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Τ

ην ευχή «Να επιστρέψουν οι νέοι
της πατρίδας μας πάλι στα βουνά», εξέφρασε ο πρωθυπουργός μας.
Πρόσεξε τι εύχεσαι Κυριάκο γιατί μπορεί αν ανέβουν στ’ αλήθεια στο βουνό
οι νέοι και να δούμε μετά πως θα το
μαζέψεις!!!

Γ

ια δεύτερη φορά εγκαινίασε ο
Πρωθυπουργός μας τη μεγάλη
επένδυση στο Ελληνικό (καινούργιο
καζίνο παρακαλώ). Την εθνική οδό Κορίνθου-Πατρών την είχαν εγκαινιάσει
επτά (7) φορές μέχρι να λειτουργήσει.
Άρα θα δούμε κι άλλα εγκαίνια αργότερα.
Υπομονή λοιπόν!!!

Δ

ε μειώνουν το ΦΠΑ στα μακαρόνια για να μην ωφεληθούν οι
πλούσιοι που τρώνε αστακομακαρονάδες, δήλωσε προβεβλημένος για
τις εξυπνάδες του υπουργός (Κυρανάκης).
Αλήθεια δεν έχουν κάποιον να τους
βάζει πιπέρι στη γλώσσα (για να μην
προτείνω τίποτα δραστικότερο)!!!

Η

χώρα μας είναι πρωταθλήτρια
στην ανάπτυξη μας διαβεβαίωσε
ο αρμόδιος υπουργός κος Άδωνις.
Εγώ αξιότιμε κε υπουργέ μας έχω όλη
την καλή διάθεση να σας πιστέψω, αλλοίμονο, αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί
η τσέπη μου διαμαρτύρεται συνέχεια
και με εμποδίζει.
Περίεργο πράγμα!!!

Α

Π

ολλοί βιασμοί έπεσαν τελευταία
και η ελληνική κοινωνία τους παρακολουθεί από τα κανάλια έκπληκτη.
Χάλασε ο κόσμος σήμερα ή ήταν πάντα
χαλασμένος άραγε;
Η χάλασε τώρα ή ήταν πάντα χαλασμένος, το φαινόμενο απαιτεί ερμηνεία.
Απευθύνθηκα λοιπόν κι εγώ στον ειδικό σύμβουλος της στήλης επί θεμάτων
ανάρμοστης συμπεριφοράς(!).
Κε σύμβουλε τι πάθαμε ως λαός και
ξεφύγαμε τόσο από το δρόμο της νομιμότητας και της αρετής; Μήπως οι δράστες δε βρίσκουν ερωτικό σύντροφο
και αρπάζουν ότι βρουν;
Αντίθετα Λέωντα υπάρχει υπερεπάρκεια προσφοράς. Ο βιασμός δεν έχει να
κάνει με σεξουαλική ανάγκη.
Αλλά με τι έχει να κάνει δηλαδή.
Με αντίδραση στην κυβερνητική ανεπάρκεια.
Πλάκα μου κάνεις βέβαια.
θα έχεις παρατηρήσει υποθέτω ότι η
κατάσταση στη χώρα έχει τα χάλια της
και κυρίως η κατάσταση στην τσέπη
μας που μας πονά περισσότερο.
Δε θα διαφωνήσω αλλά τι σχέση έχει…
Παλαιότερα κε Λέωντα όταν ο κόσμος
είχε προβλήματα έβγαινε στους δρό-

ζωής, του ολυμπιονίκη Αλέξανδρου
Νικολαΐδη, για να αναπνεύσουμε λίγο
καθαρό αέρα. Τελικά υπάρχει ελπίδα,
υπάρχουν οι Αλέξανδροι!!!

Α

μους και ‘απαύτωνε’ την κυβέρνηση.
Τώρα που έχουμε γίνει όλοι ‘καναπεδόβιοι’ και βαριόμαστε να τρέχουμε,
αντί για την κυβέρνηση ξεσπάμε στους
πιο αδύναμους δηλαδή σε γυναίκες και
παιδιά. Με τον τρόπο αυτό και το άχτι
μας βγάζουμε και μια κάποια ευχαρίστηση απολαμβάνουμε.
Δηλαδή μου λες ότι για τους βιασμούς
φταίει η ΔΕΗ που ακρίβυνε.
Απόλυτα.
Κοίτα να δεις τι μπορεί να πάθει κανείς
από το πουθενά!!!

ποτύχαμε στο θέμα της πανδημίας, δήλωσε ο συμπαθής, κατά
τ’ άλλα, κος Τσιόδρας. Εγώ κε Σωτηράκη και τα εμβόλια έκανα, όπως
μου είπατε και τη μάσκα χρησιμοποιώ
και κακές παρέες δεν κάνω, άρα δεν
αποτύχαμε όλοι μας. Εσείς αποτύχατε
και όσοι κυβερνητικοί και παρατρεχάμενοι, διαχειριστήκατε το θέμα. Δε
θα μοιραστούμε δα τριάντα τέσσερες
χιλιάδες(33.000) θανάτους!!!

Α

φού στις γειτονικές χώρες το
ρεύμα είναι φτηνότερο από το
δικό μας, γιατί δεν τραβάμε ‘ένα καλώδιο να αγοράζουμε από αυτούς,
αντί να πληρώνουμε τους εγχώριους
μαυραγορίτες. Μια ιδέα ρίχνω!!!

Τ

ώρα που ξεμάθαμε να πλέκουμε
ήρθε ο Σόιμπλε για να μας συμβουλέψει να φοράμε διπλά πουλόβερ
μέσα στο σπίτι. Άντε φτού και από την
αρχή…!!!

Μ

ειώθηκε κατά 80% η άγρια ζωή
στον πλανήτη τα τελευταία 50
χρόνια, υπολόγισε σχετικός διεθνής
οργανισμός. Μπορεί να μειώθηκαν τα
άγρια ζώα αλλά αγριεύουν οι άνθρωποι, όπως βλέπουμε γύρω μας και έτσι
έχουμε ισορροπία. Ας μην ανησυχούμε λοιπόν, δε θα μας λείψουν οι ύαινες
και τα κοράκια!!!

πό την άλλη,
ο ένας αγοράζει εταιρεία με
1000€ και την πουλάει μετά από ένα
χρόνο 160 φορές ακριβότερα (Όχι, όχι,
δεν είναι ξέπλυμα, αλίμονο),
Ο άλλος με 5.000€ κεφάλαιο, παίρνει
4,2 εκ€ επιδότηση.
Τον επόμενο τον χρηματοδοτούν για
να μας πάρει τα σπίτια, χωρίς να βάλει
καθόλου δικά του λεφτά.
Αλλά και ο αρχηγός, για κάτι χρεωστούμενα, κάνει συμφωνία αποπληρωμής για τα επόμενα 100 χρόνια.
Σαν πολλοί ‘επιτυχημένοι επιχειρηματίες’ δε μας δουλεύουνε για την ‘ανάπτυξη’ στην ομάδα σου Κυριάκο!!!

ο μαύρο χάλι έχει η πολιτική σκηνή της πάλαι ποτέ Μεγάλης και
Ένδοξης Βρετανίας. Τον αχτένιστο τον
ξηλώσανε, την άχαρη την ξαποστείλανε και φέραν έναν ινδουιστή για να λύσει τα οικονομικά τους προβλήματα.
Αν συνυπολογίσουμε ότι για δήμαρχο
Λονδίνου ανέδειξαν έναν Πακιστανό,
τότε μπορούμε να συμπεράνουμε
ότι οι σκουρόχρωμοι παίρνουν την
εκδίκησή τους. Και όσοι βλέπετε Πακιστανό και ανατριχιάζετε, σεμνά παρακαλώ, μπορεί να τους χρειαστούμε
αργότερα. Ποτέ δεν ξέρεις!!!

Σ

Ξ

την αρχαία Σπάρτη δεν απαγορευόταν να κλέβεις αρκεί να μη σε
πιάσουν. Στη σημερινή ‘Σπάρτη’ κρατάμε τας παραδόσεις. Κλέβε και αν σε
πιάσουν σε διαγράφουμε. Αθάνατη
Ελλάδα των παραδόσεων!!!

Κ

άτι οι άφθονοι γυναικοκτόνοι,
κάτι οι παιδοβιαστές στυλοβάτες του συστήματος, κάτι οι απλοί
βιαστές, κάτι τα παντοειδή τρωκτικά
του δημοσίου χρήματος και λοιπές λαμογιακές δυνάμεις, είχαμε αρχίσει να
πιστεύουμε ότι αυτή η χώρα δεν έχει
ούτε παρόν ούτε μέλλον. Ήρθε όμως
η άδικη απώλεια ενός αγωνιστή της

Τ

εκίνησε δυναμικά η προεκλογική
περίοδος στο δήμο μας. Από μια
μεριά αυτό είναι θετικό γιατί θα έχουμε το χρόνο να κρίνουμε προγράμματα και απόψεις (ελπίζω). Από την άλλη
για να καταρτήσουν ψηφοδέλτια, όλοι
οι ενδιαφερόμενοι για τη δημαρχία,
θα χρειαστεί να επιστρατεύσουν τους
μισούς δημότες, σύμφωνα με την
ισχύουσα νέα νομοθεσία. Τελικά το
πρόβλημα θα το έχουμε οι ψηφοφόροι γιατί με τόσους υποψήφιους δε θα
ξέρουμε ποιόν να πρωτο-ψηφίσουμε,
για να μη τα χαλάσουμε με φίλους και
συγγενείς!!!
Λ.Σ. (28/10/2022)

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν
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Καμία δικαιολογία πιά για το Γυμνάσιο Ζευγολατιού

Σ

Καμία δικαιολογία. Κανείς δεν μπορεί να πει δεν ήξερα.
Κανείς δεν μπορεί να επικαλεστεί ότι δεν το πρόσεξε, δεν το άκουσε, δεν το είδε.

υνεχίζεται ο αναβρασμός και οι διαμαρτυρίες στο
Γυμνάσιο Ζευγολατιού. Παρότι ο νέος διευθυντής
προσπαθεί απεγνωσμένα να βάλει μια σειρά και να
κρατήσει τις ισορροπίες, τα πράγματα φαίνεται ότι
κινούνται σε τεντωμένο σκοινί, το οποίο θα είναι ευτύχημα
αν δεν σπάσει.
Στο Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίστηκε να γίνει ένα ψήφισμα που θα πάει «πιο πάνω» όπως ειπώθηκε χαρακτηριστικά, δηλαδή στους βουλευτές, στο Υπουργείο Παιδείας
κ.λπ. Όπως παραδέχθηκαν όμως όλοι οι παριστάμενοι στο
Δημοτικό Συμβούλιο και όπως πολύ σωστά επεσήμανε ο
δημοτικός σύμβουλος Παναγιώτης Πανταζής, το ψήφισμα
αυτό θα είναι άνευ ουσίας, διότι όλοι γνωρίζουν ποια είναι
η τύχη αυτών των ψηφισμάτων.
Επιπλέον, εκείνο που δεν έχει διασαφηνιστεί σε καμία
συζήτηση και σε καμία δήλωση είναι ποιες θα είναι οι
προτάσεις που θα ακολουθούν αυτό το ψήφισμα, ή την
κάθε διεκδικητική κίνηση. Είναι γνωστό ότι όταν υπάρχει
διεκδίκηση πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένες προτάσεις, στις οποίες επικεντρώνεται ο αγώνας και οι πιέσεις
ώστε να υπάρξει αποτέλεσμα. Μέχρι σήμερα, τόσο από
πλευράς Συλλόγου όσο και από πλευράς δήμου δεν έχουν
ακουστεί συγκεκριμένες προτάσεις που μπορούν να αποτελέσουν σημείο διεκδίκησης έναντι της Πολιτείας. Στο
Δημοτικό Συμβούλιο μετά από μίας ώρας συζήτηση με
ανάλυση των προβλημάτων, υπήρξαν κάποιες πολύ ειδικές προτάσεις, όπως ασφάλεια στα σχολεία, επέκταση του
ωραρίου του φύλακα, τοπική διασπορά για την επόμενη
σχολική χρονιά κλπ. Προτάσεις οι οποίες ναι μεν τοποθετούνται ολοφάνερα προς την σωστή κατεύθυνση αλλά
δεν είναι συγκροτημένες, πλήρεις και τεκμηριωμένες.

Αν η πίεση για το πρόβλημα
που αντιμετωπίζουν τα σχολεία,
δεν ξεπεράσει τα όρια του δήμου ΒέλουΒόχας, δεν σπάσει τα στεγανά και
δεν φτάσει στα αυτιά της εξουσίας,
τότε τίποτα δεν θα αλλάξει.
Φυσικά γι’ αυτό δεν ευθύνεται ο σύλλογος Γονέων και
Κηδεμόνων, ο οποίος εκφράζει την αγωνία του με κάθε
τρόπο και απεγνωσμένα κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για να ασχοληθεί η Πολιτεία με το καυτό ζήτημα που
αντιμετωπίζει το σχολείο. Ένα μερίδιο ευθύνης φέρουν οι
αιρετοί, όλων των παρατάξεων και όλων των αποχρώσεων, που έχοντας τη γνώση της λειτουργίας των δομών της
διοίκησης στο μέτρο του δυνατού, έπρεπε να έχουν δώσει
μια κατεύθυνση και ένα στίγμα προσανατολισμού στους
αγωνιούντες γονείς που τους πνίγει το δίκιο.
Τεράστιο μερίδιο ευθύνης έχουν προφανώς οι κυβερνητικοί βουλευτές και οι κυβερνώντες παράγοντες, που
είναι αυτοί που παραμένουν άφαντοι, ενώ σε άλλες περιπτώσεις όπως έχουμε σημειώσει ξανά, διαγκωνίζονταν
για το ποιος μεσολάβησε για θρανία, καρέκλες και δωρεάν
μεταχειρισμένα λάπτοπ από τις τράπεζες. Τώρα, ενώπιον
του πραγματικά σοβαρού προβλήματος, ποιούν τις νήσσες, καμώνοντας πως δεν είδαν, δεν άκουσαν, δεν ξέρουν.
Αυτοί είναι οι πρώτοι που πρέπει να βρεθούν ενώπιον των
μεγάλων ευθυνών τους προς την τοπική κοινωνία.

Τι πρέπει να γίνει
Κατά την ταπεινή μου γνώμη, τόσο ο Σύλλογος Γονέων όσο και οι αιρετοί, συμπολίτευση και αντιπολίτευση
του δήμου Βέλου-Βόχας πρέπει να συμπράξουν και να

συμφωνήσουν μεταξύ τους σε κοινή στάση και κοινές
ενέργειες. Μεταξύ τους δεν έχουν τίποτα να χωρίσουν κι
αν το μεγάλο πρόβλημα του Γυμνασίου Ζευγολατιού – που
δεν είναι παρά η κορυφή του παγόβουνου του κοινωνικού
προβλήματος που υποβόσκει – δεν αντιμετωπιστεί με ενιαία στρατηγική, αλλά γίνει πεδίο αντιπαράθεσης, χαμένοι
θα βγουν και θα βγούμε ΟΛΟΙ.
Με κοινή στρατηγική λοιπόν, απέναντι σε μία πολιτεία
που κωφεύει και με συγκεκριμένες προτάσεις. Ποιες
μπορεί να είναι αυτές οι προτάσεις:
1. ΑΛΛΑΓΉ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΊΑΣ για την επιδοματική πολιτική. Ναι στα επιδόματα ως κίνητρο για την ενσωμάτωση
μέσω του εκπαιδευτικού συστήματος αλλά με διαφοροποι-

•
•
•
•
•
•
•
•

ημένους όρους. Με αυστηρά όρια ηλικίας. Εγγραφές στην
Α΄ Δημοτικού μέχρι συγκεκριμένη ηλικία και αφού έχει
προηγηθεί η προνηπιακή εκπαίδευση. Και αφού έχουν
γίνει κανονικά όλα τα εμβόλια του παιδιού. Αποκομμένη
από τις υπόλοιπες προπαρασκευαστικές δραστηριότητες η επιδοματική φοίτηση στο Δημοτικό Σχολείο μόνο
προβλήματα μπορεί να δημιουργήσει. Προβλήματα που
μεταπηδούν σταδιακά στις επόμενες εκπαιδευτικές βαθμίδες. Εννοείται ότι το ηλικιακό κριτήριο πρέπει να υπάρχει
στην διαδικασία εγγραφής σε κάθε τάξη. Επίσης, σε ό,τι
αφορά την φοίτηση στο Γυμνάσιο επιπλέον θα πρέπει να
υπάρχει μια στοιχειώδης μαθησιακή αξιολόγηση. Για όλα

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

ΓΥΡΙΣΤΕ ΣΕΛΙΔΑ
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Γνώμη
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τα παιδιά. Η Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση απαιτεί ένα σύνολο γνώσεων για την παρακολούθησή της, δεν μπορεί να
αντιμετωπίσει προβλήματα αναλφαβητισμού.
2. ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΉ ΔΙΑΣΠΟΡΆ μαθητών Ρομά σε όλα τα
σχολεία που βρίσκονται σε κοντινές αποστάσεις από τον
καταυλισμό ή οικισμό. Αυτή πρέπει να είναι και η σημαντικότερη πρόταση που θα αποτελέσει αιχμή του δόρατος.
Η αναγκαστική διασπορά θα πρέπει να νομοθετηθεί βασισμένη στο νομοθετικό πλαίσιο με το οποίο θεσμοθετήθηκε
από την Ευρωπαϊκή Ένωση πριν από μερικά χρόνια η διασπορά οικογενειών Ρομά εκτός του οικισμού/καταυλισμού με την επιδότηση ενοικίων. Το να συγκεντρώνονται
όλα τα παιδιά Ρομά στο πλησιέστερο σχολείο και μόνον
σε αυτό σταδιακά οδηγεί στην γκετοποίηση του σχολείου
(βλέπε Δημοτικό Σχολείο Εξαμιλίων) και κατ’ επέκτασιν
της κοινωνίας. Όταν σήμερα στο σύνολο 230 παιδιών στο
1ο Δημοτικό Σχολείο Ζευγολατιού τα 130 είναι Ρομά καταλαβαίνουμε τι πρόκειται να γίνει στο εγγύς μέλλον. Δεδομένου ότι από τη μία η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί και
ενισχύει οικονομικά κάθε λύση ενσωμάτωσης των Ρομά,
στην κοινωνία αφετέρου καταδικάζει τα σχολεία που το
μαθητικό δυναμικό τους είναι αμιγώς Ρομά, καταλαβαίνει και ο πλέον αδαής ότι η πρόταση αυτή μπορεί να
τεκμηριωθεί επαρκέστατα και γίνει ένα πολύ δυνατό και
λογικό αίτημα.

Ο σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων
Γυμνασίου-Λυκείου εκφράζει την αγωνία
του με κάθε τρόπο και απεγνωσμένα
κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για να
ασχοληθεί η Πολιτεία με το καυτό ζήτημα
που αντιμετωπίζει το σχολείο
Αυτές – κατά τη γνώμη μου, επαναλαμβάνω – πρέπει να
είναι οι δύο προτάσεις πάνω στις οποίες πρέπει να επικεντρωθεί ο δίκαιος αγώνας των Γονέων και να συστρατευθούν οι δυνάμεις της αυτοδιοίκησης και της τοπικής
κοινωνίας: Αλλαγή των κριτηρίων στην επιδοματική πολιτική. Νομοθετημένη διασπορά μαθητών Ρομά σε όσο
το δυνατόν περισσότερα σχολεία.
Οι προτάσεις πρέπει να απευθύνονται προς την Πολιτεία.
Οι αρμόδιοι να αναλάβουν την ευθύνη της Πολιτείας σε
τοπικό επίπεδο είναι βουλευτές. Οι κυβερνητικοί βου-

λευτές. Δεν μπορεί να είναι άφαντοι και αδιάφοροι στο μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η τοπική κοινωνία
του Ζευγολατιού, της έδρας του δήμου Βέλου-Βόχας,
αυτή τη στιγμή. Συνεπώς, με βάση την πρόταση του κ. Σιάχου όπως την συμπλήρωσε ο δήμαρχος κ. Παπακυριάκος και την υιοθέτησε όλο το δημοτικό συμβούλιο, πρέπει
να γίνει το συντομότερο, Ανοιχτό Δημοτικό Συμβούλιο
εν είδει λαϊκής συνέλευσης, στο οποίο να κληθούν και
να παραστούν οι βουλευτές και κυρίως οι κυβερνητικοί
(κ.κ. Δήμας, Ταγαράς, Κόλλιας), εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας, καθώς και οι Διευθυντές Εκπαίδευσης,
οι Αντιπεριφερειάρχες, ο Αστυνομικός Διευθυντής κ.ά.
Η συνέλευση προφανώς, δεν θα έχει ως στόχο τη δημιουργία έντασης όπως ονειρεύονται ή φαντάζονται όσοι
ηθελημένα αλληθωρίζουν από την αλήθεια. Το Ανοιχτό
Δημοτικό Συμβούλιο θα έχει ως στόχο την ενημέρωση
των αρχών και των εκπροσώπων της Πολιτείας για το
πρόβλημα και κυρίως για τις λύσεις που προτείνονται.
Το γράφω όσο πιο ξεκάθαρα μπορώ και με την σαφήνεια με την οποία το έχω ήδη πει στους εκπροσώπους του
Συλλόγου Γονέων και του Δήμου Βέλου-Βόχας: Αν η πίεση για το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα σχολεία μας
και η τοπική κοινωνία την δεδομένη στιγμή, δεν ξεπερά-

σει τα όρια του δήμου μας, δεν σπάσει τα στεγανά και δεν
φτάσει στα αυτιά της εξουσίας, τότε τίποτα δεν θα γίνει
και τίποτα δεν θα αλλάξει.
Κι αν πετύχουν οι λίγοι που προσπαθούν να κρατήσουν
το πρόβλημα σε τοπικό επίπεδο, είτε για να το διαχειριστούν για τα μικροπολιτικά οφέλη τους, είτε για να μην
ενοχλήσουν την Κυβέρνηση, τότε θα βγούμε όλοι χαμένοι
και αυτό που μας περιμένει τα επόμενα χρόνια θα είναι
η μαζική υποβάθμιση του τόπου μας, η απαξίωση των
σχολείων και της κοινωνίας μας.
Η πίεση πρέπει να διοχετευθεί προς εκείνους που
μπορούν να νομοθετήσουν και να αλλάξουν τις καταστάσεις. Κι αυτό γίνεται με δυνατές φωνές και δημοσιότητα.
Δράση τώρα λοιπόν. Με προτάσεις συγκεκριμένες.
Περιέγραψα τις δύο που θεωρώ πολύ σημαντικές. Φαντάζομαι ότι υπάρχουν πολλοί και καλύτεροι γνώστες του
θέματος από μένα που μπορούν να βοηθήσουν και να τις
τεκμηριώσουν πλήρως.
Δράση τώρα. Δίπλα στον Σύλλογο Γονέων. Υποστηρικτικά και όχι με διάθεση καπελώματος.
Δράση τώρα. Όλοι μαζί. Για το καλό των παιδιών μας.
Για το καλό της κοινωνίας μας. Για το μέλλον και την ελπίδα στον τόπο μας.
ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ
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Γυμνάσιο Ζευγολατιού: Συνεχίζεται
ο αναβρασμός και οι διαμαρτυρίες

Σ

Τι ειπώθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο Βέλου-Βόχας – Διαμαρτυρία των γονέων
ανήμερα της εθνικής επετείου – Άφαντη παραμένει η Πολιτεία και οι κυβερνητικοί βουλευτές

το Γυμνάσιο Ζευγολατιού από
την αρχή της σχολικής χρονιάς επικρατεί μια έκρυθμη
κατάσταση που έχει φέρει
στα όρια της απόγνωσης γονείς, εκπαιδευτικούς και μαθητές. Η δραματική
ανακοίνωση του Συλλόγου Γονέων
και Κηδεμόνων έφερε το θέμα στην
δημοσιότητα και έκρουσε τον κώδωνα
του κινδύνου για ό,τι μέλλει γενέσθαι.
Με άρθρο της εφημερίδας μας είχαμε
σημειώσει από τότε τους επαπειλούμενους κινδύνους και είχαμε εκθέσει
τι πρέπει να γίνει κατά τη γνώμη μας.
Εν τω μεταξύ στο Γυμνάσιο, έφτασε
νέος διευθυντής, ο κ. Μηλιώτης Γεώργιος ο οποίος προσπάθησε να βάλει σειρά στο χάος. Οι μαθητές της Α΄
τάξης Γυμνασίου (εκ των οποίων 105
Ρομά) υποβλήθηκαν σε μαθησιακά και
γνωστικά τεστ – όπως ορίζει η νομοθεσία – και χωρίστηκαν σε τέσσερα
τμήματα ανάλογα με το γνωστικό τους
επίπεδο. Όπως ήταν φυσικό από αυτή
τη διαδικασία προέκυψαν δύο τμήματα
με παιδιά αμιγώς Ρομά, των οποίων το
γνωστικό επίπεδο αγγίζει τα όρια του
αναλφαβητισμού! Όπως αντιλαμβάνεστε η φοίτηση αυτών των παιδιών είναι
αδύνατη στο Γυμνάσιο, ενώ είναι ξεκάθαρο ότι το κίνητρο των οικογενειών
τους είναι η εξασφάλιση του επιδόματος φοίτησης και τίποτα άλλο.
Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων
του σχολείου, ο οποίος έχει σηκώσει
το βάρος αυτής της υπόθεσης από την
αρχή της σχολικής χρονιάς, επεδίωξε
δύο και τρεις φορές συναντήσεις τόσο

με τους αρμόδιους αιρετούς από πλευράς δήμου (δήμαρχο, αντιδημάρχους,
πρόεδρο ΝΠΔΔ και Σχολικών Επιτροπών, αλλά και τους συμβούλους της
αντιπολίτευσης) προσπαθώντας και
πιέζοντας προς πάσα κατεύθυνση για
να βρει λύση.
Διότι το μεγάλο πρόβλημα στο σχολείο είναι ότι καθίσταται αδύνατη η φοίτηση των μαθητών όχι μόνον εξαιτίας
του χαμηλού γνωστικού επιπέδου της
πλειοψηφίας των μαθητών Ρομά, αλλά
κυρίως διότι τα φαινόμενα bullying,
παραβατικότητας,
παρενοχλήσεων
κ.ά. αυξήθηκαν κατακόρυφα! Βλέπετε
στην Α΄ τάξη του Γυμνασίου εγγράφηκαν χωρίς κανέναν περιορισμό παιδιά
Ρομά 15, 16, 17 ετών τα οποία κουβαλούν μία άλλη “κουλτούρα” κοινωνικών σχέσεων!

Το Δημοτικό Συμβούλιο
Το θέμα ήρθε στο δημοτικό συμβούλιο Βέλου-Βόχας την προηγούμενη
Δευτέρα 24/10 όπου σύσσωμο το ΔΣ
του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων
παρουσιάστηκε για εκθέσει την κατάσταση στους δημοτικούς συμβούλους.
Η πρόεδρος του Συλλόγου, Ελευθερία
Παπαλέκα, περιέγραψε την κατάσταση
που επικρατεί στο σχολείο εξηγώντας
ότι είναι απαραίτητο να ευαισθητοποιηθεί η κοινωνία διότι το πρόβλημα δεν
είναι αμιγώς πρόβλημα του σχολείου.
Της εισήγησης της προέδρου του ΔΣ
ακολούθησε ευρεία συζήτηση για το
ζήτημα, για το αν μπορεί ή όχι να επέμβει ο εισαγγελέας, ποια είναι τα όρια

ΖΑΡΚΟΣ Α.Ε.Β.Ε.

Εμπορία & Επεξεργασία Κρεάτων
Πετμεζά 419, 20200 Κιάτο, Κορινθία

τηλ.: 27420 25272, 27420 24272
κιν.: 6944 507 171 fax: 27420 23964

της αστυνόμευσης, ποιος πρέπει να είναι ο ρόλος των εκπαιδευτικών και του
διευθυντή του σχολείου και άλλα.
Συνοπτικά το Δ.Σ. του Συλλόγου ζήτησε να υπάρξει μέριμνα του δήμου,
έτσι ώστε να προστατευθεί η λειτουργία του σχολείου. Ζήτησε να γίνει κάθε
δυνατή ενέργεια ώστε να δοθεί λύση
από την Πολιτεία και το Υπουργείο Παιδείας, καθώς και να παραμείνει μόνιμα
στο σχολείο ο φύλακας που έχει τοποθετηθεί από τον δήμο και να επεκταθεί
το ωράριό του από 8-12 που είναι σήμερα σε όλη το ωράριο λειτουργίας του
σχολείου.
Ο Δήμαρχος Αννίβας Παπακυριάκος
πρότεινε ο δήμος να κάνει ένα έγγραφο προς τους αρμόδιους φορείς και
το Υπουργείο Παιδείας, το οποίο να
εξηγεί ότι το σχολείο αντιμετωπίζει τα
συγκεκριμένα προβλήματα. Ο κ. Μανάβης στην τοποθέτησή του σημείωσε τα
μεγάλα προβλήματα που υπάρχουν στο
να εφαρμοστεί η διασπορά των μαθητών σε γειτονικά σχολεία και τόνισε και
αυτός την ανάγκη να υπάρξει ένα κοινό
ψήφισμα με προτάσεις που να απευθύνεται στα υψηλότερα κλιμάκια της Πολιτείας που είναι αρμόδια να λύσουν το
πρόβλημα.
Ο Ανδρέας Σιάχος πρότεινε και έγινε
αποδεκτό να πραγματοποιηθεί μια ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου όπου να συζητηθεί διεξοδικά
το θέμα με την παρουσία των Δ/ντών
της α/βαθμιας και β/βαθμιας εκπ/σης,
του Αστυνομικού Διευθυντή αλλά και
των βουλευτών Κορινθίας όπως συ-

μπλήρωσε ο δήμαρχος Βέλου-Βόχας
Αννίβας Παπακυριάκος, ο οποίος δεσμεύτηκε να τους ενημερώσει.
Η συζήτηση που κράτησε σχεδόν μία
ώρα κατέληξε στην υιοθέτηση των παραπάνω προτάσεων αρχής γενομένης
από την σύνταξη ψηφίσματος.

Διαμαρτυρία στην παρέλαση
Ο Σύλλογος Γονέων ωστόσο, ανήσυχος για τα τεκταινόμενα στο σχολείο και
επιμένοντας στο να ευαισθητοποιήσει
την τοπική κοινωνία, αποφάσισε σε
γενική συνέλευσή του και στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου στο Ζευγολατιό κατέβηκε με πανό διαμαρτυρίας το
οποίο στήθηκε ακριβώς απέναντι από
την εξέδρα των επισήμων.
Το πανό έγραφε: «Όχι στην Αδιαφορία. Ασφάλεια και Ποιότητα στα Σχολεία». Ένα μήνυμα διαχρονικό και τόσο
ουσιαστικό το οποίο προφανώς απευθύνεται σε όλες τις βαθμίδες διοίκησης
και σε όλα τα κλιμάκια της Πολιτείας
και κυρίως στα κέντρα αποφάσεων. Η
διαμαρτυρία όπως εξήγησε ο Σύλλογος
Γονέων σε ανάρτησή του «Διαλέξαμε
αυτόν τον τρόπο διαμαρτυρίας σε μια
μέρα που μας διδάσκει πως ο συμβιβασμός και η υποχώρηση αποτελούν
ήττα. Πρέπει όλοι μας αλλά και όσοι
βρίσκονται στις εξέδρες να καταλάβουμε πως η ποιότητα και η ασφάλεια
των παιδιών μας είναι αδιαπραγμάτευτη. Ας αφήσουμε στην άκρη την αδράνεια, τις δικαιολογίες και τα ημίμετρα.
Όλοι κρινόμαστε για αυτά που κάνουμε
αλλά και για αυτά που δεν κάνουμε...»
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Επίκαιρη Ερώτηση Ψυχογιού για το μεγάλο πρόβλημα
της διάβρωσης των ακτών του Κορινθιακού
Επίκαιρη ερώτηση προς τον Υπουργό Υποδομών και
Μεταφορών κατέθεσε ο βουλευτής Κορινθίας ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Γ. Ψυχογιός, σχετικά με το σοβαρό κοινωνικό
και περιβαλλοντικό θέμα της διάβρωσης των ακτών
κατά μήκος της ακτογραμμής του Κορινθιακού Kόλπου που απειλεί την ασφάλεια κατοίκων, περιουσιών,
υποδομών και επιχειρήσεων. Όπως αναφέρεται στην
Ερώτηση, παρά το γεγονός ότι έχουν γίνει μια σειρά
τεχνικών έργων για να αποκαταστήσουν επιμέρους
καταστροφές, τα έργα είναι αποσπασματικά, κοστοβόρα
και δεν αξιοποιούν σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα
για ήπιες και βιώσιμες παρεμβάσεις, με αποτέλεσμα να
συντηρούν και σε ορισμένες περιοχές να επιδεινώνουν
τα προβλήματα της διάβρωσης. Ταυτόχρονα, η πρώτη
ολοκληρωμένη Μελέτη συνολικής αντιμετώπισης του
προβλήματος «Μελέτη Αντιμετώπισης των Φαινομένων Διάβρωσης στην ακτογραμμή του Κορινθιακού
Κόλπου» του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών
ύψους 5.500.000 Ευρώ που δημοπρατήθηκε το 2016
και ολοκληρώθηκε το 2019, δεν έχει ακόμα προχωρήσει θέτοντας σε μεγαλύτερο
κίνδυνο πολίτες και
υποδομές λόγω της
μεγάλης καθυστέρησης.
Επειδή, το φαινόμενο της διάβρωσης
εξελίσσεται με ταχύ-

τατους ρυθμούς αναδεικνύοντας κάθε φορά και νέες
προβληματικές περιοχές, με σοβαρές συνέπειες για την
ασφάλεια των κατοίκων και των οικογενειών τους, για
τα σπίτια και τα καταστήματα, αλλά και συνολικά για την
ανάπτυξη της περιοχής, ο βουλευτής ζητά απαντήσεις
και άμεσες ενέργειες από το αρμόδιο Υπουργείο, ώστε
να προχωρήσουν τάχιστα οι αναγκαίες παρεμβάσεις σε
συνεργασία με τους Δήμους της Κορινθίας προκειμένου να αντιμετωπισθεί ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα για την Κορινθία.
Ακολουθεί η Ερώτηση αναλυτικά όπως κατατέθηκε:
«Προς: κ. Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών
ΘΕΜΑ: Ανάγκη άμεσων παρεμβάσεων για την
αντιμετώπιση του πολύ σοβαρού προβλήματος της
διάβρωσης των ακτών του Κορινθιακού
διάβρωση των ακτών κατά μήκος της ακτογραμμής
του Κορινθιακού Κόλπου αποτελεί ένα σοβαρό περιβαλλοντικό, κοινωνικό και πολεοδομικό πρόβλημα, για τους παραλιακούς δήμους της ΠΕ Κορινθίας
εξαφανίζοντας κάθε χρόνο μεγάλες εκτάσεις παραλίας
ενώ προσβάλλονται και καταρρέουν οδικές υποδομές
(παραλιακοί δρόμοι, τμήματα της ΠΕΟ) και απειλούνται
παραθαλάσσιες κατοικίες και καταστήματα. Η ολοκληρωμένη αντιμετώπιση της διάβρωσης θα οδηγούσε σε
πολλαπλά οφέλη για τις τοπικές κοινωνίες, όπως την
ασφάλεια των κατοίκων και τη βελτίωση της ποιότητας
ζωής τους καθώς και τη καλύτερη οικονομική ανάπτυξη των παράκτιων του Νομού (βελτίωση πρόσβασης,
αύξηση ελκυστικότητας και επισκεψιμότητας, αύξηση τιμών ακινήτων, κ.λ.π).
Παρόλο που έχουν γίνει μια σειρά τεχνικών έργων,
αποσπασματικού ωστόσο χαρακτήρα, για να καλύψουν
επείγουσες ανάγκες ανά περίπτωση, οι παρεμβάσεις αυτές δεν αξιοποίησαν σύγχρονα επιστημονικά
δεδομένα για ήπιες και βιώσιμες λύσεις και υλοποιή-

θηκαν χωρίς τις απαιτούμενες μελέτες για μια συνολική
παρέμβαση συντηρώντας και σε ορισμένες περιοχές
επιδεινώνοντας τα προβλήματα της διάβρωσης. Η «Μελέτη Αντιμετώπισης των Φαινομένων Διάβρωσης στην
ακτογραμμή του Κορινθιακού Κόλπου» του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών ύψους 5.500.000 ευρώ
που δημοπρατήθηκε το 2016 και ολοκληρώθηκε το
2019 και περιλαμβάνει τους Δήμους από τον Ισθμό ως
το Ρίο-Αντίρριο, αποτέλεσε την πρώτη ολοκληρωμένη
Μελέτη συνολικής αντιμετώπισης του προβλήματος.
Ωστόσο, μέχρι και σήμερα η υλοποίησή της δεν έχει
προχωρήσει, ούτε συμπληρωθεί και επικαιροποιηθεί
επαρκώς, όπως απαιτούν οι νέες συνθήκες, ώστε να
περιλαμβάνονται και περιοχές, που έχουν εν τω μεταξύ
υποστεί σοβαρή διάβρωση.
Επειδή το φαινόμενο της διάβρωσης εξελίσσεται με
ταχύτατους ρυθμούς θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια
κατοίκων και περιουσιών, αλλά και την οικονομική ανάπτυξη της περιοχής.
Επειδή μια συνολική παρέμβαση για την προστασία
των ακτών του Κορινθιακού είναι μακροπρόθεσμη, πιο
αποτελεσματική και στοιχίζει λιγότερο από τα επαναλαμβανόμενα και αποσπασματικά έργα αποκατάστασης
των επιμέρους καταστροφών
Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός :
1. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η υλοποίηση της Μελέτης και η έναρξη των εργασιών που απαιτούνται,
λαμβάνοντας υπόψη και την ανάγκη συμπλήρωσης
των περιοχών που έχουν υποστεί διάβρωση ανά
Δήμο όλα αυτά τα χρόνια της καθυστέρησης;
2. Σε ποιες ενέργειες θα προβεί, ώστε να προχωρήσουν άμεσα οι αναγκαίες παρεμβάσεις, αξιοποιώντας την ως άνω Μελέτη και τα αναγκαία χρηματοδοτικά εργαλεία για να αντιμετωπιστεί ένα από τα
πιο σοβαρά ζητήματα για την Κορινθία;
Ο ερωτών βουλευτής
Ψυχογιός Γιώργος

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Περιφέρεια
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Συμφωνητικά για έργα προϋπολογισμού 2,3 εκ
ευρώ στην Κορινθία υπέγραψε ο περιφερειάρχης
Πελοποννήσου Π. Νίκας στην Κόρινθο
Τρία συμφωνητικά για ισάριθμα έργα
στην Κορινθία, συνολικού προϋπολογισμού 2.300.000 ευρώ, υπέγραψε ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας, την Τετάρτη 26 Οκτωβρίου,
στην Κόρινθο.
Ο Π. Νίκας, εξ άλλου, είχε στο διοικητήριο της Περιφερειακής Ενότητας,
συνεργασία με τα τοπικά στελέχη της
περιφερειακής Αρχής, αλλά και με αυτοδιοικητικούς παράγοντες της Κορινθίας,
όπως και με εκπροσώπους φορέων και
συλλόγων.
Ειδικότερα, ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου μετέβη αρχικά στα γραφεία της Μητρόπολης Κορίνθου όπου
-παρουσία των αντιπεριφερειαρχών
Κορινθίας Αθηνάς Κόρκα, Ανάπτυξης
και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Χάρη
Βυτινιώτη και Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Τάσου Γκιολή, όπως και του προέδρου της Ενεργειακής Κοινότητας της
Περιφέρειας Πελοποννήσου Γιώργου
Οικονόμου- είχε συνάντηση με τον μητροπολίτη Διονύσιο, στη διάρκεια της
οποίας υπέγραψε με τους αντίστοιχους
αναδόχους τα δύο από τα τρία συμφωνητικά έργων, συνολικού προϋπολογισμού 2.050.000 ευρώ.
Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν οι
δράσεις της Μητρόπολης Κορίνθου,
ενώ ο μητροπολίτης εξέφρασε ευχαριστίες προς τον περιφερειάρχη για το
ενδιαφέρον και την -μετά από πολλά
χρόνια- ουσιαστική αρωγή εκ μέρους
της Περιφέρειας προς την εν λόγω Μητρόπολη.

ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Το πρώτο συμφωνητικό αφορούσε
στο προϋπολογισμού 1.200.000 ευρώ
έργο επανάχρησης, εκσυγχρονισμού
και αναβάθμισης δύο κτηρίων της Μητρόπολης Κορίνθου -Βιβλιοθήκη και
Εκθετήριο. Σκοπός του έργου είναι η
αποκατάσταση των εν λόγω κτηρίων για
τη δημιουργία σύγχρονων πολυχώρων.
Το εν λόγω έργο, η δαπάνη του οποίου
μετά τον σχετικό διαγωνισμό θα ανέλθει
τελικά σε 885.569,99 ευρώ, αναμένεται
να ολοκληρωθεί σε 8 μήνες.
Το δεύτερο συμφωνητικό αφορούσε
στο με προϋπολογισμό 850.000 ευρώ
έργο ανέγερσης ισόγειας οικοδομής, με
υπόγειο, στο οικόπεδο του μητροπολιτι-

κού ναού του Αγίου Παύλου, προκειμένου να λειτουργήσει ως εστιατόριο για
τα προσφερόμενα από την Μητρόπολη
Κορίνθου “γεύματα αγάπης” σε άστεγους και άπορους, πρωτίστως σε ηλικιωμένους, μοναχικούς ανθρώπους, σε
παιδιά εγκαταλελειμμένα από γονείς και
ορφανά παιδιά και σε πολυμελείς οικογένειες χαμηλού εισοδήματος. Η δαπάνη για το εν λόγω έργο που αναμένεται
να ολοκληρωθεί μετά από 10 μήνες,
ανήλθε μετά τον σχετικό διαγωνισμό σε
655.066,93 ευρώ.

ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ Π.Ε.
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ – ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ
ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ
Στη συνέχεια, ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Π. Νίκας και τα υπόλοιπα

στελέχη της Περιφέρειας μετέβησαν στο
διοικητήριο της Π.Ε. Κορινθίας, όπου
υπεγράφη από τον περιφερειάρχη -παρουσία επιπλέον και του εντεταλμένου
για αθλητικά θέματα περιφερειακού
συμβούλου Γιάννη Μαντζούνη- το τρίτο συμφωνητικό έργου, που αφορούσε
στην με προϋπολογισμό 250.000 ευρώ
βελτίωση της αγωνιστικής επιφάνειας
με χλοοτάπητα και αρδευτικό δίκτυο στο
γήπεδο των Αρχαίων Κλεωνών. Η δαπάνη, μετά τον σχετικό διαγωνισμό, θα
ανέλθει σε 242.611,59 ευρώ, ενώ η συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου
ορίστηκε σε 8 μήνες.
Ακόμα, ο περιφερειάρχης Π. Νίκας
είχε συνάντηση με εκπροσώπους από
τον Δήμο Σικυωνίων -και συγκεκριμένα με τον αντιδήμαρχο Σπύρο Κουτρέτση, τον πρόεδρο ΤΟΕΒ Φενεού Κώστα
Κουρούσια και τον πρόεδρο της Τ.Κ.
Μεσινού Σωτήρη Κουλούκη, παρουσία
του διευθυντή ΔΑΟΚ της Π.Ε. Κορινθίας Γιώργου Μουτάφη. Στη συνάντηση
συζητήθηκε η δυνατότητα να αναλάβει
η Περιφέρεια την χρηματοδότηση του
εκσυγχρονισμού των γεωτρήσεων στην
περιοχή Φενεού, με τον περιφερειάρχη
να ζητεί να υπάρξει επ’ αυτού συνεργασία της ΔΑΟΚ και της Διεύθυνσης Τεχνικών Εργων της Π.Ε. Κορινθίας με τον
ΤΟΕΒ Φενεού.
Ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου
είχε επίσης συναντήσεις με εκπροσώπους συνεταιρισμών, ενώ είχε ενημέρωση σχετικά με την ελαιοπαραγωγή
στην Κορινθία.

ΠΡΑΤΉΡΊΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΊΜΩΝ
ΠΛΥΝΤΉΡΊΟ ΛΊΠΑΝΤΉΡΊΟ

Ί. Π. ΔΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

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

∆ιανοµή κατ’ οίκον
ΑΣΣΟΣ ΚΟΡΊΝΘΊΑΣ
ΤΉΛ. 27410 87149
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Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Επετειακές εκδηλώσεις στον Ακροκόρινθο
για την απελευθέρωση του 1823
Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και κάθε
επισημότητα, όπως αρμόζει στο ιστορικό γεγονός, τίμησε ο Δήμος Κορινθίων την επέτειο της απελευθέρωσης του Κάστρου της Ακροκορίνθου.
Στο κάστρο, το πρωί της Τετάρτης 26
Οκτωβρίου 2022, πραγματοποιήθηκε
δοξολογία και μεταφορά της εικόνας
του Αγίου Δημητρίου στο χώρο των
εκδηλώσεων. Ο Δήμαρχος Κορινθίων
Βασίλης Νανόπουλος καλωσόρισε τις
αρχές και τον κόσμο που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση παρουσίας και
συμμετοχής, μιλώντας για το κομβικό
ιστορικό γεγονός της Απελευθέρωσης
του μεγαλύτερου κάστρου της Πελοποννήσου. «Η απελευθέρωση ήταν
ένα πολύ σημαντικό γεγονός για την
ελληνική επανάσταση. Έδωσε στους
αγωνιστές μια σταθερή βάση και ενέπνευσε σε όλη την Ελλάδα το πνεύμα
της αντίστασης και του αγώνα για την
ελευθερία. Στο δήμο Κορινθίων με
λαμπρότητα κάθε χρόνο γιορτάζουμε
την απελευθέρωση και τιμούμε όσους
εκείνη την περίοδο με αγάπη και φιλοπατρία κατάφεραν κάτι που θεωρείτο
ακατόρθωτο.
Αυτό το πνεύμα των αγωνιστών
πρέπει σήμερα να είναι παράδειγμα
για όλους μας ώστε, σε συνθήκες ειρήνης, να καταφέρουμε επιτεύγματα

που θα κάνουν τη χώρα μας ζηλευτή σε ολόκληρο τον κόσμο» ανέφερε
χαρακτηριστικά ο Δήμαρχος Κορινθίων.
Ακολούθησε κατάθεση στεφάνων
και εντυπωσιακή αναπαράσταση της
Απελευθέρωσης του Κάστρου. Οι
εκδηλώσεις ολοκληρώθηκαν με παραδοσιακούς χορούς και τραγούδια
από πολιτιστικούς συλλόγους και φορείς, τόσο του δήμου Κορινθίων όσο
και άλλων περιοχών, που με ζέση
ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση και
υποστήριξαν με την συμμετοχή τους
τις εκδηλώσεις.

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Αυτοδιοίκηση-Δήμοι
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Δήμος Σικυωνίων: Με νέα Χρηματοδότηση
προωθεί την Διαλογή στην Πηγή

Το πρόγραμμα θα συμβάλει στην μείωση του όγκου των σύμμεικτων στερεών αποβλήτων,
στην εξοικονόμηση πόρων και στην προστασία του αστικού και φυσικού περιβάλλοντος

Μ

ία νέα και πολύ σημαντική
χρηματοδότηση στον τομέα
της διαχείρισης των βιοαποβλήτων και της διαλογής
στην πηγή πέτυχε ο δήμος Σικυωνίων
μέσω ΕΣΠΑ και συγκεκριμένα από το
πρόγραμμα ΥΜΕΠΕΡΑΑ. Πρόκειται
για την ανάπτυξη και οργάνωση δικτύου ανακύκλωσης των αστικών
οργανικών αποβλήτων (βιοαποβλήτων).
Το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί στις
αστικές/ημιαστικές κοινότητες του δήμου Σικυωνίων, δηλαδή στο Κιάτο, το
Κάτω Διμηνιό, το Διμηνιό, το Πάσιο
και το Μούλκι. Προκειμένου να οργανωθεί σωστά η διαλογή στην πηγή, στα
σπίτια των δημοτών θα διανεμηθούν
πλαστικοί κάδοι κουζίνας και βιοδιασπώμενες σακούλες, όπου θα συλλέγονται τα οργανικά απορρίμματα, δηλαδή όσα προέρχονται από τις τροφές.
Η χρηματοδότηση προβλέπει επίσης
την αγορά μεταλλικών τροχήλατων
κάδων με καφέ καπάκι όπου θα συλ-

λέγονται τα οργανικά απορρίμματα
αλλά και απορριμματοφόρο όχημα με
ενσωματωμένο πλυστικό κάδων το
οποίο θα πραγματοποιεί την αποκομιδή. Επίσης, προβλέπεται η αγορά οικιακών κομποστοποιητών, οι οποίοι
θα διανεμηθούν σε οικίες των προαναφερθέντων κοινοτήτων με στόχο την
προώθηση της οικιακής κομποστοποίησης.

Τέλος, στο πρόγραμμα προβλέπεται και η χρηματοδότηση δράσεων
ενημέρωσης των δημοτών για την
διαχείριση των βιοαποβλήτων με
άμεσο στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη
της κουλτούρας διαλογής στην πηγή
των απορριμμάτων, της μείωσης του
όγκου των σύμμεικτων στερεών αποβλήτων, της εξοικονόμησης πόρων και
της προστασίας του αστικού και φυσι-

κού περιβάλλοντος.
Η χρηματοδότηση αυτή, όπως τόνισε
ο δήμαρχος Σικυωνίων Σπύρος Σταματόπουλος, έρχεται σε μία καθοριστική
στιγμή δεδομένου ότι η διαχείριση των
απορριμμάτων σε επίπεδο περιφέρειας
έχει αλλάξει οριστικά και η Διαλογή στην
Πηγή αποτελεί μονόδρομο. Η στόχευση του δήμου Σικυωνίων, επομένως,
υπογράμμισε, είναι η όσο το δυνατόν
μεγαλύτερη ανάπτυξη της ανακύκλωσης και της κομποστοποίησης σε
επίπεδο οικίας, έτσι ώστε να μειωθούν
σημαντικά τα σύμμεικτα απορρίμματα.
Αυτό εξασφαλίζει δραστική μείωση
του οικονομικού κόστους διαχείρισης, αλλά και την προστασία του φυσικού και αστικού περιβάλλοντος, καθώς
και των πολύτιμων φυσικών πόρων. Ο
δήμος μας, κατέληξε, θα συνεχίσει να
διεκδικεί χρηματοδοτήσεις προς αυτήν
την κατεύθυνση, επενδύοντας σε λύσεις που αναβαθμίζουν την ποιότητα
ζωή των πολιτών και προστατεύουν το
περιβάλλον.

Δήμος Νεμέας: Υπεγράφη η σύμβαση
για το νέο γήπεδο των Αρχαίων Κλεωνών
Συνάντηση του δημάρχου Νεμέας Κώστα Φρούσιου με τον περιφερειάρχη Πελοποννήσου Παναγιώτη Νίκα
Συνάντηση είχε ο περιφερειάρχης
Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας,
την Τρίτη 25 Οκτωβρίου, στην έδρα της
Περιφέρειας, στην Τρίπολη, με τον δήμαρχο Νεμέας Κώστα Φρούσιο.
Τη συνάντηση απασχόλησαν θέματα
σχετικά με έργα που υλοποιούνται στον πιο πάνω δήμο
της Κορινθίας, όπως το γήπεδο στις Αρχαίες Κλεωνές
και η ανάπλαση της οδού
Δερβενακίων. Ακόμα, εξετάστηκε η εξέλιξη των έργων
ασφαλτόστρωσης σε δρόμους του δήμου.
Την επόμενη μέρα Τετάρτη 26 Οκτωβρίου ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου
βρέθηκε στην Κόρινθο όπου
υπέγραψε την σύμβαση για
το νέο γήπεδο των Αρχαίων
Κλεωνών προϋπολογισμού
250.000 ευρώ για την βελτίωση του χλοοτάπητα και
του αρδευτικού δικτύου στο
γήπεδο. Το έργο θα ξεκινήσει
τις επόμενες ημέρες και στόχος είναι να παραδοθεί πριν
το Πάσχα.

Προπονητική ημερίδα στίβου
Εν τω μεταξύ με επιτυχία διεξήχθη
την Κυριακή 23 Οκτωβρίου η προπονητική ημερίδα στίβου, στο ανακαινισμένο Στάδιο Νεμέας, που διοργάνωσε ο
Αθλητικός Σύλλογος ΝΕΜΕΑΣ 2016.

Συμμετείχαν τα σωματεία ΔΡΥΟΠΕΣ
Γ.Α.Σ.ΕΡ., Α.Σ. ΑΡΓΟΛΙΔΑ 2000 καθώς
και μαθητές σχολείων του δήμου Νεμέας. Είχε προηγηθεί η τελετή των εγκαινίων του ανακαινισμένου σταδίου από
τον δήμαρχο Νεμέας Κων/νο Φρούσιο.

Με την ευκαιρία της διοργάνωσης, το
διοικητικό συμβούλιο του Α. Σ. ΝΕΜΕΑΣ 2016 ευχαρίστησε όλους τους συντελεστές που βοήθησαν για να πραγματοποιηθεί η ημερίδα. Επίσης, εύχεται
το ανακαινισμένο στάδιο να συνεισφέρει
στην ανάπτυξη του αθλητισμού και στη αναβάθμιση της
ποιότητας ζωής των πολιτών
του δήμου μας.

Αυτοψία Κόρκα
Αυτοψία στο έργο ασφαλτόστρωσης του επαρχιακού
δρόμου Νεμέα – Κρυονέρι
διενήργησε η αντιπεριφερειάρχης Κορινθίας Αθηνά Κόρκα, εκφράζοντας ικανοποίηση
για τους ρυθμούς υλοποίησής
του. “Η Περιφέρεια Πελοποννήσου παρεμβαίνει ουσιαστικά, μετά από πολλά χρόνια”
σημείωσε, μεταξύ άλλων, η
αντιπεριφερειάρχης η οποία
συνοδευόταν από τον δήμαρχο Νεμέας Κώστα Φρούσιο,
τον πρόεδρο του Δημοτικού
Συμβουλίου Τάσο Δαρσινό και
τον ανάδοχο του έργου.
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Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Παρέμβαση Καραβά για την αύξηση των Δημοτικών Τελών
«Ζητάμε αποτελεσματικό Δήμο, θέλουμε να τον αλλάξουμε και θα τον αλλάξουμε!»,
τονίζουν οι «Ορίζοντες Δημιουργίας» στην ανακοίνωσή τους
Η δημοτική αρχή αποφάσισε την αύξηση των δημοτικών τελών κατά 63%
για το Ξυλόκαστρο και 52% για το Δερβένι, δημοσιεύοντας και βίντεο τεκμηρίωσης της απόφασης αυτής. Η πράξη
αυτή φέρει πλήρως και αποκλειστικά
την υπογραφή του κ. Τσιώτου και των
συν αυτώ υποστηρικτών του!!!
Η απόφαση αυτή θα τον ακολουθεί
και θα τον στοιχειώνει για πάντα, γιατί
είναι ατράνταχτη απόδειξη για
• Την έλλειψη κοινωνικής ευαισθησίας σε μια δύσκολη οικονομικά
συγκυρία
• Την πλήρη διαχειριστική αδράνεια,
καθώς γνώριζαν πολύ καλά Δήμαρχος και Αντιδήμαρχος για την επερχόμενη λαίλαπα και δεν έκαναν το
παραμικρό να την αποτρέψουν
• Την κακοδιαχείριση των οικονομικών θεμάτων με στέρηση πολύτιμων οικονομικών πόρων μέσω
δεκάδων προσλήψεων ημέτερων
και απευθείας αναθέσεων έργων με
αποτέλεσμα την απώλεια εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ.
• Την ανικανότητα να προβούν σε
έργα που θα μείωναν αποφασιστικά
το ενεργειακό αποτύπωμα του Δήμου, εξοικονομώντας και αντίστοιχα
κονδύλια, που θα μπορούσαν να διατεθούν αλλού.
Ο Δήμαρχος και ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος, από την πρώτη ημέρα που
ανέλαβαν τα καθήκοντά τους, ήξεραν
πολύ καλά και μάλιστα καλύτερα απ΄
όλους (γιατί ο Δήμαρχος είναι και μέλος του ΔΣ του ΦΟΣΔΑ Πελοποννή-

Αυτό το απόσπασμα γιατί δεν το
συμπεριέλαβε στο βίντεο της τεκμηρίωσης;;;;
Αν δεν το έχει μπορούμε να του το
στείλουμε, να του το υπενθυμίσουμε
σε περίπτωση που το έχει ξεχάσει.

σου), ότι η εφαρμογή της σύμβασης
για τα απορρίμματα μέσω του ΣΔΙΤ, θα
υπερχρέωνε τον δήμο και τους δημότες σε αυξημένα κόστη. Κι αυτό γιατί
η διαχείριση των απορριμμάτων μέσω
του ΣΔΙΤ χωρίς μέτρα εκσυγχρονισμού, πολλαπλασιάζει το κόστος για τα
απορρίμματα. Απέτυχαν παταγωδώς
εμφανίζοντας έλλειμμα πολιτικής,
διατήρησαν ένα Δήμο σε ύπνωση και
αδράνεια και διαψεύστηκαν πλήρως
σε όλα όσα δήλωναν.
Και αυτό είναι το χειρότερο γι αυτούς, ότι δήλωναν πολλά, διαρκώς
και επισήμως. Αν γυρίσουμε το χρόνο
πίσω και πάμε στη συνεδρίαση της
28ης Δεκεμβρίου 2020 ο κ. Τσιώτος
έλεγε τότε :
(41΄: 23΄΄ της τότε συνεδρίασης):
«Δυστυχώς η προηγούμενη περίοδος
μας δίνει μια καυτή πατάτα, μας δίνει
την κεντρική διαχείριση των απορ-

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

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

ριμμάτων Πελοποννήσου…
τι σημαίνει αυτό; σημαίνει ότι μέσα
στο 2021, που θα ξεκινήσει η κεντρική διαχείριση θα πρέπει να δαπανάμε
800.000 ευρώ δηλ. 600.000 παραπάνω ανταποδοτικά πρέπει να βρούμε…, δεν μπορούμε να καθυστερήσουμε… μπορούμε να τα βρούμε με 2
τρόπους γιατί τα λεφτόδεντρα έχουνε
τελειώσει...
και αμέσως μετά στο (42΄: 34΄΄): ή θα
μειώσουμε τα έξοδα των ανταποδοτικών και μπορούμε να τα μειώσουμε… βάζοντας άμεσα την ανακύκλωση και τη μείωση των απορριμμάτων
που θα στέλνουμε στην Τρίπολη… και
ο άλλος τρόπος είναι η αύξηση των
εσόδων δηλ. τετραπλασιασμό των δημοτικών τελών. Γι΄ αυτό είναι απαραίτητο, επείγον και άμεσο να πάμε στον
πρώτο τρόπο που είναι η μείωση των
εξόδων».

Η δική μας θέση εκφράστηκε με
την κατάθεση σχετικής εναλλακτικής
πρότασης η οποία συνοψιζόταν στην
κατεύθυνση της «μηδενικής αύξησης των Δημοτικών τελών». Τονίσαμε
την ανάγκη για άμεση διόρθωση των
παραλείψεων και αμελειών οι οποίες
παρουσιάστηκαν μέχρι σήμερα και την
αλλαγή πλεύσης σε σχέση με τη διαχείριση των οικονομικών του δήμου. Και
ω του θαύματος μας ήρθε η δημαρχιακή τοποθέτηση ότι κατανοείται η θέση
των αντιπολιτεύσεων και ότι και «αυτός στη θέση τους θα έκανε το ίδιο»!
Η σωστή κατεύθυνση για τα τέλη είναι ο εξορθολογισμός των δαπανών,
η μείωση του όγκου των απορριμμάτων και η μείωση του ενεργειακού
αποτυπώματος, την οποία η Δημοτική
αρχή δεν φαίνεται διατεθειμένη να
ακολουθήσει.
Σε αντίθεση με τις επιλογές της δημοτικής αρχής, θεωρούμε ότι οι δημοτικές πολιτικές απαιτούν όραμα, τόλμη, μεγαλοθυμία και συνέργειες, σε
συνδυασμό με την ανάπτυξη σχέσεων
ήθους, σεβασμού και ειλικρίνειας με
τους δημότες.
Ζητάμε αποτελεσματικό Δήμο, θέλουμε να τον αλλάξουμε και θα τον
αλλάξουμε!

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

+30 6937166882

+30 6986520061

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

Προγράµµατα
ΕΣΠΑ

Ενέργεια

Πιστοποιητικά
Επιδόµατα
Υπεύθυνες ∆ηλώσεις
Εξουσιοδοτήσεις

Πληρωµές
Λογαριασµών

Προγράµµατα
ΟΑΕ∆

Τηλεφωνία/TV
Οφειλές ∆ηµοσίου
Εισφορές
∆ήµοι

η επόμενη μέρα
του ελαιόλαδου

Μεγαέλαιον
Πώληση ΚΟΥΚΟΥΤΣΙΟΥ
ΕΛΙΑΣ για καυστήρες
• Ελάχιστη θερμική
απόδοση 4.500 Kcal/Kg
• Μηδαμινή υπολειμματικότητα
(στάχτη) μετά την καύση
Συσκευασία:
-BIG BAG (μεγάλη)
-Σακί (μικρή)

ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΗΛ. 27420 32391

ΜΟΝΑ∆Α
ΕΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥ
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Δήμος Βέλου-Βόχας: Η Μαρία Δημητρίου
ανακοίνωσε την υποψηφιότητά της για δήμαρχος
Με ανάρτησή της στα κοινωνικά δίκτυα η ανεξάρτητη δημοτική σύμβουλος δήλωσε ότι θα είναι υποψήφια δήμαρχος
στις εκλογές του Οκτωβρίου του 2023 – Πρόκειται για την πρώτη γυναίκα υποψήφια στον δήμο Βέλου-Βόχας

Μ

ε μια σύντομη δήλωση στα κοινωνικά δίκτυα και συγκεκριμένα στην σελίδα της
στο Facebook η δικηγόρος Μαρία Δημητρίου ανακοίνωσε την υποψηφιότητά της
για τον δημαρχιακό θώκο του δήμου Βέλου-Βόχας. Η
ανεξάρτητη δημοτική σύμβουλος μιλά για ανατροπή
στον τρόπο σκέψης, δράσης και αντίληψης, καθώς και
για ρήξη με τη στασιμότητα και την αδράνεια. Μιλά για
μία επανεκκίνηση με ανθρώπους νέους και άφθαρτους χωρίς σκιές και ερωτηματικά από το παρελθόν.

Αναλυτικά η δήλωσή της:
«Φίλες και φίλοι, συνδημότισσες και συνδημότες
Το 2019 ασχολήθηκα με τον θεσμό του πρώτου
βαθμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και εκατοντάδες
πολίτες με τιμήσατε με την ψήφο σας εκλέγοντας με
Δημοτική Σύμβουλο προκειμένου να σας εκπροσωπήσω στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Στα 3 αυτά χρόνια σήκωσα το βάρος της αντιπολίτευσης, ασκώντας τα καθήκοντά μου εντός του Δημοτικού
Συμβουλίου διενεργώντας ΕΛΕΓΧΟ και ουσιαστική
κριτική στα κακώς κείμενα της Δημοτικής Αρχής.
Η δράση μου αυτά τα χρόνια είχε ως μοναδικό στόχο
την ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ του δημοσίου συμφέροντος του δημότη, αυτό και μόνο πρέπει και οφείλει να υπηρετεί η
εκάστοτε Δημοτική Αρχή.
Ο Δήμος μας έχει μεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης
τόσο στον τουριστικό όσο και στον αγροτικό τομέα.
Δυστυχώς όμως έχουμε μείνει ΟΥΡΑΓΟΙ σε σχέση με
τους υπόλοιπους Δήμους του νομού μας.
Η σημερινή Δημοτική Αρχή του κ.Παπακυριάκου
μπορεί να ήταν μια αναγκαιότητα το 2010, όμως έπειτα
από 12 χρόνια κούρασε και κουράστηκε. Χρειαζόμαστε
μια ΑΝΑΤΡΟΠΗ στον τρόπο σκέψης, δράσης και αντίληψης, να ΤΟΛΜΗΣΟΥΜΕ και όχι απλά να διαχειριστούμε.

Ο Δήμος μας χρειάζεται μία ΡΗΞΗ με τη στασιμότητα και την αδράνεια και μια επανεκκίνηση. Μια επανεκκίνηση όπου είναι ανάγκη να επενδύσουμε στους
ανθρώπους της περιοχής μας. Νέους και άφθαρτους,
χωρίς σκιές και ερωτηματικά από το παρελθόν.
Συνδημότισσες και συνδημότες
Κάθε πρόβλημα είναι και μία ευκαιρία. Το ΤΕΛΜΑ
στο οποίο έχουμε οδηγηθεί έπειτα από 12 χρόνια μπορεί να αποτελέσει μια ιστορική ευκαιρία να προχωρήσουμε μπροστά και να αλλάξουμε τη μοίρα μας.
Έπειτα από διάλογο με πολλούς δημότες που έχουν
τις ίδιες ανησυχίες, ελπίδες, προσδοκίες και αντιλήψεις
σχετικά με την πορεία του Δήμου μας, αποφασίσαμε να
δημιουργήσουμε μια ΝΕΑ ανεξάρτητη αυτοδιοικητική

παράταξη, η οποία θα διεκδικήσει ένα καλύτερο μέλλον
για το Δήμο μας στις εκλογές του Οκτωβρίου του 2023.
Ζητώ στο πρόσωπό μου την στήριξη και την εμπιστοσύνη σας και σας καλώ, να στηρίξετε αυτή τη νέα αυτοδιοικητική προσπάθεια, ενώνοντας τις δυνάμεις μας για
την επανεκκίνηση του Δήμου μας. Με μία ανατροπή.
Σας ευχαριστώ πολύ.

Μαρία Δημητρίου

Δικηγόρος, Ανεξάρτητη Δημοτική Σύμβουλος

Υποψήφια Δήμαρχος Δήμου Βέλου Βόχας»

Ευχόμαστε στην κα Δημητρίου – που ειρήσθω εν
παρόδω είναι η πρώτη γυναίκα υποψήφια δήμαρχος στον δήμο Βέλου-Βόχας – καλό αγώνα και καλή
επιτυχία στους στόχους της!

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν
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Δήμος Σικυωνίων: Χαρά και συγκίνηση στις
απονομές υποτροφιών του Ιδρύματος Μαυρούλια
«Να κυνηγάτε τα όνειρά σας» είπε στους υπότροφους ο Παναγιώτης Ριζόπουλος πρόεδρος του
"AHEPA-HELLAS 40" – Συγκινημένος ο δήμαρχος Σικυωνίων Σπύρος Σταματόπουλος περιέγραψε τον
αγώνα για την διεκδίκηση της περιουσίας Μαυρούλια
Με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση
πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα της
Πέμπτης 27 Οκτωβρίου 2022, οι απονομές των υποτροφιών του Ιδρύματος
Μαυρούλια, στο Κιάτο. Η εκδήλωση
πραγματοποιήθηκε στον 1ο όροφο της
Δημοτικής Βιβλιοθήκης Σικυωνίων,
έναν χώρο γραμμάτων και γνώσης, που
κατασκευάστηκε πρόσφατα και περιλαμβάνει ξεχωριστό τομέα τοπικής ιστορίας.
Η απονομή των υποτροφιών αποτέλεσε
τα ανεπίσημα εγκαίνια του ιδιαίτερα καλαίσθητου και όμορφα οργανωμένου
χώρου, που κατακλύστηκε από τους
υπότροφους, τις οικογένειες και τους
φίλους τους.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο υφυπουργός Ανάπτυξης
Χρίστος Δήμας, η αντιπεριφερειάρχης
Κορινθίας Αθηνά Κόρκα-Κώνστα, ο
αντιπεριφερειάρχης Πελοποννήσου Χάρης Βυτινιώτης, καθώς και ο δήμαρχος
Σικυωνίων Σπύρος Σταματόπουλος,
οι αντιδήμαρχοι Οικονομικών Γιώργος
Τσολάκος, Διοικητικών Δημήτρης Σώκος, Περιβάλλοντος Βασίλης Δομετίου,
ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Νίκος Σκαρμούτσος, ο πρόεδρος του
ΝΠΔΔ «Μηκώνη» Δημήτρης Ζάρκος,
καθώς και ο πρόεδρος της Κοινότητας
Κιάτου Τάσος Λεονάρδου. Ξεχωριστός
προσκεκλημένος ήταν ο Παναγιώτης
Ριζόπουλος, πρόεδρος του Τμήματος
“AHEPA Hellas – 40 Ψυχικού «Αγία Φιλοθέη»” ο οποίος μίλησε τους υπότροφους με ιδιαίτερη θέρμη και τους κάλεσε να «κυνηγήσουν τα όνειρά τους»
όπως έκανε και ο Μαυρούλιας αλλά και
όλοι οι Έλληνες που κυνήγησαν το «αμερικάνικο όνειρο» στην άλλη όχθη του
Ατλαντικού.
Της απονομής των υποτροφιών προηγήθηκε η απονομή των «Βραβείων
Λούτα» ενός νέου θεσμού, ο οποίος
δημιουργήθηκε με την χρηματοδότηση
και την επιθυμία ενός άλλου τέκνου της
Σικυώνιας γης που έχει μεταναστεύσει
στην αμερικανική ήπειρο. Τα «Βραβεία

Λούτα» που έχουν τιμητικό χαρακτήρα
απονεμήθηκαν στους αριστεύσαντες
μαθητές των Γυμνασίων και Λυκείων
του Κιάτου. Το βραβείο, που είχε επιλέξει ο ίδιος ο χορηγός ο Κωνσταντίνος
Λούτας, ήταν ένα βιβλίο του συγγραφέα
και εκπαιδευτικού Σωτήρη Κοκκωνάκη,
το οποίο έφερε και ιδιόχειρη αφιέρωση.
Μετά τις απονομές των «Βραβείων
Λούτα» πραγματοποιήθηκε μια σύντομη
αναφορά στη ζωή και το έργο του Γεώργιου Μαυρούλια από τον συγγραφέα
και εκπαιδευτικό Σωτήρη Κοκκωνάκη,

καθώς και σύντομοι χαιρετισμοί από τον
υφυπουργό Χρίστο Δήμα και την αντιπεριφερειάρχη Αθηνά Κόρκα.
Ο δήμαρχος Σικυωνίων Σπύρος Σταματόπουλος στον δικό του χαιρετισμό,
αναφέρθηκε με συγκίνηση στο ιστορικό της διεκδίκησης της περιουσίας
Μαυρούλια, έναν αγώνα που ξεκίνησε
το 2011 και αντιμετώπισε με επιτυχία
τον τραπεζικό κολοσσό JP Morgan. Τελικά, ο αγώνας δικαιώθηκε και το 2016
η περιουσία Μαυρούλια πέρασε οριστικά στον δήμο Σικυωνίων και ξεκίνησε η

διαδικασία απονομής των υποτροφιών,
των οποίων η πρώτη απονομή, μετά την
διευθέτηση των φορολογικών εκκρεμοτήτων, έγινε το 2018.
Ο δήμαρχος αναφέρθηκε στη μεγάλη συμβολή της δικηγόρου του δήμου
κας Κωνσταντίνας Γεωργούλια που
με πείσμα και επιμονή δούλεψε για την
διεκδίκηση της περιουσίας Μαυρούλια,
αλλά και στον πρώην δήμαρχο Κιάτου
Θανάση Εμμανουηλίδη, ο οποίος με
«τσαμπουκά» όπως τόνισε ο Σπύρος
Σταματόπουλος, μετέγραψε την περιουσία Μαυρούλια στον δήμο και δημιούργησε το «πάτημα» για τις διεκδικήσεις
που ακολούθησαν.
Συνολικά δόθηκαν 37 υποτροφίες,
εκ των οποίων οι 4 αφορούσαν συνέχιση των υποτροφιών που είχαν δοθεί
το 2019 και οι υπότροφοι αρίστευσαν
στις επιδόσεις τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, οι 15 αφορούσαν τους αριστεύσαντες επιτυχόντες του 2020 και
18 τους αριστεύσαντες επιτυχόντες
στην Τριτοβάθμια του 2021.
Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε σε κλίμα
χαράς και ικανοποίησης με την παράθεση μικρού catering και τις ευχές των
παρευρισκομένων σε όλους τους υποτρόφους και για καλές σπουδές και εκπλήρωση όλων των ονείρων τους!
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Δήμος Βέλου-Βόχας: Συνάντηση Αννίβα-Δέδε
για το θέμα του νερού
Εφιαλτικό το σενάριο για το νερό στην κεντρική και ανατολική Κορινθία, σημειώνει ο επικεφαλής της
περιφερειακής παράταξης «Νέοι Δρόμοι» και Συντονιστής του Τμήματος Υποδομών του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ –
Προκλητική η αδράνεια Κυβέρνησης και Περιφέρειας, υπογραμμίζει
Επίσκεψη στο δήμο Βέλου-Βόχας
πραγματοποίησε ο επικεφαλής της περιφερειακής παράταξης «Νέοι Δρόμοι» και
Συντονιστής του Τμήματος Υποδομών
του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Γιώργος Δέδες, την
Πέμπτη 27 Οκτωβρίου. Στην συνάντηση
με τον δήμαρχο Βέλου - Βόχας, Αννίβα
Παπακυριάκο, τον κ. Δέδε συνόδευαν οι
περιφερειακοί σύμβουλοι Τάσος Μποζίκης και Χρήστος Καρσιώτης. Η ατζέντα
της συζήτησης ήταν συγκεκριμένη και
αφορούσε θέματα που απασχολούν τον
δήμο Βέλου-Βόχας, εστιάζοντας κυρίως
στο πρόβλημα της έλλειψης υδάτινων
πόρων που τείνει να λάβει δραματικές διαστάσεις στην περιοχή.
Σύμφωνα με όσα αναφέρονται σε σχετική ανακοίνωση του Γιώργου Δέδε στην
συνάντηση εργασίας επισήμαναν «την
ολιγωρία της Κυβέρνησης και της ηγεσίας
της Περιφέρειας Πελοποννήσου, οι οποίοι
αν και γνωρίζουν την έκταση και τη σοβαρότητα του προβλήματος παραμένουν μέχρι σήμερα προκλητικά αδρανείς.
Το Φράγμα του Ασωπού», σημειώνει
η ανακοίνωση, «έχει ουσιαστικά βαλτώσει. Ένα κρίσιμο έργο που περιμένουν ως
‘’μάνα εξ ουρανού’’ οι αγρότες της περιοχής έχει πέσει θύμα της ανικανότητας και
της ολιγωρίας των υπευθύνων. Υπογραμμίσαμε επίσης την απαράδεκτη καθυστέρηση στη δημοπράτηση της Μελέτης
των δικτύων του φράγματος, η οποία αν
και είχε ξεκινήσει την Άνοιξη του 2019
δημοπρατήθηκε μόλις στις αρχές του φετινού καλοκαιριού.

Θέσαμε το ζήτημα της αρδευτικής διώρυγας του ΑΟΣΑΚ, στην οποία η παρέμβαση της Περιφέρειας Πελοποννήσου
ήρθε με μεγάλη καθυστέρηση και προϋπολογισμό πολύ χαμηλότερο του απαιτούμενου. Επισημάναμε πως η αρδευτική
διώρυγα χρήζει εργασιών συντήρησης
στο σύνολό της, ώστε να μπορεί χωρίς
απώλειες να συμβάλλει στην απρόσκοπτη
άρδευση των καλλιεργειών.
Τονίσαμε περαιτέρω πως θα πρέπει να
υπάρξει από την Περιφέρεια Πελοποννήσου ονομαστική πρόσκληση, ειδικά
για το Δήμο Βέλου - Βόχας, στο πλαίσιο
των ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών προγραμμάτων, ώστε να μπορέσει ο Δήμος
να αρχίσει να εφαρμόζει συνδυαστικές
πολιτικές και παρεμβάσεις για την αντι-

μετώπιση του προβλήματος, όπως γεωτρήσεις, δίκτυα, δεξαμενές, ενδεχομένως
μονάδες αφαλάτωσης κ.λπ. Προς αυτό το
σκοπό αναλαμβάνουμε άμεσα πρωτοβουλία στο Περιφερειακό Συμβούλιο
καλώντας τον κύριο Νίκα να εκκινήσει τις
σχετικές διαδικασίες.
Εστιάσαμε στη μεγάλη ευκαιρία
που υπάρχει αυτή τη στιγμή, τα μεγάλα αντιπλημμυρικά έργα της περιοχής
που δρομολόγησε η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ
(2015-2019), έργα δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία είναι πλέον ώριμα και
μπορούν να ξεκινήσουν άμεσα, να γίνουν
ταυτόχρονα έργα διαχείρισης νερού.
Αφορούν στη διευθέτηση των χειμάρρων
Ζαπάντι και Περιστερώνα και άλλων μικρότερων ποταμών και χειμάρρων και θα

βοηθήσουν σημαντικά στην αύξηση των
υδάτινων πόρων.
Προκρίναμε την άμεση προώθηση της
συντήρησης των υπαρχόντων μικρών
φραγμάτων, αλλά και την κατασκευή
ικανού δικτύου νέων μικρών φραγμάτων, που είναι έργα μικρού κόστους και
υψηλής αποδοτικότητας.
Θα σταθούμε αρωγοί» καταλήγει η
ανακοίνωση του Γιώργου Δέδε, «σε κάθε
θετική παρέμβαση που θα συμβάλει στην
αντιμετώπιση του προβλήματος, θα είμαστε όμως αποφασιστικά μαχητικοί και
διεκδικητικοί στο Περιφερειακό Συμβούλιο και απέναντι στην Κυβέρνηση,
ώστε να προχωρήσουν επιτέλους τα τόσο
κρίσιμα και αναγκαία για την οικονομία και
την ποιότητα ζωής στην περιοχή έργα».

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν
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Με αέρα ανανέωσης οι «Ορίζοντες Δημιουργίας» του Σπύρου Καραβά
και προοδευτικές δυνάμεις στην διεκδίκηση όχι
απλώς του δημαρχιακού θώκου, αλλά μιας άλλης
προοπτικής ανάπτυξης και ευημερίας, για όλους
τους δημότες του Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης.
Όπως εύστοχα σημείωσε ο επικεφαλής της
παράταξης, Σπύρος Καραβάς, σε ανάρτησή του:
«Ίδιες ιδέες και αξίες αλλά με αέρα ανανέωσης
και νέο λογότυπο! Παραμένοντας ανεξάρτητοι,
αγκαλιάζουμε κάθε πολίτη του τόπου μας, όποιο
«χρώμα» και αν τον αντιπροσωπεύει. Οι ορίζοντες
δεν έχουν τέλος αλλά μόνο αρχή και αυτή ξεκινάει
εκ νέου για το Δήμο μας!»

Είναι αλήθεια ότι ο Σπύρος Καραβάς έρχεται με
έναν νέο αέρα ανανέωσης και δημιουργίας στον
δήμο Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης. Με μετρημένο και
μεστό πολιτικό λόγο, συμπαγή αυτοδιοικητική γνώση,
ταπεινότητα και ήθος, αλλά και καινοτόμες ιδέες και
αντιλήψεις. Στο πλαίσιο της δυναμικής πορείας του
προς τις δημοτικές εκλογές του Οκτωβρίου του 2023,
οι «Ορίζοντες Δημιουργίας», η δημοτική παράταξη
του Σπύρου Καραβά ανανέωση το λογότυπο της.
Ένα νέο καλαίσθητο και συνθετικό σχήμα αποτελεί
πλέον το σήμα κατατεθέν του αυτοδιοικητικού
συνδυασμού που φιλοδοξεί να ενώσει ανεξάρτητες

Νίκος Σταυρέλης: τρίτη ανακοίνωση υποψηφίων, νέα
προγραμματική δέσμευση και τα μπαζώματα του Αγ. Νικολάου!
Την τρίτη ανακοίνωση ονομάτων υποψηφίων δημοτικών και τοπικών συμβούλων που θα συμμετέχουν στο
ψηφοδέλτιό του στις εκλογές του Οκτωβρίου του 2023
έκανε ο Νίκος Σταυρέλης. Ο υποψ. δήμαρχος Κορινθίων
με δελτίο τύπου γνωστοποίησε τους εξής υποψηφίους:
1. ΛΕΚΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – Συνταξιούχος αστυνομικός.
Αντιπρόεδρος στους συνταξιούχους Αστυνομικούς.
Ενεργό μέλος του Διασωστικού Σώματος Κορίνθου Ο
ΠΗΓΑΣΟΣ. Πρόεδρος του Συνδέσμου Παλαιμάχων ποδοσφαιριστών Κορινθίας. Πρώτη φορά συμμετέχει σε
δημοτικές εκλογές.
2. ΤΖΑΝΑΒΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – 32 ετών. Γιός του Κωνσταντίνου Τζαναβάρα και της Μαρίας Οικονόμου. Γέννημα θρέμμα των Αθικίων. Πτυχιούχος ΑΤΕΙ Τοπικής
Αυτοδιοίκησης. Ιδιωτικός υπάλληλος. Πολλά χρόνια
ασχολείται με τον αθλητισμό. Ποδοσφαιριστής σε αρκετά σωματεία της περιοχής μας με άριστο χαρακτήρα
και ήθος. Αντιπροσωπεύει το νέο πνεύμα διοίκησης.
Πρώτη φορά συμμετέχει σε δημοτικές εκλογές.
3. ΓΕΩΡΓΙΤΣΑΝΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ – Ελεύθερη επαγγελματίας – Ασφαλίστρια. Ομιλεί πολύ καλά Αγγλικά και
Γαλλικά. Μέλος του Δ.Σ. των Λακεδαιμονίων Κορινθίας. Πρώτη φορά συμμετέχει σε δημοτικές εκλογές. Θα
είναι υποψήφια στο Τοπικό Συμβούλιο Κορίνθου.
4. ΜΑΡΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Πρόεδρος του Τοπικού
Συμβουλίου Αθικίων από το 2014 μέχρι σήμερα με επιτυχημένη θητεία κατά γενική ομολογία. Στις δύο προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις ήταν υποψήφιος με
το συνδυασμό του κ. Πνευματικού. Ο Τάσος θα είναι
υποψήφιος στο Τοπικό Συμβούλιο Αθικίων.

Νέα προγραμματική δέσμευση
Παράλληλα ο κ. Σταυρέλης ανακοίνωσε μια νέα προγραμματική δέσμευση που αφορά σε Νέο Κλειστό Γυμναστήριο Κορίνθου. Σύμφωνα με την ανακοίνωσή του,
θα έχει «χωρητικότητα 2.500 καθήμενοι θεατές με δυνατότητα 500 τουλάχιστον ακόμα πτυσσόμενων καθισμάτων.
Χωροθέτηση στον χώρο του 6ου Συντάγματος Πεζικού,
όπως προβλέπεται στην πολεοδόμηση που εγκρίθηκε από
το Δημοτικό Συμβούλιο. Ο χώρος θα μπορεί, έχοντας και
σαν μεγάλο πλεονέκτημα τον κόμβο του αυτοκινητόδρομου και τον Προαστιακό, να χρησιμοποιείται για πολιτιστικές εκδηλώσεις και συναυλίες ενώ θα μπορεί να φιλοξενεί
αγώνες υψηλού επιπέδου για τα αθλήματα Basketball Volleyball - Handball και Ποδοσφαίρου Σάλας.
Προτεραιότητα στη μελέτη θα δοθεί στην  χρήση συστημάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, ώστε να ελαχιστοποιήσουμε τα κόστη λειτουργίας του αλλά και στην δημιουργία ασφαλούς περιβάλλοντος.
Χρήσεις: Αθλητισμός, Πολιτισμός, Συνέδρια, Συναυλίες».
Σύμφωνα με την ανακοίνωση που περιλαμβάνει αναλυτικό οδικό χάρτη υλοποίησης του έργου, θα χρειαστούν
4,5 χρόνια για την παράδοση του νέου Κλειστού Γυμναστηρίου Κορίνθου.

Τα μπαζώματα του Αγίου Νικολάου
Σύμφωνα με όσα αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση ο
υποψήφιος δήμαρχος Κορινθίων και επικεφαλής της παράταξης "Πνοή Δημιουργίας", «Πέρασε ένας χρόνος από
τη συνάντηση του Δημάρχου στο Υπουργείο Οικονομικών
(20/10/21) με σκοπό την παραχώρηση των μπαζωμάτων
του Αγίου Νικολάου και φως ακόμα δε φαίνεται.
 Μάλιστα είχε ζητηθεί η παρέμβαση του ίδιου του Πρωθυπουργού για το θέμα αυτό κατά την επίσκεψή του στη
Διώρυγα Κορίνθου. Εις μάτην όμως. Μπαζώματα δεν

μας παραχωρήθηκαν. Και βέβαια δεν πρόκειται για παραχώρηση τμήματος της χερσαίας ζώνης λιμένα, όπως
λανθασμένα μας ανέφερε η σχετική ανακοίνωση του
Δήμου, διότι ουδέποτε ο χώρος των μπαζωμάτων χαρακτηρίστηκε Χερσαία Ζώνη.
 Όσον αφορά την πρόσφατη δήλωση του Δημάρχου ότι
γίνεται εκτίμηση της αξίας για να καθοριστεί το τίμημα
που θα καταβάλει ετησίως ο Δήμος στο ΕΤΑΔ είναι άλλη
μία αδιανόητη ενέργεια. Δηλαδή ο Δήμος δαπάνησε δεκάδες εκατομμύρια δραχμές την περίοδο των δημοτικών
αρχών Θωμαϊδη και Δαλακλείδη για τα έργα των μπαζωμάτων και τώρα έρχεται το Δημόσιο να μας ζητήσει
χρήματα για τα δικά μας έργα. Τι σόι διαπραγμάτευση
είναι αυτή;
 Πάει περίπατο και η περίφημη ανάπλαση του παραλιακού
μετώπου των Μπαζωμάτων Αγίου Νικολάου. Τρία χρόνια τίποτα. Που πήγαν οι δηλώσεις του Δημάρχου για:
• Εκπόνηση αρχιτεκτονικής μελέτης από την Κορίνθια
Αρχιτέκτονα Δήμητρα Νικολάου;
• Εκπόνηση αρχιτεκτονικής μελέτης από άλλο Γραφείο
των Αθηνών σε συσχετισμό με το σιδηροδρομικό
σταθμό;
 Ουδέποτε φυσικά ανατέθηκε αρμοδίως παρόμοια μελέτη,
ουδέποτε εκπονήθηκε και ουδέποτε εγκρίθηκε χρηματοδότηση για μελέτη ή κατασκευή σχετικού έργου.
Υπομονή άλλοι 11 μήνες έμειναν», καταλήγει με νόημα
η ανακοίνωση!

16 Δήμος Σικυωνίων
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H Αρχαία Σικυώνα αποκαλύπτεται στον κόσμο!
Συνεχίζονται οι ανασκαφές με σταθερή χρηματοδότηση από τον δήμο Σικυωνίων – Στο ΕΣΠΑ το Αρχαίο Θέατρο
Οργανωμένα και σταθερά ολοκληρώνονται ένα ένα τα βήματα που οδηγούν στην αποκάλυψη της πολιτείας
της Αρχαίας Σικυώνας στον κόσμο!
Ο Δήμος Σικυωνίων έχει θέσει ψηλά
τις προτεραιότητές του τόσο την συνέχιση του ανασκαφικού έργου από
το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, όσο και
την ένταξη της αναστύλωσης του
αρχαίου θεάτρου στο ΕΣΠΑ. Απώτερος σκοπός όλων αυτών η δημιουργία
ενός πρότυπου αρχαιολογικού πάρκου, εύκολα προσβάσιμου στο κοινό, που θα ενσωματώνει καινοτόμες
πρακτικές ξενάγησης και αφήγησης,
έτσι ώστε η ιστορία και ο πολιτισμός
της Αρχαίας Σικυώνας, που λάμπρυναν αιώνες ολόκληρους τον ελληνισμό
να γίνουν ευρύτερα γνωστά.
Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκε συνάντηση στο δημαρχείο Σικυωνίων, στο Κιάτο, υπό τον δήμαρχο
Σπύρο Σταματόπουλο με την παρουσία της προϊσταμένης της Εφορείας
Αρχαιοτήτων Παναγιώτας Κασίμη,

του επικεφαλής των ανασκαφών καθηγητή Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Γιάννη Λώλο, του
καθηγητή Ιστορίας του Παν/μίου Σεντ

Λούις Μιζούρι Νίκου Πουλόπουλου,
του προέδρου της Κοινότητας Κιάτου
Τάσου Λεονάρδου, καθώς και του
αντιδημάρχου Σικυωνίων καταγόμε-

νου από την Αρχαία Σικυώνα, Βασίλη
Δομετίου.
Στη συνάντηση διαπιστώθηκε ο κοινός στόχος όλων των εμπλεκομένων
πλευρών για την ανάδειξη της πολιτιστικής και ιστορικής ταυτότητας της
Αρχαίας Σικυώνας. Ο δήμαρχος Σικυωνίων Σπύρος Σταματόπουλος επανέλαβε για μια εισέτι φορά την απόφαση
της δημοτικής αρχής να στηριχθεί
ουσιαστικά και να χρηματοδοτηθεί
και το νέο πενταετές ανασκαφικό
πρόγραμμα στην αγορά της αρχαίας
πόλης.
Επιπλέον, μετά και την θετική γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου η αποκάλυψη και
αναστύλωση του αρχαίου θεάτρου
θα ενταχθεί για χρηματοδότηση στο
ΕΣΠΑ, έτσι ώστε να αποδοθεί στο κοινό, αναδεικνύοντας την αρχιτεκτονική
και καλλιτεχνική πληρότητά του, αλλά
και την δυνατότητα για την παρουσίαση θεατρικών και εν γένει καλλιτεχνικών έργων.

13ος Πανελλαδικός Ταυτόχρονος Δημόσιος Θηλασμός
Μετά από δύο χρόνια καραντίνας επαναλαμβάνεται η διοργάνωση για την προώθηση του μητρικού θηλασμού
Στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας Εβδομάδας
Μητρικού Θηλασμού*, το Πανελλήνιο Δίκτυο Εθελοντικών
Ομάδων Υποστήριξης Μητρικού Θηλασμού και Μητρότητας,
την Κυριακή 6 Νοεμβρίου 2022, διοργανώνει τον 13o Πανελλαδικό Ταυτόχρονο Δημόσιο Θηλασμό.
Φέτος, μετά από 2 χρόνια περιορισμού, απαγορεύσεων
και εφαρμογής περιοριστικών μέτρων στις συναθροίσειςσυγκεντρώσεις, το Πανελλήνιο Δίκτυο Εθελοντικών Ομάδων Υποστήριξης Θηλασμού & Μητρότητας, ανακοινώνει με
χαρά την πραγματοποίηση του 13ου Πανελλαδικού Ταυτόχρονου Δημόσιου Θηλασμού διοργανώνοντας εκδηλώσεις

και συναντήσεις από άκρη σε άκρη στην Ελλάδα δίνοντας
παρών και αυτή τη χρονιά.
Το 2010, για πρώτη φορά η πρωτοβουλία λίγων μητέρων,
με απώτερο σκοπό την εθελοντική βοήθεια σε άλλες μητέρες, ώστε να μάθουν την τέχνη του θηλασμού, έγινε η αιτία
να πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση-γιορτή, αυτή του Ταυτόχρονου Δημόσιου Θηλασμού, που πλέον αποτελεί σύμβολο
της Εβδομάδας Μητρικού Θηλασμού για τη χώρα μας.
Η εκδήλωσή μας πλέον αριθμεί 13 χρόνια παρουσίας σε
αυτή τη γιορτή με αυτό τον μοναδικό τρόπο ευαισθητοποίησης, αφύπνισης και υποστήριξης των νέων μητέρων για τον

μητρικό θηλασμό, όχι μόνο ως λέξεις σε ένα φυλλάδιο ή σε
μία ομιλία, αλλά εμπράκτως, ως εικόνα και παρουσία, «από
μητέρα προς μητέρα».
Τα τελευταία χρόνια οι μητέρες που συμμετέχουν σε αυτή
την εκδήλωση δέχονται συχνά ερωτήσεις του τύπου: «Γιατί
να συμμετέχεις κανείς σε μια τέτοια γιορτή;» «Γιατί να βγεις
να θηλάσεις δημόσια;» «Τι είναι αυτό που θέλεις να επιδείξεις;» «Θέλεις να δείξεις ότι είσαι καλύτερη μητέρα επειδή
θηλάζεις;». Ο Δημόσιος Ταυτόχρονος Θηλασμός μπορεί να
ξεκίνησε ως μια πράξη βοήθειας, ενδυνάμωσης της θηλάζουσας μητέρας και ως έμπρακτη κίνηση στήριξης της
φυσικότητας της εικόνας του μητρικού θηλασμού, καθώς
είχε πια αυτή «χαθεί» από την κοινωνία μας, έχει μετουσιωθεί όμως σε μια 13χρονη ανιδιοτελή προσφορά βοήθειας
από θηλάζουσα σε θηλάζουσα, διάδοση πληροφορίας και
γνώσης και αγάπης για τον μητρικό θηλασμό και τη σπουδαιότητά του, που θηλάζουσες από άκρη σε άκρη σε όλη
την Ελλάδα, Ταυτόχρονα την ίδια μέρα και ώρα, Δημόσια
σε εξωτερικό χώρο και όχι κλεισμένες μέσα στο σπίτι και
αποκομμένες, Θηλάζουν αν το επιθυμούν τα μωρά ή νήπια
τους, ενωμένες όλες, σαν μια καρδιά που χτυπά δυνατά από
την τόσο μεγάλη δόση ωκυτοκίνης, που περιβάλλει όλη τη
χώρα. Κυρίως όμως εξακολουθεί να αναδεικνύει την αναγκαιότητα υποστήριξης, εμπιστοσύνης στη φύση μας και
της διάδοσης του μητρικού θηλασμού, όχι ως μια κίνηση
εντυπωσιασμού ή επίδειξης αλλά ως μια πράξη ένωσης και
ταύτισης όλων των θηλαζουσών της Ελλάδας που θήλασαν,
θηλάζουν και θα θηλάζουν.
«ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΩ, ΕΜΠΙΣΤΕΥΟΜΑΙ, ΔΙΑΔΙΔΩ ΤΟΝ ΘΗΛΑΣΜΟ!»
ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΩ, γιατί είναι δικαίωμά μου και του παιδιού
μου. ΕΜΠΙΣΤΕΥΟΜΑΙ, γιατί αναγνωρίζω τα αμέτρητα οφέλη
του.
ΔΙΑΔΙΔΩ, γιατί είναι ότι πιο φυσικό, φυσιολογικό υπάρχει
κι αν χρειαστείς βοήθεια είμαι εδώ να σε στηρίξω και να
σε καταλάβω. Γιατί η «βοήθεια από μητέρα σε μητέρα»
αποδίδει!
Οι διοργανώτριες και διαχειρίστριες της Ομάδας Υποστήριξης Θηλασμού & Μητρότητας Κορινθίας

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν
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Δήμος Κορινθίων 17

Απολογισμός δημοτικής αρχής Κορινθίων

ΒΑΣΙΛΗΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: «Πάμε ΜΠΡΟΣΤΑ με τους πολίτες…
Με παρακαταθήκη τις μεγάλες επιτυχίες της 1ης τριετίας»
Το απόγευμα της Δευτέρας 17
Οκτωβρίου, η δημοτική αρχή Κορινθίων πραγματοποίησε τον απολογισμό
της 3ης χρονιάς της θητείας της. Όπως
αναφέρει η ανακοίνωση του Γραφείου
Τύπου του δήμου Κορινθίων:
«Έτσι έχει υποχρέωση να πράξει και
έτσι πράττει με σεβασμό στους πολίτες
και στην συνταγματική μας υποχρέωση. Είμαι ιδιαίτερα περήφανος για
όσα έχουμε πετύχει. Ο Δήμαρχος και
η δημοτική του ομάδα. Με πολλή δουλειά και ατελείωτες ώρες καθημερινής
ενασχόλησης, ώρες που στέρησαν από
τον Δήμαρχο την επαφή που θα ήθελε
να έχει με τους πολίτες και οι πολίτες με
εκείνον.
Όσα πετύχαμε όμως, οι πρωτοφανείς
χρηματοδοτήσεις που αγγίζουν τα 100
εκ ευρώ και τα επιπλέον 30 εκ ευρώ
που έχουν κατατεθεί ως προτάσεις και
αναμένουν εγκρίσεις, απαιτούσαν την
συνεχή παρουσία, επαφή και συνεργασία του δημάρχου και των συνεργατών
του με τους υπηρεσιακούς παράγοντες
και τα κέντρα λήψης αποφάσεων.
Το αποτέλεσμα μας δικαιώνει.
Το αποτέλεσμα δείχνει πως η Κυβέρνηση, τα υπουργεία, οι φορείς χρηματοδότησης εμπιστεύονται τον Δήμαρχο
Κορινθίων!

Τον τελευταίο χρόνο πετύχαμε πολλά και εσείς, οι πολίτες του δήμου
Κορινθίων τα βλέπετε καθημερινά.
Ενδεικτικά:
1. Το έργο αναβάθμισης του οδοφωτισμού έχει ήδη υπογραφεί. Ο ανάδοχος ξεκινά εργασίες τον Ιανουάριο
και το Πάσχα παραδίδει το έργο
2.Κατασκευάζεται νέος πεζόδρομος
που θα ενώσει τον Συνοικισμό με το

κέντρο της Κορίνθου, το έργο είναι σε
εξέλιξη
3.Όλα τα πεζοδρόμια της Κορίνθου θα
ανασκευαστούν, αναμένουμε έγκριση σε χρηματοδότηση 2,8 εκ ευρώ.
4.Την επόμενη εβδομάδα δημοσιεύεται
η διακήρυξη για τα ψηφιακά υδρόμετρα, το έργο θα αντιμετωπίσει τις
διαρροές και τις κλοπές στο δίκτυο
νερού.
5.Η διακήρυξη και τα τεύχη δημοπράτησης της αποχέτευσης στην ΔΕ Άσσου
Λεχαίου και της επέκτασης του βιολογικού καθαρισμού δημοσιεύονται
την επόμενη εβδομάδα
Έργα υποδομής και ασφάλειας για
το δήμο μας, έργα – απαίτηση των
πολιτών που υλοποιούνται αλλά και
έργα που για δεκαετίες έμεναν στα
συρτάρια, εμείς κατορθώσαμε και τα
λύσαμε, εμείς κατορθώσαμε και τα
αντιμετωπίσαμε.
6. Πολεοδόμηση στρατοπέδου: Βρισκόμαστε στο στάδιο της έκδοσης
του προεδρικού διατάγματος. Στον
δήμο παραχωρείται πλέον του 50%
της έκτασης και οι δομές απομακρύνονται.
7.Περιφερειακή αγορά Λεχαίου: Έως
τις 11 Νοεμβρίου κατατίθενται οι προτάσεις για την δημιουργία του βιοτεχνολογικού πάρκου
8.Δημοτικά σφαγεία: Στο τέλος του
Οκτωβρίου ολοκληρώνεται η διαδικασία της νέας διακήρυξης για την
αξιοποίηση τους
9.Παραλιακό μέτωπο: Είμαστε στο
τελικό στάδιο παραχώρησης από
την ΕΤΑΔ, απομένει η εκτίμηση των
ορκωτών λογιστών για το τίμημα παραχώρησης. Η αξιοποίηση του περιλαμβάνει ανάπλαση και δημιουργία
μαρίνας.
10.Σταθμός Τραίνου: Σε 15 μέρες
έχουμε ανάδοχο και η ανάπλαση του
σταθμού και της εισόδου της πόλης
ξεκινά.
11.Κεραμιδάκι : Βρισκόμαστε σε τελι-

κή φάση για την υλοποίηση της επέκτασης του παραλιακού πεζόδρομου
κατά 450 μέτρα.
Η πανδημία υπήρξε και για το δήμο
μας ανάχωμα στην εξέλιξη των όσων
επιθυμούσαμε να πράξουμε ΟΜΩΣ
Σταθήκαμε στο πλευρό όλων των συμπολιτών μας ενισχύοντας τις δομές. Το
πρόγραμμα ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ επεκτάθηκε, δημιουργήθηκε το ΚΕΝΤΡΟ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, υλοποιήθηκε το πρόγραμμα στέγασης αστέγων, ενισχύθηκε
το πρόγραμμα ΤΕΒΑ, δημιουργήθηκε
ΚΕΠ υγείας. Είμαστε στην τελική φάση
της λειτουργίας του.
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΘΗΚΑΜΕ με επιτυχία
στις περιπτώσεις των έκτακτων καιρικών φαινομένων που έπληξαν το δήμο
μας.
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΑΜΕ με επιτυχία το
πρόβλημα που δημιουργήθηκε στην
άρδευση των παραγωγών μας
ΛΥΣΑΜΕ χρόνια προβλήματα στην
Πολεοδομία
ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΑΜΕ το δήμο και το
δημοτικό συμβούλιο αποτελεσματικά
παρά τα προβλήματα που ανέκυψαν
από την πανδημία και την απουσία μεγάλου μέρους του προσωπικού
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΑΜΕ το τουριστικό
προϊόν της πόλης
Στρέψαμε το βλέμμα στο μέλλον βάζοντας στα 3 αυτά χρόνια ισχυρά θεμέλια για την προοπτική, την ανάπτυξη και
την ευημερία.
Είμαι περήφανος για όσα έχουμε πετύχει ως σήμερα. Περήφανος για την
ομάδα της οποίας ηγούμαι και τους
ευχαριστώ όλους για την παρουσία, την
προσφορά και την στήριξη τους !
Συνεχίζουμε με εντατικότερους ρυθμούς και πολύ σύντομα θα παρουσιάσουμε σε εσάς, τους πολίτες, τα όσα
σχεδιάζουμε για τον επόμενο χρόνο!
Με το βλέμμα σταθερά στραμμένο
στις επόμενες γενιές. Και όχι στις επόμενες εκλογές!»
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Κινδυνεύουν να χαθούν περιουσίες
στο Καλέντζι λόγω Κτηματολογίου!
Σε απόγνωση οι κάτοικοι ζήτησαν την συμπαράσταση του Δημοτικού Συμβουλίου
Βέλου-Βόχας – Στη Βουλή έφτασε το ζήτημα – Σιγή ιχθύος
από τους κυβερνητικούς βουλευτές
Ένα απίστευτο μπέρδεμα με το
Ελληνικό Κτηματολόγιο λαμβάνει
χώρα στον οικισμό του Καλεντζίου της Κοινότητας Ζευγολατιού, το
οποίο έχει φέρει σε απόγνωση τους
κατοίκους του χωριού. Εδώ και λίγο
καιρό το Ελληνικό Κτηματολόγιο
αποστέλλει σε δεκάδες κατοίκους
επιστολή ότι τα κτήματά τους, τα
οποία καλλιεργούν από δεκαετίες,
ανήκουν στο Δημόσιο! Το μπέρδεμα γίνεται ακόμη χειρότερο λόγω
της μικρής χρονικής προθεσμίας που
είχαν οι κάτοικοι του Καλεντζίου να
διορθώσουν τα προφανή λάθη.
Το ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα
εντοπίζεται στο γεγονός ότι όλα αυτά
τα κτήματα είναι καταχωρημένα
στον ΟΣΔΕ και μέσω αυτής της καταχώρισης γίνονται οι αιτήσεις και οι
επικυρώσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ για τις
όποιες αγροτικές επιδοτήσεις λαμβάνουν.
Επομένως, οι αγρότες του Καλεντζίου κινδυνεύουν να βρεθούν και
χωρίς περιουσία και χωρίς επιδοτήσεις. Δεδομένου, μάλιστα ότι βρισκόμαστε σε μία ιδιαίτερα δυσμενή
χρονιά για τα αγροτικά εισοδήματα,
η κατάσταση αυτή μετατρέπεται σε
θέμα επιβίωσης για τον αγροτικό κόσμο του χωριού.
Αντιλαμβανόμενοι το μέγεθος της
επαπειλούμενης καταστροφής οι
αγρότες του Καλεντζίου συνασπίστηκαν και συνυπογράφοντας κοινή επιστολή τους προς τον υπουργό
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αλλά
και προς το Ελληνικό Κτηματολόγιο,

τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τον δήμαρχο Βέλου-Βόχας ζητούν την παράταση
της υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών στο Ελληνικό Κτηματολόγιο έως και τις 10 Ιανουαρίου
2023.
Η επιστολή κοινοποιείται φυσικά
και στους Βουλευτές Κορινθίας,
οι οποίοι καλούνται να πάρουν θέση
και να εξαντλήσουν κάθε επιρροή
τους στο τόσο κρίσιμο αυτό ζήτημα. Κι ενώ το θέμα έφτασε στην
Βουλή με αναφορά του βουλευτή
του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Κορινθίας, Γιώργου Ψυχογιού, από το στρατόπεδο
των κυβερνητικών βουλευτών
τηρείται σιγή ιχθύος!
Οι άλλοτε λαλίστατοι κυβερνητικοί
βουλευτές, που μαλώνουν σε ξένους
αχυρώνες διαγκωνιζόμενοι για το
ποιος μεσολαβεί πρώτος για την εξασφάλιση έργων αγροτικής οδοποιίας,
δεν ακούγονται πουθενά για ένα
τόσο σοβαρό θέμα που κινδυνεύει
να πλήξει την τοπική οικονομία και
φυσικά την κοινωνική συνοχή της

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Ανακοινώθηκαν
οι ημερομηνίες των
αυτοδιοικητικών
εκλογών

περιοχής. Δεν υπάρχει ενδιαφέρον
άραγε;

Το Δημοτικό Συμβούλιο
Στο πρόσφατο Δημοτικό Συμβούλιο Βέλου-Βόχας που πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 24 Οκτωβρίου,
η επιστολή αναγνώστηκε από τον
πρόεδρο Κώστα Τριανταφύλλου και
ομόφωνα το σώμα εξέφρασε την
υποστήριξή του στο αίτημα των
αγροτών του Καλεντζίου. Αντίθετα,
από την πλευρά της Περιφέρειας
και του Περιφερειακού Συμβουλίου
δεν έχει υπάρξει μέχρι καμία αντίδραση…
Ελπίζουμε, το πρόβλημα να γίνει
αντιληπτό από την Πολιτεία και το
Ελληνικό Κτηματολόγιο και να δοθεί
η απαραίτητη πίστωση χρόνου στους
αγρότες του Καλεντζίου να προσκομίσουν τα έγγραφα που απαιτούνται
για την κατοχύρωση της περιουσίας τους. Αλλιώς θα βρεθούμε όλοι,
ως κοινωνία, προ δυσάρεστων
εκπλήξεων και εκρήξεων…

Στις 8 και 15 Οκτωβρίου 2023 πρόκειται να διεξαχθούν οι δημοτικές και
περιφερειακές εκλογές. Αυτό ανακοινώθηκε χθες και επίσημα στο Υπουργικό Συμβούλιο από τον αρμόδιο
αναπληρωτή υπουργό Εσωτερικών
Στέλιο Πέτσα.
Δόθηκαν αρμοδιότητες στις οικονομικές επιτροπές και στις επιτροπές ποιότητας ζωής, προκειμένου
να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα
της αδράνειας που θα προκαλούσαν
όλες αυτές οι ατέρμονες συζητήσεις,
αλλά κυρίως ψηφίστηκε νέος εκλογικός νόμος για τους Ο.Τ.Α.. Έτσι στις
8 Οκτωβρίου 2023 που θα γίνουν
οι επόμενες εκλογές στην Αυτοδιοίκηση, ο νόμος αυτός θα δίνει τη
δυνατότητα στον Δήμαρχο και στον
Περιφερειάρχη που θα εκλεγεί, να
υλοποιήσει το πρόγραμμα το οποίο με
την ψήφο τους επέλεξαν οι πολίτες.

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Ιστορικά - Πολιτισμός
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Η ιστορία της εκκλησίας
των Αγίων Αναργύρων Μπολατίου

Τ

Πώς οικοδομήθηκε – Το μυστήριο με τις εικόνες που ήρθαν από το Άγιο Όρος

ο εκκλησάκι των Αγίων
Αναργύρων στο Μπολάτι, το οποίο γιορτάζει σήμερα 1η Νοεμβρίου, είναι
ένα σημείο αναφοράς για τη Βόχα.
Η περιποιημένη αυλή του, ο μικρός
όμορφος και λιτός ναός, η γραφικότητα της εισόδου, το καθιστούν ίσως το
μοναδικό εκκλησάκι σε νεκροταφείο που γιορτάζεται από όλη την
περιοχή με μεγάλο κέφι!
Το εκκλησάκι αυτό χτίστηκε μεταξύ 1915-1916 και πρωτολειτούργησε το 1916. Είχε προηγηθεί, όπως
ιστορεί ο Γεώργιος Δ. Τιγκαράκης
στο ιστορικό και σπάνιο βιβλίο του
«Αναμνήσεις και Ιστορικά από το
χωριό Μπολάτι», η δωρεά του οικοπέδου που έγινε νεκροταφείο αλλά
και η κατασκευή των δεσποτικών
εικόνων του τέμπλου στο Άγιο
Όρος! Αλλά καλύτερα ας δούμε τα γεγονότα με τη σειρά που τα περιγράφει
ο Γεώργιος Τιγκαράκης.

■ Φωτογραφία Μπολατιωτών από το βιβλίο του Γεώργιου Τιγκαράκη
μπροστά στην παλιά πύλη του νεκροταφείου. Διακρίνεται η βαριά
σιδερένια πόρτα της εισόδου.

Η δωρεά για νεκροταφείο
Μέχρι το 1910 οι νεκροί στο Μπολάτι θάβονταν στον περίβολο του
ναού του Αγίου Γεωργίου. Το 1909
ο «αοίδιμος» όπως γράφει ο Τιγκαράκης, παπάς, ο Θανάσης Δημάκης,
δώρισε ένα αμπέλι ενάμιση περίπου
στρέμματος για να γίνει νεκροταφείο.
Όπως και έγινε. Το νεκροταφείο τελείωσε την άνοιξη του 1910 και η πρώτη
νεκρή ήταν μια νεαρή η Σμαράγδω
Ρουμπέκα.
Την ημέρα της κηδείας μάλιστα,
όπως αναφέρει ο Τιγκαράκης, ο οποίος συμμετείχε στην τελετή, τοποθετήθηκε και η βαριά σιδερένια πόρτα της παλιάς εισόδου.
Η απόφαση για να χτιστεί εκκλησία
πάρθηκε το 1915 και ο τότε ιεροψάλτης Γεώργιος Δημάκης, αδελφός του
Παπα-Θανάση τις παράγγειλε σε έναν
φίλο του Ιερομόναχο στο Άγιο Όρος,
πριν καν μπει ο θεμέλιος λίθος της
εκκλησίας!
Όπως διαβάζουμε ακόμη και σήμερα στις εικόνες ο Ιερομόναχος αυτός
λεγόταν Αβράμιος και ο Τιγκαράκης
στο βιβλίο του μας δίνει την περιγραφή του: Υψηλού αναστήματος, μελαχρινός, ηλικίας 35 ετών περίπου, με
αριστοκρατικό παράστημα που έδινε
την εντύπωση ανθρώπου μορφωμένου και καλλιτέχνη.
Οι εικόνες ετοιμάστηκαν πριν τελειώσει η εκκλησία και το καλοκαίρι
του 1915 οι Μπολατιώτες και μαζί
τους όλοι οι Βοχαΐτες ετοιμάστηκαν
να τις υποδεχθούν!

■ Το τέμπλο του Ναού των Αγίων Αναργύρων με τις δεσποτικές εικόνες όπως
είναι σήμερα.

Η υποδοχή των εικόνων και το
μυστήριο του τριξίματος
Οι δεσποτικές εικόνες της μέλλουσας εκκλησίας των «Αγίων Αναργύρων» έφτασαν στον σιδηροδρομικό
Σταθμό Βραχατίου συσκευασμένες
σε ειδικά κιβώτια. Ας δούμε πώς περιγράφει ο ίδιος ο Γεώργιος Τιγκαράκης
την τελετή που ακολούθησε όπως την

έζησε το καλοκαίρι του 1915:
«Οι καμπάνες του χωριού, Αγ. Γεωργίου και Αγίας Σωτήρας εκρούοντο
συνεχώς από το μεσημέρι μέχρι το
απόγευμα, όπου ολόκληρο το χωριό, με την μεγάλη στολή ο παπάς,
όλοι οι ψαλτάδες, όλοι οι κάτοικοι
με λαμπάδες, με θυμιάματα και
εξαπτέρυγα και με τα αλληλούια,
παρέλαβαν τις τέσσαρες εικόνες στο-

λισμένες με λουλούδια και κορδέλλες
και με λιτανεία κατανυκτικήν τας μετέφεραν εις το χωριό μας εν πομπή,
ενώ συγχρόνως κατά την διεύλευσίν
τους από την Αγίαν Παρασκευήν
Βραχατίου, νέαι κωδωνοκρουσίαι
εσήμαναν την ιερότητα του γεγονότος,
με συνέπεια στην λιτανεία των Μπολατιωτών να προστεθεί και το Βραχάτι
ολόκληρο συν γυναιξi και τέκνοις με
επικεφαλής τον παπα - Γιώργη Καρακατσάνη!».
Έτσι με αυτή την πομπή οι εικόνες
έφτασαν στην εκκλησία του Αγίου
Γεωργίου Μπολατίου. Εκεί τοποθετήθηκαν σε θέσεις πάνω από τα
ψαλτήρια, αναμένοντας το πέρας των
εργασιών στην εκκλησία των Αγίων
Αναργύρων ώστε να μεταφερθούν
στις τελικές θέσεις τους. Μετά από
λίγο καιρό όμως άρχισαν τα μυστήρια!
«Μετά πάροδον όμως ολίγων μηνών
οι εικόνες παρουσίασαν ένα περίεργο
φαινόμενο», μας λέει ο Γεώργιος Τιγκαράκης και εξηγεί: «Έτριζαν! Το
τρίξιμο δεν ήτο ελαφρό, αλλά ισχυρότατο! Το φαινόμενον αυτό κατ’
αρχάς ελάμβανε χώραν κατ’ αραιά
διαστήματα, αργότερον όμως ηκούοντο τα τριξίματα τακτικότερα τις
Κυριακές και περισσότερον ισχυρά
και ενίοτε μετά πατάγου! Ηκούοντο
πολλάκις οι κρότοι αυτοί και από ανθρώπους οι οποίοι ήσαν έξω από τον
ναόν. Όλοι οι κάτοικοι εθορυβήθησαν
και ουδεις ηδύνατο να δώση εξήγησιν
του φαινομένου!».
Μάλιστα το νέο διαδόθηκε σε όλη
τη Βόχα και όπως μας μεταφέρει ο
Τιγκαράκης, ήρθαν αρκετοί από τα
γειτονικά χωριά όπως ο δάσκαλος
Στάθης Βασιλείου, οι γιατροί Νίκος Βουδούρης από το Ζευγολατιό
και Χρήστος Καραμπίνης από τον
Άσσο, να δουν ιδίοις όμασι το φαινόμενο και να προσπαθήσουν να δώσουν λογική εξήγηση.
Πολλές θεωρίες αναπτύχθηκαν,
αλλά καμία δεν έπεισε όλους.
Εν τέλει οι εικόνες με μεγάλη πομπή από όλα τα χωριά της Βόχας
μεταφέρθηκαν στον Ιερό Ναό των
Αγίων Αναργύρων όπου και τοποθετήθηκαν στην θέση τους στο
τέμπλο εκεί που βρίσκονται μέχρι και
σήμερα. Έκτοτε βέβαια σταμάτησε και
το τρίξιμο!
Επιμέλεια-έρευνα-κείμενα:
Γιώτα Χρ. Αθανασούλη
Πηγή:
• Γεώργιος Δ.Τιγκαράκης, Αναμνήσεις
και ιστορικά από το χωριό Μπολάτι
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ΒΙΒΛΙΙΙΟ
ΠΑΡΟΥΣΊΑΣΗ
από την ΛΙΤΣΑ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ

ΚΥΡΙΑΚΉ ΠΛΑΪΝΆΚΗ

ΧΑΡΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΑΥΡΙΟ
εκδ. ΑΠΟΣΤΑΚΤΗΡΙΟ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Ελληνική Λογοτεχνία
ISBN: 978-618-84930-4-9
Σελίδες: 196
Έτος έκδοσης: 2020

Λίγα λόγια για το βιβλίο

Δύο αδερφές, έρμαια στην αδηφάγα δίνη
του χρόνου και των αντιξοοτήτων. Μια
κοινή πορεία γεμάτη δυσκολίες, αδιέξοδα, συγκρούσεις και ανθρώπινα δράματα.
Μια ιστορία που ξεκινά μέσα στα σκληρά
χρόνια της Δικτατορίας του 1967 και ολοκληρώνεται στα ελπιδοφόρα χρόνια της
Μεταπολίτευσης.
Μέσα στα γκρίζα σύννεφα των αλλεπάλληλων αδιεξόδων οι ανθρώπινες σχέσεις
δοκιμάζονται διαρκώς. Οι διαδοχικές
αποκαλύψεις της αλήθειας θα σηματοδοτήσουν το τέλος μιας εποχής που σημαδεύτηκε από τα ψέματα, από τα πάθη των
πρωταγωνιστών της, από την αμείλικτη
μοίρα αλλά και από τον ίδιο τον ρου της
Ιστορίας.
Οι χαρακτήρες παρορμητικοί και παράφοροι ζουν ο καθένας τον μύθο τους, χωρίς

αναστολές. Η κάθαρση
είναι η μόνη επιλογή τους
και δίνει το έναυσμα για
μια καινούργια αρχή. Οι
δύο αδερφές επανασχεδιάζουν τη ρότα τους,
«Χαράζοντας το αύριο»
σε μια νέα βάση…

Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΜΑΣ

Αυτό το βιβλίο αποδεικνύει την άποψή μου
πως στους μικρότερους εκδοτικούς οίκους κρύβονται διαμάντια.
Η κυρία Πλαϊνάκη δεν είναι καινούργια
στα ελληνικά γράμματα, και πέρα από το
γεγονός πως έγραφε από νεαρή ηλικία,
αυτό της το βιβλίο είναι ήδη το τέταρτο
που κυκλοφορεί.
Ας ξεκινήσουμε από το εξώφυλλο που
είναι πολύ περιποιημένο και με πολύ αισιόδοξα χρώματα. Λιτό και απέριττο.
Η ιστορία ξεκινά χρονικά το 1967, μια
εποχή όπου η κοινωνία μαστίζεται από
τρομακτικά μεγάλες οικονομικές δυσκολίες και πολλά μέλη οικογενειών αναγκάζονται να ακολουθήσουν τον πικρό δρόμο
της ξενιτιάς. Πολλοί από αυτούς δυστυχώς έριξαν μαύρη πέτρα πίσω τους. Άλλοι
πάλι προτιμούσαν μεν να είναι εντάξει στις
οικονομικές υποχρεώσεις τους απέναντι
στην οικογένειά τους, αλλά ξεχνούσαν
πως οι ανάγκες της οικογένειας δεν είναι
μόνο τα χρήματα.
Όλα αυτά τα περιστατικά βασίζονται στη
πραγματικότητα, κι έχουν δέσει αριστουρ-

γηματικά με την μυθοπλασία.
Αφηγήτρια αυτής της
ιστορίας είναι η μικρή
κόρη μιας τέτοιας οικογένειας, που βιώνει
αυτού του είδους τις δυσκολίες, μια κατάσταση
πολύ συνηθισμένη για
πολλές οικογένειες της
εποχής εκείνης.
Η αφήγηση αυτή είναι
περισσότερο «γυναικοκεντρική», ένα είδος φόρος
τιμής στις γυναίκες αυτών των
οικογενειών, τις αφανείς
Ηρωίδες, που παραμένουν δυνατές σε μια
κοινωνία που δεν είναι φιλική απέναντί
τους, ειδικά τη δεκαετία του ’70.
Μια πολύ πειστική απόδοση των γεγονότων και της ατμόσφαιρας αυτής της εποχής, αλλά παρ’ όλη τη δυσάρεστη θεματολογία, η συγγραφέας μας θέλει να μας
στρέψει στην αισιόδοξη πλευρά του θέματος. Το πώς οι δυσκολίες της καθημερινής
ζωής, μας βοηθούν να ανακαλύψουμε
πόση δύναμη έχουμε μέσα μας. Κακά τα
ψέματα οι χαρακτήρες των ανθρώπων
διαμορφώνονται μέσα από τις δυσκολίες,
τα αδιέξοδα και τις εντάσεις που αντιμετωπίζουν στη ζωή. Η προσαρμογή στις
εκάστοτε καταστάσεις δεν γίνεται πάντα
με ευκολία, το αντίθετο μάλιστα, αλλά
αυτό γίνεται πάντα με την προοπτική πως
υπάρχει κι ένα αύριο, με την ελπίδα πως
μπορεί να είναι καλύτερο. Όσο δύσκολα κι
αν έχουν περάσει οι άνθρωποι, αντλούν
από μέσα τους τη δύναμη, δεν σταματούν

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

να ελπίζουν και παλεύουν για αυτό. Το
γεγονός πως μπορούν να ζήσουν καλύτερες μέρες είναι στο χέρι τους. Αυτό όμως
έχει σαν βασική προϋπόθεση πως πρέπει
να είμαστε δυνατοί, να συνεχίσουμε να
στεκόμαστε όρθιοι και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να μας παίρνει από κάτω,
πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι. Δεν πρέπει
να μένουμε στις άσχημες και δυσάρεστες
καταστάσεις που βιώνουμε, η ζωή προχωράει και αυτό πρέπει να κάνουμε κι
εμείς, να τα ξεπερνάμε και να τα αφήνουμε πίσω μας.
Όπως συνηθίζω εγώ να λέω, πως η ζωή
κάνει κύκλους, κάποιοι κλείνουν και παράλληλα κάποιοι νέοι ανοίγουν, και καλό
είναι να έχουμε κλείσει τους λογαριασμούς μας για να μπορούμε να κάνουμε
μια νέα αρχή.
Αξίζει να διαβάσετε αυτή την ιστορία, γιατί
η αλήθεια είναι πως η ζωή είναι το μεγαλύτερο σχολείο.

Η ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ
Η Κυριακή Πλαϊνάκη γεννήθηκε το 1950
στον Πειραιά. Σπούδασε ιστορία και λογοτεχνία σε ιδιωτικό κέντρο σπουδών στην
Αθήνα. Εργάστηκε για πολλά χρόνια στον
ιδιωτικό τομέα και παρακολούθησε σεμινάρια σε οικονομικά και τεχνικά θέματα.
Είναι παντρεμένη κι έχει δυο παιδιά. Ασχολείται με τη συγγραφή από νεαρή ηλικία.
Έργα της: “Μερόπη η Καππαδόκισσα” (Εκδόσεις Γαβριηλίδη, 2014), “Το πορτρέτο”
(Εκδόσεις Γαβριηλίδη, 2016), “ Έτσι έφυγε”
(Εκδόσεις Γαβριηλίδη, 2019)

ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ OPEL CORSA 1200cc του 2001
σε λογική τιμή. Τηλ. 6976684810
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΓΗΡΟΚΟΜΟΙ, ΟΙΚΙΑΚΕΣ
ΒΟΗΘΟΙ, ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ, BABYSITTER
ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ

Τηλ. 6940 699559

Παρέχουμε για φροντίδα ηλικιωμένων γηροκόμους, οικιακές
βοηθούς, Ελληνίδες-αλλοδαπές για Ν. Κορινθίας.
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Οι αντιπολεμικές «Τρωάδες» στην Ιταλία
Επέστρεψε από την Ιταλία η αποστολή της Σικυώνιας Σκηνής, αφού
πραγματοποίησε με επιτυχία δύο
θεατρικές παραστάσεις με τις Τρωάδες του Ευριπίδη στις 24 Σεπτεμβρίου 2022 στο Αμφιθέατρο του
“ISTITUTO.I.S..S..F.D.Sanctis”
και
στο Δημοτικό θέατρο της πόλης του
Sant’Angelo dei Lombardi, με την
οποία η πόλη του Κιάτου είναι αδελφοποιημένη από το έτος 1993. Παρά
τις αντικειμενικές δυσκολίες και παρακάμπτοντας πολλά εμπόδια, υλοποιήθηκε η πολιτιστική αυτή αποστολή μετά από επίσημη πρόσκληση του
πολύ σημαντικού πνευματικού Ιδρύματος της φίλης χώρας, στο οποίο
η κύρια κατεύθυνση σπουδών είναι
η κλασσική παιδεία και η μελέτη και
αξιοποίηση της Αρχαίας Ελληνικής
Γραμματείας. Πρόθεση της Διεύθυνσης του ISTITUTO.I.S..S..F.D.Sanctis
ήταν η παρουσίαση της τραγωδίας
του Ευριπίδη Τρωάδες στους σπουδαστές του εν λόγω ιδρύματος υπό
μορφήν θεατρικής παράστασης με
απόδοση του κειμένου στην ομιλούμενη σήμερα Ελληνική γλώσσα για
εκπαιδευτικό σκοπό. Οι διδάσκοντες
καθηγητές με την συμμετοχή των
διδασκομένων, προετοίμασαν το κατάλληλο πλαίσιο με μεθοδικότητα και
γνώση , έτσι ώστε η προσέγγιση να είναι οικεία και η παρακολούθηση του
έργου του Ευριπίδη εντελώς κατανοητή από τους συμμετέχοντες.
Υπήρξε υποδειγματική η παρουσίαση τόσο των Ιταλών καθηγητών και
βοηθών σπουδαστών στο εισαγωγικό
κομμάτι, όσον και από πλευράς των
φιλοξενουμένων συντελεστών της
Σικυώνιας Σκηνής, που είχαν την ευκαιρία να καταθέσουν την πολύμοχθη
και πολύχρονη εμπειρία τους στο πεδίο ερμηνείας της Αρχαίας Τραγωδίας
επί σκηνής.
Αξιοποιώντας τα υποκριτικά μεγέθη που είναι απαραίτητα, οδήγησαν
τον θεατή – σπουδαστή, δρώντας ,
σύμφωνα με τον Αριστοτελικό κανόνα, στην ευεργετική κάθαρση.
Συνταρακτικό προέκυψε το αποτέλεσμα της βιωματικής αυτής εμπειρί-

ας του συνόλου των συμμετεχόντων
και καθολική η ομολογία της συγκινησιακής μέθεξης η οποία λειτούργησε
ως καταλύτης ποιοτικής ανθρώπινης
προσέγγισης, μέσω μιας ανώτερης
πνευματικής διεργασίας.
Τα σημαντικότερα δεδομένα που
αποτυπώθηκαν σε όλη την πορεία της
ολοήμερης δράσης, δηλαδή, της θεωρητικής παρουσίασης - του θεάματος - της εκτίμησης συμπερασμάτων
- του διαλόγου – των εντυπώσεων,
ήταν συνοπτικά τα εξής:

α)Η ανάδειξη του πνευματικού
πλούτου της Αρχαίας τραγωδίας σε
συνάρτηση με το μέγεθος της αξίας
της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας,
για την οποία οι Ευρωπαίοι δηλώνουν
απερίφραστα ευγνώμονες…
β)η διαχρονικότητα του έργου του
Ευριπίδη και
γ)η απόλυτα επίκαιρη συσχέτιση
της υπόθεσης του έργου Τρωάδες
με την σημερινή συγκυρία, το τώρα,
που η λάθος διαχείριση των συνθηκών του από τους κρατούντες, δρομολογούν τις δυσμενείς εξελίξεις με
τα τρομερά αδιέξοδα για τον αδύναμο
άνθρωπο και τα τραγικά επακόλουθα
του αύριο.
Οι παράλογες και ολέθριες σκοπιμότητες που καθόρισαν τις συνθήκες
που προηγήθηκαν και οδήγησαν στην
καταστροφική απάνθρωπη βία του
Τρωικού πολέμου, υπήρξαν ανάλογες

των συνθηκών του Πελοποννησιακού πολέμου, του σημερινού πολέμου, όπως και κάθε πολέμου.
Όμως η ενεργοποίηση, της πολυετούς ανάπτυξης δεσμών των πόλεων Κιάτου και Sant’Angelo, μετά
το χρονικό χάσμα της οικονομικής
κρίσης και της πανδημίας, μπορεί να
αποφέρει μόνο οφέλη και για τις δύο
πλευρές.
Επαινετικός ήταν ο σχολιασμός των
Ιταλικών μέσων ενημέρωσης που
κάλυψαν το γεγονός υπογραμμίζοντας την ανθρωπιστική σημασία των
αδελφοποιήσεων. Η διαπίστωση αυτή
συνομολογήθηκε κατά την διάρκεια
και των δυο επίσημων συναντήσεων
των αντιπροσωπειών των δύο πόλεων όπου κατά την ανταλλαγή των
αφιερωμάτων και των προσφωνήσεων, ο Δήμαρχος της Ιταλικής πόλης
κ. Marco Marandino με ολόθερμα
αισθήματα φιλίας και αδελφοσύνης
έπλεξε το εγκώμιο της Ελλάδας και
της πόλης του Κιάτου με ενθουσιώδη λόγο και πλήθος ευχαριστίες για
την επίσκεψη και μορφωτική συνεργασία της Σικυώνιας αποστολής, ενώ
αντίστοιχα μηνύματα εγκάρδιας φιλίας, εκτίμησης και συνεργασίας σε
πολλούς τομείς εξέφρασε ο Έλληνας
εκπρόσωπος εκ μέρους του Δημάρχου Σικυωνίων κ. Σπύρου Σταματόπουλου.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΜΑΡΜΑΡΩΝ

Mάρµαρα • γρανίτες
φυσικά πετρώµατα

Μουσών 14,
Βέλο Κορινθίας
replayctt@gmail.com
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από τον ΛΕΩΝΙΔΑ ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟ

FRANK HERBERT

ΛΕΥΚΗ ΠΑΝΩΛΗ
Εκδόσεις : ΟΞΥ
Σελίδες : 704
ISBN : 978-960-436-809-9
Πρώτη Έκδοση : 1982
«Ας έχει το κρεβάτι του στης κόλασης
το σπιτικό για πάντα».
Παλιά Ιρλανδική κατάρα
Θα μπορούσατε να φανταστείτε έναν κόσμο χωρίς τις γυναίκες;
Μάλλον όχι· και γιατί άλλωστε;
Αν δεν υπάρχουν γυναίκες, δε θα υπάρχουν και παιδιά και αν δεν υπάρχουν
παιδιά, δε θα υπάρχει συνέχεια στο είδος
μας.
Ο μοριακός βιολόγος ‘Τζον Ρο Ο’Νιλ’, ιρλανδικής καταγωγής, ήταν ένας λαμπρός
επιστήμονας, που ζούσε και εργαζόταν
στην Αμερική με την οικογένειά του.
Ως άνθρωπος ήταν εργατικός, ευγενικός
ήπιος χαρακτήρας, αφοσιωμένος στην
επιστήμη και καλός οικογενειάρχης. Ως
ιρλανδός είχε αυτή την έμφυτη αντιπάθεια για τους Εγγλέζους, υποστηρικτής
της ιρλανδικής αντίστασης, χωρίς όμως
ιδιαίτερες εξάρσεις και φανατισμούς.
Σε μια επίσκεψη στην πατρίδα του, προκειμένου να συζητήσει κάποια δουλειά
που του προτείναν, έγινε τραγικός μάρτυρας της φρικτής δολοφονίας της γυναίκας
του και των δυο μικρών παιδιών του.
Ήταν η εποχή που ο ΙIRA προέβαινε σε
σειρά βομβιστικών επιθέσεων εναντίον
στόχων, εστιατορίων, μπυραριών και
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γενικά θέσεων όπου σύχναζαν Εγγλέζοι φαντάροι. Οι επιθέσεις αυτού
του τύπου ήταν ιδιαίτερα
συχνές εκείνη την εποχή και υποστηρίζονταν
από μεγάλο μέρος του
ιρλανδικού κοινού.
Όμως οι ενέργειες
αυτές είχαν και παράπλευρες απώλειες
αθώων πολιτών. Η
οικογένεια του Ο’Νιλ
δεν ήταν προφανώς
στόχος του IRA, αλλά ήταν
αυτό που λέμε «ήταν τη λάθος στιγμή στο
λάθος τόπο».
Μετά από το συμβάν αυτό ο κόσμος του
Ο’Νιλ άλλαξε εντελώς. Κυριευμένος από
την ανυπόφορη θλίψη του για την τραγική
απώλεια μετέτρεψε τον πόνο του σε πάθος για εκδίκηση.
Όμως η εκδίκηση έπρεπε να είναι οδυνηρή, να διαρκέσει χρόνο, να πονέσει πολύ.
Έτσι έφτιαξε έναν ιό που εξαπλώνεται
πολύ γρήγορα, δεν έχει αντίδοτο και εξοντώνει ακαριαία τις γυναίκες. Ναι, μόνο
τις γυναίκες, αφήνοντας έναν κόσμο στείρο να αργοπεθαίνει.
Στην ιστορία παρακολουθούμε τις επιπτώσεις του φονικού ιού στη συμπεριφορά ανθρώπων και κοινωνιών. Γιατί η
συνειδητοποίηση της ιδέας ότι ο κόσμος
θα τελειώσει με το θάνατο των τελευταίων ανθρώπων, άλλαξε τα πάντα στις κοινωνίες, στις ηγεσίες, στις θρησκείες, στη
συμπεριφορά των ανθρώπων.
Όλα όσα μέχρι εκείνη τη στιγμή θεωρούσαμε ότι αποτελούσαν τις ακλόνητες βάσεις του πολιτισμού μας και θα παρέμεναν
εσαεί ατάραχες, κατέρρευσαν με πάταγο
και νέες ηγεσίες, με νέους νόμους, ήρθαν
να καταλάβουν το κενό.
Παρά τα εκατομμύρια πτωμάτων, που
υποδηλώνει η ιστορία, το βιβλίο δεν έχει
οσμή θανάτου. Η προσπάθεια του συγ-

γραφέα είναι αφενός να
καταγγείλει την τυφλή
βία, τις επιπτώσεις της
οποίας κανείς δε μπορεί
να ελέγξει και να προεξοφλήσει, αλλά και να
διερευνήσει τις κοινωνικές αλλαγές, που αναγκαστικά ακολουθούν
τέτοια καταιγιστικά γεγονότα. Παράλληλα αφήνει
να διαφανεί, ανάμεσα στο
χάος και την απροκάλυπτη βία, ένα ψήγμα ελπίδας, μια διέξοδος ζωής.
Την εποχή που γράφτηκε το έργο αυτό
εντάχτηκε στην κατηγορία ‘Επιστημονική
Φαντασία’. Σήμερα μετά την επέλαση της
πανδημίας του Covid, μάλλον προφητικό
θα το λέγαμε.
Το βιβλίο, αν και ογκώδες, διαβάζετε ευχάριστα και θα σας κρατήσει σε αγωνία
μέχρι την τελευταία σελίδα.

Ο συγγραφέας
Ο Frank Patrick Herbert γεννήθηκε το
1920 στην Τακόμα της πολιτείας της Ουάσιγκτον, όπου και έζησε με τη σύζυγο και
τους δυο γιούς του. Η συγγραφική του
σταδιοδρομία ξεκίνησε το 1963, όταν το
περιοδικό «Analog» άρχισε να δημοσιεύει σε συνέχειες το «Dune», που γνώρισε
ευρύτατη αποδοχή από το αναγνωστικό
κοινό και απέσπασε τα μεγαλύτερα βραβεία του χώρου, Hugo και Nebula. Κεντρικό άξονα της θεματολογίας του αποτελούν η εξέλιξη του ανθρώπινου είδους,
η οικολογία και τα κοινωνικά συστήματα.
Ο Frank Herbert πέθανε το 1986, αφήνοντας πίσω του εκτενείς σημειώσεις
για τον κόσμο του «Dune». Βασισμένοι
σε αυτές, το 1999 ο γιος του συγγραφέα,
Brian Herbert, και ο γνωστός συγγραφέας του χώρου Kevin J. Anderson δημιούργησαν μια νέα τριλογία, που αποτελεί
προοίμιο του κλασικού «Dune».

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
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Για την παρουσίαση του βιβλίου του με
τίτλο «Το μαγαζί των Χριστουγέννων»
ετοιμάζεται ο αγαπητός φίλος της εφημερίδας μας και πρόεδρος της Νέας Διάπλασης Μπολατίου, Μπάμπης Ανδρικόπουλος. Σύμφωνα με πληροφορίες
το βιβλίο θα παρουσιαστεί την Κυριακή
20 Νοεμβρίου στον φιλόξενο χώρο
του Πολιτιστικού Κέντρου Μπολατίου.
«Στο βιβλίο», που αποτελεί ένα θαυμάσιο δώρο, «παρουσιάζονται με χαλαρό
και αληθινό τρόπο οι βιοποριστικές
προσπάθειες των μελών μιας μέσης
ελληνικής οικογένειας, με φόντο ένα
μαγαζί εποχιακών ειδών, σαν αυτά που
ξεφύτρωναν ξαφνικά τις περασμένες
δεκαετίες, λίγο πριν τις γιορτές και σαν
διάττοντες αστέρες εξαφανίζονταν με τα
πρώτα κρύα του Γενάρη.
Τα μαγαζιά αυτά μετά από σκληρή προσπάθεια, αποτέλεσαν σημαντικό παράγοντα οικονομικής βελτίωσης για τους
ιδιοκτήτες τους και τώρα πια αποτελούν
τρυφερές αναμνήσεις. Ανάμνηση δυνατή
και ανεξίτηλη είναι πλέον και ο δικός μας
άνθρωπος που ήταν εμπνευστής τους».
(Από την παρουσίαση στο
οπισθόφυλλο του βιβλίου)

ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ
ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ - ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ
• ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ • ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ • ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ
• PARK PILOT • ΓΡΥΛΟΙ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ • ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ
ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ

κιν. 6948 104163-65, fax:211 7702882
ΠΟΥΛΙΤΣΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ - e-mail: drososservice@gmail.com

gnomipoliton@gmail.com
gnomipoliton.com

ISSN: 2732-7973

Δ/νση: ΠΕΟ Κορίνθου-Πατρών, Βραχάτι, 20006
Τηλ. επικ.: 6972-322441
Εκδότης - Ιδιοκτήτης - Υπεύθυνος σύμφωνα με το νόμο:
Χρήστος Βαλασόπουλος
Τα ενυπόγραφα άρθρα δεν εκφράζουν θέσεις της εφημερίδας

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

23

ΤΡΙΤΗ 0 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022

- Ακοολογικός έλεγχος
παίδων & ενηλίκων

- Έλεγχος λαβυρινθικής
λειτουργίας (Ίλιγγος/Ζάλη)

- Εκτίμηση εμβοών (βουητά)
και ροχαλητού

- Ενδοσκοπικός έλεγχος
ρινός, φάρυγγα, λάρυγγα
και ώτων

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡ.

ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΚΟ

ΚΟΡΑΝΤΑΝΗΣ

ΙΑΤΡΕΙΟ

ΙΑΤΡΟΣ - ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ

Βλάσιος Ιωαν. Μπάρτζης

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

Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος
Ενηλίκων και Παίδων

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

∆ΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

GRAPHIC DESIGN STUDIO

| 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

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

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

