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ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ

Επένδυση στην 
Καθαριότητα

«Η συµπεριφορά, ο σεβασµός, η παιδεία 
όλους µαζί θα µας κάνει καλύτερους», 
σηµειώνει στην ανακοίνωσή του ο 
δήµαρχος Αννίβας Παπακυριάκος

■ σελ.  9

■ σελ.  3

ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Νίκας και Γκιολής Νίκας και Γκιολής 
βάζουν σε πρώτο βάζουν σε πρώτο 
πλάνο την ανάδειξη πλάνο την ανάδειξη 
του Ισθμούτου Ισθμού

ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-

ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

Καθαρά τα λύματα 
του Ξυλοκάστρου 
από κορωνοϊό

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
Παραδόθηκε στους 
πολίτες η πλατεία 
Περιβολάκια

ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ

Η αρχαία Νεµέα 
στο European 
Heritage Label 2022

■ σελ.  19

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Νέα χρηματοδότηση 
για πεζοδρόμια στο 

Κιάτο και εξαγγελία 
νέων μεγάλων έργων 

ΠΑΘΗΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
85 χρόνια από το θάνατο του Ελ. Βενιζέλου 
Το πέρασμα της σορού
από τον Ισθμό της Κορίνθου
και ο αιώνιος διχασμός 

■ σελ.  5

Kατατέθηκε ολοκληρωμένη πρόταση μελέτης για τη διοργάνωση του κορυφαίου αγώναKατατέθηκε ολοκληρωμένη πρόταση μελέτης για τη διοργάνωση του κορυφαίου αγώνα

Γράφει ο Καθηγητής Παν/µίου Ν. Πουλόπουλος ■ σελ.  11-14

Το σηµαντικότερο ίσως Το σηµαντικότερο ίσως 
γεωστρατηγικό σηµείο της γεωστρατηγικό σηµείο της 
ανατολικής Μεσογείου µε ιστορία ανατολικής Μεσογείου µε ιστορία 
αιώνων δεν µπορεί να βιώνει αιώνων δεν µπορεί να βιώνει 
άλλο την παρακµή και την άλλο την παρακµή και την 
εγκατάλειψηεγκατάλειψη

ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Νίκας και Γκιολής Νίκας και Γκιολής 
βάζουν σε πρώτο βάζουν σε πρώτο 
πλάνο την ανάδειξη πλάνο την ανάδειξη 
του Ισθμούτου Ισθμού

■ σελ.  10

■ σελ.  20 Τα "ευχαριστώ" του Σπύρου ΣταµατόπουλουΤα "ευχαριστώ" του Σπύρου Σταµατόπουλου

■ σελ.  8
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Η σελίδα του Λέωντος...
Αγαπητοί κυβερνητικοί μας εκπρόσω-

ποι, όταν παίρνετε μέτρα καλό είναι να 
μην τους δίνεται επίθετα όπως π χ  ́ έξυπνα΄ 
ή ‘στοχευμένα’, γιατί αν αποδειχτούν ‘μάπα’ 
κινδυνεύουν εκτός από τη εξυπνάδα και τη 
στόχευση και η αξιοπρέπειά μας. Κατανοη-
τός ελπίζω!!!

Νονός έγινε ο αγαπημένος της στήλης 
Άδωνις και πέσανε να τον φάνε. Υπήρ-

χε μεγάλη ανάγκη ισχυρίστηκε, υπερασπι-
ζόμενος την ενέργειά του και την άδεια από 
τη σημαία που επέδειξε. Θα μπορούσαμε να 
περιμένουμε λίγο ακόμη να τελειώσει η κα-
ραντίνα είπε, αλλά παράταση στην παράταση 
θα μεγάλωνε το παιδί, θα γινόταν ενήλικος 
και μπορεί να αποφάσιζε να προσχωρήσει 
στους άθεους ή τους βουδιστές. «Για την 
ορθοδοξία ρε γαμώτο» που έλεγε και κά-
ποια ψυχή!!!

Οι γελωτοποιοί του πολυχρονεμένου 
μας ηγεμόνα υποβίβασαν τον ηγέτη 

μας από Μωυσή σε απλό οπλαρχηγό. Τους 
πληρώνουν άραγε αυτούς ή αυτογελοιοποι-
ούνται δωρεάν???

Μέχρι πρότινος τα ονόματα των υποδί-
κων, με εξαίρεση τους παιδεραστές, 

δεν γίνονταν γνωστά (και σωστά) μέχρι του-
λάχιστον να τελεσιδικήσουν. Τελευταία όλα 
έρχονται στη φόρα με φωτογραφίες, συνε-
ντεύξεις, δηλώσεις επί δηλώσεων κλπ. Άλ-
λαξε κάτι στο νόμο και δεν το καταλάβαμε, 
ή δικός μας είναι ο νόμος και τον κάνουμε 
ότι θέλουμε???

Όποιος θέλει να πάρει σύνταξη μπορεί 
να πληρώνει λογιστή η δικηγόρο, για 

να του κάνει τους αναγκαίους υπολογι-
σμούς, εκτός σειράς εννοείται.
Τα ίδια έκανε και ο χάρος με τις ψυχές των 
αποβιωσάντων προγόνων μας. Ή πληρώνε-
τε η θα περιμένετε να έρθει η σειρά σας του 
αγίου ‘τέτοιου’.
Το ότι το κράτος έχει την υποχρέωση να 
βγάζει τις συντάξεις έγκαιρα και δωρεάν το 
παραβλέπουμε.
Πανέξυπνο επιτελικό κράτος. Εύγε κύριε 
υπουργέ!!! 
(ΥΓ: ελπίζω να μη βάλουν πρόστιμο σε 
όσους δεν πληρώσουν).

Λέμε ατομική ευθύνη και το εννοούμε.
Τα τεστ για τον τρισκατάρατο κορονο-

ϊό θα τα κάνουμε στο εξής μόνοι μας, όπως 
τα τεστ εγκυμοσύνης δηλαδή. Στον τέταρτο 
κύκλο της πανδημίας σίγουρα θα μας ζητή-
σουν να αγοράσουμε και από ένα αναπνευ-
στήρα για περίθαλψη στο σπίτι.
Μην τα περιμένουμε όλα από την κυβέρνη-
ση. Έχει άλλες σοβαρότερες δουλειές να 
κάνει!!!

Δωρεάν μας παραχώρησε μεγάλη αμε-
ρικανική εταιρεία λογισμικό για τηλε-

διασκέψεις, κατά την κα Υπουργό Παιδείας 
(Κεραμέως ντε). Εμείς όμως, για να μη μας 
περάσουν για ‘τσίπιδες’, αποφασίσαμε να 
δίνουμε 2.100.000 € φιλοδώρημα το μικρό 
που μας το εγκατέστησε (για κάθε χρόνο εν-
νοείται). Αρχοντιά όχι ποντικοκούραδα!!!

Επιτέλους ανάπτυξη στη Χαλκιδική.
Η ‘Ελληνικός Χρυσός’, που δεν είναι 

ελληνική, υπέγραψε νέα σύμβαση με το δη-
μόσιο, ιδιαίτερα επωφελή για τα συμφέρο-
ντά μας.
Εργάτες θα φέρει από την αλλοδαπήν,  για 
να μην κουράζει τους ντόπιους,
Τα κέρδη θα τα φορολογεί στην αλλοδαπήν 
επίσης, για να μην απασχολεί τις  ελληνικές 
υπηρεσίες,
Περιβαλλοντικούς ελέγχους θα κάνει με 
δική της πρωτοβουλία και ευθύνη, τους 
οποίους δε θα μας τους κοινοποιεί, για να 
κοιμόμαστε ήσυχοι.
Το μοντέλο αυτό το είχαν εφαρμόσει και 
στην Αφρική με επιτυχία, λογικά θα πιάσει 
και στη χώρα μας!!!

Με τυμπανοκρουσίες ανακοινώθηκε 
η συντήρηση και αποκατάστασή του 

Διόλκου από αρμόδια υπηρεσία. Επί χρόνια, 
αρμόδιοι και αναρμόδιοι, παρακολουθού-
σαμε μοιραίοι και άβουλοι τη θάλασσα να 
καταστρέφει ένα σημαντικότατο κομμάτι 
στο δυτικό τμήμα της οδού, μέχρι που εξα-
φανίστηκε όλο.  Αυτό μου θύμισε μια πα-
λιά, αλλά απόλυτα αληθινή, ιστορία. Ένας 
ηλικιωμένος με ίχνη γάγγραινας στο μικρό 
δάχτυλο του ποδιού, πήγε σε γνωστό νοσο-
κομείο για θεραπεία. Έλα σε ένα μήνα που 
θα έχει προχωρήσει η πάθηση για να σου 
κόψουμε το πόδι μια και καλή, του συνέστη-
σαν και τον έστειλαν σπίτι του. Ευτυχώς ο 
ασθενής άλλαξε νοσοκομείο και γιατρό και 
το έσωσε. Δυστυχώς ο Δίολκος δεν είχε 
αυτή τη δυνατότητα!!!

Απαγορεύτηκε στους δημοσιογράφους 
η παρουσία κατά την εκκένωση της 

πρυτανείας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
της Θεσσαλονίκης από διαμαρτυρόμενους 
φοιτητές, κάτι που ούτε στις πολεμικές ζώ-
νες δε γίνεται. Τώρα γιατί επενέβη η αστυ-
νομία λίγη ώρα πριν αποχωρήσουν μόνοι 
τους οι φοιτητές, μάλλον για να μη χάσουν 
τα ΜΑΤ τις υπερωρίες, δεν εξηγείται αλ-
λιώς. Σκοτεινιάζει ο ορίζοντας νομίζω!!!

Αναβλήθηκαν και φέτος τα «Παραδοσι-
ακά καρναβάλια» με λάτιν μουσική και 

θλιβερές απομιμήσεις από το σαμπατοδρό-
μιο του Ρίο. Προσωπικά δε μου έλλειψαν!!!

Επιθετικά ξεκίνησε ο νέος Αμερικανός 
πρόεδρος εναντίον των παραδοσιακών 

αντιπάλων της αυτοκρατορίας. Θα μας ήταν 
σχετικά αδιάφορο αν δεν ίσχυε ότι «όπου 
τσακώνονται τα βουβάλια την πληρώνουν 
τα βατράχια»!!!

Θα έχετε προσέξει κάτι μικρά αυτοκίνητα 
που κυκλοφορούν με τεράστια ηχεία 

και διαφημίζουν τις μουσικές προτιμήσεις 
των ιδιοκτητών τους, με αποτέλεσμα να 
τρίζουν τα τζάμια των σπιτιών απ’ όπου δι-
έρχονται.
Έχω μια απορία πάντως,  πέφτει καμιά γκό-
μενα έτσι αδέρφια ή τσάμπα τα λεφτά δίνε-
τε???

Λ.Σ. (28/03/2021)

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

Εξαιρετικό το γεύμα που παρέθεσε η προεδρία στους υψηλούς 
καλεσμένους μας, στην επέτειο των 200 χρόνων.

Οι περισσότεροι το απόλαυσαν, αλλά οι μυστικές πηγές που διαθέτει η στήλη 
με ενημέρωσαν ότι είχαμε και παρατράγουδα. Σας τα μεταφέρω αυτούσια¨
Ρούλη τι είναι αυτό που τρώμε?
Καμήλα σου έχω πει να μη με αποκαλείς έτσι σε δημόσιο χώρο.
Έλα βρε Κάρολε, ποιος μας ακούει, αφού κρατάμε αποστάσεις.
Αυτός ο Λαζάρου μας κοιτάζει συνέχεια, να προσέχεις.
Δε μου είπες τελικά τι τρώμε.
Κιμάς από γαρίδες άκουσα.
Καλά που το βρήκανε αυτό το σίχαμα.
Παραδοσιακή συνταγή από τις σημειώσεις της Μπουμπουλίνας μου είπανε.
Ποια είναι αυτή πάλι.
Καμήλα σου είπα στο αεροπλάνο να διαβάσεις τις οδηγίες πριν φτάσουμε.
Άλλη όρεξη δεν είχα και ο κιμάς δε μου αρέσει.
Τρώγε μωρή και χαμογέλα, θα μας περάσουν για άξεστους οι ιθαγενείς.
Ρούλη μη μου πατάς το πόδι θα φωνάξω…
Και φάγανε αυτοί καλά και μεις καλύτερα!!!
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Ο
λοκληρωμένη πρόταση φιλο-
ξενίας του "Acropolis Rally 
2021” με επίκεντρο το Λου-
τράκι κατέθεσαν στον Λευτέρη 

Αυγενάκη η Περιφέρεια Πελοποννή-
σου, ο Δήμος Λουτρακίου - Περαχώ-
ρας - Αγίων Θεοδώρων και οι Δήμοι 
Νομού Κορινθίας.

Ο Δήμαρχος Λουτρακίου - Περαχώ-
ρας - Αγίων Θεοδώρων Γεώργιος Αλκ. 
Γκιώνης και ο Περιφερειάρχης Πε-
λοποννήσου Παναγιώτης Νίκας, πα-
ρουσία του Υφυπουργού Έρευνας και 
Τεχνολογίας Χρίστου Δήμα συναντή-
θηκαν με τον Υφυπουργό Πολιτισμού 
και Αθλητισμού Λευτέρη Αυγενάκη, το 
μεσημέρι της Τρίτης 30 Μαρτίου 2021.

Αντικείμενο της συνάντησης ήταν η 
κατάθεση ολοκληρωμένης πρότασης 
μελέτης, με τεχνικά και οικονομικά 
στοιχεία, για τη διοργάνωση του κορυ-
φαίου αγώνα “Acropolis Rally 2021”, 
που επιστρέφει φέτος στο καλεντάρι 
του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Αυ-
τοκινήτου (WRC), για να υποδεχτεί η 
Κορινθία τους κορυφαίους του θεσμού.

Ο Δήμος Λουτρακίου - Περαχώρας 
- Αγίων Θεοδώρων έχει φιλοξενήσει 
με επιτυχία την κορυφαία διοργάνω-
ση του Ράλλυ Ακρόπολις για πολλά 
έτη τόσο στην κατηγορία WRC όσο και 
μετέπειτα στην κατηγορία ERC. Στο 
πλαίσιο αυτό, ο Δήμος Λουτρακίου - 
Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων σε 
συνεργασία με την Περιφέρεια Πελο-
ποννήσου και τους Δήμους του Νομού 
Κορινθίας υπέβαλε ολοκληρωμένη 
πρόταση φιλοξενίας για το "Acropolis 

Rally 2021", για να υποδεχτούμε στο 
Λουτράκι τους κορυφαίους του θε-
σμού, ύστερα από οχτώ χρόνια απου-
σίας, από τις 9 – 12 Σεπτεμβρίου 2021.

Στη συνάντηση συμμετείχαν μέσω 
τηλεδιάσκεψης οι Δήμαρχοι Νομού 
Κορινθίας και συγκεκριμένα, ο Δή-
μαρχος Κορινθίων Βασίλης Νανό-
πουλος, Σικυωνίων Σπύρος Σταματό-
πουλος, Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης 
Βλάσιος Τσιώτος, Βέλου - Βόχας 
Αννίβας Παπακυριάκος και Νεμέας 
Κωνσταντίνος Φρούσιος.

Ο Δήμαρχος Γεώργιος Αλκ. Γκιώ-
νης συνεχάρη τον Υφυπουργό για την 

τεράστια επιτυχία της επιστροφής του 
"Acropolis Rally 2021" στην Ελλάδα 
και το πρόγραμμα του WRC και τόνι-
σε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της 
περιοχής -εξαιρετικές ειδικές διαδρο-
μές, άριστες ξενοδοχειακές υποδομές 
με ικανό αριθμό ποιοτικών κλινών για 

να φιλοξενήσουν τους επισκέπτες, εγ-
γύτητα σε αεροδρόμιο και λιμάνι, αλλά 
και φυσικό κάλλος απαραίτητο για 
την τουριστική προβολή της χώρας 
μας, ώστε η Κορινθία, με επίκεντρο το 
Λουτράκι να επιλεγεί ως κέντρο του 
αγώνα. 

Η Κορινθία διεκδικεί 
το «Acropolis Rally 2021»

Kατατέθηκε ολοκληρωμένη πρόταση μελέτης, με τεχνικά και οικονομικά στοιχεία,  
για τη διοργάνωση του κορυφαίου αγώνα αυτοκίνησης, που επιστρέφει φέτος

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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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΜΑΡΜΑΡΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ
ΘΑΝΑΣΕΝΑΡΗΣ

Μουσών 14,
Βέλο Κορινθίας

Mάρµαρα • γρανίτες
φυσικά πετρώµατα

% 2742 033260
6945 435411
 6947 099281replayctt@gmail.com

Ερώτηση στη Βουλή για 
τη ΣΔΙΤ Απορριμμάτων 
από το ΣΥΡΙΖΑ
Σε δύο πρόσωπα των σχετικών Επι-
χειρησιακών Προγραμμάτων, του ΠΕΠ 
Πελοποννήσου και του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 
(Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και 
Αειφόρος Ανάπτυξη), μέσω των οποίων 
υπεβλήθη η πρόταση για τη χρηματοδότη-
ση του έργου της
διαχείρισης των απορριμμάτων στην 
Πελοπόννησο, επικεντρώνουν πλέον οι 
υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
αλλά και των εθνικών αρχών, προκει-
μένου ν’ αποδώσουν ευθύνες για το 
«φιάσκο», ή αλλιώς «διαρκές έγκλημα», 
σε βάρος των πολιτών της Περιφέρειας 
Πελοποννήσου, εάν δεν επεκταθούν ―για 
πρώτη φορά στα περιφερειακά χρονικά― 
και σε αναζήτηση πολιτικών ευθυνών, 
όπου αυτές υπάρχουν.
Τούτο προκύπτει, μετά από έρευνα των 
συναρμόδιων υπουργείων, ύστερα από 
σχετική Ερώτηση και Αίτηση κατάθεσης 
εγγράφων είκοσι έξι (26) βουλευτών 
του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, με την οποία ζητούν 
περαιτέρω πληροφόρηση από τα αρμόδια 
Υπουργεία, σχετικά με την εξέλιξη της 
έγκρισης της ευρωπαϊκής χρηματοδό-
τησης για το ΣΔΙΤ διαχείρισης απορριμ-
μάτων Πελοποννήσου, του μεγαλύτερου 
έργου διαχείρισης απορριμμάτων στην 
Πελοπόννησο, όπου υπάρχουν ακόμη σε 
λειτουργία πολλοί Χώροι Ανεξέλεγκτης 
Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ).
Στην ερώτησή τους οι βουλευτές,  
υπενθυμίζουν τις κρίσιμες παρατηρήσεις 
που απέστειλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
στη χώρα μας, τον Ιούνιο του 2020, μετά 
από τις οποίες τα συναρμόδια Υπουργεία 
επέλεξαν να αποσύρουν τον φάκελο του 
έργου, προκειμένου αυτός να τροποποι-
ηθεί και να επανακατατεθεί προς έγκριση. 
Έως σήμερα, δεν έχει γίνει γνωστό εάν, 
και με ποιον τρόπο, απαντήθηκαν τα 
ζητήματα που είχε θίξει η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, θέμα κρίσιμο για την εξέλιξη 
του έργου αλλά και τη διαχείριση των 
δημοσίων οικονομικών και την αξιοποίη-
ση των χρηματικών πόρων που έχει στη 
διάθεσή της η χώρα.
Παράλληλα, οι βουλευτές ζητούν ενημέ-
ρωση και τα σχετικά έγγραφα αναφορικά 
με την πορεία επίλυσης διαφόρων εκκρε-
μοτήτων της σύμβασης και των έργων που 
προβλέπονται στο ΣΔΙΤ Πελοποννήσου.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Γ. Ψυχογιός: Στη Βουλή η άμεση ενίσχυση 
του Παιδοψυχιατρικού τμήματος Γ.Ν. Κορίνθου

Αυτοί που έκλεισαν την Αγροτική, θεωρούν τώρα τους αγρότες 
«μπαταχτσήδες» και τους βομβαρδίζουν με εισπρακτικές

Ο Βουλευτής Κορινθίας ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Γιώργος Ψυ-
χογιός, κατέθεσε ως Αναφορά προς το αρμόδιο 
Υπουργείο, έγγραφο του Σωματείου Γονέων Παι-

διών με Αυτισμό και Αsperger Κορινθίας, με το οποίο ζητούν 
να στελεχωθεί το Παιδοψυχιατρικό τμήμα της Ψυχιατρικής 
κλινικής του Νοσοκομείου Κορίνθου με μια  θέση Β’ Επικου-
ρικού Παιδοψυχίατρου.

Σύμφωνα με την Επιστολή,  το Παιδοψυχιατρικό τμήμα της 
Ψυχιατρικής κλινικής του Νοσοκομείου παράγει τεράστιο 
έργο, καθώς παρέχει πολύτιμες υπηρεσίες σε κοινωνικές δο-
μές του Νομού, σε Σχολεία, στις Φυλακές ανηλίκων Κορίνθου, 
στις Δομές προσφύγων και μεταναστών,  στο Κέντρο Στήριξης 
Παιδιού και οικογένειας «ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ», και φυ-
σικά σε κάθε πολίτη που χρήζει  ψυχιατρικής εκτίμησης. Το 
συγκεκριμένο τμήμα εξυπηρετεί, όχι μόνο κατοίκους της Κο-
ρινθίας αλλά και της Αργολίδας, Αρκαδίας, κλπ.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, οι αρμοδιότητές του επιστημο-
νικού προσωπικού είναι ιδιαιτέρως  αυξημένες. Το γεγονός 
αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα  τακτικά προγραμματισμένα ρα-
ντεβού να πραγματοποιούνται μετά από πολύμηνη αναμονή! 
Δυστυχώς πολλοί γονείς επιβαρύνονται οικονομικά καθώς 
αναγκάζονται να απευθυνθούν σε ιδιώτη Παιδοψυχίατρο 
ακόμα και για την ετήσια Γνωμάτευση Παροχών ΕΚΠΥ που 
αφορά τις θεραπείες των παιδιών τους!

Ως εκ τούτου, και λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες της 

πανδημίας, αλλά ταυτόχρονα την υποχρέωση της Πολιτείας 
σε κάθε συγκυρία να καλύπτει τις ανάγκες των πιο ευάλω-
των, ζητάμε να ενισχυθεί άμεσα το συγκεκριμένο τμήμα του 
Νοσοκομείου που ξεκίνησε τη λειτουργία του με μεγάλες 
προσπάθειες της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, για να ανταπο-
κριθεί στο πολυεπίπεδο και εξαιρετικά σημαντικό έργο που 
επιτελεί κυρίως για τις ευάλωτες κοινωνικά ομάδες.

Ερώτηση προς τους Υπουργούς Οικο-
νομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης κα-
τέθεσαν 56 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, 
μεταξύ των οποίων και ο βουλευτής Κο-
ρινθίας, Γιώργος Ψυχογιός, για τα σοβα-
ρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν χι-
λιάδες παραγωγοί λόγω των κόκκινων 
δανείων της πρώην ΑΤΕ.

Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ τονίζουν 
τις συνθήκες απόγνωσης, που λόγω της 
μηδενικής μέριμνας ή ρύθμισης από την 
κυβέρνηση, βιώνουν πάνω από 35.000 
αγρότες, φυσικά πρόσωπα και αγροτι-
κοί συνεταιρισμοί, εξαιτίας των «κόκκι-
νων δανείων» ύψους 1,5 δισ. (που μαζί 
με τον εκτοκισμό αγγίζουν τα 4 δισ.), τα 
οποία είχαν χορηγηθεί, κυρίως, από την 

υπό εκκαθάριση Αγροτική Τράπεζα.
Άλλωστε, σύμφωνα με καταγγελίες 

πολλών αγροτικών συλλόγων της χώ-
ρας, δικηγορικές και εισπρακτικές εται-
ρίες καλούν αγρότες, είτε τηλεφωνικά 
είτε με επιστολές, για τα χρέη που έχουν 
από παλιά δάνεια από την πρώην ΑΤΕ, 
ζητώντας άμεση εξόφληση των παλαι-
ών οφειλών τους. Αντίστοιχα υπάρχουν 
πολλές περιπτώσεις αγροτών-οφειλε-
τών με χρέη και σε άλλους πιστωτές με 
αποτέλεσμα οι διαφορετικές ρυθμίσεις 
του κάθε φορέα να οδηγούν τους οφει-
λέτες σε έναν φαύλο κύκλο δόσεων, 
που στις περισσότερες περιπτώσεις 
οδηγεί στην απώλεια της ρύθμισης.

Σύμφωνα με τα παραπάνω οι Βου-

λευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ζητούν από τα 
συναρμόδια Υπουργεία να προβούν σε 
άμεσες ενέργειες και να δώσουν επαρ-
κείς απαντήσεις στα εξής:

1.Ποια είναι η πρόθεση της κυβέρνη-
σης και των συναρμόδιων Υπουργείων 
ώστε να υπάρξει συνεννόηση με το εκ-
καθαριστή  για την πορεία της εκκαθά-
ρισης των αγροτικών δανείων και της 
ενημέρωσης των οφειλετών;

2. Πώς σχεδιάζει η κυβέρνηση να 
αντιμετωπίσει το ζήτημα των οφει-
λών (αγροτών, Συνεταιρισμών),για την 
πραγματική ανακούφιση του αγροτικού 
κόσμου από τις υφιστάμενες δανειακές 
υποχρεώσεις και  ποιο θα είναι το προ-
τεινόμενο μοντέλο εξόφλησης;
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Τ
ο σημαντικότερο ίσως γεωστρατηγικό σημείο της 
ανατολικής Μεσογείου, ο Ισθμός ή Διώρυγα της 
Κορίνθου έχουμε την τύχη να βρίσκεται στο νομό 
μας, όμως δε φαίνεται ότι μέχρι σήμερα οι άρχοντες 
αυτού του τόπου είχαν αντιληφθεί τη σπουδαιότητα 

και τη σημασία αυτού του γεγονότος. 
Παρατηρούμε όμως τον τελευταίο καιρό μια σημαντική 

κινητικότητα γύρω από το θέμα της ανάδειξης της τουρι-
στικής, ιστορικής, πολιτιστικής και αναπτυξιακής διάστασης 
που μπορεί να έχει η περιοχή του Ισθμού, από την περιφε-
ρειακή αρχή Νίκα. Ο ίδιος ο Περιφερειάρχης έχει ουκ ολίγες 
φορές αναφερθεί στη σπουδαιότητα του σημείου και στις 
προσπάθειες που γίνονται για την ανάδειξή του. 

Από την άλλη ο αντιπεριφερειάρχης Κορινθίας Τάσος 
Γκιολής αλλά και οι δύο άλλοι Κορίνθιοι αντιπεριφερειάρ-
χες, η Αθηνά Κόρκα και ο Χάρης Βυτινιώτης, έχουν βάλει 
ψηλά στην ατζέντα τους το θέμα της ανάδειξης της περιοχής 
του Ισθμού. 

Όπως είχαμε αναφέρει και σε προηγούμενο άρθρο μας, 
η αρχή γίνεται από την ανάδειξη του αρχαίου Δίολκου, του 
μεγαλύτερου τεχνικού έργου της αρχαιότητας που βοη-
θούσε στο πέρασμα δια ξηράς, των πλοίων από τον Κοριν-
θιακό στο Σαρωνικό κόλπο και αντίστροφα. 

Για το θέμα αυτό έδωσε συνέντευξη στην ΕΡΤ ο αντιπε-
ριφερειάρχης Κορινθίας Τάσος Γκιολής στην οποία μεταξύ 
άλλων αναφέρθηκε στη σπουδαιότητα του μνημείου, αφού 
αποτελεί την πρώτη συστηματική προσπάθεια μεταφοράς 

εμπορευμάτων και πλοίων από τον Σαρωνικό προς τον 
Κορινθιακό και αντίστροφα, που έχει κατασκευαστεί τον 6ο 
π.Χ. αιώνα. 

Ο αντιπεριφερειάρχης Κορινθίας τόνισε την ανάγκη ανά-
δειξης του μνημείου και την προτεραιότητα που έχει βάλει η 
περιφερειακή αρχή Νίκα στην προβολή και αξιοποίηση του 
πολιτιστικού, ιστορικού και αρχαιολογικού πλούτου της Πε-
λοποννήσου για την προσέλκυση επισκεπτών και την αύξη-
ση της τουριστικής κίνησης. 

Χαρακτηριστικά ο Τάσος Γκιολής σημείωσε ότι η Περιφέ-
ρεια Πελοποννήσου στην πίτα του τουρισμού έχει μόνο το 
2%, ποσοστό δυσανάλογα μικρό σε σχέση με τα συγκριτικά 
πλεονεκτήματα της περιοχής, δηλαδή τη γειτνίαση με την 
Αττική και την Αθήνα, αλλά και την πλούσια ιστορική και 
πολιτιστική κληρονομιά που διαθέτει. 

Αναβάθμιση αθλητικών 
χώρων

Η αναβάθμιση των αθλητικών 
χώρων στην Κορινθία αποτέλεσε 
αντικείμενο συνάντησης εργασίας 
που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 23 
Μαρτίου στην Περιφερειακή Ενότητα 
Κορινθίας. Στη συνάντηση με τον 
αρμόδιο για τον αθλητισμό Αντιπε-
ριφερειάρχη Πελοποννήσου Γιάννη 
Μαντζούνη συμμετείχαν οι Αντιπερι-
φερειάρχες, Περιφερειακής Ενότη-
τας Κορινθίας Αναστάσιος Γκιολής, 
Υποδομών Αργολίδας – Κορινθίας 
Χάρης Βυτινιώτης και Πολιτισμού 
Αθηνά Κόρκα, καθώς επίσης και ο 
Διευθυντής Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 
Κορινθίας Νίκος Λούτας.

ΣΥΝΤΟΜΑ

Γκιολής και Νίκας βάζουν σε πρώτο 
πλάνο την ανάδειξη του Ισθμού

Το σημαντικότερο ίσως γεωστρατηγικό σημείο της ανατολικής Μεσογείου με ιστορία αιώνων 
δεν μπορεί να βιώνει άλλο την παρακμή και την εγκατάλειψη  -  Συνέντευξη Γκιολή στην ΕΡΤ 

Επίσκεψη του νέου 
διοικητή Πυροσβεστικής
Τον Αντιπεριφερειάρχη Περιφερεια-
κής Ενότητας Κορινθίας  Αναστάσιο 
Γκιολή επισκέφθηκε ο νέος Διοι-
κητής Πυροσβεστικών Υπηρεσιών 
Νομού Κορινθίας, Πύραρχος Νίκος 
Κούρος. Ο Αντιπεριφερειάρχης 
διαβεβαίωσε ότι η Περιφερειακή 
Αρχή θα συνδράμει στο πλαίσιο των 
δυνατοτήτων της τις υπηρεσίες του 
Πυροσβεστικού Σώματος, εν όψει 
και της νέας αντιπυρικής περιόδου.
Παράλληλα αναφέρθηκε στην προ-
σπάθεια που έχει αναλάβει ο Περιφε-
ρειάρχης Πελοποννήσου  Παναγιώ-
της Νίκας για την ανασυγκρότηση 
της υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας 
της Περιφέρειας, παρουσιάζοντας 
στον αξιωματικό της Πυροσβεστικής 
την προϊσταμένη του Τμήματος Πολι-
τικής Προστασίας της Π.Ε. Κορινθίας 
κα Ρούλα Χαρίτου.
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Εορτάστηκαν με σεβασμό αλλά χωρίς κόσμο τα 200 
χρόνια από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης

Πανηγυρική δοξολογία και καταθέσεις στεφάνων στην Κόρινθο

Μ
ε πανηγυρική Δοξολογία στο Μη-
τροπολιτικό Ιερό Ναό Αποστόλου 
Παύλου Κορίνθου και Επιμνημό-
συνη δέηση στο Μνημείο Ηρώων, 

χοροστατούντος του Μητροπολίτη Κο-
ρίνθου κ.κ Διονύσιου τιμήθηκε η Εθνική 
Επέτειος της 25ης Μαρτίου και τα 200 
χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση.

Την κυβέρνηση εκπροσώπησε ο Υφυ-
πουργός Έρευνας και Τεχνολογίας Χρί-
στος Δήμας, επίσης οι Βουλευτές Μαρι-
λενα Σούκουλη και Γιώργος Ψυχογιός.

Την Περιφέρεια Πελοποννήσου εκ-
προσώπησαν ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε 
Κορινθίας Αναστάσιος Γκιολής όπου και 
κατέθεσε στεφάνι προς τιμήν των ηρώ-
ων της επανάστασης του 1821, η Αντιπε-
ριφερειάρχης Πολιτισμού Αθηνά Κόρκα 
και ο Περιφερειακός Σύμβουλος Γιώργος 
Οικονόμου.

Παρόντες ακόμα ήταν, ο Δήμαρχος 
Κορινθίων Βασίλης Νανόπουλος, ο Αντι-
δήμαρχος Πολιτισμού και Παιδείας Ευ-
άγγελος Παπαϊωάννου, ο Πρόεδρος του 
ΚΕΠΑΠ Θεμιστοκλής Κουτσογκίλας. 

Τέλος παρευρέθηκαν εκπρόσωποι των 
Σωμάτων Ασφαλείας, ενώ η Φιλαρμονική 
του Δήμου απέδωσε στο πέρας της τελε-
τής κατάθεσης των στεφάνων τον Εθνικό 
μας Ύμνο. 



Α
υτοψία πραγματοποιήθηκε στην 
γέφυρα που βρίσκεται στο τέρ-
μα της οδού Κολιάτσου. Η δη-
μοτική αρχή επιδιώκει  άμεσα 

και αποτελεσματικά να αντιμετωπίσει 
τα ζητήματα ασφάλειας που καταγρά-
φονται στη γέφυρα και βεβαίως να την 
συντηρήσει αποκαθιστώντας την σημε-
ρινή κακή εικόνα. 

Ο Δήμαρχος Βασίλης Νανόπουλος  
υποδέχτηκε στο σημείο τον Καθηγητή 
του Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου 
δρ. Ιωάννη Βάγια ο οποίος σε συνερ-
γασία με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών 
Υπηρεσιών Γιώργο Πούρο και στελέ-
χη της Τεχνικής Υπηρεσίας του δήμου 
προχώρησαν στην καταγραφή όλων 
των ζητημάτων του έργου. Συζητήθη-
καν πιθανές μέθοδοι αποκατάστασης 

και συντήρησης και συμφωνήθηκε η 

κατάρτιση μελέτης η οποία με σαφή-

νεια και ακρίβεια θα υποδεικνύει τόσο 

τα προβλήματα όσο και τις λύσεις. 

Πρόθεση της νέας δημοτικής αρχής 

είναι η αποκατάσταση και η συντήρηση 

της γέφυρας προκειμένου να ενταχθεί 

στο συνολικό σχέδιο ανάπλασης και 

ενοποίησης του παραλιακού μετώπου .
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Αυτοψία στην γέφυρα της Κολιάτσου 
για την συντήρησή της 

Ξεκινούν οι αναπλάσεις σε Άγιο Γεώργιο και Μπαθαρίστρα
Στην Τρίπολη ο Δήμαρχος Κορινθίων για την υπογραφή του νέου έργου

ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟ

ΑΣΣΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΗΛ. 27410 87149

Ι. Π. ΔΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΓΡΑΕΡΙΟ

Διανομή κατ’ οίκον
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Στην έδρα της Περιφέρειας  Πελο-
ποννήσου βρέθηκε την Δευτέρα 5/04 
το πρωί ο Δήμαρχος Κορινθίων Βα-
σίλης Νανόπουλος  για την υπογρα-
φή νέου έργου ΕΣΠΑ ύψους 1,1 εκ 
ευρώ!  Πρόκειται για την ένταξη της 
Πράξης «Αναπλάσεις κοινοχρήστων 
χώρων επέκτασης σχεδίου πόλεως 
Κορίνθου» στον Άξονα Προτεραιότη-
τας «Προστασία του Περιβάλλοντος 
– μετάβαση σε μια οικονομική στο πε-
ριβάλλον του Ε.Π. «Πελοπόννησος». 

Το έργο αφορά σε εργασίες ανά-
πλασης στους χαρακτηρισμένους κοι-
νόχρηστους χώρους της πόλης της 
Κορίνθου: 

1) Στο Ο.Τ.  Γ220 στη θέση Άγιος 
Γεώργιος όπου η πλατεία θα επιστρω-
θεί με κυβόλιθους, θα γίνουν φυτεύ-
σεις και θα τοποθετηθούν επιστύλια 
και ενδοδαπέδια φωτιστικά. Ο χώρος 
στάθμευσης θα επιστρωθεί επίσης με 
κυβόλιθους βιομηχανικού τύπου. Η 

συνολική επιφάνεια παρέμβασης είναι 
1.880 m2 για το χώρο στάθμευσης και 
3.610m2 για την πλατεία.

2) Στο Ο.Τ. ΚΧ635Α στη θέση Μπα-
θαρίστρα, όπου η πλατεία θα επιστρω-
θεί με έγχρωμους κυβόλιθους, θα γί-
νουν φυτεύσεις και θα τοποθετηθούν 
επιστύλια και ενδοδαπέδια φωτιστικά. 
Η συνολική επιφάνεια παρέμβασης εί-
ναι 1.400m2 για την πλατεία. 

 «Τα έργα θα προχωρήσουν γρήγο-
ρα γιατί οι πολίτες τα έχουν ανάγκη» 
ανέφερε ο Δήμαρχος στην τοποθέτη-
ση του. «Είμαστε  εδώ για να συνεργα-
ζόμαστε με την περιφέρεια και να υλο-
ποιούμε νέα έργα για τους πολίτες. Το 
πράττουμε ήδη και θα συνεχίσουμε 
έτσι σε όφελος των περιοχών και των 
πολιτών» κατέληξε ο δήμαρχος λαμ-
βάνοντας εύσημα για την άρτια δου-
λειά και την καλή συνεργασία και από 
τον Προιστάμενο της Διαχειριστικής 
Αρχής Αντώνη Ψαράκη.
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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

Δήμος Κορινθίων

Σ ε χρήση των πολιτών της Κορίνθου παρα-
δόθηκε σήμερα το πρωί από το Δήμαρχο 
Κορινθίων Βασίλη Νανόπουλο η πλατεία 

«Παναγή Τσαλδάρη».  Ο Δήμαρχος  εξέφρασε την 
μεγάλη του ικανοποίηση για την δικαίωση της από-
φασης του να επιλέξει το Σεπτέμβριο του 2019 να 
προχωρήσει σε διαπραγμάτευση με τον εργολάβο 
και  να αποτρέψει τις δικαστικές διαμάχες  ολοκλη-
ρώνοντας το έργο σύμφωνα με τα όσα προέβλεπε η 
αρχική μελέτη. 
«Ήρθε η ώρα να ρίξουμε το φράχτη που ταλαιπώρη-
σε για χρόνια το κέντρο της Κορίνθου, ήρθε η ώρα να 
παραδώσουμε την πλατεία στους πολίτες. Είμαι ιδιαί-
τερα ικανοποιημένος γι αυτήν την εξέλιξη διότι είναι 
ένα έργο που παραλάβαμε σταματημένο. Επέλεξα τότε 
να μην προχωρήσουμε στην έκπτωση του εργολάβου, 
να υλοποιήσουμε την παρέμβαση σύμφωνα με τους 
όρους, τις προϋποθέσεις και το κόστος που προέβλεπε 
η αρχική μελέτη και σύμβαση. Γνωρίζετε όλοι τα προ-
βλήματα που αντιμετωπίσαμε. Ενστάσεις, καταγγελίες, 
διενέξεις, την πανδημία που δεν επέτρεπε να λειτουρ-
γήσουν εταιρίες και εργαζόμενοι. Τα προσπεράσαμε και 
σήμερα παραδίδουμε την πλατεία στους πολίτες» ανέ-
φερε χαρακτηριστικά ο Δήμαρχος προαναγγέλλοντας 
παρεμβάσεις που θα ολοκληρώσουν  το έργο.
«Ότι έγινε ως σήμερα έγινε σύμφωνα με το κόστος 
και τις προδιαγραφές της μελέτης και οι επιβλέποντες 
μηχανικοί παρέλαβαν ότι έπρεπε να παραλάβουν. Αν 
μας ικανοποιεί το αποτέλεσμα; Όχι απολύτως. Η πα-
ρέμβασή μας στην τροποποίηση των όρων της σύμ-
βασης όμως δεν ήταν δυνατή. Τώρα που δεν υπάρχει 
ο εργολάβος θα προχωρήσουμε στις παρεμβάσεις 
βελτίωσης που χρειάζονται. Το σημαντικό είναι ότι η 
πλατεία σήμερα παραδόθηκε κι αυτή η εξέλιξη είναι η 
δικαίωση της επιλογής πως ως δημοτική αρχή κάναμε 
να μην προχωρήσουμε στην έκπτωση του εργολάβου 
αφού κάτι τέτοιο θα οδηγούσε σε δικαστικές διαμάχες 
και καθυστέρηση για πολλά χρόνια.»

 
Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Γιώρ-

γος Πούρος αναφέρθηκε στις πέργκολες οι οποίες 
δεν τοποθετήθηκαν αλλά και στις παρεμβάσεις που 
έπρεπε να γίνουν στους παρακείμενους δρόμους, 
Εθνικής Αντίστασης, Κύπρου και Ερμού. «Τα σιδερέ-
νια κατασκευάσματα που προβλέπονταν δεν θα τοπο-
θετηθούν διότι ήταν μη λειτουργικά και ακατάλληλα και 
θ’ αντικατασταθούν με πέργκολες βιοκλιματικού χαρα-
κτήρα από στοιχεία της ελληνικής φύσης, όπως πέτρα 
και ξύλο, ώστε να πετύχουμε το μέγιστο αισθητικό αλλά 
και λειτουργικό αποτέλεσμα. Οι παρακείμενο δρόμοι 
θα προχωρήσουν σε επόμενο στάδιο, αφού θα έχου-
με εντός του Μαΐου την πλήρη εισήγηση του Σχεδίου 
Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας  και αμέσως μετά την 
ολοκληρωμένη κυκλοφοριακή μελέτη της πόλης με 
καταγεγραμμένες τις ανάγκες και στοχευμένες τις πα-
ρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν. 

Παρακολούθησα τον μεγάλο αγώνα της δημοτικής 
αρχής και την τιτάνια προσωπική προσπάθεια του 
κ.Νανόπουλου για να φτάσουμε στο σημερινό αποτέ-
λεσμα. Όσοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδειο δεν θα τους 
αρέσει ποτέ οτιδήποτε φέρει την υπογραφή αυτής της 
δημοτικής αρχής. Εμείς όμως πρέπει να προχωρήσου-

με στην επόμενη μέρα, να σχεδιάσουμε το δήμο μας 
με περισσότερη αισθητική, με περισσότερο λειτουργι-
κό αποτέλεσμα. Σε αυτήν την προσπάθεια ζητάμε την 
συνδρομή και όλων των δημοτικών συμβούλων αλλά 
και της κοινωνίας των δημοτών» κατέληξε ο Γιώργος 
Πούρος.

 Ο Δήμαρχος, έχοντας στο πλευρό του τον Πρό-
εδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Αντώνη Κυριαζή, 
τους αντιδημάρχους κ.κ Πούρο, Ζαχαριά, Παπαι-
ωάννου, Γκεζερλή, Μπίτζιο, Κόλια και Πιέτρη,  το 
Γενικό Γραμματέα Νεκτάριο Σπηλιόπουλο και τους 
Ειδικούς Συνεργάτες Έρικα Καραμαλίκη και Αντρέα 
Πανούση, επανέλαβε την δέσμευσή του για υλοποί-
ηση βελτιώσεων  στην πλατεία ενώ ευχαρίστησε ιδι-
αίτερα τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών Γιώργο 
Πούρο, την Διευθύντρια Τεχνικών Υπηρεσιών Νίκη 
Γκεζερλή, τον Προϊστάμενο Τ.Υ Νίκο Κουίνη και 
τους επιβλέποντες μηχανικούς   που σήκωσαν το 
βάρος της υλοποίησης του έργου δηλώνοντας δημό-
σια την εκτίμηση και εμπιστοσύνη του στα πρόσωπα 
τους. 

Κόρινθος: Παραδόθηκε η πλατεία στα Περιβολάκια
Β.Νανόπουλος: Με μεγάλη ικανοποίηση παραδίδουμε την πλατεία στους πολίτες!

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΤοπογραφικάΤοπογραφικά

ΚτηματολόγιοΚτηματολόγιο

ΦωτοερμηνείεςΦωτοερμηνείες

ΑυθαίρεταΑυθαίρετα

ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ
(ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ -  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ)

Ανάρτηση Δασικού Χάρτη για όλο το Νομό Κορινθίας
από τις 5/02/2021 έως 20/05/2021

Αράτου 44Α, Κόρινθος, τηλ: 27410-20102Αράτου 44Α, Κόρινθος, τηλ: 27410-20102
(απέναντι από το Δασαρχείο Κορίνθου)(απέναντι από το Δασαρχείο Κορίνθου)

17ης Νοεμβρίου 5, Χολαργός  τηλ: 210-6533.33617ης Νοεμβρίου 5, Χολαργός  τηλ: 210-6533.336

κιν: κιν: 6979-728.5356979-728.535        www.topoxoros.grwww.topoxoros.gr

Αράτου 44Α, Κόρινθος, τηλ: 27410-20102
(απέναντι από το Δασαρχείο Κορίνθου)

17ης Νοεμβρίου 5, Χολαργός  τηλ: 210-6533.336

κιν: 6979-728.535    www.topoxoros.gr
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Βέλο-Βόχα: Επενδύοντας στην Καθαριότητα

Τ
ο πρώτο από τα δυο νέα απορριμματο-
φόρα που προμηθεύτηκε ο Δήμος Βέ-
λου-Βόχας μέσα από το πρόγραμμα Φι-
λοδημος ΙΙ τέθηκε πριν λίγες μέρες στην 

υπηρεσία των δημοτών. 
Το συγκεκριμένο μάλιστα διαθέτει σύστημα πλύ-
σης, έτσι ώστε η βοήθεια του να είναι καθοριστική 
και στον καθαρισμό των κάδων. 
Ο Δήμος Βέλου-Βόχας στρατηγικά με αξιοποίηση 
όλων των χρηματοδοτικών εργαλείων και δικούς 
του ίδιους πόρους μόνο την τελευταία χρονιά έχει 
ήδη προμηθευτεί: 
1. Συστήματα υπόγειων κάδων διαβαθμισμένης 

συμπίεσης.
2. Κλαδοτεμαχιστή θρυμματισμού πράσινων. 
3. Πολυμηχάνημα - τσάπα καθαρισμού πρανών. 
4. Σκούπα καθαρισμού κοινόχρηστων χωρών. 
5. Νέους κάδους ΑΣΑ. 
Ενώ είναι υπό διαδικασία δημοπράτησης:
1. Οκτώ (8) συστήματα υπόγειων κάδων με χρημα-
τοδότηση του πρασίνου ταμείου και ίδιων πόρων 
του δήμου. 
2. Κατασκευή υποδομών πράσινου σημείου του 
Δήμοu από πρόγραμμα ΕΣΠΑ. 
Συνολική επένδυση πάνω από 1,5 εκατομμύρια 
ευρώ με στόχο την βελτίωση της καθαριότητας του 

Δήμου Βέλου-Βόχας.
«Δεν αναφέρουμε προτάσεις μελετών σε προ-
γράμματα χρηματοδότησης τομέων ανακύκλωσης, 
επιπλέον πράσινων σημείων, ηλεκτροκίνητων μη-
χανημάτων καθαριότητας, κομποστοποίησης, που 
έχουν ήδη κατατεθεί αλλά ακόμη δεν έχουν εγκρι-
θεί.
 Η μεγαλύτερη επένδυση βέβαια είμαστε οι ίδιοι.
 Η συμπεριφορά, ο σεβασμός, η παιδεία που όλους 
μαζί θα μας κάνει καλύτερους», σημειώνει εύστο-
χα στην ανακοίνωσή του ο δήμαρχος Βέλου-Βόχας 
Αννίβας Παπακυριάκος. 

«Η συμπεριφορά, ο σεβασμός, η παιδεία όλους μαζί θα μας κάνει καλύτερους», σημειώνει 
εύστοχα στην ανακοίνωσή του ο δήμαρχος Βέλου-Βόχας Αννίβας Παπακυριάκος

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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Μικρά και μεγάλα έργα σε κάθε γωνιά 
του δήμου Βέλου-Βόχας

Ο
Δήμος Βέλου Βόχας επιδιώκοντας την 
τακτική και πλήρη ενημέρωση των δη-
μοτών του για τα όσα σχεδιάζονται και 
υλοποιούνται στην περιοχή, σας πληρο-

φορεί για το πρόγραμμα εργασιών που  πραγματοποι-
ήθηκαν  το τελευταίο διάστημα. Έχουν ξεκινήσει και 
συνεχίζονται  οι καθημερινές εργασίες συντήρησης 
στους αγροτικούς δρόμους του Δήμου μας για την 
καλύτερη πρόσβαση των πολιτών.
2. Ολοκληρώθηκαν οι υδραυλικές-ηλεκτρολογικές 
εργασίες στο ΚΕΠ Βραχατίου καθώς και η κατασκευή 
ράμπας ΑΜΕΑ. Τις επόμενες ημέρες  θα παραδοθεί 
στους δημότες.
3. Ολοκληρώνονται οι εργασίες συντήρησης των 
παιδικών χαρών προκειμένου να υποδεχτούν τους 
μικρούς μας φίλους, θωρακίζοντας με ασφάλεια την 
ψυχαγωγία τους.
4. Συνεχίζονται οι εργασίες ανάπλασης στο νέο πεζο-
δρόμιο, στην παραλία Βραχατίου. Ένα έργο που σύ-
ντομα ολοκληρώνεται.
 5. Συνεχίζονται οι εργασίες δημοτικής οδοποιίας με 
διάνοιξη οδών: Έχει ήδη τοποθετηθεί 3Α σε Ζευγολα-
τιό, Βοχαϊκό, Σουληνάρι, Στιμάγκα και θα ακολουθή-
σει ασφαλτοτάπητας 
6. Συνεχίζονται οι εργασίες στα πεζοδρόμια του Βέλου 
με την τοποθέτηση πλακών
 7. Ξεκίνησαν εργασίες επούλωσης λάκκων στις κοι-
νότητες του Δήμου 
8. Καθημερινά πραγματοποιούνται καθαρισμοί σε 
φρεάτια και αυλάκια 
9. Ξεκίνησαν εργασίες αποκατάστασης αντλιοστασίων 
στο Βραχάτι και θα συνεχιστούν όπου είναι αναγκαίο 
Ο Δήμος προχωρά σε έργα που βελτιώνουν την κα-
θημερινότητα των πολιτών σε όλα τα επίπεδα. 
Σε κάθε γωνιά του Δήμου μας εκτελούνται μικρά και 
μεγάλα έργα.
 Έργα αναπτυξιακά, έργα απαραίτητα για την αναβάθ-
μιση της περιοχής μας αλλά και απαραίτητα για τις 
ανάγκες των δημοτών μας.  
«Και επειδή οι ενημερωμένοι πολίτες είναι οι ενεργοί 
πολίτες επιθυμούμε να γνωρίζετε τα μικρά και μεγάλα 
μας έργα ώστε να συμβάλλουμε όλοι μαζί στην πρόοδο 
της περιοχής μας», καταλήγει η ανακοίνωση.

Οι ενημερωμένοι πολίτες είναι οι ενεργοί πολίτες τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση

 ■ Καθημερινές εργασίες συντήρησης στους 
αγροτικούς δρόμους

 ■ Ολοκληρώθηκαν οι υδραυλικές-ηλεκτρολογικές εργασίες και η κατασκευή ράμπας ΑΜΕΑ στο ΚΕΠ Βραχατίου

 ■ Εργασίες αποκατάστασης αντλιοστασίων στο 
Βραχάτι

 ■ Εργασίες συντήρησης των παιδικών χαρών



Γράφει ο Νίκος Πουλόπουλος*

Αρχέγονα Παθήματα Ιστορίας

Ρωτήθηκε πριν μερικά χρόνια, μετά την 
παρουσίαση ενός βιβλίου του για την Αρ-
χαία Σπάρτη, ο σημαντικότατος μελετη-

τής της αρχαίας Ελλάδας και Καθηγητής αρχαίας 
Ιστορίας στο πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ, ο Πώλ 
Κάρτλετζ, για το πόσο καλοί πολεμιστές ήταν οι 
αρχαίοι Έλληνες. Ευγενικά, αλλά και με μια υπο-
βόσκουσα δόση φλεγματισμού, απάντησε: «Οι 
Έλληνες υπήρξαν καταπληκτικοί πολεμιστές 
όταν αντιμετώπιζαν ξένους εχθρούς, αλλά ήσαν 
πάντα οι καλύτεροι όταν πολεμούσαν αναμε-
ταξύ τους!».  Με μια φράση δηλαδή, ο ιστορι-
κός υπογράμμισε στο ακροατήριο ότι χρειάζεται 
να διαβάσουμε ευλαβικά τον Θουκυδίδη, και όχι 
μόνο τον Ηρόδοτο, για να μάθουμε αρχαία ιστο-
ρία, καθώς επίσης ότι οι πιο σκληρές και αιματη-
ρές μάχες που πολέμησαν οι Έλληνες ήταν κατά 
την διάρκεια των 30 περίπου ετών που διήρκησε 
ο εμφύλιος τους, ο Πελοποννησιακός Πόλεμος.
Αυτή η έμφυτη, σχεδόν γονιδιακή, παρόρμηση 
των Ελλήνων ενάντια στην φυλή τους ξεκινά από 
πολύ νωρίς να εμφανίζεται ως ένα από τα βα-
σικά συμπτώματα της παθογένειας ενός τερά-
στιου πολιτισμού που ισορροπούσε διαχρονικά 
στα όρια της αυτοκαταστροφής. Στην Βίβλο του 
αρχαιοελληνικού κόσμου, την Ιλιάδα του Ομή-
ρου, η απαρχή όλων των κακών δεν είναι άλλη 
από την μήνιν του Αχιλλέα, το μένος του μεγά-
λου πολεμιστή ιδιαίτερα εναντίων του αρχηγού 
του Ελληνικού στρατού, του Αγαμέμνονα. Αυτή 
η αδυναμία ειρηνικής επίλυσης των πολιτικών, 
«ενδοοικογενειακών», διενέξεων στον ελληνικό 
κόσμο γίνεται σταδιακά και ένα από τα δημοφι-
λέστερα θέματα της αρχαιοελληνικής τραγωδί-
ας, η διαμάχη της πολιτικής ελίτ που φέρνει όλη 
την πόλη στα πρόθυρα της κατάρευσης.

Ο Αγώνας της Ανεξαρτησίας 
και η Εξάρτηση στον Διχασμό
Ο πολύ νωπός ακόμα εορτασμός της 25ης Μαρ-
τίου για τα διακόσια χρόνια από τον Αγώνα της 

Ανεξαρτησίας των Ελλήνων μας θυμίζει και την 
σύνδεση τους με τους αρχαίους Έλληνες, μια 
σύνδεση που τουλάχιστον σημειολογικά υπήρ-
χε τόσο στο μυαλό των Ευρωπαίων της εποχής, 
όσο και στην περικεφαλαία του Κολοκοτρώνη. 
Ιστορικά και πολιτικά όμως, υπάρχει και η άλλη 
σύνδεση, με την προαναφερθείσα παθολογία του 
μένους. Οι Έλληνες το 1821 ξεκίνησαν τον Αγώ-
να τους ενάντια σ’ έναν υπερμεγέθη οθωμανικό 
στρατό, σαν και αυτόν των Περσών το 480 π.Χ., 
αλλά βρέθηκαν γρήγορα μέσα σε δύο περίπου 
χρόνια, το 1823, να εναντιώνονται μεταξύ τους, 
όπως ακριβώς συνέβει μετά το τέλος των Περ-
σικών Πολέμων στον ελλαδικό χώρο μεταξύ των 
αντιμαχόμενων ελληνικών πόλεων στην Ιστορία 
του Θουκυδίδη.

Η πολιτική αυτή του διχασμού συνεχίστηκε με 
αμείωτη ένταση και την περίοδο του Καποδί-
στρια αλλά και λίγο μετά τον θάνατο του, όπως 
για παράδειγμα μας υπενθυμίζει η Μάχη του 
Ισθμού, ανήμερα της επετείου της Εθνικής εορ-
τής, στις 25 Μαρτίου του 1832, μεταξύ των 
«Καποδιστριακών» και των «Συνταγματικών» 
δυνάμεων. Αυτός ο συνεχιζόμενος «αδερφοφα-
δισμός», όπως θα τον χαρακτήριζε και ο Καζα-
ντζάκης, στην ελληνική πολιτική σκηνή, άφησε 
έντονα τα ίχνη του στην περιοχή του Ισθμού και 
στις απαρχές του εικοστού αιώνα, όπως έχει 
υπογραμμιστεί και σε παλιότερο άρθρο μου 
https://gnomipoliton.com/2020/12/05. Ο Εθνικός 
Διχασμός, μεταξύ των βασιλικών και βενιζελι-
κών πολιτικών (αλλά και στρατιωτικών) δυνά-
μεων έφερε την χώρα σε μια διαρκή κατάσταση 

αναταραχής και διχόνοιας και στιγμάτησε και 
την ευρύτερη περιοχή της Κορινθίας.

Ο Βενιζέλος, ο Διχασμός  
και η Κορινθία

Η περίπτωση του μεγάλου Κρητικού πολιτικού, 
του Ελευθερίου Βενιζέλου και η σχέση του με 
την περιοχή της Κορίνθου είναι ιδιαίτερη, αν και 
ελάχιστα έχει μελετηθεί. Αδυνατώντας να διεισ-
δύσει πλήρως μέσα σ’ έναν έντονο φιλοβασιλικό 
πληθυσμό, όπως αυτός της Κορινθίας, o Βενιζέ-
λος είχε αναθεματιστεί και χαρακτηριστεί από 
τους Κορίνθιους, το 1916, «τρισκατάρατος» και 
«Βελζεβούλης».(εικ.1).  
Δύο καταστροφικά γεγονότα όμως θα ανατρέ-

ψουν εν μέρει τους πολιτικούς συσχετισμούς και 
την αποδοχή προς το πρόσωπό του στην Κο-
ρινθία.  Το πρώτο ήταν η Μικρασιατική κατα-
στροφή. Τόσο η προσπάθειά του να περισώσει 
μετά το 1922 τους πρόσφυγες όσο και η μετέ-
πειτα μέριμνα του για την αποκατάσταση τους 
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Παθήματα Ιστορίας: Ο Βενιζέλος, 
ο Ισθμός και ο Αιώνιος Διχασμός

Πάθει μάθος (Αισχύλος, Αγαμέμνων, 177)

85 χρόνια
από τo θάνατο 

του Ελ. Βενιζέλου

ΕΙΚΟΝΑ
1

1 Ο Αισχύλος, στην αρχή του Αγαμέμνονα, το πρώτο μέρος της αριστουρ-
γηματικής τριλογίας της Ορέστειας, μας αποκαλύπτει λακωνικά έναν 
από τους θεμελιώδεις πυλώνες της αρχαιοελληνικής σκέψης. Ο μεγάλος 
τραγωδός εξηγεί πώς ο Δίας έθεσε ως βασική αρχή γνώσης το αξίωμα, 
«πρέπει να πάθεις για να μάθεις». Ενώ οι θεοί αφαίρεσαν την γαλήνη 
και την πανσοφία από τους κοινούς θνητούς, τους άφησαν ένα μικρό 
ψήγμα ευτυχίας που μπορεί ν’ αποκτηθεί (με κόπο φυσικά) μέσα από 
την πραγματική γνώση, η οποία και στο τέλος της τριλογίας επικρατεί 
θριαμβευτικά έναντι της διχόνοιας και της ανομίας συμφιλιώνοντας τις 
αντιμαχόμενες παρατάξεις.
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στην Ελλάδα ήταν καθοριστικές 
για τους συνοικισμούς που δημι-
ουργήθηκαν σε αρκετές περιοχές 
της Κορινθίας. Ήταν τόσο μεγάλος 
ο θαυμασμός για το πρόσωπο του 
μάλιστα, ώστε στην Κόρινθο όπου 
μέχρι εκείνη την εποχή οι περισ-
σότεροι μεγάλοι δρόμοι της είχαν 
φιλοβασιλικές ονομασίες, έγινε 
πρόταση να δημιουργηθεί ένας 
ολόκληρος τομέας στην πόλη που 
θα έφερε το όνομα του.(εικ.2)
Ο μεγάλος σεισμός, ακολούθως, 
στην περιοχή της Κορίνθου, το 
1928, και η συνεργασία του (όχι 
πάντα χωρίς προστριβές) με τον 
τότε Μητροπολίτη Κορίνθου, και 
μετέπειτα Αρχιεπίσκοπο Αθηνών 
και πάσης Ελλάδος, Δαμασκηνό, 
για την ανοικοδόμηση της πόλε-
ως τον έκανε ιδιαίτερα αγαπη-
τό, τουλάχιστον στον προσφυγικό 
πληθυσμό και σε μια μερίδα της 
εργατικής και αγροτικής τάξης της 
Κορινθίας. (εικ.3). 
Η δυναμική του Βενιζέλου όμως 
άρχισε και πάλι να μειώνεται στην 
Κορινθία και στις εθνικές εκλο-
γές του Σεπτεμβρίου του 1932 τα 
ποσοστά του στην (Αργολιδο)Κο-
ρινθία έπεσαν κατά πολύ, σημα-
τοδοτώντας έτσι και τη σταδιακή 
πτώση του κόμματος των Φιλελευ-

θέρων. (εικ.4) 
Σημαντικό ρόλο 
στην ανάσχεση 
της όποιας πο-
λιτικής επιρροής 
του Βενιζέλου 
στην Κορινθία 
θα παίξει και ο 
πολιτικός του 
αντίπαλος και 
αρχηγός του 
Λαϊκού κόμμα-
τος, ο Παναγής 
Τσαλδάρης από 
το Καμάρι Κο-
ρινθίας. Μετά 
το 1933 και 
την ανεπιτυχή 
προσπάθεια δο-
λοφονίας του, 
αλλά και με την 
σταδιακή εν-
δυνάμωση των 
αριστερών κομ-

μάτων από την μία πλευρά του 
πολιτικού σκηνικού και των Με-
ταξικών δυνάμεων από την άλλη, 
ο ζωτικός πολιτικός χώρος για τον 
Βενιζέλο είχε σμικρυνθεί. (εικ.5) 
Η ενθάρρυνση του αποτυχημένου 
στρατιωτικού πραξικοπήματος του 
1935, τον αναγκάζει να διαφύγει 
στη Γαλλία ενώ καταδικάζεται 
ερήμην στην Ελλάδα σε θάνατο ως 
προδότης της πατρίδος. Μερικούς 
μήνες αργότερα, στις 18 Μαρτίου 
του 1936, θα καταλήξει από εγκε-
φαλικές επιπλοκές, πιθανόν λόγω 
γρίππης, στην οικία του στο Πα-
ρίσι.

Εορτινός Διχασμός:  
Ελευθερία ή Πένθος;

Η μεταφορά της σορού του Βενιζέ-
λου από την Γαλλία στην Ελλάδα 
πήρε πάνω από μία εβδομάδα και 
μάλιστα, λόγω μεγάλου ενδιαφέ-
ροντος από τους πολίτες, έγινε και 
κινηματογραφική επιτυχία. (εικ.6) 
Ο θάνατος όμως του μεγάλου Έλ-
ληνα πολιτικού στην πραγματικό-
τητα βύθισε σε βαθύ πένθος ένα 
μεγάλο κομμάτι της ελληνικής κοι-
νωνίας. Διάφοροι φορείς και δήμοι 

Αφιέρωμα

ΕΙΚΟΝΑ
7ΕΙΚΟΝΑ
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της Κορινθίας έστειλαν στεφάνια για την κη-
δεία. (εικ.7) 
Δημοτικά συμβούλια ψήφισαν για την άμεση 
μετονομασία δρόμων, πλατειών, ακόμα και την 
ανέγερση αδριάντα του Βενιζέλου σε κεντρικό 
σημείο.(εικ.8). 
Πολλοί δε μάλιστα από του φιλοβενιζελικούς 
Κορινθίους μετέβησαν με πλοίο στην Κρήτη για 
να παραστούν στην κηδεία του.

Το σημαντικότερο όμως νεκρώσιμο τελετουργι-
κό, εκτός Κρήτης, επιτελέστηκε επί του αντι-
τορπιλικού «Κουντουριώτης», ενώ διέσχιζε την 
διώρυγα του Ισθμού.(εικ.9) 
Η αρχική απόφαση να εκτεθεί η σορός του 
Βενιζέλου στην Αθήνα ανακαλέστηκε κατά τη 
μεταφορά του νεκρού από το Παρίσι, μετά τις 
σθεναρές αντιδράσεις των φιλοβασιλικών (και 
φιλομεταξικών) δυνάμεων (εικ.10). 
Η σορός, για αποφυγή ακραίων επεισοδίων, 
έπρεπε τελικά να μεταφερθεί στην Κρήτη και ο 
Ισθμός έγινε το τελευταίο σημείο αποχαιρετι-
σμού της από τους φίλους του Βενιζέλου πριν 
να διασχίσει για τελευταία φορά το Αιγαίο. 
Από νωρί, το πρωί της 26ης Μαρτίου, πλήθος 
κόσμου είχε συγκεντρωθεί στον Ισθμό για να 
πει το τελευταίο αντίο στον μεγάλο πολιτικό 
ηγέτη. 
Τα ρεπορτάζ των εφημερίδων της εποχής σκι-
αγραφούν ένα ιδιαίτερα φορτισμένο γεγονός.
(εικ.11). 

Ένα ιστορικό ηχητικό ντοκουμέντο της δι-
έλευσης του πλοίου από τον Ισθμό και των 
αντιδράσεων των φίλων του Βενιζέλου, έχει 
διασωθεί στην περιγραφή του προσωπικού 
φωτογράφου του Βενιζέλου, του Μανώλη 
Μεγαλοκονόμου, που βρίσκονταν επάνω στο 
«Κουντουριώτης» εκείνη την ημέρα. 
Οι λεπτομέρειες που μεταδίδουν οι επιφυλλί-
δες της εποχής προσθέτουν στον συγκινησια-
κό κανβά του γεγονότος: Μια απλή γυναικού-
λα, η πρόσφυξ Λάσκαρη με λυγμούς που τους 
μεταδίδει σ’ όλους φωνάζει προς το νεκρό: 
Πού μας αφίνεις πατέρα, τι θα κάμωμε τώρα 
εμείς, τα ορφανά τέκνα σου. Βενιζέλο πού 
πας δεν μας ακούς ... (εικ.12).

Η συμμετοχή εντούτοις του κόσμου στον τε-
λευταίο αυτόν αποχαιρετισμό ήταν και αυτή 
«διχασμένη». Ήδη από τις προηγούμενες μέρες 
οι φιλοβασιλικές εφημερίδες είχαν υποτιμήσει 
ή ακόμα και εξαλείψει το γεγονός του θανά-
του και της επικείμενης ταφής του Βενιζέλου 
από τις εκδόσεις τους. Αντ’ αυτού, προέβαλαν 
τις εορταστικές εκδηλώσεις για την επέτειο της 

Ανεξαρτησίας της 25ης Μαρτίου. (εικ.13) 
Η Κόρινθος και αυτή επέδειξε, πλην των φι-
λοβενιζελικών της, μια ... κάποια αδιαφορία. 
(εικ.14). 
Ακόμα και η στρατιωτική φρουρά της πόλης, 
που όφειλε ν’ αποδώσει φόρο τιμής κατά την 
διέλευση του νεκρού από τον Ισθμό, έλαμψε δια 
της απουσίας της! (εικ.15).

85 χρόνια από τo θάνατο του Ελ. Βενιζέλου

ΕΙΚΟΝΑ
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δημοκρατικού σεβασμού.
Ο «Επιτάφιος Λόγος» υπήρξε και 
το πλέον αγαπημένο ανάγνωσμα 
του Βενιζέλου, σύμφωνα με τις ση-
μειώσεις που άφησε πίσω. Για χρό-
νια άλλωστε πάλεψε με το αρχαι-
οελληνικό κείμενο και ήταν αυτός 
που για πρώτη φορά εξέδωσε τις 
Ιστορίες του Θουκυδίδη στη νεοελ-
ληνική γλώσσα. (εικ.16) 

Μπορεί εχθές (25/03) να εορτάσα-
με με κάθε επισημότητα τα δια-
κόσια χρόνια από την έναρξη του 
Αγώνα για Ανεξαρτησία της Ελ-
λάδας, αλλά δεν έχουμε καταφέ-
ρει ακόμα την ενοποίηση της, την 
απομείωση της διχόνοιας και την 
εξάλειψη του μένους που διχάζει 
και καταδυναστεύει την ελληνική 
κοινωνία και πολιτική ζωή. Δεν 
έχουμε ακόμα αφομειώσει πλήρως 
το ιστορικό μάθημα των αρχαίων 
Ελλήνων. Αυτό άλλωστε απέδειξε 
και το αχερούσιο πέρασμα του Βε-
νιζέλου από το Ισθμό της Κορίνθου, 
πριν 85 χρόνια, την 26η Μαρτίου, 
1936.

* Ο Νίκος Πουλόπουλος διδάσκει 
Ελληνική Ιστορία και Πολιτισμό στο 

Πανεπιστήμιο του Μιζούρι-Σεντ Λούις

Αρχέγονα Μαθήματα
Ιστορίας

Η συμμετοχή στο πένθος είναι ένα 
από τα μεγαλύτερα μαθήματα αν-
θρωπισμού του αρχαίου ελληνικού 
πολιτισμού. Ο Αχιλλέας στο τέλος 
της Ιλιάδας, κατευνάζει το πολεμι-
κό του μένος μπροστά στον πένθι-
μο λόγο του Πριάμου και συμμε-
τέχει μαζί του σε έναν συμβολικό 

αποχαιρετισμό του νεκρού Έκτο-
ρα. Από αυτήν την κοινωνία των 
ηρώων-πολεμιστών του Ομήρου, οι 
Έλληνες έκαναν τεράστια βήματα 
πολιτικής προόδου για να προσπε-
ράσουν την αριστοκρατική ελίτ των 
ολίγων, να καταπραύνουν την ρη-
τορική του μένους, και να φτάσουν 
στην Δημοκρατία των πολλών. 

Το πιο λαμπρό παράδειγμα βρί-
σκεται στην πένθιμη ομιλία του 
Περικλή, τον «Επιτάφιο Λόγο», 
όπως την αποδίδει ο Θουκυδίδης, 
που τυγχάνει να είναι και ένα από 
τα σημαντικότερα μνημεία λόγου 
του αρχαίου ελληνικού κόσμου. 
Στον λόγο του αυτό ο Περικλής 
καλεί το σύνολο των πολιτών της 
Αθήνας, ως ένα σώμα, να «αγκα-
λιάσουν» τα σώματα των νεκρών 
της πόλεως – ένα ύψιστο δείγμα 

ΛΑΓΚΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ - 

ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ

Στρατιωτικός Ιατρός
Ψυχιατρική Κλινική 251 ΓΝΑ

Καλογεροπούλου 1 & Μαυρούλια,
Κιάτο Κορινθίας 20200

τηλ.: 2742400072 κιν.: 6983520020
glagonas@gmail.com

Αφιέρωμα
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- Ακοολογικός έλεγχος
παίδων & ενηλίκων 

- Εκτίμηση εμβοών (βουητά)
και ροχαλητού

- Έλεγχος λαβυρινθικής
λειτουργίας (Ίλιγγος/Ζάλη)

- Ενδοσκοπικός έλεγχος
ρινός, φάρυγγα, λάρυγγα
και ώτων Τζένη Μαυραγάνη

Ποικιλία υλικών & χάντρες 

για να φτιάξετε 

το δικό σας κόσµηµα 

Μοναδικά χειροποίητα 

κοσµήµατα & αξεσουάρ 

Ελλήνων σχεδιαστών 

Περιάνδρου 1Α Κιάτο, Τ: 2742 400 948
Ε: jennysartshop1@gmail.com

Στο κατάστηµα Jenny’s Artshop στο Κιάτο

Επίσκεψη Χρ. Δήμα στο 
Κέντρο Υγείας Κιάτου
Το Κέντρο Υγείας Κιάτου (Κ.Υ.Κ.), επι-
σκέφτηκε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, Βουλευτής Κορινθίας κ. 
Χρίστος Δήμας όπου ενημερώθηκε για 
την πορεία των εμβολιασμών. Ο Διευ-
θυντής και ο Αναπληρωτής Διευθυντής 
του Κ.Υ.Κ κ.κ Νίκος Χρυσικός και Νικό-
λαος Κοκιόπουλος διεμήνυσαν πως η 
διαδικασία διεξάγεται με πολύ ικανο-
ποιητικούς ρυθμούς και σε πολύ καλές 
υγειονομικές συνθήκες. Στην συνάντη-
ση παρευρέθηκαν επίσης οι Αντιδή-
μαρχοι του Δήμου Σικυωνίων Γιώργος 
Τσολάκος και Βασίλης Δομετίου.
Νωρίτερα, ο κ. Δήμας επισκέφτηκε 
το Κεφαλάρι και τον Πύργο, όπου 
παρέδωσε στις τοπικές κοινότητες 
τεχνολογικό εξοπλισμό για την αποτελε-
σματικότερη λειτουργιά των γραφείων 
των κοινοτήτων, ευγενική προσφορά 
της Τράπεζας Αττικής. Με τους δυο 
Πρόεδρους, κ. Νίκο Παπαγεωργόπουλο 
και κ. Προκόπη Βυζά, συζήτησαν τα 
προβλήματα της καθημερινότητας στα 
δύο χωριά και τις εξελίξεις όσον αφορά 
την πανδημία του Κορονοϊού. 
Κατά την διάρκεια της επίσκεψής του 
στο Κέντρο Υγείας Κιάτου ο κ. Δήμας 
τόνισε χαρακτηριστικά:
«Το ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό 
προσωπικό κάνουν πραγματικά αξιο-
θαύμαστη δουλειά, στην πρώτη γραμμή 
της μάχης κατά του Covid19. Ένα μεγά-
λο ευχαριστώ για την συνεισφορά τους 
καθόλη τη διάρκεια της πανδημίας είναι 
το ελάχιστο που μπορούμε να πούμε, 
τους είμαστε ευγνώμονες.»

ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ Nέα χρηματοδότηση στο Κιάτο
για την ανάπλαση πεζοδρομίων

Τα "ευχαριστώ" του Σταματόπουλου και η αναγγελία νέων μεγάλων έργων

Σ την Τρίπολη βρέθηκε τη Δευ-
τέρα 5 Απριλίου ο δήμαρχος 
Σικυωνίων Σπύρος Σταματό-

πουλος, σε συνάντηση με τον Περιφε-
ρειάρχη Πελοποννήσου κ. Παναγιώτη 
Νίκα, για την υπογραφή ένταξης ενός 
ακόμα σημαντικού έργου στο πρό-
γραμμα ΕΣΠΑ για το Δήμο Σικυωνί-
ων. Το έργο αφορά τη χρηματοδότηση 
της ανάπλασης των πεζοδρομίων από 
τον ποταμό Κύριλλο έως τη Νεάπολη 
επί της παλιάς Εθνικής Οδού και των 
κάθετων αυτής.

Ο δήμαρχος στις σύντομες δηλώ-
σεις του μετά την υπογραφή ένταξης, 
αφού υπογράμμισε τη σημαντικότητα 
του έργου που υπογράφηκε, εξέφρα-
σε τις ευχαριστίες του τόσο προς τη 
Διαχειριστική Αρχή και τον κ. Αντώνη 
Ψαράκη, όσο και προς τον Περιφερει-

άρχη Πελοποννήσου για την άψογη 
συνεργασία που έχουν. 

Ο Σπύρος Σταματόπουλος, αποκά-
λυψε ότι έρχονται νέα μεγάλα έργα 
για το δήμο Σικυωνίων, πολύ υψηλού 
προϋπολογισμού. Μάλιστα ανέφερε 
χαρακτηριστικά ότι ο προϋπολογισμός 
του τεχνικού προγράμματος του δήμου 
Σικυωνίων, μετά την ένταξη των νέων 
έργων – το αντικείμενο των οποίων 
δεν αποκάλυψε – θα είναι ο μεγαλύτε-
ρος στην Πελοπόννησο, ξεπερνώντας 
ακόμη και αυτούς των πρωτευουσών 
των νομών της Περιφέρειας. 

Στη συνέχεια, ο δήμαρχος Σικυω-
νίων δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει 
τις «άρτιες» όπως τις χαρακτήρισε 
τεχνικές υπηρεσίες του δήμου του, 
αλλά και τις δημόσιες υπηρεσίες που 
εμπλέκονται στην διεκπεραίωση και 

γνωμοδότηση για την σύνταξη των 
φακέλων των μεγάλων έργων που 
εκπονούνται στο δήμο Σικυωνίων. 

Ο δήμαρχος τόνισε ότι αν δεν υπήρ-
χε αυτή η συνεργασία με τις προα-
ναφερόμενες υπηρεσίες – Υδάτων, 
Δασαρχείο, Αρχαιολογικές Υπηρεσίες 
κλπ – σήμερα δεν θα μπορούσε ο δή-
μος Σικυωνίων να έχει ώριμα έργα, 
ειδικά μέσα στις ειδικές συνθήκες της 
πανδημίας που αντιμετωπίζει η χώρα 
τον τελευταίο χρόνο. 

Τέλος, ο Σπύρος Σταματόπουλος, 
κλείνοντας, υποσχέθηκε ότι στο αμέ-
σως προσεχές χρονικό διάστημα θα 
γίνουν οι σχετικές ανακοινώσεις για 
τα νέα μεγάλα έργα, υψηλού προϋπο-
λογισμού που εντάσσονται στο ΕΣΠΑ 
για χρηματοδότηση.
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Γ. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ - Ν. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΟΕ

ΠΩΛΗΣΗ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ

& ΕΙ∆ΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

BOX CENTER

Ζευγολατιό Κορινθίας
τηλ: 27410 55151

ΓΓλλ

ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ
& ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΟΥΒΙΤΑΚΗΣ

Ζευγολατιό
Κορινθίας

ΤΗΛ.: 
27410 56566

Άσσος
Κορινθίας

ΤΗΛ.: 
27410 89117

Κιν.: 6944 243418  & 6937 114763
∆ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΕΙ

«Η Κορινθιακή Σταφίδα στα Προγράμματα 
Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη»

Τ ο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 
(Κ.Π.Ε.) Σικυωνίων, στο πλαίσιο της Πρά-
ξης «Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 

(Κ.Π.Ε.) – Περιβαλλοντική Εκπαίδευση», το οποίο 
υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμμα-
τος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευ-
ση και Δια Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση 
της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρόκειται 
να οργανώσει διήμερο Εξ Αποστάσεως Επιμορφω-
τικό Σεμινάριο, για  εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/
θμιας Εκπαίδευσης των Περιφερειακών Διευθύν-
σεων Εκπαίδευσης Πελοποννήσου & Δυτικής Ελλά-
δας και της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου.
Το επιμορφωτικό σεμινάριο θα υλοποιηθεί την Τε-
τάρτη 14-4-2021 από 17.30 έως 20.30 και την Πα-
ρασκευή 16-4-2021, από 18.00 έως 20.30, θα είναι 
σύγχρονο από απόσταση,  με τίτλο:
«Η Κορινθιακή Σταφίδα στα Προγράμματα Εκπαί-

δευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη»
Το επιμορφωτικό σεμινάριο συνδιοργανώνεται με το 
Μεσογειακό Γραφείο Πληροφόρησης (MIO-ECSDE), 
το Διεθνές Δίκτυο MEdIES, τα Κ.Π.Ε. Καλαμάτας, 
Καστρίου, Κλειτορίας-Ακράτας, Κρεστένων, Μεσο-
λογγίου, Μολάων, Νέας Κίου και την Έδρα /Δίκτυο 
UNESCO-ΕΚΠΑ «Διαχείριση και Εκπαίδευση για 
την Αειφόρο Ανάπτυξη και σε συνεργασία με τις/
τους Υπευθύνους Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης/
Σχολικών Δραστηριοτήτων/Πολιτιστικών Θεμάτων 
των Δ/σεων Α/θμιας Εκπ/σης Αργολίδας, Αχαΐας, 
Ζακύνθου, Ηλείας, Κορινθίας και Β/θμιας Εκπ/σης 
Αργολίδας, Αχαΐας, Κορινθίας.  
Στόχοι του επιμορφωτικού σεμιναρίου είναι οι εκ-
παιδευόμενοι να:
•	Κατανοήσουν τις «αξίες» αυτού του τοπικού προϊ-

όντος, της κορινθιακής σταφίδας, το οποίο συνιστά  
ένα από τα κυριότερα εθνικά, ιστορικά και παρα-
δοσιακά προϊόντα της Ελλάδας.

•	Προσεγγίσουν διεπιστημονικά και διαθεματικά 
την κορινθιακή σταφίδα, καθώς η διαδικασία πα-
ραγωγής και κατανάλωσής της σχετίζεται με το 

φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον, την οικο-
νομία, την κοινωνία και τον πολιτισμό των περι-
οχών παραγωγής αλλά και ευρύτερα και να επι-
σημάνουν τον ρόλο ενός τοπικού προϊόντος στην 
αειφορική ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών.

•	 Διερευνήσουν τη δυνατότητα αξιοποίησης του 
θέματος στα Εκπαιδευτικά Προγράμματα για την 
Αειφορία (Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαί-
δευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων, 
Αγωγής Σταδιοδρομίας).

•	 Συνδέσουν τη μαύρη κορινθιακή σταφίδα με την 
καθημερινότητά μας και να την   τοποθετήσουν 
στην καθημερινή διατροφή.

•	 Αξιοποιήσουν τις δυνατότητες της εξ αποστάσεως 
εκπαίδευσης, με συνεργατική μεθοδολογία.

Επιπλέον, το επιμορφωτικό σεμινάριο στοχεύει στη 
δημιουργία και αξιοποίηση του εκπαιδευτικού υλι-
κού σε ηλεκτρονική μορφή. 
Το επιμορφωτικό σεμινάριο συνδέεται θεματολογικά  
και θα υποστηρίξει την επανασύσταση του Εθνικού 
Θεματικού Δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 
«Άμπελος…. Ελλ-Οίνων αγαθόν» του Κ.Π.Ε. Σικυω-
νίων, καθώς η  κορινθιακή σταφίδα σχετίζεται άμεσα 
με την καλλιέργεια της αμπέλου.
Ο τρόπος διεξαγωγής του σεμιναρίου (σύγχρονο από 

απόσταση) μέσω διαδικτύου επιλέχθηκε λόγω των 
τρεχουσών συνθηκών της πανδημίας του COVID-19, 
αλλά και για να δώσει τη δυνατότητα σε όλους τους 
εκπαιδευτικούς να παρακολουθήσουν το σεμινάριο, 
ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας τους. 
Η πλατφόρμα υλοποίησης του σεμιναρίου, για τους 
εγγεγραμμένους εκπαιδευτικούς και τις δύο ημέρες 
είναι το Zoom, ενώ τη δεύτερη ημέρα η υλοποίηση 
των παράλληλων εργαστηρίων, με τη δυνατότητα 
χωρισμού σε ομάδες, θα υλοποιηθεί μέσω της πλατ-
φόρμας Webex. 
Επίσης, για την πρώτη μέρα θα υπάρχει η δυνατό-
τητα ζωντανής αναμετάδοσης στο κανάλι του Κ.Π.Ε. 
Σικυωνίων στο Youtube, στο σύνδεσμο  https://
youtu.be/7PBoNPXtuJ4 και θα μπορούν να το πα-
ρακολουθήσουν, εκτός από τους εκπαιδευτικούς 
που έχουν δηλώσει συμμετοχή, εκπαιδευτικοί της 
χώρας και ευρύτερα οποιοσδήποτε ενδιαφερόμε-
νος.
Την εκδήλωση θα χαιρετήσουν: ο Γενικός Γραμματέ-
ας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια 
Βίου Μάθησης κύριος Γεώργιος Βούτσινος, ο Περι-
φερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Πελοποννήσου 
κύριος Οικονομόπουλος Δημήτριος και ο Δήμαρχος 
Σικυωνίων κύριος Σπύρος Σταματόπουλος.

Δήμος Σικυωνίων

Ένα σπουδαίο διήμερο ενημερωτικό διαδικτυακό επιμορφωτικό σεμινάριο 
από το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Σικυωνίων

https://youtu.be/7PBoNPXtuJ4
https://youtu.be/7PBoNPXtuJ4
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Ένα Κορινθιακό ελαιόλαδο, από τον Άσσο, 
ανάμεσα στα καλύτερα της Μεσογείου! 

Το Qoppa είναι ένα αγουρέλαιο υψηλής ποιότητας, πλούσιο σε υγειοπροστατευτικές και 
θρεπτικές ουσίες - ένα άριστο παράδειγμα της Ιπποκρατικής ιατρικής

Τ ο Κορινθιακό ελαιόλαδο 
QOPPA απέσπασε Ασημένιο 
Βραβείο για την ποιότητά του 
και τη γεύση του, στο δια-

γωνισμό τροφίμων και ποτών "Με-
σογειακών Βραβείων Γεύσης - Med 
Taste awards 2021" στην Αθήνα.

Αναλυτικά, το Φεβρουάριο στην 
Αθήνα, την πρώτη περίοδο αξιολό-
γησης των δειγμάτων, ανάμεσα σε 
228 δείγματα, από την Ελλάδα, τη 
Γαλλία, την Ισπανία και την Ιταλία, το 
Qoppa   διακρίθηκε για την ποιότητά 
του.

Συνεχίζοντας την επίμονη προ-
σπάθεια η οικογένεια Θεοδώρου για 
να αναδείξει τα ποιοτικά χαρακτηρι-
στικά του ελαιολάδου, κατέκτησαν 
τη τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλ-
λιο στα Olymp Health & Nutrition 
Awards 2020-2021, κατατάσσοντας 
το Qoppa για πρώτη φορά σε ένα 
εξαιρετικό πολυφαινολικό ελαιόλα-
δο! Ένα φάρμακο της Κορινθιακής 
γης! 

Το Qoppa είναι ένα αγουρέλαιο 
υψηλής ποιότητας, πλούσιο σε υγει-

οπροστατευτικές και θρεπτικές ουσί-
ες - ένα άριστο παράδειγμα της Ιππο-
κρατικής ιατρικής.

Λόγω της υψηλής περιεκτικότη-
τάς του σε πολυφαινόλες, διαθέτει 
τον χαρακτηρισμό ισχυρισμού υγείας 
[HEALTH CLAIM], σύμφωνα με τον 
Ευρωπαϊκό Κανονισμό 432/ 2012 
του EFSA (European Food Safety 
Authority).

Το Qoppa  διαθέτει εξαιρετικά 
υψηλή περιεκτικότητα σε δύο από 
τις πιο κύριες φαινόλες, την Ελαιο-
κανθάλη & την Ελαιασίνη, που διαθέ-
τουν σημαντική βιολογική δράση και 
σε αυτές έχουν αποδοθεί αντιφλεγ-
μονώδεις, αντιοξειδωτικές, καρδι-
οπροστατευτικές και νευροπροστα-
τευτικές ιδιότητες.

Το προϊόν παρουσιάζεται σε όμορ-
φο γυάλινο μπουκάλι των 500 ml με 
ιδιαίτερο ξύλινο στοιχείο από πραγ-
ματικό ξύλο ελιάς. Το βρίσκετε σε 
επιλεγμένα eshop στην Ελλάδα, στην 
Ολλανδία, στη Γερμανία και την Ιταλία. 

Περισσότερες πληροφορίες στην 
σελίδα: www.qoppa.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
Early Warning για τους 
σεισμούς στα σχολεία 
της Κορίνθου

Το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του 
Εθνικού Αστεροσκοπειου Αθηνών 
είναι γνωστό ότι βρίσκεται στην αιχμή 
της σεισμολογικής εφαρμοσμένης 
έρευνας. Αυτή την περίοδο ξεκίνησε 
να εφαρμόζει το σύστημα έγκαιρης 
προειδοποίησης (early warning) σε 
σχολεία όπου λίγα δευτερόλεπτα 
πρώτου φτάσουν τα σεισμικά κύματα 
ενημερώνονται οι μαθητές για να 
καλυφθούν κάτω από θρανία.
Πρώτη εφαρμογή γίνεται στα 
σχολεία του Δήμου Κορινθίων 
εκμεταλλευόμενοι το εκτενές 
σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης 
το οποίο έχει εγκατασταθεί στα 
διυλιστήρια της Motor Oil.
Όπως σημειώνει ο σεισμολόγος Άκης 
Τσελέντης: «Ελπίζω κι άλλοι δήμοι 
να ακολουθήσουν το παράδειγμα 
του Δήμου Κορινθίας. Αναμένουμε 
προτάσεις τους».

Ανακοίνωση του δήμου Κορινθίων 
για τα περιστατικά με φόλες 

Ο Δήμος Κορινθίων καταδικάζει απερί-
φραστα ενέργειες που αποσκοπούν στην θα-
νάτωση των αδέσποτων ζώων. Χθες Πέμπτη 
δυστυχώς παρατηρήθηκε το φαινόμενο  στην 
περιοχή όπισθεν του Στρατοπέδου.

Καμία τέτοια ενέργεια δεν συνάδει με τον 
τρόπο που οφείλουμε όλοι να αντιμετωπίζου-
με τα ζώα, ειδικά εκείνα που έχουν βρεθεί 
στο δρόμο από διάφορες αιτίες και λόγους. 

Η νέα δημοτική αρχή από την ανάληψη των 
καθηκόντων της έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα 
στο θέμα, όρισε αρμόδιο αντιδήμαρχο φρο-
ντίδας ζώων και σήμερα, έχοντας καταγράψει 
σημαντικά αποτελέσματα στην μείωση εγκα-
τάλειψης ζώων από άλλες περιοχές στο δήμο 
μας αλλά και στην φροντίδα των ζώων που 
βρίσκονται στα όρια του αδέσποτα,  βρίσκεται 
ένα βήμα πριν από την δημιουργία ενός χώ-
ρου που ανθρώπινα και νόμιμα θα φιλοξενεί, 
θα περιθάλπει και θα φροντίζει. 

«Η δημοτική αρχή καταδικάζει απερίφραστα 
τέτοιες ενέργειες και πρέπει όλοι να καταλά-
βουμε ότι αυτές οι πρακτικές δεν αρμόζουν 
σε μία σύγχρονη κοινωνία. Λίγος χρόνος 
απομένει, ωστόσο, για να δείτε μια σοβαρή 
αλλαγή στο ζήτημα των αδέσποτων” δήλωσε 

με αφορμή το νέο περιστατικό ο αρμόδιος αντι-
δήμαρχος κ.Γιάννης Καρασάββας  ενώ χθες 
το απόγευμα, σε συνέντευξή του ο Δήμαρχος 
Κορινθίων κ.Βασίλης Νανόπουλος ερωτηθείς 
για το θέμα των αδεσπότων έκανε λόγο για 
ένα ποσό της τάξεως των 350 χιλιάδων ευρώ 
το οποίο έχει προϋπολογιστεί στο 2021 για την 
περίθαλψη και την φροντίδα των αδεσπότων 
περιλαμβανομένου και χώρου φιλοξενίας, σε 
χώρο που έχει ήδη βρεθεί και σε συνεννόη-
ση πάντα με τις φιλοζωικές οργανώσεις. Ο 
Δήμαρχος μίλησε για σειρά συναντήσεων και 
με φιλοζωικές της Αθήνας αλλά και με κτηνιά-
τρους της πρωτεύουσας οι οποίοι θα συνδρά-
μουν το πολύ σημαντικό αυτό έργο. 

Ο Δήμος θα φιλοξενήσει, θα περιθάλψει, θα 
σιτίσει, θα σημάνει τα αδέσποτα ζώα. Θα πρά-
ξει όσα οφείλει ως φορέας  που εκπροσωπεί 
το νόμο αλλά και τον πολιτισμό μας. 

Επίσης,  επειδή παρατηρήθηκε τις τελευ-
ταίες ημέρες στην πλατεία Παναγή Τσαλδάρη 
συνοδευόμενα ζώα να ρυπαίνουν το γκαζόν 
όπου παίζουν μικρά παιδιά, καλούνται οι ιδι-
οκτήτες να χρησιμοποιούν τα προβλεπόμενα 
γάντια και σακουλάκια για την περισυλλογή 
των περιττωμάτων.

Νοσοκομείο Κορίνθου: 
Ευχαριστήριο του 
Διοικητή

Ο Διοικητής του Γενικού 
Νοσοκομείου Κορίνθου Γρηγόρης 
Καρπούζης εκφράζει  ολόψυχα 
τις θερμές ευχαριστίες του, προς 
τον Υφυπουργό Ανάπτυξης και 
Βουλευτή  Κορινθίας κ.Χρήστο 
Δήμα και τους συμπολίτες μας 
, οι κ.κ.Γεώργιος και Βασίλειος 
Αποστολόπουλος  (Όμιλος Ιατρικού 
Αθηνών – Ιατρικό Κέντρο Αθηνών) 
για την χορήγηση αντιδραστηρίων 
τεστ αντισωμάτων Covid-19 
προκειμένου να εξεταστούν 
σχετικά όσοι εμβολιάστηκαν από  το 
προσωπικό του Νοσοκομείου μας.
Εν προκειμένου ο κ.Δήμας 
μετέφερε σχετικό αίτημα του 
Σωματείου Εργαζομένων 
του Νοσοκομείου μας και οι 
κ.κ.Γεώργιος και Βασίλειος 
Αποστολόπουλος ανταποκρίθηκαν 
στο αίτημα. 
Οι ενέργειες αυτές τονώνουν 
το αίσθημα ευθύνης και την 
αυταπάρνηση του προσωπικού 
του Νοσοκομείου μας, νοιώθοντας 
για μια ακόμα φορά, ότι το έργο 
τους επιδοκιμάζεται και βρίσκει 
ανταπόκριση στους πολιτικούς και 
επιχειρηματικούς κύκλους του 
Νομού μας. 
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19ΠΟΛΙΤΏΝ
Γνώμη Δήμος Νεμέας

Ψήφισμα για τους 
Δασικούς Χάρτες
Μια σημαντική αντίδραση στο θέμα 
της ανάρτησης των δασικών χαρτών, 
η πρώτη στην Κορινθία, καταγράφεται 
στη Νεμέα. Συγκεκριμένα, η πρόταση 
του ψηφίσματος ήρθε από παράταξη 
της μειοψηφίας, με τις υπογραφές 
όμως του πρόεδρου του οινοποιητικού 
συνεταιρισμού Νεμέας, του εκπροσώ-
που της προσωρινής διοίκησης του 
αγροτικού συλλόγου Νεμέας, καθώς 
και του εμπορικού συλλόγου Νεμέας.
Στο ψήφισμα μεταξύ άλλων αναφέρε-
ται χαρακτηριστικά ότι «ο αγρότης δεν 
αντέχει άλλα βάρη» και διατυπώνο-
νται αιτήματα που είναι:
Μείωση των τελών και αν είναι 
δυνατόν μηδενισμός αυτών για την 
υποβολή αντιρρήσεων
Παράταση της προθεσμίας άσκησης 
αντιρρήσεων έως το τέλος του έτους
Να διορθωθούν ατελώς, τα πρόδηλα 
και οφθαλμοφανή λάθη και σφάλματα 
των χαρτών με την συνεργασία των 
ΟΤΑ
Να ενσωματωθούν καλλιεργούμε-
νες εκτάσεις καταχωρημένες στο 
αμπελουργικό μητρώο, το ελαιουργικό 
μητρώο και στις βάσεις δεδομένων 
ΟΣΔΕ
Η υφιστάμενη αγροτική δημοτική οδο-
ποιία να μην χαρακτηριστεί ως δασική
Να υπάρξουν δράσεις ενημέρωσης 
των πολιτών για την αποσαφήνιση 
αποριών
Να υπάρξει επιπλέον δυνατότητα πρό-
σληψης προσωπικού στην διεύθυνση 
δασών και στους δήμους προκειμένου 
να ανταπεξέλθουν στις νέες αυξημένες 
ανάγκες.

ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Η αρχαία Νεμέα στο European 
Heritage Label 2022

Ο αρχαιολογικός χώρος της 
Αρχαίας Νεμέας βρίσκεται 
στην τελική προεπιλογή για 

το European Heritage Label 2022. Μια 
μεγάλη στιγμή και διάκριση για την 
Νεμέα, για ολόκληρη την Κορινθία και 
φυσικά για τον Νεμεάτη αρχαιολόγο 
Στέφανο Μίλλερ».

Αυτό ανέφερε σε ανάρτησή του στο 
twitter ο υφυπουργός Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων Χρίστος Δήμας.

Υπενθυμίζεται ότι μία ομάδα ανε-
ξάρτητων εμπειρογνωμόνων επιλέ-
γουν τις τοποθεσίες για να λάβουν το 
«European Heritage Label», το σήμα 

ευρωπαϊκής κληρονομιάς, βάση του 
ρόλου τους στην ιστορία και τον πολιτι-
σμό της Ευρώπης.

Καθαριότητα στο μυκηναϊκό Νε-
κροταφείο των Αηδονιών

Κυνηγετικός Σύλλογος Νεμέας προ-
έβη σε άλλη μία δυναμική εξόρμηση 
σε συνεργασία με το Δήμο Νεμέας για 
την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρο-
νομιάς του τόπου τους, καθαρίζοντας 
αυτή τη φορά τον αρχαιολογικό χώρο 
των Αηδονιών από σκουπίδια, κόβο-
ντας τα χορτάρια και απομακρύνοντας 
κλαδιά ξερά χόρτα και φερτές ύλες.

Η κίνηση αυτή αποδεικνύει αν μη τι 
άλλο, ότι οι κυνηγοί της Νεμέας, δεν 
ενδιαφέρονται για το περιβάλλον μόνο 
σε ό,τι αφορά τα θηράματα, αλλά ότι 
αγαπούν και προσέχουν τον τόπο τους 
σε κάθε επίπεδο.

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

Μια μεγάλη στιγμή και διάκριση για το νομό και για τον αρχαιολόγο Στέφανο 
Μίλλερ η συμπερίληψη στην τελική προεπιλογή.
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20 ΠΟΛΙΤΏΝ
Γνώμηδήμος Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Σ
τιγμές αγωνίας και ταραχής 
έζησε το Ξυλόκαστρο το βρά-
δυ της 25ης Μαρτίου όταν, 
από άγνωστη μέχρι στιγμής 

αιτία, το παλιό κτήριο του ΚΤΕΛ στο κέ-
ντρο της πόλης παραδόθηκε στις φλό-
γες.

Το κτήριο ένα διώροφο οίκημα που 
έχει εγκαταλειφθεί τα τελευταία χρόνια, 
έγινε παρανάλωμα του πυρός σε χρόνο 
ρεκόρ, γεμίζοντας με καπνό και αποκαΐ-
δια όλη την περιοχή. Η ξύλινη στέγη του 
καθώς και τα ξύλινα κουφώματα που 
έφερε τροφοδότησαν τη φωτιά και την 
ανησυχία των κατοίκων για επέκταση 
της πυρκαγιάς και σε διπλανά κτήρια. 
Ωστόσο, στο σημείο επιχείρησαν 10 πυ-
ροσβέστες με 4 οχήματα και κράτησαν 
τη φωτιά υπό έλεγχο.

Με αφορμή αυτό το γεγονός η δημο-
τική παράταξη "Ενεργοί Δημότες Ξυλο-
κάστρου-Ευρωστίνης" και ο δημοτικός 
σύμβουλος Επαμεινώνδας Κατσούλας 
επεσήμαναν σε ανακοίνωσή τους ότι 
«το γεγονός θα πρέπει να προβληματί-
σει σοβαρά όλους μας και ιδιαίτερα τη 
Δημοτική Αρχή που πρέπει να αναλάβει 
τις ευθύνες της για τα εγκαταλελειμμένα 
κτήρια και ιδιαίτερα για όσα αποτελούν 
περιουσιακά στοιχεία του Δήμου», ανα-
φέροντας ως παράδειγμα την οικία του 
δωρητή Γεωργίου Κρινάκου, η οποία 
βρίσκεται στην ομώνυμη οδό, στο κέ-
ντρο της πόλης.

«Το κτήριο», όπως σημειώνουν στην 
παρέμβασή τους οι "Ενεργοί Δημότες" 
«είχε στεγάσει στο παρελθόν την Κοινό-
τητα Ξυλοκάστρου. Έχει χαρακτηριστεί 

Κ
αθαρά από κορωνοϊό 
βρέθηκαν τα λύματα της 
πόλης του Ξυλοκάστρου 
σε σχετικό έλεγχο που 

διενεργήθηκε από πιστοποιημένο ερ-
γαστήριο. Η ανίχνευση ήταν μηδενική 
και αυτό εν μέσω του τρίτου κύματος 
πανδημίας μοιάζει ανακουφιστικό και 
καθησυχαστικό για τους δημότες της 
περιοχής.
Σε σχετική ανακοίνωσή του μάλιστα 
ο δήμος επισημαίνει: «Διανύουμε το 
τρίτο κύμα μιας πανδημίας η οποία δο-
κιμάζει σκληρά ολόκληρο τον πλανή-

τη έναν ολόκληρο χρόνο. Η πανδημία 
αυτή μας έχει στερήσει ότι θεωρούσα-
με δεδομένο. Δοκιμαζόμαστε ψυχικά, 
κοινωνικά, οικονομικά με έναν τρόπο 
που κανείς μας δεν είχε φανταστεί.
Η Κορινθία μας έχει βρεθεί πλέον στο 
επίκεντρο της πανδημίας, καθημερινά 
συνάνθρωποί μας νοσούν, οικογένει-
ες δοκιμάζονται, βρισκόμαστε όλοι σε 
μια κατάσταση συναγερμού. Ο Δήμος 
Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης εφαρμόζει 
από την πρώτη μέρα πιστά τις οδηγίες 
των αρμοδίων ώστε να προασπίσει όσο 
είναι δυνατό την δημόσια υγεία. Πάνω 

από όλα όμως οι δημότες μας έχουν 
δείξει μέχρι σήμερα ιδιαίτερη υπευθυ-
νότητα και συνεργασία, με αποτέλεσμα 
ο Δήμος μας να βρίσκεται υγειονομικά 
σε ικανοποιητικό επίπεδο.
Όλες οι μετρήσεις των λυμάτων του 
βιολογικού καθαρισμού που διενεργεί 
ο Δήμος μας σε τακτά διαστήματα απο-
δεικνύουν ότι οι προσπάθειες όλων μας 
επιβραβεύονται.
Η θετική αυτή κατάσταση όμως σε κα-
μία περίπτωση δεν πρέπει να μας εφη-
συχάσει και να θεωρηθεί δεδομένη.
Οποιαδήποτε χαλάρωση της προσοχής 

μας μπορεί να οδηγήσει ακαριαία σε 
οδυνηρά για όλους μας αποτελέσμα-
τα. Τώρα είναι η στιγμή που πρέπει να 
ξεπεράσουμε την κόπωση συνεχίζο-
ντας να αποτελούμε ο καθένας ασπίδα 
προστασίας για τους αγαπημένους μας 
ανθρώπους. 
Τώρα πρέπει να υπερασπιστούμε όσα 
με κόπο και θυσίες κερδίσαμε έναν 
ολόκληρο χρόνο, ώστε σε λίγο καιρό 
όλοι μαζί να χαρούμε την ελευθερία 
που τόσο μας έχει λείψει.
Τώρα είναι η στιγμή να κρατήσουμε τον 
Δήμο μας υγειονομικά ασφαλή».

Τα εγκαταλελειμμένα κτήρια όμορφα καίγονται

Ξυλόκαστρο: Καθαρά από κορωνοϊό τα λύματα της πόλης

Η φωτιά στο παλιό οίκημα του ΚΤΕΛ άναψε τη συζήτηση για τα παλιά οικοδομήματα της πόλης

διατηρητέο, έχει εγκαταλειφθεί και έχει 
αφεθεί στην τύχη του (ποιά θα είναι 
άραγε;) Αντί για κόσμημα της πόλης 
έχει καταντήσει μνημείο αδιαφορίας. 

Η απαράδεκτη κατάστασή του αποτε-
λεί ασέβεια στη μνήμη και την επιθυμία 
του δωρητή, ενώ αποθαρρύνει πιθα-
νούς μιμητές του. 

Το κτήριο αν επισκευαστεί και ανα-
παλαιωθεί, θα μπορούσε να στεγάσει 
υπηρεσίες του Δήμου ή να αξιοποιηθεί 

για πολιτιστικούς σκοπούς. 
Ιδέες και προτάσεις για την αξιοποί-

ησή του υπάρχουν, αρκεί να ξεκινήσει 
ένας γόνιμος διάλογος στο Δημοτικό 
Συμβούλιο, που πρέπει να επεκταθεί 
με την υποβολή και άλλων προτάσεων 
από φορείς αλλά και συνδημότες. 

Ο διάλογος αυτός επιβάλλεται να αρ-
χίσει άμεσα. Ο Δήμος επιτέλους πρέπει 
να αξιοποιήσει την περιουσία του», κα-
ταλήγει η ανακοίνωση.



Μ
ε την ευκαιρία του 
εορτασμού της 25ης 
Μαρτίου ο Δήμος Κο-
ρινθίων πραγματοποί-

ησε πρώτη διαδικτυακή συναυλία, ως 
εναρκτήρια των εκδηλώσεων που θα 
ακολουθήσουν για τον εορτασμό των 
200 χρόνων από την επανάσταση του 
1821.
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο 
Δημοτικό Θέατρο Κορίνθου. Προσαρ-
μοσμένοι στις ανάγκες της εποχής 
,λόγω της πανδημίας ,η εκδήλωση πα-
ρουσιάστηκε την 25η Μαρτίου με δω-

ρεάν είσοδο στο κανάλι του Δήμου.
Ο Δήμος Κορινθίων ,έστω και με νέους 
όρους ,θεωρεί υποχρέωση όλων την 
επαφή του κοινού με τις τέχνες .
Στη εκδήλωση παρουσιάστηκαν δύο 
μεγάλες μουσικές σχολές που ύμνη-
σαν της μέρες της επαναστάσεως του 
1821 και αποτέλεσαν σταθμό πολιτι-
στικής κληρονομιάς για το έθνος μας. 
«Η δημοτική και η κλασική μουσική της 
όπερας και του κλασικού τραγουδιού, 
συναντιούνται μέσα από κείμενα και 
περιγραφές δια στόματος αφηγητή. Ένα 
συνδυασμός μουσικής και λόγου, ιστο-

ρικής μνήμης, αλλά και ανάτασης ψυχής 
που τόσο πολύ έχουμε ανάγκη αυτές της 
μέρες.
Η Κόρινθος με τα Δερβενάκια, τον Νικη-
ταρά και τόσες ακόμα ιστορικές αναφο-
ρές δεν θα μπορούσε να μην διεκδικεί 
δυναμική παρουσία στις δράσεις και 
στις εκδηλώσεις που αναδεικνύουν την 
Ελληνική Επανάσταση ως κορυφαίο 
ιστορικό γεγονός με διεθνή διάσταση» 
ανέφερε στο μήνυμά του ο Δήμαρχος 
Κορινθίων κ. Βασίλης Νανόπουλος 
καλώντας τους Κορίνθιους να παρακο-
λουθήσουν την εναρκτήρια εκδήλωση, 

η οποία όπως λέει είναι μόνο η αρχή.

«Θέλουμε να πιστεύουμε ότι η δοκιμα-

σία του κορωνοϊού θα δώσει την θέση 

της στην επιστροφή στην κανονικότητα. 

Αυτή η κανονικότητα θα μας βρει έτοι-

μους και με προτάσεις που αρμόζουν 

στο ιστορικό γεγονός της Ελληνικής 

Επανάστασης και παράλληλα μας δίνουν 

την δυνατότητα να δημιουργήσουμε για 

την πόλη μας ένα διαφορετικό πολιτι-

στικό αποτύπωμα» υπογράμμισε ο Δή-

μαρχος Κορινθίων.

Διαδικτυακή συναυλία για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση

Σ το πλαίσιο εορτασμού της επε-
τείου των διακοσίων χρόνων 
από την Ελληνική Επανάστα-

ση, προκηρύχθηκε ένας ενδιαφέρων 
όσο και πρωτότυπος Περιφερειακός 
Εκπαιδευτικός διαγωνισμός με τίτλο 
«1821 μέτρα σε 200 δευτερόλεπτα», 
τον οποίο συνδιοργανώνουν η Περι-
φερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πε-
λοποννήσου, το Περιφερειακό Κέντρο 
Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού Πελοπον-
νήσου (ΠΕ.Κ.Ε.Σ), οι Υπεύθυνοι  Φυσι-
κής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού 
(Υ.Φ.Α.ΣΧ.Α.) Πελοποννήσου και τελεί 
υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελο-
ποννήσου.

Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε μα-
θητές/τριες Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλων των 

σχολικών μονάδων της Περιφέρειας 
Πελοποννήσου, οι οποίοι/ες μπορούν 
να συμμετάσχουν ατομικά (με ευθύνη 
των γονέων) ή ομαδικά μέσω του σχο-

λείου τους. Κατάθεση συμμετοχών 
από 25/03 έως 25/05/2021.

Στόχος του διαγωνισμού είναι οι 
μαθητές/τριες, με «όχημα» τον αθλητι-

σμό, να γνωρίσουν την τοπική ιστορία 
της Ελληνικής Επανάστασης, κάνοντας 
χρήση της τεχνολογίας ως εκπαιδευτι-
κό εργαλείο.

Οι συμμετέχοντες καλούνται να δι-
ανύσουν μια απόσταση 1821 μέτρων, 
εντοπίζοντας στη διαδρομή τους στοι-
χεία/αναφορές στην Ελληνική Επανά-
σταση (ονομασίες δρόμων, αγάλματα, 
πλατείες κτλ). Στιγμιότυπα από τη δια-
δρομή τους, μαζί με ένα δρώμενο που 
θα κάνουν και θα έχει σχέση με την 
επανάσταση (χορός, ποίημα, τραγού-
δι, θεατρικό κτλ), θα τα αποτυπώσουν 
σε ένα ολιγόλεπτο βίντεο, το οποίο θα 
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του διαγω-
νισμού.

Τα καλύτερα βίντεο θα βραβευτούν 
και θα κερδίσουν δώρα αθλητικού 
εξοπλισμού.
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1821 μέτρα σε 200 δευτερόλεπτα
Εκπαιδευτικός διαγωνισμός για μαθητές/τριες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
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ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Γράφει ο  ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ

ΜΕΝΝΟ ΣΧΙΛΤΧΑΫΖΕΝ
Ο ΔΑΡΒΙΝΟΣ ΠΑΕΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ   
Εκδόσεις: ΠΑΝ/ΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ
Σελίδες: 183
ISBN: 978-960-524-602-0
Πρώτη Έκδοση: 2018

Κοιτάζοντας ο άνθρωπος γύρω του την ποικιλία των 
οργανισμών που τον περιβάλλουν, αυτόματα του γεννά-
ται το ερώτημα.

Ποιος έφτιαξε όλα αυτά τα δέ-
ντρα, τους θάμνους, τα όμορφα 
λουλούδια,  την ταπεινή χλόη, 
τα άγρια και τα ήμερα ζώα, τα 
πουλιά, τα ψάρια. Την απάντηση 
τη έδωσαν πρώτες οι διάφορες 
θρησκείες υποστηρίζοντας, στο 
εύλογο ερώτημα, ότι τα πάντα 
τα έφτιαξε ο θεός. Ανάλογα με 
τη θρησκεία, η τεχνική και η με-
θοδολογία του θεού ήταν μάλ-
λον διαφορετική, αλλά αυτό δεν 
έχει σημασία για τους ανά τη γη 
πιστούς αρκεί η εξήγηση ότι τα 
έφτιαξε ο θεός, για δικούς του 
προφανώς λόγους. Και μάλι-
στα τα έφτιαξε ακριβώς όπως 
είναι σήμερα που τα βλέπουμε.

Την απάντηση αυτή όμως 
δε τη συμμερίζεται η επιστημονική 
κοινότητα και η ‘ορθή λογική’,  γιατί μετά από χρόνια 
έρευνες και μελέτες, καταλάβαμε ότι όλα τα ζωντανά 
πλάσματα, συμπεριλαμβανομένου του ανθρώπου, είναι 
προϊόντα μιας μακροχρόνιας και βασανιστικής διαδικα-
σία εξέλιξης, που αρχίζει από απλούς μονοκύτταρους 
οργανισμούς και καταλήγει στη σημερινή πανσπερμία 
φυτών, ζώων και ανθρώπων. Την παραδοχή αυτή τη 
διατύπωσε με σαφήνεια ο Δαρβίνος στην περίφημη θε-
ωρία τους για την ‘Καταγωγή των Ειδών’.

Η θεωρία του Δαρβίνου όμως δεν είναι δυνατόν να 
αποδειχτεί στον συνήθη ανθρώπινο χρόνο, δεδομένου 
ότι οι όποιες αλλαγές συμβαίνουν στα διάφορα είδη, 

χρειάζονται πολλά-πολλά 
χρόνια για να εδραιωθούν 
και να γίνουν αντιληπτές. Αν 
υπολογίσουμε ότι το ανθρώ-

πινο είδος εξελίσσεται τα τελευταία δύο(2) περίπου εκα-
τομμύρια χρόνια μπορείτε να κατανοήσετε τη δυσκολία 
της απόδειξης για τον απλό πολίτη, που δεν έχει επαφή 
με τα επιστημονικά εργαλεία και διαδικασίες.   

Όμως το κορυφαίο δημιούργημα, ο άνθρωπος, επε-
νέβη στις μακρόσυρτες φυσικές διεργασίες φτιάχνοντας 
πόλεις και  αλλοιώνοντας το περιβάλλον κατά τις εκάστο-
τε ορέξεις του, επιβάλλοντας άλλους ρυθμούς και άλλου 
νόμους.

Και τα ζώα και τα φυτά που συγκατοικούν στις πόλεις, 
πως αντιμετωπίζουν το ραγδαία 
μεταβαλλόμενο περιβάλλον;

Εδώ συμβαίνει κάτι που ούτε 
ο Δαρβίνος το είχε φανταστεί. 
Η εξέλιξη άρχισε να επιταχύνει 
ακολουθώντας πλέον την αν-
θρώπινη και όχι τη φυσική ταχύ-
τητα, με αποτέλεσμα να έχουμε 
νέα είδη προσαρμοσμένα στη 
ζωή στις πολύβουες πόλεις.

Ο συγγραφέας εκλαϊκεύοντας, 
με γλαφυρό και ευχάριστο τρόπο, 
τις σχετικές επιστημονικές έρευ-
νες μας παρουσιάζει τις βιολογι-
κές εξελίξεις συμπληρώνοντας 
και ενισχύοντας θα έλεγα, τη θε-
ωρία του Δαρβίνου.

Επιμορφωτικό και ευχάριστο 
ανάγνωσμα για τους αναγνώστες 
επιζητούντες  έγκυρη εγκυκλο-

παιδική πληροφόρηση και γνώση.

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ
Ο Menno Schilthuizen (1965) είναι ολλανδός εξελικτικός 

βιολόγος και οικολόγος, μόνιμος επιστημονικός ερευνητής 
του Κέντρου Βιοποικιλότητας Naturalis στο Leiden της Ολ-
λανδίας και καθηγητής στο πανεπιστήμιο της ίδιας πόλης. 
Από το 2000 έως το 2006 εργάστηκε στο Ινστιτούτο Τρο-
πικής Βιολογίας και Διατήρησης στην επαρχία Σάμπαχ της 
Μαλαισιανής Βόρνεο. 

Έχει δημοσιεύσει πάνω από 100 επιστημονικές εργα-
σίες και ταυτόχρονα ασχολείται συστηματικά με την επι-
στημονική εκλαΐκευση. Άλλα βιβλία του: Frogs, Flies & 
Dandelions (2002), The Loom of Life (2008) και Nature's 
Nether Regions (2014· ελλ. έκδ. Γενετήσια παιχνίδια, Πα-
νεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης 2019).

Βιβλίο

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

Επανεκδίδεται από το 
Λαογραφικό Μουσείο 
Περαχώρας το βιβλιό 
«Η Μάχη της Περαχώρας»

Το Λαογραφικό Μουσείο Περαχώρας, στην Κο-
ρινθία, με υπερηφάνεια και σεβασμό στους προ-
γόνους μας, σας παρουσιάζει την επανέκδοση του 
βιβλίου «Η Μάχη της Περαχώρας», του δασκάλου 
Νικόλαου Γεωργίου. Το βιβλίο τιμά τους ιερούς 
αγώνες των προγόνων μας για Ελευθερία και ανα-
δεικνύει την ομόθυμη παρουσία τους στον Εθνικό 
Αγώνα, για την Παλιγγενεσία, που ξεκίνησε το 1821.

Το βιβλίο θα αρχίσει άμεσα να διατίθεται δωρεάν, 
με αποδέκτες την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση του Νομού Κορινθίας, τις σχολικές και 
άλλες βιβλιοθήκες, τους πολιτιστικούς συλλόγους 
και κάθε ενδιαφερόμενο, μέχρι εξαντλήσεως των 
1000 αντιτύπων της επανέκδοσης.

Παράλληλα, στο πλαίσιο του ολοκληρωμένου 
προγραμματισμού δράσεων και εκδηλώσεων που 
θα διοργανώσει ο Δήμος Λουτρακίου – Περαχώρας 
– Αγίων Θεοδώρων για τον εορτασμό των 200 χρό-
νων από την Ελληνική Επανάσταση, ο Τουριστικός 
Οργανισμός Λουτρακίου με επιστολή του κατέθεσε 
πρόταση για την «ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΑΧΗΣ 
ΤΗΣ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ».

Η αναπαράσταση του ιστορικού αυτού γεγονό-
τος, θα είναι μία πολιτιστική γιορτή, σε συνδυασμό 
με άλλες εορταστικές εκδηλώσεις, οι οποίες θα 
αναδείξουν την ιστορία της ευρύτερης περιοχής του 
Δήμου και τον ρόλο που διαδραμάτισε στην Ελλη-
νική Επανάσταση, καθώς επίσης θα αποτελέσει και 
πόλο ανάπτυξης του πολιτιστικού τουρισμού και 
προσέλκυσης επισκεπτών.
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ΩΡΑΡΙΟ ΙΑΤΡΕΙΟΥ: 

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

ΣΑΒΒΑΤΟ    09:00 - 12:00 [ΒΡΑΧΑΤΙ]

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

e-mail: korantaniskonstantinos26@gmail.com

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡ. 
ΚΟΡΑΝΤΑΝΗΣ

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

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

ΙΑΤΡΟΣ - ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ

εξέταση µε εξειδικευµένα διαγνωστικά µέσα 
  (Ηλεκτροκαρδιογράφηµα,   υπέρηχος)

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

28ης Οκτωβρίου 28 Κιάτο, 20200

τηλ.: 27420.22456 κιν.: 6971.618.925
e-mail: errisof@hotmail.com

ΕΡΡΙΚΟΣ Α. 
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ

• Παροχή Υπηρεσιών • Χειρουργικές Επεμβάσεις  

• Φάρμακα • Είδη Pet Shop • 

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Γράφει η  ΛΙΤΣΑ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ

ΝΙΚΟΣ ΞΕΝΙΟΣ
ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ ΤΟΥ 
ΒΑΣΙΛΙΑ ΜΑΤΘΙΑ   
Εκδόσεις: ΚΡΙΤΙΚΗ
Κατηγορία : Νουβέλα
ISBN    9789605862138
Σελίδες : 96

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ
Μοιράζοντας την αφήγηση ανάμεσα στη 

σύγχρονη εποχή και στον 16ο αιώνα, στο 
προηγούμενό του βιβλίο ο Νίκος Ξένιος 
στήνει ένα παραμύθι της Ουγγαρίας που 
διατρέχει την ιστορία της Ευρώπης.

Πρωταγωνιστές, μια ομάδα μετανα-
στών που ξεκινούν από το Κουρδιστάν και, 
περνώντας από την Τουρκία, την Ελλάδα 
και τη Σερβία, φτάνουν στη Βουδαπέστη.

Στην αφήγηση αυτού του οδοιπορι-
κού, ο συγγραφέας προσθέτει μια δεύ-
τερη, την αφήγηση του Μπίρκα, του γη-
ραιότερου και σοφότερου της ομάδας, με 
κεντρικό πρόσωπο την πριγκίπισσα Μερ-
σούδα που αναγκάζεται να παντρευτεί τον 
βασιλιά Ματθία.

Κατατρεγμένοι οι μετανάστες, κυνηγη-
μένη και η πριγκίπισσα από τον αυταρχι-

σμό ενός αδυσώπητου εξουσιαστή.
Οι δύο ιστορίες σταδιακά αλληλοσυ-

μπληρώνονται. Πίσω από τα πρόσωπα, 
τα παραμυθένια ή εκείνα που μας περι-
βάλλουν καθημερινά, μπορεί να κρύβε-
ται μια ιστορία ίδια με τη δική μας.

Η νουβέλα του Νίκου Ξένιου απο-
τελεί μια αλληγορία για την ικανότη-
τα προσαρμογής, για την αναγκαστική 
αλλαγή πλεύσης στην οποία εξωθεί 
ανέκαθεν τον άνθρωπο η ενστικτώδης 
λαχτάρα για τη ζωή και την ελευθερία.

Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΜΑΣ
Αυτά τα βιβλία με τις λιγότερες σε-

λίδες, πολλές φορές σε εκπλήσσουν 
ευχάριστα. Σε αυτή την κατηγορία θε-
ωρώ πως ανήκει και αυτό το βιβλίο. 

Μπορεί να μην λέει πολλές λεπτομέ-
ρειες, ή να μην κάνει μια υπέρ-ανάλυ-
ση για την οδύσσεια των μεταναστών και 
των προσφύγων, και αυτό να απογοητεύει 
μερικούς, αλλά κατά την ταπεινή μου γνώ-
μη ο συγγραφέας μας, αναφέρει ακριβώς 
τόσα όσα χρειαζόμαστε για να πάρουμε μια 
ξεκάθαρη εικόνα για τον «Γολγοθά» τους, 
για το ταξίδι τους προς το άγνωστο. 

Και ο κύριος Ξένιος, βρίσκει έναν μα-

γικό τρόπο και «κουμπώνει» παράλληλα 
την ιστορία του βασιλιά Ματθία και της 
Μερσούδα.

Δύο παράλληλες ιστορίες, η μια πραγ-
ματική, πατάει στο σήμερα και η δεύτερη 
στον 16ο αιώνα, που γνωρίζουν έναν 
κοινό παρανομαστή: την πορεία από την 
καταπίεση προς την Ελευθερία.

 Μια ομολογουμένως πολύ όμορφη 
γραφή που παρουσιάζει με αξιοπρέπεια 
και υπερηφάνεια μια ιστορία ξεριζωμού, 
και την αναζήτηση καλύτερων συνθηκών 
ζωής, αναπνέοντας πλέον τον αέρα της 
ελευθερίας. Κατά πόσο όμως ο λεγόμενος 
πολιτισμένος, δυτικός κόσμος έχει την δι-
άθεση να τους δώσει καταφύγιο από την 
κόλαση που προσπαθούν να ξεφύγουν, 
χωρίς να τους δείξει κι εκείνος, το πιο 
άσχημο και σκληρό πρόσωπό του; Πόσο 
αδύναμη είναι να δείξει την αυτονόητη 
ανθρωπιά και να αποδείξει έμπρακτα τον 
«καλύτερο κόσμο» που πρεσβεύει; Και 
ποιες να είναι άραγε οι επιλογές της Μερ-

σούδα για να ξεφύγει από τη σκλαβιά 
ενός ανεπιθύμητου γάμου με τον βα-
σιλιά Ματθία;

Με πολλή τρυφερότητα ο συγγρα-
φέας μας, παρουσιάζει πραγματικές 
καταστάσεις, μακριά από οποιεσδήπο-
τε πολιτικές θέσεις, χωρίς καμία απο-
λύτως εμπάθεια. Για να μπορέσουμε 
όμως να καταλάβουμε σε βάθος αυτή 
την κατάσταση, ας σκεφτούμε κι εμείς, 
πως ο καθένας μας θα μπορούσε ανά 
πάσα στιγμή να βρεθεί σε αυτή τη θέση 
των κατατρεγμένων. Γιατί τίποτα δεν εί-
ναι δεδομένο, τα πάντα αλλάζουνε. 

Αυτή η νουβέλα είναι ένα πραγματικό 
δώρο για τον εαυτό μας, ας το δούμε 
σαν μια πολύ καλή ευκαιρία να προβλη-
ματιστούμε λίγο.

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ
Σπούδασε Φιλοσοφία στο Πανεπιστήμιο 

Κρήτης και το 1986 ξεκίνησε μεταπτυχια-
κές σπουδές με τον Κορνήλιο Καστοριάδη 
στην Ecole des Hautes Etudes en Sciences 
Sociales στο Παρίσι. Ως διδάκτορας της 
Πολιτικής Φιλοσοφίας δημοσίευσε μελέτες 
και ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια. Συ-
νεργάστηκε στο "Λεξικό θεατρικών όρων" 
(Κοάν) και στην "Ισπανική Γραμματική" του 
Στ. Ροδαρέλλη (Ίασπις) και συμμετείχε στον 
τόμο "Greek magic" (Routledge). Διδάσκει 
στο Μουσικό Λύκειο Αλίμου. Συνεργάζεται 
με το περιοδικό "Αρχαιολογία και Τέχνες" 
και την "Bookpress", εκτάκτως δε και με τα 
περιοδικά "Ιστός", "Οδός Πανός", "Δέ(κατα)", 
"Athens Review of Βooks", "Ποιητική" και 
"Ουτοπία". Έχει δημοσιεύσει τη συλλογή 
διηγημάτων "Το άχτι" (Φαρφουλάς, 2011) 
και τις νουβέλες "Ένα τριάρι για τον Οιδίπο-
δα" (Φαρφουλάς, 2012) και "Το κυνήγι του 
βασιλιά Ματθία" (Κριτική, 2017).




