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Η σελίδα του Λέωντος...

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

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

Ό

ταν οι υπουργοί δηλώνουν ότι με
εντολή πρωθυπουργού κάνανε αυτό
ή εκείνο (ακόμη και στα αυτονόητα καθήκοντά τους), θα πρέπει να καταλάβουμε
ότι αν δεν είχαν την άνωθεν εντολή, δε θα
έκαναν τίποτα; Ρωτάω επειδή είμαι λίγο
αφελής!!!

Δ

ε μπορώ να καταλάβω γιατί έχουν
φαγωθεί με αυτό το απαρχαιωμένο σύστημα του οκταώρου. Κανονικά θα
έπρεπε να δουλεύουμε Ανατολή-Δύση του
ήλιου όπως οι παππούδες μας, για να τιμήσουμε και τις παραδόσεις. Βγαίνουν βέβαια
διπλάσιες οι ώρες εργασίας αλλά είναι
γνωστόν ότι ‘αργία μήτηρ πάσης κακίας’.
Άλλωστε τι έπαθαν οι παππούδες μας που
δούλευαν τόσο. Χώρια που η δουλειά ανεβάζει και τη λίμπιντο, αν υπολογίσεις ότι
τότε έκαναν πολύ περισσότερα παιδιά.
Άρα και ο πλούτος θα αυξηθεί και το δημογραφικό θα λύσουμε. Κυριάκο μαζί σου
ασυζητητί!!!

Γ

νωστός(?) τηλε-μαϊντανός πρότεινε
να δουλεύουμε χωρίς μισθό για να κάνουμε χρήσιμες γνωριμίες. Είναι μια πολύ
ενδιαφέρουσα πρόταση. Ένας γνωστός
μου κατάφερε να κάνει, με παρόμοιο τρόπο, μια πολύ χρήσιμη και ενδιαφέρουσα
γνωριμία, που άλλαξε άρδην τη ζωή του.
Γνώρισε γυναίκα με προίκα και βρέθηκε,
από το πουθενά, οικογενειάρχης και επιχειρηματίας. Βέβαια δεν δούλεψε σε φάμπρικα ακριβώς, απλά καμάκι σε στέκια
πολυτελείας έκανε. Αλλά η ουσία δεν αλλάζει. Δε συμφωνείτε???

Ο

πατέρας μου ήθελε να σπουδάσει
αλλά οι γονείς του και παππούδες,
μου θεωρούσαν ότι αυτές είναι ασχολίες
για τους τεμπέληδες. Έτσι έμεινε με το
ένδοξο πτυχίο του σχολαρχείου. Το θυμήθηκα τώρα, αφού άκουσα εξέχοντα σύμβουλο του πρωθυπουργού μας να θεωρεί
ότι μεταπτυχιακές σπουδές κάνουν οι τεμπέληδες. Αναρωτιέμαι, είχε δίκιο τελικά
ο παππούς μου ή οι σύμβουλοι του πρωθυπουργού μας έχουν ξεμείνει στον προπερασμένο αιώνα; Ιδού η απορία!!!

Κ

ύριε Δήμαρχε, η ανακύκλωση δεν
είναι πάρεργο για χομπίστες, αλλά
υποχρέωση του δήμου και καθήκον των
δημοτών. Και αν χρειάζονται κάποια χρόνια για το μάθουμε, αρκούν λίγα λεπτά
για να ξε-μάθουμε. Όταν το σκουπιδιάρικο
μαζεύει τα ανακυκλώσιμα μαζί με τα κοινά
σκουπίδια(για τον όποιο λόγο), τι ακριβώς
μήνυμα δίνουμε στους πολίτες;
Υπάρχει απάντηση ή τζάμπα ρωτάω???

Κ

άθε φορά που η αντιπολίτευση ασκεί
κριτική τις αστοχίες της κυβέρνησης,
η κυβέρνηση απαντά στερεότυπα ότι υπονομεύεται η προσπάθεια για αντιμετώπιση
της πανδημίας. Δηλαδή αν η αντιπολίτευση
βουβαθεί θα μας εγκαταλείψει ο κορονοϊός νωρίτερα. Θεαματικά φαίνεται έχει προχωρήσει η ιατρική επιστήμη στις μέρες μας
και δεν το είχαμε πάρει χαμπάρι!!!

Τ

ώρα το Πάσχα, μέρες που
ήταν, ανέτρεξα σε κάτι γνήσιες
επιστολές του Ιησού, που είχα
αγοράσει από γνωστό και αξιόπιστο
τηλε-πωλητή (και όχι μόνο).
Ανάμεσα στα άλλα ενδιαφέροντα
υπάρχει και η συνομιλία με τον Ιούδα
και σας την παραθέτω:
Ιούδα αδελφέ μου ήρθε η ώρα
να κάνεις το καθήκον σου, να με
προδώσεις.
Δάσκαλε βαρύ και ανόσιο καθήκον,
δε στέλνεις καλύτερα τον Παύλο
που μιλάει και λατινικά.
Τον Παύλο τον προορίζω για άλλη
δουλειά, εσύ θα πας, άλλωστε έχει
και αμοιβή.
Αν είναι έτσι δάσκαλε το συζητάμε,
αλλά τι να τους πω.
Να τους πεις ότι είμαι ο ‘Μεσσίας’
και κηρύττω το ‘Αγαπάτε Αλλήλους’.
Δάσκαλε με το συμπάθειο, αλλά θα
βάλουν τα γέλια, αυτά κανείς δεν τα
πιστεύει.
Σα να ‘χεις δίκιο. Τι άλλο να κάνουμε;
Να τους πω ότι παρέβης την
καραντίνα, που έχει και αυστηρές
ποινές;

Q

uiz : τί είναι αυτό που όταν τοι λέει
ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι μπούρδες και τρίχες κατσαρές και όταν το λέει ο Πλανητάρχης είναι
εξαιρετικά ενδιαφέρουσα πρόταση που
πάντα υποστηρίζαμε;
Όποιος το βρει κερδίζει τρίτη δόση εμβολίου!!

Εξαιρετική ιδέα, να τους πεις
ότι κάναμε ‘Μυστικό Δείπνο’ με
δεκατρία άτομα, αντί για εννέα που
ορίζει ο νόμος και ότι πήγαμε για
ποδηλατάδα στο ‘Όρος των Ελαιών’,
όλοι μαζί αντί για κατά μόνας.
Πες το κι έγινε δάσκαλε.
Τα υπόλοιπα είναι γνωστά.
Όσο για την αυτοκτονία του Ιούδα…
φημολογείται ότι πήρε μεν τα
τριάκοντα αργύρια της αμοιβής,
αλλά έφαγε δύο τρακοσάρια
πρόστιμο γιατί συμμετείχε και στο
‘Δείπνο’ και στην ‘Ποδηλατάδα’.
Δεν το άντεξε τελικά!!!

Τ

ων φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Ο καταζητούμενος
κύριος Χρήστος Παππάς της ‘Χρυσής Αυγής’ διαπραγματεύεται με την κυβέρνηση
ιδιαίτερη μεταχείρισή για να παραδοθεί.
Δεν πιστεύω να ζητάει και αυτός τίποτα
κρουασάν και γάλα αμυγδάλου για πρωινό, όπως ο πολυαγαπημένος μας Μένιος
Φουρθιώτης, μάλλον για αυγά με μπέικον
τον κόβω.
Ελπίζω η κυβέρνηση, που δείχνει κατανόηση και το συζητάει, να μην υποκύψει.
Κάτι τέτοια πρωινά και θερμίδες έχουν και
χοληστερίνη. Γάλα καρύδας και κρουασάν
για όλους παρακαλώ!!!.

Φ

ωτιά πάλι στην Παλαιστίνη. Οι ισραηλινοί διώχνουν τους παλαιστίνιους
από τα σπίτια τους, γιατί όπως ισχυρίζονται τα εδάφη τους ανήκουν κληρονομικά
από το θεό τους. Δεδομένου ότι έχουμε
τον ίδιο θεό, δεν καταλαβαίνω γιατί σε
μας δε έγραψε τίποτα και τώρα θα τρέχουμε στα διεθνή δικαστήρια για να δικαιωθούμε. Αδικίες ουράνιε πατέρα, αδικίες!!!

Ξ

ύλο και μαχαιρώματα σε ποδοσφαιρικό αγώνα σε περιοχή της πρωτεύουσας. Επιτέλους γυρίζουμε σταδιακά στην
κανονικότητα, όπως υποσχέθηκε και ο
πρωθυπουργός μας.

Σ

ήκωσαν μια τεράστια ελληνική σημαία πάνω από τη λίμνη πλαστήρα
(για να βγάλουμε το μάτι των προαιώνιων
εχθρών μας) και νοιώσαμε εθνικά υπερήφανοι, λόγω μεγέθους(βεβαίως-βεβαίως). Αν ξεβρώμιζαν τις όχθες της λίμνης
από τα σκουπίδια και τα πλαστικά μπουκάλια, θα ήταν και η χώρα εθνικά υπερήφανη, αλλά ποιος νοιάζεται!!!

Π

ολύ από αριστερά μας βγαίνει τελευταία ο νέος πλανητάρχης. Κάτι να
φορολογήσει τους πλούσιους ,για να χρηματοδοτήσει το κοινωνικό κράτος, κάτι
να καταργήσει τις πατέντες στα εμβόλια,
για να μπορούν και οι φτωχές χώρες να
έχουν πρόσβαση, θα καταντήσουμε να αλλάξουμε το σύνθημα και από ‘Αμερικάνοι
Φονιάδες των Λαών’ θα το κάνουμε ‘Αμερικάνοι Προστάτες των Φτωχών’.
Άντε μετά να πάθουμε και καμιά κρίση
ταυτότητας!!!
Λ.Σ. (11/05/2021)

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν
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Απεργιακές κινητοποιήσεις για
την Πρωτομαγιά και τα εργασιακά
Το νέο νομοσχέδιο για τη ρύθμιση της αγοράς εργασίας που έρχεται στη Βουλή ξεσήκωσε
θύελλα αντιδράσεων - Διαδικτυακή εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Κορινθίας

Μ

ε μια συγχρονισμένη
απεργιακή
κινητοποίηση, πολύ καλή για
τα δεδομένα της Κορίνθου, απάντησαν οι εργαζόμενοι,
συνδικαλιστές, σωματεία και πολιτικοί φορείς στο προωθούμενο από
την κυβέρνηση νομοσχέδιο για τα
εργασιακά.
Η απεργία και η πορεία στο κέντρο
της Κορίνθου οργανώθηκε για τις 6
Μαΐου και σε αυτήν πρωτοστάτησαν
το Εργατικό Κέντρο Κορίνθου, το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Κορινθίας και πολιτικοί φορείς όπως οι Νομαρχιακές Οργανώσεις των Κι.Να.Λ.
και ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αλλά και το ΠΑΜΕ από
πλευράς ΚΚΕ.
Ο Σύλλογος Ιδιωτικών Υπαλλήλων Κορινθίας πραγματοποίησε
προσυγκέντρωση στα Περιβολάκια
και κατευθύνθηκε με πορεία στη συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε
στο Εργατικό Κέντρο Κορίνθου.
«Χρέος στο Σικάγο και στην Καισαριανή είναι ο αγώνας για την ανατροπή», «Εργάτη μπορείς και αν το
καταλάβεις θα γίνεις ο κυρίαρχος του
πλούτου που παράγεις» και «Κάτω
τα χέρια από το 8ωρο, δεν είναι για
παζάρια και για διάλογο» είναι μερικά
από τα συνθήματα που ακούστηκαν
στην πορεία και την συγκέντρωση.
Στην κεντρική ομιλία που πραγματοποίησε η πρόεδρος του ΔΣ του
Συλλόγου Ιδιωτικών Υπαλλήλων
Κορινθίας, Ρεγγίνα Αντωνέλου,
σημείωσε μεταξύ άλλων πως: «δίνουμε αγωνιστική απάντηση όπως
ταιριάζει στους αγώνες του εργατικού
κινήματος κόντρα σε όλους αυτούς,
κυβέρνηση και πλειοψηφία της ΓΣΕΕ
που γιόρτασαν σφιχταγκαλιασμένοι την
κατάργηση του 8ωρου μεταθέτοντας
τον εορτασμό στις αργίες του Πάσχα…
Το γεγονός ότι όλες διαχρονικά οι κυβερνήσεις έβαζαν κι από ένα λιθαράκι
στην ενσωμάτωση των οδηγιών της
ΕΕ για τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας δε καθιστά λιγότερο ενοχή την
κυβέρνηση της ΝΔ. Καθιστά όμως
εξίσου εγκληματικές όλες τις κυβερνήσεις ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ. Το δρόμο
για το εργοδοτικό ξεσάλωμα που ετοιμάζει η κυβέρνηση τον έστρωσαν, τον
μεθόδευσαν, τον συντήρησαν και τον
επέκτειναν όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις…
Είναι δική μας ευθύνη να πείσουμε τους εργαζόμενους να πάρουν την

υπόθεση στα χέρια τους. Όταν ακούμε
τον εργαζόμενο του καλού αφεντικού
Σκλαβενίτη να μας λέει ότι άτυπα ήδη
εφαρμόζεται το δεκάωρο, να τον πείσουμε να οργανωθεί στο σωματείο.
Μπροστά σε αυτό το νομοσχέδιο που
τινάζει τη ζωή όλων των εργαζομένων
στον αέρα, να τους πείσουμε να δυναμώσουν τον αγώνα με κριτήριο τις δικές τους ανάγκες.
Να απαντήσουμε σε ότι μας γυρνάει
σε μαύρες εποχές για τα εργατικά και

συνδικαλιστικά δικαιώματα μας στην
προσπάθεια της κυβέρνησης να χτυπήσει κάθε φωνή που αγωνίζεται για
τις σύγχρονες ανάγκες που διεκδικεί
ζωή και δουλειά με δικαιώματα» .
Μετά τις ομιλίες οι συγκεντρωμένοι
κατευθύνθηκαν με μαχητική πορεία
από τον κεντρικό δρόμο της πόλης
στα Περιβολάκια όπου κατέθεσαν
λουλούδια στο «Πεύκο του Σωκράτη» οι εκπρόσωποι από τα ΔΣ του
Συλλόγου Ιδιωτικών Υπαλλήλων και

του επιχειρησιακού σωματείου του
εργοστασίου του «Μουρίκη» στη μνήμη των νεκρών της εργατικής τάξης.

ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Η ελπίδα με τόλμη
είναι ελευθερία
«Σήμερα οι εργαζόμενοι της Κορινθίας τόλμησαν», σημειώνει στην
ανακοίνωσή της η ΝΕ ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Κορινθίας και συνεχίζει υπογραμμίζοντας πώς «με την παρουσία τους στην
ΓΥΡΙΣΤΕ ΣΕΛΙΔΑ

ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟ

Ι. Π. ΔΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΓΡΑΕΡΙΟ
ΑΣΣΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΗΛ. 27410 87149
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Γ. Ψυχογιός: Το αντεργατικό
νομοσχέδιο αφορά όλη την κοινωνία.
Απαιτείται ένα ευρύ κοινωνικό μέτωπο

Η
κινητοποίηση του Εργατικού
Κέντρου Κορίνθου, κατέθεσαν
την αντίθεσή τους στο αντεργατικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης
Μητσοτάκη και το οποίο έρχεται
σε πλήρη αναντιστοιχία με τις
προκλήσεις των καιρών.
Είπαν «ΟΧΙ» στην πλήρη
απορρύθμιση της αγοράς εργασίας, στα φθηνά εργατικά χέρια,
στην αποδιάρθρωση του ωραρίου εργασίας πίσω από την οποία
κρύβεται η κατάργηση του οκταώρου, στις ατομικές συμβάσεις,
στην αύξηση των υπερωριών σε
150 ώρες και στην θέσπιση της
απλήρωτης υπερωριακής εργασίας, χωρίς κανόνες, ακόμη και
το Σαββατοκύριακο.
Σήμερα οι φορείς της κοινωνίας τόλμησαν.
Συνδικάτα, κόμματα, αυτοδιοίκηση ενώθηκαν και έβαλαν
μπροστά τα προβλήματα των εργαζομένων.
Μας γέμισαν με ελπίδα και
μας θύμισαν πως όταν οι κοινωνικές δυνάμεις είναι ενωμένες,

δεν έχουν να φοβούνται τίποτα.
Αυτό θα κρατήσουμε από την
σημερινή μέρα.
Γιατί η ελπίδα με τόλμη είναι
ελευθερία», καταλήγει.
Να σημειώσουμε ότι των
απεργειακών κινητοποιήσεων
ακολούθησε διαδικτυακή εκδήλωση της ΝΕ ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, το
Σάββατο 8 Μαΐου, στην οποία
μίλησαν η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, βουλεύτρια Βορ.
Τομέα Αθήνας - Τομεάρχης τομεάρχη Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ
και ο Κώστας Αρβανίτης, ευρωβουλευτής ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.
Στην εκδήλωση που έφερε
τον τίτλο: «Νεοφιλελεύθερες Αντεργατικές Εμμονές
σε έναν Κόσμο που Αλλάζει», έκαναν παρεμβάσεις
οι πρόεδροι των Εργατικών
Κέντρων: Κορίνθου – Κώστας Κατεμής, Κιάτου – Τάκης
Κόλλιας και Λουτρακίου –
Κώστας Λογοθέτης.

Νομαρχιακή Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑΠροοδευτική Συμμαχία Κορινθίας
διοργάνωσε διαδικτυακή εκδήλωση με τίτλο: «Νεοφιλελεύθερες Αντεργατικές Εμμονές σε έναν Κόσμο που Αλλάζει»,
στην οποία συμμετείχε και παρενέβη και ο
βουλευτής Κορινθίας, Γ. Ψυχογιός.
Στην σημαντική αυτή εκδήλωση πήραν
μέρος οι Μ. Ξενογιαννακοπούλου, Τομεάρχης Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
Κ. Αρβανίτης, Ευρωβουλευτής, Κ. Κατεμής
και Π. Κόλλιας, Πρόεδροι των Εργατικών
Κέντρων Κορίνθου και Κιάτου αντίστοιχα,
καθώς και ο συντονιστής της ΝΕ, Χ. Κασίμης και ο επικεφαλής εργασιακών, Γ. Παπασταμόπουλος.
Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, αφού ευχαρίστησε όλους τους συμμετέχοντες για
την παρουσία τους και την άψογη συνεργασία που έχουν, τόνισε καταρχάς το γεγονός
ότι οι αλλαγές που επιφέρει το Νομοσχέδιο
Χατζηδάκη πλήττουν όχι μόνο τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό και μακροπρόθεσμα
τον δημόσιο τομέα, αλλά το σύνολο των μικρομεσαίων και ελεύθερων επαγγελματιών,
τα ασφαλιστικά ταμεία και συνακόλουθα τις
δομές του κοινωνικού κράτους.
Σημείωσε, εξάλλου, ότι η κυβέρνηση ξεκίνησε το ξήλωμα κοινωνικών δικαιωμάτων από τους πιο ευάλωτους και τώρα αυτή
η πολιτική επεκτείνεται και στην κοινωνική
πλειοψηφία.
Επισήμανε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με όλες του
τις δυνάμεις θα δώσει τη μάχη εντός κι
εκτός Βουλής, ώστε να μην περάσει το νομοσχέδιο-έκτρωμα που μας γυρίζει αιώνες
πίσω, ενώ ως κυβέρνηση θα καταργήσει τις

απαράδεκτες διατάξεις, όπως έκανε το 2018
και 2019, με την υπεράσπιση και διεύρυνση
των εργασιακών δικαιωμάτων αλλά και τη
σημαντική μείωση της ανεργίας.
Εξάλλου, διατύπωσε την ανάγκη να συνεχιστούν δυναμικά οι δράσεις απέναντι
στο νομοσχέδιο, αλλά και δράσεις για την
παρουσίαση των θέσεων του κόμματος
για το 35ωρο, τις συλλογικές διαπραγματεύσεις και συμβάσεις εργασίας για όλους
τους κλάδους, την αύξηση του κατώτατου
μισθού, την ενίσχυση της Επιθεώρησης Εργασίας, κλπ.
Τέλος, απευθυνόμενος κυρίως στους
Προέδρους των Εργατικών Κέντρων αλλά
και σε όσους παρακολουθούσαν την εκδήλωση διαδικτυακά, εστίασε στη μεγάλη
σημασία δημιουργίας ενός κοινωνικού μετώπου με την αυτονομία και τις διακριτές
γραμμές φορέων και κομμάτων, το οποίο
σε κινηματικό και θεσμικό επίπεδο θα δώσει συλλογικά και μαζικά την απάντηση.
Όπως, άλλωστε, έγινε με κοινές ανακοινώσεις για τα περιστατικά αστυνομικής βίας
και αυθαιρεσίας, την διάλυση και ιδιωτικοποίηση των Πανεπιστημίων, την υπεράσπιση ατομικών ελευθεριών και δικαιωμάτων
μέσα στην πανδημία, την παρουσία στο
Εφετείο για την απόφαση καταδίκης της
Χρυσής Αυγής, υπήρξε η συνάντηση και
συμπόρευση ευρύτερων αριστερών προοδευτικών δυνάμεων και δημοκρατικών
πολιτών που ενέπνευσαν την κοινωνία και
είχαν ως αποτέλεσμα την αναδίπλωση της
κυβέρνησης στην εφαρμογή των αντιλαϊκών, νεοφιλελεύθερων και αυταρχικών
πολιτικών που επιδιώκει.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΜΑΡΜΑΡΩΝ

Mάρµαρα • γρανίτες
φυσικά πετρώµατα

Μουσών 14,
Βέλο Κορινθίας
replayctt@gmail.com

ΧΡΗΣΤΟΣ
ΘΑΝΑΣΕΝΑΡΗΣ
% 2742 033260
6945 435411
6947 099281
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ΘΕΜΑ
Ενίσχυση των
επιχειρήσεων που
επλήγησαν από τα
μέτρα αποτροπής
διασποράς της covid-19
“Καταβάλλεται προσπάθεια να εκδοθεί νέα
πρόσκληση για την ενίσχυση των επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία
covid-19” δήλωσε ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας, προσθέτοντας
ότι όσοι δικαιούχοι ένστασης της προηγούμενης σχετικής πρόσκλησης δικαιωθούν στις
προσφυγές τους, θα λάβουν την ενίσχυση
καθώς έχει ήδη προβλεφθεί το σχετικό
κονδύλιο.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΥΔΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Στο μεταξύ, από την ΕΥΔΕΠ Πελοποννήσου εκδόθηκε η εξής ανακοίνωση σχετικά
με τα αποτελέσματα της προηγούμενης
πρόσκλησης:
“Σας ενημερώνουμε ότι στη δράση 3.a.4
“Ἑνίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία
covid-19 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου”
του Ε.Π. Πελοπόννησος 2014 – 2020 υποβλήθηκαν 8.302 αιτήσεις, αξιολογήθηκαν οι 2.439
αιτήσεις που βρίσκονταν στην υψηλότερη
βαθμολογική κατάσταση, εκ των οποίων οι
733 δεν τηρούσαν τις τυπικές προϋποθέσεις
πληρότητας και ως εκ τούτου απορρίφθηκαν,
ενώ οι 1.704 που τηρούσαν τις σχετικές
προῦποθέσεις προωθούνται προς ένταξη.
Οι αιτήσεις που δεν αξιολογήθηκαν ήταν
χαμηλότερα βαθµολογικά και ως εκ τούτο
δεν δύναται να χρηματοδοτηθούν από την
αναφερόμενη δράση.
Ο ΕΦΕΠΑΕ ενηµερώνει, τόσο τους δικαιούχους των εγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων, όσο και τους υποψηφίους των οποίων η
αίτηση χρηµατοδότησης απορρίφθηκε.
Πιο ειδικά, στην περίπτωση των ενταγµένων
πράξεων, αποστέλλεται ηλεκτρονικά επιστολή
στον κάθε δικαιούχο, στην δηλωμένη κατά
την υποβολή ηλεκτρονική διεύθυνση
επικοινωνίας, στην οποία περιλαμβάνεται το
χρονοδιάγραμμα και η αναλογούσα δηµόσια
δαπάνη.
Οι επιχειρήσεις που δεν εντάσσονται στη δράση ενημερώνονται από τον ΕΦΕΠΑΕ και στη
σχετική ενηµέρωση, θα περιλαμβάνεται και
ο λόγος απόρριψής τους, όπου σύμφωνα µε
τα οριζόµενα στην πρόσκληση δίνεται η δυνατότητα υποβολής ένστασης, µε προθεσµία
υποβολής που θα αναγράφεται στην σχετική
ηλεκτρονική επιστολή (5 εργάσιμες ημέρες).

19 Μαΐου στη Βουλή ο νέος εκλογικός
νόμος για την αυτοδιοίκηση

Σ

Ποιες αλλαγές φέρνει το νομοθέτημα Πέτσα - Βορίδη
Πενταετής θητεία - Εκλογή την πρώτη Κυριακή με 43%

διακυβέρνηση με το ξεκαθάρισμα αρμοδιοτήτων μεταξύ
τις 19 Μαΐου θα έρθει στη Βουλή για συζήτηση και
ψήφιση το νέο νομοσχέδιο για την Αυτοδιοίκηση.
Κεντρικού Κράτους και Αυτοδιοίκησης και την μεταφορά
των απαραίτητων πόρων προς την τελευταία.  
Αυτό ανακοίνωσε ο αρμόδιος για θέματα ΑυτοδιοίΕξέφρασε, τέλος, την ελπίδα η συζήτηση της Κυβέρκησης Υπουργός Στέλιος Πέτσας από το Οικονομινησης με τα θεσμικά όργανα της αυτοδιοίκησης (ΚΕΔΕ,
κό Φόρουμ των Δελφών επαναλαμβάνοντας ότι ο
νέος εκλογικός νόμος θα ισχύσει από τις επόμενες εκλοΕΝΠΕ) για τις αρμοδιότητες να έχει ολοκληρωθεί έως τον
Ιούλιο προκειμένου τον Σεπτέμβριο να πάρει τη μορφή
γές που θα διεξαχθούν τον Οκτώβριο του 2023.
Ο κ. Πέτσας σημείωσε ότι σε αυτόν προβλέπεται εκλονομοθετήματος.
γή Δημάρχου και Περιφερειάρχη με 43 % από τον πρώτο
Τι προβλέπει το νομοθέτημα
γύρο, πλαφόν 3 % για είσοδο στα ΣυμΗ σημαντικότερη ίσως αλλαγή που
βούλια, επαναφορά της πενταετούς θηn
προβλέπει ο νέος νόμος αφορά στο ποτείας και λελογισμένη μείωση του αριθΤέλος βάζει το νομοσχέδιο
σοστό εκλογής του δημάρχου το οποίο
μού των Δημοτικών και Περιφερειακών
και στην ξεχωριστή κάλπη και
περιορίζεται στο 43% για την πρώτη
Συμβούλων.
ψηφοδέλτιο για τις δημοτικές
Κυριακή. Η εφαρμογή του μειωμένου
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικοινότητες. Ο υποψήφιος
ποσοστού εκλογής την πρώτη Κυριακή
κών προανήγγειλε νέα έκτακτη χρημαπρόεδρος και οι υποψήφιοι
δεν είναι η πρώτη φορά που δοκιμάζετοδότηση των ΟΤΑ μετά από αποτίμηση
Κοινοτικοί Σύμβουλοι
ται στην ελληνική τοπική αυτοδιοίκηση.
που θα υπάρξει για τις απώλειες που
θα βρεθούν και πάλι στο
Το σύστημα είχε εφαρμοστεί και στις
υπέστησαν από την πανδημία (μη απόψηφοδέλτιο του δημάρχου
εκλογές του 2006 συγκεντρώνοντας
δοση δημοτικών τελών από τις κλειστές
αρκετές επικρίσεις από τους αυτοδιοιεπιχειρήσεις κ.α.) το τρίμηνο Μαρτίου κητικούς.
Μαΐου. Για τη στήριξη των τοπικών κοινωνιών, εν μέσω
Επιπλέον, εάν ο πρώτος συνδυασμός λάβει ποσοστό
της πανδημίας, το Κράτος έχει συνδράμει τους ΟΤΑ με
έως και 60%, εκλέγει τα 3/5 των εδρών του δημοτικού
187,1 εκατ. ευρώ. πέρυσι και με 50 εκατ. ευρώ τους πρώή περιφερειακού συμβουλίου, ενώ για άνω του 60%, οι
τους μήνες φέτος, είπε ο κ. Πέτσας.
έδρες κάθε συνδυασμού κατανέμονται αναλογικά.
Ανέφερε ότι η μεταφορά του ΕΝΦΙΑ στους Δήμους θα
Αυτό σε συνδυασμό με τη μείωση του αριθμού των
γίνει κατόπιν διαλόγου που θα ακολουθήσει τη βασική θεμελών του Δημοτικού Συμβουλίου θα κόψει τη φόρα σε
σμική μεταρρύθμιση, που είναι η λεγόμενη πολυεπίπεδη
ΓΥΡΙΣΤΕ ΣΕΛΙΔΑ
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πολλούς υποψήφιους δημοτικούς
συμβούλους κάνοντας την κατάρτιση
του ψηφοδελτίου ιδιαίτερα δύσκολη για τους υποψήφιους δημάρχους,
όπως θα δούμε και παρακάτω.
Άλλη σημαντική αλλαγή αφορά στον
αριθμό των μελών των δημοτικών και
των περιφερειακών συμβουλίων ο
οποίος μειώνεται σημαντικά και διαμορφώνεται ως εξής:
Σε δήμους με πληθυσμό
• έως 2.000 κατοίκους, 11 μέλη (από
13)
• από 2.001 - 5.000 κατοίκους 13
μέλη (από 17)
• από 5.001 - 10.000 κατοίκους 17
μέλη (από 21)
• από 10.001 - 30.000 κατοίκους 21
μέλη (από 27)
• από 30.001 - 50.000 κατοίκους 27
μέλη (από 33 για έως 60.000 κατοίκους)
• από 50.001 - 100.000 κατοίκους
33 μέλη (από 41 για πληθυσμό από
60.000)
• από 100.001 - 200.000 κατοίκους
37 μέλη (από 45 για έως 150.000
κατοίκους)
• ενώ σε δήμους με πληθυσμό από
200.000 κατοίκους και άνω το δημοτικό συμβούλιο θα αποτελείται
από 41 μέλη, αντί για 49 που ισχύει
σήμερα (για πάνω από 150.000 κατοίκους).
Αντίστοιχα, σε περιφέρειες με
πληθυσμό
• έως 300.000 το περιφερειακό συμβούλιο θα έχει 31 μέλη (από 41)

• από 300.001 - 800.000 41 μέλη
(από 51)
• από 800.000 και άνω 51 μέλη (από
71)
ενώ το περιφερειακό συμβούλιο
της Περιφέρειας Αττικής θα αποτελείται από 71 μέλη, δηλαδή 30 μέλη λιγότερα σε σχέση με σήμερα.
Λιγότερα θα είναι τα μέλη και των
συμβουλίων δημοτικής κοινότητας.
Όσες από αυτές έχουν πληθυσμό έως
300 κατοίκους θα διοικούνται από τον
πρόεδρο της δημοτικής κοινότητας.
Οι δημοτικές κοινότητες με πληθυσμό
άνω των 300 κατοίκων διοικούνται
από τον πρόεδρο του συμβουλίου της
δημοτικής κοινότητας και το συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας.

Επανέρχεται η πενταετία
Επανέρχεται η πενταετής θητεία
των δημοτικών και περιφερειακών
Αρχών. Ο α’ γύρος των εκλογών διεξάγεται τη δεύτερη Κυριακή του

Οκτωβρίου του πέμπτου έτους κάθε
δημοτικής περιόδου και ο δεύτερος
την επόμενη Κυριακή. Έτσι, οι επόμενες δημοτικές εκλογές θα διεξαχθούν
στις 8 και 15 Οκτωβρίου 2023.
Η εγκατάσταση των νέων Αρχών γίνεται την 1η Ιανουαρίου του επόμενου
έτους από αυτό της διεξαγωγής των
εκλογών και η θητεία τους λήγει την
31η Δεκεμβρίου του πέμπτου έτους.
Τίθεται όριο 3% για το δικαίωμα
εκλογής δημοτικού ή περιφερειακού
συμβούλου, όπως ισχύει και στις βουλευτικές εκλογές.

Κατάρτιση ψηφοδελτίων
Τέλος βάζει το νομοσχέδιο και στην
ξεχωριστή κάλπη και ψηφοδέλτιο για
τις δημοτικές κοινότητες.
Ο υποψήφιος πρόεδρος της Κοινότητας και οι υποψήφιοι Κοινοτικοί
Σύμβουλοι θα βρεθούν πάλι στο ψηφοδέλτιο του υποψηφίου δημάρχου.
Για να είναι έγκυρο το ψηφοδέλτιο

που θα κατατεθεί στο Πρωτοδικείο
πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον
το 80% των υποψηφίων ενός πλήρους
ψηφοδελτίου. Πλήρες χαρακτηρίζεται
το ψηφοδέλτιο που έχει υποψηφίους
για κάθε έδρα δημοτικού συμβούλου,
προέδρου κοινότητας ή συμβούλου
κοινότητας.
Από την άλλη, ο μέγιστος αριθμός
των υποψηφίων δημοτικών και περιφερειακών συμβούλων σε κάθε
ψηφοδέλτιο διαμορφώνεται στο 150%
του αριθμού των εδρών του πλήρους
ψηφοδελτίου.
Ακόμη, παραμένει στο 40% η υποχρεωτική εκπροσώπηση από κάθε
φύλο.
Η δήλωση των συνδυασμών υποβάλλεται ηλεκτρονικά έως την 31η
Αυγούστου του έτους των εκλογών,
δηλαδή 40 περίπου μέρες πριν την
εκλογική διαδικασία, αυξάνοντας αρκετά το διάστημα της προεκλογικής
περιόδου.
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Δ.Κορινθίων: Ασφαλτοστρώθηκε μετά από
30 χρόνια η οδός Αγίας Μαρίνας στον Άσσο
“Συνδέουμε τον Άσσο με τον Προαστιακό”, λέει ο δήμαρχος Βασίλης Νανόπουλος

Τ

ον δρόμο που δεν είχε δεχτεί απολύτως
καμία παρέμβαση τα τελευταία 30 χρόνια
είδαν πριν λίγες μέρες να ασφαλτοστρώνεται οι κάτοικοι του Άσσου. Πρόκειται για
τον δρόμο της Αγίας Μαρίνας μήκους 1,2 χιλιομέτρων και πλέον ο οποίος ουσιαστικά ενώνει
τον Άσσο με τον Προαστιακό Σιδηρόδρομο.
«Το ασφαλές οδικό δίκτυο ήταν και είναι προτεραιότητα μας. Ακούμε τις προτάσεις από τις
τοπικές κοινότητες, παίρνουμε πρωτοβουλίες
και κάνουμε εργασίες εκεί που πρέπει. Σήμερα
με την ασφαλτόστρωση του δρόμου της Αγίας
Μαρίνας ουσιαστικά ενώνουμε τον Άσσο με τον
Προαστιακό σιδηρόδρομο» ανέφερε ο Δήμαρχος Βασίλης Νανόπουλος από το σημείο των
εργασιών προαναγγέλλοντας και μια σειρά άλλων έργων για την περιοχή, έργα ύδρευσης και
πολιτισμού.
«Στο δρόμο της Αγίας Μαρίνας δεν είχε γίνει
καμία παρέμβαση για 30 χρόνια. Παρεμβαίνουμε
ικανοποιώντας το αίτημα των κατοίκων» σημείωσε από την πλευρά του ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Γιώργος Πούρος.
Το έργο των ασφαλτοστρώσεων στην περιοχή του Άσσου ξεκίνησε πριν από το Πάσχα και
ολοκληρώνεται τις επόμενες ημέρες. Την ικανοποίηση του για την ανταπόκριση του Δημάρχου
και του Αντιδημάρχου εξέφρασαν τόσο ο Πρόεδρος του Άσσου Ναπολέων Γιαννακουλόπουλος όσο και η Αντιπρόεδρος Βασιλική Γκιώνη.
Ο Δήμαρχος και από τον Άσσο επανέλαβε την
πρωτοβουλία και δέσμευσή του για υλοποίηση
οδοποιίας μήκους τουλάχιστον 2 χιλιομέτρων
κάθε χρόνο, σε κάθε κοινότητα του δήμου.
Θυμίζουμε ότι οι ασφαλτοστρώσεις είχαν ξεκινήσει πριν το Πάσχα από την οδό Τιμίου Σταυρού όπου το έργο έγινε σε μήκος μεγαλύτερο
των 800 μέτρων έως και την συμβολή της οδού
Τιμίου Σταυρού με τον οδό Φειδιππίδου.
Στόχος, όπως επισημαίνεται στο σχετικό δελτίο τύπου του δήμου Κορινθίων, παραμένει η
βελτίωση και η αποκατάσταση των υποδομών
σε όλο το δήμο ώστε να μπορούν με άνεση και
ασφάλεια να μετακινούνται. οι πολίτες.

ΛΑΓΚΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ
Στρατιωτικός Ιατρός
Ψυχιατρική Κλινική 251 ΓΝΑ
Καλογεροπούλου 1 & Μαυρούλια,
Κιάτο Κορινθίας 20200
τηλ.: 2742400072 κιν.: 6983520020
glagonas@gmail.com
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Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Κόρινθος: Προχωρούν οι συζητήσεις για το φυσικό αέριο
Συνάντηση με τους εκπροσώπους της εταιρίας φυσικού αερίου και επιχειρήσεων είχε ο δήμαρχος Βασ. Νανόπουλος

Η

έλευση του φυσικού αερίου στην
Κόρινθο ήταν το αντικείμενο της
συνάντησης – συζήτησης που
είχε χθες Πέμπτη 13 Μαΐου ο Δήμαρχος Κορινθίων Βασίλης Νανόπουλος με εκπροσώπους της εταιρίας
HENGAS που έχει αναλάβει το έργο
εξασφαλίζοντας ήδη τις άδειες διανομής, επιχειρηματίες της Κορίνθου από
τις επιχειρήσεις CROWN HELLAS και
ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ, αλλά και φορείς όπως
το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου.
Η συνάντηση είχε διερευνητικό
σκοπό προκειμένου να καταγραφεί
το ενδιαφέρον περί της χρήσης του
φυσικού αερίου από μεγάλες επιχειρήσεις αλλά και ιδρύματα όπως είναι
το νοσοκομείο. Το έργο, σύμφωνα
με τα όσα συζητήθηκαν προχωρά με
γοργούς ρυθμούς και οι ανακοινώσεις
αναμένονται στα τέλη Μαΐου.

Πότε αναμένεται το φυσικό αέριο
στην Κόρινθο
Υπενθυμίζουμε πως ο Δήμαρχος
Βασίλης Νανόπουλος στήριξε από την
πρώτη στιγμή το ζήτημα του φυσικού
αερίου εξασφαλίζοντας αρχικά την
προφορική δέσμευση του Υπουργού
Κωστή Χατζηδάκη και κατόπιν προχωρώντας στην συνεργασία με την
εταιρία για την, σε σύντομο χρονικό
διάστημα ,σύνδεση με το φυσικό αέριο

επιχειρήσεων, δημοτικών κτιρίων και
νοικοκυριών.
Σύμφωνα με τον προγραμματισμό
της HENGAS HELLAS το κατασκευαστικό έργο ξεκινάει άμεσα, με στόχο
την ταχύτατη ανάπτυξη του δικτύου
διανομής φυσικού αερίου.
Λαμβάνοντας δε υπόψη πως η εξοικονόμηση από τη χρήση του φυσικού
αερίου ανέρχεται κατ’ ελάχιστον στο
40% σε σύγκριση με τα καύσιμα που
χρησιμοποιούνται σήμερα, γίνεται σαφές το μέγεθος του οφέλους για τις

επιχειρήσεις στην περιοχή, όπου βασικό ζητούμενο παραμένει η μείωση
του ενεργειακού κόστους.
Μάλιστα το όφελος δύναται να είναι
πολλαπλάσιο εφόσον αξιοποιηθούν οι
προβλεπόμενοι πόροι του ΕΣΠΑ της
Περιφέρειας για την χρηματοδότηση των τελών σύνδεσης για όσους
επιλέξουν να συνδεθούν με το δίκτυο,
γεγονός που εξετάζεται από την περιφερειακή αρχή.
Το επενδυτικό πρόγραμμα της
Hengas για τις 3 περιοχές στις οποίες

έχει αναλάβει τη διανομή του φυσικού
αερίου – Τρίπολη, Κόρινθο και Μεγαλόπολη – ανέρχεται στα 27 εκατομμύρια ευρώ. Στη βάση αυτού του επενδυτικού προγράμματος προβλέπονται
οι εργασίες για την κατασκευή του δικτύου φυσικού αερίου, με τις πρώτες
παροχές να ενεργοποιούνται μέχρι το
τέλος του έτους. Σε χρονικό ορίζοντα
πενταετίας η Hengas θα καλύψει το
100% των εμπορικών – βιομηχανικών καταναλωτών και άνω του 80%
των νοικοκυριών.

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν
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Κόρινθος: Απίστευτη
κατολίσθηση στον Ισθμό

Σεβασμό στο περιβάλλον
ζητά η Κοινότητα Πουλίτσας
Σε ανάρτησή της στα Κοινωνικά Δίκτυα η Κοινότητα ζητά
από τους δημότες να τηρούν κανόνες για την καθαριότητα
«Η κοινωνία της Πουλλιτσας αντιμετωπίζει το περιβάλλον με απόλυτο
σεβασμό», με αυτή τη φράση ξεκινά η ανάρτηση της Κοινότητας στο
Facebook η οποία στη συνέχεια σημειώνει:
«Η φροντίδα και η πρόληψη για την
προστασία του χωριου μας είναι άγραφοι κανόνες περασμένοι στην κουλτούρα των ντόπιων. (Εαν οχι σε ολους,
τουλάχιστον στους περισσότερους)
Η προστασία, η αναγνώριση και εκτίμηση της ομορφιάς και καθαριοτητας
του τοπου μας αποτελεί σημείο αναφοράς, κοινωνικής συνοχής και συσπείρωσης για την τοπική κοινωνία.
Τοπικοί φορείς και δημότες αναπτύσσουν περιβαλλοντική ευαισθησια και
προσπαθουν καθημερινα για το καλυτερο.
Για τους λογους αυτους λοιπον ειμαστε υποχρεωμενοι να : Τοποθετούμε
τα σκουπίδια στους κάδους σε μεγάλες σακούλες και φροντίζουμε να δένονται καλά.
Αποφεύγουμε να βάζουμε υγρά και
σκουπίδια που στάζουν.
Δεν μετακινούμε τους κάδους από
τις καθορισμένες θέσεις τους. Δεν τοποθετούμε σκουπίδια έξω από τους
κάδους .
Όταν δεν υπάρχει κάδος ή αυτός είναι
γεμάτος μονο και μονο τοτε τα τοποθετούμε στον πλησιέστερο ελεύθερο
κάδο.
Δεν εναποθέτουμε απροειδοποίητα τα

ογκώδη άχρηστα απορρίμματα όπως:
κλαδιά, στρώματα, παλιά έπιπλα κ.λ.π.
στο πεζοδρόμιο, στο οδόστρωμα ή σε
κοινόχρηστους χώρους.
Τα μπάζα δεν περισυλλέγονται από
το Δήμο. Είναι υποχρέωση των κατοίκων και του εργολάβου να μεριμνήσουν για την άμεση απομάκρυνσή
τους.!!!!
Δεν αφήνουμε ακάλυπτα οικόπεδα να
γίνουν εστίες μόλυνσης και χωματερές. Ενημερώνουμε το Δήμο ώστε να
ειδοποιηθεί ο ιδιοκτήτης για να καθαρίσει το οικόπεδο.
Φροντίζουμε το πεζοδρόμιό μας και
το δρόμο μπροστά από το σπίτι μας και
την αυλή μας να είναι πάντα καθαρά.
Έχουμε την ευθύνη για την καθαριότητα του παρακείμενου χώρου στην
ιδιοκτησία μας.
Δεν παρκάρουμε σε γωνίες ή σε μέρη
όπου υπάρχουν κάδοι. Διευκολύνουμε τους εργαζόμενους της καθαριότητα να κάνουν το έργο τους με τον
καλύτερο δυνατό τρόπο.
Δεν επιτρέπουμε στους επισκέπτες να
καταστρέφουν όσα εμείς και ο Δήμος
κάνουμε για τον τόπο μας. Είναι υποχρέωση όλων μας να απαιτούμε από
τον συντοπίτη και από τον επισκέπτη
να συμπεριφέρεται με σεβασμό στον
τόπο.
Ειδοποιούμε το Δήμο άμεσα όταν και
εφόσον εντοπίζουμε σημεία και περιοχές που χρήζουν παρέμβασης της
υπηρεσία καθαριότητας....

Συνεχίζονται οι εργασίες επιδιόρθωσης εν μέσω
"μπαράζ" κατολισθήσεων

Σ

υγκλονιστικές εικόνες καταγράφηκαν σε νέα μεγάλη
κατολίσθηση στον Ισθμό της
Κορίνθου.
Η διώρυγα παραμένει ακόμα κλειστή, ενώ την ίδια ώρα συνεχίζονται
τα έργα και οι εργασίες. Το μέγεθος
της κατολίσθησης είναι πρωτοφανές
και χαρακτηριστικό του μεγέθους
της είναι πως η μια από τις δύο βάσεις της μεγάλης σιδερένιας πεζογέφυρας που δεσπόζει στην περιοχή
κυριολεκτικά αιωρείται στο κενό καθώς το έδαφος κάτω από αυτή έχει
υποχωρήσει.
Οι εργασίες για την αντιστήριξη
τόσο της πεζογέφυρας όσο και των
τοιχωμάτων του Ισθμού έχουν ήδη
ξεκινήσει προκειμένου να κερδηθεί
το μεγάλο στοίχημα της διάνοιξης

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ
Π.Ε.Ο. ΚΟΡΙΝΘΟΥ-ΠΑΤΡΩΝ 108,
ΒΡΑΧΑΤΙ

ΤΗΛ.: 27410

51862, ΚΙΝ.: 6984 186818

E-MAIL: evzorbas@gmail.com

του Ισθμού πριν αρχίσει για τα καλά
η φετινή τουριστική σεζόν.
Χαρακτηριστικά θα αναφέρουμε
πως ο Ισθμός της Κορίνθου αποτελεί την κύρια αρτηρία κυκλοφορίας
πολλών τουριστικών και εμπορικών
πλοίων στην Ελλάδα και πιο συγκεκριμένα ο αριθμός τους αγγίζει τις
15.000 τον χρόνο. Η Διώρυγα κόβει
σε ευθεία γραμμή τον Ισθμό της Κορίνθου σε μήκος 6.346 μ. Το πλάτος
της στην επιφάνεια της θάλασσας είναι 24,6 μ. και στον βυθό της 21,3 μ.,
ενώ το βάθος της κυμαίνεται μεταξύ
7,50 και 8μ. Ωστόσο, η ιδιόμορφη γεωλογική σύσταση των πρανών της
είχε σαν συνέπεια καταπτώσεις κατά
καιρούς μεγάλων όγκων χωμάτων,
με αποτέλεσμα να παραμείνει κλειστή για μεγάλα χρονικά διαστήματα.
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Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Αυτοψία Γκιολή σε έργα οδοποιίας στην Κορινθία
Σε Πύργο, Μάννα και Παναρίτι τα έργα που εκτελούνται

Α

υτοψία στις εργασίες αποκατάστασης ζημιών που είχαν προκληθεί στο οδικό δίκτυο του
Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης,
μετά από ακραία καιρικά φαινόμενα,
διενήργησε ο αντιπεριφερειάρχης Κορινθίας Τάσος Γκιολής, συνοδευόμενος από τον πρόεδρο Πύργου, Προκόπη Βυζά.
Το εν λόγω έργο βρίσκεται σε εξέλιξη και έχει προϋπολογισμό 150.000
ευρώ.
Επιπλέον, ο αντιπεριφερειάρχης
Κορινθίας βρέθηκε στις εργασίες
βελτίωσης και συντήρησης που πραγματοποιούνται στους επαρχιακούς
δρόμους Κιάτο – Διμηνιό – Στύλια –
Παναρίτι – Μάννα και Δερβένι – Ροζενά – Φενεός, έργο προϋπολογισμού
1.250.000 ευρώ.
Ο Τάσος Γκιολής, συνοδευόταν από
στελέχη της Διεύθυνσης Τεχνικών
Εργων, καθώς και τους προέδρους
Μάννα Δ. Τζαβέλλα και Παναριτίου Α.
Πιτσαδιώτη.

Επίσκεψη σε λαϊκή και σφαγεία
Επίσκεψη έκανε ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κορινθίας, Τάσος Γκιολής,
συνοδευόμενος από στελέχη του Τμήματος Εμπορίου της ΠΕ Κορινθίας,
στη λαϊκή αγορά Συνοικισμού Κορίνθου καθώς και σε σφαγεία.
Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν και στις
λαϊκές από το Τμήμα Εμπορίου και στα
σφαγεία από την Κτηνιατρική Υπηρεσία, ώστε να διασφαλιστούν η ποιότητα στην αγορά προϊόντων και κρεάτων, καθώς και η τήρηση των μέτρων
προστασίας από τον κορωνοϊό.

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

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

ΖΑΡΚΟΣ Α.Ε.Β.Ε.

Εμπορία & Επεξεργασία Κρεάτων
Πετμεζά 419, 20200 Κιάτο, Κορινθία

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

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν
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Σημαντικά ζητήματα εξέτασε στην Π.Ε.
Κορινθίας ο περιφερειάρχης Π. Νίκας

Σ

Το νερό του Διμηνιού, ο φωτισμός του Ακροκορίνθου αλλά και το Μουσείο
Μικρασιατών στην Ιωνία Κορίνθου απασχόλησαν τον περιφερειάρχη

ειρά σημαντικών συναντήσεων είχε ο περιφερειάρχης
Πελοποννήσου Παναγιώτης
Νίκας σήμερα Δευτέρα 10
Μαΐου, στο διοικητήριο της Π.Ε. Κορινθίας, στην Κόρινθο.
Ο περιφερειάρχης, μεταξύ άλλων,
είχε σύσκεψη για το σοβαρό πρόβλημα που έχει προκύψει με το νερό
ύδρευσης στο Ανω Διμηνιό, το οποίο
είναι ακατάλληλο για πόση καθώς έχει
διαπιστωθεί ρύπανση από νιτρώδη.
Στη σύσκεψη εξετάστηκε η κατάσταση και δόθηκαν οδηγίες να κινηθούν οι διαδικασίες έτσι ώστε να έχει
δοθεί λύση στο πρόβλημα μέσα στον
επόμενο χρόνο.
Σε άλλη σύσκεψη, συζητήθηκε
το έργο που αφορά στον φωτισμό
ανάδειξης του κάστρου στον Ακροκόρινθο, έργο για το οποίο υπάρχει
μελέτη, ωστόσο -όπως σημείωσε ο
περιφερειάρχης, μετά από σχετική
επικοινωνία του με την υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη- ο Π. Νίκας
προγραμματίζει συνάντηση με την
σχεδιάστρια φωτισμού Ελευθερία
Ντεκώ, η οποία εκπόνησε τη μελέτη
για τον νέο φωτισμό της Ακρόπολης
της Αθήνας.
Ο περιφερειάρχης είχε επίσης συνάντηση για την ανάδειξη εκκλησιαστικών μνημείων στο Ψάρι Κορινθίας.
Ακόμα, ο Π. Νίκας υπέγραψε
σύμβαση με αντικείμενο την αγορά
αθλητικού εξοπλισμού για το κλειστό

γυμναστήριο Ξυλοκάστρου, ενώ σε
συνάντησή του με τον σύνδεσμο φιλάθλων Κορίνθου συζήτησε σχετικά
με την χρηματοδότηση εκ μέρους της
Περιφέρειας για δημιουργία γηπέδου
στον Συνοικισμό.
Ο περιφερειάρχης, εξ άλλου, γνωστοποίησε ότι προχωρεί η διαδικασία
δωρεάς από την Περιφέρεια προς τον
σύλλογο “Μικρασιατική Στέγη” Κορίν-

θου οικοπέδου 500 τ.μ. για την ίδρυση Μουσείου Μικρασιατών.
Τέλος, έγινε γνωστό ότι η Περιφέρεια θα χρηματοδοτήσει διεθνή αγώνα σκοποβολής που θα γίνει στην Κορινθία το 2023.

Έναρξη τουριστικής σεζόν από
τον Ισθμό
Συμβολικά στον Ισθμό βρέθηκε η
αντιπεφερειάρχης
Πελοποννήσου
Αθηνά Κόρκα για την έναρξη της τουριστικής περιόδου.
Όπως σημειώνει σε ανάρτησή της η
κα Κόρκα:
«Βρέθηκα στον Ισθμό της Κορίνθου,
καλωσορίζοντας την έναρξη της τουριστικής σεζόν στην Περιφέρεια Πελο-

ποννήσου και στην Κορινθία.
Η αναβάθμιση του Ισθμού, εμβληματικού σημείου της νεότερης Ελλάδας,
αποτελεί προτεραιότητα για εμάς. Η
περιφέρεια Πελοποννήσου αναλαμβάνει την αναβάθμιση των διαδρομών
του που συνδέουν αρχαιολογικούς
χώρους με αντανάκλαση την επισκεψημότητα τους.
Συνεισφέρουμε, στην προώθηση
των τουριστικών προϊόντων στην Πελοπόννησο αναδεικνύοντας τα μοναδικά φυσικά τοπία και την εναλλακτικότητα των δραστηριοτήτων του δυνητικού
επισκέπτη όπως είναι η ποδηλατοδρομία, οι περίπατοι, η αναρρίχηση και η
κατάβαση φαραγγιών. Καλή τουριστική σεζόν!», καταλήγει.
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Ποικιλία υλικών & χάντρες
για να φτιάξετε
το δικό σας κόσµηµα
Μοναδικά χειροποίητα
κοσµήµατα & αξεσουάρ
Ελλήνων σχεδιαστών
Στο κατάστηµα Jenny’s Artshop στο Κιάτο

Τζένη Μαυραγάνη
Κλεισθένους 15 Κιάτο, Τ: 2742 400 948
Ε: jennysartshop1@gmail.com

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Τα ημιάγρια άλο
Ο δήμαρχος
Σικυωνίων Σπύρος
Σταματόπουλος με
μία ανάρτησή του
χάρισε σε όλους
μοναδικές εικόνες
από τα αδάμαστα
ζώα αλλά και
σημαντικές
πληροφορίες για
την καταγωγή
τους

ΨΥΛΛΑΣ

ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ, ΒΕΛΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
τηλ. 27420 35333

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν
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ογα της Ζήρειας και ο μύθος τους
Μοναδικές εικόνες μάς χάρισε ο δήμαρχος Σικυωνίων Σπύρος Σταματόπουλος από την πανέμορφη ορεινή
Κορινθία και συγκεκριμένα το βουνό της Ζήρειας. Ο δήμαρχος με μία ανάρτησή του αναφέρθηκε στο μύθο των
άγριων αλόγων του Φενεού και παρέθεσε και μια σειρά
φωτογραφικών στιγμιοτύπων από το αδάμαστο κοπάδι,
μοναδικής ομορφιάς.
«Σε μια εποχή μακρινή που ο μύθος και η ιστορία μπλέκονταν ακόμη σε ένα αξεδιάλυτο κουβάρι» αναφέρει ο Σπύρος Σταματόπουλος, «στο οροπέδιο του Φενεού εμφανίστηκε ένας άνδρας που κρατούσε στην πλάτη του ένα κουπί.
Οι ντόπιοι που δεν είχαν ξαναδεί κουπί ποτέ στη ζωή τους,
τον ρώτησαν για πού οδεύει με το «φτυάρι» στην πλάτη.
Τότε, ο πολυμήχανος άνδρας, ο δαιμόνιος Οδυσσέας, κατάλαβε ότι είχε έρθει η ώρα να ξεπληρώσει τον χρησμό που
του είχαν δώσει οι Δελφοί για να εξευμενίσει τον θαλασσοκράτορα Ποσειδώνα: Να του χτίσει έναν ναό εκεί που οι

άνθρωποι δεν θα γνώριζαν τι είναι το κουπί.
Ο πολύτροπος ήρωας όμως, βλέποντας τον εύφορο κάμπο και τις δροσερές πλαγιές της Ζήρειας γεμάτες φρέσκο
καταπράσινο χορτάρι, αποφάσισε ότι τούτος ο τόπος ήταν ο
καλύτερος για να θρέψει τα άλογά του, τις περίφημες φοράδες του.
Αφιέρωσε το ναό στον Ποσειδώνα, αλλά τον Ίππιο, ξεπληρώνοντας, μεν, το τάμα, αλλά ορίζοντάς τον προστάτη των
αλόγων του, καταφέρνοντας με πονηριά για άλλη μια φορά
να θέσει τους θεούς στην υπηρεσία των ανθρώπων!
Τι έμεινε από κείνη την εποχή του τετραπέρατου βασιλιά;
Μια μακρινή ανάμνηση, μια σταγόνα σοφίας και περηφάνειας κρυμμένη στην ελληνική ψυχή και τα άλογά του που
μέχρι σήμερα καλπάζουν στο οροπέδιο της Σκαφιδιάς, στις
αγκάλες της Ζήρειας, περήφανα κι αδάμαστα να θυμίζουν
στους αιώνες το όνομα του πολυμήχανου Οδυσσέα!», καταλήγει.

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

ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ
Κ Ο Ρ Ι Ν ΘστονΙ προορισμό
Α Σ

ΦΟΡΤΗΓΑΚΙΑ

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

Tηλ.: 6949 172 999
με διάθεση να καλύψουμε
την ανάγκη και του πιο
απαιτητικού περιστατικού.

Μεταφορές
στον
Γεωργικών μηχανημάτωνΆμεσα
• Σκαφών
προορισμό
•Κλαρκ • Αυτοκινήτων • Δικύκλων

σας!!!
Άμεσα στον προορισμό σας

ΓΕΩΡΓΙΚΑ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

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

στον προορισμό
της επιλογήςΚΛΑΡΚ
σας

γρήγορα, άμεσα, υπεύθυνα

τιμές.
Tηλ.: 6949προσιτές
172
999
σε

Είμαστε σε ετοιμότητα να
αντιμετωπίσουμε οποιοδήποτε
πρόβλημα μικρό ή μεγάλο
παρουσιαστεί στο δρόμο σας.
Είμαστε επαγγελματίες με

μηχανολογικές γνώσεις

www.odiki-voitheia-korinthias.gr

με διάθεση να καλύψουμε
την ανάγκη και του πιο
απαιτητικού περιστατικού.

Άμεσα στον
προορισμό
σας!!!

Φ
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Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Δ.Σικυωνίων: Ασφαλτοστρώσεις στα ορεινά
και καλλωπισμοί στην παραλία

Ε

κτεταμένες εργασίες γίνονται σε
όλο το δήμο Σικυωνίων το τελευταίο διάστημα.
Στα
ορεινά
πραγματοποιούνται
ασφαλτοστρώσεις στον οδικό άξονα Καίσαρι-Ασπρόκαμπος για την
ασφαλή κ γρήγορη μετάβαση από
τον επαρχιακό δρόμο Κιάτο-Γκούρα
προς Ασπρόκαμπο, Ψάρι και Νεμέα,
καθώς και για τη τη διευκόλυνση των
αγροτών προς τις καλλιέργειές τους,
όπως χαρακτηριστικά σημειώνει ο
δήμαρχος Σικυωνίων Σπύρος Σταματόπουλος, σε ανάρτησή του στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης.
Επιπλέον εργασίες καθαρισμού και
απομάκρυνση κλαδιών, οργανικής
ύλης και φερτών υλικών γίνεται και
στο Κλημέντι, ενώ συνεχίζονται οι
εργασίες ανάπλασης στην πλατεία
Πασίου.
Παράλληλα, στο Κιάτο, η παραλιακή
ζώνη έχει μπει σε διαδικασία καθαρισμών και καλλωπισμών, με επισκευή
συντήρηση αποδυτηρίων, πρασίνου,
βαψίματος κολωνακίων και προετοιμασία γενικά της παραλίας για την
υποδοχή των επισκεπτών.

Τοιχεία αντιστήριξης
Την ίδια στιγμή, ολοκληρώνεται με
χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα
Δημοσίων Επενδύσεων το τοιχείο
αντιστήριξης στο Κρυονέρι, πάνω
στον κεντρικό δρόμο του χωριού, που
είχε παρουσιάσει προβλήματα από
επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα.
Τέλος, ανάλογο τοιχείο ολοκληρώθηκε και στο Μούλκι και πάλι με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, για την αντιστήριξη
δημοτικού δρόμου του χωριού που
επίσης, είχε παρουσιάσει προβλήματα
από τα ακραία καιρικά φαινόμενα.

ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ
& ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ

Γλ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΟΥΒΙΤΑΚΗΣ

Ζευγολατιό
Κορινθίας

Άσσος
Κορινθίας

ΤΗΛ.:

ΤΗΛ.:

27410 56566

27410 89117

∆ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΕΙ

Κιν.: 6944 243418 & 6937 114763

BOX CENTER
Γ. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ - Ν. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΟΕ

ΠΩΛΗΣΗ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ
& ΕΙ∆ΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Ζευγολατιό Κορινθίας
τηλ: 27410 55151

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Κοινωνία
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Εξοπλισμός στα σχολεία της Κορινθίας
από τον Χρίστο Δήμα
Από το Λουτράκι και την Κόρινθο μέχρι τη Στιμάγκα και το Κρυονέρι
ο υφυπουργός Ανάπτυξης βρέθηκε κοντά στους εκπαιδευτικούς
■ Στο 1ο Δημοτικό
Σχολείο Ζευγολατιού
με τον Δ/ντή Αντώνη
Δημάκη, την πρόεδρο
της Ανέλιξης Μαρία
Καλλίρη, τον
αντιδήμαρχο Ανδρέα
Σιάχο, τον πρόεδρο
της Κοινότητας
Ζευγολατιού Γιάννη
Παπαδημητρίου και
τον πρόεδρο της
ΔΗΜΤΟ Γιώργο
Βορινιώτη.

Σ

ε σχολεία της Κορινθίας, βρέθηκε πριν
λίγες μέρες ο υφυπουργός ανάπτυξης
και βουλευτής Κορινθίας Χρίστος Δήμας.
Εκεί είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με
τους Διευθυντές και τους δασκάλους για την επιστροφή τους στις τάξεις.
Επιπλέον, στις σχολικές μονάδες παραδόθηκε
Ηλεκτρονικός εξοπλισμός (υπολογιστές και εκτυπωτές) προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο των
μαθητών, των δασκάλων αλλά και το διοικητικό
προσωπικό των σχολείων.
• 3ο Δημοτικό Λουτρακίου
• Γυμνάσιο Λουτρακίου
• Δημοτικό Περαχώρας
• 10ο Δημοτικό Κορίνθου
• 11ο Δημοτικό Κορίνθου
• Νηπιαγωγείο Χιλιομοδίου
• Δημοτικό Ζευγολατιού
• Δημοτικό Στιμάγκας
• Νηπιαγωγείο Βασιλικού
• Δημοτικό Κρυονερίου
• Νηπιαγωγείο Πιτσών
«Στα πλαίσια της επίσκεψης μου», αναφέρει σε
σχετικές δηλώσεις του ο κ. Δήμας, «είχα την χαρά
να συνομιλήσω με τοπικούς φορείς της κάθε περιοχής (Δημάρχους, Προέδρους των Κοινοτήτων, Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων και Πολιτιστικούς
Συλλόγους) όπου τους έδωσα συγχαρητήρια για το
έργο που επιτελούν αλλά και για την συμμετοχή τους
στην υποστήριξη των σχολείων.
Τέλος, ένα μεγάλο ευχαριστώ στους μαθητές αλλά
και στους δασκάλους τους για τα καταπληκτικά δώρα
που μου προσέφεραν.
Ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός ήταν δωρεά από την
Eurobank και την Τράπεζα Αττικής», καταλήγει.
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Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Δ. Βέλου-Βόχας: Ασφαλτοστρώσεις στο Ζευγολατιό
και εγγραφές στους Παιδικούς Σταθμούς
Με ποιον τρόπο οι γονείς θα καταθέσουν αιτήσεις και δικαιολογητικά

Μ

ε ασφαλτοστρώσεις στο Ζευγολατιό συνεχίστηκαν τα έργα στο δήμο
Βέλου-Βόχας αμέσως μετά το Πάσχα. Ολοκληρώθηκαν τέσσερεις
δρόμοι και θα ακολουθήσουν εργασίες και στις
υπόλοιπες κοινότητες του Δήμου, σύμφωνα με
τη σχετική ανακοίνωση.

Εγγραφές στους Παιδικούς Σταθμούς
Έναρξη εγγραφών βρεφών & νηπίων για την
σχολική περίοδο 2021 – 2022 στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΝΕΛΙΞΗ»
Δήμου Βέλου-Βόχας από Δευτέρα 10-05-2021
έως Δευτέρα 31-05-2021. Τηρώντας όλους τους
υφιστάμενους υγειονομικούς κανόνες αποφυγής
και διάδοσης του COVID-19, σας γνωρίζουμε την
διαδικασία εγγραφών.
Από 10-05-2021 όλοι οι ενδιαφερόμενοι γονείς
μπορούν να αναζητήσουν τα σχετικά έντυπα εγγραφής με τους εξής τρόπους:
Από την ιστοσελίδα του Δήμου (velovocha.gr /
Ν.Π.Δ.Δ./ Ν.Π.Δ.Δ. Ανέλιξη).
Με αποστολή των δικαιολογητικών σε e-mail του
γονέα κατόπιν τηλεφωνικού ή ηλεκτρονικού αιτήματος.
Από τους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Ζευγολατιού, Βραχατίου & Βέλου κατόπιν τηλεφωνικού
ή ηλεκτρονικού αιτήματος
ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ
& ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Με την αποστολή όλων των αρχείων (αίτηση –
δικαιολογητικά) σε μορφή pdf μέσω e-mail στον
Βρεφονηπιακό Σταθμό της κατοικίας τους.
Με κατάθεση φυσικού φακέλου και μόνο κατόπιν
ραντεβού και στην περίπτωση που υπάρχει αδυναμία ηλεκτρονικής αποστολής.
Μετά την επεξεργασία των δικαιολογητικών θα
αποστέλλεται ο αριθμός πρωτοκόλλου στο δη-

λούμενο με την αίτηση e-mail.
Η διαδικασία εγγραφών πραγματοποιείται με
μοριοδότηση σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας των Βρεφονηπιακών Σταθμών που έχει
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.
Μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων
και μέχρι την έκδοση των προσωρινών πινάκων
κατάταξης θα ανακοινωθεί ο αριθμός προσφερόμενων θέσεων ανά σταθμό. Την επομένη της ανάρτησης των προσωρινών αποτελεσμάτων και εντός
τριών (3) εργάσιμων ημερών, οι αιτούντες μπορούν
να υποβάλλουν αίτηση-ένστασης. Τα οριστικά αποτελέσματα θα ανακοινωθούν μετά την εξέταση των
ενστάσεων στους παιδικούς σταθμούς και στην
ιστοσελίδα του Δήμου Βέλου-Βόχας(velovocha.gr
/ Ν.Π.Δ.Δ. / Ν.Π.Δ.Δ. Ανέλιξη).
Πληροφορίες:
• Τηλ.: 27410 56288 Βρεφονηπιακός Σταθμός
Βραχατίου /
E-mail: paidvrahati@1306.syzefxis.gov.gr
• Τηλ.: 27420 32212 Βρεφονηπιακός Σταθμός
Βέλου /
E-mail: paidvelo@1306.syzefxis.gov.gr
• Τηλ.: 27410 54370 Βρεφονηπιακός Σταθμός
Ζευγολατιού /
E-mail: paidzeugolatio@1306.syzefxis.gov.gr
• Τηλ.: 27410 50420 Γραφείο Διοίκησης /
E-mail: i.tsakonas@1306.syzefxis.gov.gr
• Τηλ.: 27410 50422 Γραφείο Διοίκησης /
E-mail: papageon@1306.syzefxis.gov.gr
• Τηλ.: 27410 50422 Γραφείο Διοίκησης /
E-mail: koinonikipolitiki@1306.syzefxis.gov.gr

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Οικονομία
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Δήλωσε Ενδιαφέρον για τα Σεμινάρια
Κατάρτισης «Τεχνικού Φυσικού Αερίου»

Τ

Το πρόγραμμα κατάρτισης θα εστιάσει σε θέματα τεχνογνωσίας, ασφάλειας
και εκπαίδευσης πάνω στο φυσικό αέριο

ο Επιμελητήριο Κορινθίας στο πλαίσιο του
μνημονίου συνεργασίας με την εταιρεία διανομής ελληνικού φυσικού αερίου HENGAS
(Hellenic Natural Gas Distribution) προτίθεται να διοργανώσει σεμινάρια κατάρτισης με θέμα
«τεχνικός φυσικού αερίου».
Το πρόγραμμα αφορά τους επαγγελματίες τεχνικών
ειδικοτήτων (όπως υδραυλικούς, μηχανικούς και άλλες ειδικότητες) και είναι ΔΩΡΕΑΝ. Οι συμμετέχοντες
μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου θα λάβουν την
σχετική πιστοποίηση. Και με αυτή την πιστοποίηση,
θα μπορούν να εργαστούν σε ένα από τα μεγαλύτερα
κατασκευαστικά έργα της Κορινθίας, στην δημιουργία
σταθμού εξόδου από τον ΔΕΣΦΑ στην Κόρινθο, με
στόχο την ταχύτατη ανάπτυξη του δικτύου διανομής
φυσικού αερίου.
Το πρόγραμμα κατάρτισης θα εστιάσει σε θέματα τεχνογνωσίας, ασφάλειας και εκπαίδευσης πάνω στο
φυσικό αέριο και θα οδηγήσει στη λήψη πιστοποίησης
των δεξιοτήτων που θα λαμβάνουν οι εκπαιδευόμενοι.
Το Επιμελητήριο Κορινθίας επενδύει και πιστεύει στο
φιλόδοξο αυτό εκπαιδευτικό πρόγραμμα, αναγνωρίζοντας τη μεγάλη σημασία της συνεχούς κατάρτισης
και επιμόρφωσης των επαγγελματιών της Κορινθίας
και της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας σε έναν
αναπτυσσόμενο κλάδο, όπως είναι αυτός του φυσικού αερίου. Όλες αυτές οι ενέργειες έχουν ως ένα και
απώτερο στόχο: την ευρύτερη οικονομική ανάπτυξη
της περιοχής μας και την εξασφάλιση καλύτερων
συνθηκών για τις επόμενες γενιές.
Σας καλούμε να μας δηλώσετε το ενδιαφέρον σας για
συμμετοχή στα ανωτέρα προγράμματα κατάρτισης
και επιμόρφωσης στο Επιμελητήριο Κορινθίας, στο
τηλέφωνο 27410 244464 (933).

Διευκρινήσεις από το ΠΕΣΠ για τα κριτήρια
ενίσχυσης επιχειρήσεων λόγω κορωνοϊού
Το Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο Πελοποννήσου (ΠΕΣΠ), με σκοπό την διευκρίνιση απόψεων και θέσεων που έχουν δει τις τελευταίες ώρες το
φως της δημοσιότητας και κάνουν λόγο για ανάμειξη
των Επιμελητηρίων στην διαδικασία επιλογής των
κριτηρίων της πρόσκλησης της δράσης «Ενίσχυσης
κεφαλαίου κίνησης μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19
στην Περιφέρεια Πελοποννήσου», δηλώνει ότι τα
κριτήρια επιλογής της κάθε δράσης τίθενται από την
Αναθέτουσα Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας και
όχι από τα Επιμελητήρια ή τον ΕΦΕΠΑΕ.
Το ΠΕΣΠ, με τα αιτήματά του προς τα αρμόδια Υπουργεία και την Περιφέρεια, αλλά και κάθε φορέα έκδοσης πρόσκλησης δράσης, έχει ως κύριο μέλημά του
την προάσπιση των συμφερόντων της επιχειρηματικότητας, ειδικά μέσα στη δύσκολη περίοδο από την
καταστροφική επέλαση της πανδημίας, θέτοντας αιτήματα και προτάσεις ένταξης του συνόλου των επιχειρήσεων σε δράσεις ενίσχυσης, βασιζόμενο στην
πρωτόγνωρη πραγματικότητα που πλήττει όλες τις
επιχειρήσεις.

Οι Πρόεδροι των Επιμελητηρίων Πελοποννήσου
προγραμματίζουν συνάντηση εργασίας με τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ. Παναγιώτη Νίκα και τα
αρμόδια υπηρεσιακά στελέχη την ερχόμενη εβδομάδα, για να συζητηθούν τα αποτελέσματα του προγράμματος, αλλά και να βρεθούν λύσεις για την ανόρθωση
της επιχειρηματικότητας της Πελοποννήσου μετά τις
οδυνηρές συνέπειες του παρατεταμένου lockdown.
Στο πλαίσιο της συνάντησης το ΠΕΣΠ θα επαναφέρει
την πρόταση για προκήρυξη νέων προγραμμάτων με

σκοπό την ενίσχυση με κεφάλαιο κίνησης περισσότερων μικρομεσαίων επιχειρήσεων της Πελοποννήσου, αλλά και αυτών που δεν κατάφεραν να ενταχθούν στο εν λόγω πρόγραμμα, καθώς και τον άμεσο
προγραμματισμό και προκήρυξη δράσεων που αφορούν το νέο ΕΣΠΑ και προγραμμάτων του Ταμείου
Ανάκαμψης, με στόχο την όσο το δυνατό πιο γρήγορη
υλοποίηση τους, έτσι ώστε να επιτύχουμε την δημιουργία συνθηκών για επαναφορά θετικού επιχειρηματικού κλίματος στη Περιφέρεια μας.
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Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Μικρά & διάφορα
Έγιναν οι εκλογές στον
Εμπορικό Σύλλογο
Κιάτου

Το Choose Greece
2021 στο Ελευθέριος
Βενιζέλος

Με μεγάλη συμμετοχή, παρά τις
δύσκολες στιγμές που διέρχεται η
επιχειρηματικότητα της περιοχής
και τα υποχρεωτικά μέτρα κατά
του κορωνοϊού, διεξήχθησαν
εχθές και προχθές οι εκλογές για
την ανάδειξη νέας Διοίκησης στον
Εμπορικό Σύλλογο Κιάτου.
Συγκεκριμένα η προσέλευση
των μελών κατέγραψε σημαντική
αύξηση πλέον του 15%. Αυτό
δείχνει ότι οι έμποροι και μικροί
επιχειρηματίες της πόλης,
στηρίζουν τις προσπάθειες που
γίνονται, τιμούν τον φορέα που
τους εκπροσωπεί και γυρίζουν
τις πλάτες επιδεικτικά σε όλους
εκείνους που προσπαθούν να
εργαλειοποιήσουν το Σύλλογο.
Οι εκλογές διεξήχθησαν σε άριστο
κλίμα, με πνεύμα ενωτικό και το
μυαλό όλων στην κοινή αγωνία
της εξεύρεσης διεξόδων, από τα
αδιέξοδα που έχουν οδηγήσει τις
επιχειρήσεις η οικονομική κρίση
και τα μέτρα κατά της πανδημίας.
Αποτελεί πεποίθηση των εμπόρων
και επιχειρηματιών του Κιάτου,
ότι η νέα Διοίκηση, θα συμβάλλει
δυναμικά στη λύση αυτών των
θεμάτων και στην πορεία προς την
οικονομική ανάπτυξη της περιοχής
και της αγοράς.

Από τον Υπουργό Τουρισμού, Χάρη
Θεοχάρη, θα γίνει η έναρξη των
εργασιών του υβριδικού συνεδρίου
τουριστικού ενδιαφέροντος Choose
Greece 2021 με θέμα: "The Greek
Regional Hospitality Plan", που
θα διοργανώνεται διαδικτυακά
στις 28-29 Μαΐου 2021 στον Διεθνή
Αερολιμένα Αθηνών Ελευθέριος
Βενιζέλος, από το Olympia Forum.
Λίγες μόλις ημέρες μετά την
επανεκκίνηση του τουρισμού, το
ασφαλές περιβάλλον μέσα στο οποίο
θα πρέπει να κινηθεί η χώρα μας
για την υποδοχή των επισκεπτών
από ολόκληρο τον κόσμο θα μπει
στο "μικροσκόπιο" μέσα από την
συστράτευση όλων των φορέων,
σαφή προγραμματισμό, ξεκάθαρη
στόχευση και ρεαλιστική προσέγγιση.
Στην κατεύθυνση αυτή, η συμμετοχή
στο διήμερο των εργασιών του
διαλόγου και του σχεδιασμού
για την «μετά Covid» τουριστική
σεζόν, των 13 Περιφέρειες είναι
καθοριστική καθώς μέσα από τις
δράσεις και τις πρωτοβουλίες τους
θέτουν στο επίκεντρο την επόμενη
μέρα του ελληνικού Τουρισμού,
παρουσιάζοντας τα στρατηγικά σχέδια
ανάπτυξης του Τουριστικού τους
ενδιαφέροντος, αναλύοντας θέματα
που άπτονται άμεσα της συνολικής
εικόνας τους προς τους δυνητικούς
επισκέπτες, όπως ο χωροταξικός
σχεδιασμός τους, τα είδη τουρισμού
που στοχεύουν να επικεντρωθούν,
τα θέματα μεταφορών, τα μέσα και
τις στρατηγικές προβολής τους για
διεθνή παρουσία και δράση.

Δε συμφωνεί με το άνοιγμα των
καταστημάτων τις Κυριακές η ΟΕΒΕ
«Η απόφαση της κυβέρνησης να επιτρέψει το άνοιγμα των εμπορικών καταστημάτων και των super markets για δύο συνεχόμενες Κυριακές (16/5 και 23/5) αποτελεί
αιτία «πολέμου» για όλους τους μικρομεσαίους εμπόρους/επαγγελματίες. Η κυβέρνηση αγνοώντας όλες τις εκκλήσεις από
εμπορικούς συλλόγους και ενώσεις ανά την
Ελλάδα με μία προκλητικότατη απόφαση και
αναιρώντας τα συμφωνηθέντα, αποφάσισε
το άνοιγμα των καταστημάτων που μόνο τις
πολυεθνικές αλυσίδες, τα εμπορικά κέντρα
και τα super markets ευνοεί απροκάλυπτα!
Καλούμε την κυβέρνηση να πάρει άμεσα
πίσω της απόφαση της και τους κυβερνητικούς βουλευτές –και στο νομό μας- να

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ

(ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ)
Ανάρτηση Δασικού Χάρτη για όλο το Νομό Κορινθίας
από τις 5/02/2021 έως 20/05/2021

Τοπογραφικά
Κτηματολόγιο

Φωτοερμηνείες
Αυθαίρετα

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

πάρουν άμεσα θέση για το θέμα. Μπορεί ο
κ. Γεωργιάδης να θέλει να του δώσουμε τα
κλειδιά των μαγαζιών και των επιχειρήσεων
μας όπως θρασύτατα μας κάλεσε πριν από
δύο μήνες, αλλά να ξέρουν στην κυβέρνηση ότι δεν θα τους παραδώσουμε τόσο εύκολα τις δουλειές μας και τις ζωές μας! Ας
συμμαζευτούν επομένως γιατί η ανοχή μας
εξαντλείται!».
Τα παραπάνω σημειώνονται σε Δελτίο
τύπου της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, το οποίο υπογράφεται από τον πρόεδρο Αναστ. Μποζίκη και τον
γραμματέα Θεοδ. Βασιλακόπουλο.

Γνώμη
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Πώς διαφημίζει τα σκουπίδια
της Πελοποννήσου η ΤΕΡΝΑ

Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στους Χώρους Υγειονομικής Ταφής όπου οδηγούνται τα υπολείμματα
της επεξεργασίας, που αποτελούνται από αδρανή υλικά και δεν παράγουν οσμές ή στραγγίσματα

Σ

ε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες για το φιλόδοξο έργο της ολοκληρωμένης διαχείρισης
απορριμμάτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου που έχει αναλάβει να φέρει εις πέρας η ΤΕΡΝΑ
Ενεργειακή. Ένα έργο με σύμπραξη δημόσιου και
ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ), το οποίο έχει αμφισβητηθεί,
περνώντας από χίλια μύρια κύματα μέχρι να ξεκινήσει. Με την ολοκλήρωσή του φιλοδοξεί να λύσει
οριστικά το πρόβλημα με τα σκουπίδια σε Αργολίδα,
Αρκαδία, Κορινθία, Μεσσηνία και Λακωνία.
Όπως αναφέρει η ίδια η εταιρεία:
«Το έργο ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων Πελοποννήσου που ξεκινήσαμε να υλοποιούμε στην ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ με τη μέθοδο
Σύμπραξης Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα (ΣΔΙΤ)
μέσω της ειδικής εταιρείας Περιβαλλοντική Πελοποννήσου ΜΑΕ, δίνει πλέον οριστικές λύσεις στο πιο
φλέγον πρόβλημα της Περιφέρειας Πελοποννήσου,
που «φιλοξενούσε» μέχρι σήμερα τις περισσότερες
ανεξέλεγκτες χωματερές, για τις οποίες η Ελλάδα
πλήρωνε κάθε χρόνο υπέρογκα πρόστιμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Στην ανθρώπινη διάσταση, το έργο διασφαλίζει
την υγεία και την ποιότητα ζωής των κατοίκων στις
πόλεις, τις κωμοπόλεις και τα χωριά της Κορινθίας,
της Αργολίδας, της Αρκαδίας, της Μεσσηνίας και
της Λακωνίας, δίνοντας τέλος στους υγειονομικούς
και περιβαλλοντικούς κινδύνους από τις ανεξέλεγκτες χωματερές, τους αντιαισθητικούς σωρούς από
σκουπίδια και τις αποκρουστικές οσμές – ιδιαίτερα
του μήνες του καλοκαιριού με τις υψηλές θερμοκρασίες.
Στην περιβαλλοντική διάσταση, βάζει το λιθαράκι
της Περιφέρειας Πελοποννήσου στον αγώνα για την
προστασία του περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση
της κλιματικής αλλαγής προωθώντας την κυκλική

οικονομία: με μεγιστοποίηση της ανακύκλωσης,
μεγιστοποίηση της κομποστοποίησης, με προώθηση της παράλληλης διαχείρισης στην πηγή, με ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της νέας γενιάς. Και
βέβαια, με μηδενικό ενεργειακό αποτύπωμα, αφού
το έργο παράγει μόνο του από απορρίμματα όλη την
καθαρή ενέργεια που χρειάζεται το ίδιο για τη λειτουργία του.
Στην οικονομική διάσταση, βάζει οριστικό τέλος
στα υψηλά πρόστιμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για
τις ανεξέλεγκτες χωματερές, ανάμεσα στις οποίες
οι περιβόητοι ΧΑΔΑ (Χώροι Ανεξέλεγκτης Διάθεσης

- Ακοολογικός έλεγχος
παίδων & ενηλίκων

- Έλεγχος λαβυρινθικής
λειτουργίας (Ίλιγγος/Ζάλη)

- Εκτίμηση εμβοών (βουητά)
και ροχαλητού

- Ενδοσκοπικός έλεγχος
ρινός, φάρυγγα, λάρυγγα
και ώτων

Απορριμμάτων) σε περιβαλλοντικά ευάλωτες περιοχές, όπως στον Βασιλοπόταμο στη Σκάλα ή στους
Κροκεούς, στους ταμιευτήρες των πηγών του Κεφαλαρίου, στη Δαλαμανάρα σε απόσταση αναπνοής
από αρχαία μνημεία της παγκόσμιας κληρονομιάς
και στον Μελιγαλά.
Στην αναπτυξιακή διάσταση, προστατεύει την ποιοτική αγροτική παραγωγή και κάνει τη διαδικασία
πιστοποίησης με ιχνηλασιμότητα, που επιβάλλει
πλέον η Ευρωπαϊκή Ένωση, ένα μεγάλο συγκριτικό
ΓΥΡΙΣΤΕ ΣΕΛΙΔΑ
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πλεονέκτημα για τα αγροτικά προϊόντα της Περιφέρειας, από απειλή που ήταν με την κατάσταση που
επικρατούσε μέχρι πρόσφατα. Ακόμα, ανοίγει εξαιρετικές προοπτικές για ποιοτικό τουρισμό υψηλού
επιπέδου.
Το μεγαλύτερο έργο ΣΔΙΤ διαχείρισης απορριμμάτων στην Ελλάδα είναι αντίστοιχο με το έργο της ΜΕΑ
Ηπείρου, που ολοκληρώσαμε σε χρόνο ρεκόρ στην
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ και βραβεύθηκε ως «Έργο
Υποδομών του 2018». Θα είναι σύμφωνο με όλες τις
προδιαγραφές καλών πρακτικών της κυκλικής οικονομίας που έχει θεσπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και
προβλέπεται συμβατικά να επεξεργάζεται έως και
200.000 τόνους κάθε χρόνο.
Το έργο ξεκίνησε ήδη να δημιουργεί τις πρώτες,
από τις 600 νέες θέσεις εργασίας που χρειάζεται
στους 24 μήνες που θα διαρκέσει η κατασκευή, ενώ
στα 28 χρόνια της λειτουργίας θα απασχολεί 200 άτομα, φέρνοντας και πολλαπλάσιες έμμεσες θέσεις εργασίας. Επίσης, εντός του 2021 ξεκινά και η παροχή
των υπηρεσιών μεταβατικής διαχείρισης απορριμμάτων από την εταιρεία και σύντομα, το πρόβλημα
των σκουπιδιών θα αποτελεί οριστικό παρελθόν για
την Περιφέρεια.
Πρόκειται για μια επένδυση ύψους 152 εκατομμυρίων ευρώ, από τα οποία τα 62,5 εκατομμύρια θα
χρηματοδοτηθούν μέσω ΕΣΠΑ. Η μέθοδος ΣΔΙΤ που
έχει επιλεγεί εξασφαλίζει για την Αναθέτουσα Αρχή
σημαντικά πλεονεκτήματα:
• συμμετοχή 60% σε τυχόν πρόσθετα ετήσια έσοδα,
από πώληση ανακυκλώσιμων υλικών και υπερβάλλουσας πράσινης ενέργειας προς τρίτους ή
διαχείριση μη συμβατικών αποβλήτων από άλλες
περιφέρειες
• επανεπενδύσεις 27 εκατομμυρίων ευρώ κατά τη
διάρκεια λειτουργίας, ώστε το έργο να παραδοθεί
«σαν καινούργιο» στη λήξη της σύμπραξης, εξασφαλίζοντας ομαλή λειτουργία για 5 τουλάχιστον
έτη ακόμη
• απρόσκοπτη λειτουργία του έργου σε όλη τη διάρκεια της σύμπραξης, αφού η ευθύνη καλής
λειτουργίας βαρύνει αποκλειστικά τον ανάδοχο
Ιδιωτικό Φορέα Σύμπραξης

Τεχνικές, αλλά ουσιαστικές λεπτομέρειες
Το έργο παρακολουθείται από Σύστημα Διαχείρι-

σης Πληροφοριών, στο οποίο η Αναθέτουσα Αρχή
έχει online πρόσβαση, μετρώντας ανά πάσα στιγμή:
• Τις εισερχόμενες ποσότητες συμβατικών αποβλήτων στα σημεία εισόδου
• Τα παραγόμενα προϊόντα
• Την επίτευξη των στόχων του έργου:
• Ποσοστό Υπολείμματος προς τελική διάθεση < 45%
• Ποσοστό Ανακύκλωσης Συσκευασιών > 35%
• Ποσοστό Απομάκρυνσης Οργανικών από την ταφή
> 65%
• Την τήρηση αυστηρών κριτηρίων περιβαλλοντικής
απόδοσης (οσμές, σκόνη, υγρά)
Για την επεξεργασία των συμβατικών αποβλήτων,
δηλαδή σύμμεικτων δημοτικών απορριμμάτων, οργανικών υλικών από διαλογή στην πηγή και υπολειμμάτων από την λειτουργία των ΚΔΑΥ, κάθε μια
από τις τρεις Μονάδες Επεξεργασίας Απορριμμάτων,
στους Νομούς Μεσσηνίας, Αρκαδίας και Λακωνίας,
περιλαμβάνει:
• Μονάδα Μηχανικής Ανακύκλωσης με μηχανική
διαλογή και ραφιναρία τεχνολογίας Stadler
• Μονάδες Αναερόβιας Χώνευσης KOMPOGAS, τεχνολογίας Hitachi Zosen Inova
• Μονάδα Αερόβιας Κομποστοποίησης τεχνολογίας
Compost Systems
που αποτελούν παγκόσμιους ηγέτες στον τομέα
τους με δεκάδες εγκαταστάσεις σε όλο τον κόσμο.
Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στους Χώρους Υγειονομικής Ταφής όπου οδηγούνται τα υπολείμματα

της επεξεργασίας, που αποτελούνται από αδρανή
υλικά και δεν παράγουν οσμές ή στραγγίσματα. Αυτό
εξασφαλίζεται με έργα στεγανοποίησης, διαχείρισης
στραγγισμάτων, βιοαερίου και ομβρίων, καθώς και
με έργα περιβαλλοντικής παρακολούθησης.
Παράλληλα, τα έργα πλήρους αντιρρύπανσης (βιόφιλτρα, σακόφιλτρα, πλυντηρίδες και η πλήρης
εγκατάσταση επεξεργασίας υγρών αποβλήτων), οι
αντιπυρικές ζώνες και τα αντιπλημμυρικά έργα προστατεύουν αποτελεσματικά το περιβάλλον τόσο κατά
τη διαδικασία επεξεργασίας αποβλήτων όσο και από
την εκδήλωση τυχόν ακραίων φυσικών φαινομένων.
Η ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων Πελοποννήσου συμπληρώνεται από δύο Σταθμούς Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων, στους νομούς Κορινθίας και Αργολίδας. Οι σταθμοί αυτοί έχουν επιλεγεί,
όπως και οι χώροι εγκατάστασης των Μονάδων Επεξεργασίας Απορριμμάτων, ώστε να επιτυγχάνεται η
καλύτερη σχέση κόστους – απόστασης από την βασική πηγή παραγωγής απορριμμάτων της αντίστοιχης
περιοχής και ταυτόχρονα η αυστηρή τήρηση των περιβαλλοντικών όρων χωροθέτησης. Συνολικά, το νέο
έργο επιτυγχάνει να αποτρέπει, κάθε χρόνο, την ταφή
άνω του 55% των υγρών αποβλήτων που μολύνουν
μέχρι σήμερα το φυσικό περιβάλλον και να παράγει,
κάθε χρόνο, πράσινη καθαρή ενέργεια ικανή να καλύψει τις ανάγκες έξι χιλιάδων οικογενειών.

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
από εταιρεία στο Ζευγολατιό.
Τηλ. 6944 737847
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
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15 Μαΐου 1458: Τo ασκέρι του Μωάμεθ
του Πορθητή εισβάλλει στην Κορινθία
Τι οδήγησε τον Σουλτάνο να έρθει αυτοπροσώπως στην Κόρινθο – Ποιος ο ρόλος των αδελφών του
Κωνσταντίνου Παλαιολόγου – Η αντίσταση και το φριχτό τέλος των ντόπιων στον Ταρσό του Φενεού

Τ

ην Άνοιξη του 1458,
πέντε χρόνια μετά την
Άλωση της Πόλης,
Δεσπότες του Μορέως είναι τα αδέλφια
του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, ο
Θωμάς και ο Δημήτριος. Είναι υποτελείς του Σουλτάνου, του Μωάμεθ
του Πορθητή και υποχρεούνται να
πληρώνουν χιλιάδες χρυσά ως φόρο
υποτέλειας.
Εκείνη τη χρονιά, οι Δεσπότες του
Μοριά, πεπεισμένοι ότι θα εξασφαλίσουν βοήθεια από τη Δύση, είτε από
τον πάπα είτε από τους Ισπανούς,
δεν στέλνουν στον Μωάμεθ την αναλογούσα φορολογία. Ο Δημήτριος,
μάλιστα, στην κυριότητα του οποίου βρίσκεται η Κορινθία, στέλνει ως
αντιπρόσωπό του τον Ιωάννη Αργυρόπουλο, στην Ευρώπη ζητώντας
βοήθεια. Τις προσπάθειες αποστασίας
υποστηρίζει και εξεγείρει ο «γηραιός
και ραδιούργος Λουκάνης», όπως
αναφέρεται από τους ιστορικούς. Από
την άλλη, διοικητής της Κορίνθου είναι ο αδελφός της γυναίκας του Δημητρίου, Ματθαίος Ασάνης, ο οποίος
αρνείται να συμπράξει με τις κινήσεις
των Παλαιολόγων, ωστόσο δεν μπορεί να εμποδίσει τα γεγονότα.
Ο Μωάμεθ είναι αποφασισμένος να
μην αφήσει καμία ανυπακοή να εξελιχθεί σε πηγή αντίστασης. Συγκεντρώνει στρατό και φτάνει στην Θεσσαλονίκη όπου στρατοπεδεύει και δίνει
μια τελευταία ευκαιρία στους Παλαιολόγους. Ζητά για τελευταία φορά το

■ Χάρτης της Κορινθίας, Johann Wilhelm Lauremberg, 1654.

φόρο. Αλλά οι Παλαιολόγοι συνεπαρμένοι από μια εφήμερη αίσθηση ανωτερότητας, αγνοούν την απαίτηση του
σουλτάνου.
Ο Μωάμεθ ξεκινά με το στρατό
του να κινείται νότια, παρότι όπως
ισχυρίζονται οι ιστορικοί, θα προτιμούσε να είχε πάρει έστω και μέρος
της φορολογίας και να ακυρώσει την
εκστρατεία του. Ωστόσο, όταν περνά
τις Θερμοπύλες, διασχίζει τη Βοιωτία
και φτάνει η εμπροσθοφυλακή του
εξετάζει τα περάσματα του Ισθμού,
οι δύο δεσπότες του Μωριά έντρομοι
στέλνουν σημαντικό μέρος του φόρου υποτέλειας με την παράκληση να
συγχωρεθούν και να γίνει ειρήνη.

Η απάντηση του Σουλτάνου είναι
αποστομωτική. Διώχνει τους απεσταλμένους – κρατάει όμως, τα χρυσά – και
διαμηνύει στους Θωμά και Δημήτριο
Παλαιολόγο ότι εδώ που έφτασε θα
πάει μόνος του στην Πελοπόννησο να
φτιάξει την ειρήνη. Το Δεσποτάτο του
Μορέως βρίσκεται σε μεγάλο κίνδυνο.
Έτσι λοιπόν, το πρωί της Παρασκευής 15 Μαΐου 1458, μια μέρα
ακριβώς σαν τη σημερινή, από τα
τείχη του Κάστρου της Κορίνθου, οι
κάτοικοι έντρομοι αντικρίζουν τον

Μωάμεθ τον Πορθητή με 80.000 ιππείς και αμέτρητες χιλιάδες πεζικό,
να έχει κατακλύσει κάθε κομμάτι γης
προς τον Ισθμό!
Αμέσως σημαίνει, συναγερμός. Ο
Τούρκος σουλτάνος είχε φτάσει αυτοπροσώπως μπροστά στα τείχη της
Κορίνθου για να την πολιορκήσει και
να καθυποτάξει όλη την Πελοπόννησο. Οι Κορίνθιοι με διοικητή τον Ματθαίο Ασάνη οχυρώνονται στο Κάστρο.
ΓΥΡΙΣΤΕ ΣΕΛΙΔΑ
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■ Ο Θωμάς Παλαιολόγος με τη γενειάδα στο κέντρο.

Ο Μωάμεθ, που δεν βρήκε καμιάς μορφής αντίσταση στο Εξαμίλιο τείχος, στρατοπεδεύει και εξετάζει με την ησυχία του την τεχνητή και φυσική
οχύρωση του Ακροκορίνθου. Υπάρχει μόνο μία
είσοδος, τα δε απόκρημνα εδάφη που το περιβάλλουν δεν του επιτρέπουν να στήσει τα κανόνια του
και να πλήξει τα τείχη. Αντιλαμβάνεται λοιπόν, ότι το
Κάστρο είναι απόρθητο και μόνο δύο τρόποι υπάρχουν για να καταληφθεί: Παράδοση εκ των έσω ή
λιμοκτονία.
Όπως και να ‘χει ο σουλτάνος δεν έχει καιρό για
χάσιμο. Αφήνει τη μισή στρατιά του, υπό τον Μεγάλο
Βεζίρη του Μαχμούτ – εξισλαμισμένο Έλληνα – να
πολιορκεί τον Ακροκόρινθο και με την υπόλοιπη ο
ίδιος κατευθύνεται στα γειτονικά κάστρα ώστε να τα
κυριεύσει.
Περνάει στη Νεμέα, στη Φλιούντα και κατόπιν στη
Στυμφαλία. Εκεί οι στρατιώτες του συμπεριφέρονται
με ακραίο και βάναυσο τρόπο: Καίνε και γκρεμίζουν
όλα τα φράγκικα κτίσματα που θα μπορούσαν να
χρησιμοποιηθούν ως οχυρωματικά έργα και κατασφάζουν πολλούς από τους κατοίκους της περιοχής.
Στον Μωάμεθ αρέσει η Στυμφαλία. Τα νερά των
πηγών, τα εύφορα εδάφη και αποφασίζει ότι ο πλούτος της θα υπάγεται απευθείας στην Υψηλή Πύλη,
δηλαδή στον εκάστοτε Σουλτάνο της Οθωμανικής
Αυτοκρατορίας.
Στόχος όμως του Πορθητή, σ’ αυτή την εκστρατεία στην ενδοχώρα, είναι το κάστρο του Ταρσού,
που βρίσκεται στα βορειοδυτικά κράσπεδα του

■ Ο Μωάμεθ ο Πορθητής

Φενεού. Ο Δοξίης, αρχηγός της περιοχής, έχει ήδη
οχυρωθεί σε απροσπέλαστη, πλεονεκτική θέση, στα
υψώματα του Κάστρου του Ταρσού, μαζί με Έλληνες
και Αρβανίτες κάτοικους και έχει κάνει τις απαραίτητες προπαρασκευές για να αντέξει την επίθεση των
Τούρκων.
Εκείνο που δεν πρόβλεψε καλά όμως, ήταν η
απρόσκοπτη παροχή νερού, δεδομένου δε ότι ήταν
καλοκαίρι, πια, ο εγκλεισμός των πολιουρκούμενων
χωρίς τους απαραίτητους υδάτινους πόρους, έγινε
μαρτυρικός. Σύμφωνα με τους ιστορικούς, αναγκάστηκαν να ζυμώνουν το ψωμί τους με το αίμα των
ζώων που έσφαζαν για τροφή και στο τέλος, ζήτησαν να συνθηκολογήσουν.
Την ώρα των διαπραγματεύσεων, όταν οι άμυνες
του κάστρου είχαν χαλαρώσει, ο Μωάμεθ διέταξε
γενική επίθεση και κατέλαβε τον Ταρσό. Η τιμωρία
των αιχμαλώτων ήταν σκληρή και παραδειγματική:
Όλοι οι κάτοικοι στάλθηκαν στην Κωνσταντινούπολη ως σκλάβοι, πλην 300(!) παιδιών που ενίσχυσαν
τα σώματα των Γενιτσάρων. Τέλος, είκοσι περίπου
πολεμιστές, τους πιο δυνατούς και γενναίους, τους
ξεχώρισε και διέταξε να τους σπάσουν τους αστραγάλους (σφυρά) και τους καρπούς, για παραδειγματισμό. Εξαιτίας αυτού του γεγονότος το ερειπωμένο
πλέον, κάστρο του Ταρσού μετονομάστηκε σε Κάστρο των Σφυρών (Τοκμάκ Χισσάρ, στα τούρκικα).
Δύο μήνες μετά, τέλη Ιουλίου 1458, ο Μωάμεθ
έχει κατακτήσει όλα τα μεγάλα κάστρα της Πελοποννήσου και επιστρέφει μέσω Πατρών και Αιγίου
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ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ
Η αγάπη, όταν τη μοιράζεσαι, μεγαλώνει…
Λένε πως όταν κάποιος σώζει μια ζωή
είναι σαν να σώζει τον κόσμο όλο. Η δική
μου ζωή άλλαξε τη μέρα που ο Αντώνης
με γλίτωσε από βέβαιο θάνατο.
Συνέχισα την πορεία μου στο δύσβατο μονοπάτι του δικού μου παραδείσου,
αλλά πλέον αφουγκραζόμουν περισσότερο τη φύση, εναρμονίστηκα μαζί της,
μοιάζοντας με αγρίμι που κινείται αθόρυβα στο πυκνό δάσος.
Ο Αντώνης έγινε συνοδοιπόρος μου
και σκαρφάλωσε μαζί μου στην κορυφή της αγάπης. Η μοίρα όμως είχε άλλα
σχέδια για μας…
Υπάρχουν άνθρωποι που θα μας κάνουν δώρο κομμάτια της καρδιάς τους
για να τα ενώσουμε με τα σπασμένα δικά
μας. Είναι εκείνοι που περιμένουν αυτή
την ιδανική ώρα, όταν ο έρωτας θα φυ-

σήξει σαν δροσερός άνεμος. Είναι αδύνατον να αφεθούμε στο μεγαλείο της
αγάπης αν σκεφτόμαστε από την αρχή
την κατάληξή της. Μόνο έτσι ο καθένας
μας θα ανακαλύψει τον δικό του παράδεισο. Την Εβόρα του.
Αριάδνη
Εβόρα... Αέρας, άνεμος, δροσερός
καιρός, δροσερός τόπος, σκιερό μέρος... Απολαμβάνουν οι αισθήσεις...
Απολαμβάνει και η ψυχή... Εβόρα ή και
ευώρα, η καλή ώρα, η ιδανική στιγμή
της ημέρας...

Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΜΑΣ
Ξέρω πως το έχω ξαναπεί, αλλά ειλικρινά, δεν μπορώ να το αποφύγω και
θα το πω και πάλι, πως πρόκειται για μια
έντονη συναισθηματική γραφή και για
άλλη μια φορά ο συγγραφέας «μπαίνει»
με μεγάλη επιτυχία στα παπούτσια μιας
γυναίκας. Από κάποιο σημείο και μετά
διάβαζα συνεχώς με τα μάτια βουρκωμένα.
Αυτό που κυριαρχεί και εντυπωσιάζει, είναι η απόλυτη καθαρότητα σκέψης
των ηρώων της ιστορίας. Όσο για την
ιστορία μας, είναι η τρανή επιβεβαίωση αυτού που λέμε συνήθως: κάνου-

με σχέδια αλλά
ο Ύψιστος εκεί
ψηλά γελά. Απαισιόδοξη ματιά
της ζωής; Κάθε
άλλο. Περιέχει
ένα πολύ μεγάλο και αισιόδοξο
μήνυμα για τους
αναγνώστες, και
μάλιστα γραμμένο με τεράστια γράμματα: ΖΗΣΕ!!! Και ΖΗΣΕ ΤΗΝ ΚΑΘΕ ΣΤΙΓΜΗ!!! ΤΩΡΑ!!!
Κάτι που ο σύγχρονος τρόπος ζωής
και ειδικά μέσα στις μεγαλουπόλεις, μας
το στερεί, μας αναγκάζει να το ξεχνάμε,
να το προσπερνάμε, λες και έχουμε όλη
την πίστωση χρόνου που θέλουμε.
Και δεν ξεχνάμε μόνο αυτό. Ο συγγραφέας μας ταξιδεύει μέσα στην καρδιά της άγριας, παρθένας, πανέμορφης
και χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση φύση,
όπου κυριαρχούν πολύ διαφορετικοί
ρυθμοί. Και το καταφέρνει τόσο καλά
που θαρρεί κανείς πως περιφέρεται μαζί
με τους ήρωες στην Εβόρα!
Σε αυτό βοηθάει η πολύ παραστατική περιγραφή η οποία κυριολεκτικά
ρουφάει τον αναγνώστη και κρατάει το
ενδιαφέρον του αμείωτο μέχρι την τελευταία σελίδα του βιβλίου.
Μιλάει για την αγάπη άνευ όρων....
για την πραγματική ανιδιοτελή αγάπη.
Αλλά για να μπορέσει να τη νιώσει κανείς θα πρέπει να παραμερίσει τον όποιο
εγωισμό και την αλαζονεία του.
Πέρα από τις μελαγχολικές στιγμές
που συμβιώνουμε με τους ήρωές μας, ο
συγγραφέας μας, μας βοηθάει να δούμε
τη ζωή αισιόδοξα, και να διαπιστώσουμε
πόση γαλήνη μεταδίδει η ομορφιά της
παρθένας φύσης.
Συμβουλή μας: μη διστάσετε να βιώσετε μια τέτοια εμπειρία διαβάζοντάς το!

Ο ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ
Ο Κώστας Κρομμύδας είναι
απόφοιτος του Εθνικού Θεάτρου. Γεννήθηκε στα Τρίκαλα
το 1971. Για δύο χρόνια σπούδασε στο ΤΕΙ Nοσηλευτικής
Αθήνας, το οποίο εγκατέλειψε
μετά την είσοδό του στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου το 1992. Από τη Σχολή
αποφοίτησε το 1995. Για πέντε συνεχόμενα έτη παρακολούθησε τα σεμινάρια του
Ανδρέα Μανωλικάκη πάνω στη μέθοδο
διδασκαλίας του Actors Studio. Επίσης,
υπήρξε μέλος των "Χοριών" της Ζουζού
Νικολούδη για δύο χρόνια. Ασχολήθηκε
με τον χορό και έλαβε μέρος σε πλήθος
χορευτικών παραστάσεων με διάφορες
χορευτικές ομάδες. Παρακολούθησε
ακόμα πολλά σεμινάρια υποκριτικής, κίνησης και χορού με Έλληνες και ξένους
δασκάλους. Έχει εργαστεί ως ηθοποιός
στο θέατρο, στην τηλεόραση και στο σινεμά. Το 2018 συμμετείχε στον τρίτο κύκλο της δημοφιλούς αγγλικής σειράς The
Durrells. Τα πρώτα τρία μυθιστορήματά
του ("Η ζωή που έλειπε", 2013 - το οποίο
κυκλοφορεί και στην αγγλική γλώσσα με
τον τίτλο "Cave of Silence"· "Ογκρέσα",
2014· "Μη με λησμόνει", 2015) βρίσκονταν στην τελική δεκάδα του διαγωνισμού
βιβλίου των Public. Τον Μάιο του 2016
εκδόθηκε το μυθιστόρημά του "Ουρανόεσσα", το οποίο βραβεύτηκε το 2017 ως
το καλύτερο μυθιστόρημα της χρονιάς,
στην κατηγορία "Ηρωίδα έμπνευση". Το
μυθιστόρημά του με τίτλο "Φως μέσα στη
Θύελλα" έχει μεταφραστεί στα αγγλικά με
τον τίτλο "Athora". Παραδίδει μαθήματα
υποκριτικής και "δημόσιου λόγου-public
speech". Αρθρογραφεί σε sites, εφημερίδες και περιοδικά.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡ.
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ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ
• Παροχή Υπηρεσιών • Χειρουργικές Επεμβάσεις
• Φάρμακα • Είδη Pet Shop •
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

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

∆ΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΡΩΙ 09:00 - 13:00 [ΒΡΑΧΑΤΙ] – ΑΠΟΓΕΥΜΑ 17:00 - 20:30 [ΛΕΧΑΙΟ]
ΣΑΒΒΑΤΟ 09:00 - 12:00 [ΒΡΑΧΑΤΙ]

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

ΙΑΤΡΕΙΟ:

e-mail: korantaniskonstantinos26@gmail.com
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https://shop.agathouspa.gr/shop/
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ΑΓΑΘΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ

Αισθητικός Κοσμητολόγος πτυχ.ΑΤΕΙ Αθηνών
Ρεφλεξολόγος πτυχ. Natural Health Science
Μετεκπαιδευθείσα Heinrich-Heine-Universitat Dusseldolf

agathouspa.gr

info@agathouspa.gr

