μόνο για αντί-
ποινα στις ενέργειες των αντιστασιακών 
μονάδων. 

Ο Μιχαήλ επισκεπτόταν τις φυλακές 
και με δώρα, με λόγια εμψύχωσης και 
ενθάρρυνσης, κρατούσε ακμαίο το ηθι-
κό των κρατουμένων. Αργά τη νύκτα ή 
νωρίς τα χαράματα, έφθαναν πατεράδες, 
μανάδες, σύζυγοι, συγγενείς στο μητρο-
πολιτικό μέγαρο να ζητήσουν βοήθεια 
για ανθρώπους που είχαν συλληφθεί και 
υπήρχε κίνδυνος να εκτελεστούν. 

Ο Μιχαήλ, πάντα ξύπνιος, αφιερωμέ-
νος στην προσευχή του, έσπευδε να 
μεσολαβήσει, έκρυβε την αντιπάθειά 
του για τους κατακτητές και έσπευδε 
να μιλήσει, να καλοπιάσει, να κολα-
κεύσει. Πολλοί όφειλαν τη ζωή τους στη 
δική του παρέμβαση (Καναβός, 1995: 
79-80. Κόλλιας, 1977α΄: 58-9). Κάποτε 
ο Γερμανός φρούραρχος τον είχε προ-
ειδοποιήσει να σταματήσει τις σχετικές 
ενέργειές του, διαφορετικά δεν θα ευ-
θυνόταν για τις συνέπειες, εμμέσως 
απειλώντας τον με σύλληψη, ίσως και 
εκτέλεση. Ο Μιχαήλ, με ψυχραιμία, απά-
ντησε ότι ο ρόλος του ως ποιμενάρχου 
ήταν να προστατεύει το ποίμνιό του και 
να υπεραμύνεται των αθώων (Θωμό-
πουλος, 1965: 22-3). 

Λυπόταν βαθιά που οι παρεμβάσεις 
του ήταν πολλάκις μάταιες. Τις παρεμ-
βάσεις του αυτές περιέγραψε με δρα-
ματικό τρόπο ο λαϊκός συνεργάτης του, 
σχολάρχης της Εκκλησιαστικής Σχολής 
Κορίνθου, Γεώργιος Τρουπάκης: «προ-
σήρχετο προ του αδυσωπήτου τυ-
ράννου και έκλαιε και παρεκάλει και 
ικέτευε και εταπεινούτο και εξηυτελί-
ζετο» και άλλοτε από την αγανάκτηση 
«αγέρωχος ύψωνε το υψηλόν ανά-
στημά του, προέτεινε τας χείρας του 
τας αγίας και επεκαλείτο τον Χριστόν» 
(Προσφωνήσεις, 1949: 27).

Σε ένα τέτοιο χαρακτηριστικό πα-
ράδειγμα, κάποιο πρωινό του 1943 η 
Κόρινθος ξύπνησε αναστατωμένη. Όχι 
λιγότεροι από εκατό Κορίνθιοι είχαν με-
ταφερθεί στην Τρίπολη, έδρα του Γερμα-
νού στρατηγού της περιοχής μας, για να 
εκτελεστούν σε αντίποινα για τη δράση 
της Αντίστασης (Θωμαΐδης, 2015: 7. Θω-

μόπουλος, 1965: 23. Κόλλιας, 1977α΄: 
σ. 61).

 Πριν ακόμα φθάσουν οι πρώτοι 
συγγενείς στο κτίριο της οδού Κρο-
κιδά, ο Μιχαήλ είχε ήδη ξεκινήσει 
για την Τρίπολη με αυτοκίνητο, ακο-
λουθώντας τους συλληφθέντες. Τη 
στιχομυθία του με τον Γερμανό διοικητή 
τη μετέφερε στο βιβλίο του ο Θεόφιλος 
Γόρτυνος, όπως του την είχε μεταφέρει 
ο ιεροκήρυκας της Μητροπόλεως Θεό-
δωρος Κωτσάκης από την Τρίπολη που 
είχε συνοδεύσει τον Μιχαήλ.

– Έρχομαι να πάρω τα παιδιά μου που 
πήρατε απόψε τη νύκτα, είπε ο Μιχαήλ.

– Τα παιδιά σου πατέρα, απάντησε ο 
διοικητής, θα πληρώσουν το κακό που 
κάνουν οι συμπατριώτες σου στον γερμα-
νικό στρατό.

– Αυτά τα παιδιά μου όμως δεν έκα-
μαν τίποτε. Γι’ αυτό ήταν στα σπίτια τους 
και στις οικογένειές τους. Ώστε, λοιπόν, 
εσείς όταν δεν έχετε στο χέρι αυτούς που 
σας πειράζουν, παίρνετε όποιον μπορείτε. 
Αυτό όμως δεν συμφωνεί με τον μύθο για 
τον γενναίο γερμανικό στρατό.

– Πατέρα έχεις μεγάλη γλώσσα, του 
απάντησε ο Γερμανός, και εγώ θα σου την 
κόψω.

– Εδώ ήλθα να πάρω τα παιδιά μου, 
απάντησε ο Μιχαήλ απτόητος, ή να μου 
πείτε ποιο ήταν το έγκλημά τους. Και είμαι 
διατεθειμένος και τη γλώσσα μου να δω 
κομμένη χάμω, και να μείνω εδώ φυλακή 
με τα παιδιά μου. Να δω μετά τι θα πείτε 
στον κόσμο, όταν θ’ ακούσει για τη συ-
μπεριφορά σας απέναντί μου… Θα μείνω, 
είπε στο τέλος, στο διπλανό γραφείο να 
κάνω την προσευχή μου και εσείς αποφα-
σίστε. Όταν θα γυρίσω ή θα μου δώσετε 
πίσω τα παιδιά μου ή θα πάρετε κι εμένα.

Όταν επέστρεψε στο γραφείο του διοι-
κητή ο Μιχαήλ, ήρεμος και χωρίς φόβο, 
σύμφωνα με τους Έλληνες παρόντες 
που θαύμασαν τη στάση του, ο διοικη-
τής δεν θέλησε να του μιλήσει. Ο διερ-
μηνέας τον ενημέρωσε ότι είχε ήδη 
διατάξει να αφεθούν ελεύθεροι και οι 
εκατό και να φύγει και ο Μιχαήλ μαζί 
τους (Καναβός, 1995: 85-7).

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και 
η πρόνοιά του για τους Εβραίους της 
Κορίνθου. Αν και η πόλη δεν είχε εβρα-
ϊκή κοινότητα είχαν έρθει στην Κόρινθο 
Εβραίοι με ελληνική υπηκοότητα, που 
είχαν απελαθεί από την Ιταλία, με την 
έναρξη του πολέμου του 1940. Επρόκει-
το για περίπου δεκαπέντε οικογένειες. 

Ο Μιχαήλ ασχολήθηκε με την ανεύρε-
ση στέγης και την παροχή των πρώτων 
αναγκαίων. Όταν στην Κόρινθο εγκα-
ταστάθηκε η ιταλική διοίκηση το 1941, 
κάποιοι από αυτούς εργάστηκαν ως 
διερμηνείς, επειδή γνώριζαν την ιταλι-
κή γλώσσα. Όταν, όμως, με την ιταλική 
συνθηκολόγηση του 1943, ο έλεγχος 
πέρασε στους Γερμανούς κατέστη σαφές 
ότι οι Εβραίοι κινδύνευαν. 

Πήραν εντολή να φορέσουν υπο-
χρεωτικά το περιβραχιόνιο με το 
εξάκτινο αστέρι του Δαυΐδ. Σήμερα 
γνωρίζουμε ότι αυτό ήταν το πρώτο 
βήμα, πριν την αποστολή τους σε στρα-
τόπεδα εξόντωσης. Ο Μιχαήλ αντέδρασε 
αμέσως, μεριμνώντας για τη φυγάδευσή 
τους σε απομακρυσμένα χωριά της Κο-
ρινθίας προκειμένου να χαθούν τα ίχνη 
τους (Θωμαΐδης, 2015: 7-8). Δεν μπόρε-

Ιστορικά
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Χορευτική γυμναστική

υπεύθυνη: ΜΑΙΡΗ ΜΙΧΟΥ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΕΓΓΡΑΦΕΣ:

ΑΙΘΟΥΣΑ ΧΟΡΟΥ
[Πεζόδροµος
Ζευγολατιού]

∆ΕΥΤΕΡΑ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΡΩΙ: 9:00 - 10:00

ΤΡΙΤΗ & ΠΕΜΠΤΗ
ΑΠΟΓΕΥΜΑ: 6:30 - 7:30

& 6940 726 847
6974 866 576

ENAΡΞΗ: από 1η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΕΓΓΡΑΦΕΣ–ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 6974 583005

ΤΜΗΜΑΤΑ

• ΠΑΙ∆ΩΝ
• ΕΦΗΒΩΝ
• ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΟΧΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΕΓΓΡΑΦΕΣ:

6974 583 005, 6974 866 576, 6940 726 847, 6983 831 279

Ενημερωθείτε για
• ΤΙΣ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΜΑΣ

• ΤΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΕΚΠΤΩΤΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ

συνδρομή χορού από 15€

εκπτώσεις από 40%-65%

ΤΜΗΜΑΤΑ
ΠΑΙΔΩΝ
ΕΦΗΒΩΝ
ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 

6940 72 68 47   6974 58 30 05

&

ΜΕ ΤΗΝ ΜΑΙΡΗ ΜΙΧΟΥ

ΠΑΙΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
• (5-7 ετών)
ΤΡΙΤΗ  5:30-6:30μ.μ.
• (8-10 ετών)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7:00-8:00μ.μ. 

ΕΦΗΒΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8:00-9:00μ.μ. 

ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ  (ανάλογα με τις συμμετοχές)

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ:  από 1η Οκτωβρίου από 1η Οκτωβρίου
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΕΓΓΡΑΦΕΣΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΕΓΓΡΑΦΕΣ: : 6983 831 279, 6974 583 0056983 831 279, 6974 583 005

L a t i n
µοντερνοι χοροιµοντερνοι χοροι
& hip-hop

με την Στέβη ΛέκκαΣτέβη Λέκκα

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ:  από 1η Οκτωβρίου
ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΤΗΛ.: 6974 583 005

Orienta l
με την Ελένη Καλυβίτη

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΟΧΑΣ

Πολιτισμός

σα να εντοπίσω τι απέγινε με τους ανθρώπους αυτούς. 
Έχω μόνο να προσθέσω τη μαρτυρία του εκ μητρός παππού Λάμπρου Δια-

μάντη, ο οποίος μου είχε πει ότι είχε φυγαδεύσει έναν Εβραίο για δύο νύκτες. 
Τον πήραν κατόπιν και τον μετέφεραν σε άγνωστο μέρος για να χαθούν τα ίχνη 
του και να μην υπάρχουν μάρτυρες. Αν και δεν ανήκε σε αντιστασιακή οργά-
νωση, ο παππούς μου ανήκε στην «αντιστασιακή ομάδα» της επιτροπής του 
Αποστόλου Παύλου με προϊστάμενο τον πρωθιερέα Πέτρο Θωμαΐδη και μέλη, 
μεταξύ άλλων, τον μετέπειτα δήμαρχο Γεώργιο Λιλλή και τον χημικό Αθανάσιο 
Πλαστηρόπουλο, στενό φίλο του παππού μου, οινολόγο. 

Το όνομα του τελευταίου το εντόπισα και σε μια επιστολή Κορινθίων που ευ-
χαριστούσαν τον Μιχαήλ γιατί τους είχε σώσει από τη φυλακή κατά την Κατοχή 
(Προσφωνήσεις, 1949: 44-5). 

Για τους Εβραίους ιδιαίτερα θα πρέπει να προστεθεί ότι η Εκκλησία της Ελ-
λάδος δέχθηκε τις ευχαριστίες τους για την ηρωική της στάση και τις – συχνά 
μάταιες – προσπάθειές της να τους προστατέψει, όταν η Ρωμαιοκαθολική Εκ-
κλησία τούς πρόδιδε και προτεσταντικές Εκκλησίες έδειξαν ψυχρή αδιαφορία 
και συνέχισαν να συνεργάζονται με τους Ναζί.

Το παράδειγμα του επισκόπου ακολούθησαν και άλλοι κληρικοί της Κοριν-
θίας. Ο τότε ιεροκήρυκας της Μητροπόλεως και στενός συνεργάτης του Μι-
χαήλ αρχιμανδρίτης Μελέτιος Τριποδάκης, μετέπειτα επίσκοπος Χριστιανου-
πόλεως, βοηθός του στις Η.Π.Α., αναφέρει ότι επί συνόλου εκατόν πενήντα 
ενοριακών ιερέων σκοτώθηκαν στην περίοδο της Κατοχής δεκαέξι και 
τέσσερις ακόμη πέθαναν από κακουχίες, ενώ άλλοι φυλακίστηκαν ή βα-
σανίστηκαν, αλλά επανήλθαν στις ενορίες τους μετά το τέλος της Κατο-
χής (Τριποδάκης, 1964: 2).

Στο τέλος της Κατοχής ο Μιχαήλ έδειξε για άλλη μια φορά το ψυχικό του με-
γαλείο. Οι Γερμανοί είχαν εγκαταλείψει την Κόρινθο και είχαν ανατινάξει τη γέ-
φυρα της διώρυγας πίσω τους. Οι αντάρτες του 6ου Συντάγματος του Ε.Λ.Α.Σ. 
υπό τις διαταγές του αντισυνταγματάρχη του πεζικού Εμμανουήλ Βαζαίου και 
του καπετάνιου Πελοπίδα – ψευδώνυμο του κομμουνιστή αγωνιστή Παντελή 
Λάσκα από το Λουτράκι – ετοιμάζονταν να μπουν στην πόλη και να τιμωρή-
σουν παραδειγματικά τους συνεργάτες των Γερμανών. 

Οι περιορισμένες δυνάμεις της Χωροφυλακής και των Ταγμάτων Ασφα-
λείας, οι οποίοι γνώριζαν τι τους περίμενε, ετοιμάζονταν να αμυνθούν και να 
χρησιμοποιήσουν τους κατοίκους ως ασπίδα, στον απελπισμένο αγώνα τους. 
Αναμενόταν αιματοχυσία. 

Ο Μιχαήλ τέθηκε επικεφαλής ομάδας Κορινθίων, μεταξύ των οποίων ο μη-
χανικός Νίκος Κοτσερώνης, ο δικηγόρος Δημήτριος Σοφός, αλλά και ο οργα-
νωμένος στο Ε.Α.Μ. γυμνασιάρχης Γεώργιος Μπέτσος, και συνάντησε τους 
αντιπροσώπους του 6ου Συντάγματος στο Βραχάτι στις 22 Σεπτεμβρίου 
1944. 

Με την καταλυτική παρέμβαση του Μιχαήλ, σύμφωνα και με τη μαρτυ-
ρία του διοικητή του συντάγματος αντισυνταγματάρχη Βαζαίου, αποφα-
σίστηκε να παραδώσουν οι Ταγματασφαλίτες και οι Χωροφύλακες τον οπλι-
σμό τους και να παραδώσουν την πόλη αμαχητί στον Ε.Λ.Α.Σ., ο οποίος 
εγγυούνταν να μην πειράξει κανένα. Έτσι, το σύνταγμα μπήκε στην πόλη 
πανηγυρικά με πρώτους τον αντισυνταγματάρχη Βαζαίο και τον καπετάν 
Πελοπίδα, μαζί με μονάδες του βρετανικού στρατού.

 Λίγες ημέρες αργότερα έφθασε στην πόλη και ο πρωτοκαπετάνιος του 
Ε.Λ.Α.Σ. Άρης Βελουχιώτης, ο οποίος, όμως, τήρησε απαρεγκλίτως τα 
συμφωνηθέντα και η Κόρινθος σώθηκε από την αλληλοσφαγή (Βαζαίος, 
1961: 72-3. Γαϊτάνος, 2018: 13. Καναβός, 1995: 87-8. Κόλλιας, 1977α΄: 62-3. 
Κόλλιας, 1983: 27-9. Νιάκαρος, 2017: 56, σ. 74)».

H ομιλία του Θεολόγου κ. Λάμπρου Ψωμά έχει δημοσιευθεί ολόκληρη 
στο σύνδεσμο: https://www.hea.edu.gr/michail-korinthoy-o-storgikos-

episkopo/
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Εκδηλώσεις

Ατομική έκθεση για την φορεσιά 
στη δημοτική πινακοθήκη Κορίνθου
Στο πλαίσιο της έκθεσης, θα πραγµατοποιηθεί το Σάββατο 5 Νοεµβρίου 

εργαστήριο µικροϋφαντικής για παιδιά

Εγκαινιάστηκε σήμερα Σάββατο 15 
Οκτωβρίου 2022, στην Δημοτική Πινα-
κοθήκη Κορίνθου, η ατομική έκθεση 
της Κυριακής Χριστακοπούλου «Nα 
λάμπει η φορεσιά της...». Η έκθεση 
θα λειτουργεί έως τις 11 Νοεμβρίου 
2022, απ’ τις 9:00 το πρωί, μέχρι τη 
1:30 το μεσημέρι, από Δευτέρα έως 
και Παρασκευή. Το Σάββατο, η έκθεση 
θα είναι ανοιχτή απ’ τις 10:00 το πρωί 
μέχρι τη 1:00 το μεσημέρι.

Τα μεγάλης κλίμακας έργα της 
Κυριακής Χριστακοπούλου, που σε 
διάταξη χορική απεικονίζουν γυναι-
κείες φιγούρες σε φυσική διάστα-
ση 170 εκ., με επιλεγμένες για τους 
επιμέρους συμβολισμούς τους παρα-
δοσιακές φορεσιές του 19ου και του 
πρώιμου 20ου αιώνα, από τον ευρύ-
τερο ελλαδικό χώρο, σχεδιάζονται και 
ζωγραφίζονται επάνω σε ορθό ξύλο με 
εφήμερα εκφραστικά υλικά και προτεί-
νονται από την εικαστικό ως ένα ενι-
αίο απεικονιστικό και αφηγηματικό 
σύνολο που διασώζει συναρπαστικές 
επιμέρους ενδυματολογικές  λεπτο-
μέρειες, κρυφά σύμβολα αποτροπής 
από το κακό και ευγονίας, ακατάγρα-
φες οικογενειακές ιστορίες και δεξιο-
τεχνικές ψυχογραφικές προσεγγίσεις 
ενός περίκλειστου γυναικείου φύλου.  
Στο πλαίσιο της έκθεσης, η Σοφία 
Τσουρινάκη, τεχνολόγος αρχαίου 
υφάσματος, στην αίθουσα της Δη-
μοτικής Πινακοθήκης Κορίνθου, θα 
πραγματοποιήσει το Σάββατο 5 Νοεμ-

βρίου εργαστήριο μικροϋφαντικής 
για παιδιά (16:00-18:00) και ομιλία  με 
θέμα «Ο αργαλειός: ένα ανώνυμο εργα-
λείο και τα Πολυώνυμα Έργα του», στις 
18:30. Η είσοδος στις εκδηλώσεις θα 
είναι ελεύθερη.

Την έκθεση στηρίζει το Κέντρο Πο-
λιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλο-
ντος του δήμου Κορινθίων.

Σχετικά με το έργο της η εικαστικός 
Κυριακή Χριστακοπούλου σημειώνει: 
«Η  παλιά φθαρμένη φωτογραφία από 
την μια και η σημασία της γυναικείας 
ένδυσης από την άλλη, που στο πα-
ρελθόν με είχε ξανά απασχολήσει  μ 
έναν άλλο τρόπο -επικριτικό- μ έκα-
ναν να ξεκινήσω την νέα μου δουλειά. 
Το παλιό, κρυμμένο και ξεχασμέ-
νο  θέλω να το ανασύρω και να το φέρω 
στο φώς Να ενθυμίσω, να συγκινήσω 
την προσοχή εκείνη που θα επιτρέψει να 
εντοπίσουμε ενσυνείδητες πληροφορίες 
και θραύσματα μνήμης  που έχουν  στο 
πέρασμα του χρόνου λησμονηθεί. 

Οι ποικίλες φορεσιές με εντυπωσίαζαν 
πάντα επειδή υπήρχε μια προσωπική 
διαδικασία, ύφανση, ύφασμα, χρω-
ματισμός, ράψιμο, κέντημα, στολίδια, 
όλα γίνονταν σχεδόν από τις ίδιες που 
τα φορούσαν ανάλογα την κοινωνική 
τάξη που άνηκαν. Τότε λάμβανε μέρος 
η ιδιαίτερη έκφραση της κάθε μιας. 
Εκεί στέκομαι με μεγάλο θαυμασμό να 
αντιληφθώ το πώς εκφραζόταν αυτό το 
καμουφλάζ του σώματός τους τι κάλυ-
πταν και τι άφηναν να φανερωθεί κοι-
νωνικά.  Τα συμβολικά φυλαχτά τους 
και οι κρυμμένες ευγονικές επικλήσεις 
δίνονταν μέσα από ένα ανώτερο πνευ-
ματικό πεδίο και εσωτερικά φορτισμένο 
συναισθηματικά κόσμο.  Νοηματοδο-
τούσαν και επικοινωνούσαν το ρούχο 
τους με μια υπερκόσμια ενέργεια που 
συνδεόταν με όλα τα πλάσματα της γης. 
Γινόταν δημιουργός και προστάτιδα της 
ζωής- θεότητα.  Κοιτάζοντας στον φακό 
αμίλητες με τα μυστικά τους θαμμένα, 
ένοιωσα την ανάγκη να τις αποτυπώ-
σω στους πίνακές μου ζητώντας τους 
μ αυτόν τον τρόπο  συγχώρεση για την 
μακρόχρονη λήθη που τις έχει καλύψει. 
Σαν γυναίκα από το ίδιο υφάδι, θα έλε-
γα πως αυτό που επιθυμώ με τούτα τα 
έργα είναι να καταδείξω την παράδοση 
σαν μια αέναη διαδικασία και ως την 
μόνη που μπορεί απ’ την φύση της και 
μόνο να κουβαλάει αλήθεια και είναι 
αυτή, που σφραγίζει την κουλτούρα και 
τις ιδιαιτερότητες της Ελληνικής λαϊκής 
ψυχής, στην γυναικεία της όψη».
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ΩΡΑΡΙΟ ΙΑΤΡΕΙΟΥ: 

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

ΣΑΒΒΑΤΟ    09:00 - 12:00 [ΒΡΑΧΑΤΙ]

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

e-mail: korantaniskonstantinos26@gmail.com

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡ. 
ΚΟΡΑΝΤΑΝΗΣ

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

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

ΙΑΤΡΟΣ - ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ

εξέταση µε εξειδικευµένα διαγνωστικά µέσα 
  (Ηλεκτροκαρδιογράφηµα,   υπέρηχος)

- Ακοολογικός έλεγχος
παίδων & ενηλίκων 

- Εκτίμηση εμβοών (βουητά)
και ροχαλητού

- Έλεγχος λαβυρινθικής
λειτουργίας (Ίλιγγος/Ζάλη)

- Ενδοσκοπικός έλεγχος
ρινός, φάρυγγα, λάρυγγα
και ώτων 

 Δευτέρα έως Σάββατο 9.00 -13.30
Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 18.00 - 20.30

28ης Οκτωβρίου 28 Κιάτο, 20200

τηλ.: 27420.22456 κιν.: 6971.618.925
e-mail: info@edaskalakis.gr  - www.edaskalakis.gr

ΕΡΡΙΚΟΣ Α. 
∆ΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ

• Παροχή Υπηρεσιών • Χειρουργικές Επεμβάσεις  

• Αιματολογικές • Βιοχημικές εξετάσεις •

• Φάρμακα • Είδη Pet Shop • 



Δίνουμε ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΛΥΣΗ με ΑΚΡΙΒΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μία συνάντηση μαζί μας είναι αρκετή για να καταλάβετε 
τη δύναμή μας και να δώσετε οριστική λύση στο 
πρόβλημά σας με την καινοτόμο ευρεσιτεχνία μας!

Έδρα: Συρακουσών 85, Λαμπρινή, 111 42 Αθήνα | τηλ.: 210 2510610 | email: subsystem1@hotmail.com
YΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | τηλ.: 6977 703883 | email: dimitris.katsikis7@gmail.com

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΟΝ Ο.Β.Ι.: 1007724

ΓΙΑΤΙ ΕΜΕΙΣ; 
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ 
SUBSYSTEM

ΑΛΛΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ/ 

ΤΡΟΠΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ

1

ΕΡΕΥΝΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ 
ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ

και ΣΕ ΜΕΓΑΛΑ ΒΑΘΗ 

(π.χ. 200-500-800 και πλέον μέτρα)

ΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ

2
ΥΠΟΔΕΙΞΗ ΣΗΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΒΑΘΟΥΣ 

ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ 
ΜΕ ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑ

ΟΧΙ

3
ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΛΕΚΑΝΗ ή 

ΟΧΙ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΑΥΤΗΣ
ΟΧΙ

4
ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ 

ΡΗΓΜΑΤΟΣ, ΥΨΟΣ και ΠΛΑΤΟΣ 
ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΕΝΕΡΓΟ ή ΟΧΙ

ΟΧΙ

5
ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΗΣ 

ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΕΝΔΟΧΩΡΑ
ΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ

6

ΕΡΕΥΝΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΝΕΡΟΥ 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΙΡΙΚΩΝ 
ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΕ ΑΜΕΣΟ ΧΡΟΝΟ

ΟΧΙ

7

ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ 
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ 

ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΕΥΡΎΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΓΙΑ ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ

ΟΧΙ

8

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗ 
ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ 

ΒΙΩΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ

ΟΧΙ

9
ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ 

ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ, ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΕΦΙΚΤΟ ΓΙΑ 
ΛΟΓΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΟΧΙ

10

ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΗΜΕΙΟΥ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ 
ΒΑΣΕΙ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ (π.χ. 
οικονομικών, χρονικών, 
προσβασιμότητας κ.ο.κ.)

ΟΧΙ

*Μερικές από τις παραπάνω έρευνες τυγχάνουν 0 έως 5% απόκλιση

ΤΡΙΑΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΘΕΤΙΚΑ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ SUB SYSTEM ME THN ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑ 
ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
Είναι η λύση στο πρόβλημα σας, 
έχει ή δεν έχει νερό

Δ Ι Ε Υ Κ Ρ Ι Ν Ι Σ Η :
ΚΑΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΜΕ ΡΑΒΔΟΣΚΟΠΙΑ 

ή ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 


