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Η σελίδα του Λέωντος...

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

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

Κ

αλό το νέο ωράριο εργασίας του
κυρίου Χατζηδάκη. Θα μπορούμε να
πηγαίνουμε για ελιές, να βλέπουμε τα παιδάκια μας, να πηγαίνουμε για μπάνιο τις
Παρασκευές. Εμείς που δεν έχουμε ελιές,
παιδάκια και δεν κολυμπάμε τις Παρασκευές, μπορούμε παρακαλώ να τις πληρωθούμε σε ευρώ ή έστω σε κάποιο άλλο
νόμισμα. Δεχόμαστε και Bitcoin!!!

Τ

ώρα κατάλαβα γιατί ρίξανε τόσα μπετά στην Ακρόπολη. Για να μη σπάσουν
τα ψηλοτάκουνα από τα μοντέλα του DIOR
και έχουμε ντράβαλα. Εντάξει έπρεπε να
στερεώνονται και τα μηχανήματα για τη
φωτογράφηση. Σεβασμός στη σύγχρονη
τέχνη!!!

Θ

λιβερή παρένθεση, είπε ο πρωθυπουργός μας σε εκδήλωση για τα
40χρονα της Ε.Ε., η περίοδος ΣΥΡΙΖΑ. Σωστά τη χώρα την έχει κληρονομήσει από
τον πατέρα του και δεν είναι δυνατόν να
του στερεί ο καθένας την εξουσία αυθαιρέτως και με τη φτηνή δικαιολογία ότι τον
ψήφισε ο λαός.

Δ

εν καταργείται το οκτάωρο δήλωσε
κυβερνητικός αξιωματούχος. Θα δουλεύετε κανονικά 8 ώρες, όπως πάντα και
μετά μερικές ώρες ακόμη. Άρα που είναι η
κατάργηση???

Η

αστυνομία, με άνωθεν εντολή εννοείται, έστειλε ένα συνεργείο για να
σφραγίσει το θέατρο ‘Εμπρός’ και μετά, η
ίδια αστυνομία, τους συνέλαβε γιατί έκαναν οικοδομικές εργασίες δίχως άδεια.
Καλά λένε ότι η κωμωδία γεννήθηκε
στην Ελλάδα!!!

Μ

άχη κατά του οργανωμένου εγκλήματος, που έχει κάνει αισθητή την
παρουσία του τελευταία με σειρά εκτελέσεων, κήρυξε η κυβέρνηση. Προσλαμβάνει
1.000 νέους αστυνομικούς και τους στέλνει στα πανεπιστήμια, γιατί ως γνωστός οι
μπράβοι και οι άνθρωποι την νύχτας είναι
όλοι πτυχιούχοι πανεπιστημίων. Έχετε μιλήσει με μπράβο σε καμπαρέ; Θα εκπλαγείτε από την γλαφυρότητα του λόγου και
το πλούσιο λεξιλόγιο του!!!

Ε

ξαιρετικός ως διαφημιστής της Volkswagen ο πρωθυπουργός μας στη
Αστυπάλαια. Το τυράκι το είδαμε και το
πληρώσαμε, τη φάκα με τις δεκάδες ανεμογεννήτριες στο νησί θα τη δούμε στη
συνέχεια υποθέτω!!!

Α

ρνί δεμένο χειροπόδαρα και τσουβαλιασμένο, άφησαν για τάμα σε προαύλιο εκκλησίας στη βόρεια Ελλάδα. Προφανώς ο τοπικός άγιος δεν αρκείται στα
στάρια και τα πρόσφορα, λίγο κρεατάκι δεν
τον χαλάει(ούτε εμάς άλλωστε)). Το αρνί
μάλλον δεν είχε συμφωνήσει για το τάμα,
εξ ου και το επιμελημένο δέσιμο!!!

Ό

ταν δούλευα παλαιότερα σε μία τράπεζα έτυχε να δώσουμε ένα δάνειο με

μειωμένη εξασφάλιση και η τράπεζα έχασε
τα λεφτά της. Αποτέλεσμα, όλοι οι υπάλληλοι πληρώσαμε τη ζημιά από το μισθό
μας, για να προσέχουμε στο εξής να μη
δίνουμε δάνεια σε μπαταχτσήδες. Πως το
θυμήθηκα; Να, διάβασα ότι το κυβερνών
κόμμα χρωστάει 340 εκ €, που δεν πρόκειται ποτέ να πληρώσει και δεν τρέχει κάστανο. Μη ρωτήσετε ποιος θα πληρώσει τη
ζημιά, δε θέλετε να ξέρετε!!!

Ι

κανοποιημένοι δηλώνουν οι
αρμόδιοι από το αποτέλεσμα των
προσπαθειών τους για την αντιμετώπιση της μεγάλης πυρκαγιάς στα
Γεράνεια.
Όλα καλά πήγαν, κάηκαν μόνο,
2.000.000 δέντρα (πεύκα, έλατα. Βελανιδιές, Ελιές…),
5.000.000 θάμνοι( σχίνα, κουμαριές,
πουρνάρια αμπέλια, ,…),
10.000.000 φρύγανα (θυμάρια, ρίγανες, τσάι, …)
300.000 πουλιά, με τους νεοσσούς
τους,
150.000 ζωάκια διάφορα, με τα μικρά

τους (λαγοί, αλεπούδες, χελώνες,…),
15.000.000 μέλισσες και άγνωστος
αριθμός άλλων εντόμων,
Δεκάδες οικήματα και επιχειρήσεις,
Χιλιόμετρα υποδομών (ΔΕΗ, ΟΤΕ,
Δίκτυα,…),
Τα όνειρα και οι κόποι χιλιάδων συμπολιτών μας,
Όλη η ανθισμένη Άνοιξη,
Το γαλάζιο του ουρανού και της θάλασσας.
……….
Αλλά ευτυχώς δε θρηνήσαμε θύματα.
Κοίτα να δεις τύχη που έχουμε και δεν
την εκτιμάμε!!!

Η

χώρα μας έχει τετραπλάσια θύματα
(θανόντες) από τον κορονοϊό από την
Ινδία, ανά μονάδα πληθυσμού. Ο δικός μας
υπουργός υγείας βγαίνει πρώτος στις δημοσκοπήσεις σε δημοφιλία, ως επιτυχημένος, ενώ τον Ινδό αντίστοιχο έπεσαν να το
φάνε. Είναι φανερό ότι οι Ινδοί δε βλέπουν
τηλεόραση, δεν εξηγείται αλλιώς!!!

Ν

ομική σύμβουλος του κράτους έβγαλε φιρμάνι και απαγόρεψε στους δημοσίους υπαλλήλους να καταθέτουν σε δικαστήριο την άποψή τους. Θα καταθέτουν
μόνο την επίσημη της υπηρεσίας. Δηλαδή
αν ο υπουργός π.χ. λαδώνεται θα καταθέτουν όλοι ότι πρόκειται για πολιτική σκευωρία, ακόμη και αν έχουν δει το φακελάκι
‘ιδίοις όμμασι’ (σκίζουμε στα αρχαία). Λογικό είναι γιατί οι άρχοντες έχουν πάντα
δίκιο και δε μπορεί ο κάθε υπαλληλίσκος
να τους τη χαλάει. Σεβασμό στην ιεραρχία
πληβείοι!!!

Θ

α κλείσει το 20% των ελληνικών επιχειρήσεων ανέφερε η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ. Ευτυχώς γιατί αν γίνουμε όλοι επιχειρηματίες δε θα βρίσκουμε γκαρσόνια για να εξυπηρετούμε τους
τουρίστες!!!

Δ

ιαβάζω στον τύπο: Παύει η ποινική
δίωξη των τάδε και τάδε επωνύμων
στελεχών της διοίκησης λόγω παραγραφής. Σαν πολλά παραθυράκια δεν έχουν
αυτοί οι νόμοι για να τη γλυτώνουν κάποια
λαμόγια. Έτσι εξηγείται άλλωστε και το
σλόγκαν “έχω εμπιστοσύνη στην ελληνική
δικαιοσύνη”. Εμείς να δεις!!!

Τ

ράπεζα πολτοποίησε το σύνολο των
βιβλίων που βρήκε στις αποθήκες
πτωχευσάσης εκδοτικής εταιρείας και πέσανε να την φάνε. Δε μπορώ να καταλάβω
γιατί αυτός ο ορυμαγδός, δεν έχετε προσέξει ότι όλοι όσοι πολύ-διαβάζουν φοράνε
γυαλιά, επειδή χαλάνε τα μάτια τους και
δυσκολεύονται να δουν μετά τηλεόραση.
Άσε που οι παλαιότεροι λέγανε ‘χάζεψε
από το πολύ διάβασμα’, ενώ από την πολύ
τηλεόραση δε λέει κανείς τίποτα. Για την
καλή μας υγεία φρόντισαν και να σταματήσουν παρακαλώ οι επικρίσεις και οι ειρωνείες. Άντε πιά…!!!

Τ

ι έγινε ρε παιδιά?
Βγήκαμε από το Ευρώ και μπήκαμε
στο Ρεπώ?(Χατζηδάκης).
(κλεμμένο από FB)!!!
Λ.Σ. (14/06/2021)

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Με το καλημέρα�
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Χρίστος Δήμας: Έρχεται ΕΣΠΑ 1 δισ.
ευρώ για έρευνα και καινοτομία
Ο υφυπουργός Ανάπτυξης σε συνέντευξή του στον "Ε.Τ." της Κυριακής αποκαλύπτει το νέο
μεγάλο πρόγραμμα "Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ" που βρίσκεται προ των πυλών

Ν

έο, μεγάλο πρόγραμμα «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ» για επιστήμονες και επιχειρήσεις, διεξαγωγή εθνικών βραβείων
του Elevate Greece και πρωτοβουλίες για
τη δημιουργία startups στην ελληνική περιφέρεια
προανήγγειλε ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, αρμόδιος για την έρευνα και την καινοτομία, Χρίστος Δήμας, σε συνέντευξή του στον «Ε.Τ.»
της Κυριακής.
▶ Σε ποια συμπεράσματα έχετε οδηγηθεί από την
οκτάμηνη λειτουργία του Εθνικού Μητρώου Νεοφυών Επιχειρήσεων (Elevate Greece); Εχετε
ικανό δείγμα, ώστε να αντιληφθείτε τις ανάγκες
του οικοσυστήματος και να λάβετε μέτρα που θα
ανταποκρίνονται σε αυτές;
Χρίστος Δήμας: Το Elevate Greece δημιουργήθηκε για να καλύψει ένα μεγάλο χρόνιο κενό. Η Πολιτεία, μέχρι και πριν από λίγους μήνες, δεν γνώριζε
πόσες νεοφυείς επιχειρήσεις υπάρχουν, σε ποιους
τομείς δραστηριοποιούνται, πόσους εργαζομένους
απασχολούν και τι κύκλο εργασιών κάνουν. Τώρα
πια, για τα παραπάνω ερωτήματα υπάρχουν απαντήσεις.
Μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία
εγγραφής τους στο Μητρώο σχεδόν 400 νεοφυείς επιχειρήσεις, οι οποίες απασχολούν περίπου
3.500 εργαζομένους. Οι βιοεπιστήμες κυριαρχούν
σε αριθμό νεοφυών επιχειρήσεων, χρηματοδότηση από εταιρίες επιχειρηματικών κεφαλαίων και
σε αριθμό εργαζομένων. Σε αριθμό επιχειρήσεων
έπονται ο τουρισμός και η «πράσινη ανάπτυξη»,
ενώ σε χρηματοδότηση τα μεγάλα δεδομένα και η
εκπαίδευση. Σε αριθμό εργαζομένων ακολουθούν
ο τουρισμός και η εκπαίδευση.
Η αξιολόγηση προχωρά με εντατικούς ρυθμούς,
άρα ο αριθμός των εγγεγραμμένων αυξάνεται συνεχώς. Το οικοσύστημα δείχνει να έχει «αγκαλιάσει»
από την αρχή την προσπάθεια. Κι αυτό είναι το πιο
θετικό από τα συμπεράσματα που έχουμε βγάλει.
Οσον αφορά στις ανάγκες του οικοσυστήματος,
μέσω του Elevate Greece διαπιστώσαμε πως υπάρχει έλλειμμα νεοφυών επιχειρήσεων στην ελληνική περιφέρεια. Είναι χαρακτηριστικό πως το 65%
των νεοφυών επιχειρήσεων είναι στην Περιφέρεια
Αττικής, ακολουθεί η Περιφέρεια Κεντρικής Μακε-

δονίας με 15%, η Περιφέρεια Κρήτης με 7% και η
Δυτική Ελλάδα με 5%. Αρα, είναι επιτακτική ανάγκη
να σχεδιάσουμε πολιτικές, οι οποίες θα βοηθήσουν
στην ανάπτυξη νεοφυών επιχειρήσεων και στην
περιφέρεια. Προφανώς, αυτό δεν είναι εφικτό σε
όλους τους τομείς, όμως υπάρχουν δυνατότητες
που δεν έχουμε εκμεταλλευτεί στον βαθμό που
θα έπρεπε. Ηδη συζητάμε με τους περιφερειάρχες
πρωτοβουλίες προς αυτήν την κατεύθυνση.
▶ Επεξεργάζεστε δράσεις για την ενίσχυση των
startups, της έρευνας και της καινοτομίας; Ποιο
είναι το χρονοδιάγραμμα που έχετε θέσει για την
προκήρυξη προγραμμάτων που θα εστιάζουν σε
αυτά τα πεδία;
Χρίστος Δήμας: Σχεδιάζουμε αρκετές προτάσεις
για την ενίσχυση της βασικής και εφαρμοσμένης
έρευνας και την προώθηση της νεοφυούς επιχειρηματικότητας. Τα σχέδια για τη νέα προγραμματική
περίοδο του ΕΣΠΑ 2021-2027 ετοιμάζονται και θα
έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του χρόνου.
Υπάρχουν, βεβαίως, δράσεις, κυρίως μέσω του
ΕΠΑΝΕΚ, για εργαλεία χρηματοδότησης της έρευνας, της καινοτομίας και της νεοφυούς επιχειρηματικότητας, αλλά και από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Τους επόμενους μήνες θα ανακοινωθούν αρκετές
από αυτές, αλλά και τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης. Ενδεικτικά μόνο αναφέρω πως θα υπάρξει
νέο μεγάλο «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ», με
αρκετούς κύκλους. Θα ανακοινωθούν όλοι από πιο
πριν, ώστε να γνωρίζουν οι επιστήμονες και οι επιχειρηματίες τις ημερομηνίες για όλη την προγραμματική περίοδο, για να μπορέσουν να κάνουν τον
σχεδιασμό τους.
Επεξεργαζόμαστε κι άλλες δράσεις για την τόνωση της νεοφυούς επιχειρηματικότητας, όπως για
παράδειγμα τα εθνικά βραβεία του Elevate Greece,
τα οποία θα ανακοινωθούν το αμέσως επόμενο διάστημα και θα παρουσιαστούν στη Διεθνή Εκθεση
Θεσσαλονίκης.
▶ Τι περιλαμβάνει ο κυβερνητικός σχεδιασμός για
την αξιοποίηση των χρημάτων από το Ταμείο
Ανάκαμψης όσον αφορά στην έρευνα και την
καινοτομία;
Χρίστος Δήμας: Εχουμε ήδη συμφωνήσει για
τη χρηματοδότηση της βασικής και εφαρμοσμένης
έρευνας, την ουσιαστική ενίσχυση των ερευνητικών προγραμμάτων, την αναβάθμιση και την επέκταση των υποδομών όλων των Ερευνητικών ΚέΓΥΡΙΣΤΕ ΣΕΛΙΔΑ
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ντρων, επιπλέον μεταρρυθμίσεις για
τις επενδύσεις σε έρευνα & ανάπτυξη
(R&D) και υπέρ του οικοσυστήματος
καινοτομίας. Οι προτάσεις μας προς
το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας κατατέθηκαν, αναλυτικά, με
επιχειρηματικό πλάνο ως προς τη
χρονική διάρκεια και το προβλεπόμενο κόστος υλοποίησής τους μέχρι το
2025.

Επίσκεψη στα Γιάννενα με τον Πρωθυπουργό

▶ Σε ποιο ύψος ανέρχονται τα κονδύλια που θα έχει στη διάθεσή της
η χώρα μας για την έρευνα και την
καινοτομία, συνολικά, από το ΕΣΠΑ
2021-2027 και το Ταμείο Ανάκαμψης;
Χρίστος Δήμας: Η Ελλάδα βρίσκεται στη 16η θέση στις δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης. Πιο συγκεκριμένα,
επενδύουμε, συνδυαστικά, κρατικές
και ιδιωτικές δαπάνες σε έρευνα και
ανάπτυξη ποσό, το οποίο ισούται με
το 1,27% του ΑΕΠ. Ο στόχος που είχε
θέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2010
ήταν όλα τα κράτη-μέλη να επενδύουν
ποσό αντίστοιχο με το 3% του ΑΕΠ.
Μόνο 4 κράτη-μέλη πέτυχαν αυτόν
τον στόχο. Αρα, υπάρχει μεγάλη απόσταση που πρέπει να καλύψουμε.
Το Ταμείο Ανάκαμψης είναι ένα πολύ
χρήσιμο εργαλείο για να βελτιώσουμε
τις επιδόσεις μας. Η χρηματοδότηση
από αυτό για την ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας στην Ελλάδα
θα υπερβαίνει τα 500 εκατ. ευρώ.
Οσον αφορά στο ΕΣΠΑ 2021-2027,
είναι δύσκολο να υπολογίσουμε με
μεγάλη ακρίβεια, όμως πιστεύω πως

Στα Γιάννενα βρέθηκε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων και
Βουλευτής Κορινθίας Χρίστος Δήμας
συνοδεύοντας τον Πρωθυπουργό σε
επίσκεψη στο κέντρο έρευνας και
ανάπτυξης της διεθνούς τεχνολογικής εταιρείας TeamViewer. Μετά το
πέρας της επίσκεψης ο Χρίστος Δήμας
έκανε την ακόλουθη δήλωση:
«Σήμερα επισκεφτήκαμε με τον
Πρωθυπουργό τις εγκαταστάσεις της
TeamViewer. Η καινοτομία της εταιρείας
είναι ότι παρέχει μια ειδική πλατφόρμα
συνδεσιμότητας για απομακρυσμένη
πρόσβαση, έλεγχο, διαχείριση, παρακολούθηση και επισκευή συσκευών
οποιουδήποτε είδους – από φορητούς
υπολογιστές και κινητά τηλέφωνα έως
βιομηχανικά μηχανήματα και ρομπότ.
το ποσό για την έρευνα και την καινοτομία θα ξεπεράσει το 1 δισ. ευρώ.
▶ Πώς αποτιμάτε τις επενδύσεις
υψηλής τεχνολογίας που υλοποιούνται στην Ελλάδα; Εχουν αποτελέσει «διαφήμιση» για την προσέλκυση άλλων επενδυτών από αυτό

Η εταιρεία επέλεξε τα Ιωάννινα για τη
δημιουργία Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογίας και έχει μεγαλώσει σημαντικά την
τελευταία διετία, συνεισφέροντας παράλληλα στην ανάπτυξη του περιφερειακού
οικοσυστήματος καινοτομίας.
Αυτό που μας κάνει τη μεγαλύτερη
εντύπωση -κάθε φορά που συζητάμε με
τεχνολογικές εταιρείες που αποφάσισαν
να διερευνήσουν το τοπίο στην Ελλάδα- είναι ο ενθουσιασμός με τον οποίο
μιλούν για τους νέους Έλληνες και το ταλέντο τους. Αυτό είναι που «οδηγεί» ό,τι
συμβαίνει εδώ αλλά και σε άλλα μέρη στη
χώρα. Έχουμε μια συγκεκριμένη στρατηγική με την οποία σκοπεύουμε να υποστηρίξουμε τον τομέα της τεχνολογίας και
την προσέλκυση επενδύσεων σε τομείς
αιχμής.»
το πεδίο;
Χρίστος Δήμας: Δεν είναι τυχαίο
το γεγονός πως τον τελευταίο χρόνο,
παρά την κρίση της πανδημίας, έχουν
ανακοινωθεί σημαντικές επενδύσεις από εταιρίες όπως οι Microsoft,
EY, Applied Materials, Pfizer, Cisco,
Amazon, Volkswagen κ.λπ. Αυτή εί-
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ναι μία έμπρακτη εμπιστοσύνη στην
ελληνική οικονομία, αλλά και το ανθρώπινο δυναμικό που διαθέτουμε.
Ας μην ξεχνάμε, άλλωστε, πως οι
επενδύσεις στον χώρο της έρευνας
και της καινοτομίας συμβάλλουν στη
δημιουργία νέων, ποιοτικών και καλά
αμειβόμενων θέσεων εργασίας. Παράλληλα βοηθούν, ουσιαστικά, στον
επαναπατρισμό κάποιων νέων μας,
που έφυγαν στα χρόνια της κρίσης και
διαπρέπουν στο εξωτερικό.
▶ Ποιες πρωτοβουλίες θα δρομολογηθούν στο πλαίσιο της πρόσφατης
συμφωνίας που υπεγράφη μεταξύ
Ελλάδας-ΗΠΑ για συνεργασία στον
τομέα της επιστήμης και της τεχνολογίας;
Χρίστος Δήμας: Εχει ήδη εκδηλωθεί ενδιαφέρον από ερευνητές και
επιχειρήσεις της Ελλάδας και των
ΗΠΑ. Αρα, έχουμε κάθε λόγο να αισιοδοξούμε πως με βάση τη συμφωνία
θα υποβληθούν αρκετές προτάσεις
από ερευνητικούς οργανισμούς και
επιχειρήσεις σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος. Συνεπώς, θα προκύψουν
επιπλέον ευκαιρίες για να διευρύνουμε τις συνεργασίες για ερευνητές
και επιχειρήσεις σε Ελλάδα και ΗΠΑ.
Ο στόχος μας είναι η Ελλάδα να εξελιχθεί σε κόμβο καινοτομίας στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και
της Ανατολικής Μεσογείου και οι διακρατικές συμφωνίες στους τομείς της
επιστήμης και της τεχνολογίας εξυπηρετούν αυτόν τον σκοπό.
Πηγή: έντυπη έκδοση του Ελεύθερου
Τύπου της Κυριακής
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Γ. Ψυχογιός: Ζητάμε στη Βουλή την στήριξη
των παραγωγών και του προϊόντος της σταφίδας

Μ

ε πρωτοβουλία του βουλευτή Κορινθίας ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Γ. Ψυχογιού, κατατέθηκε Ερώτηση προς
τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, την οποία συνυπογράφουν 24
βουλευτές/τριες και ο αρμόδιος
τομεάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης Στ. Αραχωβίτης, με θέμα την
ανάγκη άμεσης στήριξης των παραγωγών σταφίδας.
Σύμφωνα με την Ερώτηση, η
περίοδος 2020 - 2021 ήταν μια
πολλή άσχημη χρονιά για την ελληνική σταφίδα. Η παραγωγή βρίσκεται σε μεγάλο βαθμό απούλητη
στις αποθήκες, αγροτών, συνεταιρισμών και εμπόρων.
Η οικονομική κρίση που ακολουθεί την πανδημία, σε συνδυασμό με
την διαχείριση της κατάστασης από
την κυβέρνηση, έχει δραματικά
αποτελέσματα σε ένα προϊόν που
θα έπρεπε να είναι στρατηγικής σημασίας για τη χώρα.
Τα αποθέματα σταφίδας που παραμένουν αδιάθετα στις αποθήκες
των παραγωγών και των συνεταιρισμών ανέρχονται σε αρκετές
χιλιάδες τόνους. Με δεδομένο ότι
βρισκόμαστε μόλις 3 μήνες από
τη νέα παραγωγή του τρέχοντος
έτους, γίνεται ακόμα πιο επιτακτική η ανάγκη εξεύρεσης λύσης με
στοχευμένες παρεμβάσεις στήριξης από το Κράτος, αλλά και πρωτοβουλίες από την Πολιτεία και
τους Δήμους για διοχέτευση του
προϊόντος σε κοινωνικές δομές
και δίκτυα (σχολεία, νοσοκομεία,
γηροκομεία, στρατός, αστυνομία,
δομές φιλοξενίας, κλπ.)
Και ενώ η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ μέσα από ισχυρές παρεμβάσεις
στην Ε.Ε προστάτεψε σημαντικά το
προϊόν και ενίσχυσε καθοριστικά
τους παραγωγούς με την χορήγηση της συνδεδεμένης ενίσχυσης για
την κορινθιακή σταφίδα, η πολιτική
που ακολουθεί η κυβέρνηση και
στον αγροτικό τομέα επιχειρεί να
συγκεντρώσει το εισόδημα και τον
κόπο των παραγωγών στα χέρια
λίγων και ισχυρών του κλάδου.
Μετά τα παραπάνω, και με δεδομένα την δραματική οικονομική κατάσταση των παραγωγών,
τις διαρροές εν είδει απειλής ότι
υπάρχει αδυναμία απορρόφησης
της παραγωγής που θα οδηγήσει
σε κατάρρευση των τιμών, την
απαξίωση του προϊόντος και της
καλλιέργειας και την απώλεια για
τη χώρα ενός σημαντικού εξαγώγιμου προϊόντος, αλλά και τον κίνδυνο πολλοί παραγωγοί και κυρίως

νέοι, να εγκαταλείψουν το επάγγελμα με τραγικές συνέπεις για τις
οικογένειές τους και τις τοπικές
κοινωνίες, οι βουλευτές/τριες του
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ζητούν απαντήσεις και
άμεσες ενέργειες από τον αρμόδιο
Υπουργό στα εξής ζητήματα:
1. Ποια μέτρα σχεδιάζει το ΥΠΑΑ&Τ και η κυβέρνηση για την
στήριξη ενός στρατηγικού για τη
χώρα προϊόντος;
2. Μελετά το Υπουργείο την απόσυρση των περσινών ποσοτήτων που είναι στις αποθήκες
στην τιμή που πουλήθηκε πέρσι
η σταφίδα, ώστε να μην επιτρέψει παιχνίδια των εμπόρων, σε
βάρος των αγροτών, με δικαιολογία τις αδιάθετες ποσότητες;
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ΛΑΓΚΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΜΑΡΜΑΡΩΝ

Mάρµαρα • γρανίτες
φυσικά πετρώµατα

Μουσών 14,
Βέλο Κορινθίας
replayctt@gmail.com

ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ
ΘΑΝΑΣΕΝΑΡΗΣ
% 2742 033260
6945 435411
6947 099281

Στρατιωτικός Ιατρός
Ψυχιατρική Κλινική 251 ΓΝΑ
Καλογεροπούλου 1 & Μαυρούλια,
Κιάτο Κορινθίας 20200
τηλ.: 2742400072 κιν.: 6983520020
glagonas@gmail.com

4η βιομηχανική επανάσταση. Απειλή ή ευκαιρία;
Γράφει ο Γιάννης Ανδρέου*

Τ

α τελευταία 11 χρόνια ήρθαμε αντιμέτωποι
με ριζικές, επώδυνες συχνά, αλλαγές˙ δημοσιονομικός εκτροχιασμός και μια πανδημική
κρίση που έπληξε βεβαιότητες και δεδομένα, όμως
έφερε στην ζωή μας ταχύτατα και αλλαγές απτόμενες
της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης. Η 1η εκβιομηχάνισε την παραγωγή, η 2η με τον ηλεκτρισμό την μαζικοποίησε, ενώ στην 3η πληροφορική και ηλεκτρονικοί
υπολογιστές την αυτοματοποίησαν. Η 4η θα μεταμορφώσει όχι μόνο την βιομηχανία και την οικονομία,
αλλά σχεδόν τα πάντα.
Αυτοματοποίηση, τεχνητή νοημοσύνη, ρομποτική,
διαδίκτυο των πραγμάτων και επιστήμη των δεδομένων θα επηρεάσουν ποικιλοτρόπως την ανθρώπινη δραστηριότητα και τις γεωπολιτικές σχέσεις. Η
υιοθέτηση τεχνολογιών της 4ης Β.Ε. θ’αλλάξει
ριζικά τον τρόπο ζωής μας, εργασία, εκπαίδευση,
περιβάλλον, υγεία, αλλαγές που πολλές απ’αυτές θα
βελτιώσουν την καθημερινότητά μας˙ θα λειτουργήσει
καταλυτικά για τις επιχειρήσεις βελτιώνοντας την παραγωγικότητα και ανταγωνιστικότητά τους.
Η βελτιστοποίηση πχ της αγροτικής παραγωγής, με
εξοικονόμηση πόρων, αποτελεί ένα παράδειγμα για το
θετικό αντίκτυπο των τεχνολογικών εξελίξεων.
Φυσικά, κάθε μεγάλη αλλαγή συνοδεύεται από
κινδύνους.
Σημαντικό πρόβλημα οι θέσεις εργασίας που θα
εξαφανίσει η εισαγωγή ρομποτικών συστημάτων στην βιομηχανία και την παραγωγική διαδικασία,
ειδικά θέσεις χαμηλών αμοιβών και εξειδίκευσης. Εκατομμύρια εργαζόμενοι θα βρεθούν χωρίς δουλειά, με
τις πιο δυσοίωνες προβλέψεις να μιλούν για το 1/5 του
σημερινού εργατικού δυναμικού παγκοσμίως το 2030.

Η αύξηση της ανεργίας, η συνακόλουθη όξυνση
των ανισοτήτων, και μεταξύ περιοχών του πλανήτη, θα
οδηγήσει σε αύξηση μεταναστευτικών ροών. Μεγάλοι
επιχειρηματικοί όμιλοι θα επιδιώξουν να μεταφερθούν
από αναπτυσσόμενες χώρες, όπου βρέθηκαν λόγω
χαμηλού εργατικού κόστους, προς χώρες με ανεπτυγμένο τεχνολογικό περιβάλλον και εξειδικευμένο
προσωπικό, με συνέπεια στρατιές ανέργων σε αναπτυσσόμενες χώρες ή με εργατικό δυναμικό χαμηλής
εξειδίκευσης να στραφούν στις πλουσιότερες χώρες
του δυτικού κόσμου, με απρόβλεπτες κοινωνικές και
γεωπολιτικές συνέπειες.
Ταυτόχρονα γεννιούνται ερωτήματα για την δημοκρατία, την ηθική, την δύναμη που συσσωρεύουν τεχνολογικοί κολοσσοί.
Ο όγκος των αποθηκευόμενων πληροφοριών και
ο τρόπος χρησιμοποίησής τους, η προστασία των
προσωπικών δεδομένων, η πρόσβαση σε αυτά, αλλά
και ζητήματα ιδιωτικότητας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων πρέπει να μας απασχολήσουν άμεσα.

Στην χώρα μας οι όποιες προσαρμογές, για να ακολουθήσουμε τις εξελίξεις, πρέπει να επικεντρωθούν σε
3 σημεία.
Πρώτον, στις επιχειρήσεις και στις επενδύσεις σε
τεχνολογία και εξοπλισμό, στην υιοθέτηση σύγχρονων
παραγωγικών διαδικασιών, μετάβαση στην ψηφιακή
εποχή, ως παράγοντα επιβίωσής τους.
Δεύτερον, ως προς τις ίδιες τις επιχειρήσεις, απαιτείται η επανακατάρτιση του προσωπικού, η απόκτηση
κατάλληλων δεξιοτήτων ανταποκρινόμενων στις αλλαγές. Οι εργαζόμενοι είναι αναπόσπαστο κομμάτι της
επιχείρησης˙ η επένδυση στις γνώσεις και στην επάρκειά τους εφόδιο στην απόκτηση συγκριτικού πλεονεκτήματος.
Πέραν των ψηφιακών δεξιοτήτων, συναισθηματική νοημοσύνη, ικανότητα επικοινωνίας, συνεργασίας,
αναλυτική σκέψη, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων
είναι σημαντικές δεξιότητες, που θα βοηθήσουν τους
εργαζομένους να αναβαθμίσουν την εργασία τους, να
ανταπεξέλθουν στις νέες απαιτήσεις.
Στοίχημα και η προσαρμογή όλων των βαθμίδων
του εκπαιδευτικού συστήματος στις εξελίξεις. Να
καταφέρουμε να δώσουμε στα παιδιά μας εργαλεία
πορείας στον απαιτητικό νέο κόσμο.
Η 4η Β.Ε. είναι ήδη εδώ, μαζί και οι αλλαγές που
φέρνει. Ας μην τις φοβηθούμε, ας προετοιμαστούμε, ας αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες, ας μην μείνουμε
πίσω. Στο χέρι μας είναι οι εξελίξεις ν’ αποτελέσουν, όχι εφαλτήριο διεύρυνσης ανισοτήτων, αλλά
παράγοντα ευημερίας και δίκαιης ανάπτυξης.
Δημοσιευτηκε στην Political
στις 10/6/2021
* Ο κ. Γιάννης Ανδρέου είναι μέλος της Κ.Π.Ε του
Κινήματος Αλλαγής και Αν. Γραμματέας του Τομέα
Κοινωνικής ένταξης και συνοχής
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ΝΕΜΕΑ
Υποβολή αιτήσεων για
τηλεοπτική κάλυψη στις
λευκές περιοχές

Ο Δήμος Νεμέας, σε συνέχεια της υπογραφής της Κοινής Υπουργικής Απόφασης
14177/14-5-2021, ανακοινώνει τη λειτουργία της πλατφόρμας για τη δράση «Λευκές
Περιοχές».
Με τη δράση «Λευκές περιοχές», 160.869
νοικοκυριά σε 4.079 οικισμούς που
βρίσκονταν εκτός τηλεοπτικής κάλυψης
αποκτούν πρόσβαση σε αυτή δωρεάν και
για διάστημα οκτώ ετών, με μια ιδιαίτερα
απλή διαδικασία.
Συγκεκριμένα, οι δικαιούχοι μπορούν μέχρι
και τις 15 Ιουλίου 2021 να υποβάλουν
αίτηση:
1.ψηφιακά στη σελίδα https://white-areas.
gov.gr χωρίς υποχρέωση επισύναψης ή
προσκόμισης δικαιολογητικών
2. Παράλληλα, διατηρείται η δυνατότητα
εξυπηρέτησης από τα κατά τόπους ΚΕΠ
(εναλλακτικά και στον 1ο όροφο του
Δημαρχείου Νεμέας).
Σ’ αυτή την περίπτωση ο αιτών θα πρέπει
να έχει μαζί του αντίγραφο Δ.Α.Τ. ή άλλο
επίσημο πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας
(διαβατήριο, άδεια παραμονής κ. α.) και
αντίγραφο λογαριασμού Δ.Ε.Κ.Ο.
Στις «Λευκές Περιοχές» του Δήμου Νεμέας
ανήκουν οι παρακάτω οικισμοί : Αηδόνια,
Αρχ. Νεμέα, Γαλατάς, Δάφνη, Δερβενάκια,
Κούτσι, Κουτσομόδι, Λεόντιο, Νεμέα, Πετρί.
Πλέον, δίχως γραφειοκρατία και άσκοπες
μετακινήσεις, οι πολίτες των απομακρυσμένων και δυσπρόσιτων περιοχών θα
μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στους
ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας.

Συνάντηση Σταματόπουλου - Πέτσα για
τη χρηματοδότηση μεγάλων έργων

Σ

Στο Υπουργείο Εσωτερικών με τον αντιδήμαρχο Γιώργο Τσολάκο
βρέθηκε ο δήμαρχος Σικυωνίων

το Υπουργείο Εσωτερικών σε συνάντηση με τον αναπληρωτή Υπουργό υπεύθυνο για την Αυτοδιοίκηση,
Στέλιο Πέτσα, βρέθηκε πριν λίγες μέρες, ο δήμαρχος
Σικυωνίων Σπύρος Σταματόπουλος.
Ο δήμαρχος, που συνοδευόταν από τον αντιδήμαρχο Οικονομικών Γιώργο Τσολάκο ευχαρίστησε τον Υπουργό για
την ένταξη στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» πρότασης
αγροτικής οδοποιίας ύψους 2,8 εκατ. ευρώ.
Επιπλέον, ο Σπύρος Σταματόπουλος είχε την ευκαιρία
να συνομιλήσει με τον υπουργό και να του αναπτύξει πλήρως και διεξοδικά το μείζον ζήτημα της ύδρευσης του Διμηνιού και των προβλημάτων που έχουν ανακύψει.
Στο πλαίσιο αυτής της συζήτησης, ο δήμαρχος Σικυωνίων κατάφερε να αποσπάσει την διαβεβαίωση του Υπουργού

ότι το έργο της υδροδότησης θα ενταχθεί στο «Αντώνης
Τρίτσης» και το πρόβλημα θα λυθεί οριστικά και δια παντός.
Παράλληλα, ο Στέλιος Πέτσας δεσμεύτηκε για την προσωρινή διευθέτηση του προβλήματος υδροδότησης του
Διμηνιού εξασφαλίζοντας έκτακτη χρηματοδότηση ειδικά
γι’ αυτό το σκοπό.
Ακόμη στη συνάντηση συζητήθηκε και το σύνολο των
προτάσεων του δήμου Σικυωνίων που σταδιακά θα αξιολογηθούν και αναμένονται και άλλα ευχάριστα νέα.
Τόσο ο δήμαρχος Σπύρος Σταματόπουλος όσο και ο
αντιδήμαρχος Γιώργος Τσολάκος ευχαρίστησαν τον αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών Στέλιο Πέτσα για την αγαστή συνεργασία και τη θέρμη με την οποία ανταποκρίθηκε
στις ανάγκες και τα αιτήματα του δήμου Σικυωνίων.

∆ΙΑΘΕΤΟΥΜΕ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ
ΠΟ∆ΗΛΑΤΑ

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

ΤΗΛ.: 27410

51862, ΚΙΝ.: 6984 186818

E-MAIL: evzorbas@gmail.com
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ΝΕΜΕΑ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Δε μπα να λέει ο Πέτσας!
Εντείνονται
τα σενάρια ότι κλείνει
το υποκατάστημα
της Τράπεζας
Ανησυχία στην τοπική κοινωνία της
Νεμέας επικρατεί τις τελευταίες ημέρες,
καθώς εντείνονται τα σενάρια κλεισίματος της Τράπεζας Πειραιώς.
Τις προηγούμενες εβδομάδες, στην
πόλη βρέθηκε ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών κ. Στέλιος Πέτσας,
όπου συναντήθηκε με τον Δήμαρχο,
κ. Κώστα Φρούσιο, με τον οποίο
συζήτησε και το φλέγον ζήτημα / θέμα
του υποκαταστήματος της Τράπεζας
Πειραιώς στην Νεμέα. Όπως τόνισε ο
Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών
“Καμία τράπεζα δεν φεύγει από έδρα
του Δήμου και δεν κλείνει η τράπεζα
Πειραιώς στην Νεμέα”.
Ωστόσο, ο Δήμαρχος Νεμέας κος
Φρούσιος κρούει τον κώδωνα του
κινδύνου για ενδεχόμενο κλείσιμο
του υποκαταστήματος της Τράπεζας
Πειραιώς. Όπως τονίζει ο ίδιος, θα
δημιουργηθεί μεγάλο πρόβλημα, διότι
πολίτες ακόμη και από όμορο νομό,
όπως της Αργολίδας, πραγματοποιούν
τις συναλλαγές τους και οτιδήποτε
χρειάζονται στο υποκατάστημα της
Νεμέας. Οι κάτοικοι της Νεμέας είναι
απεγνωσμένοι γιατί σε περίπτωση
που επιβεβαιωθούν τα σενάρια αυτά,
το πλησιέστερο κατάστημα θα απέχει
τουλάχιστον 1 ώρα.
Πηγή: korinthostv.gr
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Συνέδριο για την Τοπική Αυτοδιοίκηση
θα φιλοξενήσει η Κόρινθος
Το 3ήμερο Επιστημονικό Συνέδριο υλοποιείται
από την Παρασκευή 2 έως την Κυριακή 4 Ιουλίου 2021

Η

Κόρινθος και ο Δήμος Κορινθίων ετοιμάζονται
να φιλοξενήσουν το τριήμερο 2-4 Ιουλίου το
Επιστημονικό Συνέδριο «Αναπτυξιακή Προοπτική με Δημοσιονομικό Έλεγχο στους ΟΤΑ». Στο
συνέδριο θα παραστούν πλέον των 120 ομιλητών και
400 συμμετεχόντων με στόχο την κατάθεση και ανταλλαγή γνώσης, τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών.
Στην κοινή συνέντευξη τύπου του Δημάρχου Κορινθίων κ.Βασίλη Νανόπουλου και του Προέδρου της Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης» κ.Μιχάλη Χρηστάκη που δόθηκε
την Παρασκευή 11 Ιουνίου, ο δήμαρχος Κορινθίων τόνισε πως:
«Ο Δήμος Κορινθίων βαδίζει σε δρόμους εξωστρέφειας. Το συνέδριο σας είναι ορόσημο σε επίπεδο γνώσης,

εκπαίδευσης και καλών πρακτικών και το υποδέχομαι με
μεγάλη χαρά. Έρχεται δε σε μια ιδιαίτερη περίοδο σημαντικών μεταρρυθμίσεων που έγιναν, αξιοποιούνται και
σχεδιάζονται από την κυβέρνηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση και αποτελεί για την πόλη και το δήμο μας ουσιαστική οικονομική, πολιτική και διοικητική παρέμβαση».
Παράλληλα, δεσμεύτηκε για την άρτια διοργάνωσή του
αλλά και φιλοξενία αφού το πρόγραμμα δεν περιλαμβάνει μόνο εργασίες αλλά κλείνει μέσα του πολιτιστικές και
καλλιτεχνικές δράσεις.
«Θα φροντίσουμε η Κόρινθος να «πάει παντού». Αιρετοί, τεχνοκράτες, υπηρεσιακά στελέχη θα βρεθούν εδώ για
ανταλλαγή γνώσης και καλών πρακτικών παράλληλα όμως
θα δημιουργήσουν ένα city branding   που στα επόμενα
χρόνια θα δώσει στο δήμο και την πόλη προστιθέμενη αξία.
Ευχαριστώ θερμά τον Δήμαρχο για την αποδοχή της συνδιοργάνωσης και βεβαίως τον Γ.Γ του δήμου για  την άριστη
συνεργασία στον τομέα της προετοιμασίας. Οι εργασίες του
Συνεδρίου θα συμβάλουν καταλυτικά στην υποστήριξη αιρετών, τεχνοκρατών και υπηρεσιακών στελεχών των ΟΤΑ,
ο Κλεισθένης επικεντρώνει τον στόχο του στην φράση: Η
Γνώση είναι Δύναμη – Η Τεχνογνωσία είναι Προστασία»
ανέφερε ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Γ.Γ
Τ.Α κ.Μιχάλης Χρηστάκης.
Το 3ήμερο Επιστημονικό Συνέδριο υλοποιείται από
την Παρασκευή 2 έως την Κυριακή 4 Ιουλίου 2021, και
φιλοξενείται την πρώτη ημέρα στο Δημοτικό Θέατρο
Κορίνθου, την δεύτερη στο 4ο Λύκειο Κορίνθου και
την τρίτη ημέρα στο Δημαρχείο Κορίνθου. Επιπρόσθετα, αποτελεί την 2η Ετήσια Συνάντηση Προϊσταμένων
Οικονομικών Υπηρεσιών (ΠΟΥ) των 332 Δήμων της χώρας, και με την έναρξη των εργασιών του, θα τεθεί σε
λειτουργία το «Ψηφιακό Δίκτυο Τεχνογνωσίας των ΠΟΥ».
Στο Συνέδριο συμμετέχουν ως Ομιλητές και Συντονιστές αιρετοί και τεχνοκράτες (Δήμαρχοι, Γενικοί Γραμματείς Δήμων & Εκτελεστικοί Γραμματείς Περιφερειών,
Αντιδήμαρχοι, Μέλη Δημοτικών Συμβουλίων, Επιστημονικοί και Ειδικοί Σύμβουλοι και Συνεργάτες ΟΤΑ), υπηρεσιακά στελέχη της Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ Βαθμού,
καθώς και στελέχη Υπουργείων με συναφείς αρμοδιότητες με τους ΟΤΑ.

Γνώμη
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11 χρόνια "Γαλάζια Σημαία" στις παραλίες
Κοκκωνίου και Βραχατίου
Ο Δήμος Βέλου-Βόχας λαμβάνει επί 11 συναπτά έτη την βράβευση αυτή για τις παραλίες του
κι αυτό είναι το επιστέγασμα σημαντικής δουλειάς και προτεραιοτήτων

Σ

υμπληρώθηκαν φέτος 11 χρόνια κατά τα
οποία, χωρίς διακοπή, κάθε χρόνο, ανελλιπώς, ο Δήμος Βέλου Βόχας βραβεύεται με 2
γαλάζιες σημαίες για τις παραλίες Βραχατίου
και Κοκκωνίου. Το πρόγραμμα "Γαλάζια Σημαία" το
οποίο αποτελεί διεθνώς οικολογικό σύμβολο ποιότητας των ακτών, ως θεσμός ξεκίνησε το 1987 και έχει
αξιολογηθεί ως σημαντική παράμετρος για την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής του δήμου Βέλου-Βόχας.
Είναι κατανοητό βέβαια, ότι το γεγονός ότι ο δήμος
Βέλου-Βόχας λαμβάνει επί 11 συναπτά έτη την βράβευση αυτή για τις παραλίες του είναι επιστέγασμα
σημαντικής δουλειάς και προτεραιοτήτων.
Φέτος, στις παραλίες του δήμου πραγματοποιήθηκαν,
όπως κάθε χρόνο, εργασίες επισκευών και συντήρησης από τα συνεργεία των τεχνικών υπηρεσιών, σε
συνεργασία με το δημοτικό λιμενικό ταμείο Βόχας,
προκειμένου να είναι έτοιμες να υποδεχθούν τους
δημότες αλλά και τους επισκέπτες την καλοκαιρινή
περίοδο.
Πιο συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκαν εργασίες
ελαιοχρωματισμών (παγκάκια, ρείθρα πεζοδρομίων), επισκευή και συντήρηση στις ντουζιέρες, καλλωπισμός – κλάδεμα δέντρων, τοποθέτηση προστατευτικού κιγκλιδώματος (κάγκελο) για την προστασία
πεζών, πρασίνου και παραλιακού πεζόδρομου, ενώ
τις επόμενες ημέρες ολοκληρώνεται η διαμόρφωση
προστατευμένου χώρου για τα γήπεδα beach volley.
Για ακόμη μία χρονιά στη διάθεση των δημοτών αλλά

και των επισκεπτών του δήμου Βέλου-Βόχας βρίσκονται τα 2 αμαξίδια θαλάσσης στις καθορισμένες
θέσεις τόσο στις παραλίες Βραχατίου και Κοκκωνίου.
Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Βόχας και ο Δήμος
Βέλου-Βόχας από κοινού έχουν προβεί στην κατασκευή ειδικών διαδρόμων με σκοπό την πρόσβαση
στη θάλασσα και τα ντουζ.
Ο παραπάνω εξοπλισμός διατίθεται καθημερινά από
τις 10.00 π.μ. -13.00 και από τις 17.00 -20.00 και κατό-

πιν επικοινωνίας στα τηλέφωνα:
• 6946236303 Δαληβίγκας Γιώργος – Πρόεδρος Λιμενικού Ταμείου Βόχας
• Επίσης καθημερινά από τις 10.00 π.μ. – 18.00 εξυπηρετεί ο ναυαγοσώστης που βρίσκεται στο Βραχάτι
• 2741360520 – Γραφείο Δημάρχου (ώρες λειτουργίας του Δήμου 7.00-15.00)

ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟ

Ι. Π. ΔΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΓΡΑΕΡΙΟ
ΑΣΣΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΗΛ. 27410 87149

10 Δήμος Κορινθίων
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Με μέσα και εξοπλισμό ενισχύει ο δήμος Κορινθίων
την υπηρεσία καθαριότητας
Β.Νανόπουλος: Είστε η εικόνα του δήμου, είμαι στο πλευρό σας για ό,τι χρειάζεσθε

Συνάντηση με τους εργαζομένους
του τμήματος καθαριότητας πραγματοποίησε ο Δήμαρχος Κορινθίων
Βασίλης Νανόπουλος.
Συγκεκριμένα βρέθηκε στο εργοτάξιο της Αδειμάντου με στόχο να
ευχαριστήσει όλους για την εργασία
και της συνέπεια τους που έχουν σαν
αποτέλεσμα την αναβάθμιση της καθαριότητας στο σύνολο του δήμου
Κορινθίων.
Οι εργαζόμενοι με τη σειρά τους

ευχαρίστησαν το Δήμαρχο για τις νέες
στολές που πρόσφατα παρέλαβαν και
πλέον χρησιμοποιούν αλλά και για τα
μέσα τα οποία τους έχουν διατεθεί
προκειμένου να κάνουν καλύτερα,
ευκολότερα και ασφαλέστερα την
δουλειά τους.
Η συνάντηση διήρκησε πλέον της
μισής ώρας. Παρέστησαν επίσης Διευθυντές και Προϊστάμενοι, ο Πρόεδρος των εργαζομένων, οι σύμβουλοι
περιβάλλοντος και ο Αντιδήμαρχος

ΨΙΛΙΚΑ - ΜΑΝΑΒΙΚΗ

Περιγιάλι Κορινθίας
τηλ. 27410 89385 - 698 293 9603

Καθαριότητας Δημήτρης Μπίτζιος.
Ο Δήμαρχος δεν παρέλειψε να
αναφερθεί στο ζήτημα του γάλακτος
και των οφειλών που απασχολούν
τους εργαζόμενους, και ανέφερε
πως σύντομα θα υπάρξει οριστική τακτοποίηση.
Ενημέρωσε όλους πως σε λίγες
εβδομάδες παραλαμβάνονται 8 νέα
οχήματα αποκομιδής σε ενίσχυση
των υπαρχόντων και δεσμεύτηκε
πως ανάλογη μέριμνα, σε μέσα, εξο-

πλισμό και στολές θα υπάρξει για όλα
τα τμήματα.
«Η ομαδική δουλειά φέρνει το καλό
αποτέλεσμα, οι πολίτες το βλέπουν και
το αναγνωρίζουν και γι αυτό όχι μόνο
σας ευχαριστώ όλους αλλά και δεσμεύομαι πως θα έχετε ότι χρειάζεστε
προκειμένου να κάνετε την δουλειά
σας  με ασφάλεια και μεγαλύτερη ευκολία επιτυγχάνοντας το βέλτιστο αποτέλεσμα» ανέφερε χαρακτηριστικά ο
Δήμαρχος.

Γνώμη
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Δήμος Σικυωνίων: Μια εγκεκριμένη και μια αναμενόμενη
χρηματοδότηση για την υδροδότηση του Διμηνιού

Ευχάριστες ειδήσεις είχε το Σάββατο 12 Ιουνίου
για το δήμο Σικυωνίων. Οι προσπάθειές μας για την
εξασφάλιση έκτακτων χρηματοδοτήσεων για το
πρόβλημα της υδροδότησης του Διμηνιού, έπιασαν τόπο.
Εγκρίθηκε από το Υπουργείο Υποδομών το
ποσό των 500.000€ για την αποκατάσταση της
υδροδότησης της κοινότητας Διμηνιού, το οποίο
μαζί με την έκτακτη χρηματοδότηση που αναμένεται από το Υπουργείο Εσωτερικών, θα αποκαταστήσουν την υδροδότηση της Κοινότητας, έως
ότου ολοκληρωθεί το μεγάλο έργο που θα λύσει

οριστικά το πρόβλημα.
Το ευχάριστο νέο ανακοινώθηκε σε συνάντηση
που είχε ο δήμαρχος Σικυωνίων Σπύρος Σταματόπουλος με τον υφυπουργό Περιβάλλοντος
Νίκο Ταγαρά, τον οποίο ευχαρίστησε διότι συνέβαλε τα μέγιστα για την εξασφάλιση της χρηματοδότησης.
Παράλληλα στη συνάντηση έγινε εκτενής συζήτηση για τα έργα που προγραμματίζονται ή και
εκτελούνται στο δήμο Σικυωνίων, τα οποία εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Νίκου Ταγαρά και
αφορούν τα Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια, απο-

χετευτικά, ύδρευση, αντιπλημμυρικά, διάβρωση ακτών, διαχείρισης των υδάτων της λίμνης
Στυμφαλίας και του φράγματος Ασωπού, σχέδια διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας, κ.ά.
Ο Νίκος Ταγαράς, έχοντας πολυετή εμπειρία ως
αυτοδιοικητικός, κατανοεί απόλυτα τα προβλήματα
που ανακύπτουν στην αυτοδιοίκηση και είναι πάντα πρόθυμος να βοηθήσει στην επίλυσή τους.
«Τον ευχαριστούμε θερμά, για την άμεση και ουσιαστική ανταπόκρισή του και την αμέριστη στήριξη
στο Δήμο», σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση
του δήμου Σικυωνίων.

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
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Επιτέλους! Λύση στο πρόβλημα της διάβρω
Επιτόπου
βρέθηκε
ο Τάσος
Γκιολής,
επιβλέποντας
την έναρξη
των εργασιών
σε ένα έργο
που φέρει τη
σφραγίδα του
– Δικαίωση
για τον Αννίβα
η έναρξη των
εργασιών

Σ

το Βραχάτι και συγκεκριμένα στις ανατολικές
ακτές του, στην περιοχή της Σαμούτανης,
βρέθηκε ο αντιπεριφερειάρχης Κορινθίας
Τάσος Γκιολής. Η επίσκεψη σηματοδότησε και την
έναρξη των εργασιών για την αντιμετώπιση της διάβρωσης, του τόσο σημαντικού έργου, με το οποίο
θα αποκατασταθεί η ακτογραμμή στην περιοχή.
Στο συγκεκριμένο σημείο το πρόβλημα της διάβρωσης των ακτών, η εισχώρηση της θάλασσας στη
στεριά χρόνο με το χρόνο έπαιρνε μεγαλύτερες
διαστάσεις και εκτός του γεγονότος ότι είχαν κυριολεκτικά «εξαφανιστεί» εντελώς οι παραλίες,
την ίδια στιγμή η παραλιακή οδός είχε καταστεί
επικίνδυνη από τα υπόσκαφα φαγώματα που δημιουργούσε η θάλασσα.
Το έργο, που ξεκίνησε να εκτελείται και αναμέ-

νεται να εξασφαλίσει το βέλτιστο βαθμό προστασίας της παράκτιας ζώνης, αφορά στην τοποθέτηση
συρματοκιβωτίων για την προστασία των ακτών,
της οικιστικής περιοχής, αλλά των τουριστικών
και εμπορικών επιχειρήσεων που αναπτύσσονται
κατά μήκος της παραλιακής της Σαμούτανης.

Έργο με τη σφραγίδα Γκιολή
Η περιφερειακή αρχή Νίκα αντιμετώπισε με
σοβαρότητα και ταχύτητα ένα χρόνιο, ολοένα και
αυξανόμενο πρόβλημα της κορινθιακής ακτογραμμής. Για την υλοποίηση των παρεμβάσεων έργο
έχει εξασφαλιστεί το ποσό των 2,8 εκατ. ευρώ
και οι εργασίες προχωρούν με ταχείς ρυθμούς.
Αναμφισβήτητα το έργο που υλοποιείται φέρει
τη σφραγίδα του Τάσου Γκιολή, ο οποίος λειτουρ-

γώντας σε πνεύμα συνεργασίας με όλους τους
δημάρχους των παραλιακών δήμων, προώθησε
το κρίσιμο ζήτημα, που αποτελούσε πάγιο αίτημα
της τοπικής κοινωνίας επί σειρά ετών.
Η αναχαίτιση της διάβρωσης των ακτών του Κορινθιακού αποτελεί ζωτικής σημασίας έργο το οποίο θα
προστατέψει επιτέλους τόσο τις υποδομές (οδικό δίκτυο, δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης κλπ) όσο και τις
ιδιωτικές περιουσίες, μετά από χρόνια αδιαφορίας
της προηγούμενης περιφερειακής αρχής.
Ιδιαίτερα ικανοποιημένος από την έναρξη των
εργασιών εμφανίστηκε ο δήμαρχος Βέλου-Βόχας
Αννίβας Παπακυριάκος, ο οποίος επί σειρά ετών
πίεζε για την πραγματοποίηση έργων ανάσχεσης της
διάβρωσης τόσο των ανατολικών όσο και των δυτικών ακτών του δήμου του.

Ποσειδώνος 19 - ΚΙΑΤΟ

food • coffee • drink & more...
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ωσης στις ακτές της Σαμούτανης Βραχατίου

Δικαίωση Αννίβα τα έργα για την αντιμετώπιση της διάβρωσης των ακτών
Η αντιμετώπιση της διάβρωσης των ακτών του νότιου
Κορινθιακού, των ακτών δηλαδή των δήμων της Κορινθίας αποτελεί αναμφισβήτητα ένα μείζον ζήτημα, το οποίο
επί σειρά ετών μονοπωλούσε σχεδόν, τόσο τις στήλες της
επικαιρότητας όσο και την ατζέντα των συζητήσεων των
δημάρχων με την περιφερειακή αρχή.
Μεταξύ αυτών, θυμόμαστε όλοι την αγωνία και την
ένταση με την οποία έβαζε το θέμα ο δήμαρχος ΒέλουΒόχας Αννίβας Παπακυριάκος σε κάθε ευκαιρία, αφού
στο δήμο του παρατηρούνται σημαντικά προβλήματα που
χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης.
Συγκεκριμένα, όπως ο ίδιος σε πολλές περιπτώσεις
είχε αναλύσει τρία σημεία που ήταν και παραμένουν πολύ
επικίνδυνα:
Ένα τμήμα 800 περίπου μέτρων μέτρων στο ανατολικό
Βραχάτι, δηλαδή στη Σαμούτανη, όπου έχει «φαγωθεί»
ο δρόμος και είναι επικίνδυνο για τα διερχόμενα οχήματα,
Ένα κομμάτι δρόμου 500 μέτρων περίπου στο Κοκκώνι και κάτω από το παραθαλάσσιο πεζοδρόμιο, όπου
έχουν δημιουργηθεί υπόσκαφα φαγώματα
Και ένα τρίτο κομμάτι δρόμου στο ύψος του παλιού
ξενοδοχείου «Άντζελα» επίσης στο Κοκκώνι, όπου η

θάλασσα έχει εισχωρήσει σημαντικά και κινδυνεύει να
καταστρέψει ακόμη και το δρόμο.
Ποιος δεν θυμάται τις αλλεπάλληλες επισκέψεις, τις
πιέσεις και τις δηλώσεις του δημάρχου Βέλου-Βόχας
στην Περιφέρεια – τόσο στην εποχή Τατούλη, όσο και στην
παρούσα περίοδο Νίκα – στην προσπάθειά του να βρει
λύσεις στο πρόβλημα, δεδομένου ότι η νομοθεσία δεν
δίνει το δικαίωμα στο δήμο τον ίδιον να επέμβει.
Τελικά, οι φωνές και οι εκκλήσεις του φαίνεται ότι
εισακούστηκαν από την περιφερειακή αρχή Νίκα και τον
αντιπεριφερειάρχη Τάσο Γκιολή και έτσι τον περασμένο
Φεβρουάριο ο αντιπεριφερειάρχης Κορινθίας έκανε αυτοψία στις προαναφερθείσες περιοχές, διαπιστώνοντας
ιδίοις όμμασι το μεγάλο πρόβλημα.και αναγνωρίζοντας
την τεράστια ανάγκη να ξεκινήσει το έργο από αυτά τα
τρία σημεία τα οποία είχαν καταστεί επικίνδυνα για διέλευση πεζών και οχημάτων.
Η έναρξη των εργασιών πριν λίγες μέρες αναμφισβήτητα αποτελεί το επιστέγασμα της δικαίωσης
Αννίβα, του μακρού και
επίμονου αγώνα του για

την πραγματοποίηση του συγκεκριμένου έργου, που θα
προστατέψει αφενός το οδικό δίκτυο και τις υποδομές
στην περιοχή, αφετέρου τις περιουσίες των πολιτών που
κινδυνεύουν από τη διαρκή διάβρωση.
Ουσιαστικός για άλλη μια φορά και αποτελεσματικός
με έναν αθόρυβο τρόπο, ο δήμαρχος Βέλου-Βόχας δεν
παραλείπει να τονίσει ότι η διάβρωση των ακτών στον
Κορινθιακό αποτελεί ένα μείζον ζήτημα που πρέπει να
λυθεί συνολικά για όλο το μήκος των ακτών του και όχι
αποσπασματικά.
Και ενώ οι εργασίες αυτές οπωσδήποτε θα ανακουφίσουν και θα προστατέψουν τη δημόσια και ιδιωτική περιουσία, καλό είναι να μην ξεχνάμε ότι έχουν πεπερασμένο
χρόνο ζωής, δίνουν όμως το απαραίτητο χρονικό περιθώριο ώστε να εφαρμοστούν λύσεις μακροπρόθεσμες και
πιο αποτελεσματικές για τη συνολική αντιμετώπιση του
προβλήματος.

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 ΒΟΗΘΕΙΑ
Κ Ο ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
Ρ Ι Ν Θ Ι Α Σ
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!!!

Cafe_cocktail_resto
ΦΟΡΤΗΓΑΚΙΑ

Παραλία Βραχατίου
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

ΚΛΑΡΚ

Always the sun
& 2741 055850
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Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Σπ. Καραβάς: Η άμεση προτεραιότητα για τον Πευκιά είναι ένα σύγχρονο
δίκτυο άρδευσης και πυρόσβεσης και όχι η αισθητική αναβάθμιση
Τις ενστάσεις του καταθέτει ο δημοτικός σύμβουλος της αντιπολίτευσης και επικεφαλής δημοτικής
παράταξης Σπύρος Καραβάς, για την
διάθεση 800.000€ για την αισθητική
αναβάθμιση του Πευκιά (ιδέ σελ. 18).
Συγκεκριμένα ο Σπύρος Καραβάς
αναφέρει πως «η χρηματοδότηση των
οκτακοσίων χιλιάδων ευρώ για τον
Πευκιά μας, που όλοι σε αυτόν μεγαλώνουμε, αθλούμαστε και διασκεδάζουμε,
έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά χρηματοδοτήσεων και έργων της περιφέρειας στον δήμο μας τον τελευταίο καιρό,
τις οποίες χαιρετίζουμε με ικανοποίηση.
Γύρω από το έργο αυτό έχει στηθεί από
την δημοτική αρχή ένα επικοινωνιακό
γαϊτανάκι άνευ προηγουμένου».
Συνεχίζοντας την τοποθέτησή του ο
δημοτικός Σύμβουλος Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης αναφέρει:
«Η άμεση προτεραιότητα για τον
Πευκιά μας είναι ένα σύγχρονο και
αποτελεσματικό δίκτυο άρδευσης και
πυρόσβεσης, παρά οι οποιεσδήποτε
αισθητικές παρεμβάσεις “ακούγονται”
και δεν δικαιολογούν το μέγεθος της
χρηματοδότησης. Μιλάμε για αισθητικό
δάσος όπου οι όποιες ανθρωπογενείς
παρεμβάσεις και κατασκευές θέλουν
μεγάλη προσοχή. Αλλά για άλλη μια
φορά θα γίνουν έργα στον σημαντικότερο πνεύμονα της πόλης μας χωρίς αυτές
να έχουν συζητηθεί ποτέ στο πλήρως
απαξιωμένο δημοτικό συμβούλιο.
Η βασικότερη όμως διαφωνία
μας με την πανηγυρίζουσα δημοτική αρχή είναι ακριβώς οι προτεραιότητες που έχουμε ως δήμος και η
ιεράρχηση των έργων που γίνεται,
χωρίς συλλογικές αποφάσεις και
δημοκρατικές διαδικασίες. Για παράδειγμα 800 χιλιάδες ευρώ κόστισε στον
“Φιλόδημο” ο δρόμος για Μάρκασι της

προηγούμενης δημοτικής αρχής και ένα
ολόκληρο χωριό “είδε άσπρη μέρα”…
Με τα χρήματα αυτά θα μπορούσαμε να κατασκευάζαμε το δίκτυο για να
πιούν νερό οι Μελισσιώτες από το Θροφαρί, λιμνοδεξαμενή στα Γελινιάτικα για
να ποτίσει όλος ο κάμπος που στερεύει
από νερό, λιμνοδεξαμενή στο Σκουπαίικο ή στα Ροζενά με το αρδευτικό νερό να
είναι για εμάς πρώτη προτεραιότητα, θα
μπορούσαμε να αναπλάσουμε τον κεντρικό δρόμο των Τρικάλων ως ναυαρχίδα του τουρισμού μας, να κατασκευάσουμε τη γέφυρα στο Ζαχολίτικο ποταμό
(που ούτε μελέτη δεν υπάρχει ακόμα)
για να να ανοίξει ο δρόμος επιτέλους
για τον περιφερειακό του Δερβενίου ή
να ανακατασκευάσουμε τις πλατείες στο
Ξυλόκαστρο και στο Δερβένι, που ακόμα
δεν έχουμε συζητήσει ούτε καν τις μελέτες αυτών ως αρχιτεκτονική πρόταση.
Θα μπορούσαμε να αντικαταστήσουμε
κάποιες από τις υπολοιπόμενες 5000
λάμπες επί συνόλου 7000 του οδοφωτισμού με λάμπες τεχνολογίας led γλιτώνοντας το δάνειο των 4 εκατ ευρώ που
κυοφορείται και χρήματα από τα ταμεία
του δήμου κάθε μήνα προς τη ΔΕΗ…

Πολλά μπορούσαμε να κάνουμε με
τα χρήματα αυτά. Προφανώς είναι
θέμα προτεραιοτήτων και δημοκρατικών και συλλογικών διαδικασιών
που δεν αφορούν καθόλου αυτήν
την δημοτική αρχή. Και κυρίως πως
αντιλαμβάνεσαι την έννοια της ισόρροπης ανάπτυξης στον δήμο μας,

ανάμεσα στην Ευρωστίνη και το Ξυλόκαστρο, τα χωριά και την πόλη μας.
Τουλάχιστον πιάνουν τόπο οι σύμβουλοι και οι επικοινωνιολόγοι που πληρώνουμε όλοι εμείς για να παρουσιάζουν
ωραιοποιημένη την εικόνα μιας πολυέξοδης, αυτάρεσκης και αλαζονικής δημοτικής αρχής ως τώρα», καταλήγει.

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Κοινωνία
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Διανομές προϊόντων ΤΕΒΑ
σε όλη την Κορινθία

Στο Κιάτο η διανομή θα γίνει 23 και 24 Ιουνίου, ενώ στο Βέλο
η διανομή θα γίνει στο Δημοτικό Στάδιο την Πέμπτη 24 Ιουνίου
Προ των πυλών βρίσκεται η δεύτερη, για το 2021,
διανομή βασικών προϊόντων ΤΕΒΑ από το Δήμο
Σικυωνίων που αφορά στην ενίσχυση 678 νοικοκυριών. Η διανομή έχει προγραμματιστεί να λάβει
χώρα στο Κιάτο την Τετάρτη 23 και την Πέμπτη 24
Ιουνίου 2021, στο τέρμα της οδού Κανελλοπούλου, και αφορά σε όσους δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΚΕΑ) έχουν
δηλώσει ότι επιθυμούν να συμμετέχουν και στο
πρόγραμμα ΤΕΒΑ.
Αυτό σημαίνει ότι και αυτή τη φορά περισσότεροι από 1300 συμπολίτες μας θα υποστηριχθούν
με 17 διαφορετικά προϊόντα βασικής διατροφής και
προσωπικής υγιεινής, μέσω του προγράμματος
«Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του
Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους
(FEAD/TEBA)».
Αναλυτικά τα προϊόντα τα οποία θα διανεμηθούν
είναι: κρέας (βόειο, χοιρινό και κοτόπουλο),
ελαιόλαδο, όσπρια (φακές και φασόλια), ζάχαρη, φέτα, ζυμαρικά, χυμό τομάτας, γάλα, είδη
βρεφικής διατροφής, καθαριστικά και είδη ατομικής υγιεινής.
Οι δικαιούχοι θα ειδοποιηθούν ατομικά με γραπτό μήνυμα στο κινητό τους τηλέφωνο για την
ημερομηνία και την ακριβή ώρα διανομής.
Η ειδοποίηση είναι προσωπική και ισχύει
μόνο για τη συγκεκριμένη ημέρα ώρα και σημείο διανομής.
Οι δικαιούχοι που θα λάβουν ειδοποίηση χρειάζεται να έχουν μαζί τους:
α) αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο και
β) την αίτηση ένταξής τους στο πρόγραμμα
«ΚΕΑ»
Σε περίπτωση που ο ωφελούμενος αδυνατεί να
προσέλθει την ημέρα διανομής, τα τρόφιμα μπορεί
να παραλάβει μέλος της οικογένειας του, με την
αίτησή του και την ταυτότητα του. Σε διαφορετική
περίπτωση (άλλο συγγενικό ή φιλικό πρόσωπο),
απαιτείται εξουσιοδότηση με το γνήσιο της υπογραφής του ωφελούμενου.
Προς αποφυγή συνωστισμού για αποφυγή μετάδοσης οποιασδήποτε αναπνευστικής λοίμωξης, οι
δικαιούχοι παρακαλούνται:
• Να τηρούν αυστηρά τις ώρες προσέλευσης
που αναφέρονται στο γραπτό μήνυμα (sms) που
έχουν λάβει ατομικά στο κινητό τους τηλέφωνο.
• Να φορούν υποχρεωτικά μάσκα (αν είναι δυνατόν διπλή).
• Να κρατούν τις αποστάσεις στην ειδική σήμανση στους χώρους αναμονής και παραλαβής
κατά τη διάρκεια της διανομής.
Να εφαρμόζουν γενικότερα, ΟΛΑ τα μέτρα που
αφορούν στην προάσπιση της Δημόσιας Υγείας.
Για περισσότερες πληροφορίες οι δικαιούχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου, τηλ.: 27423 60125 (κα Τρίγκα) και 27423 60117 (κα Γκαβάγια).

Διανομή και στο Βέλο από την "Ανέλιξη"
Tο N.Π.Δ.Δ. «ΑΝΕΛΙΞΗ» του Δήμου Βέλου - Βόχας ως Εταίρος της Κοινωνικής Σύμπραξης ΠΕ Κο-

ρινθίας υλοποιεί δράσεις του ΕΠ Επιχειρησιακού
Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής
Συνδρομής, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο
Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους απόρους (ΤΕΒΑ/
Fead) στα πλαίσια των Αποκεντρωμένων προμηθειών, καλεί τους δικαιούχους του Κοινωνικού
Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) που έχουν

επιλέξει να είναι και ωφελούμενοι του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής
Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για
τους Απόρους (ΤΕΒΑ/ Fead), να προσέλθουν για την
παραλαβή προϊόντων την Πέμπτη 24/06/2021 και
ώρες 9:00 π.μ. έως 12:00 μ.μ., στο Δημοτικό
Στάδιο Βέλου.

16 Δήμος Βέλου-Βόχας
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Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Δημιουργική Απασχόληση
μαθητών κατά τη διάρκεια
των καλοκαιρινών διακοπών

Συσκέψεις με δημάρχους για
την άρδευση στην Κορινθία

Τ

Ο

Δήμος Βέλου Βόχας και το
ΝΠΔΔ “ΑΝΕΛΙΞΗ“ συνεχίζουν και το φετινό καλοκαίρι
το πρόγραμμα “Δημιουργική Απασχόληση μαθητών κατά τη διάρκεια των
καλοκαιρινών διακοπών“
Το Πρόγραμμα θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 28 Ιουνίου και θα διαρκέσει έως
και την Παρασκευή 6 Αυγούστου και
θα εφαρμοστεί στο κλειστό γυμναστήριο “Γ. Τριαντάφυλλος“ στο Βραχάτι
και στο κλειστό του Βέλου και αφορά
παιδιά ηλικίας 5 έως και 14 ετών.
Καθημερινά, από τις 08:30 έως και τις
13:30, τα παιδιά θα απασχολούνται δημιουργικά σε διάφορες δραστηριότητες όπως θεατρικά δρώμενα, μουσική,
χορός, γυμναστική, ζωγραφική κ.λ.π.

Σκοπός του προγράμματος είναι τα
παιδιά να ξεκουραστούν αρχικά από
τις σχολικές τους υποχρεώσεις, να
δημιουργήσουν νέες φιλίες και να περάσουν τις ώρες τους δημιουργικά και
ευχάριστα.
Οι αιτήσεις συμμετοχής έχουν ήδη
ξεκινήσει και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώνουν συμμετοχή καθημερινά μέχρι και την Παρασκευή 25
Ιουνίου στο κοινοτικό κατάστημα Βραχατίου στο τμήμα του ΝΠΔΔ “ΑΝΕΛΙΞΗ“, στο Δημαρχείο στο Ζευγολατιό
στο γραφείο Δημάρχου και στο Δημαρχείο στο Βέλο στο τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής ή στα τηλέφωνα
2741360520, 2741050421
και 2742360309

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

ρεις συσκέψεις για τα αρδευτικά έργα και την λειτουργία
των ΤΟΕΒ στην Π.Ε. Κορινθίας
πραγματοποιήθηκαν χθες Πέμπτη 17
Ιουνίου, με πρωτοβουλία του αντιπεριφερειάρχη Εγγείων Βελτιώσεων και
Αγροτικών Θεμάτων Νίκωνα Τζινιέρη
και σε συνεργασία με την ΔΑΟΚ της
Π.Ε. Κορινθίας.
Στις συσκέψεις, που έγιναν στο Βέλο,
στο Ξυλόκαστρο και στη Λυκοποριά, με τη συμμετοχή υπηρεσιακών
παραγόντων της Περιφέρειας, αλλά
και πρωτοβάθμιων αυτοδιοικητικών
στελεχών, έγινε ενημέρωση από τον
Ν. Τζινέρη για τις αλλαγές που γίνονται στην λειτουργία των ΥΕΒ και στον
τρόπο άρδευσης, ενώ από την πλευρά

του ο αντιπεριφερειάρχης Κορινθίας
Τάσος Γκιολής, παρόντος και του αντιπεριφερειάρχη Υποδομών Κορινθίας
– Αργολίδας Χάρη Βυτινιώτη, αναφέρθηκε στην κατάσταση των έργων
άρδευσης.
Από όλους τους παριστάμενους έγιναν
τοποθετήσεις για τα προβλήματα του
αντιμετωπίζουν και δόθηκαν οι σχετικές απαντήσεις. Επίσης αναφέρθηκαν
και προτάσεις για την πιο αποτελεσματική λειτουργία της άρδευσης.
Οι εκπρόσωποι της Περιφέρειας επισκέφθηκαν την δεξαμενή του ΑΟΣΑΚ
στο Βέλο και την λιμνοδεξαμενή στην
περιοχή Ανω Πιτσά και ενημερώθηκαν επί τόπου.

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Περιβάλλον
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Έρημος ο Ισθμός και η Κόρινθος το 2070!
Η κλιματική αλλαγή επελαύνει και στη χώρα μας με δραματικές συνέπειες – Τι προβλέπει
η έρευνα της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Αλλαγή του Κλίματος του ΟΗΕ –
Συγκριτικοί χάρτες μεταξύ του σήμερα και της πρόβλεψης για το 2070

17 Ιουνίου, Παγκόσμια Ημέρα Ερημοποίησης:
Πληθαίνουν τα ανησυχητικά δεδομένα
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ερημοποίησης, ο
ΟΗΕ έδωσε στη δημοσιότητα στοιχεία για την
καταστροφή του εδάφους σε παγκόσμιο επίπεδο,
σύμφωνα με τα οποία
■ 70% της αγροτικής έκτασης έχει υποβαθμιστεί
■ 24 δισ. τόνοι γόνιμου εδάφους χάνονται κάθε χρόνο
■ το 95% της τροφής μας προέρχεται από τη γη που
ερημοποιείται
■ 2/3 του πληθυσμού της γης βιώνουν στέρησηέλλειψη-ανεπάρκεια νερού
■ μέχρι το 2045, 135 εκ. άνθρωποι θα γίνουν
μετανάστες λόγω της ερημοποίησης και έλλειψης
τροφής
■ υπάρχει αυξημένος κίνδυνος εμφάνισης πανδημιών
λόγω της καταστροφής του εδάφους

Ε

ίναι πλέον γνωστό σε όλους μας ότι σε όλες
σχεδόν τις περιοχές του πλανήτη το κλίμα
έχει ήδη αρχίσει να αλλάζει εξαιτίας της ανθρώπινης δραστηριότητας και της αύξησης
των ρύπων. Τα lockdown και ειδικά αυτό της Άνοιξης
του 2020 θεωρήθηκαν ως μια προσωρινή ανάσα για
τον πλανήτη, φαίνεται τελικά όμως ότι δεν μπόρεσαν
να επιβραδύνουν τις εξελίξεις.
Οι επιστήμονες υπολογίζουν πως μέχρι το 2070 η
θερμοκρασία θα έχει ανέβει ακόμα και 5 βαθμούς
Κελσίου σε κάποιες περιοχές της γης. Μεταξύ αυτών
και η χώρα μας όπου κάποιες περιοχές θα υποστούν
πρώτες τα αποτελέσματα της κλιματικής αλλαγής και
της επερχόμενης ερημοποίησης.
Μεταξύ αυτών των περιοχών ξεχωρίζει ο Ισθμός και
η ευρύτερη περιοχή της Κορίνθου, ενώ μικρότερες
θα είναι οι επιπτώσεις τον υπόλοιπο νομό Κορινθίας.
Η εφαρμογή που βασίστηκε σε έρευνες της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Αλλαγή του Κλίματος του
ΟΗΕ και στα χειρότερα σενάρια των ερευνητών της,
δείχνει σε χάρτες online στους χρήστες του διαδικτύου
το πώς θα έχουν επηρεαστεί οι κλιματικές συνθήκες
στην περιοχή τους μέχρι τα τέλη αυτού του αιώνα.
Όπως δείχνει ο χάρτης στη χώρα μας θα υπάρξουν
μεγάλες αλλαγές. Η Δυτική Ελλάδα και οι Πελοπόννησος θα έρθουν αντιμέτωπες με υψηλότερες θερμοκρασίες όχι όμως τόσο μεγάλες ώστε να αλλάξει το

■ Η κλιματική αλλαγή δεν είναι μελλοντικό σενάριο.
Σημάδια της είδαμε φέτος τον χειμώνα και θα ζήσουμε
και φέτος το καλοκαίρι, όπως φαίνεται.
Το μέσο ύψος βροχής ανά μήνα μειώνεται σημαντικά
και το μέλλον διαγράφεται πιο ζεστό και σαφώς πιο ξηρό

γενικότερο κλίμα της περιοχής.
Τις σημαντικότερες επιπτώσεις φαίνεται ότι θα δεχθεί η ανατολική Πελοπόννησος, με την Αργολίδα να
δέχεται τις περισσότερες, αλλά και την περιοχή του
Ισθμού και της ευρύτερης Κορίνθου να παρουσιάζει
όψη ερημοποίησης.
Σύμφωνα με το National Geographic οι καύσωνες
στην περιοχή μας θα έχουν μεγαλύτερη χρονική δι-

άρκεια ενώ το κλίμα στις μεγάλες παράκτιες πόλεις
της Πελοποννήσου θα είναι παρόμοιο με εκείνο της
νότιας Τουρκίας. Επιπλέον, σε κάποιες περιοχές της
Πελοποννήσου η υγρασία θα είναι μικρότερη από ότι
σήμερα.
Το νερό της βροχής δε θα είναι αρκετό για να τροφοδοτήσει τη βλάστηση ενώ οι θερμές ημέρες του έτους
θα είναι πολύ περισσότερες συγκριτικά με σήμερα!
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Πευκιάς Ξυλοκάστρου: 750.000€ για την
αναβάθμιση του αισθητικού δάσους
«Πρώτη φορά στα χρονικά, τόσα πολλά χρήματα για την ανάδειξή του», λέει ο αντιπεριφερειάρχης
Τάσος Γκιολής για την πρωτοφανή χρηματοδότηση από την Περιφέρεια

Τ

ην αναβάθμιση του αισθητικού
δάσους Πευκιά Ξυλοκάστρου
επιδιώκει η περιφερειακή αρχή
και ο αντιπεριφερειάρχης Κορινθίας
Τάσος Γκιολής με την εξασφάλιση του
ποσού των 756.492€.
Σε συνεργασία με το δήμο Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης που έκανε τη μελέτη η Περιφέρεια διαθέτει για πρώτη
φορά ένα τόσο μεγάλο ποσό για την
προστασία και αναβάθμιση του σπάνιου αισθητικού δάσους.
Τα έργα που θα χρηματοδοτηθούν
περιλαμβάνουν: α) την προστασία
του δάσους με την αντικατάσταση της
φθαρμένης συρμάτινης περίφραξης, β)
την αντικατάσταση των υφιστάμενων 9
πυλών εισόδου, γ)τοποθέτηση ανάλογου φωτισμού για την ασφάλεια-προστασία πολιτών στο πεζοδρόμιο επί της
ΠΕΟ Κορίνθου-Πατρών, δ)βελτίωση

των συνθηκών αναψυχής με νέους
τραπεζοπάγκους, καθιστικά, καλάθια
απορριμμάτων και πληροφοριακές πινακίδες.

Δηλώσεις Γκιολή
Ιδιαίτερα ικανοποιημένος ο αντιπεριφερειάρχης Κορινθίας δεν παρέλειψε να τονίσει σε δηλώσεις του,
ότι πρώτη φορά διατίθεται ένα τέτοιο
κονδύλι για την ανάδειξη του Πευκιά.
«Βάζουμε μπροστά το κοινό καλό»,
υπογράμμισε «και όχι το Εγώ. Μαζί
μπορούμε καλύτερα γιατί αγαπάμε
τον τόπο μας», κατέληξε.

Λίγα λόγια
για τον Πευκιά Ξυλοκάστρου
Ο Πευκιάς που βρίσκεται στην ανατολική άκρη του Ξυλοκάστρου και
εκτείνεται σε μήκος δύο χιλιομέτρων

είναι το πιο μεγάλο κομμάτι του αρχαίου πευκοδάσους που κάλυπτε τις
νότιες ακτές του Κορινθιακού κόλπου. Σήμερα, έχει συνολική έκταση
275 στρέμματα και περιλαμβάνει δέντρα που υπερβαίνουν σε ηλικία τα
300 χρόνια, ενώ στο οικοσύστημά του
βρίσκουν καταφύγιο σπάνια ενδημικά
είδη χλωρίδας.
Συνολικά έχουν καταγραφεί στον
χώρο περί τα 83 είδη φυτών, μεταξύ των οποίων ο σχίνος, η μυρτιά,
η λυγαριά, ο πρίνος, το αρμυρίκι, η
μοσχοϊτιά, ο ασπάλαθος, ο ράμνος, η
κουκουναριά, το κυπαρίσσι, η κουτσουπιά, η χαρουπιά, ο φοινικικός
κέδρος, η κουμαριά, η πικροδάφνη, ο
πλάτανος, η μηδική, η αγριελιά, η δάφνη του Απόλλωνος, ο ευκάλυπτος, η
τραχεία πεύκη, η θαλάσσια πεύκη, το
γλαυκό κυπαρίσσι, η αγγελική, η κυ-
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ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ
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• ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ • ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ • ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ
• PARK PILOT • ΓΡΥΛΟΙ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ • ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ
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ΠΟΥΛΙΤΣΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ - e-mail: drososservice@gmail.com
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Τα ενυπόγραφα άρθρα δεν εκφράζουν θέσεις της εφημερίδας

ανόφυλλη ακακία και η ακακία Κωνσταντινουπόλεως (αλβιζία).
Το μοναδικό πευκοδάσος αποτελούσε ανέκαθεν τοπίο ιδιαίτερης φυσικής
ομορφιάς και γι’ αυτούς τους λόγους
λατρεύτηκε από ποιητές και λογοτέχνες όπως ο Σικελιανός, ο Καρυωτάκης, ο Νίκος Καζαντζάκης κ.ά.
Μάλιστα, στη δεκαετία του ’20 αποτελούσε το επίσημο παραθεριστικό
κέντρο της ελληνικής κυβέρνησης.
Στους κατάφυτους χώρους του ευωδιαστού πευκοδάσους του απολάμβαναν τον θερινό τους περίπατο βασιλείς,
πρωθυπουργοί, διάσημοι ηθοποιοί,
καλλιτέχνες, λογοτέχνες και ποιητές,
ονομαστές οικογένειες και εξέχουσες
προσωπικότητες της Ελλάδας και της
Ευρώπης, που κάθε καλοκαίρι κατέκλυζαν το Ξυλόκαστρο για τον παραθερισμό και την αναψυχή τους.

Νίκος Καραμαλίκης
Μαιευτήρας Γυναικολόγος
Εξειδικευµένος ενδοσκοπικός χειρουργός
Ειδικευµένος στην Αγγλία
Συνεργάτης Ιασώ, Ρέα
Ιατρείο Αθήνας
Τιµ. Βάσσου 10, Αθήνα
210 6432630
Ιατρείο Κορίνθου
Νοταρά 79, 2ος όροφος
Κόρινθος 27410 51177
κιν. 6974 446115

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Πολιτισμός
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Ημέρες Δελφικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς
στο Ξυλόκαστρο και στη Συκιά
Ένας φιλόδοξος πολιτιστικός θεσμός παρουσιάστηκε στην Κορινθία 17,18,19 Ιουνίου
Ένας φιλόδοξος πολιτιστικός θεσμός που τιτλοφορείται «Ημέρες Δελφικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς» και στοχεύει να γίνει ένα Διεθνές Πνευματικό
Φόρουμ άνοιξε τις πύλες του από τις 11 Ιουνίου,
αρχικά, με τριήμερο εκδηλώσεων στους Δελφούς,
ενώ στις 17, 18 και 19 Ιουνίου φιλοξενήθηκε στην
Κορινθία και συγκεκριμένα στη Συκιά και το Ξυλόκαστρο.
Τα εγκαίνια του Διεθνούς Φεστιβάλ «Άγγελος Σικελιανός» πραγματοποιήθηκαν στους Δελφούς παρουσία της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας
Σακελλαροπούλου.
Ο νέος πολιτιστικός αυτός θεσμός ιδρύθηκε εφέτος, με αφορμή την επέτειο των 70 χρόνων από τον
θάνατο του Άγγελου Σικελιανού και θα εξαπλωθεί
έως και τις 11 Ιουλίου σε έξι περιοχές όπου έζησε
και έδρασε ο ποιητής: Δελφούς, Συκιά, Λευκάδα, Σαλαμίνα, Αίγινα και Αθήνα.
Οι δράσεις αφιερώνονται στον Άγγελο Σικελιανό
και το έργο του, ενώ προσεγγίζουν και τον καθοριστικό ρόλο της συζύγου του Εύας Πάλμερ στο κοινό
όραμά τους για τις Δελφικές Εορτές.

Τι περιελάμβανε το πρόγραμμα στο Ξυλόκαστρο
Οι εκδηλώσεις στην Κορινθία και συγκεκριμένα
στο δήμο Ξυλοκάστρου άνοιξαν την Πέμπτη 17 Ιουνίου, στη Συκιά στο Sikyon Beach, στην αυλή της
Βίλας Σικελιανού.
Η εκδήλωση ξεκίνησε στις 7:30 και θα περιλαμβάνει σύντομες ομιλίες από τους:
• Χρήστο Χωμενίδη, συγγραφέα. Ο Χρήστος Χωμενίδης σε νεαρή ηλικία τάραξε τα νερά της ελληνικής
λογοτεχνίας με «το Σοφό Παιδί». Μέχρι την έκδοση
του « Φοίνικα» ακολούθησαν άλλα εννέα μυθιστορήματα. Το τελευταίο του βιβλίο είναι εμπνευσμένο
από τον έρωτα και τη ζωή του Άγγελου Σικελιανού
και της Εύας Πάλμερ.
• Μαριέττα Μινώτου, πανεπιστημιακό: Η Μαριέττα
Μινώτου είναι Λέκτορας στο Τμήμα Αρχειονομί-

ας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου. Έχει διατελέσει Διευθύντρια
της Κεντρικής Υπηρεσίας των Γενικών Αρχείων
του Κράτους. Στην παρουσίαση με τίτλο Άσβεστες
μνήμες, Άγγελος Σικελιανός, «Ποιητικά βαφτίσια»
το 1932, αναφέρεται σε βιωματικές εμπειρίες και
παρουσιάζει άγνωστα ντοκουμέντα της οικογενείας Μινώττου που αφορούν στον Άγγελο Σικελιανό
και το ποίημα «Το βρέφος» που έγραψε για το βαφτιστήρι του.
• Νέλλη Λάβδα, φιλόλογο: Η Νέλλη Λάβδα-Λινάρδου, αιρετή στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, υπηρέτησε
επί χρόνια τον τόπο της και σήμερα στον τόπο καταγωγής του πατέρα της, προσεγγίζει τον μεγάλο
μας ποιητή με θέμα: «Ο δικός του Άγγελος».
Η βραδιά ολοκληρώθηκε με συναυλία υπό τον τίτλο «Ποιητικός διάλογος» που θα περιλαμβάνει έργα
Ελλήνων συνθετών, σε επιμέλεια Ιουλίτας Ηλιοπούλου.

Την Παρασκευή 18 Ιουνίου οι εκδηλώσεις συνεχίστηκαν στο Ανοιχτό θέατρο «Βασίλης Γεωργιάδης»
στη μαρίνα Ξυλοκάστρου. Η βραδιά ξεκίνησε στις
7:30, με συντονιστή τον Σωτήρη Κοκκωνάκη, φυσικό, συγγραφέα και αντιπρόεδρο της Εταιρείας Κορινθίων Συγγραφέων.
Ομιλητές ήταν οι:
• Σώκος Γιάννης, Επικοινωνιολόγος, Λογοτέχνης: Σικελιανός – Ξυλόκαστρο, πηγές ποιητικής
έμπνευσης
• Δημοπούλου Σωτηρία, Πολιτισμολόγος - συγγραφέας: Η ιδεολογία και η κοσμοθεωρία του Σικελιανού, μέσω της ανάλυσης του ποιήματος «Γιατί
βαθιά μου δόξασα»
• Μεθενίτης Παύλος, συγγραφέας: «Ο δισθανής»
Ένα πρωτότυπο διήγημα βασισμένο σε γνωστό
ανέκδοτο του Νίκου Καζαντζάκη
Η βραδιά ολοκληρώθηκε με Συναυλία, υπό τον
ΓΥΡΙΣΤΕ ΣΕΛΙΔΑ

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

- Ακοολογικός έλεγχος
παίδων & ενηλίκων

- Έλεγχος λαβυρινθικής
λειτουργίας (Ίλιγγος/Ζάλη)

- Εκτίμηση εμβοών (βουητά)
και ροχαλητού

- Ενδοσκοπικός έλεγχος
ρινός, φάρυγγα, λάρυγγα
και ώτων
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τίτλο «Ελλάδας εγκώμιον», όπου ο
συνθέτης και μαέστρος Παναγιώτης
Θεοδοσίου παρουσίασε μια μουσική
παράσταση 70 λεπτών που ετοίμασε με
την ευκαιρία του εορτασμού των 200
χρόνων του Ελληνικού έθνους, με αναφορές στη μουσική της Ελλάδας από τα
αρχαία χρόνια έως σήμερα, ενώ συμμετείχε ο μαέστρος και σολίστ βιολιού Αλέξανδρος Χαλάψης.
Το τριήμερο των εκδηλώσεων στο
δήμο Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης ολοκληρώθηκε το Σάββατο 19 Ιουνίου στο
Ειδικό Σχολείο Συκιάς.
Εκεί τις πρωινές ώρες και με αφορμή
την αγάπη της Εύας Πάλμερ στην Υφαντική, τα παιδιά κλήθηκαν να προσεγγίσουν την αρχαία Τέχνη και να μάθουν τα
μυστικά της υφαντικής με σύγχρονους
μικρούς αργαλειούς. Την επιμέλεια στο
Εργαστήριο Υφαντικής είχε η Ελίνα Μενούνου, Παιδαγωγός.
Το βράδυ στις 7:30 μ.μ. στη Συκιά
πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση υπό τον
τίτλο «Μια βραδιά στην παραλία της Συκιάς». Αρχικά έγιναν σύντομες παρουσιάσεις από τους:
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Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

• Ελίνα Μενούνου, Η Αντιδήμαρχος
Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης παρουσίασε το έργο και τις εκδηλώσεις του
Δήμου που αφορούν στο έργο του Άγγελου Σικελιανού.
• Θεώνη Τσόκου, Πρόεδρος του Προοδευτικού Συλλόγου Συκιάς «Άγγελος
Σικελιανός» απεύθυνε σύντομο χαιρετισμό και ενημέρωση για τη δράση του
Συλλόγου.
• Κώστα Σταθόπουλο, Πρόεδρο Συλλόγου Θαλερού «Άγγελος Σικελιανός»
• Νέλλη Λάβδα, μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής, που παρουσίασε τις
«Ημέρες Δελφικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς».
Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε
μουσική εκδήλωση με τίτλο: «…μνήμες
μουσικές από την Ελλάδα που αγαπήσαμε!», ένα κουαρτέτο από το «Καλογεροπούλειο Ίδρυμα» Κορίνθου που
παρουσίασε τραγούδια των Αττίκ, Πολυμέρη, Σακελλαρίδη κ.ά. Ερμήνευσαν:
η σοπράνο της Εθνικής Λυρικής σκηνής
Κάτια Πάσχου, και οι: Στέφανος Χατζηαναγνώστου, Κωνσταντίνος Ρίσκας και
Δημήτρης Μαύρος.

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

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν
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Ο κρίσιμος Ιούνιος του 1827: Ο Κολοκοτρώνης
στο στρατόπεδο του Φενεού
Η πρώτη σκληρή τιμωρία προσκυνημένου από τον Κολοκοτρώνη, προάγγελος της εκδίκησης
Νενέκου – Η δραματική επιστολή στην Επιτροπή της Ακροκορίνθου

Ο

Ιούνιος του 1827 ήταν ένας από
τους κρισιμότερους μήνες για την
πορεία της Ελληνικής Επανάστασης. Η Ρούμελη, μετά το θάνατο
του Καραϊσκάκη τον Απρίλιο, είχε
χαθεί και οι τελευταίες φλόγες της Επανάστασης
στην ηπειρωτική Ελλάδα έκαιγαν στην Πελοπόννησο. Ο Ιμπραήμ είχε εφαρμόσει την τακτική του προσκυνήματος, όπως χαρακτηριστικά λέει ο Θεόδωρος
Κολοκοτρώνης σε μια επιστολή του, ο Ιμπραήμ το
1827, «έβγαλε την περιβολή του λέοντος και φόρεσε
αυτή της αλεπούς».
Τα Τουρκοαιγυπτιακά στρατεύματα συναθροίζονται
στο Μέγα Σπήλαιο όπου ταμπουρωμένοι βρίσκονται
αρκετοί Έλληνες οπλαρχηγοί, στρατιώτες, γυναικόπαιδα και φυσικά οι μοναχοί, που ενημερώνουν τον
αρχιστράτηγο της Πελοποννήσου για την κατάσταση
και τις κινήσεις του Ιμπραήμ.
Το πρωί της 19ης Ιουνίου 1827 στον κάμπο του
Φενεού συνάζονται σιγά-σιγά τα ελληνικά στρατεύματα υπό τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη.
Ο Σπηλιάδης στα απομνημονεύματά του περιγράφει πώς ο Γέρος του Μοριά κινείται στην πεδιάδα
μετά των Κορινθίων, όπου και στρατοπεδεύουν και
«αυτόθεν ήρχισε ν’απειλή γράφων προς διαφόρους ότι, θα μετεχειρίζετο το πυρ και τον σίδηρον
κατ’αυτών υποταγέντων, αν επιμείνωσιν εις την
δουλικήν κατάστασιν, διότι τους έλεγε, και ο αυτός
ο Ιμπραχίμ τέλος πάντων θα τους καταστρέψει».
Ο ίδιος ο Κολοκοτρώνης στα απομνημονεύματά
του αφιερώνει ένα σημαντικό μέρος της διήγησης
για να εξηγήσει τις σκέψεις και τις αποφάσεις που
έπρεπε να πάρει:
«Διά τρείς ημέρας έμασα 1500 καί τούς έστειλα
τόν Παναγιώτη καί Γεωργάκη Χελιώτη, μέ τούς
καπεταναίους τους, νά πάνε στής Βοστίτσας τά χωριά,
καί εγώ επήγα εις τόν Άγιον Γεώργιον, στού Φονιά,

καί ακόμα δέν είμεθα ζυγωμένοι κοντά, καί τά στρατεύματα τά προσκυνημένα επήραν τούς Τούρκους καί
επήγαν καί εχάλασαν τό Διακοφτό  καί επήραν σκλάβους καί πράγματα αρκετά.
Καί εις τό γύρισμα εβγήκαν από τό μοναστήρι, τούς
κτύπησαν καί εσκότωσαν καμμιά σαρανταριά Τούρκους καί επήγαν πίσω στό ορδί (=στρατόπεδο), στά
Καλάβρυτα καί ο Μπραΐμης επήρε καμμιά πενηνταριά
καβαλλαραίους καί αγνάντευε τό μοναστήρι. Τό θεώρησε μέ τό κιάλι, είδε πώς δέν μπορεί νά τό πολιορκήση, διατί ήτον τόπος κακός, καί εγύρισε πίσω.
Εγώ όντας εβγήκα εις τόν Άγιον Γεώργιον
(Φενεού), έγραψα γράμματα εις τόν Γενναίον καί

εις τόν Κολλιόπουλον, οπού ήταν συναγμένοι, καί
επετάχθηκαν εις τό Λιβάρτζι, τήν επαρχία τήν προσκυνημένη, καί τούς διέταξα: «Τσεκούρι καί φωτιά εις τούς προσκυνημένους!» Και έτσι επέρασαν
εις τό Λιβάρτζι. Τότε έστειλεν ο Μπραΐμης καταπατητάδες (=προσκυνημένους κατασκόπους), νά ιδή πού
είμαι καί τί ασκέρι έχω, καί έδωσε ενός Ρωμιού
τριακόσια μπαρμπούτια (φλουριά), διά νά μάθη
πού είμαι καί νά μού ριχθή».
Τον άνδρα, αυτόν, ονόματι Γιάννη, ο οποίος καταγόταν από το χωριό Μπαμπούκας της Αχαΐας,
το οποίο είχε «προσκυνήσει», τον συνέλαβε ο Βασίλης Πετιμεζάς, κοντά στα Καλάβρυτα και μάλιστα
όπως αναφέρει σχετικά ο Σπηλιάδης στα απομνημονεύματά του «Εν ω δε, ο Β. Πετιμεζάς ευρίσκετο
άνωθεν των Καλαβρύτων ως προσθοφυλακή, συνέλαβε Γιάννην τινά λεγόμενον εκ των υποτεταγμένων
χωρίων, ως μη δια της δημοσίας οδού αλλά λοξοδρομούντα και δια δυσβάτων μερών διερχόμενον».
Ο Βασίλης Πετιμεζάς αντιμετώπισε τον συλληφθέντα ως ύποπτο και δικαίως, αφού ο τρόπος και
οι αποκρίσεις του δεν ήταν σαφείς και ξεκάθαρες.
Τον έστειλε λοιπόν στο στρατόπεδο του Φενεού,
όπου τον ανέκρινε ο ίδιος ο Κολοκοτρώνης, εξονυχιστικά. Ωστόσο, ο Γέρος του Μοριά δεν μπορούσε να αποφασίσει για την τύχη του συλληφθέντος,
οπότε διέταξε να παραμείνει στο στρατόπεδο κρατούμενος.
Ταυτόχρονα ο αρχιστράτηγος των Ελλήνων, ο
οποίος στα απομνημονεύματά του εξομολογείται
ότι μόνο την εποχή του Προσκυνήματος φοβήθηκε για την έκβαση του αγώνα στην Ελλάδα,
στέλνει γράμμα σε όλα τα προσκυνημένα χωριά με
αυστηρές προειδοποιήσεις τις οποίες είναι αποφασισμένος να τις κάνει πράξη:
ΓΥΡΙΣΤΕ ΣΕΛΙΔΑ

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

22 Ιστορικά
«Δώστε μου τα προσκυνοχάρτια του Μπραϊμη
να σας δώσω του Έθνους. Όποιο χωριό δεν γυρίσει στο έθνος θα το αφανίσω από το πρόσωπο
της γής. Απ’ τη μία θα βγαίνουν οι αραπάδες και
απ’ την άλλη θα μπαίνω εγώ, θα καίω και θα σκοτώνω»!
Τη Δευτέρα, 20 Ιουνίου 1827, ο Πετιμεζάς συλλαμβάνει άλλον έναν κατασκόπο τον οποίο επίσης
στέλνει αυθημερόν στον Κολοκοτρώνη. Αυτός,
όπως αναφέρει και ο Σπηλιάδης στην Ιστορία του,
«εμαρτύρησεν ότι ο Γιάννης ήτον εσταλμένος από
τον Ιμπραχίμ κατάσκοπος, και ως τοιούτος έλαβε και
έφερεν επάνω του φλωριά τινα, Μπαρμπούτια λεγόμενα».
Ο Κολοκοτρώνης αποφασισμένος να χτυπήσει
άγρια και παραδειγματικά το προσκύνημα στη ρίζα
του, συστήνει αμέσως πολεμικό δικαστήριο, το
οποίο καταδίκασε σε θάνατο, δια απαγχονισμού
τον Γιάννη από τον Μπούμπουκα της Αχαΐας.
Όπως γράφει ο ίδιος ο αρχιστράτηγος στα απομνημονεύματά του: «τον έστειλα εις τήν δημοσιά καί
τόν εκρέμασα, εις τά Καλάβρυτα, δύο ώραις απ’ έξω.
Τόν εκρέμασα μέ ένα χαρτί πού έλεγε τό φταίξιμό του
«Προδότης τού Έθνους»».
Η τιμωρία του Γιάννη, ήταν σκόπιμα σκληρή και
σε κοινή θέα, ώστε να γίνει εκφοβιστικό παράδειγμα για όποιον άλλον επιχειρούσε να ακολουθήσει
το παράδειγμά του. Το σώμα του έμεινε κρεμασμένο στο δημόσιο δρόμο ώστε να τον δούν όσο το δυνατόν περισσότεροι Έλληνες και έτσι να ανακοπεί το
κύμα του προσκυνήματος.
Ο Σπηλιάδης λέει ότι κρεμάστηκε «κατά τας
Κατσιάνας εις την δημοσίαν, επί τινός δέντρου, φέροντα επί του στήθους το επόμενον έγγραφον: “Τέτοιον καταφρονημένον θάνατον θα έχουν από τους
Έλληνας όσοι επροσκύνησαν εις τον Ιμπραχίμ, και
δεν μετανοήσουν να κινηθούν κατ’αυτού άνδρες
τε και γυναίκες. Τοιούτον θάνατον θα λάβουν και
όσοι έχουν αυτό το άτιμον φρόνημα και δεν το
αποβάλλουν. Ακόμη και όσοι ελεύθεροι Έλληνες,
ιερείς και λαϊκοί, δεν πιάσουν τα όπλα εις τοιαύτην
κρίσιμον περίστασιν, και δεν τρέξουν εναντίον του
εχθρού με προθυμίαν. Ο παρών Γιάννης από Μπούμπουκα ήτο σταλμένος από τον Ιμπραχίμ Τσιασίτης (κατάσκοπος) και επιάσθη και λαμβάνει τον
θάνατον δι’αγχόνης” (…) Αλλ’ ήθελε και ο Κολοκοτρώνης τον θάνατον κανενός Έλληνος; Υπεχώρησεν
εις την ανάγκην, και εφονεύθη ο δυστυχής εκείνος
Γιάννης δια τον σκοπόν του ν’ ανασταλή της υποταγής
η πρόοδος», σημειώνει ο Σπηλιάδης, κλείνοντας
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την αναφορά στο περιστατικό.

Επιστολή στην Επιτροπή της Ακροκορίνθου
Την ίδια στιγμή οι ανάγκες του στρατεύματος
πολλαπλασιάζονται και ο Κολοκοτρώνης στέλνει
γράμμα στην επιτροπή της Ακροκορίνθου ζητώντας υποστήριξη:
«Προχθές αποκρινόμενος εις έγγραφον της
επιτροπής ταύτης, έλεγον όσον η ώρα εκάλει περί
της μεταξύ μας συνεντεύξεως, αλλ’ άχρι σήμερον
δεν έχω απάντησιν σας. Εγώ έφθασα εδώ εις τον
κάμπον Φονιά, όπου συνάζονται και οι Κορίνθιοι με
τον Αντιστράτηγον Π. Νοταράν, και βεβαιούμαι, ότι
ο εχθρός πανστρατιά έφθασε και κατεσκήνωσεν εις
τα Καλάβρυτα, και πιθανόν να πολεμήση το Σπήλαιον, ή να κάμη κίνημα εναντίον των επαρχιών.
Η Πελοπόννησος αδελφοί τρέχει τον έσχατον και
αίσχιστον κίνδυνον, αλλά δε βλέπω απολλυμένης
αυτής να υπάρξει πλέον Ελλάς, τινά χωρία της Πάτρας και Βοστίτζας και δύο τρία των Καλαβρύτων
υπετάγησαν αισχρώς εις τον εχθρόν, και το κακόν
τούτο επαπειλεί και τα άλλα μέρη της Πελοποννήσου.
Μ’όλα ταύτα οι λοιποί Πελοποννήσιοι αποφασισμένοι να ζήσωσιν ή ν’αποθάνωσιν ελεύθεροι, θέλει επιμείνωσι σταθερώς εις τον όρκον των ν’αποθάνωσιν ως Έλληνες τιμημένα. Οι Πελοποννήσιοι είναι
έτοιμοι να συναποθάνωσι με τους Ρουμελιώτας,
ως και το απέδειξαν πολλάκις. Αν και οι Ρουμελιώται είναι σύμφωνοι εις τούτο ως δεν είναι αμφιβολία, ιδού περίστασις να δειχθεί πραγματικώς.

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Επίτηδες λοιπόν σας στέλνω την παρούσα μου και
αν αγαπάτε τον Χριστόν και την Πατρίδαν, τρέξατε να
συναγωνισθήτε με τους Πελοποννήσιους να σώσωμεν την Πελοπόννησον, τώρα οπού ο εχθρός της
είναι αδύνατος και ολίγος, αλλά εύρε τους Πελοποννήσιους εις εποχήν δεινήν, και αν όλοι δεν
ευκολύνεσθε εις τούτο, διότι είναι αναγκαίον να καταληφθούν και αι θέσεις των Δερβενίων, ας παραλάβη εις εκ των αδελφών, ή όσοι εγκριθήτε,
χίλιους στρατιώτας, με τους οποίους να παρευρίσκεται εις το Γεν. πολ. Στρατόπεδον και εγώ υπόσχομαι το
μισθόν αυτών δια τους μήνας Ιούλιον και Αύγουστον,
ότι να πληρωθούν από τας εθνικάς προσόδους των
σταφίδων της Βοστίτζης, και από τας σταφίδας των
προσκυνησάντων.
Μην παραβλέψετε αδελφοί την πρόσκλησιν μου,
αλλά ταχύνατε να την βάλετε εις εκτέλεσιν, διότι ο
καιρός δεν μας καρτερεί. Και φανερώσατέ μου με
τον παρόντα την απόφασίν σας προς οδηγίαν μου, καθώς και αν ήλθε ο Αρχιστράτηγος ως μου έγραφε προ
ημερών, ή αν ηξεύρετε πότε έρχεται.
20 Ιουνίου 1827. Φονιά.
Ο Γενικός Αρχηγός Θ. Κολοκοτρώνης».

Πηγές:

Έρευνα-Κείμενα-Επιμέλεια:
Γιώτα Χρ. Αθανασούλη

• Νικόλαος Σπηλιάδης, Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως
• Διον. Κόκκινος, Ιστορία Ελληνικής Επαναστάσεως
• Αρχεία της Ελληνικής Παλιγγενεσίας, Βουλή των
Ελλήνων
• Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τόμος ΙΒ΄

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν
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ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΊΑΣΗ
Γράφει η ΛΙΤΣΑ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ

ΙΣΜΗΝΗ Χ. ΜΠΑΡΑΚΛΗ

ΤΟ ΧΕΛΙΔΟΝΙ ΤΟΥ
ΒΟΡΡΑ

Εκδόσεις: Ψυχογιός
Κατηγορία : Ελληνική λογοτεχνία
ISBN 9786180119312
Σελίδες : 360

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ
Αθήνα, 1982.
Η Δάφνη, μια δυναμική αρχιτέκτονας, με αφορμή τη συνάντηση με
τον μεγάλο έρωτα των φοιτητικών
της χρόνων, θα αναμοχλεύσει αναμνήσεις της ζωής της, για να γυρίσει
πολλά χρόνια πίσω και να συναντήσει
ανθρώπους που τη σημάδεψαν, πριν
κιόλας πάρει την πρώτη της ανάσα.
Κεντρική Μακεδονία, αρχές του
προηγούμενου αιώνα.
Ένα μωρό, μοναδικό απομεινάρι
μιας φλεγόμενης καλύβας του βάλτου,
αγωνίζεται να παραμείνει στη ζωή.
Δυο αδέρφια, με τα χέρια φυτεμένα
στο μνήμα του πατέρα τους, ορκίζονται
να πάρουν εκδίκηση.
Λίγα χρόνια μετά, ένα κορίτσι με

μαρμαρωμένα πόδια αποχωρίζεται
τον πατέρα του, που τον στέλνουν
στην εξορία.
Παιδιά της ελληνικής Ιστορίας, ξετυλίγουν το κουβάρι του μύθου μέσα στη δίνη της, όταν εκείνη
τρυπώνει ύπουλα στις ζωές τους
για να τις συγκλονίσει, σε μια παραμυθένια πολιτεία, τα Γιαννιτσά,
έναν ζωντανό μπερντέ με τα παλάτια του και τις καλύβες του, κι
ανθρώπους λογιών λογιών που θα
περάσουν εμπρός του, δειλούς και
ήρωες, εχθρούς και φίλους.

Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΜΑΣ
Την Ισμήνη Μπάρακλη την
πρωτογνώρισα με το «Μυστικό
της πεταλούδας», κι από τότε με
μάγεψε τόσο η γραφή της, όσο και
η προσωπικότητά της.
Και σε αυτό της πόνημα, ομολογουμένως πιο ώριμο, μας κρατά δέσμιους
του τρόπου αφήγησής της, μέχρι τη
τελευταία σελίδα του.
Μέσα από τα μάτια της κεντρικής ηρωίδας του βιβλίου,

μιας δυναμικής γυναίκας με καταγωγή από τα Γιαννιτσά, βλέπουμε να
εκτυλίσσεται η ιστορία της Ελλάδας,
ο Μακεδονικός Αγώνας, η Κατοχή, η
Χούντα. Σε καμιά περίπτωση δεν θέλει να μας κάνει μαθήματα ιστορίας,
μιλάει απλά και με ειλικρίνεια και με
απόλυτο σεβασμό για την κάθε εποχή
και για τα ιστορικά γεγονότα που τη
συνοδεύουν, κάνοντας το απλούστερο που μπορεί, όχι μόνο να αποτίνει
φόρο τιμής σε αυτά, αλλά και στον Καραγκιόζη που αποτέλεσε αναπόσπαστο μέρος της.
Η αφήγησή της ξεκινά από τα Γιαννιτσά στις αρχές του προηγούμενου
αιώνα, συνεχίζει στη συμπρωτεύουσα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, φτάνει στην Αθήνα του 1967 και καταλήγει
στο σήμερα.
Απόλυτα ανθρώπινες ιστορίες από

αληθινούς ανθρώπους που αγαπούν, ερωτεύονται παράφορα, αγωνίζονται, πραγματικά δυνατές αδελφικές φιλίες, δυνατές οικογενειακές
σχέσεις.
Παιδιά που αγωνίζονται για ένα
καλύτερο αύριο, γονείς που αγωνίζονται για το καλύτερο για τα παιδιά
τους.
Ένα βιβλίο που υμνεί τη ζωή και
προσπαθεί ταυτόχρονα να εξορκίσει
τον φόβο του θανάτου. Ένας τεράστιος
μπερντές η ζωή, όπου παίζουν όλα,
και η κακή αλλά και η καλή πλευρά
της, και παρ’ όλες τις πίκρες και τη
θλίψη που μας δίνει τις περισσότερες
φορές, και τις αμέτρητες δυσκολίες, η
συγγραφέας μας προκαλεί να μη παραιτούμαστε, να μετριάζουμε τους φόβους μας, να μάθουμε να τη χαιρόμαστε γιατί έχει και αμέτρητες χαρές και
αστείρευτη γλύκα. Οφείλουμε πρώτα
από όλα να μάθουμε να ζούμε!

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ
Η Ισμήνη Χ. Μπάρακλη γεννήθηκε
και μεγάλωσε σε ένα σπίτι γεμάτο βιβλία και μυρωδιές μαγειρικής. Σπουδάζει, εργάζεται, ταξιδεύει, παντρεύεται, γίνεται μαμά, λατρεύει τη φύση,
υμνεί τη φιλία και ονειρεύεται έναν καλύτερο κόσμο με περισσότερο χιούμορ,
ειλικρίνεια και αγνότητα! Ευσεβής της
πόθος είναι μέσα από τις αράδες της να
κάνει τους αναγνώστες της να γελούν.
Πιστεύει ότι το γέλιο είναι πηγή ζωής
και τρόπος επιβίωσης σε χαλεπούς
καιρούς και θεωρεί το βιβλίο ως το πιο
υγιές μέσο για να το πετύχουμε.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡ.

ΚΟΡΑΝΤΑΝΗΣ

ΕΡΡΙΚΟΣ Α.
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

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

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

