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Η σελίδα του Λέωντος...

Το τηλέφωνο του αρχηγού της σπείρας χτυπά δαιμονισμένα.
Ο μπόσης, που έπινε τον πρωινό του καφέ αμέριμνος, το σηκώνει νευριασμένος.

Καλημέρα αρχηγέ, τον πρόλαβε ο υπαρχηγός του.
Τι θες πρωινιάτικα ρε Μακρυχέρη.
Να κάνουμε καμιά  δουλειά αφεντικό, σκουριάσαμε από την καραντίνα.
Καλά παιδί μου, θα πάμε να κλέψουμε το νοσοκομείο.
Και τι να πάρουμε αφεντικό, τους αρρώστους ή τις νοσοκόμες.
Τα στρώματα ρε ζωντόβολο, έμαθα ότι φέραν καινούργια για να αλλάξουν τα 
παλιά.
Μπράβο αφεντικό καλή ιδέα.
Τα υποστελέχη πράγματι έκλεψαν τα στρώματα και τα πήγαν στον αρχηγό.
Τι είναι αυτά ρε Μακρυχέρη.
Τα στρώματα που μας πρόσταξες αρχηγέ.
Αυτά βρε μπουνταλά είναι τα παλιά.
Και πως να τα ξεχωρίσουμε αρχηγέ, όλα έμοιαζαν.
Άμετε στα τσακίδια, παλιοηλίθιοι. Και τα στρώματα να τα πετάξετε στο ποτάμι, μη 
μας πιάσουν για το τίποτα.
Αυτή είναι η μικρή ιστορία των απολεσθέντων στρωμάτων και πεταμένων στις 
εκβολές ποταμού της βορείου Ελλάδος, σύμφωνα με την αφήγηση της διοίκησης 
του νοσοκομείου.
Τα στρώματα ευτυχώς ευρέθησαν και επιστράφηκαν στο νοσοκομείο!!!

Αν κάτι με ενόχλησε ιδιαίτερα στα 
γεγονότα της Νέας Σμύρνης δεν 

ήταν ο αστυνομικός(!) που έδερνε το 
νεαρό (συμβαίνουν και στις καλύτε-
ρες οικογένειες αυτά), αλλά η προ-
σπάθεια συγκάλυψης στη συνέχεια με 
το μύθευμα περί 30 αόρατων ταρα-
ξιών, που έγιναν σαράντα αργότερα. 
Δεν καταλαβαίνει άραγε η κυβέρνη-
ση, η αστυνομία , για τα κανάλια δεν 
τίθεται θέμα, ότι με αυτό τον τρόπο η 
αξιοπιστία τους έχει κατέβει κάτω από 
το μηδέν ή νομίζουν ότι όλοι οι Έλλη-
νες τρώμε τηλεορασόχορτο!!!

Και κάτι ακόμη. Το φάκελο αυτού 
του δυστυχή, που τον ξυλοφορ-

τώσανε, τον είχαν πρόχειρο στο τρα-
πέζι της κουζίνας και τον δημοσιοποί-
ησαν (είναι ποινικό αδίκημα αν δεν 
κάνω λάθος), εκείνον του Λιγνάδη 
που τον είχαν παρατεταμένο και δεν 
τον βρίσκανε;
Μια μικρή απορία την έχω!!!

Σοβαρή συζήτηση στη Βουλή διε-
ξήχθη μεταξύ των πολιτικών αρ-

χηγών για την ποιότητα του δημόσι-
ου διαλόγου. Αν είχαν κατανοήσει το 
ρηθέν «ο αναμάρτητος πρώτος τον 
λίθον βαλέτω», μάλλον θα έπρεπε να 
σφυρίζουν αδιάφορα, αντί να αλλη-
λοκατηγορούνται.
Όσο για τον ‘αναμάρτητο’, τον ψά-
χνουμε!!!

Υπουργός της κυβέρνησης προσέ-
λαβε μετακλητούς συμβούλους 

(άφθονους) για να τον συμβουλεύουν 
με τις συμβουλές τους και αυτοί προ-
σέλαβαν ιδιωτική εταιρεία, που δίνει 
συμβουλές,  για να τους συμβουλέψει 
με τι συμβουλές  θα συμβουλέψουν 
τον υπουργό. Καταλάβατε η να το 
πούμε απλούστερα. Λεφτά υπάρχουν 
για όσους έχουν τη σωστή μασέλα!!!

Δεν ξέρω αν το έχετε προσέξει, 
αλλά όσο αυστηρότερα τα μέτρα 

τόσα περισσότερα τα κρούσματα, η το 
αντίθετο; 
Έχω τελείως μπερδευτεί!!!

Μπήκαμε αισίως στο δεύτερο 
χρόνο εγκλεισμού. Φοβάμαι ότι 

όταν με το καλό μας ελευθερώσουν, 
πιθανότατα θα έχουμε ξεχάσει να κυ-
κλοφορούμε. Σαν κάτι πουλάκια στο 
κλουβί που αν μείνουν πολύ καιρό 
συνηθίζουν και δε θέλουν να φύγουν 
!!! 

Ένα χρόνο χρειάστηκε η καλή μας 
κυβέρνηση για να μας ανακοι-

νώσει ότι θα ενισχύσει το ΕΣΥ (το τι 
θα κάνει τελικά, είναι άλλο πράγμα), 
εφαρμόζοντας το δόγμα ότι «Όποιος 
βιάζεται σκοντάφτει» και «Το καλό 
αργεί να γίνει».
Είπαμε «Σπεύδε βραδέως» γιατί «Η 
βιασύνη είναι του διαβόλου» και κα-

κώς γκρινιάζετε μερικοί.
Τόσοι σοφοί τζάμπα τα λέγανε.
Βέβαια υπάρχει και το «Δεν έχει νό-
ημα να επείγεσαι, το σημαντικό είναι 
να προλαβαίνεις» αλλά εντάξει να μη 
φορτωθούμε και με παροιμίες!!!

Σ’ αυτές τις διερευνητικές με τον 
Ερντογάν, εκτός από τεχνικές κα-

ταστολής κοινωνικών αντιδράσεων,  
συζητάνε και κάτι άλλο, γιατί δε βλέ-
πω αλλού αποτελέσματα!!!

Πρόβλημα παχυσαρκίας στα παι-
διά σχολικής ηλικίας διαπίστωσε 

το υπουργείο παιδείας και έλαβε τα 
κατάλληλα μέτρα.
Έκοψε τα σχολικά γεύματα που είχαν 
καθιερωθεί στα χρόνια της κρίσης 
(που συνεχίζεται).
Μπορεί να πεινάσουν κάμποσα, αλλά 
από σιλουέτα μοντέλα. Εεεεεε!!!

Μάχαιραν έδωκας μάχαιραν θα 
λάβεις» ή πιο απλά «η βία φέρνει 

βία». Γνωστά και χιλιοειπωμένα λόγια. 
Τώρα γιατί δεν το καταλαβαίνουν στην 
κυβέρνηση, θέλει ψάξιμο!!!

Την ώρα που ο πρωθυπουργός μας 
επαινούσε την ταχύτητα και την 

ποιότητα του internet στη χώρα μας, 
έπεσε το δίκτυο.
Εντάξει δε αποδεικνύεται βέβαια ότι 
είναι καντέμης, αλλά πολλές ενδεί-
ξεις δε μαζεύονται βρε παιδιά???

Η κα Μέρκελ δήλωσε ότι θα εμβο-
λιαστεί όταν έρθει η σειρά της και 

μάλιστα χωρίς κάμερες. 
Είναι φανερό ότι στη Γερμανία δεν 
έχουν περισσευούμενες δόσεις εμβο-
λίου, όσο για τις κάμερες, ας είχε το 
μπούστο του δικού μας και τα λέγαμε.  
Ίσα κι όμοια κα Μέρκελ, μην τρελα-
θούμε κιόλας!!!

Μετά την καταστροφική  φωτιά 
στο Μάτι αποφασίστηκε να κα-

τεδαφιστούν όλα τα αυθαίρετα που 
κλείνουν την πρόσβαση στη θάλασσα. 
Λογική απόφαση.
Πρόσφατα η κυβέρνηση ανέστειλε τις 
κατεδαφίσεις επ’ αόριστον, υποθέτω 
μέχρι να νομιμοποιηθούν και να μεί-
νουν στη θέση τους.
Άλλωστε οι εκλογές πέρασαν και όσοι 
ήταν να ψηφίσουν ψήφισαν. Τώρα θα 
ασχοληθούμε με τις επόμενες!!!

Είχα μια απορία γιατί δεν προχω-
ράει εκείνη η επένδυση στο Ελλη-

νικό (το μεγάλο καζίνο για όσους δεν 
κατάλαβαν). Μετά τις αποκαλύψεις 
για τη δράση του γνωστού σκηνοθέτη 
και την ερμηνεία του επίσης γνωστού 
ποινικολόγου, όλα ξεκαθάρισαν. Σε-
ξουαλικοί οι λόγοι τελικά.
Φοβούνται, λέει, οι επενδυτές μην 
τους …. παρενοχλήσουν!!!

Λ.Σ. (15/03/2021)

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

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
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Α
ναθερμάνθηκαν οι ελπίδες 
των ελαιοκαλλιεργητών στην 
Κορινθία για τον χαρακτη-
ρισμό της ελιάς Μανάκι ως 

Π.Ο.Π., μετά από σχετικές ανακοι-
νώσεις του Κορίνθιου υφυπουργού 
Ανάπτυξης Χρίστου Δήμα.

Η κατοχύρωση της ποικιλίας Μανά-
κι ως προϊόντος Π.Ο.Π. αποτελεί ένα 
πάγιο αίτημα των καλλιεργητών ελιάς 
στην Κορινθία, μιας και η ποικιλία 
αυτή είναι κατεξοχήν κορινθιακή με 
ιδιαίτερα τοπικά χαρακτηριστικά που 
αποτυπώνονται στην υφή, στη γεύση 
και το άρωμα του παραγόμενου ελαι-
όλαδου.

Σύμφωνα λοιπόν με όσα ανέφερε 
στο twitter ο υφυπουργός Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων Χρίστος Δήμας: «Η 
ποικιλία ελιάς Μανάκι είναι μια παρα-
δοσιακή-διαχρονική καλλιέργεια στην 
ευρύτερη περιοχή της Κορινθίας. Με 
τον πρόεδρο του ΕΛΓΟ Δήμητρα κ. Χα-
ρουτουνιάν εξετάζουμε το ενδεχόμενο 
χαρακτηρισμού της ως προϊόν Π.Ο.Π. 
προς όφελος των καλλιεργητών».

Η ποικιλία μανάκι ωριμάζει με αρ-
γούς ρυθμούς και η καλύτερη εποχή 
για τη συγκομιδή της είναι από το τέλος 
Ιανουαρίου μέχρι τις αρχές του Φε-
βρουαρίου. Ο καρπός της έχει μεσαίες 
διαστάσεις με οβάλ σχήμα. Το βάρος 
της ποικίλει από 2.2 έως 2.9 γραμμά-
ρια. Αυτό που χαρακτηρίζει το δέντρο 
Μανάκι είναι ότι αντέχει σε υψηλό 
υψόμετρο, όπου άλλες ποικιλίες εκτός 
από την Αθηνολιά δε μπορούν να απο-
δώσουν. Είναι ανθεκτική στο κρύο και 
στους ισχυρούς ανέμους. Συναντάται 
και με τα ονόματα Μανάκι, Κορινθια-
κή, Γλυκομανάκι, Γλυκομανακολιά.

Διαδικτυακές συναντήσεις με τον 
πρόεδρο της ΕΛΓΟ - Δήμητρα

Στο πλαίσιο των παραπάνω ενεργει-
ών ο υφυπουργός ανάπτυξης πραγ-
ματοποίησε δύο διαδοχικές τηλεδι-
ασκέψεις με τον Πρόεδρο του ΕΛΓΟ 
Δήμητρα, Σέρκο Χαρουτουνιαν, όπου 
συζήτησαν τις προοπτικές του Κοριν-
θιακού Ελαιόλαδου. 

Οι δύο άνδρες συμφώνησαν ότι το 
λάδι της Κορινθίας αποτελεί διαχρο-
νικά ένα ανταγωνιστικότατο προϊόν 
διεθνώς χάρη στην ποιότητα του, τους 
καλλιεργητές & παραγωγούς αλλά και 
λόγω της μοναδικότητας των εδαφών 
μας. Επιπλέον διαπίστωσαν ότι μπορεί 
να αξιοποιηθεί η άριστη ποιότητα του 
ελαιολάδου, προς όφελος των αγρο-
τών και των οικογενειών τους και 

ότι η προοπτική της ανάδειξης του σε 
προϊόν Προστατευόμενης Ονομασίας 
Προέλευσης (Π.Ο.Π.) θα έχει ευεργε-
τικά οικονομικά, κοινωνικά και περι-
βαλλοντικά αποτελέσματα για όλη την 
Κορινθία.

Τι σημαίνει Π.Ο.Π.
Ως προστατευόμενη ονομασία προ-

έλευσης (ΠΟΠ) νοείται το όνομα μιας 
περιοχής, που χρησιμοποιείται στην 

περιγραφή ενός αγροτικού προϊόντος 
που παράγεται σε αυτήν και η ποιότη-
τα του ή τα χαρακτηριστικά οφείλονται 
κυρίως ή αποκλειστικά στο γεωγρα-
φικό περιβάλλον. 

Το καθεστώς για την προστασία των 
γεωγραφικών ενδείξεων και των ονο-
μασιών προέλευσης των γεωργικών 
προϊόντων θεσπίστηκε από την Ευρω-
παϊκή Ένωση το 1992 με τον κανονι-
σμό 2081/92.

Χρίστος Δήμας: Ενέργειες για τον 
χαρακτηρισμό της ελιάς Μανάκι ως Π.Ο.Π.
Ένα πάγιο αίτημα των ελαιοκαλλιεργητών της Κορινθίας συζητείται για πρώτη φορά σοβαρά

ΖΑΡΚΟΣ Α.Ε.Β.Ε.
Εμπορία & Επεξεργασία Κρεάτων

Πετμεζά 419, 20200 Κιάτο, Κορινθία

τηλ.: 27420 25272, 27420 24272
κιν.: 6944 507 171  fax: 27420 23964
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Γ. Ψυχογιός: Να 
επανέλθουν οι εξετάσεις 
και οι άδειες των 
ηλεκτρολόγων στην 
Κορινθία
Ο Βουλευτής Κορινθίας ΣΥΡΙΖΑ-
ΠΣ, Γιώργος Ψυχογιός, κατέθεσε 
ως Αναφορά προς το αρμόδιο 
Υπουργείο, έγγραφο του Σωματείου 
Ηλεκτρολόγων Εγκαταστατών Ν. 
Κορινθίας, όπως του κοινοποιή-
θηκε από το Εργατικό Κέντρο Κο-
ρίνθου,  με το οποίο επισημαίνουν 
τη μεγάλη ανάγκη συγκρότησης 
επιτροπών για την αδειοδότηση 
Ηλεκτρολόγων στο Νομό.
 Προτείνουν συγκεκριμένα την 
πραγματοποίηση των εξετάσεων 
στην Κορινθία όπου υπάρχουν όλες 
οι απαιτούμενες προδιαγραφές στις 
εγκαταστάσεις του Τεχνικού Λυκεί-
ου Κορίνθου που διαθέτει κατάλ-
ληλες αίθουσες για την θεωρητική 
εξέταση των ηλεκτρολόγων, αλλά 
και την υλικοτεχνική υποδομή για 
την πρακτική τους εξέταση.
Ως εκ τούτου, ζητάμε να αναλη-
φθούν άμεσα πρωτοβουλίες από 
τον αρμόδιο Υπουργό και στηρίζου-
με το αίτημα του Σωματείου και του 
Εργατικού Κέντρου Κορίνθου, ώστε 
να ξεκινήσουν οι εξετάσεις για τους 
ηλεκτρολόγους στην Κορινθία και 
να εκδίδονται οι απαραίτητες άδειες 
για την άσκηση του επαγγέλματος. 
Γιατί στη δύσκολη συγκυρία που 
διανύουμε είναι απαράδεκτο να 
παραμένουν ηλεκτρολόγοι άνεργοι 
και χωρίς επαγγελματικά δικαιώμα-
τα, την ίδια στιγμή που επιχειρήσεις 
δεν  μπορούν να τους προσλάβουν 
και να λειτουργήσουν εύρυθμα 
λόγω μη πραγματοποίησης αυτής 
της διαδικασίας, την στιγμή μάλιστα 
που υπάρχουν όλες οι αναγκαίες 
προϋποθέσεις υλοποίησης της 
στους χώρους του Τεχνικού Λυκεί-
ου Κορίνθου.  

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Στη Βουλή το θέμα της κλειστής Διώρυγας Κορίνθου 
από 26 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

Τ α τεράστια οικονομικά προβλήματα που δημιουργεί στην 
εταιρεία διαχείρισης (ΑΕΔΙΚ) και στους εργαζόμενους το 
κλείσιμο της διώρυγας της Κορίνθου φέρνουν στη Βουλή 

26 Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία με πρωτο-
βουλία του Βουλευτή Β΄ Πειραιά Τρύφωνα Αλεξιάδη.

Το φαινόμενο της κατάπτωσης βράχων - που κατά το παρελ-
θόν αντιμετωπιζόταν από τις όλες τις διοικήσεις με ίδια μέσα 
της εταιρείας - δεν έχει αντιμετωπιστεί εδώ και ένα δίμηνο με 
αποτέλεσμα η Διώρυγα να παραμένει κλειστή, χωρίς χρονοδι-
άγραμμα επαναλειτουργίας, με συνέπεια την τραγική υστέρηση 
εσόδων της Εταιρείας, την ανασφάλεια των εργαζομένων, την 
παρεμπόδιση της ασφαλούς ναυσιπλοΐας και την αύξηση του κό-
στους ιδιαίτερα των πλοίων από την Αδριατική προς τον Εύξεινο 
Πόντο που αναγκάζονται να πραγματοποιήσουν τον διάπλου της 
Πελοποννήσου. Παρά τις εξαγγελίες του Υπουργείου Υποδομών 
και Μεταφορών μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει τίποτα ώστε να ξε-
κινήσουν οι εργασίες.

Οι Βουλευτές αναφέρονται στην ανοδική πορεία που κατέγρα-
ψαν τα οικονομικά μεγέθη της εταιρείας, κατά την περίοδο της 
διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, στις πολιτικές εξωστρέφειας που εφάρ-
μοσε καθώς και στα μέτρα που ελήφθησαν για την αντιμετώπιση 
του φαινομένου των καταπτώσεων των πρανών.

Ερωτούν δε τα Υπουργεία Οικονομικών και Υποδομών και 
Μεταφορών

Πόση είναι συνολικά μέχρι σήμερα η απώλεια εσόδων;
Έχουν ληφθεί μέτρα για την απρόσκοπτη μισθοδοσία του προ-

σωπικού της Εταιρείας;
Ποια μέτρα προτίθεται να ληφθούν ώστε η Διώρυγα να δοθεί 

άμεσα στην ναυσιπλοΐα; Υπάρχει χρονοδιάγραμμα επαναλει-
τουργίας ;

Πόσος είναι ο ακριβής όγκος των χωμάτων κατά την κατά-
πτωση της 15ης/1/2021 αλλά και της τελευταίας και μεγαλύτερης 
της 3ης/2/2021;

Τα πλωτά μέσα που διαθέτει η Α.Ε.ΔΙ.Κ. είναι αξιόπλοα και 
συντηρημένα ώστε να προβούν στην απομάκρυνση των χωμά-
τινων όγκων;

Γιατί μέχρι σήμερα δεν έχει αξιοποιηθεί η πείρα των εργαζο-
μένων, ώστε τάχιστα να αποκατασταθεί η ναυσιπλοΐα;

Τι είχε προηγηθεί
Της κατάθεσης της ερώτησης στη Βουλή είχε προηγηθεί επί-

σκεψη κλιμακίου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Κορινθίας στη Διώρυγα Κο-
ρίνθου όπου συνομίλησαν με τους εργαζομένους.

Συγκεκριμένα, κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Κορινθίας αποτελού-
μενο από τον βουλευτή Κορινθίας, Γιώργο Ψυχογιό, τον συντονι-
στή της ΝΕ, Χαράλαμπο Κασίμη και τα μέλη της ΟΜ Λουτρακίου-
Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων, Γιάννη Σκλία και Θανάση Σπάνο 
επισκέφθηκαν τα γραφεία της ΑΕΔΙΚ ΑΕ και συναντήθηκαν με 
εκπροσώπους τω εργαζομένων και της Διοίκησης σχετικά με 
τα τρέχοντα ζητήματα αλλά και τις προοπτικές της Διώρυγας της 
Κορίνθου. 

Στις πολύ ουσιαστικές και εποικοδομητικές συζητήσεις που 
έγιναν τέθηκαν τα αιτήματα και οι προτάσεις του Σωματείου των 
εργαζόμενων και της Διοίκησης της ΑΕΔΙΚ, αλλά και οι θέσεις 
και σχετικές παρεμβάσεις του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Κορινθίας εντός κι 
εκτός Βουλής.  

Με αφορμή την πρόσφατη κατάπτωση των πρανών και τα μέ-
τρα αντιμετώπισης του ζητήματος, το κλιμάκιο έθεσε την ανάγκη 
να αποκατασταθούν τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί 
με ουσιαστικά και στοχευμένα έργα από τα αρμόδια Υπουργεία, 
αλλά την ίδια στιγμή  να υπάρξει σύντομα επαναλειτουργία του 
καναλιού μέσα από παρεμβάσεις με ίδια μέσα της Διώρυγας και 
με βάση όλα όσα προβλέπονται για να καθαριστεί το σημείο των 
καταπτώσεων, όπως ακριβώς έγινε αποτελεσματικά και τ0 2018 
όταν είχε δημιουργηθεί το ίδιο πρόβλημα.  

Τονίστηκε, λοιπόν, τόσο η βραχυπρόθεσμη αντιμετώπιση του 
ζητήματος, καθώς υπάρχουν πιεστικοί λόγοι που το επιβάλλουν 
τόσο οικονομικοί με την απώλεια εσόδων για το κράτος, όσο και 
εμπορικοί και ναυσιπλοΐας για τους πελάτες της Διώρυγας, αλλά 
κυρίως εργασιακοί για την διασφάλιση της μισθοδοσίας και των 
θέσεων εργασίας του προσωπικού, όπως διατυπώνεται και από 
τους ίδιους τους εργαζόμενους στις επιστολές που κοινοποίη-
σαν. 

Συζητήθηκε εξάλλου και το αναπτυξιακό σχέδιο για την αξι-
οποίηση όλων των δυνατοτήτων της Διώρυγας υπό δημόσιο 
έλεγχο και προς όφελος των τοπικής κοινωνίας, του Νομού 
συνολικά αλλά και της χώρας, στο δεύτερο σε επισκεψιμότητα 
αξιοθέατο μετά την Ακρόπολη.  

Τέλος, επισημάνθηκε η σημασία της Διώρυγας για την ανα-
πτυξιακή πορεία της περιοχής και του Νομού, αλλά και η ιστο-
ρική και πολιτιστική της διάσταση που είναι τεράστια και πρέπει 
να αναδειχτεί.
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Ανατολική Κορινθία: Προγραμματικές από 
την Περιφέρεια για τις πυρόπληκτες περιοχές
Οι δύο συμβάσεις αφορούν έργα δημοτικής οδοποιίας και η τρίτη αντιπλημμυρικά έργα

Αυτοψία στο αντιπλημμυρικό έργο του Μαψού από τον Τάσο Γκιολή

Τ ρεις προγραμματικές συμβάσεις για έργα στις πυρό-
πληκτες περιοχές του Δήμου Κορινθίων υπέγραψε ο 
περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας στα 
Αθίκια, με τον δήμαρχο Βασίλη Νανόπουλο, παρουσία 

του Αντιπεριφερειάρχη Κορινθίας Τάσου Γκιολή.
Οι δύο συμβάσεις αφορούν έργα δημοτικής οδοποιίας και η 

τρίτη αντιπλημμυρικά έργα στις περιοχές του Δήμου Κορινθίων 
που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του περυσινού καλοκαιριού.

Ο περιφερειάρχης, ο οποίος είχε και συναντήσεις με φορείς 
της περιοχής, γνωστοποίησε παράλληλα, ότι με τις εκπτώσεις 
που προέκυψαν από τα πιο πάνω έργα -που θα υλοποιήσει η 
Π.Ε. Κορινθίας- θα κατασκευαστεί ο κόμβος στο Γκα, στην παλιά 
εθνική οδό.

Αυτοψία στο Μαψό
Στα έργα αποκατάστασης των ζημιών που προκλήθηκαν στη 

διασταύρωση του δρόμου στο Μαψό με την εθνική οδό Κορίν-
θου – Άργους, τόσο στο δρόμο, όσο και στο παρακείμενο ρέμα, 
πραγματοποίησαν αυτοψία  ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοριν-
θίας Τάσος Γκιολής και ο Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών Κοριν-
θίας – Αργολίδας Χάρης Βυτινιώτης, την Πέμπτη 11 Μαρτίου.

Στο συγκεκριμένο σημείο, όπου η κακοκαιρία «Ζορμπάς» το 
Σεπτέμβριο του 2018 είχε προκαλέσει σημαντικά προβλήματα, 
γίνεται κατασκευή αντιπλημμυρικού έργου, με προϋπολογισμό 
350.000 ευρώ.

Ικανοποιημένος για το εν λόγω έργο δήλωσε από την πλευρά 
του ο πρόεδρος της Τ.Κ. Μαψού Χ. Οικονόμου, ο οποίος εξέ-
φρασε ευχαριστίες για το ενδιαφέρον της περιφερειακής Αρχής 
να δοθεί λύση σε ένα σημαντικό πρόβλημα, καθώς -όπως ση-
μείωσε- στο συγκεκριμένο ρέμα καταλήγουν πολλά μικρότερα 
ρέματα από περιοχές όπως τα Αθίκια και το Χιλιομόδι με συνέ-
πεια να πλημμυρίζει συνιστώντας κίνδυνο για ανθρώπινες ζωές 
και για περιουσίες.

ΑΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ W.C.

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ 
ΕΝΤΟΜΩΝ

ΓΡΑΦΕΊΑ 
W.C.  

ΚΑΦΕΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΊΑ 
ΕΣΤΊΑΤΟΡΊΑ 

ΠΑΊΔΟΤΟΠΟΊ 
ΓΥΜΝΑΣΤΉΡΊΑ 
ΚΟΜΜΩΤΉΡΊΑ 

ΠΑΊΔΊΚΑ ΡΟΥΧΑ 
ΥΠΟΔΉΜΑΤΑ 

ΑΝΔΡΊΚΑ-ΓΥΝΑΊΚΕΊΑ ΡΟΥΧΑ 
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Ανακαινίζεται το Γηροκομείο της Ιεράς Μητρόπολης
H άριστη συνεργασία του Μητροπολίτη με τον Αντιπεριφερειάρχη Τάσο Γκιολή γεννά καρπούς

Ε
να πάγιο αίτημα της Ιεράς Μη-
τρόπολης Κορίνθου, η ανα-
καίνιση του Γηροκομείο δρο-
μολογείται σύμφωνα με όσα 

ανακοινώθηκαν κατά την επίσκεψη 
του αντιπεριφερειάρχη Κορινθίας Τά-
σου Γκιολή στον Μητροπολίτη Κορίν-
θου κ.κ. Διονύσιο.

Κατά την διάρκεια της επισκέψε-
ως που πραγματοποιήθηκε σε θερμό 
κλίμα ο Σεβ. Ποιμενάρχης μας και ο 
κ. Αντιπεριφερειάρχης αντάλλαξαν 
απόψεις για θέματα που αφορούν την 
Τοπική Κοινωνία της Κορινθίας, την 
Εκκλησία και την τρέχουσα επικαι-
ρότητα, καθώς και για το θέμα του 
Εκκλησιαστικού Γηροκομείου Κορίν-
θου «Το έργον του Αποστόλου Παύ-
λου». Σύμφωνα με όσα ειπώθηκαν, 
με ενέργειες του Περιφερειάρχου Πε-
λοποννήσου κ. Παναγιώτη Νίκα, των 
Αντιπεριφερειαρχών κ. Αναστασίου 
Γκιολή, κ. Αθήνας Κόρκα, και πολλών 
Συμβούλων της Περιφέρειας εντάσ-
σεται επιτέλους σε Πρόγραμμα ΕΣΠΑ, 
προκειμένου να ανακαινισθεί και να 
υπερδιπλασιαστεί η χωρητικότητά 
του, ώστε να καλυφθούν οι αυξημέ-
νες ανάγκες της Κορινθίας μας στον 
τομέα προστασίας υπερηλίκων.

Ο Μητροπολίτης Κορίνθου τόνι-
σε ότι κατά τα 15 έτη Ποιμαντορίας 
του στην Κόρινθο παρέμεινε από την 
αδιαφορία των «αρμοδίων» «όνειρο 
απατηλό», ευχαριστώντας παράλληλα 
τον κ. Γκιολή για την ευγενική επίσκε-

ψή του και τον κόπο να τον ενημερώ-
σει.

Μάλιστα τον παρακάλεσε να διαβι-
βάσει στον Περιφερειάρχη κ. Νίκα και 
τους συνεργάτες τους τις ευχαριστίες 
του και ευχήθηκε ο Θεός, να τους χα-
ρίζει «καλή Τεσσαρακοστή», υγεία, 
φώτιση και επιτυχία στα καθήκοντά 
τους.

Συνάντηση για τους εορτασμούς 
των 200 ετών

Λίγες μέρες αργότερα ο Σεβ. Μη-
τροπολίτης κ. Διονύσιος επισκέφτη-
κε τον Αντιπεριφερειάρχη Κορινθίας 
κ. Αναστάσιο Γκιολή στα Γραφεία της 
Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας 
σε κοινή συνάντηση και με τον Δή-
μαρχο Κορινθίων κ. Βασίλειο Νανό-
πουλο.

Κατά την διάρκεια της συνάντησης 
των τριών επικεφαλής των Θεσμι-
κών Φορέων του Τόπου μας συζη-
τηθήκαν οι τρόποι με τους οποίους 
θα πραγματοποιηθούν καλύτερα οι 
προγραμματισμένες Εορταστικές Εκ-
δηλώσεις για την Ιστορική Επέτειο 
των 200 χρόνων από την Επανάστα-
ση του 1821. 



Σ
υγχαρητήρια απευθύνει ο Δή-
μαρχος Βασίλης Νανόπουλος 
στους δημότες που με την διά-
θεση, την πράξη και την συνεί-

δησή τους οδήγησαν στην επιτυχία της 
ανακύκλωσης ενδυμάτων και υποδη-
μάτων, τον πρώτο χρόνο υλοποίησης 
της στο δήμο Κορινθίων. Οι «κόκκινοι 
κάδοι» μπήκαν στην καθημερινότητα 
των Κορινθίων τον Μάιο του 2020. Το-
ποθετήθηκαν, για αρχή, σε σημεία της 
πόλης της Κορίνθου προκειμένου να 
καταγράψουν την ανταπόκριση των πο-
λιτών και την συμμετοχή τους σε αυτό 
το είδος της ανακύκλωσης.

 Η «κόκκινη» ανακύκλωση  είναι 
επωφελής προς το περιβάλλον αφού 
τα είδη αυτά δεν καταλήγουν στα σκου-
πίδια, ανταποδοτική προς την κοινωνία 
αφού προσφέρει μεγάλο μέρος των 
ενδυμάτων και υποδημάτων που συ-

γκεντρώνονται σε πολίτες που τα έχουν 
ανάγκη, ανταποδοτική προς το δήμο 
Κορινθίων αποδίδοντας στο κοινωνικό 
παντοπωλείο του χρηματικό ποσό κάθε 

μήνα αλλά και ποσότητα ειδών  για την 
κάλυψη ενδεχόμενων αναγκών σε δη-
μότες του. 

Σήμερα ένα χρόνο σχεδόν μετά, τα 

στοιχεία που κοινοποιεί η εταιρία στο 

δήμο, μας προσδίδουν μεγάλη ικανο-

ποίηση.  36,55 τόνοι ενδυμάτων και 

υποδημάτων συγκεντρώθηκαν από 

τους 20 κάδους της Κορίνθου σε διά-

στημα 7 μόλις μηνών, το διάστημα Μά-

ιος 2020- Δεκέμβριος 2020. 

Το 2021 είναι βέβαιο πως τα νού-

μερα αυτά θα είναι αυξημένα. Από τη 

συνείδηση ανακύκλωσης που έχουν 

οι δημότες . Από την ευαισθησία και 

την διάθεση προσφοράς προς τον συ-

νάνθρωπο αφού μεγάλο μέρος από 

τα ρούχα και παπούτσια, όσα είναι σε 

πολύ καλή κατάσταση, διατίθενται σε 

εκείνους που έχουν ανάγκη. Από την 

βούληση του δήμου Κορινθίων να ανα-

πτύξει στο έπακρον την ανακύκλωση 

κάθε μορφής.
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36,5 τόνοι ενδυμάτων – υποδημάτων 
ανακυκλώθηκαν στο δ. Κορινθίων

3.175.000 ευρώ για οδοποιίες στο «Αντώνης Τρίτσης»

Β.Νανόπουλος: Συγχαρητήρια σε όλους τους δημότες!

ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟ

ΑΣΣΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΗΛ. 27410 87149

Ι. Π. ΔΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΓΡΑΕΡΙΟ

Διανομή κατ’ οίκον
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Υποβλήθηκε πριν λίγες μέρες η 1η 
πρόταση του δήμου Κορινθίων στο  
«Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύ-
ης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώ-
νης Τρίτσης»». Μετά από οργανωμένη και 
στοχευμένη εργασία των αρμοδίων υπη-
ρεσιών και στελεχών κατατέθηκαν – στα 
πλαίσια της ΑΤ05 «Ανάπτυξη της Υπαί-
θρου – Αγροτική Οδοποιία»- προς χρη-
ματοδότηση με το ποσό    των 3.175.000 
δυο σημαντικότατα για το δήμο μας  έργα.

1/. Βελτίωση οδού σύνδεσης της κοι-
νότητας Σοφικού με τον δρόμο Αγγελο-
κάστρου - Δήμαινας προϋπολογισμού 
1.450.000 €

2/. Βελτίωση δρόμου Αγίου Βασιλείου 
έως δρόμο Στεφανίου-Μυκηνών, προϋ-

πολογισμού 1.725.000 €
Τα έργα μελετήθηκαν εξ αρχής από την 

Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου. Πρόκειται 
ουσιαστικά για ΝΕΕΣ μελέτες. Εκείνες  
που προϋπήρχαν ήταν ελλιπέστατες διότι 
στερούνταν τεχνικών στοιχείων και των 
απαιτουμένων εκ του νόμου αδειοδο-
τήσεων (Δασαρχείο, Περιφέρεια Πελο-
ποννήσου/Περιβαλλοντική αδειοδότηση, 
ΟΠΕΚΕΠΕ για την αγροτική χρήση τους, 
κτλ.) , ελλείψεις που καθιστούσαν εξ αρ-
χής και τα δυο έργα μη επιλέξιμα. 

Οι εν λόγω αγροτικοί δρόμοι, τόσο 
πολύ αναγκαίοι για την εξυπηρέτηση των 
αγροτών και γενικότερα των κατοίκων 
των εν λόγω περιοχών, σήμερα δεν είναι 
εύκολα προσπελάσιμοι, ενώ μετά την νέα 

κατασκευή τους, με άσφαλτο και τα απα-
ραίτητα τεχνικά έργα, θα διευκολύνουν 
την προσβασιμότητα στο μέγιστο βαθμό 
δημιουργώντας έτσι μια προστιθέμενη 
αξία στην ζωή και στο έργο όλων των 
αγροτών των τοπικών κοινωνιών. 

Ο Δήμος Κορινθίων γνωρίζοντας  την 
σημασία των συγκεκριμένων οδικών 

συνδέσεων για τις παραπάνω περιοχές 
έρχεται να ικανοποιήσει το χρόνιο και πά-
γιο αίτημα τους καταθέτοντας πλήρη φά-
κελο προκειμένου να επιτύχει την έντα-
ξη, χρηματοδότηση και εκτέλεσή τους ,σε 
όφελος των κοινωνιών! Στην ίδια κατεύ-
θυνση καταρτίζονται προτάσεις ένταξης 
και άλλων σημαντικών έργων.
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Δ ώδεκα νέες, σύγχρονες και πιστοποιη-
μένες παιδικές χαρές παραδίδει σε λίγο 
καιρό ο δήμος Κορινθίων στα παιδιά του. 

Χθες Τετάρτη 17 Μαρτίου 2021 εγκρίθηκε  χρη-
ματοδότηση ύψους 205.554,00  ευρώ για το έργο 
«Προμήθεια και εγκατάσταση οργάνων παιδικών 
χαρών Δήμου Κορινθίων» από το  πρόγραμμα του 
Πράσινου Ταμείου «Αστική Αναζωογόνηση 2020 – 
2021».

Ο Δήμος είχε καταθέσει το αίτημα στις 22 Ιανουα-
ρίου με στόχο την αναβάθμιση της περιοχής και του 
αστικού περιβάλλοντος, έτσι ώστε, μετά την ανάπλα-
σή τους οι χώροι να συμβάλλουν στην αστική αναζω-
ογόνηση της περιοχής, αποτελώντας πόλο ξεκούρα-
σης, ψυχαγωγίας και αναψυχής για τα παιδιά και τους 
γονείς τους.

Η έγκριση του κονδυλίου έρχεται σε συνέχεια της 
προσπάθειας που από την πρώτη στιγμή ξεκίνησε ο 
δήμαρχος και η νέα δημοτική αρχή για ένα δίκτυο παι-
δικών χαρών που θα πληροί όλες τις προδιαγραφές. 

Η αρχή έγινε με την παράδοση της πρώτης πιστο-
ποιημένης παιδικής χαράς και για παιδιά με ειδικές 
ανάγκες στην Γεωργίου Παπανδρέου τον Δεκέμβριο 
του 2019.  Ακολούθησαν παιδικές χαρές σε δημο-
τικά διαμερίσματα και στην πόλη  ενώ σήμερα, με 
την απόφαση αυτή,  μπαίνουν σε τροχιά υλοποίησης  
ΝΕΕΣ παιδικές χαρές στα εξής σημεία:
• Πλατεία Ελ. Βενιζέλου
• Άγιος Γεώργιος – ΚΧ Γ 225α
• Νεάπολη ΚΧ 702 (πλατεία)
• Αγία Άννα ΚΧ Γ 939 (πλατεία Θεάτρου)
• Συνοικισμός (πάρκο Πρόνοιας)

• Ποσειδωνία Κορίνθου (πλησίον 11ου Νηπιαγωγείου)
• Ποσειδωνία (πλησίον παλαιών Εργατικών κατοικιών)
• Ποσειδωνία (πλησίον νέων Εργατικών κατοικιών)
• Δημοτικό Στάδιο Κορίνθου
• Κοινότητα Στεφανίου
• Κοινότητα Μαψού
• Αναβάθμιση υφιστάμενης παιδικής χαράς Λεχαίου

«Τα παιδιά μας αξίζουν ασφαλείς, σύγχρονες και 
πιστοποιημένες παιδικές χαρές. Γι αυτό εργαζόμαστε, 
αυτό πετυχαίνουμε» δήλωσε ο Δήμαρχος Κορινθίων 
Βασίλης Νανόπουλος. «Για την νέα χρηματοδότηση 
που αφορά την  δημιουργία 11 νέων παιδικών χα-

ρών και την αναβάθμιση μιας υφιστάμενης θέλω να 
ευχαριστήσω όσους εργάστηκαν ώστε με αρτιότητα 
να υποβληθεί ο φάκελος στο Πράσινο Ταμείο και να 
εγκριθεί. 

Επίσης, ευχαριστώ τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας  κ.Νίκο Ταγαρά για την συνδρομή του 
και σε αυτό το θέμα του Δήμου από τον εποπτευό-
μενο φορέα του Υπουργείου. Η συνεργασία μας είναι 
συνεχής και έχει αποτελέσματα. Το ίδιο θα συμβεί και 
στο μέλλον ώστε να κατορθώσουμε να παραδώσου-
με στον τόπο και τους πολίτες έργα που αναβαθμί-
ζουν την ποιότητα ζωής τους, έργα που κάνουν την 
ανάπτυξη, πράξη!»

Β.Νανόπουλος: Νέες, ασφαλείς, σύγχρονες και 
πιστοποιημένες παιδικές χαρές στο δήμο Κορινθίων
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Γνώμη δήμος Βέλου-Βόχας
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Δήμος Βέλου-Βόχας: Δωρεάν μαστογραφίες 
και τεστ Παπ για όλες τις γυναίκες

Ξ
εκίνησαν στον Δήμο Βέλου 
– Βόχας από το Ελληνικό 
Ίδρυμα Ογκολογίας οι δω-
ρεάν εξετάσεις γυναικών 

(μαστογραφία και τεστ Παπ), στο 
πλαίσιο του προγράμματος “Η Ελλά-
δα κατά του καρκίνου”, στόχος του 
οποίου είναι η πρόληψη και έγκαιρη 
διάγνωση του καρκίνου του μαστού 
και του τραχήλου της μήτρας.
Το πρόγραμμα, που τελεί υπό την αι-
γίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου 

και υλοποιείται με την συνεργασία 
του εν λόγω δήμου, και οι εξετάσεις 
διενεργούνται χωρίς οικονομικά, 
ασφαλιστικά ή φορολογικά κριτήρια.
Στόχος του προγράμματος αυτού εί-
ναι η διενέργεια Τεστ Παπανικολάου 
στις γυναίκες ηλικίας πάνω από 25 
χρόνων καθώς και μαστογραφίας 
επιπλέον στις γυναίκες μεταξύ 40 
και 70 χρόνων.
Ήδη η κινητή μονάδα του ΕΙΟ βρί-
σκεται από την Τρίτη 16 Μαρτίου 

στο Βέλο, στον χώρο της σχολής 
ΑΧΕΠΑΝΣ. Από τις 5 Απριλίου θα 
βρίσκεται στο Βραχάτι και από τις 
10 Μαΐου στο Ζευγολατιό.
Οι ενδιαφερόμενες μπορούν να επι-
κοινωνούν από Δευτέρα έως και 
την Παρασκευή μεταξύ 8.30 π.μ. 
και 2.30 μ.μ. στα τηλέφωνα 274 13 
60601 έως 664 και 274 23 60333, 
για να προγραμματίσουν το ραντε-
βού τους.

Στην έναρξη της λειτουργίας της κι-
νητής μονάδας του ΕΙΟ στον Δήμο 
Βέλου – Βόχας παρέστησαν ο δή-
μαρχος Αννίβας Παπακυριάκος, ο 
αντιπεριφερειάρχης Κορινθίας Τά-
σος Γκιολής, ο εντεταλμένος για θέ-
ματα υγείας περιφερειακός σύμβου-
λος Αγγελος Χρονάς, ο πρόεδρος 
του Ιατρικού Συλλόγου Κορινθίας 
Χρυσοβαλάντης Μέλλος και η πρόε-
δρος της "Ανέλιξης" Μαρία Καλλίρη.

Ξεκίνησε το πρόγραμμα εξετάσεων από κινητή μονάδα του Ελληνικού Ιδρύματος Ογκολογίας

Β. ΣΟΦΙΑΣ & ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

9 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ σε αγορές πετρελαίου
με όλες τις πιστωτικές κάρτες ALPHA BANK

ΤΗΛ.:  27410 54246   ΚΙΝ.: 6944 261260

∆ΙΑΝΟΜΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ-
ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟ

ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ 
ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΜΠΟΥΛΙΑΣ
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Βραχάτι: Αναπλάσεις πεζοδρομίων παραλίας και 
δημιουργία ΚΕΠ αλλάζουν όψη στην περιοχή

Σ
ε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες ανάπλασης των πεζοδρομίων 
στην παραλία Βραχατίου.
Οι εργασίες αφορούν τους πεζόδρομους μπροστά στα καταστή-
ματα της παραλιακής οδού ανανεώνοντας την εικόνα αλλά και 

βελτιώνοντας τη λειτουργικότητα των πεζοδρομίων.
Με το τέλος της καραντίνας ο κόσμος θα βρει την παραλία Βραχα-
τίου ανανεωμένη και θα μπορεί να απολαύσει τον περίπατό του με 
ασφάλεια.
Παράλληλα, ολοκληρώνονται οι εργασίες στο ΚΕΠ Βραχατίου το 
οποίο θα λειτουργήσει στο χώρο του κοινοτικού καταστήματος, στο 
ισόγειο.
Το παράρτημα του ΚΕΠ στο Βραχάτι ήταν μια πάγια ανάγκη που ικα-
νοποιείται αφού εκεί θα μπορεί να εξυπηρετείται μεγάλος αριθμός 
δημοτών αλλά και επισκεπτών του Δήμου μας, κυρίως κατά τους 
καλοκαιρινούς μήνες..

200.000 για τον ιστορικό ναό
Ενα πάγιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας της Βόχας εκπληρώθηκε 
μετά από πολλές προσπάθειες ετών. Πρόκειται για την στερέωση, 
αποκατάσταση και ανάδειξη του ναού του Αγίου Νικολάου στο Χαλκί 
του Δήμου Βέλου – Βόχας, με προϋπολογισμό 200.000 ευρώ και δι-
καιούχο την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κορινθίας.
Με την ολοκλήρωση των εργασιών το μνημείο θα στερεωθεί, θα 
αποκατασταθεί και θα αναδειχθεί κατά τρόπο ανάλογο με την ιστο-
ρική, αρχαιολογική και καλλιτεχνική του αξία, ενώ θα αναβαθμιστεί 
αισθητικά, παράλληλα με την λειτουργική του βελτίωση, ο περιβάλ-
λων χώρος του.
Το έργο είναι προϋπολογισμού 200.000,00€ τα οποία θα αντληθούν 
από το ΠΕΠ (Περιφερειακό Πρόγραμμα) Πελοποννήσου.
Την Τετάρτη 17 Μαρτίου 2021 τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στο Χαλ-
κί επισκέφθηκαν η Θεματική Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κορινθίας κα. 
Αθηνά Κόρκα, η Πρόεδρος του ΝΠΔΔ ΑΝΕΛΙΞΗ κα. Μαρία Καλλίρη, 
ο Πρόεδρος της Κοινότητας Χαλκείου κ. Μπακιρτζής καθώς επίσης 
και εκπρόσωποι της ΕΦΑ Κορινθίας κα. Αγρέβη και κ. Σιδηρόπουλος.
Ο δήμαρχος Βέλου-Βόχας Αννίβας Παπακυριάκος ευχαριστεί θερμά 
όσους συνέβαλαν σε αυτή την θετική εξέλιξη και κυρίως τον Περιφε-
ρειάρχη Πελοποννήσου κ. Παναγιώτη Νίκα, τον Αντιπεριφερειάρχη 
Κορινθίας κ. Αναστάσιο Γκιολή και την θεματική Αντιπεριφερειάρχη 
Κορινθίας κα. Αθηνά Κόρκα.

Ακόμη: 200.000€ για τον Άγιο Νικόλαο Χαλκίου

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Το μεσημέρι της  

11ης Φεβρουαρίου 2021 

σημειώθηκε κλοπή σε αγροτική 

περιοχή του Μπολατίου. 

Μεταξύ άλλων αφαιρέθηκαν 

από αγροτικό μηχάνημα με 

αριθμό κυκλοφορίας ΑΜ51704 

ιδιοκτησίας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

ΤΖΙΤΖΙΚΟΥ, κατοίκου Ταρσινών, 

η άδεια κυκλοφορίας, η άδεια 

αγροτικού μηχανήματος και η 

άδεια οδήγησης του παθόντα. 



Μέσα Γενάρη του 1821, με πυκνό χιόνι και 
αψύ κρύο, ένας ψηλός αγριωπός και γερο-
δεμένος άνδρας με λιγοστή συνοδεία, που 

μιλούσε λίγο και μόνο τούρκικα με περίεργη όμως 
προφορά, έφτασε νύχτα στον Αγιώργη της Νεμέας. 
Ξεπέζεψε μέσα στο σκοτάδι, επιφυλακτικός και σκο-
τεινός, κινήθηκε σαν σκιά, σκυφτά δίπλα στους τοίχους 
και τρύπωσε από τη σκόπιμα μισάνοιχτη πόρτα στο 
κονάκι του Αναγνώστη Οικονομόπουλου, του κατα-
γόμενου από τη Λαύκα δημόσιου ταμία της περιοχής. 

«Καλωσόρισες, Αρχιμανδρίτα», ψιθύρισε ο οικο-
δεσπότης, την ίδια ώρα που ο μεγαλόσωμος άνδρας, 
τίναζε από πάνω του τις λιγοστές νιφάδες, ξεσκέπαζε 
το κεφάλι του και καθόταν στο μικρό σκαμνί εμπρός 
στο παραγώνι που έκαιγε ακόμα το κούτσουρο των 
Χριστουγέννων. 

Άπλωσε τα χέρια του να πυρωθεί στη φωτιά και 
χωρίς να κοιτάξει τον Οικονομόπουλο ή τους άνδρες 
του απάντησε: «Καλύτερα να μην με λες, έτσι. Η 
παρουσία μου πρέπει να μείνει κρυφή από εχθρούς 
και φίλους».

Ο Παπαφλέσσας, γιατί περί αυτού επρόκειτο, έμει-
νε στη Νεμέα, κρυμμένος στο σπίτι του Αναγνώστη 
Οικονομόπουλου και στην Παναγία του Βράχου μέ-
χρι του Αη Γιαννιού. Περίμενε να διαβεί τον κάμπο 
της Νεμέας, ανήμερα των Φώτων και να φύγει προς 
βορρά, ο Χουρσίτ Πασάς της Τρίπολης, που οδηγού-
σε το ασκέρι του στα Γιάννενα για να πολεμήσει τον 
«αντάρτη» Αλή Πασά. 

Έπειτα, την άλλη μέρα, συντροφιά με τον Ηγού-
μενο της Παναγιάς Δανιήλ Παμπούκη πήγε στην 
Κόρινθο και συναντήθηκε με τον Σταύρο Νικολάου, 
όπου μίλησε σ’ αυτόν και στους μυημένους στη Φι-
λική Εταιρεία, με θέρμη για την έναρξη του Ιερού 
Αγώνα. 

Αφού έσπειρε το σπόρο του Ξεσηκωμού και έβαλε 
φωτιά στις καρδιές των Ελλήνων, πήρε τον Νι-
κόλαο Σολιώτη, τον Καπόμπαση του Κιαμήλ Μπέη 
από το Σόλο της Ζαρούχλας και τράβηξε για τα 
γνώριμα μέρη του, στην καρδιά της φλόγας της Επα-
νάστασης, στον πυρήνα της Φιλικής Εταιρείας στην 
Κορινθία, στο Φενεό. 

Συνοδευόμενος από τον Αναγνώστη Οικονομόπου-
λο στάθηκε στη Λαύκα, και φιλοξενήθηκε στο σπίτι 
του πατέρα του Οικονομόπουλου, παπα-Δημήτρη. 
Από κει έσπειρε φωτιές με τους πύρινους λόγους του, 
πριν συνεχίσει προς την Καστανιά όπου έσμιξε με 
τον Γιώργη Παπανίκα. 

Σαν σήμερα, 10 Γενάρη του 1821, ο Παπαφλέσσας 
αφού πέρασε το διάσελο της Καστανιάς, διέσχισε τα 
χωριά του Φενεού, Μοσιά, Μεσινό, Γκούρα, κατέ-
ληξε στο Μοναστήρι του Αη-Γιώργη μαζί με όλους 
τους Φιλικούς κλεφτοκαπεταναίους της περιοχής. 

Στο μοναστήρι τον περίμενε ο Ηγούμενος Να-
θαναήλ που τον καλοδέχτηκε τον περιποιήθηκε και 
άκουσε με προσοχή τα λόγια του, μαζί με τους ση-

μαντικότερους οπλαρχηγούς της Κορινθίας, αλλά και 
της ευρύτερης περιοχής που άλλους τους είχε ξεση-
κώσει στο διάβα του ο Παπαφλέσσας κι άλλοι είχαν 
συγκεντρωθεί στο Μοναστήρι και τον περίμεναν: ο 
Νικόλαος Σολιώτης, που ακολούθησε τον Αρχιμαν-
δρίτη από την Κόρινθο, ο Γκολφίνος Πετιμεζάς από 
τα Σουδενά, ο Αναγνώστης Κορδής, ο Παναγιώτης 
Γεραρής και ο Χρήστος Ζαχολίτης από τη Ζάχο-
λη, ο Αναγνώστης Μπελίτσης και ο Αναγνώστης 
Μπισμπίκης από τη Ντούσια, παλιοί σύντροφοι του 
Κωνσταντή Κολοκοτρώνη, ο Οικονομόπουλος από τη 
Λαύκα, ο Γιώργης Παπανίκας από την Καστανιά, ο 
παπα-Θανάσης Πιτσούνης από το Τρανό Ζευγολα-
τιό της Βόχας, ο Γιώργος Δανόπουλος από τη Νε-
μέα, ο Ηγούμενος του Μοναστηριού Προφήτης Ηλίας 
Γερμανός, ο Αθανάσιος Μούλος και οι Οικονομαίοι 
από τη Γκούρα, ο Σακελλάριος από τα Καλύβια, ο 
Οικονόμος από την Καρυά, ο Γεωργάκης Μιχαήλ 
από τη Σολυγεία και άλλοι. 

Ορμητικός και ανυπόμονος ο Αρχιμανδρίτης δι-
αλαλούσε σε όλους τους οπλαρχηγούς ότι «ήρθε η 
ώρα»! και εκείνοι τον άκουγαν, κρεμασμένοι από 
τα χείλη του, με την καρδιά τους να βαράει δυνατά, 
τα χέρια τους να τρεμοπαίζουν πάνω στις πάλες και 
τα γιαταγάνια, διάπυροι από τα λόγια του έτοιμοι να 
πέσουν μαζί του στην ορμή του Αγώνα που είχε ένα 
σύνθημα:  «Ελευθερία ή Θάνατος»!

Μετά από κάποιες μέρες, ο Παπαφλέσσας άφησε 
πίσω του το Μοναστήρι του Αη-Γιώργη και μέσα 
από τον ορεινό δύσβατο γεμάτο χιόνια δρόμο τρά-
βηξε βόρεια και δυτικά, προς τη Ζάχολη και κατό-
πιν κατηφόρισε στο Αίγιο, στη Βοστίτσα όπου τον 
καρτερούσαν οι πρόκριτοι της Πελοποννήσου για να 
πραγματοποιήσουν αυτό που έμεινε ως τις μέρες μας 
γνωστό, ως η «Σύσκεψη της Βοστίτσας».

Έρευνα-Κείμενο-Επιμέλεια: Γιώτα Χρ. Αθανασούλη

Πηγές: Λάμπης Αποστολίδης "Η Κορινθία στην Επανάσταση του 1821" , 
Διον. Κόκκινος " Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως" 
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Γνώμη Αφιέρωμα

Η φλόγα της Επανάστασης στην Κορινθία
Το ταξίδι του Παπαφλέσσα το Γενάρη του 1821 και η σύσκεψη της Βοστίτσας

Ο ρόλος της Λαύκας, του Φενεού και της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου

1821-2021   200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση
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Το ξέσπασμα της Επανάστασης: Η ορεινή Κορινθία 
πρωτοστατεί στα πρώτα πολεμικά επεισόδια 

Αρχές Μαρτίου του 1821, η απόφαση είχε 
παρθεί: Ελευθερία ή Θάνατος. Έμενε μόνο 
η σπίθα που θα άναβε τη φλόγα απ’ άκρη 

σ’ άκρη της ελληνικής γης. Στην Κορινθία είχε συ-
σταθεί το επαναστατικό αρχηγείο της Φιλικής Εται-
ρείας, στο Φενεό, στο Μοναστήρι του Αι-Γιώργη με 
πρωτοστάτη τον Ηγούμενο Ναθαναήλ και τον μικρό-
τερο καλογεροπαίδι, τον ανεψιό του τον Βενιαμίν. 

Σύντομα κοντά τους έφτασαν και άλλοι ιερωμένοι 
για να συντονίσουν τις ενέργειές τους και να ενώσουν 
τις δυνάμεις τους: Ο ηγούμενος της Παναγίας του 
Βράχου της Νεμέας Δανιήλ Παμπούκης και ο ηγού-
μενος του Μοναστηρίου των Ταξιαρχών Αμβρόσιος 
Σιναΐτης. 

Μαζί μ’ αυτούς κι άλλοι οπλαρχηγοί: Ο Νικό-
λαος Χριστοδούλου-Σολιώτης, από το Σόλο της 
Ζαρούχλας, ο οποίος ήταν κάπος του Κιαμήλμπεη 
κι έμενε στην Κόρινθο, ο Γκολφίνος Πετιμεζάς, ο 
Αναγνώστης Κορδής, οι παλιοί κλεφτοκαπεταναίοι 
Χρήστος Ζαχολίτης, Αναγνώστης Μπελίτσης, Ανα-

γνώστης Μπισμπίκης, ο Αναγνώστης Οικονομόπου-
λος, ο Παπα-Γιώργης Νίκας από την Καστανιά, ο 
Παπα-Θανάσης Πιτσούνης από το Τρανό Ζευγολατιό 
της Βόχας, ο καπετάν Γεώργιος Δανόπουλος από τη 
Νεμέα, ο Παναγιωτάκης Γεραρής από τη Ζάχολη, ο 
ηγούμενος του Προφήτη Ηλία Ζάχολης Γερμανός κι 
ακόμη πολλοί άνδρες από την Καστανιά, την Γκού-
ρα, τη Λαύκα και την Καρυά, όπως ο Αθανάσιος 
Μουλος, οι Οικονομαίοι της Γκούρας, ο Σακελλάριος 
από τα Καλύβια, ο Οικονόμος από την Καρυά, ο 
Γεωργάκης Μιχαήλ από τη Σολυγεία και άλλοι. 

Πολλά πράγματα συζητήθηκαν, αμφιβολίες, φόβοι, 
δισταγμοί χάθηκαν κάτω από το βάρος της θέρμης 
για το μεγάλο ξεσηκωμό. Ο Φιλήμων στα απομνη-
μονεύματα του αναφερόμενος στα γεγονότα που δια-
δραματίστηκαν στην Κορινθία εκείνην την εποχή δεν 
παραλείπει να σημειώσει ότι αυτά «στάθηκαν ο πρώ-
τος σπινθήρ της μεγάλης επαναστατικής πυρκαγιάς».

Πράγματι, η φλόγα που ξεπηδούσε μέσα από τις 
ψυχές εκείνων των ανδρών κατέκαιγε τα πάντα στο 

πέρασμά της και έτσι στις 14 Μαρτίου 1821 ο Νικό-
λαος Χριστοδούλου-Σολιώτης που είχε κινήσει από 
τον Άι-Γιώργη μαζί με άλλους άνδρες Κορίνθιους, 
Σουδενιώτες και Φενεάτες στήνει καρτέρι στο Αγρί-
δι, στη θέση «Πόρτες» και σκοτώνει τους Τούρκους 
Ταχυδρόμους. 

Αυτό ήταν το πρώτο πολεμικό επεισόδιο της Ελ-
ληνικής Επανάστασης, το πρώτο τουρκικό αίμα που 
χύθηκε, η πρώτη επαναστατική ενέργεια, που ξεκί-
νησε συντονισμένα από το Μοναστήρι του Αι-Γιώργη 
και ξέσπασε πάνω στους Τούρκους στα Κλουκινοχώ-
ρια της Ζαρούχλας. 

Την ίδια μέρα, στη Ζάχολη σε μια άλλη εκκλησία 
με το ίδιο όνομα, στον Άι-Γιώργη γίνεται πανηγυρι-
κή δοξολογία και ορθώνεται η Σημαία της Επανά-
στασης. Μια σημαία που έφερε τα σύμβολα της Φιλι-
κής Εταιρείας και σήμαινε για όλους τους Έλληνες, 
ξεσηκωμό και πάλη. 

Την επομένη 15 Μαρτίου ο Γκολφίνος Πετιμεζάς 
με στρατιώτες από τη Λαύκα κυνήγησε και σκότω-
σε τον Τούρκο εισπράκτορα του Κιαμήλ μπέη, απο-
σπώντας του τον οπλισμό αλλά και τους φόρους που 
κουβαλούσε. 

Την ίδια μέρα στα Δερβενάκια ο οπλαρχηγός της 
Νεμέας Γιώργης Δανόπουλος σκότωσε τον έμπιστο 
ταχυδρόμο του Κιαμήλ μπέη, τον «τάταρη» που 
μετέφερε τουρκικά μηνύματα προς την Τριπολιτσά. 
Έπειτα «έπιασε» τα περάσματα στο χωριό Ζαχαριά, 
αποκόπτοντας τη συγκοινωνία Κορίνθου-Άργους-
Τριπολιτσάς. 

Ταυτόχρονα στην Περαχώρα οι Φιλικοί πρόκριτοι 
συγκεντρώνονται και αποφασίζουν κι αυτοί την Επα-
νάσταση. Δίνουν έγγραφη διαβεβαίωση στους Υδραί-
ους και το ιστορικό έγγραφο που διασώζεται έως 
σήμερα γράφει χαρακτηριστικά ότι «είμεθα έτοιμοι 
εις κάθε περίστασιν μέχρι αίματος». 

Την επομένη 16 Μαρτίου, ο Σολιώτης με τους 
Φενεάτες έχει επιστρέψει στον κάμπο του Φενεού και 
μέσω των βουνών Σαϊτάς και Τριανταφυλλιά φτάνει 
στη Λυκούρια. Εκεί – έχοντας κατά νου την λακω-
νική εντολή του Ασημάκη Ζαΐμη «βάρει» – χτυπά 
στη θέση «Χελωνοσπηλιά» τον Σεϊδηκεχαγιά, φορο-
εισπράκτορα των Τούρκων, μαζί με τον τραπεζίτη 
Ταμπακόπουλο, οι οποίοι μόλις ξεφεύγουν από τα 
βόλια τους και φεύγουν πανικόβλητοι για την Τρι-
πολιτσά όπου μεταδίδουν έντρομοι το μήνυμα: «Οι 
ραγιάδες ξεσηκώθηκαν»!
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Γιάννης Νοταράς: Το τραγικό τέλος 
του "αρχοντόπουλου" της Κορινθίας στο Φάληρο

Οι θρύλοι γύρω από το θάνατό του και τα δημοτικά τραγούδια που θρήνησαν

Ο  Γιάννης Νοταράς  ήταν το 
αρχοντόπουλο της Κορίνθου 
και ο χαμός του στη Μάχη 

του Αναλάτου στο Φάληρο αποτέλεσε 
αφορμή να τον κλάψει όλος ο Μο-
ριάς, αλλά και να υμνηθεί μέσα από 
το Δημοτικό μας τραγούδι. Γεννημέ-
νος στα Τρίκαλα Κορινθίας το 1805 
κρατούσε από τη μεγάλη οικογένεια 
των Νοταραίων που βαστούσαν από 
τα βυζαντινά χρόνια. Ο Γιάννης ήταν 
γιος του Σωτήρη Νοταρά αλλά περισ-
σότερο και από τον πατέρα του έμεινε 
γνωστή η αγάπη που έτρεφε προς το 
πρόσωπό του ο θείος του Πανούτσος 
Νοταράς που τον θεωρούσε στην κυρι-
ολεξία δικό του παιδί. 

Από την άλλη η αγάπη του κόσμου 
ήταν τόση ώστε οι συμπατριώτες του 
θεωρώντας τον δικό τους παιδί τον 
αποκαλούσαν Γιαννάκη ή «αρχοντό-
πουλο». 

Ο Γιαννάκης Νοταράς είχε κλείσει 
τα δεκαπέντε του χρόνια όταν ξέσπασε 
η επανάσταση και δεν δίστασε στιγμή. 
Με την οικονομική ενίσχυση του θείου 
του Πανούτσου έκανε σώμα δικό του 
και μπήκε αρχηγός.  Από την πρώτη 
στιγμή έδωσε τέτοιες αποδείξεις ικα-
νότητας που αν και ήταν νεαρός ακόμα 
στην ηλικία, του ανέθεσαν την πολιορ-
κία της Ακροκόρινθου που την έφερε 
εις πέρας με επιτυχία. Μόλις είχε πα-
τήσει τα δεκαοχτώ του χρόνια και έγι-
νε αντιστράτηγος κι ύστερα από έναν 
χρόνο, το 1824, στρατηγός. Ο Ιωάν-
νης Νοταράς έγινε έτσι ο πιο νέος 
στρατηγός του αγώνα.   Πήρε μέρος 
σε όλες τις επικίνδυνες μάχες όπως 
στην αντιμετώπιση του Δράμαλη. 

Στα τέλη Ιανουαρίου του 1827 βρέ-
θηκε με το σώμα του στην Αττική, 
κάτω από τις διαταγές του Γεωργίου 
Καραϊσκάκη, τότε που ο Ρεσίτ Πασάς 
(Κιουταχής) πολιορκούσε την Ακρόπο-
λη. Υπό την διοίκηση του Βρετανού φι-
λέλληνα Τόμας Γκόρντον συμμετείχε 
στην κατάληψη της Καστέλλας. 

Ο Καραϊσκάκης που παρακολου-
θούσε από κοντά την δράση του Γιάν-
νη Νοταρά απευθυνόμενος για αυ-
τόν στους άλλους οπλαρχηγούς είπε: 
«Τούτος ο νέος αν ζήσει θα ντροπιάσει 
πολλούς από εμάς τους γεροντότερους. 
Μακάρι η πατρίδα να είχε πολλούς 
σαν κι αυτόν!».  

Ο Γιαννάκης Νοταράς, δύο μέρες 
πριν την επίθεση που θα οδηγήσει τους 
Έλληνες στη μεγαλύτερη καταστροφή 
(Μάχη Ανάλατου), έγραψε από το 
Φάληρο την τελευταία επιστολή προς 
τους γονείς του.  

«Φαληρέα 22 Απριλίου 1827.
Σεβαστοί μου γονείς. Από υγείαν 

δόξα νάχη ο άγιος θεός, είμαι καλά, 

και άμποτε να είσθε και σεις καλά. 
Εγώ με το ασκέρι μου εις τα 12 Απρι-
λίου από το Αμπελάκι της Κούλουρης 
και με την σκούνα του καπετάν Αλε-
ξανδρή ξεμπαρκαρισθήκαμε εις του 
Δράκου (Πειραιά) το λιμάνι. Επολι-
ορκήσαμε το Μοναστήρι του Άι Σπυ-
ρίδωνα  γιατί ήτο πιασμένο από  400 
Αρβανίτας του Κιουταχή. Ήλθε και η 
φρεγάδα μας «Ελλάς» και έριξε κά-
μποσες κανονιές. Εμείς κάναμε γιου-
ρούσι και επατήσαμε το μοναστήρι. Οι 
Αρβανίτες τότε παραδόθησαν με την 
ζωήν τους και με τα άρματά τους. 
Αλλά κάποιοι από μας δεν εστάθη-
καν οι αφεόφοβοι εις τον λόγον τους. 
Εριχθήκανε για πλιάτσικα και εχαλά-
σθηκαν όλοι σχεδόν οι Αρβανίτες. Το 
κρίμα να το έχουν όσοι τους επήραν 
στο λαιμό τους. (...).

Εσκοτώθη εις το πάτημα του Μο-
ναστηριού και ο Καπετάν Νικολής 
του Πανάγου Κτίστη, φαίνεται ότι και 
τούτο η σκλητάδα είναι γραμμένο να 
πάει για το Γένος. Εδώ και 20 ημέρες 
ο Παναγιωτάκης με τον Βάσσο και με 
τον Βούρβαχη εβάρεσε τους Τούρκους 
στο Καματερό. Πάνε πολλοί από τους 
δικούς μας καθώς και ο Βούρβαχης. 
Κρίμας τον άνθρωπο και το τιμημένο 
παλικάρι. Εδώ και δύο ώρες άνοιξε 
λιανοτούφεκο εις τα Υδραίικα ταμπού-
ρια. Τώρα μου έφεραν το χαμπέρι πως 
ελαβώβη βαρειά ο αρχηγός Καραϊσκά-

κης (επομένως η επιστολή του Γιάννη 
Νοταρά ξεκίνησε να συντάσσεται στις 
22 Απριλίου αλλά ολοκληρώθηκε μετά 
τον τραυματισμό του Καραϊσκάκη που 
συνέβη στις 23 Απριλίου ανήμερα της 
ονομαστικής του εορτής). 

Αν χαθεί αυτός ο άνθρωπος, ξε-
γράψτε μας όλους, γιατί ο Τσούρτζ 

δεν εξεύρει να διοικήσει άτακτο ασκέ-
ρι. Ο Θεός να βάλει το χέρι του και 
να λυπηθεί πρώτα την πατρίδα και 
ύστερα εμάς. Τα πράγματα δεν μου 
αρέσουν. Ας γείνει ό,τι θέλει ο Θεός! 
Εις το ορδί μου είναι οι χιλίαρχοι Λά-
μπρος Βεΐκος, Γιωργάκης Τζαβέλας, 
Αθανάσιος Τσούσια Βότζαρης, Δημή-
τριος Δράκος, Δημήτριος Καλέργης 
και ο Ιγγλέσης. Πέστε της Κοκκώνας 
να μη στενοχωρηθεί και αν δεν σμί-
ξουμε εδώ, θα σμίξουμε όλοι εις τον 
κάτω κόσμο. Με την ευχή σας. Φιλώ 
το χέρι της μάνας μου και της ευγενί-
ας Σας. Φιλώ και τα αδέλφια μου και 
την Κοκκώνα. 

Ο αγαπητός σας υιός. 
Γιαννάκης Νοταράς».

Μετά το θάνατο του Καραϊσκά-
κη οι Έλληνες στις 24 Απριλίου του 
1827 επιτέθηκαν στην περιοχή Τρεις 
Πύργοι στο Φάληρο προς την πλευρά 
του Μοσχάτου υπό τις διαταγές του 
Τσώρτζ, που όπως έγραψε και ο Γιαν-
νάκης στην επιστολή του δεν ήξερε 
διόλου από άτακτο ασκέρι. Ο Γιάννης 
Νοταράς είχε αναλάβει το κέντρο της 
ελληνικής παράταξης.  Η τακτική επί-
θεσης ήταν λανθασμένη και οδήγησε 
τους Έλληνες να πέσουν σε περίτεχνη 
ενέδρα των Οθωμανών, όπου έγινε 
κανονική σφαγή.  

Οι Τούρκοι πιάσανε πολλούς Έλλη-
νες αιχμαλώτους ανάμεσα στους οποί-
ους ήταν και ο Ιωάννης Νοταράς που 
αψηφώντας τον κίνδυνο έμεινε να πο-
λεμάει πάνω στο άλογο μέχρι τέλους. 
Μια μαρτυρία λέει πως κείνη την μέρα 
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ο Νοταράς δούλευε το σπαθί του και χτυπούσε τους 
Τούρκους μια στα δεξιά του και μια στα αριστερά 
του που άκουγαν οι άλλοι τα χτυπήματα όμοια με 
του ξυλοκόπου. 

Όμως οι Ντελήδες (Τούρκοι ιππείς) τον κύκλωσαν 
και κατάφεραν να τον πιάσουν ζωντανό.  

Η αιχμαλωσία του Γιαννάκη Νοταρά ήταν και η 
τελευταία πληροφορία που άκουσε η οικογένειά του 
για την τύχη του, από περιγραφές που μετέφεραν συ-
ναγωνιστές τους στην Κορινθία. Από εκείνη τη στιγ-
μή και μετά, μόνο ιστορίες αόριστες και εκδοχές. Οι 
Τούρκοι κατάλαβαν πως ήταν Έλληνας στρατηγός 
και θέλανε λοιπόν να τον πάνε ζωντανό στον Κιου-
ταχή πασά για να λάβουν καλό μπαξίσι.

Η πρώτη εκδοχή για τον Νοταρά
Ο Νοταράς έπεσε στα χέρια δύο Αλβανών που κί-

νησαν να τον παραδώσουν για να πάρουν την αμοιβή. 
Όπως κρατούσαν τον Νοταρά από τα ρούχα λέγεται 
πως άνοιξε το πουκάμισό του και φάνηκε ο χρυσός 
σταυρός που κρεμόταν με αλυσίδα από τον λαιμό 
του. Οι Αλβανοί είδαν να λαμποκοπάει το χρυσά-
φι, θαμπώθηκαν και πολλή ώρα μάλωναν ποιος θα 
τον αρπάξει. Φτάσανε σε κάποιο ξεροπήγαδο κοντά 
στους Άγιους Θεοδώρους στη σημερινή  Αμφιθέα. 
Εκεί Τούρκοι και Αλβανοί μάζευαν τους Έλληνες 
αιχμαλώτους, τους έσφαζαν και τους πετούσανε μέσα 
στο ξεροπήγαδο. Εκεί στάθηκαν και οι δύο Αλβανοί 
με το αιχμάλωτο αρχοντόπουλο, εξακολουθώντας να 
διαπληκτίζονται μεταξύ τους, ώσπυ αποφάσισαν να 
σκοτώσουν τον άτυχο Νοταρά και να πετάξουν το 
σώμα του στο ξεροπήγαδο της Αμφιθέας.

H δεύτερη εκδοχή 
Οι δύο Αλβανοί έφτασαν στο πηγάδι της Αμφιθέας 
αλλά κάποιος τρίτος Τούρκος τους πλησίασε με ζή-
λια λέγοντας πόσο πολύτιμο αιχμάλωτο είχαν πιά-
σει. Καθώς οι δύο Αλβανοί δεν του έδιναν σημασία, ο 
Τούρκος  πήγε πίσω από τον Νοταρά και με το σπαθί 
του τον σκότωσε. Τότε πολλοί Τούρκοι και Αλβανοί 
έπεσαν πάνω στο άψυχο σώμα για να πάρουν τα χρυ-
σοκέντητα ρούχα. Έφτασαν στο τέλος να μαλώνουν 
με τα σπαθιά στα χέρια για την μοιρασιά και πέτα-
ξαν το σώμα του "αρχοντόπουλου" μέσα στο πηγάδι.  
 
Η τρίτη εκδοχή της ιστορίας  

Οι δύο Αλβανοί που έπιασαν αιχμάλωτο τον Νο-
ταρά τον πήγαν αλυσοδεμένο στον Κιουταχή, στη 
σκηνή του όπου έλαβαν μπαξίσι γερό. Σαν τον είδε 
καλοντυμένο ο Κιουταχής τον ρώτησε ποιος είναι και 
αυτός του απάντησε ότι ήταν ο Γιαννάκης Νοταράς, 
το αρχοντόπουλο της Κορινθίας. Ένας από τους πα-
ριστάμενους αγάδες τον ζήτησε για δούλο με σκοπό 
αργότερα να ζητήσει λύτρα από την οικογένειά του. 

Λέγεται τότε πως πραγματικά ο Κιουταχής δέχθηκε 
και προσέφερε για δούλο τον Νοταρά. Αυτή η εκδο-
χή έγινε η πλέον αποδεκτή στον Μοριά για χρόνια, 
ίσως διότι κανείς δεν ήθελε να πιστέψει τον θάνατό 
του. Για αυτό και οι στίχοι δημοτικού τραγουδιού 
μιλούσαν για “σκλαβιά του λεβέντη”.

«Θέε μου και τι νάγινε ο στρατηγός της Κόρθος;
Ούδε στην Κόρθο φαίνεται, ούδε στον Πεντεσκούφη.
Δεν κλαις καημένε Νοταρά με τον λεβέντη πούχες;  
Σκλάβωσαν τ΄αρχοντόπουλο τον αρχηγό της Κόρθος»

Ωστόσο τα ίχνη του Γιαννάκη Νοταρά εξαφανίστη-
καν. Κανείς δεν ζήτησε λύτρα από τον θείο του Πανού-
τσο, που μάταια περίμενε για χρόνια τα μαντάτα του.  
Να πέθανε άραγε; Να τον σκότωσαν αργότερα; Κα-
νείς με σιγουριά δεν έμαθε. 

Η μάταιη αναζήτηση
Η οικογένεια των Νοταραίων όμως καρτερούσε 

υπομονετικά να ακούσει τα μαντάτα για την τύχη 
του παιδιού τους. Να βρισκόταν τάχα στο ξεροπήγα-
δο σκοτωμένος μαζί με τους άλλους Έλληνες ή να 
ζούσε δούλος στα τσιφλίκια κάποιου μπέη; Ο θείος 
του ο Πανούτσος που ήταν πλούσιος έταζε μεγάλα 
χαρίσματα σε εκείνον που θα του έδινε πληροφορίες 
για το χαμένο ανιψιό του. Μα κανένας δεν βρέθη-
κε και το μαρτύριο συνεχιζόταν για χρόνια. Ακό-
μα και το 1845 περίμεναν νέα του καθώς εκείνη τη 
χρονιά έφτασε με το ατμόπλοιο στον Πειραιά από 
την Οδησσό μια επιστολή η οποία όμως αποδείχθηκε 
άλλη μία φρούδα ελπίδα.

Τα πένθιμα τραγούδια
Η δημοτική ποίηση ύμνησε το χαμό του Γιαννά-

κη Νοταρά ηρωικά και πένθιμα συνάμα. Σύμφωνα 
με ένα χαρακτηριστικό δημοτικό τραγούδι, αφού τα 
χρόνια πέρασαν και μαντάτα κανείς δεν έλαβε για 
την τύχη του, το αρχοντόπουλο δεν έγινε σκλάβος, 
ούτε θανατώθηκε αργότερα, παρά έπεσε από βόλι 
εχθρικό στη μάχη όπως στους ήρωες αρμόζει. Το 
σώμα του δεν βρέθηκε όπως και του Κωνσταντίνου 
Παλαιολόγου διότι  “άνοιξε η γη και χάθηκε και 
πάει δεν εφάνη!”.

Διαβάστε με προσοχή αυτούς τους καταπληκτι-
κούς στίχους που περιγράφουν όλη την καταστροφική 
μάχη του Φαληρέα. Ο Γιαννάκης Νοταράς όμοια με 
αρχαίο ήρωα, παρά του ότι γνωρίζει την καταστρο-
φή στέκεται πάνω στο άλογο και δείχνει προς τους 
άνδρες του την Ακρόπολη. “Να! εκεί θα είμαστε 
μέχρι το μεσημέρι!” Έχοντας επίγνωση της αρχαίας 
ιστορίας της Ακρόπολης τους λέει “Ξέρετε τι ήταν 
κάποτε αυτό το κάστρο; Ξέρετε τι ήταν κάποτε 
αυτή η χώρα;” 

“Προχθές το βράδυ έφυγα και μόλις τώρα ήρθα!
Μ’  ένα ποδάρι μόνο γύρισα και μ΄ ένα μόνο χέρι
Το βόλι με λυπήθηκε! ο χάρος δεν με πήρε!
Μαύρο γραφτό της μοίρας μου για να γυρίσω πίσω!
Χάθηκαν τόσοι Στρατηγοί! και τόσα παλικάρια! 
Εμένα ο Θεούλης μου τι μ’  άφησε να ζήσω;
Πίσω να μην εγύριζα χωρίς τον Στρατηγό μας!
Στο Φαληρέα είμαστε μ’  άλλους Καπεταναίους
Γιώργο Τζαβέλλα, Μπότσαρη, τον Βεΐκο, τον Δράκο
Τον Κρητικό Καλλέργη μας τον άμοιρο Ιγγλέση
χωρίς ταμπούρια δυνατά μας έβαλαν στον Κάμπο
Τουρκιά πολλή μας πλάκωσε, πεζούρα και ντελήδες
Ερίξαμε μια μπαταριά, ερίξαμε μιαν άλλη!
Κι ο Στρατηγός απ΄ τ’ ‘Ατι του με το σπαθί στο χέρι!
Χαρούμενος και γελαστός στέκεται και μας λέει
-Δεν είναι καιρός για ντουφεκιές τραβάτε τα σπαθιά σας!
Για ιδέτε πέρα εκεί το Κάστρο της Αθήνας!
Εκεί θα πάμε σήμερα πριν έρθει μεσημέρι
Εκεί θα κάνουμε Λαμπρή και το Χριστός Ανέστη
Ξέρετε τι Κάστρο ζηλευτό, τι ξακουσμένη χώρα!
που ήταν τον παληό καιρό; το ξέρτε  τ’ είναι τώρα;
Σαν τον βοριά ερίχθηκε στους Τούρκους στους Δελήδες!
Βοριάς με μαύρα σύννεφα με μαύρο αστροπελέκι
που ξεριζώνει τα κλαδιά και τα βουνά σαλεύει
Μας φάνη σαν Αρχάγγελος, μας φάνη σαν Άι Γιώργης 
Έβαψε η άκρη του γιαλού από το πολύ το αίμα
Άλλαξε όψη η στεργιά, έγινε παπαρούνα!
τα βόλια παραμέριζαν, του άνοιγαν τον δρόμο
Μα ένα βόλι άτιμο, πικρό, φαρμακωμένο
Τον ηύρε μέσα στην καρδιά και πάει για το Γένος!
Ένα στεφάνι ύστερα, θεόρατο στεφάνι
Κατέβηκε απ΄ τον ουρανό πέφτει και τον σκεπάζει
Τούρκοι δεν τον επιάσανε και σκλάβο δεν τον πήραν!
Άνοιξε η γη και χάθηκε και πάει και δεν εφάνη!
Στείλτε χαμπέρια στον Μωρηά, στείλτε πικρά μαντάτα
Στείλτε και μες’ στα Τρίκαλα πικρά, φαρμακωμένα
Να μην το πουν οι πέρδικες τα αηδόνια να σιωπήσουν
Για να βουρκώσουν τα βουνά, να χύσουν μαύρα δάκρια
Οι βρύσες να στερέψουνε κι όλα να μαραθούνε
Μάνα να μην τον καρτερεί να μην τον πετυχαίνει
ο μπάρμπας κι ο πατέρας του σε άλλο κόσμο θα σμίξουν
πάει το καμάρι του Μωρηά, πάει και δεν γυρίζει”. 

Πηγή: Στέφανος Μίλεσης, «Ιωάννης (Γιαννάκης) Νοταράς: 
Οι εκδοχές για το τραγικό τέλος του στον Φαληρέα». 
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Γνώμη δήμος Σικυωνίων

- Ακοολογικός έλεγχος
παίδων & ενηλίκων 

- Εκτίμηση εμβοών (βουητά)
και ροχαλητού

- Έλεγχος λαβυρινθικής
λειτουργίας (Ίλιγγος/Ζάλη)

- Ενδοσκοπικός έλεγχος
ρινός, φάρυγγα, λάρυγγα
και ώτων 

Νέα χρηματοδότηση για 
τον προσεισμικό έλεγχο 
σε σχολεία και δημοτικά 
κτήρια

Σημαντική νέα χρηματοδότηση για την 
αντισεισμική θωράκιση δημοτικών
κτηρίων και σχολείων του πέτυχε ο δή-
μος Σικυωνίων μέσω του προγράμματος
«Αντώνης Τρίτσης». Η χρηματοδότηση 
αφορά στον προσεισμικό έλεγχο των
κτηρίων, με σκοπό την αξιολόγησή τους 
για την αντοχή τους απέναντι σε
ενδεχόμενο σεισμικό φαινόμενο.
Στην περίπτωση που χρειαστεί η χρημα-
τοδότηση προβλέπει και την κάλυψη
του κόστους για την εκπόνηση σχετικών 
μελετών αποτίμησης και ανασχεδιασμού 
των εν λόγω κτηρίων.
Ο δήμαρχος Σικυωνίων Σπύρος Σταμα-
τόπουλος σε σύντομες δηλώσεις του
σημείωσε την πολλαπλή αξία μίας τέ-
τοιας χρηματοδότησης, δεδομένου ότι ο
δήμος Σικυωνίων και όλη η Κορινθία 
αποτελούν μία από τις περισσότερο σει-
σμογενείς περιοχές, όχι μόνο της χώρας 
μας αλλά ολόκληρης της Ευρώπης.
Συνεπώς προκύπτει ως ανελαστική η 
ανάγκη ελέγχου των κτηρίων, ώστε να
εξασφαλιστεί ο μέγιστος βαθμός παθητι-
κής ασφάλειας, ειδικά σε οικήματα
όπως είναι τα δημοτικά κτήρια και τα 
σχολεία, όπου συγκεντρώνονται
καθημερινά μεγάλος αριθμός ατόμων 
και κυρίως παιδιών.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Υπογράφηκε η προγραμματική 
για το Αστεροσκοπείο Κρυονερίου

Ικανοποιημένος από τις εξελίξεις ο δήμαρχος Σικυωνίων Σπύρος Σταματόπουλος

Τ ην προγραμματική σύμβαση 
της Περιφέρειας Πελοποννή-
σου με το Εθνικό Αστεροσκο-

πείο Αθηνών, για τις μελέτες αναβάθ-
μισης του χώρου στο Αστεροσκοπείο 
Κρυονερίου, στην Κορινθία, υπέγρα-
ψε ο περιφερειάρχης Παναγιώτης Νί-
κας, στα γραφεία της Περιφερειακής 
Ενότητας Κορινθίας, στην Κόρινθο.

Η εν λόγω σύμβαση, ύψους 105.000 
ευρώ -την οποία εκ μέρους του ΕΑΑ 
υπέγραψε ο πρόεδρος του Δ.Σ. του 
εν λόγω φορέα καθηγητής Μανώλης 
Πλειώνης- έχει ως αντικείμενο τις με-
λέτες ωρίμανσης και τα τεύχη δημο-
πράτησης για την ανέγερση κτηρίου 
πολλαπλών χρήσεων στον χώρο του 
Αστεροσκοπείου Κρυονερίου. 

Στην ίδια σύμβαση μετέχουν επίσης 
το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης 
και η Αναπτυξιακής Μεσσηνίας Α.Ε. 
ΑΟΤΑ.

Σε δηλώσεις του ο περιφερειάρχης 
Π. Νίκας τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι η 
Περιφέρεια διακρίνει στην εν λόγω 
επιστημονική υποδομή, όχι μόνο τις 
αξιοσημείωτες επιδόσεις σε πρωτο-
ποριακές έρευνες σχετικά με τη σελή-
νη, αλλά και ένα εκπαιδευτικό κέντρο 
που θα είναι επισκέψιμο από σχολεία 
απ’ όλη την Πελοπόννησο.

Τέλος, ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ 
Κορινθίας Τάσος Γκιολής αναφέρθη-
κε επίσης, όπως και στο παρελθόν, 
«πόσο η ανάπτυξη του Αστεροσκο-
πείου Κρυονερίου δημιουργεί μόνο 
μεγάλες προοπτικές για την Κορινθίας 

μας σε πολλούς και διαφορετικούς το-
μείς, με γνώμονα πάντα την ανάπτυξη 
γνώσης, παιδείας και πολιτισμού των 
συμπολιτών μας».

Ικανοποίηση και ευχαριστίες
Την ικανοποίησή του εξέφρασε σε 

όλους τους τόνους ο δήμαρχος Σικυ-
ωνίων Σπύρος Σταματόπουλος μετά 
την υπογραφή της Προγραμματικής 
Σύμβασης για το Αστεροσκοπείο από 
τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου και 
τον εκπρόσωπο του Εθνικού Αστερο-
σκοπείου Αθηνών.

Η υπογραφή της σύμβασης, αφορά 
στην ενεργοποίηση των διαδικασιών 
για την ανέγερση του κτηρίου πολ-
λαπλών χρήσεων και που ανοίγει το 
δρόμο για την ουσιαστική αναβάθμιση 
του Αστεροσκοπείου και της ευρύτε-

ρης περιοχής.
Ο δήμαρχος Σικυωνίων σημείωσε 

για μία ακόμη φορά ότι τα προγραμ-
ματιζόμενα έργα θα εντάξουν το Αστε-
ροσκοπείο Κρυονερίου στο ευρύτερο 
πλέγμα οικοτουριστικών, περιβαλ-
λοντικών, εκπαιδευτικών και αρχαι-
ολογικών αναπτυξιακών πόλων του 
δήμου, μαζί με τη λίμνη Δόξα Φενεού, 
το Μουσείο Στυμφαλίας και το Αρχαίο 
Θέατρο Σικυώνος.

Παράλληλα εξέφρασε τις ευχαρι-
στίες του στον Περιφερειάρχη Πα-
ναγιώτη Νίκα και τον πρόεδρο του 
ΔΣ του Εθνικού Αστεροσκοπείου 
καθηγητή Μανώλη Πλειώνη για την 
άψογη συνεργασία, την υπογραφή της 
σύμβασης και την δρομολόγηση των 
έργων.

Διαδικτυακές επετειακές εκδηλώσεις
Το ΝΠΔΔ «Η ΜΗΚΩΝΗ», σχεδιάζει μια σειρά από διαδικτυακές δράσεις με 

αφορμή τον εορτασμό των διακοσίων χρόνων από την έναρξη της Ελληνικής Επα-
νάστασης του 1821. Στόχοι των δράσεων είναι, η ανάδειξη της Ιστορίας της πε-
ριοχής μας, η διάδοσή της στους κατοίκους αλλά και σ’ όλο τον κόσμο. Λόγο της 
πανδημίας όλες οι εκδηλώσεις θα είναι διαδικτυακές και θα μεταδοθούν από την 
ιστοσελίδα της Μηκώνης www.mikoni,gr  και απ’ τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

Ένας πρώτος κύκλος εκδηλώσεων θα έχει τη μορφή παρουσιάσεων, συνεντεύ-
ξεων ή ντοκιμαντέρ. Η θεματολογία του θα αφορά : 

• Η Σικυώνα, η Στυμφαλία και ο Φενεός από την έναρξη της Επανάστασης 
έως και σήμερα. 

• Η μάχη των Βασιλικών και η ιστορία της. 
• Οι οικογένειες τις περιοχής που συνδέθηκαν με τον απελευθερωτικό αγώ-

να. Οικογένειες Πετιμεζά, Νοταρά, Γκούρα. 
• Πρόσωπα και γεγονότα που άφησαν το στίγμα τους από την έναρξη της Επα-

νάστασης έως και σήμερα.
• Η μετά επαναστατική Σικυώνα, πως εξελίχθηκε η περιοχή αμέσως μετά την 

επανάσταση. 
Θα ακολουθήσουν και άλλοι κύκλοι εκδηλώσεων όπως θεατρικό αναλόγιο, χο-

ρωδία, συναυλία με παραδοσιακή μουσική, και λαογραφία. Οι προβολές των ομιλι-
ών και των παρουσιάσεων θα ξεκινήσουν την 25η Μαρτίου.
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Γ. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ - Ν. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΟΕ
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Νέος υλικοτεχνικός Εξοπλισμός 
στα σχολεία από τον Χρίστο Δήμα

Α ρκετά σχολεία της Κορινθίας, ενίσχυσε με 
νέο υλικοτεχνικό εξοπλισμό ο υφυπουργός 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων Χρίστος Δήμας 

πριν λίγες μέρες.
Ο υφυπουργός Ανάπτυξης μετά από τηλεδιάσκεψη 

με τους με τους Διευθυντές Α/θμιας και Β/θμιας Εκ-
παίδευσης του Νομού Κορινθίας κ. Δημήτρη Ντρίμε-
ρη και κ. Δημήτρη Ασβεστόπουλο, προχώρησε στην 
παράδοση νέου υλικοτεχνικού εξοπλισμού (θρανία, 
καθίσματα, πίνακες, διαδραστικά παιχνίδια κ.α) από 
την Κτιριακές Υποδομές ΑΕ (ΚΤΥΠ), στις παρακάτω 
σχολικές μονάδες:

Τα Νηπιαγωγεία: 
Νηπιαγωγείο Λεχαίου
Νηπιαγωγείο Ροζενών
Τα Δημοτικά σχολεία:
Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Κορίνθου
Δημοτικό Σχολείο Σολωμού
5ο Δημοτικό Σχολείο Κορίνθου
 Δημοτικό Σχολείο Λεχαίου
 Δημοτικό Σχολείο Πύργου
8ο Δημοτικό Σχολείο Κορίνθου
Δημοτικό Σχολείο Εξαμιλίων
Τα Γυμνάσια και Λύκεια:
Γυμνάσιο Κρυονερίου

Γυμνάσιο – Λύκειο Λεχαίου
2ο Λύκειο Κιάτου  
Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης ο Υφυπουρ-

γός Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Βουλευτής Κο-
ρινθίας, τόνισε χαρακτηριστικά:

«Αναμφίβολα, οφείλουμε να αναγνωρίσουμε πως 
από την αρχή της πανδημίας μέχρι και σήμερα οι εκ-
παιδευτικοί, το διοικητικό και όλο το προσωπικό των 
σχολικών μονάδων, μαζί με τους μαθητές και τους 
γονείς έχουν δώσει έναν πολύ μεγάλο αγώνα και 
τους είμαστε πραγματικά ευγνώμονες. 

Στόχος μας είναι να συνεχίσουμε τις προσπάθειες 
που αφορούν: 

α) στην βελτίωση των υποδομών των σχολικών 
μονάδων μέσω της ΚΤΥΠ και β) στην παροχή νέου 
τεχνολογικού εξοπλισμού που θα διευκολύνει το 
έργο των μαθητών και των καθηγητών».

Ευχαριστίες από τον Δημήτρη Ζάρκο
Ο πρόεδρος του ΝΠΔΔ "Μηκώνη" του δήμου Σι-

κυωνίων κ. Δημήτρης Ζάρκος σε δηλώσεις του στην 
εφημερίδα μας εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς 
τον υφυπουργό Ανάπτυξης Χρίστο Δήμα για την κί-
νησή του να ενισχύσει το Γυμνάσιο Κρυονερίου και 
το 2ο Λύκειο Κιάτου με υλικοτεχνικό εξοπλισμό που 

τόσο είχαν ανάγκη. 
Ο Δημήτρης Ζάρκος τόνισε ότι το ασφαλές και ευ-

χάριστο σχολικό περιβάλλον συμβάλλει καθοριστικά 
στην εκπαιδευτική διαδικασία καθώς ελκύει τους μα-
θητές και τους κάνει να αγαπήσουν το σχολείο. 

Στο πλαίσιο αυτό η κίνηση του κ. Χρίστου Δήμα, 
είπε ο Δημήτρης Ζάρκος, βοηθά σημαντικά τα παιδιά 
μας και οπωσδήποτε όταν τελείωσε το lockdown και 
επιστρέψουν στα σχολεία τους, θα μείνουν και τα ίδια 
ικανοποιημένα από τις εξελίξεις και τις αλλαγές που 
έγιναν. 

Επιπλέον, ευχαρίστησε τον κ. Δήμα, που σε κάθε 
μικρό και μεγάλο πρόβλημα βρίσκεται δίπλα στην το-
πική κοινωνία και ανταποκρίνεται στα αιτήματά της. 

Δήμος Σικυωνίων

Ευχαριστίες από τον πρόεδρο του ΝΠΔΔ "Μηκώνη" Δημήτρη Ζάρκο

6972 919415        dimitrioszarkos@gmail.com        Zarkos Dimitris

Ο τόπος μας χρειάζεται τη σταθερότητα, 
την εξέλιξη, την ανάπτυξη με ΣΥ.ΝΕ.ΣΙ.! 

Με αίσθημα περηφάνιας 
για ό,τι πετύχαμε 

Με συνέπεια, εμπειρία, 
ξεκάθαρο όραμα, 

βαθειά αγάπη για τον τόπο μας

Συνεχίζουμε δυνατά 
και με ΣΥ.ΝΕ.ΣΙ.!

Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος

Δημήτρης Ζάρκος
Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ. “Μηκώνη”

Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος

Δημήτρης Ζάρκος
Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ. “Μηκώνη”
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Έφτασε τα 40 λεπτά το λεμόνι στην Κορινθία
Στην περιοχή του Κιάτου έχει μείνει περίπου το 15% της παραγωγής πάνω στα δέντρα, 

ενώ στο τμήμα από Ξυλόκαστρο μέχρι Ακράτα, έχει μείνει μεγαλύτερο ποσοστό

Α νοδική συμπεριφορά επέ-
δειξαν τις τελευταίες εβδο-
μάδες οι τιμές στο λεμόνι με 
πιο εντατικές κοπές και τη 

ζήτηση για εξαγωγές να δίνει ώθηση. 
Την τελευταία εβδομάδα του Φλεβά-
ρη, ανέβηκαν στα 35 λεπτά και από 
τον Μάρτη σταθεροποιήθηκε στα 40 
λεπτά. Την ίδια στιγμή, οι παραγωγοί 
εκτιμούν ότι υπάρχει δυνατότητα για 
περαιτέρω αύξηση της τιμής, με τους 
εξαγωγείς να υποστηρίζουν ότι οι 
αγορές και ο ισχυρός ανταγωνισμός 
σε τοπίο πανδημίας με κλειστά κανά-
λια απορρόφησης δεν «σηκώνουν» 
τις περσινές επιδόσεις στις τιμές, με 
τα μέχρι στιγμής δεδομένα.
«Η τιμή έχει φτάσει στα 40 λεπτά στον 
παραγωγό, με ικανοποιητικές κοπές 
και τον κύριο όγκο να κατευθύνεται 
σε εξαγωγές. Στην περιοχή του Κιάτου 
έχει μείνει περίπου το 15% της παρα-
γωγής πάνω στα δέντρα, σε αντίθεση 
με το τμήμα από Ξυλόκαστρο μέχρι 
Ακράτα, όπου υπάρχει πολύ μεγαλύ-
τερο ποσοστό ασυγκόμιστης παραγω-
γής», είπε ο πρόεδρος του Αγροτικού 
Συνεταιρισμού Κιάτου-Τραγάνας, 
Χρήστος Γεώργας στο ypaithros.gr.
Ο ίδιος, αποτιμώντας τη σεζόν μέ-
χρι τώρα, σημείωσε: «Λαμβάνοντας 

υπόψη την εξέλιξη των τιμών και της 
εμπορίας από την αρχή της χρονιάς, 
μπορούμε να πούμε ότι όσοι είχαν λε-
μόνι νωρίς και ξεκίνησαν Σεπτέμβριο-
Οκτώβριο είχαν μια ισορροπία τιμών. 
Δηλαδή, ξεκίνησαν με υψηλές τιμές, 
στα 90 λεπτά, ακόμα και 1 ευρώ, έπεσε 
μεν απότομα, αλλά με την άνοδο της τι-
μής τώρα, ο μέσος όρος οδηγεί σε μια 
χρονιά που δεν τη λέμε κακή».
Στην Αχαΐα, η τιμή στις αρχές της 
εβδομάδας ήταν 5 λεπτά χαμηλότε-
ρη. «Έχουν αυξηθεί και η ζήτηση και οι 
τιμές. Είμαστε στα 35 λεπτά και περι-

μένουμε ότι από μέρα σε μέρα θα ανέ-
βουν πιο πάνω και εδώ. Εμείς έχουμε 
πάνω από 20% παραγωγή ακόμη προς 
συγκομιδή. Οι εξαγωγές έδωσαν ώθη-
ση στις τιμές, ταυτόχρονα τα λεμόνια 
λιγοστεύουν σιγά-σιγά, ωστόσο η αγο-
ρά παντού είναι αδύναμη φέτος σε σύ-
γκριση με αυτό που ξέραμε», ανέφερε 
ο αντιπρόεδρος της ΕΑΣ Αιγιάλειας 
Βασίλης Καρέλης.
Από την πλευρά του, ο συσκευαστής 
και εξαγωγέας, Δημήτρης Δουβής, 
περιγράφει μια σεζόν κατά την οποία 
οι καλλιεργητές επέλεξαν να τραβή-

ξουν πιο πίσω τις κοπές, προσδοκώ-
ντας καλύτερες τιμές, συμπληρώνο-
ντας ότι η αγορά φέτος αποδεικνύεται 
«σφιχτή» και με ισχυρό ανταγωνισμό.
Συνολικά, στην Κορινθία, σύμφωνα 
με τον ίδιο, το μεγαλύτερο μέρος της 
παραγωγής είναι ακόμη ασυγκόμιστο, 
με εξαίρεση την περιοχή της Τραγά-
νας, όπου έχει κοπεί περίπου το 80%. 
«Από την περιοχή του Μελισσίου μέ-
χρι την Ακράτα που είναι λεμονοπα-
ραγωγοί, το 70% του λεμονιού είναι 
άκοπο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πηγή: ypaithros.gr
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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

Εκδότρια - Ιδιοκτήτρια - Υπεύθυνη σύμφωνα με το νόμο:  
Γιώτα Αθανασούλη-Βαλασοπούλου [τηλ. 6974 583005]

Δ/νση: Οδ. Ανδρούτσου 17, Ζευγολατιό, 20001

Τηλ. επικ.: 6972-322441 [Χρήστος Βαλασόπουλος]

Τα ενυπόγραφα άρθρα δεν εκφράζουν θέσεις της εφημερίδας

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 όροφοςΝοταρά 79, 2ος όροφος
Κόρινθος   27410 51177 Κόρινθος   27410 51177 
κιν. 6974 446115κιν. 6974 446115

Μικρά & διάφορα
Κορινθία: Θα πουλούσε 
άγαλμα του 5ου π.Χ.

Αρχαίο άγαλμα του 5ου αιώνα π.Χ., 
εξαιρετικής τέχνης και σπουδαίας 
αρχαιολογικής αξίας, παραδόθηκε 
από τη Διεύθυνση Ασφάλειας 
Αττικής στο Υπουργείο Πολιτισμού 
και Αθλητισμού. Το μνημείο 
παρέδωσε, σε ειδική εκδήλωση, ο 
Διοικητής της Διεύθυνσης Ασφάλειας 
Αττικής, Υποστράτηγος Τζεφέρης 
στη Διευθύντρια της Διεύθυνσης 
Τεκμηρίωσης και Προστασίας 
Πολιτιστικών Αγαθών κα Βασιλική 
Παπαγεωργίου.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο κ. 
Διοικητής δήλωσε:
«Σήμερα η Διεύθυνση Ασφάλειας 
Αττικής παραδίδει στο Υπουργείο 
Πολιτισμού και Αθλητισμού, μια 
αρχαιότητα, εξαιρετικής τέχνης και 
σπουδαίας αξίας, που εντοπίστηκε 
στο πλαίσιο οργανωμένης και 
πολύμηνης αστυνομικής επιχείρησης.
Όπως έχει ήδη τεκμηριωθεί 
πρόκειται για ακέφαλο μαρμάρινο 
άγαλμα, νεαρού άνδρα, ύψους 37 
περίπου εκατοστών.
Ο εντοπισμός του αποτέλεσε 
αντικείμενο εξειδικευμένης έρευνας, 
στο πλαίσιο της ουσιώδους, 
διαχρονικής και άριστης συνεργασίας 
με τη Διεύθυνση Τεκμηρίωσης και 
Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών.
Σας παραδίδω λοιπόν αυτό το 
εξαιρετικό μνημείο και σας 
διαβεβαιώνω ότι οι προσπάθειες 
των αστυνομικών της Διεύθυνσης 
Ασφάλειας Αττικής για τη διαφύλαξη 
της πολιτιστικής κληρονομιάς της 
χώρας μας, θα είναι καθημερινές και 
συνεχίζονται, πάντα με την αγαστή 
συνεργασία και υποστήριξη της 
Υπηρεσίας σας».

Νέος Διοικητής Πυροσβεστικών 
Υπηρεσιών Κορινθίας

Τον Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής 
Ενότητας Κορινθίας  Αναστάσιο Γκιολή επι-
σκέφθηκε ο νέος Διοικητής Πυροσβεστικών 
Υπηρεσιών Νομού Κορινθίας, Πύραρχος Νί-
κος Κούρος.

Ο Αντιπεριφερειάρχης διαβεβαίωσε ότι η 
Περιφερειακή Αρχή θα συνδράμει στο πλαί-
σιο των δυνατοτήτων της τις υπηρεσίες του 
Πυροσβεστικού Σώματος, εν όψει και της 

νέας αντιπυρικής περιόδου.
Παράλληλα αναφέρθηκε στην προσπάθεια 

που έχει αναλάβει ο Περιφερειάρχης Πελο-
ποννήσου  Παναγιώτης Νίκας για την ανασυ-
γκρότηση της υπηρεσίας Πολιτικής Προστα-
σίας της Περιφέρειας, παρουσιάζοντας στον 
αξιωματικό της Πυροσβεστικής την προϊστα-
μένη του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της 
Π.Ε. Κορινθίας κα Ρούλα Χαρίτου.

Συνάντηση για το 
λιμενικό σώμα

Την Πέμπτη 11 Μαρτίου 
συναντήθηκε στο Διοικητήριο της 
Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας 
ο χωρικός Αντιπεριφερειάρχης 
κ. Αναστάσιος Γκιολής με τον 
Πλωτάρχη (ΛΣ) Παναγιώτη 
Παπακωνσταντίνου όπου 
συζήτησαν θέματα που αφορούν το 
Λιμενικό Σώμα.
Αναφέρθηκαν στην λειτουργία 
του Λιμενικού Σώματος στο νομό 
Κορινθίας και στην ενίσχυση από 
πλευράς ανθρώπινου δυναμικού.
Ο κ. Γκιολής ευχήθηκε υγεία και 
καλή δύναμη στο πολύπλευρο και 
σημαντικό έργο του Λιμενικού 
Σώματος, μετέφερε τη στήριξη της 
Περιφέρειας Πελοποννήσου και του 
Περιφερειάρχη Παναγιώτη Νίκα 
καθώς «βρισκόμαστε δίπλα σας και 
θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε το 
έργο σας» όπως χαρακτηριστικά 
ανέφερε.
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Ανοίγει τις πύλες 
του και πάλι ο 
αρχαιολογικός χώρος
Υπαίθριοι αρχαιολογικοί χώροι σε όλη 
τη χώρα ανοίγουν ξανά τις πύλες τους 
από τη Δευτέρα 22 Μαρτίου, με το κα-
νονικό μη διευρυμένο ωράριο λειτουρ-
γίας, στο πλαίσιο των μέτρων χαμηλού 
επιδημιολογικού αποτυπώματος που 
ανακοίνωσε η κυβέρνηση.
Μεταξύ αυτών και ο αρχαιολογικός 
χώρος της Νεμέας, όπως ανακοινώ-
θηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού.
Μέσα σε πανέμορφα φυσικά περιβάλ-
λοντα, που ειδικά αυτήν την εποχή 
γίνονται ακόμα πιο ελκυστικά και 
ασφαλή, οι υπαίθριοι αρχαιολογικοί 
χώροι της Ελλάδας είναι πάλι έτοιμοι 
να μαγέψουν με το κάλλος και το αρ-
χαιολογικό/ιστορικό ενδιαφέρον τους, 
αλλά και με τις μοναδικές ευκαιρίες μι-
κρής απόδρασης που προσφέρουν και 
οι οποίες, ειδικά αυτήν την περίοδο, 
είναι ιδιαίτερα πολύτιμες.
Είναι μια μοναδική ευκαιρία, τουλά-
χιστον για όσους κατοικούν σχετικά 
κοντά σε τέτοιους χώρους, να τους 
επισκεφθούν ως μια ανάσα γνώσης και 
ξεκούρασης, ιδιαίτερα απαραίτητης την 
περίοδο του παρατεταμένου lockdown 
που διανύουμε.
Υπενθυμίζεται ότι οι αρχαιολογικοί χώ-
ροι ήταν σε αναστολή λειτουργίας από 
τις αρχές Νοεμβρίου του 2020, μαζί 
με τα μουσεία, τα οποία παραμένουν 
κλειστά μέχρι νεωτέρας.

ΑΡΧΑΙΑ ΝΕΜΕΑ Επίσκεψη Γκιολή και Φρούσιου 
στο Κέντρο Υγείας Νεμέας

Τ ο Κέντρο Υγείας Νεμέας επι-
σκέφθηκε την Τρίτη 16 Μαρτίου 
ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφε-

ρειακής Ενότητας Κορινθίας κ. Ανα-
στάσιος Γκιολής μαζί με το Δήμαρχο 
Νεμέας κ. Κώστα Φρούσιο. 

Τους υποδέχθηκε ο Διευθυντής 
κ. Ευστάθιος Σκληρός, τον οποίο ο κ. 
Γκιολής ενημέρωσε για την πορεία 

μελέτης προκειμένου να αναβαθμι-
στεί το Κέντρο Υγείας μέσω σχετικής 
πρόσκλησης για το ΕΣΠΑ 2021 – 2027, 
σύμφωνα και με επιθυμία του Περιφε-
ρειάρχη Πελοποννήσου κ. Παναγιώτη 
Νίκα καθώς και «των προγραμματισμό 
προτεραιοτήτων για την υγεία των συ-
μπολιτών μας» όπως χαρακτηριστικά 
ανέφερε ο Αντιπεριφερειάρχης.

Τέλος ενημερώθηκε για την επιτυ-
χημένη συμμετοχή του κόσμου στον 
εμβολιασμό κατά του κορωνοϊού, ο 
οποίος διεξάγεται χωρίς προβλήματα. 
Ο Αντιπεριφερειάρχης Τάσος Γκιολής 
και ευχαρίστησε το ανθρώπινο δυνα-
μικό του Κέντρου Υγείας Νεμέας  για 
το δύσκολο έργο τους, ιδίως κατά το 
τελευταίο προηγούμενο έτος.

ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 
Κ Ο Ρ Ι Ν Θ Ι Α Σ

Tηλ.: 6949 172 999

Άμεσα στον προορισμό σας

www.odiki-voitheia-korinthias.gr

Μεταφορές 
Γεωργικών μηχανημάτων • Σκαφών 
•Κλαρκ • Αυτοκινήτων •  Δικύκλων

ΓΕΩΡΓΙΚΑ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 
Κ Ο Ρ Ι Ν Θ Ι Α Σ
H ΟΔΙΚH ΒΟHΘΕΙΑ 
ΚΟΡΙΝΘIΑΣ φροντίζει για 
την άμεση εξυπηρέτησή σας. 
Μεταφέρουμε το αυτοκινητό σας 

στον προορισμό 
της επιλογής σας 
γρήγορα, άμεσα, υπεύθυνα 
σε προσιτές τιμές. 
Είμαστε σε ετοιμότητα να 
αντιμετωπίσουμε οποιοδήποτε 
πρόβλημα μικρό ή μεγάλο 
παρουσιαστεί στο δρόμο σας. 

Είμαστε επαγγελματίες με 
μηχανολογικές γνώσεις 
με διάθεση να καλύψουμε 
την ανάγκη και του πιο 
απαιτητικού περιστατικού.

T η λ . :  6 9 4 9  1 7 2  9 9 9

Άμεσα στον 
προορισμό 

σας!!!

ΦΟΡΤΗΓΑΚΙΑ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

ΚΛΑΡΚ

ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 
Κ Ο Ρ Ι Ν Θ Ι Α Σ
H ΟΔΙΚH ΒΟHΘΕΙΑ 
ΚΟΡΙΝΘIΑΣ φροντίζει για 
την άμεση εξυπηρέτησή σας. 
Μεταφέρουμε το αυτοκινητό σας 

στον προορισμό 
της επιλογής σας 
γρήγορα, άμεσα, υπεύθυνα 
σε προσιτές τιμές. 
Είμαστε σε ετοιμότητα να 
αντιμετωπίσουμε οποιοδήποτε 
πρόβλημα μικρό ή μεγάλο 
παρουσιαστεί στο δρόμο σας. 

Είμαστε επαγγελματίες με 
μηχανολογικές γνώσεις 
με διάθεση να καλύψουμε 
την ανάγκη και του πιο 
απαιτητικού περιστατικού.

T η λ . :  6 9 4 9  1 7 2  9 9 9

Άμεσα στον 
προορισμό 

σας!!!

ΦΟΡΤΗΓΑΚΙΑ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

ΚΛΑΡΚ
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Γνώμηδήμος Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Κ
ατά την περίοδο της Πανδημίας του κορωνοϊού, τα ειδικά σχολεία είναι 
τα μόνα που παραμένουν σε λειτουργία.

Ο Δήμος Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης, μέσω της Αντιδημάρχου Πολιτι-
σμού και Παιδείας κας Ελίνας Μενούνου, με ευαισθησία και κατανόηση 

για την ιδιαίτερη ανάγκη αυτών των παιδιών και σε συνεννόηση με τον Διευθυντή 
του Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Συκιάς- Ξυλοκάστρου, προχώρησε στην καταγραφή 
των ελλείψεων εκπαιδευτικού και τεχνολογικού υλικού.

Στη συνέχεια απευθύνθηκε στον ΣΥΝΔΕΣΜΟ VINCI, όπου με τη διαμεσολάβηση 
της κυρίας Σοφίας Στάμου και τη βοήθεια του Προοδευτικός Σύλλογος Συκιάς Κο-
ρινθίας "Άγγελος Σικελιανός", εξασφάλισε την απαιτούμενη χορηγία.

Έτσι πριν λίγες μέρες ολοκληρώθηκε η παραλαβή του εξοπλισμού που συνέβαλε 
στη μεταμόρφωση του Σχολείου και στη χαρά των παιδιών που φιλοξενεί.

Ο δήμος Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης ευχαρίστησε με σχετική ανακοίνωσή του 
όλους όσους βοήθησαν στην υλοποίηση αυτής της δράσης.

Μ
ε αφορμή μια προ-
σωπική ιστορία της η 
ανεξάρτητη δημοτική 
σύμβουλος Ξυλοκά-

στρου-Ευρωστίνης, αναλογιζόμενη 
τη δυσκολία μετακίνησης των ηλικιω-
μένων συνδημοτών της από τα χωριά 
προς το εμβολιαστικό κέντρο καταθέ-
τει μια ενδιαφέρουσα πρόταση. 
Ας δούμε το σκεπτικό της όπως η ίδια 
το ανάρτησε στον προσωπικό λογα-
ριασμό της στο Facebook: 
«Καθαρά Δευτέρα με πήρε τηλέφωνο 
μια παλιά οικογενειακή φιλη της συχω-
ρεμενης μητέρας μου. Ήθελε να μας 
ευχηθεί καλή Σαρακοστή κ να μοιραστεί 
την αγωνία της μαζί μας.  Ζει σε ένα από 

τα χωρια μας αρκετά χιλιόμετρα μακριά 
από την Κόρινθο κ το Εμβολιαστικο Κέ-
ντρο. Χήρα και μόνη δεν έχει την δυνα-
τότητα να μεταβεί μόνη της εκεί να κάνει 
το εμβόλιο. 
Της υποσχέθηκα ότι θα την πάω φυσικά 
εγώ ή ο σύζυγος μου. Κλείνοντας το τη-
λέφωνο αναρωτήθηκα πόσοι ακόμη συ-
μπολιτες μας σε όλα τα χωρια του Δημου 
Ξυλοκαστρου - Ευρωστινης, έχουν την 
ανάγκη να μεταβούν στο Εμβολιαστικο 
Κέντρο Κορίνθου και οι συνθήκες της 
ζωής τους δεν τους το επιτρέπουν, όπο-
τε και αδυνατούν μόνοι τους να πάνε. 
Δεν έχει υποπέσει στην αντίληψη μου 
κάποια σχετική πρωτοβουλία κ γι αυτό 
προτείνω : Σε συνεργασία των προέ-

δρων των Τοπικών Κοινοτήτων & της 
Δημοτικης Αρχής, να γίνει καταγραφή 
όσων, έχουν ανάγκη κ επιθυμούν να 
μετακινηθούν με μεταφορικο μέσο , του 
Δημου στην Κόρινθο. Έτσι να αναλάβει 
ο Δήμος την μεταφορά τους για τον εμ-
βολιασμό τους. 
Οι πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων, 
είναι οι άνθρωποι που ξέρουν τους 
συγχωριανούς κ τα προβλήματα τους 
καλύτερα απο τον καθένα. 
 Αλληλεγγύη κ Κοινωνικό Πρόσωπο σε 
μια εποχή που το ήθος κ οι αξίες δο-
κιμάζονται.  Ελπίζω η πρόταση μου να 
τύχει ευνοϊκής μεταχείρισης, από τους 
αρμοδιους της Δημοτικης Αρχής», κα-
ταλήγει.

Εξοπλισμός για το Ειδικό Σχολείο Συκιάς Ξυλοκάστρου

Γιόλα Μαστέλλου: Να αναλάβει ο δήμος τη μεταφορά των ηλικιωμένων 
από τα χωριά τους στο εμβολιαστικό κέντρο

Τα Ειδικά Σχολεία είναι τα μοναδικά που συνεχίζουν να λειτουργούν παρά την πανδημία



Σ τον Δίολκο, τον αρχαίο λιθόστρωτο δρό-
μο πάνω στον οποίο μεταφέρονταν δια 
ξηράς τα πλοία από τον Κορινθιακό στο 

Σαρωνικό Κόλπο (και αντίστροφα), πραγματο-
ποιούνται τον τελευταίο χρόνο εργασίες από 
την Εφορεία Αρχαιοτήτων (ΕΦΑ) Κορινθίας, με 
σκοπό την προστασία και την ανάδειξή του. Μό-
λις ολοκληρωθούν και οι συνθήκες λόγω πανδη-
μίας το επιτρέψουν, το εμβληματικό μνημείο θα 
είναι έτοιμο να υποδεχτεί το ευρύ κοινό μέσα και 
από τις επιτόπιες ξεναγήσεις που σχεδιάζονται. 
«O Δίολκος της Κορίνθου έχει καταγραφεί στην έρευνα 
ως η πρώτη συστηματική προσπάθεια μεταφοράς 
εμπορευμάτων και πολεμικών πλοίων από τον 
Σαρωνικό στον Κορινθιακό Κόλπο και αντίστρο-
φα, προκειμένου να αποφευχθεί ο περίπλους της 
Πελοποννήσου σε μία απόσταση 190 μιλίων περίπου. 
Η κατασκευή του τοποθετείται από τον πρώτο ανασκα-
φέα του μνημείου, αρχαιολόγο Νικόλαο Βερδελή, στα 
τέλη του 7ου αι. π.Χ. ή στις αρχές του 6ου αι. π.Χ. 
Η ιδέα της κατασκευής του αποδίδεται στον τύραν-
νο της Κορίνθου, Περίανδρο, η διακυβέρνηση του 
οποίου χαρακτηρίζεται ως περίοδος μεγάλης οικο-
νομικής και καλλιτεχνικής άνθησης για την Κόρινθο», 
πληροφορεί το ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Γεώργιος Σπυρόπουλος, 
αρχαιολόγος, αναπληρωτής προϊστάμενος της ΕΦΑ 
Κορινθίας.
Με σιγμοειδή πορεία και κλίση που δεν υπερέβαινε το 
1,5%, η λιθόστρωτη οδός είχε συνολικό μήκος από 
τη μία ακτή στην άλλη περίπου 8 χλμ., ενώ το πλάτος 
της κυμαινόταν από 3,4 μ. έως 6 μ. περίπου. Τι σώζε-
ται σήμερα από το έργο; «Στην επιφάνεια του δρόμου 
σώζονται δύο κύριες αρματοτροχιές, σε πλάτος 1,5 
μ. περίπου αλλά και αρκετές δευτερεύουσες. Έχουν 
αποκαλυφθεί συνολικά 1.100 μ. και η πορεία του Δι-
όλκου έχει καταστεί γνωστή αφενός στο δυτικό άκρο, 
δυτικά της Διώρυγας, στην πλευρά της Πελοποννήσου 
και αφετέρου στη Σχολή Μηχανικών, στην πλευρά 

της Στερεάς Ελλάδας.  Αντίθετα, απουσιάζουν σήμερα 
οποιαδήποτε στοιχεία για το ανατολικό πέρας του στην 
πλευρά του Σαρωνικού, το οποίο τοποθετείται από τις 
πηγές στην περιοχή του αρχαίου Σχοινούντα (σημερινό 
Καλαμάκι)», μας ενημερώνει ο κ. Σπυρόπουλος.

Ο Δίολκος, με μακραίωνη διάρκεια χρήσης από τα 
αρχαϊκά χρόνια έως και τη ρωμαϊκή περίοδο, ήταν 
ένα καινοτόμο και εμπνευσμένο τεχνικό επίτευγμα. Ο 
τρόπος λειτουργίας του το αποδεικνύει: «Σύμφωνα με 
τον πρώτο ανασκαφέα του μνημείου, τα πλοία έφταναν 
στο ΒΔ πέρας του Διόλκου, στη σημερινή τοποθεσία 
Ποσειδωνία Κορίνθου, όπου υπήρχε μία πλακόστρωτη 

πλατφόρμα για τη ρυμούλκησή τους στη στεριά. Ακο-
λούθως τοποθετούνταν με τη βοήθεια γερανών πάνω 
σε τροχοφόρες κατασκευές, τις οποίες έσερναν δούλοι. 
Έτσι το πλοίο μεταφερόταν από τη μία άκρη του Κο-
ρινθιακού στο Σαρωνικό ή και αντίστροφα. Η διαδρομή 
δεν ήταν εύκολη και υπήρχε πάντα ο κίνδυνος εκτροχι-
ασμού λόγω των στροφών που διέθετε ο Δίολκος. Για 
τον λόγο αυτό είχαν κατασκευαστεί πρόσθετα τοιχάρια, 
σε επικίνδυνα σημεία, όπως σε αυτό που βρίσκεται 
εντός της Σχολής Μηχανικών, για να εξασφαλίζεται η 
ασφάλεια μετακίνησης και να αποφεύγονται ατυχήμα-
τα», εξηγεί ο κ. Σπυρόπουλος.
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Γνώμη Πολιτισμός - Βιβλίο

Αποκαθίσταται ο αρχαίος Δίολκος της Κορίνθου, 
ένα από τα μεγαλύτερα τεχνικά έργα της αρχαιότητας

Μετά τις εργασίες το εμβληματικό μνημείο θα είναι έτοιμο να υποδεχτεί το ευρύ κοινό
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Γνώμη22 Πολιτισμός

Επίσκεψη Γκιολή και Κόρκα
στα μνημεία των Αθικίων

Σ
ε ιστορικά διατηρητέα μνημεία 
της περιοχής των Αθικίων έκαναν 
αυτοψία, την Πέμπτη 4 Μαρτίου, ο 

Χωρικός Αντιπεριφερειάρχης Κορινθί-
ας κ. Αναστάσιος Γκιολής και η Θεμα-
τική Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού 
κα Αθηνά Κόρκα -και συγκεκριμένα 
στους ναούς του Αγίου Δημητρίου 
Αθικίων και της Παναγίας Ρητού.

Τους Αντιπεριφερειάρχες συνόδευ-
σε κλιμάκιο στελεχών της Διεύθυνσης 
Τεχνικών Εργων υπό τον διευθυντή 
κ. Νίκο Λούτα, ενώ παρόντες ήταν ο 
πρόεδρος των Αθικίων κ. Τάσος Μα-
ρίνος, καθώς και μέλη της επιτροπής 
Αρχείο Ρητού – Αθικίων «Η Μνημο-
σύνη».

Σε δηλώσεις του ο πρόεδρος Αθι-
κίων εξέφρασε ευχαριστίες προς την 
περιφερειακή Αρχή «για την καλή και 
ουσιαστική συνεργασία», όπως σημεί-
ωσε, καθώς και για τα αντιπλημμυρικά 
αλλά και τα έργα οδοποιίας που υλο-
ποιούνται στην περιοχή, αναφερόμε-
νος ιδιαίτερα στον περιφερειάρχη Πε-
λοποννήσου κ. Παναγιώτη Νίκα «για 
το ενδιαφέρον που δείχνει, ώστε τα 
μνημεία -που τόσα χρόνια δεν έχουν 

συντηρηθεί- να συντηρηθούν και να 
αναδειχθούν».

Τους Αντιπεριφερειάρχες συνόδευσε κλιμάκιο στελεχών της Διεύθυνσης Τεχνικών Εργων

Θέσεις Εργασίας στο Μπολάτι Κορινθίας
Η Ecorap AE, ζητά να προσλάβει άτομα στις εγκαταστάσεις της στο 

Μπολάτι Κορινθίας στις εξής θέσεις εργασίας:

• 1 χειριστή ανυψωτικών μηχανημάτων 

• 1 χειριστή μηχανημάτων έργου

Τηλέφωνο επικοινωνίας - πληροφορίες: 27410 56001
Βιογραφικά στο email: eco@rapgroup.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΓΗΡΟΚΟΜΟΙ, ΟΙΚΙΑΚΕΣ 
ΒΟΗΘΟΙ, ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ, BABYSITTER 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ 
Τηλ. 6940 699559

Παρέχουμε για φροντίδα ηλικιωμένων γηροκόμους, οικιακές 
βοηθούς, Ελληνίδες-αλλοδαπές για Ν. Κορινθίας.
ΑΜΕΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ

ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΚΥΡΙΑ ζητά εργασία για φροντίδα ηλικιωμένων ή φύλαξη 
μικρών παιδιών. Τηλ. 6932454393

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 1.700 τ.μ. με ελιές,  
38 ρίζες. Περιοχή Ταρσινά. Τηλ. 6978105413
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Γνώμη

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)

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Γράφει η  ΛΙΤΣΑ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ

ΣΠΥΡΟΣ ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ
Η ΝΥΧΤΑ ΤΗΣ 
ΑΛΗΘΕΙΑΣ   
Εκδόσεις: ΜΙΝΩΑΣ
Κατηγορία : Ελληνική Λογοτεχνία
ISBN    9786180215441
Σελίδες : 496

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ
Ό,τι πίστευες για τη ζωή ανατρέπεται 

σε μία μόλις νύχτα. Ένα βρέφος βρίσκε-
ται βουτηγμένο στο αίμα. Όχι το δικό του, 
αλλά της μητέρας του. Τα στοιχεία οδη-
γούν με απόλυτη ακρίβεια στον πατέρα, 
ο οποίος και συλλαμβάνεται. Αποδέχεται 
την κατηγορία και καταδικάζεται. Η μικρή 
Φένια εξαφανίζεται από την κατασκήνωση 
και σιγά σιγά ξεφυλλίζεται ένα παλιό βιβλίο 
που κρύβει δεκάδες ανοιχτές πληγές. Ο 
ηλικιωμένος Διονύσης κρατάει κλειδω-
μένα μέσα του τα πιο βαθιά μυστικά, ενώ 
τα πάντα θα διαταράξει η καταλυτική ορμή 
της Ελευθερίας. Εκεί όπου ακροβατεί ο 
έρωτας με το μίσος, η πίστη με την απιστία 

και το χρήμα έχει τη δύναμη να καθορί-
σει τις ζωές, η ανθρωπιά θα βρει έδαφος 
να ανθίσει σαν ένα ξεχωριστό λουλούδι. 
Η Ιθάκη και τα βουνά της Ευρυτανίας 
γίνονται ο καμβάς για τις πιο συναισθη-
ματικές πινελιές και η Νύχτα της Αλή-
θειας κρύβει στον ουρανό της μόλις τρία 
αστέρια. Τρία ολόχρυσα αστέρια.

Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΜΑΣ
Ένα εξαιρετικό κοινωνικό μυθιστό-

ρημα με έντονα αστυνομικά στοιχεία, 
αγωνία, ανατροπές και αποκαλύψεις, 
από τη μοναδική γραφή του κυρίου Πε-
τρουλάκη. Διαφορετική θεματολογία, 
αλλά από την πάντα δυναμική πένα του 
και με τον πήχη να έχει ανέβει ακόμα 
ψηλότερα. Καταφέρνει – όπως πάντα 
άλλωστε – να μας κρατήσει από τις πρώ-
τες κιόλας γραμμές του, έως την τελευταία 
του σελίδα.

Γνωρίζοντας την ποιότητά του, και τις 
εντάσεις που προσφέρει σε κάθε πόνημα 
του, διαπιστώνω πως επιδιώκω να διαβά-

ζω κάθε του βιβλίο. Αλλά και σε κάποιον 
που τον διαβάζει πρώτη φορά, όποιο βι-
βλίο του και να διαλέξει, θα του τραβήξει 
το ενδιαφέρον. Κι αυτό γιατί πρώτα απ’ 
όλα, είναι καλά βιβλία.

Σε αυτή την ιστορία αναδεικνύονται 
αξίες όπως η μητρότητα, η οικογένεια 
και η πίστη στον άνθρωπο και θριαμβεύ-
ει η δικαιοσύνη, έναντι του μίσους και της 
απληστίας. 

Αν και το κύριο μέρος της ιστορίας δι-
αδραματίζεται στην Αθήνα, αφετηρία του 
είναι μια απαγωγή που λαμβάνει χώρα σε 
μια καλοκαιρινή κατασκήνωση και σταδι-
ακά ξετυλίγεται το κουβάρι, από την αρχή 
της ιστορίας, που βρίσκεται χρονικά στην 
εποχή της κατοχής, και χωρικά στην Ιθάκη 
και στη πορεία μας βρίσκει στα βουνά της 
Ευρυτανίας και συνεχίζει στην Πάτρα.

Πέντε, εκ πρώτης όψεως, εντελώς δια-
φορετικές ιστορίες ανθρώπων, που λογι-

κά δεν θα μπορούσαν να συναντηθούν 

πουθενά. Κι όμως… Η ειρωνεία της 

ζωής τις κάνει να είναι άρρηκτα συνδε-

δεμένες μεταξύ τους. 

Κάθε χαρακτήρας έχει τη δική του 

θέση στην όλη ιστορία. Όλοι είναι «συ-

μπρωταγωνιστές».

Ο συγγραφέας μας δεν φλυαρεί, δεν 

κουράζει, η αφήγηση πατάει γερά στη 

γη και είναι καλά δεμένη, χωρίς να κάνει 

κοιλιά πουθενά.

Όσοι το επιλέξετε, πολύ απλά αράξτε 

και απολαύστε το!

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ

Ο Σπύρος Πετρουλάκης γεννήθηκε 

στην Αθήνα και έζησε στο Ρέθυμνο και στα 

Χανιά από όπου και κατάγεται. Είναι συνθέ-

της και στιχουργός και έχει συμμετάσχει σε 

μουσικές παραστάσεις και συναυλίες σε όλη 

την Ελλάδα. Τραγούδια του περιλαμβάνο-

νται σε CD πολλών γνωστών καλλιτεχνών, 

ενώ έχει γράψει μουσική και τραγούδια 

για ντοκιμαντέρ και θεατρικές παραστάσεις. 

Έχει διατελέσει διευθυντής στο διαφημιστι-

κό τμήμα και ραδιοφωνικός παραγωγός στο 

Δίκτυο fm 91,5 στα Χανιά. Ασχολείται επαγ-

γελματικά με τη φωτογραφία, είναι αφηγη-

τής παραμυθιών, προπονητής και Πανελ-

ληνιονίκης στο άθλημα του Taekwondo και 

έχει ως χόμπι την αναρρίχηση και τις κατα-

δύσεις. Τον Νοέμβριο του 2017 πραγματο-

ποιή¬θηκε έκθεση ζωγραφικής εικαστικών 

με αφορμή το συγγραφικό έργο του Σπύρου 

Πετρουλάκη στην γκαλερί ΑΓΚΑΘΙ.

Βλάσιος Ιωαν. Μπάρτζης
Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος

ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΚΟ 
ΙΑΤΡΕΙΟ

Κλεισθένους 43 
e-mail: bartzisv@gmail.com
Κιάτο, τηλ.: 27420 26486, κιν.: 6932 391104
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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

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




