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Έλληνας ο νικητής 
του 39ου "ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ"     

■ σελ.  23

Ο Φώτης Ζησιµόπουλος τερµάτισε πρώτος µε χρόνο Ο Φώτης Ζησιµόπουλος τερµάτισε πρώτος µε χρόνο 
21:57:37” ισοφαρίζοντας µάλιστα ένα από τα ρεκόρ 21:57:37” ισοφαρίζοντας µάλιστα ένα από τα ρεκόρ 
του Κούρου, που είχε κάνει το 1986.του Κούρου, που είχε κάνει το 1986.
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Τις πταίει;Τις πταίει;Τις πταίει;Τις πταίει; ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ

“Άνοιξε” το σχήµα 
της διοίκησης 
ο Αννίβας -  
Όλες οι αλλαγές 
στα πρόσωπα

■ σελ.  11

■■  σελ.  σελ.  12-1312-13

ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Επίσκεψη 
προέδρου του 
ΕΛΓΑ σε Άσσο, 
Στιµάγκα, 
Ζεµενό ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

Έκλεισε και 
η Εθνική ΤράπεζαΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Εντυπωσίασε στην 85η ΔΕΘ 
το επετειακό περίπτερο της 
Περιφέρειας Πελοποννήσου ■ σελ.  7

Γιατί στέρεψε το νερό της Στυμφαλίας Γιατί στέρεψε το νερό της Στυμφαλίας 
στις βρύσες της Κορίνθου; στις βρύσες της Κορίνθου; 
Γιατί στέρεψε το νερό της Στυμφαλίας Γιατί στέρεψε το νερό της Στυμφαλίας 
στις βρύσες της Κορίνθου; στις βρύσες της Κορίνθου; 

■■  σελ.  σελ.  99

Τι είπε στους αγρότες - Ποιοι έδωσαν το παρώνΤι είπε στους αγρότες - Ποιοι έδωσαν το παρών

Τα ανταποδοτικά έργα που δεν έγιναν ποτέ και οι διαχρονικές ευθύνεςΤα ανταποδοτικά έργα που δεν έγιναν ποτέ και οι διαχρονικές ευθύνες

«Η αυτοδιοίκηση στα χειρότερά της» 
σημειώνει ο Σπύρος Καραβάς.

Παρέμβαση του επικεφαλής της παράταξης 
"Ορίζοντες Δημιουργίας" και για την 

οικειοποίηση των αντιπλημμυρικών έργων

Με πέντε αντιδημάρχους και τέσσερις 
εντεταλμένους συμβούλους  θα 
λειτουργεί στο εξής ο δήμος

■■  σελ.  σελ.  99

Με τις µελωδίες  Με τις µελωδίες  
των Φιλαρµονικών  των Φιλαρµονικών  
Νεµέας και Λουτρακίου  Νεµέας και Λουτρακίου  
ξεκίνησε τη λειτουργία τηςξεκίνησε τη λειτουργία της
η Φιλαρµονική Ζευγολατιού!η Φιλαρµονική Ζευγολατιού!

■ σελ.  19
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Ι. Π. ΔΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΓΡΑΕΡΙΟ

Πώς μπερδευτήκαμε έτσι; Οι τράπεζες που κλείνουν, 
οι άφωνοι δήμαρχοι, 

οι συνιστώσες του Επιμελητηρίου 
και η ..αφαλάτωση!

Φθινοπωρινή ισημε-
ρία. Ίσο καλοκαίρι ίσο 
και φθινόπωρο. Σήμε-
ρα 34 αύριο 22 βαθμοί. 
Σήμερα φραπέ στην 
ξαπλώστρα, αύριο με 
πουλόβερ και καλτσά-
κι το καπουτσίνο σου. 
Μην το συζητάς. Κάτι η 
κλιματική αλλαγή που 
έφερε όλες τις φωτιές 

καταπάνω μας, κάτι που μέχρι να φτάσει η πυρο-
σβεστική ανέβαινες στα κεραμίδια, κάτι η λειψυ-
δρία, που έκαναν την Κόρινθο να θυμηθεί τα νιάτα 
της, με τις λεκάνες να γεμίζουν τα ξημερώματα, 
κάτι η Αίτνα που θυμίζει άγριο θηρίο,και θέλεις να 
πάρεις τα βουνά ,ε, όσο να ναι ένα τραύμα το έχεις 
ως άνθρωπος.

Τώρα εάν σε αυτό προσθέσεις τον προθάλαμο 
ενός lock down που σου αποκλείουν μεν αλλά 
όπως γνωρίζεις πολύ καλά ό,τι αποκλείεται σε αυτή 
την χώρα δοξάζεται και εφαρμόζεται, σε πιάνει και 
ένας θυμός. Λογοτεχνικός θυμός, ξέρεις, από εκεί-
νους τους εσωτερικούς, που έχουν κραδασμούς, 
έχουν γρύλλισμα άγριου σκύλου.

Διότι αγαπητέ, έχω την αίσθηση πως με τα σχο-
λεία που άνοιξαν έχει χαθεί η μπάλα,’εχει μπερδευ-
τεί με το κρούσμα, και αυτό με το εμβόλιο και το 
σελφ τεστ. Τα παιδιά νοσούν και μαζί με αυτά και 
άλλοι 5 στο σπίτι  σιγουράκι   αλλά η Κεραμέως 
κρατά ψηλά το λάβαρο της Παιδείας της συνετής, 
της χαμηλοβλεπούσας, της προσηλωμένης στο 
Χάρβαντ και μόνο, ενω οι υπόλοιποι έχουν εγκα-
ταλείψει τα εγκόσμια. Διότι ο μαθητής φέτος θέλει 
να την τραγουδήσει την Α. Δημητρίου στο “Ποια 
θυσία έχει κάνει αυτή για σένα” αλλά σκέφτεται 
την διαγωγή κοσμία.

Όλοι βρίσκονται εν βρασμώ,δεν ξέρω αν με κα-
ταλαβαίνεις. Διότι σε αυτή τη χώρα έχεις την αί-
σθηση πως δεν υπάρχει πλάνο. Ούτε στην εστίαση, 
ούτε στο σχολείο,ούτε στους κλειστους χώρους. 
Έλεος, φώναξαν μέχρι και οι οδοντίατροι.

Και κάπως έτσι κυλάει η ζωή. Με ημέρες ζαρω-

μένες από την αμφισβήτηση. Με τάφους που ανοί-
γουν για να διαπιστωθεί η προέλευση των θανάτων 
και που μετά ξανακλείνουν, με αρνητές που σπάνε 
τις αλυσίδες τους και κυνηγούν εκπαιδευτικούς..

Ημέρες δύσκολες που μας βρίσκουν σε πορείες ξε-
χωριστές που ακόμα δεν μας έκαναν να συναντηθού-
με, σε πορείες που είναι θολές, χωρίς αφετηρία και με 
μπερδεμένα συνθήματα.

Ο ΑΟΣΑΚ δηλώνει πως δεν υπάρχει νερό για άρ-
δευση λόγω της κλιματικής αλλαγής, που λέει και ο 
Κυριάκος (θα προσέθετα εγώ). Γενικώς δεν υπάρχει 
νερό και ζητούν από τον Περιφερειάρχη, που λε-
φτά έχει, να δώσει κάτι για το δίκτυο που έχει πά-
θει φθορές. Διότι αν δεν δώσει ο Περιφερειάρχης 
χρήματα, που μοιάζει σαν το θείο από την Αμερική 
στους πεινασμένους, θα θυμηθούν οι αγρότες μας 
και την σουλτανίνα, και τις ζημιές από παγετό και 
καύσωνα και θα γίνει της νεροποντής ..Και το πο-
τάμι δεν γυρίζει πίσω, όσα αντιπλημμυρικά και αν 
κάνεις αγαπητέ. που δεν έχεις κάνει ακόμα, αν και 
όπως λες, λεφτά έχεις.

Η κλιματική αλλαγή, του Κυριάκου, έπιασε και 
την Κόρινθο. Κάτι οι influencers, κάτι τόπος να ζεις 
τόπος να δεις, ήρθε ο κόσμος στην ξαπλώστρα πάει 
και το νερό.Αυτό πράγματι δεν το είχε προβλέψει 
ο αντιδήμαρχος Πιέτρης. Αλλιώς θα πρότεινε ένα 
κοκτέιλ στους καλεσμένους,όχι νερό Στυμφαλίας 
εκλεκτό.

Και να η πόλη που τρέχει με τα νυχτικά σαν άλλη 
Αστερω να απαγγέλει στα άστρα ξεμαλιασμένη. Το 
πήρε βαρειά. Ζητιάνα μεσήλικη και αφυδατωμένη, 
αυτό πάει πολύ!

Στο δρόμο είδα τον πρώην δήμαρχο Α. Πνευματι-
κό να  κυκλοφορεί με εμφιαλωμένο νερό στο χέρι. 
Το είπε και το έκανε δηλαδή. Οι Κορίνθιοι που τον 
χαιρετούσαν στον πεζόδρομο κοιτούσαν πρώτα τα 
χέρια του και μετά καλημέριζαν. Να τώρα που το 
σκέφτομαι , αν είχε ανοίξει το εμφιαλωτήριο στην 
παλιά PEPSIco στο Λουτράκι, θα ήταν ο καλύτερος 
influencer.

Πώς μπερδευτήκαμε έτσι;

Με την πένα της Τζένης
Γράφει η ΤΖΕΝΗ ΣΟΥΚΑΡΑ, δημοσιογράφος  • Αναδημοσιεύσεις από το jennysworld.gr

– Έκλεισε και η Εθνική Τράπεζα στο Ξυλόκαστρο. Και εις άλλα με 
υγεία. Άκουσες να διαμαρτυρηθεί κανείς; Κάτι ξέπνοα μόνο. Αυτό 
που οι αυτοδιοικητικοί δεν αισθάνονται προσβεβλημένοι από τον κ. 
Στέλιο Πέτσα που τους διαβεβαίωνε στο πρόσωπο του κ. Φρούσιου 
πως δεν θα κλείσει κανένα υποκατάστημα Τράπεζας σε πρωτεύουσα 
δήμου, και μετά από λίγους μήνες κλείνει, ειλικρινά είναι εξοργιστικό. 
Και να μου το θυμηθείς, θα έλθει ο Πέτσας στις εκλογές και θα φτάσει 
το σαγόνι στο έδαφος από την υπόκλιση. Όταν δεν προσβάλλεται ο 
αυτοδιοικητικός, τότε θα γίνει μια συνήθεια ο εμπαιγμός του. 

– Ήρθε και ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ ο Α. Λυκουρέντζος. Το θετικό δεν 
είναι πως μας υποσχέθηκε δίκαιες αποζημιώσεις και δίκαιες εκτιμή-
σεις. Να το δούμε αυτό και μετά να το εκτιμήσουμε. Το θετικό είναι 
πως παραδέχθηκε πως έχει καταστραφεί όλος ο νομός. Αυτό λοιπόν 
δείχνει και το επείγον του πράγματος, το σοβαρό της κατάστασης. 
Τη νέα φτώχεια. Αναμένομε λοιπόν. Το ραντεβού αυτό ήταν πολύ 
σημαντικό και νομίζω πως το έχουν λάβει σοβαρά υπόψιν τους οι 
παρόντες Δήμας, Ταγαράς, Κόλλιας και Σούκουλη. Αφού διαγκωνί-
ζονται στα υψηλά κλιμάκια της εξουσίας, ας σπεύσουν να το λύσουν 
άμεσα το θέμα. 

-Και κάπου εδώ θυμήθηκα πως οι δήμαρχοι του νομού είχαν γράψει 
πριν από καιρό, μια επιστολή από κοινού και την είχαν στείλει στον 
πρωθυπουργό. Τι έγινε ; Απάντησε κανείς από το Μαξίμου; Ποιος την 
παράλαβε; Ποιος την άνοιξε; Ποιος την πρωτοκόλλησε; Άραγε γνω-
ρίζουν οι δήμαρχοι; Γιατί οι αγρότες σίγουρα δεν γνωρίζουν την τύχη 
της επιστολής και της απάντησης. 

– Πολύς εκνευρισμός στα Επιμελητηριακά έδρανα. Οι πολλές συνι-
στώσες φέρνουν ιαχές και όχι συζητήσεις, επιτρέψτε μου να το επι-
σημάνω. Και όπου λαλούν πολλοί κοκόροι αργεί να ξημερώσει. Μια 
καυγάς για το περίπτερο, κατόπιν για τις φωτογραφίες, πόσοι πήγαν 
στην αποστολή, τι πλήρωσαν, γιατί ήταν άδειο το περίπτερο, γιατί 
έφυγε ο πρόεδρος από την εκδήλωση, πού ήταν οι άλλοι πρόεδροι; 
Ας αρκεστούμε έστω πως την ΔΕΘ την αντιμετωπίζουμε ως ένα μεγά-
λο πολιτικό γεγονός,που είναι. Είναι όμως και οικονομικό, και γι αυτο 
μετράμε και τους επιχειρηματίες που στεγάστηκαν στα. . περίπτερά 
μας. Αποτέλεσμα: Στο μεγάλο 3 !Στο μικρό 40!Ήξερε λοιπόν τι έγρα-
φε ο αντιπεριφερειάρχης Αρκαδίας, ο αντ αυτού του Π. Νικα, όταν 
έστελνε την επιστολή στον πρόεδρο για συγχαρητήρια. 

-Στα του νερού τώρα. Μαθαίνω ότι ο πρώην δήμαρχος Α. Πνευματι-
κός ψάχνει πολύ το θέμα του νερού. Κυρίως στο τι συνέβη στα μέσα 
του καλοκαιριού και ξέμεινε η Κόρινθος. Δηλώνει παντού πως ανη-
συχεί πολύ που η Κόρινθος θα το χάσει το πόσιμο καλό νερό της και 
πως η Σικυώνα και ο τετραπέρατος δήμαρχός της την έχει τυλίξει σε 
μια κόλλα χαρτί !

– Τώρα που είπα για την Σικυώνα, άκουσα σε συνέντευξη τον κ. 
Παπαγεωργίου, εκ της αντιπολιτεύεσεως του δήμου Σικυωνίων, να 
επιρρίπτει ευθύνες στον δήμαρχο Σταματόπουλο , ο δημοσιογράφος 
να μην καταλαβαίνει τι ακριβώς συμβαίνει γιατί δεν ήταν και από την 
Κορινθία και του μιλούσε για …την αφαλάτωση που θα πρέπει να κά-
νουν οι αιρετοί. Να μιλάς για την Στυμφαλία, και να σου προτείνουν 
αφαλάτωση, ήταν ό,τι πιο οδυνηρό έχει τύχει σε αιρετό Στυμφάλιο!

– Σε ετοιμότητα μας θέλει το υπουργείο Πολιτικής Προστασίας αυτό 
τον χειμώνα. Και όταν λέω “μας” εννοώ εμάς του πολίτες, αφου δίνει 
σήμα στις Περιφέρειες να οργανωθούν ανά Περιφερειακή Ενότητα 
για τα πλημυρικά φαινόμενα που ενδεχομένως φέρει ο χειμώνας. Και 
όπως διαπιστώνω ο κ. Νίκας δίνει αξεσουάρ και είδη πρώτης ανά-
γκης στους εθελοντές που όπως λέει δεν πρέπει να τους στηρίζουμε 
μόνο ηθικά αλλά να τους δίνουμε και αυτά που χρειάζονται. Καταλα-
βαίνετε τώρα πώς η ευθύνη μετακυλά στον απλό πολίτη. Το σωσίβιό 
σου, τον σταυρό σου και μπλουμ!
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Η Κλιματική Κρίση στο επίκεντρο 
της συνάντησης Δήμα – Στυλιανίδη

Μεταξύ άλλων, συζητήθηκαν οι δυνατότητες έγκαιρης 
πρόβλεψης επικίνδυνων φυσικών φαινομένων

Πρακτικές συνεργασίες μεταξύ του Υπουργείου Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων, μέσω του Αστεροσκοπείου 
Αθηνών και του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πο-
λιτικής Προστασίας συζήτησαν σήμερα ο Υφυπουργός 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Βουλευτής Κορινθίας κ. 
Χρίστος Δήμας, ο πρόεδρος του Αστεροσκοπείου κ. Μα-
νώλης Πλειώνης και ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και 
Πολιτικής Προστασίας κ. Χρήστος Στυλιανίδης.

 Στην συζήτηση αναλύθηκαν τεχνικές λεπτομέρειες, 
προκειμένου να αποδώσουν αποτέλεσμα οι πρακτικές συ-
νεργασίες μεταξύ των 2 φορέων, που θα συνδυάζουν τα 
επιστημονικά δεδομένα με τις επιχειρησιακές δυνατότητες.

 Μεταξύ άλλων, συζητήθηκαν οι δυνατότητες έγκαιρης 
πρόβλεψης επικίνδυνων φυσικών φαινομένων όπως οι 
πλημύρες, οι πυρκαγιές καθώς και η μεγαλύτερη αξι-
οποίηση των επιστημών και των υποδομών τόσο του 
Αστεροσκοπείου όσο και του Επιστημονικού Δικτύου για 
την Κλιματική Κρίση, Climpact.

 Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Χρί-
στος Δήμας δήλωσε τα εξής:

«Η κλιματική κρίση είναι μία πραγματικότητα που όχι 
μόνο δεν μπορούμε να αγνοήσουμε αλλά επιβάλλει την 
στενή συνεργασία όλων μας για την πρόληψη, αντιμετώ-
πιση ακόμα και την αποκατάσταση των επιπτώσεων της.»

Ο κ. Μητσοτάκης στην Κορινθία: 
Παρών, αλλά ωσεί απών! 
 Με εξαίρεση την… τουριστική περίοδο δεν είναι και πολλές 
οι περιοχές της Ελλάδας που συνηθίζει να επισκέπτεται ο 
πρωθυπουργός περισσότερες από μία φορές.
Την Τρίτη ο κ. Μητσοτάκης βρέθηκε πάλι στην Κορινθία και 
θα πίστευε κανείς πως αυτό συνδέεται με κάποιο ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον για την περιοχή και τις ανάγκες της. 
Αλίμονο, όμως, η πραγματικότητα τον διαψεύδει οικτρά, 
αφού τα συσσωρευόμενα προβλήματα του νομού, όπως 
ακριβώς και της χώρας, παραμένουν άλυτα.
Αναρωτιόμαστε: 
- Πήγε ο κ. Μητσοτάκης να δει γιατί η διώρυγα παραμένει 
κλειστή, έξι μήνες μετά την επίσκεψή του εκεί;
- Πήγε στη Νεμέα και στο Ξυλόκαστρο για να μάθει πως 
νιώθουν οι κάτοικοι που το ένα μετά το άλλο τα υποκατα-
στήματα των τραπεζών κλείνουν, μεγαλώνοντας το αίσθημα 
εγκατάλειψης; 
- Πήγε στις αγροτικές περιοχές να σκύψει πάνω από τους 
σταφιδοπαραγωγούς που βρίσκονται μπροστά σε μια ολο-
κληρωτική καταστροφή; 
- Πήγε στα χωριά να εξηγήσει στους αγρότες τι θα κάνει με 
τις αποζημιώσεις τους για τον παγετό και την ξηρασία, τι θα 
κάνει για το αγροτικό τους εισόδημα που μειώνεται διαρκώς; 
- Στάθηκε έξω από κάποιο βρεφονηπιακό σταθμό να 
ρωτήσει τους γονείς των 625 παιδιών από όλη την Κορινθία 
τι θα κάνουν με τα παιδιά τους που μένουν εκτός παιδικών 
σταθμών; 
- Επισκέφτηκε το –έτσι ή αλλιώς- υποστελεχωμένο Νοσο-
κομείο Κορίνθου για να δει πως δουλεύει σήμερα με πάνω 
από 60 εργαζόμενους σε αναστολή εργασίας; Ρώτησε όσους 
έχουν απομείνει αν αντέχουν να δουλεύουν ασταμάτητα και 
χωρίς ρεπό; 
- Ανέβηκε στο Φράγμα Ασωπού -το οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ πα-
ρέδωσε ένα εργοτάξιο σε πλήρη λειτουργία- να μάθει γιατί 
παρουσιάζει πάλι καθυστερήσεις και δεν θα παραδοθεί το 
2021 όπως ήταν το χρονοδιάγραμμα; 
Όχι! Ο πρωθυπουργός δεν έκανε τίποτα από όλα αυτά. 
Επιβεβαιώνοντας την ατάκα του «με ενδιαφέρει η επικοι-
νωνία, όχι η ουσία…», εμφανίστηκε για να δώσει το παρών 
στα εγκαίνια μιας ιδιωτικής επένδυσης πολυεθνικής εταιρίας 
και εξαφανίστηκε πιο γρήγορα απ’ ό,τι οι …Ντάλτον όταν 
εμφανιζόταν μπροστά τους ο Λούκι Λουκ.

Ν.Ε. ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
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Επίσκεψη αντιπροσωπείας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Κορινθίας
στο Νοσοκομείο Κορίνθου

Την Πέμπτη 9 Σεπτεμβρίου αντιπροσω-
πεία του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Κορινθίας, αποτελού-
μενη από τον βουλευτή Κορινθίας, Γ. Ψυχο-
γιό, τον συντονιστή της ΝΕ, Χ. Κασίμη, τους 
πρ. βουλευτές, Μ. Θελερίτη και Γ. Τσόγκα 
και τον  συντονιστή της ΟΜ Κορίνθου, Τ. 
Ξύδη, επισκέφθηκε το Νοσοκομείο της 
Κορίνθου.

Πραγματοποιήθηκε συνάντηση με το 
Σωματείο των εργαζόμενων και τη Διοί-
κηση, όπου τέθηκαν οι βασικές θέσεις 
και παρεμβάσεις του κόμματος και του 
βουλευτή του Νομού και επισημάνθηκε 
η ανάγκη άμεσης ενίσχυσης των δομών 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Υγείας 
με προσωπικό.

Τονίστηκε πως με το Νόμο για την ανα-
στολή εργασίας των υγειονομικών, όχι 
μόνο στερείται ο μισθός τους και δεν αξιο-
ποιούνται σε άλλες θέσεις οι εργαζόμενοι, 
αλλά αποδυναμώνεται πολύ σοβαρά το ΕΣΥ 
αφού το Νοσοκομείο Κορίνθου βρίσκεται 
αυτή την στιγμή με περί τους 65 εργαζό-
μενους λιγότερους. Και η κυβέρνηση και 
η Διοίκηση το μόνο που κάνουν είναι να 
επιχειρούν με τρίμηνες συμβάσεις και με 
συνεργεία εργολάβων, όπως αυτό στην κα-
θαριότητα, να δίνουν νευραλγικές υπηρε-
σίες σε ιδιώτες με χιλιάδες Ευρώ χωρίς να 
αξιοποιούν την δυνατότητα των ατομικών 
συμβάσεων, όπως έκανε η προηγούμενη 
κυβέρνηση. 

Δυστυχώς, με όλα τα παραπάνω και 

παρά το γεγονός ότι γιατροί, νοσηλευτές, 
επικουρικό και λοιπό προσωπικό κάνουν 
καθημερινά υπέρβαση εδώ και πολλούς 
μήνες, το Νοσοκομείο δεν λειτουργεί με 
τις ειδικότητες και την επάρκεια που πρέ-
πει τόσο για την κλινική Covid, όσο και για 
τα έκτακτα  και τακτικά περιστατικά και χει-
ρουργεία που αφορούν στον γενικό πληθυ-
σμό. Με αποτέλεσμα αρκετοί να οδηγούνται 
σε ιδιωτικές κλινικές με μεγάλο κόστος και 
ταλαιπωρία.

Στις συναντήσεις μας καταστήσαμε, 
για μια ακόμη φορά, σαφή τη θέση μας 
ότι υπερασπιζόμαστε, στηρίζουμε και δια-
δίδουμε την ανάγκη του καθολικού εμβολια-
σμού και ενθαρρύνουμε όλους τους πολίτες 
να εμβολιαστούν, πρώτα από όλα για τη 
δικής τους τη ζωή αλλά και ως πράξη 
κοινωνική 

Διαχωρίσαμε όμως τη θέση μας από 

επιλογές και πρακτικές αυταρχισμού και 
κοινωνικού διχασμού που θα φέρουν εν-
δεχομένως τα αντίθετα αποτελέσματα, θα 
εξαθλιώσουν οικονομικά τους εργαζόμενους 
και τις οικογένειές τους και θα διαλύσουν το 
ΕΣΥ.

Είναι κρίσιμο να γίνει έστω και τώρα 
μια μεγάλη προσπάθεια να στηριχτεί η εμ-
βολιαστική εκστρατεία και από τη Αυτοδιοί-
κηση και λοιπούς φορείς, ώστε να πειστούν 
οι πολίτες και επαγγελματικές κατηγο-
ρίες να εμβολιαστούν, ιδίως αυτοί που 
έρχονται σε επαφή με ασθενείς ή με άτομα 
που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου 
(ασθενείς, ηλικιωμένους κλπ) και πρέπει 
να είναι στο μέγιστο δυνατό βαθμό θω-
ρακισμένοι.

Από τη άλλη, όμως, θεωρούμε ότι το μέτρο 
της κυβέρνησης για την αναστολή εργασίας, 
την ολική απώλεια μισθού ή την απόλυση, 

χωρίς καν να αξιοποιούνται οι εργαζόμενοι σε 
άλλες υπηρεσίες που δεν έρχονται σε επαφή 
με ασθενείς, αποτελεί ένα δυσανάλογο μέτρο.

Αυτή η επιλογή δεν θα βοηθήσει στην 
καμπάνια του εμβολιασμού, επιχειρεί για 
άλλη μια φορά να μεταθέσει τις ευθύνες 
της κυβέρνησης στους πολίτες και  θα δημι-
ουργήσει πολύ σύντομα μια εκρηκτική και 
διχαστική κοινωνική σύγκρουση, με κατάρ-
ρευση και ιδιωτικοποίηση του ΕΣΥ.

Ο Σύριζα-ΠΣ συνεχίζει τον αγώνα 
εντός κι εκτός Βουλής,  απαιτώντας  με 
κάθε τρόπο την ενίσχυση του Νοσοκομείου 
της Κορίνθου με γιατρούς και λοιπό προ-
σωπικό, την ανανέωση  όλων των συμ-
βάσεων που λήγουν 31.10.2021 και 
31.12.2021 και την πρόσληψη μόνιμου 
προσωπικού. 

Ζητά την αναστολή εφαρμογής του νόμου 
της αναστολής αλλά και της επαίσχυντης τρο-
πολογίας Πλεύρη που με τρίμηνες συμβάσεις 
εισάγει ιδιώτες και συνεργεία εργολάβων σε 
όλες σχεδόν τις υπηρεσίες  των Νοσοκομεί-
ων με συνέπειες στην λειτουργία τους και 
θύματα τους ασθενείς, τους εργαζόμενος 
και τελικά ολόκληρη την κοινωνία.

Υπενθυμίζουμε ότι ο Σύριζα ως κυβέρ-
νηση, και αυτό είναι γνωστό στην κοριν-
θιακή κοινωνία, αναβάθμισε το Νοσοκο-
μείο της Κορίνθου με κλινικές, εκατοντάδες 
προσλήψεις προσωπικού, νέες υποδομές, 
θετικούς ισολογισμούς και αξιοποίηση της 
περιουσίας του, που βάλτωνε για χρόνια. 
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ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΧΡ. ΦΩΤΙΟΣ
Θ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 44 – ΒΡΑΧΑΤΙ

ΤΗΛ. 6973 241 844

Πολιτική

Γ. Ψυχογιός: Η Πολιτεία και οι Δήμοι να 
σταθούν δίπλα στους Πολιτιστικούς Συλλόγους 

για να συνεχίσουν τη σημαντική δράση τους

Α
πό τον Μάρτιο του 2020, εξ αιτίας των 
μέτρων για τον περιορισμό των εστιών 
μετάδοσης του covid-19, εκατοντάδες 
πολιτιστικοί σύλλογοι σε όλη την επι-
κράτεια βρίσκονται σε αναστολή λει-

τουργίας με αποτέλεσμα να ματαιωθούν στο 
σύνολό τους σχεδόν οι εκδηλώσεις τους, οδη-
γώντας τους σε τραγική οικονομική κατάσταση 
και σε αδυναμία ακόμη και στην καταβολή των 
παγίων εξόδων και ενοικίων στους χώρους 
όπου στεγάζονται.

Ενώ οι περισσότερες  δραστηριότητες, εκ-
δηλώσεις και θεάματα έχουν πλέον επιτραπεί, 
έστω και υπό συνθήκες και μέτρα, εντούτοις οι 
πολιτιστικοί σύλλογοι παραμένουν σε καθεστώς 
αδράνειας, με σχεδόν καθολικό περιορισμό των 
πολιτιστικών εκδηλώσεων.

Αποτέλεσμα είναι οι πολιτιστικοί σύλλογοι 
να στερούνται εδώ και καιρό τις βασικές πηγές 
εσόδων που διέθεταν για τη λειτουργία τους, 
ενώ ταυτόχρονα τα πάγια, μηνιαία, λειτουργικά 
έξοδα «τρέχουν» κανονικά.  

Η αδράνεια των συλλόγων πλήττει και τους 
κλάδους των εργαζόμενων στον πολιτισμό. 
Χοροδιδάσκαλοι και μουσικοδιδάσκαλοι που 
απασχολούνταν στους συλλόγους ωθούνται 
ουσιαστικά στην ανεργία, καθώς η κυβέρνηση 
επέλεξε να μην τους εντάξει σε καθεστώς ανα-
στολής εργασίας, ενώ το ίδιο συμβαίνει και με 
τον κλάδο των λαϊκών μουσικών που βιοπορί-
ζονται κατά βάση από τη συμμετοχή τους στις 
παραδοσιακές εκδηλώσεις που διοργανώνουν 
οι σύλλογοι και σήμερα αντιμετωπίζουν σοβα-
ρότατο πρόβλημα οικονομικής επιβίωσης.

Παρά τις συνεχόμενες κοινοβουλευτικές μας 
Ερωτήσεις και παρεμβάσεις προς τα συναρμό-
δια Υπουργεία Ανάπτυξης και Πολιτισμού για 
το θέμα, το μόνο που αποκομίζουμε είναι η με-
τάθεση ευθυνών και η «αναρμοδιότητα». Η δε 

Αυτοδιοίκηση κινείται στο ζήτημα αυτό μόνο 
αποσπασματικά και χωρίς κεντρικό σχέδιο και 
χρηματοδότηση από το κράτος. 

Τα πολιτιστικά σωματεία ανά την Ελλάδα, πα-
λεύουν κυριολεκτικά για την επιβίωσή τους με 
όποια μέσα διαθέτουν. Είναι επιτέλους αναγκαίο 
η κυβέρνηση να δράσει ώστε να στηρίξει τον 
πολιτισμό και τη λαϊκή παράδοση στη χώρα και 
να σταματήσει να αγνοεί επιδεικτικά τα αιτήματα 
των ανθρώπων του πολιτισμού.  

Η λειτουργία των Συλλόγων, άλλωστε, είναι 
εξαιρετικά σημαντική και για τις τοπικές κοι-
νωνίες, την ανάπτυξη της συνεργασίας και της 
συλλογικότητας, τη δυνατότητα έκφρασης και 
πνευματικής καλλιέργειας όλων των ηλικιών 
σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία για τη χώρα και 
τους πολίτες.  

 

Έκδοση αεροπορικών  
& ακτοπλοϊκών εισιτηρίων

Πακέτα διακοπών – Οδικές εκδρομές
Οργανωμένες εκδρομές εσωτερικού & εξωτερικού

ΓΡΑΦΕΊΟ ΓΕΝΊΚΟΎ ΤΟΎΡΊΣΜΟΎ

Μαρδίκης Θεοφάνης
Δαμασκηνού 42, Κόρινθος ΤΚ 20131

www.mardikisontheroad.gr
Τηλ: 2741080700 - Fax: 2741080900

ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: 
“Να καλυφθούν άμεσα οι 
σοβαρές ελλείψεις σε Ειδική 
αγωγή, παράλληλη στήριξη και 
καθαριότητα των Σχολείων”

Ε ρώτηση προς τους Υπουργούς Παιδείας & Θρησκευμάτων 
και Εσωτερικών κατέθεσαν 42 βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ, 
μεταξύ των οποίων και ο βουλευτής Κορινθίας, Γ. Ψυχο-

γιός, για τα σοβαρά προβλήματα και στην Κορινθία με τα κενά σε 
Ειδικό εκπαιδευτικό και βοηθητικό Προσωπικό, την παράλληλη 
στήριξη και το προσωπικό καθαριότητας στα Σχολεία.  

 Συγκεκριμένα, σε Ειδικά σχολεία, μαθητές παραμένουν χω-
ρίς νοσηλευτές ενώ, όπως καταγγέλλουν γονείς, παρατηρού-
νται και μετακινήσεις νοσηλευτών για την κάλυψη νέων κενών.

Παρά τις πανηγυρικές ανακοινώσεις της Υπουργού Παιδείας 
για τις 11.700 μόνιμες προσλήψεις - οι οποίες είχαν δρομολογη-
θεί από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ - η εφαρμοζόμενη πολιτική 
που αντιμετωπίζει την Ειδική Αγωγή και τους μαθητές και τις 
μαθήτριες που χρήζουν εξατομικευμένης διδασκαλίας ως μα-
θητές δεύτερης κατηγορίας παραβλέποντας τη συμπεριληπτική 
εκπαίδευση, αποδεικνύει τον βαθύτατα αντιπαιδαγωγικό της 
χαρακτήρα.

Με την από 30/08/2021 Ερώτησή μας είχαν επισημανθεί οι  
κίνδυνοι του «κόφτη» του Υπουργείου Παιδείας σε Ειδικό Βο-
ηθητικό Προσωπικό, Σχολικούς Νοσηλευτές και Παράλληλες 
Στηρίξεις, η αδιαφορία όμως  του Υπουργείου, επιβεβαιώνει 
τους φόβους μας.

Μαθητές με ειδικές μαθησιακές και εκπαιδευτικές ανάγκες 
παραμένουν ακάλυπτοι, με αποτέλεσμα να υπονομεύεται κατά-
φωρα το δικαίωμά τους να συμμετέχουν ισότιμα στην εκπαιδευ-
τική διαδικασία. Το πρόβλημα είναι ακόμα μεγαλύτερο στα Ειδι-
κά Σχολεία, όπου η προσέλευση κάποιων μαθητών με σοβαρά 
προβλήματα υγείας είναι αδύνατη χωρίς την παρουσία σχολικού 
νοσηλευτή.

Αδιανόητη είναι η κατάσταση και με το προσωπικό καθαρι-
ότητας, καθώς σε πολλά σχολεία η παρουσία του προσωπικού, 
που προσελήφθη με ολιγόωρες συμβάσεις, δεν καλύπτει τις 
ανάγκες των μονάδων, οι οποίες είναι πλέον αυξημένες λόγω 
πανδημίας, ενώ υπάρχουν σχολεία χωρίς καθόλου προσωπικό, 
με αποτέλεσμα σε κάποιες περιπτώσεις τα σχολεία να πληρώ-
νουν ιδιώτες για την καθαριότητα και σε άλλες περιπτώσεις να 
τα καθαρίζουν οι εκπαιδευτικοί!».

Για τους λόγους αυτούς οι βουλευτές/τριες ζήτησαν από τους 
αρμόδιους Υπουργούς, να προβούν σε άμεσες ενέργειες με 
σκοπό την κάλυψη των αναγκών των σχολικών μονάδων σε πα-
ράλληλη στήριξη, Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό και σχολικούς 
νοσηλευτές, αλλά και σε προσωπικό καθαριότητας.
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Η σελίδα του Λέωντος...
Έψαξε-έψαξε ο πρωθυπουργός μας για 

το νέο υπουργό, του νέου υπουργείου 
ΥΚΑκΠΠ (παγκόσμιο ρεκόρ υπουργείων) 
και τελικά κατέληξε στις εισαγωγές.  Γιατί 
κε πρωθυπουργέ μας, χάθηκαν οι ντόπιοι 
υποψήφιοι; ένα τηλεφωνάκι να μου κά-
νατε και το κουστούμι το έχω έτοιμο στην 
ντουλάπα!!!

 Αυτό το συνήθειο να ζητάνε συγνώμη, 
κάποιοι νέο-ορκιζόμενοι υπουργοί, 

για ‘άστοχες’ δηλώσεις(ευγενικά το λέω) 
που είχαν κάνει στο παρελθόν, έχει λάβει 
εθιμικό χαρακτήρα πλέον. Φαίνεται ότι το 
υπουργιλίκι βελτιώνει το χαρακτήρα και 
ενεργοποιεί τη συνείδηση. Δεν εξηγείται 
αλλιώς!!!

 Αγαπητοί υποψήφιοι φοιτητές και 
επίδοξοι επιστήμονες, αν δεν περά-

σετε τη βάση της βαθμολογίας, πάρτε το 
απόφαση, δεν ήσαστε ικανοί για ανώτερα 
πράγματα. Να γίνεται ψυκτικοί στο Περι-
στέρι και πολύ σας πέφτει. Εξαιρούνται βέ-
βαια  όσοι διαθέτουν χρήματα για κολέγια 
και ιδιωτικά πανεπιστήμια του εξωτερικού. 
Γιατί όπως έλεγαν και κάποιοι αρχαίοι «μό-
λις ο ήχος του χρυσού νομίσματος ακου-
στεί πέφτοντας στον δίσκο, το πτυχίο ανα-
πηδάει από το πανεπιστήμιο»!!!

Δύο εργοστάσια αυτοκίνητων διέκοψαν 
τη λειτουργία τους λόγω έλλειψης 

‘τσιπ’ στην αγορά. Δεν πιστεύω να έχουν 
δίκιο όσοι υποστηρίζουν ότι τα βάζουν στα 
εμβόλια, αλλά πάλι …. τέτοια έλλειψη???

Πλαστά πιστοποιητικά εμβολιασμών, 
για αρνητές, με μόνο 200€. Είναι αυτό 

που λένε ότι στον καπιταλισμό δεν  υπάρ-
χουν αδιέξοδα. Πάντως αν περιμένετε λι-
γάκι ακόμη μπορεί να πέσουν οι τιμές!!!

Με ομπρέλα ξενοδοχείου της αλλοδα-
πής εμφανίστηκε ο πρωθυπουργός 

μας στην κηδεία του Μίκη. Ελπίζω να του 
την έχουν χαρίσει και να μην την είχε πάρει 
μόνος του για ενθύμιο και έχουμε τρεξίμα-
τα. Από την άλλη μπορεί να το έκανε και 
για λόγους οικονομίας, να μη χρεώσει το 
ελληνικό δημόσιο με περιττά έξοδα. Να το 
έχουμε υπόψιν μας και αυτό!!!

Αύξηση των τιμών σε όλα σχεδόν τα 
είδη παρατηρείται τους τελευταίους 

μήνες. Αυτά παθαίνουμε γιατί πέσαμε με τα 
μούτρα στην κατανάλωση και τα ταξίδια, 
με το που μας άφησαν ελεύθερους από 
την καραντίνα, όπως ισχυρίστηκε υπεύθυ-
νος οικονομικός παράγοντας. Βέβαια τόσα 
λεφτά που συσσωρεύσαμε όλους αυτούς 
τους μήνες κάτι έπρεπε να τα κάνουμε. Γε-
μίσαμε το στρώμα, στείλαμε και στην Ελ-
βετία, ας ξοδέψουμε και μερικά πχιά!!!

 
Αυτό που οι πολιτικοί αρχηγοί ανε-

βαίνουν κάθε φθινόπωρο στη θεσ-
σαλονίκη με την ευκαιρία της ΔΕΘ και 
μοιράζουν δώρα σε διάφορες ομάδες 
ψηφοφόρων μου θυμίζει την παλιά εποχή 
που οι αρχόντοι έβγαιναν στο μπαλκόνι 

του πύργου τους και σκόρπιζαν γυαλι-
στερά νομίσματα στο πεινασμένο πόπολο, 
κερδίζοντας ανοχή και επευφημίες και κάτι 
άλλους που  μοίραζαν χάντρες και καθρε-
φτάκια. Σταθεροί στις παραδόσεις όπως 
βλέπετε!!!

Έχετε χτίσει αυθαίρετο σε αναδασωτέο 
δάσος και σας έχουν επιβληθεί πρόστι-

μα; κανένα πρόβλημα. Με 250 ευρώ το νο-
μιμοποιούμε και σας επιστρέφουμε και τα 
πρόστιμα, σύμφωνα με πρόσφατη σχετική 
υπουργική απόφαση. Και άμα μείνει πράσι-
νο φύλο σε αυτόν τον τόπο εμένα να μου 
τρυπήσετε τη μύτη!!!

Φθηνότερο ρεύμα μας έταξε ο αρμό-
διος υπουργός (Χατζηδάκης) πέρσι, 

επειδή λέει η ΔΕΗ θα έχει ανταγωνισμό 
από τους ιδιώτες. Από τότε κοντεύει η τιμή 
να διπλασιαστεί. Άμα σας τάξουν πάλι τί-
ποτα φθηνότερο, βάλτε το στα πόδια!!!

Τώρα που σταματήσαμε να μετράμε κα-
μένα στρέμματα από τις φωτιές μπο-

ρούμε να αρχίσουμε πάλι να μετράμε τα 
θύματα της πανδημίας. Σε λίγο θα ακολου-
θήσουν οι πλημμύρες και έχει ο θεός….!!!

Νομιμοποιείται η εργασία ανηλίκων. Θα 
είχαμε φέρει και σκλάβους από την 

Αφρική, αλλά δυστυχώς τη δουλειά μας 
την πήραν κάτι μεγάλα μηχανήματα που 
μαζεύουν το βαμβάκι αυτόματα!!!

Σοφά μέτρα εξήγγειλε ο πρωθυπουργός 
μας για την ενίσχυση της χειμαζόμενης 

και άνεργης νεολαίας. Δουλειές δεν έχου-
με να σας δώσουμε, αλλά μιας και καθό-
σαστε που καθόσαστε, πάρτε φθηνότερο 
ίντερνετ και συνδρομή στο Netflix,  για να  
σκοτώνετε την ώρα σας ευχάριστα. Σοφό-
τατο μπράβο πρωθυπουργέ μας!!!

Με την ευκαιρία της έκθεσης Θεσσα-
λονίκης διαπιστώσαμε ότι έχουμε πιο 

πολλούς αστυνομικούς από πυροσβέστες 
και υγειονομικούς στα νοσοκομεία.
Εντάξει μπορεί να καιγόμαστε και να αρ-
ρωσταίνουμε, αλλά από τάξη και ασφάλεια 
…. Μία από τα ίδια!!!

Οι τιμές ανεβαίνουν επειδή μιλάμε για 
την άνοδο των τιμών, ισχυρίστηκε ο 

αγαπημένος της στήλης κος Άδωνις . Ενώ 
αν δε μιλούσαμε θα έπεφταν. Μπορούμε να 
το δοκιμάσουμε και σε άλλες περιπτώσεις 
προφανώς όπως στην πανδημία. Αν στα-
ματήσουμε να μιλάμε γι’ αυτήν θα περάσει. 
Μεγάλε Άδωνη γράφεις ιστορία!!!

Ο πρωθυπουργός μας βολτάροντας 
ανέμελα σε κάτι ξεροχώραφα στο 

θεσσαλικό κάμπο συνάντησε εντελώς τυ-
χαία έναν καουμπόη, που εντελώς τυχαία 
ήταν οπαδός του και εντελώς τυχαία βρέ-
θηκε και μια κάμερα και τούς κατέγραψε. 
Εντελώς τυχαία δε, απέφυγε να έρθει σε 
επαφή με κάτι ινδιάνους, που τον περίμε-
ναν να τον υποδεχτούν με τα ‘τόμαχοκ’ του 
πολέμου ανά χείρας. Άμα έχει τύχη…. όλα 
‘δεξιά’ σου έρχονται!!!

Λ.Σ. (25/09/2021)

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

Έ κλεισε ο βιολογικός κύκλος του τελευταίου της ηρωικής γενιάς και άνοιξε ο 
κύκλος της αθανασίας, για τον πολίτη του κόσμου και αγαπητό συντοπίτη μας. 

Ο Μίκης της καρδιάς μας,
που έντυσε με τη μουσική του μια ολόκληρη εποχή,

που ήταν πάντα μπροστάρης στους κοινωνικούς αγώνες,
που τα ανοιγμένα χέρια του έδιναν φτερά στα όνειρα των απλών ανθρώπων.

Μίκη ένα κομμάτι σου κυλάει και θα κυλάει πάντα, στις φλέβες μας.
Για μας θα είσαι ΑΘΑΝΑΤΟΣ!!!



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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Γνώμη Περιφέρεια
Εντυπωσίασε στην 85η ΔΕΘ το επετειακό περίπτερο 

της Περιφέρειας Πελοποννήσου για το 1821
Εντυπωσιασμένοι οι επισκέπτες από τα εκτιθέμενα ενθυμήματα του Αγώνα, από τις ψηφιακές 

αναπαραστάσεις, αλλά και το επετειακό βίντεο που ετοίμασε η Περιφέρεια

Εξαιρετική αποδείχθηκε στην φετινή 85η Διεθνή 
Εκθεση Θεσσαλονίκης η παρουσία της Περιφέρειας 
Πελοποννήσου -ως τιμώμενης Περιφέρειας- καθώς 
το επετειακό της περίπτερο για τα 200 χρόνια από την 
έναρξη της Επανάστασης του 1821 δέχτηκε καθημερι-
νά εκατοντάδες επισκεπτών.

Παράλληλα, η Περιφέρεια προβλήθηκε σε καθη-
μερινή βάση καθώς ο περιφερειάρχης Παναγιώτης 
Νίκας έχει δώσει δεκάδες συνεντεύξεις, τόσο σε περι-
φερειακής, όσο και πανελλαδικής εμβέλειας μέσα ενη-
μέρωσης -τηλεοπτικά, ραδιοφωνικά και διαδικτυακά.

Ο περιφερειάρχης στάθηκε στην δημόσια αναφορά 
από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη που δή-

λωσε εντυπωσιασμένος από το επετειακό περίπτερο 
της Περιφέρειας, το οποίο βρίθει πληροφοριών για το 
σημαντικότερο γεγονός της νεότερης ιστορίας μας, την 
φλόγα της Επανάστασης που από τον Μοριά απλώθη-
κε σε όλη την Ελλάδα. 

ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ
Πλήθος επισκεπτών της 85ης Διεθνούς Εκθεσης 

Θεσσαλονίκης επισκεπτόταν καθημερινά το αφιερω-
μένο στα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση 
περίπτερο της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Στο περίπτερο ξεναγήθηκαν ο πρωθυπουργός Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης, οι υπουργοί Πολιτισμού και Αθλη-

τισμού Λίνα Μενδωνη και Παιδείας και Θρησκευμάτων 
Νίκη Κεραμεως, η πρόεδρος της Επιτροπής Ελλάδα 
2021 Γιάννα Αγγελοπούλου, πολλά μέλη ακόμη του 
υπουργικού συμβουλίου, βουλευτές, περιφερειάρχες, 
δήμαρχοι και εκπρόσωποι των Ενόπλων Δυνάμεων.

Εντυπωσιασμένοι όλοι από τα εκτιθέμενα ενθυμή-
ματα του Αγώνα, από τις ψηφιακές αναπαραστάσεις, 
από τα ιστορικά κείμενα, από το επετειακό βίντεο που 
ετοίμασε η Περιφέρεια Πελοποννήσου, αλλά και από 
την οργάνωση του περιπτέρου, εκφράζουν τις ευχα-
ριστίες τους για την άψογη παρουσίαση εκείνων των 
δοξασμένων ημερών και συμφώνησαν πως βρέθη-
καν, ίσως, στο καλλίτερο περίπτερο της φετινής ΔΕΘ.
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Π
ρογραμματική σύμβαση με αντικείμενο 
την κατασκευή περίφραξης για την ενί-
σχυση της ασφάλειας και την αποτροπή 
προσέγγισης στην περιοχή της διώρυγας 

του Ισθμού της Κορίνθου υπέγραψε ο περιφερει-
άρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας, στους 
Αγίους Θεοδώρους.

Η σύμβαση για το προϋπολογισμού 800.000 
ευρώ έργο, υπογράφηκε μεταξύ της Περιφέρειας 
Πελοποννήσου, της Ανώνυμης Εταιρείας Διώρυ-
γας Κορίνθου (AΕΔΙΚ) Α.Ε. και του Δήμου Λου-
τρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων.

Η υπογραφή της σύμβασης έγινε παρόντων, 
μεταξύ άλλων, του αντιπεριφερειάρχη Κορινθίας 
Τάσου Γκιολή και των θεματικών ομόλογών του 
Υποδομών Αργολίδας και Κορινθίας Χάρη Βυτινι-
ώτη και Πολιτισμού Αθηνάς Κόρκα, του δημάρ-
χου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώ-
ρων Γιώργου Γκιώνη κ.α.

Υπογράφηκε προγραμματική σύμβαση για 
την περίφραξη της διώρυγας του Ισθμού

Περιφερειακά Νέα

Συνεδριάσεις των κατά τόπους ΣΟΠΠ στις Περιφέρειες, εν όψει του χειμώνα, 
υποδεικνύει το υπουργείο Κλιματικής Αλλαγής και Πολιτικής Προστασίας

Οι Διευθύνσεις Πολιτικής Προστασίας των Πε-
ριφερειών θα πρέπει να προγραμματίσουν, σε 
συνεργασία με τους αρμόδιους οικείους αντιπερι-
φερειάρχες, το συντομότερο δυνατό, τις ειδικές συ-
νεδριάσεις των Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής 
Προστασίας (ΣΟΠΠ) των Περιφερειακών Ενοτήτων, 
με θέμα την πρόληψη και ετοιμότητα αντιμετώπισης 
κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινο-
μένων εν όψει της χειμερινής περιόδου 2021 – 2022.

Αυτό επισημαίνεται σε έγγραφο που απευθύνει 
προς την Περιφέρεια Πελοποννήσου -και τις υπό-

λοιπες Περιφέρειες της χώρας- το νεοπαγές υπουρ-
γείο Κλιματικής Αλλαγής και Πολιτικής Προστασίας.

Στο ίδιο έγγραφο, το υπουργείο καλεί τις εν λόγω 
Διευθύνσεις “να προχωρήσουν, εφ’ όσον συντρέ-
χουν λόγοι, στην επικαιροποίηση του σχεδίου αντι-
μετώπισης εκτάκτων αναγκών και άμεσης/βραχεί-
ας διαχείρισης των συνεπειών από την εκδήλωση 
πλημμυρικών φαινομένων της Περιφέρειας,

i) των μνημονίων ενεργειών για την αντιμετώπι-
ση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία δια-
χείριση των συνεπειών από την εκδήλωση πλημ-

μυρικών φαινομένων, βάσει των δράσεων που 
προβλέπονται στο σχέδιο αντιμετώπισης εκτάκτων 
αναγκών και άμεσης/βραχείας διαχείρισης των συ-
νεπειών από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομέ-
νων της Περιφέρειας, καθώς και

ii) του Μητρώου Εργοληπτών (εταιρειών – φυ-
σικών προσώπων) για την αντιμετώπιση εκτάκτων 
αναγκών, για την εξασφάλιση επιπλέον πόρων 
προς ενίσχυση του έργου τους στην αντιμετώπιση 
εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπει-
ών από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων.



Ά
λλο ένα πλήγμα για τον δήμο Ξυλοκάστρου 
και την τοπική κοινωνία ήρθε στις 24 Σε-
πτεμβρίου όταν έκλεισε οριστικά το υποκα-
τάστημα της Εθνικής Τράπεζας στην περιο-

χή. Χαρακτηριστικό ήταν το σχόλιο του Δημοτικού 
Συμβούλου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης και επι-
κεφαλής της παράταξης "Ορίζοντες Δημιουργίας" 
Σπύρου Καραβά, ο οποίος τόνισε λακωνικά:
«Ένα ακόμα πλήγμα στην τοπική οικονομία.
Μια ακόμα -άνιση ίσως- μάχη που δεν δόθηκε…
Η αυτοδιοίκηση στα χειρότερά της».

Στο θέμα αναφέρθηκε και η Οργάνωση Μελών 
ΣΥΡΙΖΑ -ΠΣ Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης, σε ένα ιδι-
αίτερα καυστικό Δελτίο Τύπου το οποίο ανάφερε:

«Σήμερα το πρωί η Εθνική Τράπεζα Ξυλοκάστρου 
έκλεισε.

Όταν παραμονές εκλογών η ΝΔ μιλούσε αόριστα 
για Ανάπτυξη στην Περιφέρεια δεν εξήγησε πώς θα 
κλείσουν οι Τράπεζες σε πρωτεύουσες Δήμων. Δεν 
το εξήγησε στους υπαλλήλους που πλέον θα πρέπει 

να πηγαίνουν καθημερινά σε τραπεζικά καταστήματα 
μακριά από τα σπίτια τους. Δεν το εξήγησε στους πο-
λίτες που για να εξυπηρετηθούν για συγκεκριμένες 
τραπεζικές συναλλαγές θα πρέπει να κάνουν αρκετά 
χιλιόμετρα. Δεν το εξήγησε στους ανθρώπους της 
Αγοράς του Ξυλοκάστρου, οι οποίοι δέχονταν καθη-
μερινά άτομα στα καταστήματα τους που κατέβαιναν 
για μια συναλλαγή στην τράπεζα. 

Όλα αυτά 4 μόλις μήνες μετά από τις περίφημες 
δηλώσεις του κυρίου Πέτσα στη Νεμέα ότι δεν πρό-
κειται να κλείσει κανένα Υποκατάστημα Τράπεζας σε 
πρωτεύουσα Δήμου όσο είναι η ΝΔ Κυβέρνηση. Και 
έκλεισε τόσο απλά, όσο απλά έκανε τις δηλώσεις.

Η σύγκριση στις ενέργειες που έγιναν από την Κυ-
βέρνηση ΣΥΡΙΖΑ για να μείνουν ανοιχτά τα καταστή-
ματα των τραπεζών με τις ενέργειες της παρούσας 
κυβέρνησης είναι μια ακόμα απόδειξη της διαφοράς 
της πολιτικής που εφαρμόστηκε με γνώμονα το συμ-
φέρον των πολλών. 

Και με γνώμονα το Συμφέρον των πολλών θα κερ-
δίσουμε και τις επόμενες εκλογές».

Τ
ην δριμεία αντίδραση του επικεφαλής της 
δημοτικής παράταξης "Ορίζοντες Δημι-
ουργίας" και δημοτικού Συμβούλου Ξυλο-
κάστρου-Ευρωστίνης προκάλεσε η ανα-

κοίνωση του οικείου δήμου ότι εξασφάλισε 26 
εκατομμύρια ευρώ για αντιπλημμυρικά έργα!

Η ανακοίνωση του δημάρχου Ξυλοκάστρου-
Ευρωστίνης που επιχειρούσε ούτε λίγο ούτε πολύ 
να οικειοποιηθεί ένα έργο εθνικού χαρακτήρα που 
αποτελεί μέρος των παράπλευρων έργων του προ-
αστιακού και της Νέας Εθνικής οδού και έχει ως 
φορέα υλοποίησης το Υπουργείο Υποδομών, ανέ-
φερε ότι «Είμαστε πλέον στην ευχάριστη θέση να 
ανακοινώσουμε ότι εξασφαλίσαμε 26.000.000€ (συ-
νολικά) για αντιπλημμυρικά έργα».

Ο κ. Καραβάς στην ανακοίνωσή του αναφερόμε-
νος στο περιεχόμενο και το ύφος της ανακοίνωσης 
σημείωσε σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα:

«Μετά από δυο χρόνια έπαρσης και αλαζονείας 
Μετά την απαξιώση του δημοτικού συμβουλίου 

και κάθε είδους συνεργασίας και διαβούλευσης
Μετά από τόσες διθυραμβικές ανακοινώσεις έρ-

γων που παραμένουν στα χαρτιά 
Μετά από τόσες ολιγωρίες και αστοχίες 
Μετά από την έντονη ξηρασία και τα μηδενικά 

έργα άρδευσης που απαιτούνται όταν γειτονικοί 
δήμοι μονοπωλούν αντίστοιχες χρηματοδοτήσεις

Ανακοινώθηκε από τον δήμο έργο 
26.000.000€!!!!

για αντιπλημμυρικά έργα!!!!!
Σε συνέχεια της ΠΑΘΕ και του προαστιακού, που 

ολοκλήρωσε πρόσφατα ο κος Τσιώτος, τώρα υλο-
ποιεί και αντιπλημμυρικά έργα!!!!!

“Μπορείς να τους ξεγελάς όλους για λίγο καιρό, 
λίγους όλο τον καιρό, αλλά όχι όλους όλο τον και-
ρό.”

Ή αλλιώς γύρισε η κλεψύδρα και άρχισαν τα 
“φωτισμένα με μαγνητική επαγωγή” παραμύ-
θια…»
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Γνώμη Αυτοδιοίκηση-Δήμοι

Έκλεισε και η Εθνική 
Τράπεζα στο Ξυλόκαστρο

ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΡΑΒΑΣ: 
«Μπορείς να τους ξεγελάς 
όλους για λίγο καιρό, 
λίγους όλο τον καιρό, αλλά 
όχι όλους όλο τον καιρό»
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Ο
Άγιος Νικόλαος στην Ευαγγελίστρια είναι ένα 
γραφικό πέτρινο εκκλησάκι, το οποίο σύμφω-
να με τις πηγές υπήρχε ήδη από το 1600 στην 
περιοχή. Χτίστηκε δηλαδή στο μεσοδιάστημα 

μεταξύ πρώτης και δεύτερης Ενετοκρατίας και απο-
τελεί ένα ιστορικό μνημείο το οποίο ευτυχώς διατη-
ρείται σε πολύ καλή κατάσταση. 

Επιπλέον, η θέση στην οποία βρίσκεται αποτελεί 
ένα θαυμάσιο πανόραμα όλης της Βόχας, η θέα απρό-
σκοπτη προς ανατολή και δύση, αλλά και βόρεια προς 
τον Κορινθιακό Κόλπο και τα βουνά της Ρούμελης. 
Το γεγονός ότι έχει χτιστεί σε τέτοια θέση δείχνει ότι 
εκτός των άλλων κάλυπτε και ανάγκες επιτήρησης 
των περιοχών και έγκαιρης ενημέρωσης για τυχόν 
εισβολείς. 

Φανταστείτε ότι το 1687 όταν ο Βενετός στρατηγός 
Φραντσέσκο Μοροζίνι οδήγησε τον βενετσιάνικο στό-
λο μέσα στον Κορινθιακό κόλπο, οι κάτοικοι της περι-
οχής μπορούσαν να δουν τις αρχοντικές φρεγάτες να 
πλησιάζουν τον κόλπο της Κορίνθου και να κανονι-
οβολούν κατά του κάστρου που τελικά κατέλαβαν κι 
έτσι ξεκίνησε η δεύτερη ενετοκρατία στην Κόρινθο. 

Αυτό το εκκλησάκι λοιπόν με την καταπληκτική 
θέα, ήταν όπως επιτάσσαν οι ανάγκες της εποχής που 
χτίστηκε σε δυσπρόσιτη θέση. Ακόμη και σήμερα ο 
δρόμος που οδηγούσε αυτό ήταν δύσκολος: απότομες 
στροφές και έντονες κλίσεις σε ένα παχύ κοκκινόχω-
μα που γινόταν λάσπη στην πρώτη βροχή. 

Πριν λίγες μέρες όμως, η τεχνική υπηρεσία του δή-
μου Βέλου-Βόχας, μετά από παραίνεση του δημάρ-
χου Αννίβα Παπακυριάκου και σε συνεργασία με τον 
πρόεδρο της Ευαγγελίστριας Τάσο Αναγνωστόπου-
λο, έκανε ένα σημαντικό έργο τσιμεντόστρωσης στο 
δρόμο έτσι ώστε η πρόσβαση στο εκκλησάκι να είναι 
ασφαλής και απρόσκοπτη, όπως επιθυμούσαν διακα-
ώς οι κάτοικοι της περιοχής. 

Την είδηση έκανε γνωστή ο αντιδήμαρχος Τεχνι-
κών Υπηρεσιών Ανδρέας Σιάχος, ο οποίος ανάρτησε 
και τις σχετικές φωτογραφίες στα κοινω-
νικά δίκτυα, σημειώνοντας εκ μέρους 
της Τεχνικής Υπηρεσίας: «Σε μία περιο-
χή απείρου κάλλους και ομορφιάς, στην 
Κοινότητα Ευαγγελίστριας, προς το εκ-
κλησάκι του Αγίου Νικολάου (1615 μ.Χ.) 

ο δρόμος ήταν δυσπρόσιτος.
Ο Δήμαρχος Αννίβας Παπακυριάκος υλοποίησε 

ένα πάγιο αίτημα των κατοίκων και του Προέδρου κ. 
Τάσου Αναγνωστόπουλου και ο δρόμος προς το ιστο-
ρικό εκκλησάκι με την εξαιρετική θέα, είναι πλέον 
στρωμένος με έτοιμο σκυρόδεμα και έτσι διευκολύ-
νεται η πρόσβαση των επισκεπτών».

Το έργο αυτό, εκτός ότι θα διευκολύνει την πρόσβα-
ση των κατοίκων στο εκκλησάκι, μπορεί να αναδείξει 
την περιοχή ως ένα σημαντικό ιστορικό τοπόσημο του 
δήμου Βέλου-Βόχας, να συμβάλει στην περαιτέρω 
ανάδειξή του και να αποτελέσει σημείο προσέλκυσης 
επισκεπτών και τουριστών. Γι’ αυτούς τους λόγους 
αυτούς, ως έργο έχει ιδιαίτερη βαρύτητα και είναι 
άξιο επαίνων! 

O Άγιος Νικόλαος στην Ευαγγελίστρια, 
βρήκε το δρόμο του!

Ένα ιστορικό εκκλησάκι με μοναδική θέα προς όλη τη Βόχα  
απέκτησε έναν αξιοπρεπή δρόμο πρόσβασης 
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“Άνοιξε” το σχήμα της διοίκησης ο Αννίβας 
Παπακυριάκος - Όλες οι αλλαγές στα πρόσωπα 

Με πέντε αντιδημάρχους και τέσσερις εντεταλμένους συμβούλους θα λειτουργεί στο εξής ο δήμος Βέλου-Βόχας

Η
συμπλήρωση των δύο χρόνων της 
τρίτης θητείας του Αννίβα Παπακυ-
ριάκου σήμανε την διεύρυνση του 

σχήματος διοίκησης του δήμου Βέλου-
Βόχας και την απαρχή μιας περιόδου με 
πέντε αντιδημάρχους και τέσσερις εντε-
ταλμένους συμβούλους που μοιράζονται 
τις υποχρεώσεις και τα καθήκοντα. 

Οι αλλαγές στο σχήμα διοίκησης ξεκί-
νησαν με τις αναγκαστικές αλλαγές στο 
προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου, 
δύο μήνες πριν τη λήξη της κανονικής 
θητείας τους. Η παραίτηση Καμπίτη από 
τη μία, αλλά και η παραίτηση Σδράλη από 
την άλλη, για λόγους ανεξαρτητοποίησης 
η πρώτη και για λόγους ανάληψης χαρ-
τοφυλακίου αντιδημαρχίας η δεύτερη, 
αποτέλεσαν τη θρυαλλίδα των εξελίξεων. 

Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα από 
την αρχή. Ο Βασίλης Τρωγάδης μέχρι 
πρότινος αντιδήμαρχος οικονομικών και 
διοικητικών υπηρεσιών του δήμου Βέ-
λου-Βόχας, μετά από 11 χρόνια που υπη-
ρέτησε πιστά αυτόν τον ρόλο, με απόφα-
ση δημάρχου αντικαταστάθηκε από τον 
Μιχάλη Σδράλη. 

Ο Μιχάλης Σδράλης, πρόεδρος Δη-
μοτικού Συμβουλίου μέχρι πρότινος, 
ανέλαβε μια από τις πιο καίριες και νευ-

ραλγικές αντιδημαρχίες: Τα Οικονομικά 
είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της λειτουρ-
γίας του δήμου Βέλου-Βόχας και η επι-
λογή του δημάρχου να τον τοποθετήσει 
σ’ αυτή τη θέση δείχνει πολλά για το κλί-
μα εμπιστοσύνης και συνεργασίας που 
υπάρχει μεταξύ τους. 

Ο νέος αντιδήμαρχος θα έχει αποκλει-
στικό χαρτοφυλάκιο τα οικονομικά, κα-
θώς το κομμάτι της Διοίκησης έχει πλέον 
αναλάβει η νέα Γενική Γραμματέας του 
Δήμου, Νάντια Δημητρίου. 

Ταυτόχρονα, οι αλλαγές στο προεδρείο 
του Δημοτικού Συμβουλίου ολοκληρώ-
θηκαν με την ψήφιση του Νίκου Περρή 
ως γραμματέα, μετά την ανεξαρτητο-
ποίηση του Γιώργου Καμπίτη και την, εκ 
νόμου, παραίτησή του από τα καθήκοντα 
του προέδρου. 

Οι υπόλοιποι αντιδήμαρχοι

Στο πεδίο των αντιδημάρχων εκτός 
από την αλλαγή του Βασίλη Τρωγάδη με 
τον Μιχάλη Σδράλη, τα υπόλοιπα πρόσω-
πα έμειναν ως είχαν, δηλαδή: Αντιδήμαρ-
χος Προγραμματισμού, Τεχνικών Έργων 
και Μελετών: Ανδρέας Σιάχος, Αντιδή-
μαρχος Τεχνικών Υποδομών: Θοδωρής 
Ράπτης και αντιδήμαρχος Καθαριότητας 
και Ανακύκλωσης: Δημήτρης Τριαντα-
φύλλου. 

Στις προαναφερόμενες αντιδημαρχί-
ες προστέθηκε και μία πέμπτη, άμισθη: 
Αυτή της Τοπικής Οικονομίας, Συντονι-
σμού, Ανάπτυξης και Πολιτισμού-Παι-
δείας την οποία ανέλαβε ο Νίκος Ρόζος. 

Οι εντεταλμένοι σύμβουλοι 
Επιπλέον, ο δήμαρχος Βέλου-Βόχας 

Αννίβας Παπακυριάκος αξιοποίησε 
τη δυνατότητα που του παρέχει ο νόμος 
να ορίσει εντεταλμένους συμβούλους 
– στους οποίους ειρήσθω εν παρόδω, 
δεν αποδίδεται αντιμισθία – έτσι ώστε 
να διευκολυνθεί το έργο της δημοτικής 
αρχής. 

Τα νέα πρόσωπα, οι δράσεις και αρμο-
διότητές τους έχουν ως εξής: 

Τριανταφύλλου Κώστας: Ηλεκτρο-
φωτισμού και Αθλητισμού

Μαστοράκος Άγγελος: Υποδομών 
Δήμου και Προστασίας Ζώων

Γκατζογιάννης Δημήτρης: Παρακο-

λούθησης Νομικών Θεμάτων και Πολιτι-
κής Ασφάλειας

Καλλίρη Μαρία: Κοινωνικής Προστα-
σίας. 

Τέλος, να σημειώσουμε ότι η κα Μαρία 
Καλλίρη παραμένει στη θέση της ως 
πρόεδρος του ΝΠΔΔ “Ανέλιξη” του-
λάχιστον μέχρι το τέλος της θητείας της, 
το Νοέμβριο του 2021.

Συμπερασματικά, μπορούμε να πού-
με ότι ο Αννίβας Παπακυριάκος με την 
ωριμότητα και τη σιγουριά που αποπνέει 
μετά από σχεδόν 11 χρόνια στο τιμόνι του 
δήμου, πιο ισχυρός από ποτέ και χω-
ρίς ουσιαστικούς ενδοπαραταξιακούς ή 
αντιπολιτευτικούς αντιπάλους, άνοιξε τη 
βεντάλια της διοίκησης, δίνοντας ρόλο 
σε όλους σχεδόν τους δημοτικούς συμ-
βούλους της παράταξής τους και ενεργο-
ποιώντας όλες τις δυνάμεις και το αιρετό 
ανθρώπινο δυναμικό. 

Η κίνηση αυτή ο καταμερισμός και η 
οριοθέτηση των αρμοδιοτήτων αναμέ-
νεται να φέρει σημαντικές βελτιώσεις 
τόσο στη διοίκηση όσο και στην αντιμε-
τώπιση των προβλημάτων της καθημε-
ρινότητας αλλά και στον αναπτυξιακό 
σχεδιασμό του δήμου Βέλου-Βόχας. 

Ευχόμαστε καλή θητεία σε όλους με 
έργο και αποτέλεσμα για το καλό του τό-
που μας. 

ΛΑΓΚΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ - 

ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ

Στρατιωτικός Ιατρός
Ψυχιατρική Κλινική 251 ΓΝΑ

Καλογεροπούλου 1 & Μαυρούλια,
Κιάτο Κορινθίας 20200

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

ΒΡΑΧΑΤΙ, έναντι γηπέδου

ΤΗΛ.: 27410 51690, 27410 56000

ποτά - αναψυκτικά
μπύρες - νερά

διανομή κατ’ οίκον

Φ Α Σ Ι Λ Η
Κ Α Τ Σ Α ΡΟ Υ
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 ■ Σπύρος 
Σταματόπουλος: 
Ο δήμαρχος 
Σικυωνίων 
αντιμετώπισε με 
ολύμπια 
πραότητα την 
κατάσταση, αφού 
έχει φροντίσει για 
τα απαραίτητα 
έργα στη 
Στυμφαλία

 ■ Βασίλης 
Νανόπουλος: 
Ο δήμαρχος 
Κορινθίων 
βρέθηκε στη 
δυσάρεστη θέση 
να ανακοινώσει 
ότι στις βρύσες 
των Κορινθίων το 
νερό Στυμφαλίας 
αναμειγνύεται με 
γεωτρήσεων

 ■ Αλέξανδρος 
Πνευματικός: 
Ο πρώην δήμαρχος 
Κορινθίων έξαλλος 
έδειξε ευθέως τον 
Βασίλη Νανόπουλο 
ως υπεύθυνο για 
την "κρίση του 
νερού" στην 
Κόρινθο

Τα ανταποδοτικά έργα που δεν έγιναν ποτέ και οι διαχρονικές ευθύνες
Πόλεμος έχει ξεσπάσει στην πρωτεύουσα της Κορινθίας με αφορμή το νερό 

της Στυμφαλίας. Η, επί 12 χρόνια υδροδοτούμενη αποκλειστικά από το νερό 
των πηγών της Στυμφαλίας, πόλη, εδώ και λίγες 
μέρες έχασε αυτό το μοναδικό προνόμιο, αφού 

σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΔΕΥΑ Κορίνθου στις δεξαμενές της πέφτουν 
πλέον και νερά από γεωτρήσεις.

Η ΔΕΥΑ Κορίνθου προέβη σε μια δραματική ανακοίνωση και ταυτόχρονα έκ-
κληση προς τους δημότες και ο δήμαρχος Κορινθίων Βασίλης Νανόπουλος με 
τον Διευθυντή της Δημοτικής Επιχείρησης έδωσαν έκτακτη συνέντευξη τύπου, 
προκειμένου να καθησυχάσουν τους πολίτες και να κατευνάσουν τα πνεύματα.

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΝΕΡΌ ή ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ; 

Κόρινθος:  
Τις πταίει που στέρεψε 
το νερό Στυμφαλίας 
στις βρύσες της;
Η δραματική ανακοίνωση από την ΔΕΥΑ Κορίνθου 
έφερε πόλεμο με τον πρώην δήμαρχο Κορινθίων – 
Γιατί τα απόνερα της μάχης στην Κόρινθο φτάνουν 
στο Κιάτο και δικαιώνουν το δήμο Σικυωνίων; - 
Τελικά δεν έχουμε νερό, ή δεν έχουμε μυαλό;

Ό
μως, κάθε άλλο παρά ηρέ-
μησαν τα πνεύματα, αφού ο 
πρώην δήμαρχος Κορινθίων, 
Αλέξανδρος Πνευματικός 
αλλά και αιρετοί και κάτοι-
κοι της περιοχής αντέδρασαν 

έντονα στην απρόσμενη είδηση.
Ο πρώην δήμαρχος κατηγόρησε τον νυν, 

αναφέροντας ότι τα 12 χρόνια που η Κό-
ρινθος υδροδοτούταν ανελλιπώς από τις 
πηγές της Στυμφαλίας, είχαν συμβεί κι 
άλλες χρονιές ανομβρίας και έντονης 
λειψυδρίας, ποτέ όμως δεν έφτασε ο δή-
μος σ’ αυτό το τραγικό σημείο να αναγκα-
στεί να προσμίξει το καθαρό πόσιμο νερό 
των πηγών, με νερό αμφιβόλου ποιότητας 
από τις πεδινές γεωτρήσεις του δήμου.

Ο πρώην δήμαρχος κατηγόρησε ευ-
θαρσώς τον Βασίλη Νανόπουλο, πώς 
ενώ το Κιάτο (σ.σ. που υδροδοτείται επί-
σης από τη Στυμφαλία) πίνει καθαρό νερό 
των πηγών, η Κόρινθος κατάφερε να χά-
σει το μοναδικό αυτό προνόμιό της.

Ο νυν δήμαρχος σήκωσε το γάντι, αλλά 
επιχείρησε να το πετάξει στην εξέδρα και 
να στρέψει το ενδιαφέρον στον δήμο Σι-
κυωνίων, πετώντας τη φωτοβολίδα, ότι 
το Κιάτο δεν παίρνει σταγόνα νερό από 
τη Στυμφαλία και ο πρώην δήμαρχος Κο-
ρινθίων, ψεύδεται ανερυθρίαστα.

Όπως καταλαβαίνετε το μέτωπο άνοιξε 
και ο Αλέξανδρος Πνευματικός επανήλθε 

δριμύτερος εξιστορώντας γεγονότα από 
τη δική του οπτική πάντα, προσπαθώ-
ντας να καταλογίσει στον Βασίλη Νανό-
πουλο, το δικαίωμα υδροδότησης από 
τη Στυμφαλία του δήμου Σικυωνίων. 
Επιχείρημα που ακούστηκε αίολο ακό-
μα και στα αυτιά των υποστηρικτών του 
δεδομένου ότι τα έργα υδροδότησης του 
Κιάτου έγιναν το 2018, όταν ο ίδιος ήταν 
ακόμη δήμαρχος Κορινθίων!

Στο Κιάτο από την άλλη η δήλωση του 
Νανόπουλου “ξύπνησε” την αντιπολίτευ-
ση, που αρπάχτηκε από αυτήν για να μη-
δενίσει συνολικά το ιστορικής σημασίας, 
έργο της υδροδότησης της παραλιακής 
ζώνης από τις πηγές της Στυμφαλίας, 
αδιαφορώντας αν η ρητορική αυτή μπο-
ρεί να βλάψει την τοπική κοινωνία.

Τι λέει όμως το ρεπορτάζ για όλα αυτά;

12 χρόνια νερό από τις πηγές,  
αλλά ανταποδοτικά μηδέν!

Η εποχή που το νερό Στυμφαλίας 
έφτασε στις βρύσες της Κορίνθου ήταν 

πραγματικά ιστορική. Στο πλαίσιο, όμως, 
της συμφωνίας παραχώρησης μέρους 
των υδάτινων αποθεμάτων για την υδρο-
δότησης της Κορίνθου υπήρχε και ένα 
σημαντικό κεφάλαιο που επιγραφόταν 
«ανταποδοτικά». Δηλαδή αφορούσε σε 
έργα που θα έπρεπε να υλοποιήσει ο δή-
μος Κορινθίων στην περιοχή της Στυμ-
φαλίας για την καλύτερη διαχείριση των 
υδάτινων πόρων, την εξοικονόμηση και 
την αποφυγή κατασπατάλησης.

Εδώ να εξηγήσουμε ότι η υδροληψία 
για την ύδρευση της Κορίνθου αλλά και 
του Κιάτου δεν γίνεται από τη λίμνη, 
όπως νομίζουν μερικοί, που θεωρούν 
ότι η στάθμη της λίμνης είναι το “μέτρο” 
που υποδεικνύει τη στάθμη των υδάτων 
στην περιοχή.

Όι υδροληψίες γίνονται από πηγές 
(της Δρίζας συγκεκριμένα) οι οποίες 
αποφορτίζουν τον υδροφόρο ορίζοντα 
της Ζήρειας.

Μάλιστα, το πλεόνασμα των πηγών, 
το οποίο είναι αρκετό, οδηγείται μέσω 

Οργή Πνευματικού - Ψυχραιμία Σταματόπουλου
Με οργή και απανωτές συ-

νεντεύξεις στα ΜΜΕ απάντησε 
ο πρώην δήμαρχος Κορινθίων 
Αλέξανδρος Πνευματικός στις 
ανακοινώσεις της δημοτικής 
αρχής σχετικά με το νερό. 

Μαύρο Σάββατο για την Κό-
ρινθο χαρακτήρισε την 18/09, 
ημερομηνία κατά την οποία η 
πόλη της Κορίνθου έμεινε χω-
ρίς πόσιμο νερό Στυμφαλίας!

Ο κ.Πνευματικός σημείωσε 
δηκτικά ότι «Το όνειρο που 
υλοποιήσαμε το 2009 έγινε 
πλέον εφιάλτης. Οι αγώνες 
δεκαετιών, παραδόθηκαν 
από τον κ.Νανόπουλο στα 

συμφέροντα του Κιάτου το  
οποίο απολαμβάνει καθαρό 
νερό απο τις δικές μας εγκα-
ταστάσεις στην Στυμφαλία. Το 
Κιάτο πίνει νερό Στυμφαλίας 
και η Κόρινθος απο σήμερα 
νερό απο τις γεωτρήσεις», 
υπογράμμισε με νόημα...

Από την άλλη ο Σπύρος 
Σταματόπουλος, ο δήμαρχος 
Σικυωνίων αντέδρασε με ολύ-
μπια νηφαλιότητα. Έδωσε στη 
δημοσιότητα μάλιστα μια λιτή 
ανακοίνωση που ανέφερε: 

«Αναφορικά με τα δημο-
σιεύματα και τις συνεντεύ-

ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ

ΝΕΡΌ-ΛΑΓΌΙ

«Άλλα τα ρήματα, κουκιά μαγειρεμένα», λέει μια πα-
ροιμία που θα ταίριαζε γάντι στην περίπτωση. 
Πολλοί οι επίδοξοι αναλυτές της κατάστασης κι άλλοι 
τόσοι, όλοι εκείνοι που τρίβουν τα χέρια τους με χαρά 
για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η πρωτεύουσα 
του νομού. 
Μερικοί βλέπουν τις προσωπικές φιλοδοξίες τους να 
βρίσκουν διεξόδους κι άλλοι βρίσκουν την ευκαιρία 
για το πεντάλεπτο της δημοσιότητας που τους αναλογεί. 
Βαρύγδουπες εκφράσεις, παιδαριώδεις συλλογισμοί 
και λόγια του αέρα, που πάνω υπογραμμίζουν από 
όλα μια καταφανής έλλειψη ενημέρωσης και γνώσης. 
Και για να μην παρεξηγηθώ δεν αναφέρομαι σε καμία 
περίπτωση στον πρώην δήμαρχο Κορινθίων που είναι 
άριστος γνώστης του θέματος. 
Αναφέρομαι σε δεινούς γραφιάδες που από τα δημαρ-
χιακά υπόγεια της Κορίνθου μέχρι την αγορά του Κιά-
του, ψαρεύουν "νερο-λαγούς" και προσπαθούν να δη-
μιουργήσουν εντυπώσεις. Τους προτείνω στον άφθονο 
ελεύθερο χρόνο τους να ρίξουν καμιά ματιά στα Σχέδια 
Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Β.Πελοποννήσου. 
Θα τους κάνει καλό!   

Γ.Α.
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Η δραματική ανακοίνωση της ΔΕΥΑ Κορίνθου
Λόγω της παρατεταμένης ξηρασίας, 

των υψηλών, για την εποχή θερμοκρα-
σιών, της αυξημένης κατανάλωσης στην 
πόλη αλλά και της ταυτόχρονης μεγά-
λης μείωσης της παροχής των πηγών 
της Στυμφαλίας, και για να μην γίνονται 
πολύωρες διακοπές υδροδότησης, από 
το απόγευμα του Σαββάτου 18/9/2021 
η υδροδότηση της Κορίνθου θα γίνεται 
με νερό από τις πηγές της Στυμφαλίας 
σε ανάμειξη με νερό γεωτρήσεων όποτε 
αυτό είναι απαραίτητο.

Το νερό θεωρείται πόσιμο για τους κα-
ταναλωτές λόγω του μικρού ποσοστού 
ανάμιξης από γεωτρήσεις σύμφωνα με 
τη νομοθεσία και τις σχετικές αναλύσεις.

Παρακαλούνται οι καταναλωτές σε 
όλο τον Δήμο να περιορίσουν την κατα-
νάλωση νερού στις απολύτως αναγκαίες 
οικιακές χρήσεις και να περιορίσουν την 

σπατάλη, διότι ακόμα και οι γεωτρήσεις 
έχουν μειωμένη παροχή και είναι ορα-
τός ο κίνδυνος της λειψυδρίας.

Αν υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή θα 
γίνει έγκαιρη ενημέρωση.

Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση 
και ευελπιστούμε στην συνεργασία σας.

Τα ανταποδοτικά έργα που δεν έγιναν ποτέ και οι διαχρονικές ευθύνες

πραγματικά ιστορική. Στο πλαίσιο, όμως, 
της συμφωνίας παραχώρησης μέρους 
των υδάτινων αποθεμάτων για την υδρο-
δότησης της Κορίνθου υπήρχε και ένα 
σημαντικό κεφάλαιο που επιγραφόταν 
«ανταποδοτικά». Δηλαδή αφορούσε σε 
έργα που θα έπρεπε να υλοποιήσει ο δή-
μος Κορινθίων στην περιοχή της Στυμ-
φαλίας για την καλύτερη διαχείριση των 
υδάτινων πόρων, την εξοικονόμηση και 
την αποφυγή κατασπατάλησης.

Εδώ να εξηγήσουμε ότι η υδροληψία 
για την ύδρευση της Κορίνθου αλλά και 
του Κιάτου δεν γίνεται από τη λίμνη, 
όπως νομίζουν μερικοί, που θεωρούν 
ότι η στάθμη της λίμνης είναι το “μέτρο” 
που υποδεικνύει τη στάθμη των υδάτων 
στην περιοχή.

Όι υδροληψίες γίνονται από πηγές 
(της Δρίζας συγκεκριμένα) οι οποίες 
αποφορτίζουν τον υδροφόρο ορίζοντα 
της Ζήρειας.

Μάλιστα, το πλεόνασμα των πηγών, 
το οποίο είναι αρκετό, οδηγείται μέσω 

των καναλιών του αρχαίου Αδριάνειου 
Υδραγωγείου στη σήραγγα Σιούρι και 
εν συνεχεία στον κάμπο της Σκοτεινής, 
στη Νεμέα ή στην κοιλάδα του Ασωπού. 
Ακόμη και σήμερα, που η Κόρινθος μιλά-
ει για έλλειψη νερού στη Στυμφαλία η σή-
ραγγα στο Σιούρι είναι γεμάτη νερό από 
το πλεόνασμα των πηγών. Επομένως, το 
πρόβλημα είναι κάπου αλλού και όχι στα 
αποθέματα νερού.

Εξάλλου, οι μελέτες που έχουν γίνει 
στην περιοχή έχουν καταγράψει μεγάλα 
αποθέματα νερού στα “σπλάχνα” της Ζή-
ρειας, τα οποία εκφορτίζονται στις πηγές 
της περιοχής, μεταξύ των οποίων και η 
πηγή Δρίζα που τροφοδοτεί την Κόρινθο 
και το Κιάτο. Το νερό αυτό μεταξύ άλλων 
χρησιμοποιείται και για τις αρδευτικές 
ανάγκες της κοιλάδας της Στυμφαλίας 
και γι’ αυτό το λόγο είναι πολύ σημαντικά 
τα λεγόμενα “ανταποδοτικά” αρδευτικά 
έργα στην περιοχή.

Δυστυχώς, ο δήμος Κορινθίων και όλα 
τα προηγούμενα χρόνια, αλλά και τώρα, 
δεν έχει κάνει κανένα έργο και δεν έχει 
δείξει και την πρόθεση να αναλάβει την 
ευθύνη της υλοποίησης των απαιτού-
μενων έργων, τα οποία απορρέουν ως 
υποχρέωση από τη συμφωνία.

Φυσικά, η αλήθεια είναι, ότι πέρα από 

την υποχρέωση, η ορθολογική χρήση 
των αποθεμάτων νερού είναι αναγκαία 
για λόγους διατήρησης και διαφύλαξης 
των αποθεμάτων. Η αλόγιστη χρήση, οι 
διαρροές, η κατασπατάληση των πολύ-
τιμων αποθεμάτων ήταν μοιραίο κάποια 
στιγμή να οδηγούσε στην δραματική κα-
τάσταση που ζει σήμερα η πρωτεύουσα 
του νομού.

12 εκατ. ευρώ για αρδευτικά
Άδικα, επί σειρά ετών, ο δήμος Σικυω-

νίων αλλά και ο δήμαρχος Σπύρος Στα-
ματόπουλος, αγωνίζονταν να εξασφαλί-
σουν τα απαραίτητα έργα στις πηγές. Στο 
κομμάτι που τον αφορούσε ο δήμος Σι-
κυωνίων είχε φροντίσει για την προστα-
σία του υδάτινου πλούτου με τελευταίο 
επίτευγμα την εξασφάλιση, φέτος την 
Άνοιξη, του αστρονομικού ποσού των 12 
εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ για αρδευτικά 
στην περιοχή, όμως δεν έπαψε ποτέ να 
διεκδικεί τα ανταποδοτικά της Κορίνθου.

Λαϊκές συνελεύσεις, κινητοποιήσεις, 
συζητήσεις, συναντήσεις και όπως ξέ-
ρουν και οι παροικούντες την κορινθιακή 
«Ιερουσαλήμ» μέχρι και στο Συμβούλιο 
Επικρατείας είχε συζητηθεί η υπόθεση, 
που σε κάθε περίπτωση δικαίωνε το 
Δήμο Σικυωνίων αλλά και τον δήμαρχο 
Σπύρο Σταματόπουλο. Όμως, η Κόρινθος 

συστηματικά κώφευε, ή δεν ήθελε να 
αναλάβει το βάρος της ευθύνης της.

Την Τρίτη 21 Σεπτεμβρίου για πρώτη 
φορά, ο δήμος Κορινθίων, σε συνέντευ-
ξη τύπου που παραχώρησε ο δήμαρχος 
Βασίλης Νανόπουλος, αναγνώρισε επι-
σήμως την ανάγκη εκτέλεσης έργων 
(απέφυγε να τα ονοματίσει ως ανταποδο-
τικά) για την ορθολογική διαχείριση των 
νερών στις πηγές της Στυμφαλίας.

Για πρώτη φορά μετά από 12 χρόνια 
από επίσημα χείλη ακούστηκε το αυτο-
νόητο και το απολύτως λογικό: Τα έργα 
διαχείρισης θα εξασφαλίσουν τις απαι-
τούμενες ποσότητες ώστε να καλυφθούν 
όλες οι ανάγκες των περιοχών που 
υδρεύονται ή αρδεύονται από τις πηγές 
της Στυμφαλίας. Γιατί νερό έχουμε. Μυα-
λό δεν έχουμε.

Σε κάθε περίπτωση οι ευθύνες στην 
Κόρινθο είναι διαχρονικές και ακολου-
θούν όλες τις αιρετές διοικήσεις του 
δήμου. Η αποικιοκρατική λογική με την 
οποία αντιμετωπίστηκε το ζήτημα των 
υδάτων της Στυμφαλίας, όπως ήταν λο-
γικό, γύρισε μπούμερανγκ και χτύπησε 
την πόλη στο μαλακό υπογάστριο της, 
εκθέτοντας ανεπανόρθωτα τις διοικήσεις 
της.

Οργή Πνευματικού - Ψυχραιμία Σταματόπουλου
συμφέροντα του Κιάτου το  
οποίο απολαμβάνει καθαρό 
νερό απο τις δικές μας εγκα-
ταστάσεις στην Στυμφαλία. Το 
Κιάτο πίνει νερό Στυμφαλίας 
και η Κόρινθος απο σήμερα 
νερό απο τις γεωτρήσεις», 
υπογράμμισε με νόημα...

Από την άλλη ο Σπύρος 
Σταματόπουλος, ο δήμαρχος 
Σικυωνίων αντέδρασε με ολύ-
μπια νηφαλιότητα. Έδωσε στη 
δημοσιότητα μάλιστα μια λιτή 
ανακοίνωση που ανέφερε: 

«Αναφορικά με τα δημο-
σιεύματα και τις συνεντεύ-

ξεις αυτοδιοικητικών της 
Κορίνθου για το θέμα της 
υδροδότησης της πόλης, έτσι 
όπως έχει εξελιχθεί επι-
κοινωνιακά, δηλώνουμε ότι 
αποτελεί εσωτερικό ζήτημα 
του δήμου Κορινθίων.

Συνεπώς, κατά την πάγια 
τακτική μας, δεν ασχολού-
μαστε με το θέμα, παρά 
μόνον αν αυτό μας ζητηθεί 
από τα αρμόδια όργανα του 
δήμου Κορινθίων ή αν δια-
κυβεύονται τα δικαιώματα 
του δήμου μας ή τα τοπικά 
συμφέροντα της περιοχής 
μας».

ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ
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Με αναφορές στις μαθητικές αναμνήσεις του ευχήθηκε 
καλή σχολική χρονιά ο Σπύρος Σταματόπουλος
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Αννίβας Παπακυριάκος: «Με υπευθυνότητα και σύνεση θα διανύσουμε το σχολικό έτος»

Μ ε τον δικό του τρόπο ευχήθηκε καλή σχο-
λική χρονιά ο δήμαρχος Βέλου-Βόχας Αν-
νίβας Παπακυριάκος. Στο μήνυμά του ανα-

φέρθηκε στις εργασίες που έχουν γίνει στα σχολεία 
και αναλυτικά έγραψε: 
«Μία νέα σχολική χρονιά αρχίζει σήμερα, τόσο διαφο-
ρετική από τις προηγούμενες και ευχόμαστε να είναι 
διαφορετική κι από αυτές που θα ‘ρθουν. 
Να καταφέρουμε επιτέλους, να νικήσουμε ως αν-
θρωπότητα την πανδημία που έχει αλλάξει τόσο πολύ 
τις ζωές μας και να προχωρήσουμε μπροστά. 

Σήμερα τα σχολεία μας είναι έτοιμα να υποδεχθούν 
τους μαθητές μας, τα παιδιά μας. 
Το προηγούμενο διάστημα έγινε μια σειρά εργασιών 
καθαριότητας, επισκευών και συντηρήσεων, αλλά και 
αποκτήθηκαν δύο επιπλέον σχολικές αίθουσες, που 
εγκαταστάθηκαν στα Δημοτικά Σχολεία Βέλου και 1ο 
Ζευγολατιού προκειμένου να εξασφαλίσουν στα παι-
διά τους χώρους που χρειάζονται έτσι ώστε η εκπαι-
δευτική διαδικασία να επιτυγχάνει τους στόχους της. 
Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο κύριος στόχος της 
παιδείας είναι να μορφώσει τους αυριανούς πολίτες 

του τόπου μας, να διαμορφώσει αξίες και να αποκα-
λύψει ικανότητες να τις κάνει δυνατότητες και να ανοί-
ξει νέους ορίζοντες για ένα καλύτερο αύριο.
Εύχομαι σε γονείς, εκπαιδευτικούς και μαθητές μια 
καλή σχολική χρονιά, χωρίς εμπόδια.
Ελπίζω ότι με υπευθυνότητα και σύνεση θα διανύσου-
με το σχολικό έτος απρόσκοπτα και χωρίς αναστολές.
Ο Δήμος Βέλου-Βόχας με τις υπηρεσίες του πάντα θα 
στέκεται δίπλα στην εκπαιδευτική κοινότητα, αρωγός 
και υποστηρικτής σε ότι χρειαστεί. 
Καλή Χρονιά σε όλους!

Α ναπολώντας τα μαθητικά του 
χρόνια και με σαφείς αναφορές 
στις αναμνήσεις του ως μαθη-

τής ο δήμαρχος Σικυωνίων Σπύρος 
Σταματόπουλος ευχήθηκε καλή σχο-
λική χρονιά σε όλη την εκπαιδευτική 
κοινότητα. Στο μήνυμά του αναφέρει: 

«Πρώτη μέρα της νέας σχολικής χρο-
νιάς σήμερα.

Θυμάμαι, μέρες σαν τη σημερινή, 
στα παιδικά μου χρόνια, τη μάνα να με 
ξυπνάει νωρίς, την ώρα του πιο ωραί-
ου ύπνου και να παλεύω ανάμεσα στη 
γλύκα του μαξιλαριού και την λαχτάρα 
να ξαναδώ το σχολειό μου. 

Να περπατάω προς το σχολείο με χί-
λιες σκέψεις, αγωνίες και ερωτηματικά 
για τη νέα χρονιά που άνοιγε μπροστά 
μου και η καρδιά μου να χτυπάει δυνατά 
στο πρώτο κουδούνι, στη μυρωδιά των 
νέων βιβλίων που τα άγγιζα με ευλά-
βεια. Κι έπειτα τα πειράγματα με τους 
φίλους στην αυλή: Ποιος ψήλωσε, ποιος 

πάχυνε σε ποιον φάνηκε κιόλας το πρώ-
το μουστάκι… 

Το Σχολείο σε όλες τις βαθμίδες του 
έθρεψε τα όνειρά μας, μας άνοιξε τους 
δρόμους, μας γέμισε ελπίδες και στό-
χους. Ολόκληρες γενιές μέσα από τις τά-

ξεις του οπλίστηκαν με αξίες και ιδανικά, 
απέκτησαν εφόδια και δεξιότητες που 
άλλαξαν τη ζωή τους, άλλαξαν την κοι-
νωνία μας, συνεισέφεραν στην πρόοδο 
και την εξέλιξη του ανθρώπου.

Σήμερα το πρώτο κουδούνι θα χτυπή-

σει για άλλη μια φορά. Χιλιάδες παιδιά μι-
κρά και μεγάλα θα τρέξουν στις αίθουσες, 
θα πάρουν τα νέα βιβλία τους, με διαφο-
ρετικές συνθήκες βέβαια και φέτος, με 
μάσκες, με απολυμαντικά με αποστάσεις. 

Οι υπηρεσίες και οι υπάλληλοι του 
δήμου Σικυωνίων έχουν φροντίσει τα 
σχολικά κτήρια να είναι καθαρά, επι-
σκευασμένα όπου χρειάζεται και έχουν 
γίνει οι απαραίτητες εργασίες συντήρη-
σης, έτσι ώστε να καλωσορίσουν παιδιά 
και δασκάλους με ασφάλεια και γι’ αυτή 
τη σχολική χρονιά. 

Θέλω να ευχηθώ καλή σχολική χρο-
νιά σε όλη την εκπαιδευτική κοινότητα 
και να τους διαβεβαιώσω ότι ο δήμος 
Σικυωνίων κι εγώ προσωπικά θα είμαι 
πάντα δίπλα τους, γιατί είναι πεποίθηση 
και βεβαιότητά μας, ότι η παιδεία είναι το 
μόνο σίγουρο όχημα που θα μας οδηγή-
σει με ασφάλεια σε ένα καλύτερο, από 
κάθε άποψη, μέλλον. 

Καλή αρχή!».
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Επίσκεψη προέδρου του ΕΛΓΑ 
σε Άσσο, Στιμάγκα, Ζεμενό

Σ ε Ζεμενό, Στιμάγκα και Άσσο Κορινθί-
ας, βρέθηκε πρόσφατα ο πρόεδρος του 
ΕΛΓΑ, Ανδρέας Λυκουρέντζος o οποίος 
είχε συνάντηση με τους παραγωγούς της 

περιοχής, με αφορμή τα προβλήματα, που έχουν 
προκύψει στις παραγωγές τους, λόγω των ακραίων 
καιρικών φαινομένων.

Παρόντες στις συσκέψεις ήταν ο Υφυπουργός 
Έρευνας και Τεχνολογίας Χρίστος Δήμας, ο Υφυ-
πουργός Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος 
Νίκος Ταγαράς, ο βουλευτής Κορινθίας, Κώστας 
Κόλλιας, αλλά και εκπρόσωποι του ΕΛΓΑ Πάτρας.

Θα προωθηθεί η διαδικασία εκτίμησης των ζη-
μιών, ώστε να δοθούν αποζημιώσεις πριν το τέλος 

του χρόνου.
Επίσης, θα επιχειρηθεί να παραταθεί μέχρι το τέ-

λος του 2021 η προθεσμία καταβολής των ασφαλι-
στικών εισφορών του 2020, ενώ θα δρομολογηθεί 
και καθορισμός του ύψους της αποζημίωσης για 
τους παραγωγούς της ”σουλτανίνας”, σε 0,74 ευρώ, 
το κιλό.

Τι ανέφερε ο Χρίστος Δήμας
Ο υφυπουργός Ανάπτυξης, Χρίστος Δήμας ανα-

φερόμενος στην επίσκεψη Λυκουρέντζου σημεί-
ωσε: «Επισκεφτήκαμε με τον πρόεδρο του ΕΛΓΑ κ. 
Ανδρέα Λυκουρέντζο το Ζεμενό, την Στιμάγκα και τον 

Τι είπε στους αγρότες - Ποιοι έδωσαν το παρών

ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: 
Η κυβέρνηση έχει εγκαταλείψει και 
εμπαίζει τους σταφιδοπαραγωγούς.
ΖΗΤΑΜΕ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 

Δ ριμεία επίθεση κατά του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τρο-
φίμων εξαπέλυσαν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ – Π.Σ. με αφορμή τα 
μεγάλα προβλήματα που έχουν φέτος παρουσιαστεί στη διάθεση της 

παραγωγής της σταφίδας. Στη σχετική ερώτηση αναφέρουν:
Προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Θέμα: «Ανάγκη στήριξης της Κορινθιακής Σταφίδας»

Μεταξύ των προϊόντων που δέχθηκαν σοβαρό πλήγμα από την πανδημία 
συμπεριλαμβάνεται και η Κορινθιακή Σταφίδα (Μαύρη σταφίδα). Σαν συνέ-
πεια, σημαντικά αποθέματα Κορινθιακής σταφίδας έμειναν αδιάθετα και παρα-
μένουν αποθηκευμένα. Το ζήτημα αυτό που έχει προκύψει από τις επιπτώσεις 
της Covid-19, στην εμπορία της κορινθιακής σταφίδας και την αντιμετώπιση 
και διαχείριση της από το ΥΠΑΑ&Τ και την κυβέρνηση είχε αναδειχθεί ήδη από 
τον Ιούνιο  με Επίκαιρη Ερώτηση μας στην Βουλή των Ελλήνων προς τον κ. 
Υπουργό. Αφορμή, μεταξύ άλλων ήταν  και το γεγονός ότι η «Παναιγιάλειος 
Ένωση», η σημαντικότερη συνεταιριστική οργάνωση που αντιπροσωπεύει 
μεγάλο μέρος παραγωγών και διακινεί σημαντικές ποσότητες σταφίδας με 
ουσιαστική παρέμβαση στην αγορά, εκτιμούσε ότι οι αδιάθετες ποσότητες 
σταφίδας περσινής παραγωγής είναι πολύ μεγάλες ανά την χώρα, τόσες που 
θα επηρεάσουν την τιμή παραγωγού για την νέα χρονιά.

Δύο μήνες μετά και ενώ ο τρύγος ολοκληρώνεται, το Υπουργείο αδιαφό-
ρησε πλήρως αγνοώντας τις προειδοποιήσεις και προβλέψεις, δεν  έκανε 
καμία ουσιαστική προσπάθεια ώστε να αποσυρθούν οι περσινές αδιάθετες 
ποσότητες και να οδηγηθούν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες αλλά και στην 
παραγωγή αλκοόλης για απολυμαντικά.

Έτσι σήμερα, η τιμή της σταφίδας στον παραγωγό έχει υποχωρήσει περισ-
σότερο από 40% σε σχέση με τα περσινά επίπεδα τιμών. Τα αποθέματα παρα-
μένουν και οι συνεταιριστικές οργανώσεις που αποτέλεσαν την κύρια διαχρο-
νική μορφή οργάνωσης των παραγωγών Κορινθιακής Σταφίδας, που «έβαλαν 
πλάτη» τη δύσκολη περσινή χρονιά και που προσέφεραν στους οργανωμένους 
παραγωγούς αξιοπρεπή τιμή για την παραγωγή τους, σήμερα αδυνατούν να 
στηρίξουν περεταίρω. Η αδράνεια της Κυβέρνησης οδηγεί σε κατάρρευση το 
εισόδημα χιλιάδων παραγωγών και τις οργανώσεις σε μαρασμό.

Επειδή διαχρονικά η παραγωγή σταφίδας στήριξε το εισόδημα παραγωγών 
και προήγαγε την οικονομική ευρωστία των περιοχών όπου καλλιεργήθηκε.

Επειδή η Κορινθιακή Σταφίδα δεν έχει έως σήμερα συμπεριληφθεί στους 
αμπελο-οινικούς κλάδους που έλαβαν έκτακτες ενισχύσεις αποσυμφόρησης 
των πλεονασμάτων που δημιουργήθηκαν λόγω της πανδημίας,

Επειδή η Κορινθιακή Σταφίδα αποτελεί, χάρις στα μοναδικά της χαρακτη-
ριστικά, μια ανεκτίμητη υπερτροφή με πολλές εξαγωγικές δυνατότητες αλλά 
βρίσκεται φέτος σε μια πολύ σημαντική καμπή η οποία λόγω των αδιάθετων 
αποθεμάτων ενδέχεται να καθορίσει το μέλλον της.

Επειδή τα πλεονάσματα της περσινής σοδειάς της Κορινθιακής είναι μεγάλα 
λόγω των περιορισμών της πανδημίας και θα συμπιέσουν την τιμή στον παρα-
γωγό για την νέα φετινή σοδειά,

Επειδή οι συνεταιριστικές οργανώσεις που αποτελούν την κύρια διαχρο-
νική μορφή οργάνωσης των παραγωγών Κορινθιακής Σταφίδας έχοντας τη 
νομική και καταστατική υποχρέωση διακίνησης του συνόλου  της παραγωγής 
των μελών τους (75% βάση του πλέον πρόσφατου νόμου) και κατά συνέπεια  
παρουσιάζουν υψηλότερα αδιάθετα αποθέματα και άρα  από την απουσία στή-
ριξης πλήττονται δυσανάλογα ισχυρά

Επειδή οι συνεταιριστικές οργανώσεις συγκρατούν την τιμή παραγωγού, 
προφυλάσσουν το εισόδημα από τα κερδοσκοπικά παιχνίδια και διεκδικούν 
δυναμικά προς όφελος της παραγωγής, του προϊόντος και των παραγωγών

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:
Τι μέτρα προτίθεται να πάρει προκειμένου να συγκρατήσει την πτώση της 

τιμής της σταφίδας και να στηρίξει το εισόδημα των παραγωγών και την οικο-
νομία των περιοχών καλλιέργειας;

Γιατί δεν προχωρά σε πρόγραμμα απόσυρσης των αδιάθετων ποσοτήτων 
σταφίδας περσινής παραγωγής μέσω χρηματοδοτούμενου προγράμματος 
αντίστοιχου με αυτό της «απόσταξης κρίσης» που εφαρμόστηκε για την απο-
συμφόρηση του οινοποιητικού κλάδου;

Γιατί δεν αξιοποιεί την δυνατότητα του κράτους να λειτουργήσει ως «αγο-
ραστής ύστατης καταφυγής» για την απορρόφηση αδιάθετων ποσοτήτων 
σταφίδας σε κοινωνικές δομές και προγράμματα σίτισης, εθνικά ή συγχρημα-
τοδοτούμενα;

Αν δεν διασφαλιστεί έκτακτη στήριξη της Κορινθιακής σταφίδας θα πληγεί 
ανισοβαρώς ισχυρά η συνεταιριστική διαχείριση του προϊόντος λόγω της κα-
ταστατικής υποχρέωσης της διακίνησης της παραγωγής μέσω των συνεταιρι-
στικών σχημάτων ή όχι;

Ένα τέτοιο άνισο πλήγμα στις συνεταιριστικές οργανώσεις που αποτελούν 
τη κύρια διαχρονική μορφή οργάνωσης των παραγωγών Κορινθιακής Σταφί-
δας θα οδηγήσει τους παραγωγούς σε δυσμενέστερη συνθήκη διαπραγμάτευ-
σης με τους ιδιώτες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο και άρα σε μείωση 
του εισοδήματός τους ή όχι;
Αραχωβίτης Σταύρος, Αναγνωστοπούλου Αθανασία  (Σία), Μάρκου Κων-
σταντίνος, Χαρίτσης Αλέξης, Ψυχογιός Γιώργος
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Άσσο προκειμένου να συζητήσουμε με 
τους αγρότες για τις ζημιές που υπέστη-
σαν στην παραγωγή από τον παρατετα-
μένο καύσωνα. 

Όπως ανέφεραν και οι υπηρεσιακοί 
του ΕΛΓΑ οι ζημιές είναι πολύ μεγάλες 
και καλύπτουν σχεδόν όλο τον νομό Κο-
ρινθίας και συνεπώς θα υπάρξουν δίκαι-
ες και άμεσες αποζημιώσεις».

Δηλώσεις Κόλλια
Σχετικά με την επίσκεψη, ο Βουλευ-

τής Κορινθίας, κ. Κόλλιας δήλωσε:
«Μετά τις αλλεπάλληλες επισκέψεις 

τόσο του ίδιου του Πρωθυπουργού όσο 
και του Προέδρου του ΕΛ.Γ.Α. στις περι-
οχές των οποίων οι καλλιέργειες επλήγη-
σαν από τα φετινά ακραία καιρικά φαινό-
μενα, καταδεικνύεται η επιδίωξη όχι μόνο 
του ΕΛ.Γ.Α. αλλά και ολόκληρης της κυ-
βέρνησης να υπάρξουν άμεσα μέτρα ανα-

κούφισης των αγροτών της Κορινθίας και 
να καταβληθούν δίκαιες αποζημιώσεις.

Αυτό επιβεβαιώθηκε και χτες μετά τις 
δεσμεύσεις που ανέλαβε ο κ. Λυκουρέ-
ντζος στο πλαίσιο της στήριξης και ενί-
σχυσης των αγροτών του Νομού μας. 
Συγκεκριμένα, ο ίδιος, συμμεριζόμενος 
απόλυτα τα προβλήματα των παραγω-
γών μας και συνομιλώντας μαζί τους, δε-
σμεύτηκε, καταρχάς, να επισπευθεί και 
να ολοκληρωθεί η εκτίμηση των ζημιών, 
να καταβληθούν δίκαιες αποζημιώσεις, 
και μάλιστα πριν το τέλος του έτους, να 
παραταθεί μέχρι το τέλος του 2021 η 
προθεσμία καταβολής των ασφαλιστικών 
εισφορών για το 2020 αλλά και να καθο-
ριστεί το ύψος της αποζημίωσης για τους 
παραγωγούς σταφίδας ποικιλίας «σουλ-
τανίνα» σε 0,74 ευρώ/κιλό.

Χαιρετίζω τις θετικές αυτές δεσμεύ-
σεις του κ. Λυκουρέντζου και εκφρά-

ζω την ικανοποίησή μου για το έντονο 
ενδιαφέρον του και την παρουσία του 
εδώ. Για ακόμα μια φορά, ο Πρόεδρος 
του ΕΛ.Γ.Α., η κυβέρνηση αλλά και εγώ 
ο ίδιος προσωπικά ακούμε με προσοχή 
τα προβλήματα των παραγωγών μας, με 
τη βεβαιότητα ότι θα εξαντληθούν όλα τα 
περιθώρια προκειμένου να στηριχθεί το 
εισόδημα των αγροτών μας.

Παραμένω και εγώ με τη σειρά μου 
στο πλευρό τους, δίνοντας καθημερινό 
αγώνα μέχρι την τελική τους δικαίωση.».

Ζήτησε αποζημιώσεις 
έως τα Χριστούγεννα ο Γκιολής

Σε δηλώσεις του σχετικά με την επί-
σκεψη Λυκουρέντζου ο αντιπεριφερει-
άρχης Κορινθίας τόνισε:

«Ως Περιφερειακή Αρχή του Π.Νίκα 
αφουγκραζόμενοι όλο αυτό το διάστημα 
τα προβλήματα των αγροτών μας,με τα 

επιτραπέζια σταφύλια λόγω καύσωνα κ 
σε συνεχή επικοινωνία με τον Πρόεδρο 
του ΕΛΓΑ Λυκουρέντζος Θεοφ. Ανδρέας, 
τους Υπουργούς Χρίστος Δήμας Νίκος 
Ταγαράς και βουλευτή Κώστας Κόλλιας 
πρώην Μαριλενα Σουκουλη Βιλιαλη 
επισκεφθήκαμε-συζητήσαμε στα χωριά 
Ζεμενό Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρω-
στίνης, Στιμάγκα Δήμου Βέλου-Βόχας, 
Άσσο Δήμου Κορινθίων και είχαμε 
την δέσμευση του Προέδρου ΕΛΓΑ για 
γρήγορες εκτιμήσεις από τους γεωπό-
νους,δίκαιες αποζημιώσεις στα ανώτερα 
ασφαλισμένα κιλά ανά στρέμμα με τιμή 
0,74€ και ζήτησα όσο το δυνατόν πιο 
γρήγορα αν είναι δυνατόν έως τα Χρι-
στούγεννα αφού τα έξοδα των αγροτών 
είναι πολλά κ τρέχουν...και δεσμεύτηκε 
και τον ευχαριστώ ιδιαίτερα εως τα Χρι-
στούγεννα εφάπαξ καταβολή. Συνεχίζου-
με με τους πολλούς».
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Γ
ια τις αυξήσεις στα τιμολόγια του 
ηλεκτρικού ρεύματος μίλησε ο 
υπουργός Ενέργειας Κώστας 
Σκρέκας, σημειώνοντας πως θα 

είναι από μηδενικές έως 2 με 3 ευρώ 
για την συντριπτική πλειοψηφία των 
καταναλωτών.

Συγκεκριμένα, για την επιδότηση 
των οικιακών τιμολογίων του ηλεκτρι-
κού ρεύματος και τις αυξήσεις, ο κ. 
Σκρέκας, είπε:

«Για έναν πολίτη που θα έχει μία 
μέση κατανάλωση από 300 κιλοβα-
τώρες έως 600 κιλοβατώρες, ή δεν 
θα δει καθόλου αύξηση ή θα δει μια 
αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη 
κατάσταση 2 με 3 ευρώ. Αυτό θα ξεκι-
νήσει από την 1η Οκτωβρίου. Οι εκκα-
θαριστικοί λογαριασμοί θα έχουν δύο 
διακριτές γραμμές πάνω στο έντυπο. 
Η μία θα έχει να κάνει με την επιδό-
τηση από την κυβέρνηση που θα είναι 
της τάξης των 9 ευρώ το μήνα. Επί-
σης η ΔΕΗ και κάποιοι άλλοι πάροχοι 
έχουν εξαγγείλει μια ακόμη έκπτωση 
9 ευρώ, ώστε να αντισταθμίσουμε 
σχεδόν το σύνολο των αυξήσεων. Από 
600 κιλοβατώρες και πάνω θα δουν 
κάποιες αυξήσεις, πρόκειται για 2 στα 
10 νοικοκυριά».

Ο υπουργός διευκρίνισε πως οι αυ-
ξήσεις θα είναι ανάλογα με την κατα-
νάλωση. Αλλά όπως είπε πως μέχρι τις 
600 κιλοβατώρες όλοι οι πελάτες θα 

έχουν επιδότηση από την κυβέρνηση.
Στη συνέχεια, επεσήμανε πως η επι-

δότηση στα οικιακά τιμολόγια, θα ισχύ-
ει μέχρι το τέλος του χρόνου. «Εφόσον 
χρειαστεί θα στηρίξουμε όσους έχουν 
ανάγκη. Με τον ίδιο τρόπο. Για όσο δι-
αρκούν αυτές οι συνθήκες», συνέχισε.

Ως προς την αύξησή μετοχικού κε-
φαλαίου της ΔΕΗ ύψους 750 εκατ. 
ευρώ, ο κ. Σκρέκας σημείωσε πως 
το κράτος δεν χάνει τον έλεγχο της 
επιχείρησης.

«Αυτή τη στιγμή έχουμε μια ικανή 
διοίκηση, η ΔΕΗ έκανε τρομακτική 
ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια. Η ΔΕΗ 
πρέπει να κλείσει τα λιγνιτικά εργο-
στάσια και να προχωρήσει σε επεν-
δύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέρ-
γειες», είπε. 

«Θέλουμε πολλούς μετόχους να 
έρθουν και να επενδύσουν στη ΔΕΗ. 
Οι κανόνες πώλησης θα εξειδικευ-
τούν στο μέλλον. Θέλουμε διασπορά 
των μετοχών», ανέφερε.
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Ποιοι θα δουν αυξήσεις 
στο ηλεκτρικό ρεύμα

Τι ανέφερε ο υπουργός Ενέργειας Κώστας Σκρέκας 
για τις αυξήσεις τα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος

Στη Βουλή 
οι υπέρογκες αυξήσεις
 Ερώτηση για τις μεγάλες αυξήσεις στα 
τιμολόγια του ηλεκτρικού ρεύματος που 
αναμένεται να φτάσουν μέχρι και 50% 
κατάθεσαν 49 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ 
προς τον υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέρ-
γειας μεταξύ των οποίων και ο Κορίνθιος 
βουλευτής Γιώργος Ψυχογιός.
Αυξήσεις που θα επιβαρύνουν σημαντικά 
τις ήδη μετά την οικονομική κρίση και την 
πανδημία οικονομικά ευάλωτες μικρές 
επιχειρήσεις και νοικοκυριά στη χώρα. 
Η πολιτική ευθύνη είναι ξεκάθαρη  της 
κυβέρνησης Μητσοτάκη και ενός νίπτοντος 
τας χείρας του «επιτελικού κράτους, 
σημειώνουν οι βουλευτές της αξιωματικής 
αντιπολίτευσης καθώς οι πολίτες είναι 
απροστάτευτοι έναντι της αγοράς ενέργειας.
Τονίζουν η κυβέρνηση μετά την αύξηση 
έως και 20% στη λιανική της ΔΕΗ το 
Σεπτέμβριο 2019 ανέχτηκε φαινόμε-
να αισχροκέρδειας και απορρύθμισης 
στην αγορά ηλεκτρισμού το μεγαλύτερο 
διάστημα του 2020 και εν μέσω πανδη-
μίας, με αποτέλεσμα οι προμηθευτές και 
η ΔΕΗ να πωλούν, τον Απρίλιο του 2020, 
ακόμη και τέσσερις φορές πάνω από την 
χονδρική τιμή ενέργειας. Παράλληλα καμία 
προηγούμενη μείωση της χονδρικής τιμής 
ηλεκτρικής ενέργειας δεν ενσωματώθηκε 
ποτέ στους καταναλωτές.
Όπως υπενθυμίζουν κατά την περίοδο 
διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και σε καιρό 
μνημονίων το ρεύμα δεν αυξήθηκε ούτε 
1 ευρώ.
Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ρωτούν τον 
υπουργό ποιες είναι οι ενέργειες του ΥΠΕΝ 
αναφορικά με την αυστηρή επιτήρηση της 
χονδρεμπορικής αγοράς και την ενίσχυση 
της διαφάνειας των τιμολογίων ηλεκτρικού 
ρεύματος. 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ
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Σημαντική εκδήλωση του Επιμελητηρίου 
Κορινθίας στη ΔΕΘ

Οικονομία

Μ
ε επιτυχία πραγματοποιή-
θηκε την Κυριακή 12.09.21, 
στο πλαίσιο της 85ης Έκθεσης 
Θεσσαλονίκης, η εκδήλωση 

του Επιμελητηρίου Κορινθίας με θέμα 
‘’Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσε-
ων και Δεξιοτήτων Εργαζομένων στον 
Ιδιωτικό Τομέα της Εφοδιαστικής 
Αλυσίδας σε 1250 εργαζόμενους‘’, 
στο Συνεδριακό Κέντρο της ΔΕΘ. 

Σκοπός της ημερίδας ήταν να γίνει 
μια σύντομη παρουσίαση του προ-
γράμματος ‘’Κατάρτιση και Πιστο-
ποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων 
Εργαζομένων στον Ιδιωτικό Τομέα 
της Εφοδιαστικής Αλυσίδας», που 
στοχεύει στην εξασφάλιση της ενημέ-
ρωσης για τη συγχρηματοδότηση των 
πράξεων του Έργου από το ΕΚΤ στο 
πλαίσιο υλοποίησης του συγκεκριμέ-
νου Επιχειρησιακού Προγράμματος, 
στην  ευρύτερη δυνατή  διάδοση  των 

πράξεων του Έργου, στην προβολή 
των αποτελεσμάτων  των δράσεων, 
στην ευαισθητοποίηση των συντελε-
στών των τοπικών κοινωνιών και στη 
διεύρυνση  της  δικτύωση μεταξύ 
των δυνητικών ωφελουμένων και των 
τοπικών αγορών εργασίας.

Την εκδήλωση χαιρέτισαν ο Πρόε-
δρος του Επιμελητηρίου Κορινθίας κ. 
Παναγιώτης Πιτσάκης,  ο Πρόεδρος 
της Αναπτυξιακής του Επιμελητηρίου 
Κορινθίας, κ. Παναγιώτης Λουζιώ-
της και ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, κ. Χρίστος Δήμας. 

Ο κ. Δήμας στο λόγο του έκανε ει-
δική μνεία στην αναπτυξιακή πολιτική 
της κυβέρνησης, στα θέματα καινοτο-
μίας και στήριξης νεοφυών επιχειρή-
σεων αλλά και στις προοπτικές που 
διαφαίνονται στον τομέα των logistics 
και των μεταφορών στο Νομό Κοριν-

θίας.  Ένα σύντομο χαιρετισμό πραγ-
ματοποίησε και ο Αντιπεριφερειάρχης 
ΠΕ Κορινθίας κ. Αναστάσιος Γκιολής. 

Το λόγο στην συνέχεια πήρε η Γε-
νική Γραμματέας Βιομηχανίας κα 
Θέμιδα Ευτυχίδου που ανέπτυξε την 
πολιτική της κυβέρνησης στα θέματα 
των μεταφορών και των logistic και 
έπειτα ο καθηγητής του Οικονομικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών, κ. Γεώργιος 
Δουκίδης ο οποίος παρουσίασε πως 
οι επιχειρηματίες του λιανεμπορίου 
και ειδικά των επιχειρήσεων της Πε-
ριφέρειας μπορούν να αξιοποιήσουν 
και να προσαρμοστούν στην εποχή του 
COVID. 

Τέλος, ο Διευθυντής της Αναπτυξι-
ακής του Επιμελητηρίου Κορινθίας, κ. 
Σωτήρης Κοροβήλος, ενημέρωσε για 
τη δομή του προγράμματος, την πορεία 
υλοποίησης του, τα οικονομικά αποτε-

λέσματα για τους ωφελούμενους αλλά 
και το πολλαπλασιαστικά αποτελέσμα-
τα της εκπαίδευσης των εργαζομένων 
στα θέματα των μεταφορών.

Στην εκδήλωση δήλωσε το παρόν η 
Θεματική Αντιπεριφερειάρχης Πολιτι-
σμού Υπεύθυνη για θέματα εκπαίδευ-
σης, κ. Κόρκα – Κώνστα Αθήνα και ο 
εντεταλμένος σύμβουλος εξειδικευμέ-
νων θεμάτων Π.Ε. Κορινθίας, κ. Γεώρ-
γιος Οικονόμου.

Μέσα από την ημερίδα τονίστηκε 
η σημασία της εκπαίδευσης και της 
ενδυνάμωσης του ανθρώπινου δυνα-
μικού της χώρας μέσω των προγραμ-
μάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, 
καθώς και η σημασία του έργου της 
επιμελητηριακής κοινότητας να στα-
θεί αρωγός προς την κατεύθυνση των 
αναπτυξιακών ευκαιριών της χώρας 
μας μέσω των προγραμμάτων εκπαί-
δευσης.



ΓΥΡΙΣΤΕ ΣΕΛΙΔΑ

Με τις μελωδίες των Φιλαρμονικών της Νεμέας
και του Λουτρακίου ξεκίνησε τη λειτουργία της

η Φιλαρμονική Ζευγολατιού!
Πραγματοποιήθηκε το βράδυ του Σαββάτου 11 Σεπτεμβρίου στο Ζευγολατιό η 1η Συνάντηση Φιλαρμονικών – Έκπληξη 

το δώρο του ευρωβουλευτή Κώστα Αρβανίτη, για ταξίδι των μαθητών της Φιλαρμονικής στις Βρυξέλλες!

Μ
ε τις μελωδικές παραινέ-
σεις από τη Φιλαρμονική 
Νεμέας και τη Φιλαρμονι-
κή Λουτρακίου ξεκίνησε τη 
λειτουργία της η Φιλαρμο-

νική Ζευγολατιού στην 1η Συνάντηση Φιλαρμο-
νικών που πραγματοποιήθηκε στο Ζευγολατιό, το 
Σάββατο 11 Σεπτεμβρίου.

Οι λάτρεις της οργανικής μουσικής αλλά και οι 
επίδοξοι μαθητές συγκεντρώθηκαν στο προαύλιο 
του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ζευγολατιού και 
άκουσαν την Φιλαρμονική Ορχήστρα του δήμου 
Νεμέας και τη Φιλαρμονική Λουτρακίου να αποδί-
δουν μοναδικά κομμάτια και μάλιστα με ήχο φυσι-

κό, χωρίς ενισχύσεις και ηλεκτρονικές παρεμβολές.
Ο πρόεδρος της Φιλαρμονικής Ζευγολατιού Θε-

όδωρος Τάτσιος, στην ομιλία του αναφέρθηκε στο 
ιστορικό της Φιλαρμονικής η οποία ιδρύθηκε το 
1987 από την αείμνηστη Ελένη Λιμιάτη στην οποία 
απότισε φόρο τιμής και επανασυστάθηκε φέτος, 
τον Φεβρουάριο από τη σύμπραξη και τη συνερ-
γασία της «Πνευματικής Στέγης Ζευγολατιού» 
και του «Πολιτιστικού Λαογραφικού Συλλόγου 
Βόχας».

Επίσης ο κ. Τάτσιος στην ομιλία του αναφέρθηκε 
στον εθελοντισμό και στην ανάγκη στην κοινωνία 
να επικρατήσει η ανιδιοτελής προσφορά, έτσι ώστε 
να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε ένα καλύτερο 

αύριο για μας και τα παιδιά μας.
Επιπλέον, ο πρόεδρος, κλείνοντας την ομιλία 

του αναφέρθηκε στην απώλεια του Μίκη Θεο-
δωράκη και απευθυνόμενος στον δήμαρχο Βέλου-
Βόχας κ. Αννίβα Παπακυριάκο που ήταν παρών, 
του κατέθεσε την πρόταση της Φιλαρμονικής Ζευ-
γολατιού, να θεσμοθετηθεί από το καλοκαίρι του 
2022 και κάθε καλοκαίρι, στο Βραχάτι, την τελευ-
ταία εβδομάδα του Ιουλίου ένα Διεθνές Φεστιβάλ 
Μουσικής με το όνομα «Μίκης Θεοδωράκης». 

Το Φεστιβάλ, πρότεινε ο κ. Τάτσιος, θα έχει ως 
σημείο αναφοράς και αφετηρίας την πάνω από 50 
έτη παρουσία του αείμνηστου Έλληνα συνθέτη στην 
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Γνώμη Πολιτισμός - Βιβλίο

Γ. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ - Ν. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΟΕ

ΠΩΛΗΣΗ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ

& ΕΙ∆ΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

BOX CENTER

Ζευγολατιό Κορινθίας
τηλ: 27410 55151

ΓΓλλ

ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ
& ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΟΥΒΙΤΑΚΗΣ

Ζευγολατιό
Κορινθίας

ΤΗΛ.: 
27410 56566

Άσσος
Κορινθίας

ΤΗΛ.: 
27410 89117

Κιν.: 6944 243418  & 6937 114763
∆ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΕΙ
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- Ακοολογικός έλεγχος
παίδων & ενηλίκων 

- Εκτίμηση εμβοών (βουητά)
και ροχαλητού

- Έλεγχος λαβυρινθικής
λειτουργίας (Ίλιγγος/Ζάλη)

- Ενδοσκοπικός έλεγχος
ρινός, φάρυγγα, λάρυγγα
και ώτων 

περιοχή μας, θα συγκεντρώνει μουσικούς από 
όλον τον κόσμο στο Βραχάτι και θα κορυφώνεται 
στις 29 Ιουλίου ανήμερα των γενεθλίων του αεί-
μνηστου Μίκη, με μια μεγάλη συναυλία από την 
ορχήστρα «Μίκης Θεοδωράκης». 

Παράλληλα, όπως εξήγησε ο κ. Τάτσιος, θα μπο-
ρούν να λαμβάνουν χώρα διάφορα καλλιτεχνικά 
δρώμενα, περιοδικές εκθέσεις για τον Μίκη κ.ά.

Ο δήμαρχος που πήρε το λόγο αργότερα, απάντη-
σε στην πρόταση της Φιλαρμονικής Ζευγολατιού, 
θετικά και υιοθέτησε την ιδέα, δηλώντας ότι απο-
τελεί και επιθυμία του δήμου να γίνει μία τέτοια 
διοργάνωση.

Παράλληλα, ο δήμαρχος εξήρε την προσπάθεια 
των συλλόγων που επανίδρυσαν την Φιλαρμονική 
και εξήγησε ότι ο δήμος Βέλου-Βόχας θα σταθεί δί-
πλα τους σε ό,τι χρειαστούν.

ΜΙΑ ΑΠΡΟΣΜΕΝΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ  
ΚΙ ΕΝΑ ΔΩΡΟ!

Στη Συνάντηση των Φιλαρμονικών παραβρέθηκε 
ο ευρωβουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Αρβανίτης, ο 
οποίος βρισκόταν στην περιοχή για ιδιωτική επί-
σκεψη και εμφανίστηκε στην εκδήλωση εντελώς 
απρόσμενα! 

Ο ευρωβουλευτής στο σύντομο χαιρετισμό 
του εξήρε την αξία του εθελοντισμού και αναγνώ-
ρισε ότι αποτελεί την κινητήριο δύναμη για τη λει-
τουργία των συλλόγων και τη δημιουργία κοινωνι-
κών και πολιτιστικών συνθηκών που βελτιώνουν τη 
ζωή του ανθρώπου.

Κλείνοντας ο κ. Αρβανίτης επεφύλαξε μια ευ-
χάριστη έκπληξη για τους νεοφώτιστους μαθητές 
της Φιλαρμονικής Ζευγολατιού, αλλά και όσους 
εγγραφούν το προσεχές διάστημα: Ένα ταξίδι στις 

Βρυξέλλες μόλις οι συνθήκες λόγω κορωνοϊού το 
επιτρέψουν, για όλα τα παιδιά, με πληρωμένα όλα 
τα έξοδα: Εισιτήρια, διαμονή και ημιδιατροφή για 
τέσσερις μέρες!

Το λόγο πήρε επίσης για έναν σύντομο χαιρετι-
σμό ο κ. Μπαμιώτης μαέστρος της Ορχήστρας της 
Πολεμικής Αεροπορίας για 30 χρόνια ο οποίος 
έδωσε τις καλύτερες ευχές του για τη λειτουργία 
των Φιλαρμονικών της Κορινθίας!

Ακολούθησε η εκτέλεση των μουσικών κομμα-
τιών αρχικά από τη Φιλαρμονική Νεμέας υπό τη 
μαέστρο κα Γεωργία Γιαννακοπούλου και στη συ-
νέχεια από τη Φιλαρμονική Λουτρακίου υπό το μα-
έστρο κ. Πελοπίδα Μαυρόπουλο.

Η βραδιά έκλεισε όμορφα με ένα μεγάλο τραπέζι 
για όλους τους παρευρισκόμενους μουσικούς, στην 
ψησταριά Πι και Φι του Γιάννη Παπαδημητρίου!
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“Ο Άγιος Αριστείδης”: Το νέο 
βιβλίο του Αρ. Θεοδωρόπουλου
Κυκλοφόρησε καλαίσθητη και πλούσια 
εικονογραφημένη έκδοση το νέο πόνη-
μα του Ξυλοκαστρίτη Εκπαιδευτικού

Κυκλοφόρησε πρόσφατα από τις Εκδόσεις Νεκτάριος 
Δ.Παναγόπουλος (Χαβρίου 3 ,Τ.Κ.105 62 Αθήνα, τηλ.-
fax: 2103224819,e-mail:hi@npanagopoulos.gr) το νέο 
καλαίσθητο και πλούσια εικονογραφημένο πόνημα του 
Ξυλοκαστρίτη Εκπαιδευτικού-Συγγραφέως κ.Αριστείδου 
Γ. Θεοδωροπούλου «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ο φιλόσοφος 
-ο απολογητής- ο μάρτυς», διαστάσεων 17,5×25 και 368 
σελίδων. Πρό-
κειται για τη β’ 
ε π η υ ξ η μ έ ν η 
έκδοση, η οποία 
προβάλλει τον 
τιμώμενο στις 
13 Σεπτεμβρίου 
ένδοξο Αθηναίο 
φιλόσοφο, απο-
λογητή και μάρ-
τυρα του 2ου 
μ.Χ. αιώνα μέσα 
από τον βίο, την 
περίφημη απο-
λογία του υπέρ 
των διωκομέ-
νων χριστια-
νών, το ομώνυ-
μο σπήλαιο στον λόφο του Λυκαβηττού και τους ναούς 
επ’ονόματί του σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια.Το 
νέο πόνημα με το πλουσιώτατο φωτογραφικό υλικό από 
ναούς και εικονογραφικές παραστάσεις του αγίου (μεταξύ 
αυτών και έξι τοιχογραφίες από έξι ναούς της Κορινθίας) 
προλογίζει ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και 
πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος και εμπεριέχει πέντε υμνο-
γραφικά κείμενα προς τιμήν του ενδόξου Αθηναίου αγίου. 
Συγκεκριμένα υπάρχουν τρεις ακολουθίες, παρακλητικός 
κανόνας και χαιρετιστήριοι οίκοι,ενώ χρήσιμο για τους 
ιεροψάλτες είναι το συμπεριληφθέν μουσικό παράρτημα, 
το οποίο συνέθεσε ο Πρωτοψάλτης του Νέου Ιερού Ναού 
Αγίου Ανδρέου Πατρών κ. Αριστείδης Κ. Μπουχάγιερ. 

Βιβλίο

ΩΡΑΡΙΟ ΙΑΤΡΕΙΟΥ: 

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

ΣΑΒΒΑΤΟ    09:00 - 12:00 [ΒΡΑΧΑΤΙ]

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

e-mail: korantaniskonstantinos26@gmail.com

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡ. 
ΚΟΡΑΝΤΑΝΗΣ

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

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

ΙΑΤΡΟΣ - ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ

εξέταση µε εξειδικευµένα διαγνωστικά µέσα 
  (Ηλεκτροκαρδιογράφηµα,   υπέρηχος)

Βλάσιος Ιωαν. Μπάρτζης
Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος

ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΚΟ 
ΙΑΤΡΕΙΟ

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

| |

|

| 

Μικροωτοσκόπηση.  Ακοοµετρία (τονική - οµιλητική), 
τυµπανοµετρία, ακουστικό αντανακλαστικό, 
έλεγχος ευσταχιανής σάλπιγγας
 Λειτουργική εξέταση οπισθίου λαβυρίνθου 

- Αντιµετώπιση ιλίγγου θέσεως
Ενδοσκοπικός έλεγχος ώτων, ρινός, 

φάρυγγα, λάρυγγα µε εύκαµπτα & άκαµπτα 
ενδοσκόπια - Video καταγραφή δεδοµένων

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

Ο «Ιππόκαμπος» στην Κόρινθο

Τ
ην Κυριακή 29 Αυγούστου στις 7μ.μ. υπο-
δεχτήκαμε την κυρία Ευτυχία Γιαννάκη 
στην αυλή του βιβλιοπωλείου ΚΟΥΚΙΔΑ 

στη Κόρινθο με αφορμή το νέο της βιβλίο «Στη 
φωλιά του ιππόκαμπου», εκδόσεις Ίκαρος.

Την εκδήλωση χαιρέτησε η ιδιοκτήτρια του 
βιβλιοπωλείου κυρία Ξένια Σακελλαρίου και 
για το βιβλίο μίλησε η κυρία Ιωάννα Χατζηλία, 
μέλος της λέσχης ανάγνωσης του βιβλιοπω-
λείου. Στη συνέχεια η συγγραφέας συνομί-
λησε με το κοινό και υπέγραψε αντίτυπα του 
βιβλίου της.

Ευχόμαστε καλή επιτυχία και καλοτάξιδο 
να είναι το νέο πόνημα της κυρίας Γιαννάκη 
και συγχαρητήρια και πολλές ευχαριστίες σε 
όλους για αυτή την εκπληκτική παρουσίαση..

ΛΙΤΣΑ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ
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ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Γράφει η ΛΙΤΣΑ ΚΌΝΤΌΓΙΑΝΝΗ

ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ 
ΤΌ ΣΠΙΤΙ ΤΌΥ ΚΑΪΝ     
Εκδόσεις: Α.Α. ΛΙΒΑΝΗΣ
Κατηγορία: Ελληνική Λογοτεχνία 
Σελίδες: 347
ISBN   9789601433585

Περιγραφή:
Μέσα σε όλους μας υπάρχει ο σπόρος 

του καλού και του κακού. 
Διαρκής είναι ο αγώνας για το ποιο θα 

επικρατήσει. 
Όμως δεν μπορεί το ένα να υπάρξει χω-

ρίς το άλλο. 
Οι άνθρωποι δεν είναι ούτε όλοι καλοί 

ούτε όλοι κακοί. Κινούνται συνέχεια μετα-
ξύ του φωτός και του σκοταδιού. 

Όλες και όλοι κρύβουμε μέσα μας έναν 
Κάιν ή μια Έβελιν, έναν Μπέντζαμιν ή έναν 
Τζέικ. 

Ίσως κάποιοι κρύβουμε περισσότερους 
από έναν ή και τους τέσσερις μαζί. 

Παρ’ όλ’ αυτά ο Κάιν, η Έβελιν, ο Μπέ-
ντζαμιν και ο Τζέικ, οι ήρωες της ιστορίας, 
δεν είναι χαρακτήρες φανταστικοί, πράγμα 
που σημαίνει ότι οποιαδήποτε ομοιότητά 
τους με πρόσωπα ή απόψεις της πραγ-
ματικής ζωής δεν είναι απλή σύμπτωση… 

Βρίσκονται και θα βρίσκονται, αν όχι 
μέσα μας, πάντοτε ανάμεσά μας!!! 

Λένε ότι ένα αντικείμενο είναι 
ικανό να απορροφήσει όλη την 
αρνητική ενέργεια που περιβάλλει 
εκείνον που το φοράει ή το κατέχει. 
Ειδικότερα όταν αυτός ο άνθρωπος 
είναι ο γιος του Αδάμ και της Εύας, 
που, εκτός από το προπατορικό 
αμάρτημα των γονιών του, κουβα-
λά και την προσωπική του κατάρα. 

Σε αυτή την περίπτωση, η ενέρ-
γεια είναι ικανή να διατηρηθεί αυ-
τούσια, όσοι αιώνες κι αν περάσουν! 

Και αλίμονο στην αδύναμη –όσο και κα-
ταδικασμένη– ψυχή του ανθρώπου που 
θα βρεθεί στο διάβα της... 

Η κριτική μας
Μια ομολογουμένως εξαιρετική γραφή, 

από την πρώτη κιόλας σελίδα μέχρι την 
τελευταία!

Δεν είμαι οπαδός του μεταφυσικού 
μυθιστορήματος, ή πιο συγκεκριμένα 
του θρησκευτικού θρίλερ, αλλά αυτό το 
βιβλίο δεν με απογοήτευσε στο ελάχιστο. 
Το αντίθετο θα έλεγα, με ενθουσίασε, με 
συνεπήρε.

Πρόκειται για την αέναη μάχη ανάμεσα 

στο καλό και στο κακό που βρίσκονται 
ούτως ή άλλως από τη γέννησή μας μέσα 
μας. Ποιο από τα δύο επικρατεί; Γίνεται 
συνειδητή επιλογή; Παίζουν τα γονίδια 
μας ρόλο σε αυτή την επικράτηση; Ή μή-
πως τη μάχη αυτή την κερδίζει ο τρόπος 
που ανατραφήκαμε; Η μόνη αλήθεια είναι 
πως δεν ζει το ένα χωρίς το άλλο.

Οι ήρωες της ιστορίας μας, δεν είναι 
καθόλου τυχαίοι, ζουν και κυκλοφορούν 
ανάμεσά μας. Είναι καθρέφτες δικοί μας. 
Οι χαρακτήρες είναι απόλυτα αληθινοί, δέ-
σμιοι των επιθυμιών και των παθών τους, 
θύματα της φθόνου και της ζήλιας τους.

Η περιγραφή είναι ιδιαίτερα σκληρή και 
ο τίτλος δεν είναι καθόλου τυχαίος, μιας 
και έχει σχέση με την ίδια την πλοκή της 
ιστορίας.

Πάντα μας διακατέχει το δέος της ημέ-
ρας της κρίσης, του τέλους του Κόσμου, 
και ο συγγραφέας κινείται άψογα προς 
αυτή την κατεύθυνση, δια μέσω των πλη-
γών του Φαραώ. Υποκινούμενος από το 
βιβλικό αρχέτυπο της πρώτης αδελφικής 
ανθρωποθυσίας, δίνει μια απολύτως σύγ-
χρονη πνοή στο όλο θέμα. Δεν ξεχνά να 
θίξει και το θέμα της γενικευμένης υπο-
κρισίας που υπάρχει παντού.

Η πλοκή είναι πολύ γρήγορη, το κεί-
μενο απολύτως δεμένο, χωρίς κενά, 
γλώσσα ανεπιτήδευτη, δεν λείπει το συ-
ναίσθημα, με ένα θέμα, φυσικά, πολύ 

πρωτότυπο. Θα μπορούσε δε να αποτελέ-
σει σενάριο κινηματογραφικής ταινίας, με 
ξένη συμπαραγωγή φυσικά.

Σίγουρα δεν πρόκειται για ένα εύκολο 
βιβλίο και δεν θα αρέσει σε όλους. Προ-
ϋποθέτει από τον αναγνώστη ένα ανοιχτό 
και νηφάλιο μυαλό γιατί δίνει άφθονη τρο-
φή για σκέψη και προβληματισμό.

Ο συγγραφέας
Ο Μάριος Καρακατσάνης είναι σύγχρο-

νος Έλληνας συγγραφέας. Γεννήθηκε στις 
29 Μαρτίου του 1978 στον Πειραιά. Ανή-
συχος από μικρό παιδί, τον έλκυε ανέκαθεν 
το παράξενο, το ανεξήγητο και το μεταφυ-
σικό στοιχείο. Από νεαρή ηλικία του άρεσε 
να βλέπει ταινίες τρόμου, να ασχολείται με 
την ταχυδακτυλουργία και να γράφει ποιή-
ματα. Σε ηλικία 13 ετών ξεκίνησε το πρώ-
το του έργο: μια ποιητική συλλογή όπου 
περιέγραφε -με το δικό του πάντα προ-
σωπικό στυλ- τις σκέψεις, τις ανησυχίες, 
την αγωνία του, αλλά και τις προσωπικές 
του εμπειρίες, ευχάριστες και δυσάρε-
στες. Μεγαλώνοντας, συνέχισε να γράφει 
ασταμάτητα, καταφέρνοντας να περιορίσει 
σημαντικά την δυσλεξία του αλλά και να 
την εκμεταλλευτεί, μεταφέρνοντας όλες τις 
εικόνες που είχε στο μυαλό του σε γραπτό 
λόγο, όσο δύσκολο κι αν ήταν. Στο πανελ-
λήνιο διαγωνισμό "Βραβεία Λογοτεχνίας 
του Φανταστικού "Larry Niven"" διακρίθηκε 
με την τρίτη (3η) θέση για συγγραφή νου-
βέλας. Στον επίσης πανελλήνιο διαγωνισμό 
"Ασημένια σελίδα 2015", έλαβε την πρώτη 
θέση με έπαινο στην κατηγορία διήγημα. 
Στο πρώτο συμπόσιο τέχνης της Unesco 
στην Ελλάδα με τίτλο Made by Artist 4, που 
περιλάμβανε τη βράβευση τεσσάρων αντι-
προσώπων των τεχνών της ζωγραφικής, 
της γλυπτικής, της φωτογραφίας και της 
λογοτεχνίας, βραβεύτηκε ως εκπρόσωπος 
της λογοτεχνίας (2017). Είναι μέλος της 
Πανελλήνιας Ένωσης Λογοτεχνών (ΠΕΛ). 
www.marioskarakatsanis.gr

Βιβλίο

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΓΗΡΟΚΟΜΟΙ, ΟΙΚΙΑΚΕΣ 
ΒΟΗΘΟΙ, ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ, BABYSITTER 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ 
Τηλ. 6940 699559

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

ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΥΡΙΑ 
ΓΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥ

ατόμου όλο το 24ωρο. Βόχα Κορινθίας. 
Τηλ. 6940 841899 κα Μαρία

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 1.700 τ.μ. με ελιές,  
38 ρίζες. Περιοχή Ταρσινά. Τηλ. 6978105413
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Έλληνας ο νικητής του 39ου "ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ" 
Ο Φώτης Ζησιμόπουλος τερμάτισε πρώτος με χρόνο 21:57:37” ισοφαρίζοντας μάλιστα 

ένα από τα ρεκόρ του Κούρου, που είχε κάνει το 1986.

Τ
ο  39ο "Σπάρταθλον" ολοκληρώθηκε, με σειρά 
αρκετών εκπλήξεων, μετά από την εκπληκτι-
κή απόδοση που έπιασε και όλη την διάρκεια 

του αγώνα, ο Νικητής του Φώτης Ζησιμόπουλος. Ο 
Αγρινιώτης αθλητής των υπεραποστάσεων, φάνηκε 
εξαιρετικά διαβασμένος, και προετοιμασμένος, για 
τον Ιστορικότερο αγώνα ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ. Απίστευτο 
για πολλούς … και όμως αληθινό για όλους εκείνους 
που είδαν με τα μάτια τους την αγωνιστική εξέλιξη 
του αγώνα.

Ο Έλληνας Ζησιμόπουλος Φώτης, τερμάτισε πρώ-
τος με χρόνο 21:57:37”, ισοφαρίζοντας μάλιστα ένα 
από τα ρεκόρ του Κούρου, που είχε κάνει το 1986. 
Φτάνοντας λίγο πριν τον τερματισμό του αγώνα, ο 
αθλητής Ζησιμόπουλος επευφημήθηκε από τους 
πολίτες της πόλης της Σπάρτης, οι οποίοι ξενύχτη-
σαν περιμένοντας, την άφιξη του. Εν συνεχεία αγκά-
λιασε το άγαλμα του Βασιλιά Λεωνίδα στις 04:57 τα 
ξημερώματα, και τυλίχτηκε με την γαλανόλευκη 
σημαία.

Έτσι, έγινε ένας ακόμα Έλληνας που κερδίζει τη 
διοργάνωση, μετά φυσικά από τον πολυνίκη και κά-
τοχο του ρεκόρ διαδρομής, Γιάννη Κούρο, και τον 
Κώστα Ρέππο που είχε κερδίσει δύο φορές.

Αυτή μάλιστα είναι η πέμπτη επίδοση όλων των 
εποχών στη διοργάνωση, καθώς μόνο ο Κούρος 

είχε επιδείξει καλύτερους χρόνους.
Πίσω από τον Νικητή του αγώνα, τερμάτισαν άλ-

λοι 6 αθλητές , με 2ο τον Μπρούνερ Ράντεκ από την 
Τσεχία, με χρόνο 23:17:30, γνωστό και αγαπητό στο 
κοινό του Σπαρτάθλου καθώς έχει τερματίσει και τις 

5 φορές που έχει συμμετάσχει, και μάλιστα τις 4 τε-
λευταίες είναι σταθερά εντός 3άδας.

Την τρίτη θέση κατέλαβε ,ο επίσης Τσέχος αθλη-
τής, Σούμνι Μίλαν με χρόνο 23:52:57, βελτιωμένος 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΜΑΡΜΑΡΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ
ΘΑΝΑΣΕΝΑΡΗΣ

Μουσών 14,
Βέλο Κορινθίας

Mάρµαρα • γρανίτες
φυσικά πετρώµατα

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

ΓΥΡΙΣΤΕ ΣΕΛΙΔΑ
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για αυτός από την προηγούμενη φορά 
που συμμετείχε το 2018 (είχε βγει 5ος 
κάνοντας 1,5 ώρα επιπλέον).

Την 7 αδα συμπλήρωσαν,  ο Ισπανός 
Πενάλμπα Λόπεζ Ιβάν και ο Λετονός 
Βακβαγκάρις Μάτις, ο Χορτσίσκα Γίρι 
από την Τσεχία καθώς και η πρώτη 
γυναίκα αθλητής, η Τζαβίτσα Ντιάνα.

H Dzaziva πρώτη στις γυναίκες
Η Dzaviza Diana από την Ουγγαρία 

ήταν η πρώτη γυναίκα που τερμάτι-
σε στο φετινό Σπάρταθλον 2021. Η 
34χρονη Λετονή μάλιστα κατέλαβε 
την 7η θέση στο σύνολο τερματίζοντας 
σε 25:23:59.

Δεύτερη ήταν η Maraz Zsuzsanna 
από την Ουγγαρία σε 25:59:51. Αυτός 
μάλιστα ήταν ο 5ος συνεχόμενος τερ-
ματισμός για την 51χρονη υπερμαρα-

θωνοδρόμο που το 2018 είχε κερδί-
σει τον αγώνα. Τρίτη ήταν η Honkala 
Noora από την Φινλανδία σε 26:26:48. 
Maraz και Noora κατέλαβαν την 9η 
και 10η θέση του συνόλου αντίστοιχα.

Οι Έλληνες
Πίσω από τον Ζησιμόπουλο τερμά-

τισε ο Γιώργος Γκάτσιος στην πρώτη 
του συμμετοχή σε 28:34:00.

Τρίτος Έλληνας ήταν ο Εμμανουήλ 

Κωνσταντουλάκης σε 29:37:55 και 
αυτός στην πρώτη του συμμετοχή 
στον ηρωϊκό αγώνα.

Πρώτη Ελληνίδα που τερμάτισε στο 
άγαλμα του Λεωνίδα ήταν η Μεσσήνια 
Σταυρούλα Μπάκα, με χρόνο 33:57:21 
που της έδωσε την 80ή θέση στη γενι-
κή κατάταξη, ανάμεσα σε 277 δρομείς.

Μέγας Δωρητής – Lead Donor του 
39ου  ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ ήταν το Ιδρύμα 
«Σταύρος Νιάρχος» το οποίο εδώ και 
χρόνια υποστηρίζει τον ιστορικότερο 
αγώνα υπεραποστάσεων πάνω στη γη.

Το 39ο ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ τελούσε υπό 
την Αιγίδα των Υπουργείων Εθνικής 
Άμυνας και Πολιτισμού, έχει δε την 
άμεση εποπτεία και έγκριση της Διε-
θνούς Ομοσπονδίας Υπεραποστάσεων 
Ι.Α.U.


