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Το Επετειακό-Επιστηµονικό Συνέδριο
του δήµου Βέλου-Βόχας, 
«Η Βόχα στον Χρόνο», άφησε εποχή!

■ σελ.  19

Δύο µέρες ιστορίας, πολιτισµού, γνώσης, προβληµατισµού Δύο µέρες ιστορίας, πολιτισµού, γνώσης, προβληµατισµού 
και συζήτησης για το παρόν και το µέλλον της Βόχαςκαι συζήτησης για το παρόν και το µέλλον της Βόχας
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ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ

Επίσκεψη του 
Χρίστου Δήµα 
στην Αρχαία 
Σικυώνα

ΣΠΎΡΟΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΎΛΟΣ

Παρών στις διεργασίες για την 
µετάβαση της Αυτοδιοίκησης 
στη Νέα Ψηφιακή Εποχή

■ σελ.  9

■ σελ.  7

■ σελ.  17

■ σελ.  12-13

ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ

Στο πρόγραµµα “Αντ. 
Τρίτσης” η πλατεία 
Πατώκου και µνηµείο 
στο Λιόντι

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ: 

11 εκατ. ευρώ 
για νέο Μουσικό 
Σχολείο

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΎΩΝΙΩΝ

Έπεσαν οι υπογραφές 
για το Δημοτικό Στάδιο 
στην Ανατολική Τραγάνα

■ σελ.  13

■ σελ.  10

Το επόµενο διάστηµα αναµένεται 
να συζητηθεί στο Κεντρικό 
Αρχαιολογικό Συµβούλιο η µελέτη 
για το αρχαίο θέατρο
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Η σελίδα του Λέωντος...
Κ ε πρωθυπουργέ, τώρα που οι Γάλλοι ξε-

καθάρισαν ότι δεν μας υποστηρίζουν στην 
ΑΟΖ, μήπως να πάρουμε πίσω και μείς την υπο-
στήριξη στο ΣΑΧΕΛ;  Έτσι για ισορροπία!!!

Ο ι αυξήσεις στο πετρέλαιο, το αέριο και το 
ρεύμα δεν επηρεάζουν την οικονομία, δή-

λωσε ο αγαπητός μας υπουργός ‘Ανάπτυξης’ 
κος Άδωνις. Αλλοίμονο, αν δεν ξέρει αυτός 
που είναι αρμόδιος, ποιοι θα ξέρουμε; Εμείς 
που πληρώνουμε. Το δίκιο να το λέμε!!!

Δ εν ξέρω αν το καταλάβατε αλλά τη ΔΕΗ 
την πουλήσαμε χωρίς να εισπράξουμε 

φράγκο. Αυτό θα πει να είσαι κουβαρντάς 
και γαλαντόμος!!!

Α ποφυλακίστηκε γνωστός χρυσαυγίτης 
γιατί το παιδί του λέει είχε ψυχολογικά 

προβλήματα. Επειδή όλα τα παιδιά εγκλεί-
στων στη φυλακή λογικό είναι να έχουν κά-
ποια ψυχολογικά προβλήματα, παρακαλώ 
να αποφυλακιστούν όλοι οι κρατούμενοι 
που έχουν παιδιά. Ισότητα στους νόμους δε 
θέλουμε???

Π ροκεχωρημένο φυλάκιο της Δύσης 
όρισε τη χώρα μας ο πρωθυπουργός 

μας, με τη νέα συμφωνία που υπέγραψε με 
τους Αμερικάνους. Με τον τρόπο αυτό τα 
ελληνικά στρατεύματα θα δοξάζονται σε μά-
χες εναντίον των Σαρακινών, οψέποτε προ-
κύπτουν και οι αμερικανικές εταιρείες θα 
κονομάνε εκμεταλλευόμενες τα πετρέλαια 
και ότι άλλο διαθέσιμο. Έτσι δικαιώνεται και 
το γνωμικό που λέει το χρήμα πολλοί εμίση-
σαν τη δόξα ουδείς. Εμείς πάντα με τη δόξα 
φυσικά!!!

Έ νας Σαμουράι πυροβολεί και σκοτώνει 
πολίτη στην Κηφισιά. Νεαρός σκοτώνει 

τη μάνα του για άγνωστη αιτία και χωρίς να 
το καταλάβει. Μαθητής τρώει ροπαλιά στο 
κεφάλι, από άγνωστο, σε σχολική εκδρομή. 
Αστυνομικοί ρίχνουν 38(!) σφαίρες σε άο-
πλο κλεφτρόνι, με αποτέλεσμα ένα νεκρό 
και έναν τραυματία. Ο κορονοϊός συνεχίζει 
ακάθεκτος να σκοτώνει ένα χωριό κάθε 
εβδομάδα. 
Και για να μην ξεχαστούμε, ο κυβερνητικός 
εκπρόσωπος ζήτησε την καταδίκη των 
τρομοκρατών του Ρουβίκωνα που πέταξαν 
τρικάκια έξω από το σπίτι υπουργού και 
την ανάγκασαν να βγει με τη σκούπα να τα 
μαζέψει!!!

Κ άποια κόμματα που διοργάνωσαν και 
διοργανώνουν, εσωτερικές εκλογές, 

για ανάδειξη νέων ηγεσιών, μήπως να μα-
ζεύανε και τίποτα συνδρομές, επί τη ευκαι-
ρία, για να ξεπληρώσουν μέρος του χρέους 
που έχουν αφήσει στις τράπεζες. Το επιση-
μαίνω στην περίπτωση που έχει ξεχαστεί!!

Ε κείνες οι εξεταστικές επιτροπές της 
βουλής τι χρειάζονται, αφού οι αποφά-

σεις τους είναι πάντα σύμφωνες με την άπο-
ψη της εκάστοτε πλειοψηφίας. Κουβέντα να 
γίνεται δηλαδή.
Αν θέλουν πραγματικά διερεύνηση σκαν-
δάλων ας αναθέσουν τη δουλειά στους 
κανονικούς εισαγγελείς, που είναι  η δου-
λειά τους και πληρώνονται γι’ αυτό. Εκτός 

βέβαια και υπάρχει άλλος στόχος, όπως π.χ. 
συγκάλυψη, θόλωμα των νερών, κλπ. Μπά 
δε νομίζω…. μάλλον είμαι καχύποπτος!!!

Δ εν ξέρω γιατί μου έχει κολλήσει η ιδέα 
ότι αν δίναμε σε κάποια ερευνητικά κέ-

ντρα και πανεπιστήμια της χώρας μας, ένα 
τεταρτημόριο των δισεκατομμυρίων που 
ξοδεύουμε για εξοπλιστικά, για να κάνουν 
έρευνα με αντικείμενο την άμυνα, σε τομείς 
όπως π.χ. ηλεκτρονικός πόλεμος, Drones, 
πυρομαχικά και ότι άλλο απαιτεί λιγότερα 
χρήματα και περισσότερο μυαλό, θα είχαμε 
καλύτερα αποτελέσματα από το να κάνουμε 
κάθε τόσο από μια αγορά του αιώνα. Αλλά 
ίσως να είμαι και ουτοπιστής…!!!

Δ εν ξέρω αν το θυμάται κανένας αλλά όταν 
ξέσπασε η πρώτη οικονομική κρίση (τα 

παιδιά που φέτος πάνε γυμνάσιο ήταν αγέν-
νητα), το χρέος της χώρας μας ευρίσκετο στο 
120%. Περάσαμε  μνημόνια, φτώχεια, ανεργία, 
αυτοκτονίες και τελικά καταφέραμε αντί να το 
μειώσουμε, να το κάνουμε διπλάσιο.  Αν μας 
άφηναν να συνεχίσουμε τη ζωή μας χαλαρά και 
όμορφα, πάλι διπλάσιο θα το είχαμε κάνει, αλλά 
θα γλυτώναμε την ταλαιπωρία τουλάχιστον. 
Αλλά που μυαλό τότε!!!

Ε πιτέλους επισκευάστηκε ο άκρως επι-
κίνδυνος παραλιακός δρόμος στο Σα-

μούτανι.  Εκείνο το ανάθεμα στο Κοκκώνι 
(κάτωθεν Άντζελας) που πάει για Τρίτη δη-
μαρχιακή θητεία, πότε προβλέπεται να πάρει 
σειρά κε δήμαρχε ή μήπως ψάχνουμε να 
βρούμε ποια υπηρεσία είναι αρμόδια;

Ε ξαιρετικό το διήμερο συνέδριο που οργά-
νωσε ο δήμος για το παρελθόν, το παρόν 

και το μέλλον της Βόχας και μακάρι να δούμε 
και άλλες ανάλογες εκδηλώσεις. Δυστυχώς η 
παρουσία και συμμετοχή των πολιτών πενι-
χρότατη. Σκέτη απογοήτευση δηλαδή. Τελικά 
μόνο για γκρίνια είμαστε!!!

Π αρακολουθώ τελευταία τις αψιμαχίες 
σε γειτονικούς δήμους για τις ελλεί-

ψεις σε πόσιμο νερό. Το πρόβλημα τραβά-
ει δεκαετίες και όπως φαίνεται έχει ακόμη 
μέλλον. Η ιδέα να μαζευτούν δήμαρχοι, πε-
ριφερειάρχες, βουλευτές και υπουργοί (που 
δε λείπουν από την Κορινθία) και να συνερ-
γαστούν όλοι μαζί, να βρουν επιτέλους μια 
μόνιμη και επαρκή λύση, μάλλον δεν περ-
νάει από το μυαλό κανενός. Στο δικό μας 
δήμο πάντως το έχουμε πάρει απόφαση και 
δε μιλάμε, ούτε και στενοχωριόμαστε. Άλ-
λωστε η υπομονή είναι προσόν των ήρεμων 
ανθρώπων και κάποιου τετράποδου που 
μου διαφεύγει το όνομά του!!!  

Η 95χρονη βασίλισσα Ελισάβετ(της Μεγά-
λης και ένδοξης Βρετανίας) αρνήθηκε να 

παραλάβει το βραβείο «Ο ηλικιωμένος  της 
χρονιάς» γιατί δε νοιώθει, λέει, να έχει γε-
ράσει. Ελάτε πάλι σε 20-30 χρόνια υπέδειξε 
στους αθλοθέτες να το συζητήσουμε. Τι στο 
καλό τους ταΐζουν εκεί στο Μπάκιγχαμ;

Δ ολοφονήθηκε ο 10ος μάρτυρας στην 
υπόθεση NOOR-1. Όχι ότι έχει σημασία, 

έτσι για στατιστικούς λόγους το αναφέρω!!!
Λ.Σ. (27/10/2021)

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

Ζ ήτω η Εθνική Επέτειος και δόξα στους….. να το σκεφτώ λίγο.
Έχουμε και λέμε:

• Κάποιοι πολέμησαν στο Αλβανικό και στο Ρούπελ,
• Κάποιοι πολέμησαν στα μετόπισθεν (έχοντες μεγάλη γλώσσα),
• Κάποιοι συνέχισαν να πολεμούν και μετά την κατάληψη της χώρας,
• Κάποιοι κάθισαν στα αυγά τους, ήσυχα- ήσυχα, 
• Κάποιοι συνεργάστηκαν με τους νικητές, 
• Κάποιοι απλά έκαναν την κρίση ευκαιρία (τότε τους λέγαν μαυραγορίτες, σήμερα 

απλά επενδυτές),
• Κάποιοι περίμεναν τους ‘συμμάχους’ να τους διορίσουν στην εξουσία και 
• Κάποιοι άλλοι περίμεναν να τους στηρίξει ο λαός,
• Κάποιοι πλήρωσαν ακριβά για την προσφορά τους και
• Κάποιοι πληρώθηκαν αδρά για την προδοσία τους.

Εντάξει, ας είναι συγχωρεμένοι όλοι και όσο για τη δόξα, έχει νομίζω αποφασίσει μόνη 
της!!!
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Επίσκεψη του Χρίστου Δήμα 
στην Αρχαία Σικυώνα

Το επόμενο διάστημα αναμένεται να συζητηθεί στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο 
η μελέτη για το αρχαίο θέατρο

Ε
πίσκεψη στον χώρο της Αρχαίας 
Σικυώνας πραγματοποίησε  την 
Τετάρτη 13 Οκτωβρίου ο Υφυ-

πουργός Ανάπτυξης κ. Χρίστος Δήμας. 
Ο υφυπουργός περιηγήθηκε στον αρ-
χαιολογικό χώρο, όπου δεσπόζει το 
επιβλητικό θέατρο, το ανασκαμμένο 
τμήμα της Αγοράς της ελληνιστικής και 
ρωμαϊκής πόλης, το Στάδιο και οι ρω-
μαϊκές Θέρμες (Βαλανείο), που στεγά-
ζουν το αρχαιολογικό μουσείο.

Θυμίζουμε ότι σε εξέλιξη βρίσκεται 

το έργο της αποκάλυψης του αρχαί-
ου Θεάτρου, με χρηματοδότηση που 
καλύπτεται από το δήμο Σικυωνίων 
και την Περιφέρεια Πελοποννήσου. 
Στο πλαίσιο του έργου επιδιώκεται η 
αποκάλυψη του αρχαίου θεάτρου Σι-
κυώνας, η ιστορική, αρχαιολογική και 
πολιτιστική ανάδειξή του, αλλά και η, 
εντέλει, απόδοσή του στο κοινό για την 
παρουσίαση θεατρικών και εν γένει 
καλλιτεχνικών έργων.  Μέχρι στιγμής 
έχουν ολοκληρωθεί σημαντικές εργα-

σίες, οι οποίες αναδεικνύουν το μέγε-
θος, την αρχιτεκτονική και καλλιτεχνι-
κή πληρότητα του οικοδομήματος.

Πριν κάποιο καιρό ο δήμος Σικυω-
νίων με πρωτοβουλία του δημάρχου 
Σπύρου Σταματόπουλου, ανέλαβε με 
δικά του έξοδα την εκπόνηση των απα-
ραίτητων μελετών για να ενταχθεί το 
έργο στο ΕΣΠΑ. Σκοπός είναι εξασφα-
λιστούν κονδύλια για την πλήρη απο-
κάλυψη και αποκατάσταση του σημα-
ντικού αυτού αρχαίου οικοδομήματος.

Σε συνέχεια της ανωτέρω προσπά-
θειας, το αμέσως επόμενο διάστημα 
αναμένεται να συζητηθεί στο Κεντρικό 
Αρχαιολογικό Συμβούλιο η μελέτη για 
το αρχαίο θέατρο. 

Ο κ. Δήμας συνοδευόταν από την 
Αντιπεριφερειάρχη Πολιτισμού κ. 
Αθηνά Κόρκα, τον Αντιπεριφερειάρχη 
Κορινθίας κ. Αναστάσιο Γκιολή, τον 
Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών κ. Χάρη 
Βυτινιώτη, και τηνν Έφορο Αρχαιοτή-
των Κορινθίας κ. Παναγιώτα Κασίμη.
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Η Τ.Ο Βέλου-Βόχας 
‘Κίνημα Αλλαγής’ 
αποχαιρετά την Φώφη

 Η είδηση του θανάτου της Φώφης Γεννη-
ματά σκόρπισε τη θλίψη σε όλη τη χώρα 
καθώς η εκλιπούσα ήταν μια γυναίκα 
δραστήρια με πάθος και δύναμη για τη 
ζωή, μαχήτρια μέχρι και την τελευταία 
στιγμή της, που υπηρέτησε το ΠΑΣΟΚ και 
το Κίνημα Αλλαγής με αξιοπρέπεια, ήθος 
και ευσυνειδησία.

Η Τ.Ο. Βέλου-Βόχας «Κίνημα Αλλα-
γής» εξέδωσε ανακοίνωση εκφρά-
ζοντας την οδύνη της για την μεγάλη 
απώλεια. Αναλυτικά στην ανακοίνωση 
αναφέρεται:

«Με ανείπωτη θλίψη, το Κίνημα Αλλαγής 
και το ΠΑΣΟΚ αποχαιρετούν την Πρόεδρό 
μας, Φώφη Γεννηματά. Αυτήν την ώρα, τα 
λόγια είναι φτωχά για να περιγράψουν την 
απώλεια.

Η Φώφη Γεννηματά συνδέθηκε με τον 
λαϊκό κόσμο, τους προοδευτικούς πολίτες, 
με όσους αγωνίζονται και ονειρεύονται μια 
δίκαιη κοινωνία, μια καλύτερη Ελλάδα.

Το Κίνημα Αλλαγής και το ΠΑΣΟΚ, η 
Δημοκρατική Παράταξη θα τιμήσουν και 
θα συνεχίσουν στο δρόμο της πολιτικής της 
παρακαταθήκης. Η Φώφη Γεννηματά ήταν 
μια αγωνίστρια της ζωής και της πολιτικής.

Θα είναι για πάντα στις καρδιές μας.»

ΦΩΦΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ

ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟ

ΑΣΣΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΗΛ. 27410 87149

Ι. Π. ΔΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΓΡΑΕΡΙΟ

Διανομή κατ’ οίκον
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Η
κυβέρνηση Μητσοτάκη, με πρόσχημα την δή-
θεν αναμόρφωση και τον εκσυγχρονισμό του 
θεσμού των λαϊκών αγορών, μεθοδεύει το 
τέλος των λαϊκών αγορών, όπως τις ξέρου-
με μέχρι σήμερα, προς όφελος των μεγάλων 

συμφερόντων.
Αυτό που μας εκπλήσσει είναι  η στιγμή που επιλέγει 

να το κάνει. Δηλαδή, την ώρα που ο αγροτικός κόσμος 
δέχεται αλλεπάλληλα πλήγματα από φυσικά φαινόμενα 
λόγω της κλιματικής αλλαγής και που οι ανατιμήσεις 
στο ρεύμα, το πετρέλαιο, αλλά και τα λιπάσματα και 
τα φυτοφάρμακα, η Κυβέρνηση, αντί να θεσμοθετήσει 
ευνοϊκές ρυθμίσεις και γενναίες ενισχύσεις προκειμέ-
νου να μην καταρρεύσει ο παραγωγικός ιστός της χώ-
ρας, επιλέγει να του δώσει τη χαριστική βολή. 

Δεν δείχνει κανένα ίχνος συναίσθησης των δοκιμα-
σιών που υφίστανται αυτή την στιγμή παραγωγοί και 
καταναλωτές.

Οι ίδιοι γνωρίζουν πολύ καλά τι και πώς χρειάζεται να 
γίνει για να εκσυγχρονιστεί επί της ουσίας ο θεσμός των 
λαϊκών αγορών και έχουν πολύ συγκεκριμένες και πολύ 
συγκροτημένες προτάσεις για αυτό, οι οποίες πρέπει να 
εισακουστούν. Όχι μόνο από την Κυβέρνηση, που τις ξέ-
ρει και τις αγνοεί, αλλά από την κοινωνία όλη.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία θα αντιταχθεί με 
όλες του τις δυνάμεις στις μεθοδεύσεις που εξυπη-

ρετούν ‘’άλλα’’ συμφέροντα ενάντια στο όφελος των 
παραγωγών και των καταναλωτών, δεσμεύεται να κα-
ταργήσει όλες τις διατάξεις που αλλοιώνουν τη μορφή 
των λαϊκών αγορών, ενός θεσμού που επί 100 χρόνια, 
αγκαλιάστηκε από την κοινωνία, συμβάλει στο εισόδημα 
των παραγωγών και προμηθεύει τους καταναλωτές με 
υγιεινά  και ασφαλή προϊόντα σε πολύ καλύτερες τιμές.

Καίριες τοποθετήσεις Ψυχογιού
Δύο σημαντικές τοποθετήσεις για δύο καίρια ζητή-

ματα έκανε ο βουλευτής Κορινθίας Γιώργος Ψυχογιός 
στο Συνέδριο "Η Βόχα στον Χρόνο" που διεξήχθη το 
Σαββατοκύριακο 16-17 Οκτωβρίου 2021, στο Βραχάτι. 

Ο κ. Ψυχογιός συμμετείχε την Κυριακή 17 Οκτωβρί-
ου στις Εργασίες του Συνεδρίου και η ομιλία του είχε 
ως θέμα την διάβρωση των ακτών ως κρίσιμο ζήτημα 
για την καθημερινότητα αλλά και την ανάπτυξη της Βό-
χας και της Κορινθίας.

Ο βουλευτής αναφέρθηκε:
• στις πολυεπίπεδες αιτίες που οδηγούν στην διάβρω-

ση των ακτών του Κορινθιακού Κόλπου.
• στις αποσπασματικές και δαπανηρές παρεμβάσεις 

που έχουν γίνει μέχρι τώρα χωρίς να αντιμετωπί-
ζουν ουσιαστικά και σε βάθος το πρόβλημα.

• στη Μελέτη που «τρέχει» από την προηγούμενη κυ-
βέρνηση και προβλέπει στοχευμένες παρεμβάσεις 
σε συνεργασία με τους Δήμους από τον Ισθμό ως το 
Ρίο-Αντίρριο, με σύγχρονες πρακτικές και δυναμική 
προσαρμογή στα νέα περιβαλλοντικά και κλιματικά 
δεδομένα που δημιουργούνται.

• Τις επιπτώσεις που έχει το πρόβλημα της διάβρωσης 
στις τοπικές κοινωνίες και οικονομίες, αλλά και τα 
πολλαπλά οφέλη που θα έχει για την ασφάλεια, την 
ποιότητα ζωής και την ανάπτυξη των παράκτιων του 
Νομού μια μακροπρόθεσμη, συνολική και με τα πιο   
σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα αντιμετώπιση του 
φαινομένου.
Στο πλαίσιο της συζήτησης που ακολούθησε την 

Στρογγυλή Τράπεζα για τις Αναπτυξιακές προοπτικές 
της Βόχας o βουλευτής Κορινθίας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, κ. 
Γ. Ψυχογιός, τοποθετήθηκε για το κρίσιμο ζήτημα των 
αποζημιώσεων των επιχειρήσεων που επλήγησαν στη 
θεομηνία «Ζορμπάς» το 2018 και η καταβολή τους εκ-
κρεμεί ακόμα, ζητώντας αυτή να προχωρήσει άμεσα 
και να σταματήσει ο εμπαιγμός των δικαιούχων από 
την κυβέρνηση.

Και τις δύο τοποθετήσεις μπορείτε να τις παρακο-
λουθήσετε στο κανάλι "Η ΒΟΧΑ ΣΤΟΝ ΧΡΟΝΟ" στο 
YouTube.

Τοποθέτηση και παρέμβαση Ψυχογιού στο συνέδριο "Η Βόχα στον 
Χρόνο" για αποζημιώσεις "Ζορμπά" και Διάβρωση των Ακτών

Ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία θα 
αντιταχθεί με όλες του τις δυνάμεις 
στη  διάλυση των λαϊκών αγορών  



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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ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ:Στο παλιό ΚΤΕΟ 
Λεχαίου θα στεγαστούν υπηρεσίες 

Μ
έχρι τις 30 του ερχόμενου Νοεμβρίου θα 
πρέπει να έχει οργανωθεί ο χώρος των 
εγκαταστάσεων του δημόσιου ΚΤΕΟ Κο-
ρινθίας στο Λέχαιο, προκειμένου αυτές να 

αξιοποιηθούν προς όφελος της λειτουργίας των υπη-
ρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας.

Αυτό σημειώνεται σε σχετικό έγγραφο του περιφε-
ρειάρχη Πελοποννήσου Παναγιώτη Νίκα προς τους 
αρμόδιους παράγοντες της Π.Ε. Κορινθίας, σύμφωνα 
με το οποίο θα πρέπει μέχρι την πιο πάνω ημερομη-
νία

α) να εκκαθαριστεί και οργανωθεί η αποθήκη της 

ΔΑΟΚ Π.Ε. Κορινθίας, β) να μεταφερθεί σε αποθήκη 
των εγκαταστάσεων το ανενεργό αρχείο όλων των 
υπηρεσιών, αφού πρώτα γίνει εκκαθάριση κατά το 
νόμο, γ) να οργανωθεί η αποθήκη υλικού πολιτικής 
προστασίας και να οριστεί υπόλογος διαχείρισης του 
εν λόγω υλικού, δ) να μεταφερθούν και να σταθμεύ-
ουν στον εν λόγω χώρο όλα τα βαρέα οχήματα της 
Π.Ε. Κορινθίας και να οριστεί υπεύθυνος διαχείρισης 
και ε) να οργανωθεί κατάλληλα ο αύλειος χώρος για 
τη διενέργεια του ελέγχου οχημάτων από τη Διεύ-
θυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών.

Με το ίδιο έγγραφο, ο περιφερειάρχης αναθέτει τον 

γενικό συντονισμό στον αντιπεριφερειάρχη Υποδο-
μών Κορινθίας και Αργολίδας Χάρη Βυτινιώτη και την 
ειδική συνεργάτη Ι. Κασσίμη, ενώ ως υπεύθυνους 
για την οργάνωση του πιο πάνω χώρου ορίζει, α) για 
την εκκαθάριση και μεταφορά αρχειακού υλικού τον 
προϊστάμενο της Διεύθυνσης Διοικητικού Οικονομι-
κού Π.Ε. Κορινθίας, β) για την επιλογή και οργάνωση 
της αποθήκης πολιτικής προστασίας την προϊσταμένη 
του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Κορινθίας 
και γ) για την ασφάλιση του χώρου (περιφράξεις κλπ) 
και τη μεταφορά των βαρέων οχημάτων τον προϊστά-
μενο της Διεύθυνσης Εργων Π.Ε. Κορινθίας.
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Απογραφές αιγοπροβάτων 
και χοίρων στην Περιφέρεια 
Πελοποννήσου για το 2021

Από την Διεύθυνση Κτηνιατρικής 
της Περιφέρειας Πελοποννήσου 
εκδόθηκε η πιο κάτω ανακοίνωση 
σχετικά με την υποχρέωση των 
αιγοπροβατοτρόφων και χοιροτρό-
φων για διενέργεια και κοινοποίη-
ση της ετήσιας απογραφής:

“Σχετικά με την υποχρέωση των 
αιγοπροβατοτρόφων και χοιροτρό-
φων για διενέργεια και κοινοποίη-
ση της ετήσιας απογραφής, ενημε-
ρώνουμε για τα ακόλουθα:

Υποχρέωση απογραφής έχουν 
όλοι οι αιγοπροβατοτρόφοι και χοι-
ροτρόφοι που δεν έχουν υποβάλλει 
αίτηση διακοπής της λειτουργίας 
της εκμετάλλευσής τους, δηλαδή 
ακόμη και αυτοί που τυχαίνει τη 
συγκεκριμένη χρονική περίοδο να 
μη διαθέτουν ζώα. Τονίζεται ότι η 
απογραφή και η συμπλήρωση του 
Μητρώου γίνονται με ευθύνη των 
κτηνοτρόφων και έχουν αξία υπεύ-
θυνης δήλωσης.

Σε ό,τι αφορά στα αιγοπρόβατα, 
η απογραφή κοινοποιείται  στην 
αρμόδια κτηνιατρική αρχή κατά το 
διάστημα από 1 Νοεμβρίου έως 15 
Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Σε ό,τι αφορά στους χοίρους, η 
απογραφή διενεργείται εντός του 

μηνός Δεκεμβρίου και η κοινοποί-
ησή της στην αρμόδια κτηνιατρική 
αρχή εκτελείται εντός προθεσμίας 
30 ημερών από τη διενέργειά της.

Υπενθυμίζουμε ότι η κοινοποί-
ηση της απογραφής είναι δυνατόν 
να γίνει:

α) είτε με την προσέλευση του 
κάθε κατόχου αιγοπροβάτων ή χοί-
ρων στην κτηνιατρική υπηρεσία, η 
οποία θα πρέπει να πραγματοποι-
είται κατά προτίμηση κατόπιν τηλε-
φωνικής συνεννόησης (ραντεβού) 
λόγω των υγειονομικών μέτρων 
που ισχύουν,

β) είτε ηλεκτρονικά με τη χρήση 
ειδικής ψηφιακής υπηρεσίας του 
υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων, μέσω της ηλεκτρο-
νικής διεύθυνσης http://e-services.

minagric.gr, ακολουθώντας τις λε-
πτομερείς οδηγίες που διατίθενται 
αναρτημένες εκεί.

Στην περίπτωση αυτή εκδίδεται 
από την ψηφιακή υπηρεσία σχετι-
κή βεβαίωση που εκτυπώνεται και 
επισυνάπτεται στο μητρώο εκμε-
τάλλευσης.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση 
των ενδιαφερόμενων, αλλά και για 
την τήρηση των υγειονομικών μέ-
τρων λόγω της πανδημίας covid-19, 
καλούνται οι κάτοχοι αιγοπροβά-
των και χοίρων να χρησιμοποιούν 
την ψηφιακή υπηρεσία για την δή-
λωση της ετήσιας απογραφής του 
ζωικού τους κεφαλαίου”.

Πληροφορίες και διευκρινίσεις 
στις κατά τόπους κτηνιατρικές υπη-
ρεσίες.

Συνάντηση του 
περιφερειάρχη 

Πελοποννήσου με την 
ηγεσία του Πυροσβεστικού 

Σώματος Πελοποννήσου
Ζητήματα που αφορούν στη συνεργασία μεταξύ 

της Περιφέρειας Πελοποννήσου και της Πυροσβε-
στικής Υπηρεσίας συζήτησε ο περιφερειάρχης Πα-
ναγιώτης Νίκας στη συνάντηση που είχε την Τετάρτη 
27 Οκτωβρίου, στην Τρίπολη, με τον συντονιστή των 
Περιφερειακών Διοικήσεων Δυτικής Ελλάδας, Πε-
λοποννήσου και Ιονίων Νήσων υποστράτηγο Γιώρ-
γο Πουρναρά και τον περιφερειακό διοικητή πυρο-
σβεστικών υπηρεσιών Πελοποννήσου αρχιπύραρχο 
Θανάση Κολυβήρα.

Οι δύο αξιωματικοί εξέφρασαν προς τον περιφε-
ρειάρχη ευχαριστίες για την μέχρι τώρα συνδρομή 
της Περιφέρειας προς το Πυροσβεστικό Σώμα, με 
τον περιφερειάρχη να διαβεβαιώνει, από την πλευρά 
του, ότι η συνδρομή αυτή θα συνεχιστεί και θα είναι 
ακόμα μεγαλύτερη, μέσα και από το νέο ΕΣΠΑ, προ-
κειμένου να ανανεωθεί ο στόλος οχημάτων.



Αμ’ έπος αμ’ έργον, λέει το αρχαίο ελληνικό 
ρητό που στην περίπτωση του δημάρχου Σικυω-
νίων ισχύει απόλυτα. Ο Σπύρος Σταματόπουλος 
έχει αποδείξει ότι κινείται γρήγορα και αποτελε-
σματικά όχι μόνο στην εξασφάλιση χρηματοδοτή-
σεων –που εκεί ομολογουμένως έχει σπάσει 
κάθε ρεκόρ– αλλά και στην υλοποίηση των έρ-
γων.

Έτσι λοιπόν, το έργο της κατασκευής του Δη-
μοτικού Σταδίου στην Ανατολική Τραγάνα που 
έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα «Φιλόδημος» και 
έχει λάβει χρηματοδότηση που αγγίζει το 1,4 
εκατ. ευρώ, σήμερα υπογράφηκε ως προς τη 
σύμβασή του.

Στο γραφείο του δημάρχου Σικυωνίων 
Σπύρου Σταματόπουλου, την Παρασκευή 29 
Οκτωβρίου, παρουσία του αντιδημάρχου Τε-

χνικών Έργων Κώστα Σαρχάνη έπεσαν οι 
υπογραφές με τον ανάδοχο και το έργο της 
κατασκευής ξεκινά!

Θυμίζουμε ότι το έργο έρχεται να δώσει απά-
ντηση σε ένα χρόνιο αίτημα των κατοίκων του 
δήμου Σικυωνίων και προβλέπει τη δημιουργία 
και λειτουργία κουλουάρ στίβου 8 διαδρο-
μών, εγκαταστάσεων άλματος εις ύψος, εις 
μήκος και επί κοντώ, ρίψεων δίσκου, ακο-
ντίου, σφύρας και σφαίρας, αλλά και την λει-
τουργία του γηπέδου ποδοσφαίρου με φυσικό 
χλοοτάπητα.

Το Δημοτικό Στάδιο Κιάτου αναμένεται να εξυ-
πηρετήσει τις ανάγκες των κατοίκων και των 
αθλητικών συλλόγων, αλλά και να καταστήσει το 
δήμο Σικυωνίων αθλητικό κέντρο της ευρύτερης 
περιοχής.

Μια νέα πρόταση του Δήμου Νεμέας πήρε ένταξη 
μέσα από  το αναπτυξιακό πρόγραμμα «Αντώνης 
Τρίτσης».

  Ειδικότερα στις 30/9/2021 με αρ. πρωτ. 6300 και 
ΑΔΑ 9ΕΘ14ΜΤΛ6-ΔΣΟ εντάχτηκε το έργο με τίτλο 
«Διαμόρφωση πλατείας Πατώκου στην κοινότητα 
Νεμέας και χώρου μνημείου στην κοινότητα Λεο-
ντίου Δήμου Νεμέας».

  Η πράξη αυτή είναι προϋπολογισμού περίπου 
200.000 € και αφορά την αισθητική και περιβαλλο-
ντική αναβάθμιση των δυο πλατειών αυτών ώστε 
ν’ αναδειχθούν  σταδιακά περιοχές που αποτελούν 
τοπόσημα στο Δήμο μας.

 Όπως σημειώνει ο δήμαρχος Νεμέας Κώστας 
Φρούσιος: «Η προσπάθεια για την υποβολή προ-
τάσεων στο πρόγραμμα αρχίζει να αποδίδει «καρ-
πούς» καθώς είναι η 4η πρόταση που εγκρίνεται 
στο Δήμο Νεμέας και στο άμεσο μέλλον περιμέ-
νουμε και τις εγκρίσεις χρηματοδότησης αρκετών 
ακόμη έργων σε δράσεις υποδομής και ανάπτυξης 
που έχουν υποβληθεί». 

Πριν λίγες μέρες ο κορυφαίος γαλλικός οίκος 
Dior δημοσίευσε τις πρώτες φωτογραφίες της κα-
μπάνιας και το video, που γυρίστηκαν εξ ολοκλήρου 
στην περιοχή της Νεμέας, στον αρχαιολογικό χώρο 
του Ναού του Δία. Η φωτογράφιση πραγματοποι-
ήθηκε τον Μάιο, έναν μήνα περίπου πριν γίνει και 
το εντυπωσιακό catwalk που παρουσιάστηκε στο 
Καλλιμάρμαρο. Ο γενικότερος φάκελος που είχε 
κατατεθεί στο Υπουργείο Πολιτισμού είχε τον τίτλο 
«Dior celebrates Greece», με αφορμή την επέτειο 
των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση.
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Δήμος Σικυωνίων: Ξεκινάει η 
κατασκευή του Δημοτικού Σταδίου 

στην Ανατολική Τραγάνα

ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ: Στο 
πρόγραμμα “Αντ. Τρίτσης” 
η πλατεία Πατώκου και 
μνημείο στο Λιόντι

Εκπληκτικές φωτογραφίες 
στην Αρχαία Νεμέα από 
τον Οίκο Dior

Υπογράφηκε την Παρασκευή 29 Οκτωβρίου από τον δήμαρχο 
Σικυωνίων Σπύρο Σταματόπουλο η σύμβαση με τον ανάδοχο
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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

Δήμος Βέλου-Βόχας

ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: «Ξέχασαν 
να παραδώσουν τα κλειδιά και  
χρέωσαν τον Δήμο 50.000€»

ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΡΩΓΑΔΗΣ: «Είστε εσείς 
κα Δημητρίου ο συντάκτης αυτής της 

ανερμάτιστης πολιτικής ανάρτησης που 
παραπληροφορεί;»Μια σοβαρή καταγγελία κάνει η δη-

μοτική σύμβουλος της αντιπολίτευσης 
Μαρία Δημητρίου με ανάρτησή της 
στον προσωπικό λογαριασμό της στο 
Facebook. Η κυρία Δημητρίου ανα-
φέρεται στο ακίνητο που νοίκιαζε ο 
δήμος Βέλου-Βόχας πριν το 2016 και 
από το οποίο αποχώρησε χωρίς όμως 
να «παραδώσει τα κλειδιά» ακολου-
θώντας όλες τις τυπικές διαδικασίες.

Η κυρία Δημητρίου δίνει στη δη-
μοσιότητα την απόφαση του Πρωτο-
δικείου που είναι καταδικαστική για 
τον δήμο και γράφει:

«Ο Δήμος καταδικάστηκε με απόφα-
ση Δικαστηρίου να πληρώσει έντοκα το 
ποσό των 50.000€ γιατί ΞΕΧΑΣΑΝ οι 
κ.κ. Παπακυριάκος και Τρωγάδης να πα-
ραδώσουν τα κλειδιά του ακινήτου που 
χρησιμοποιούσε ο Δήμος ως Δημοτικό 
κατάστημα στην έδρα του Δήμου στο 
Ζευγολατιό έναντι του Ιερού Ναού Κοι-
μήσεως της Θεοτόκου.

Παρά το γεγονός ότι ο Δήμος στέγα-
σε τις υπηρεσίες του στο νέο Δημοτικό 
κατάστημα, που μίσθωσε επί της οδού 
Σπύρου Κοκκώνη αρ. 2 το έτος 2016, 
ο Δήμαρχος και ο τότε Αντιδήμαρχος 
Οικονομικών κ. Τρωγάδης, από το έτος 
2016 (!) ΞΕΧΑΣΑΝ ΝΑ ΠΑΡΑΔΩΣΟΥΝ 
ΤΑ ΚΛΕΙΔΙΑ στον προηγούμενο ιδι-
οκτήτη με αποτέλεσμα μέχρι το έτος 
2019, οι δημότες να οφείλουν το ποσό 
των 50.000€ έντοκα, ενώ ακόμη και 
σήμερα (2021) δεν έχουν παραδώσει 
τα κλειδιά στον ιδιοκτήτη, συνεχίζοντας 
κατ’ αυτόν τον τρόπο, όλως απροκάλυ-
πτα, να επιβαρύνουν τα ταμεία του Δή-
μου, με κίνδυνο το άνω ποσό να ξεπε-
ράσει τελικά και τις 70.000€!!!!!!!

Μην ξεχνάμε ότι ο Δήμαρχος και 
ο τότε Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. 
Τρωγάδης έχουν εκλεγεί και κατέχουν 
έμμισθες θέσεις στον Δήμο προκειμένου 

να διαχειρίζονται με σύνεση και προς 
όφελος τα χρήματα των δημοτών, προα-
σπίζοντας τα συμφέροντα τους, χρήματα 
που ο κάθε Δημότης καταβάλει από το 
στέρημα του.

Μάλιστα σε ερώτηση μου σε προη-
γούμενο Δημοτικό Συμβούλιο γιατί δεν 
παρέδωσαν τα κλειδιά στον ιδιοκτήτη 
του ακινήτου μέχρι σήμερα, ο κ. Δή-
μαρχος απάντησε με την άνεση που τον 
χαρακτηρίζει ότι: « τηλεφώνησα στον 
ιδιοκτήτη να έλθει να πάρει τα κλειδιά 
και δεν ήλθε……!!!!».

Η εγκληματική αμέλεια και αδιαφο-
ρία του Δημάρχου και του τότε Αντιδη-
μάρχου Οικονομικών και Διοικητικών 
Υπηρεσιών του Δήμου κ. Τρωγάδη 
στην διαχείριση των χρημάτων των Δη-
μοτών, αποτελεί χαρακτηριστικό γνώ-
ρισμα του τρόπου διοίκησης της Δημο-
τικής Αρχής του κ. Παπακυριάκου.

Τελικά τα χρήματα θα πρέπει να τα 
πληρώσουν οι Δημότες από τα ταμεία 
του Δήμου ή οι υπαίτιοι Δήμαρχος και 
Αντιδήμαρχος Βέλου-Βόχας;;;;

Τα συμπεράσματα δικά σας…».

Ακαριαία ήταν η αντίδραση του Βασί-
λη Τρωγάδη, προέδρου του δημοτικού 
συμβουλίου Βέλου-Βόχας στην χθεσινή 
ανάρτηση της δημοτικής συμβούλου της 
αντιπολίτευσης κυρίας Μαρίας Δημητρί-
ου σχετικά με το ακίνητο που νοίκιαζε ο 
δήμος μέχρι το 2016 για τη στέγαση των 
υπηρεσιών του.

Ο κ. Τρωγάδης σε απάντηση που έστειλε 
στην εφημερίδα μας αναφέρεται στο ζή-
τημα και γράφει απευθυνόμενος στην κα 
Μαρία Δημητρίου τα εξής:

«Διαβάζοντας πρόσφατη ανάρτηση της 
κυρίας Μαρίας Δημητρίου στα μέσα κοινω-
νικής δικτύωσης, αναρωτήθηκα προβλημα-
τίστηκα και ερωτώ, κυρία Δημητρίου εσείς;

Εσείς είστε ο συντάκτης αυτής της ανάρ-
τησης;

Αν ναι τότε το μόνο που σας ενδιαφέρει 
είναι ο αποπροσανατολισμός της κοινής γνώ-
μης και η συσπείρωση ενός μικρού ακροα-
τηρίου που αρέσκεται σε επαναστάσεις χωρίς 
αιτία.

Είστε εσείς λοιπόν;
Ο συντάκτης αυτής της ανερμάτιστης πολι-

τικής ανάρτησης που παραπληροφορεί;
Είστε εσείς που δεν γνωρίζετε ότι ο Δή-

μαρχος ή ο αντιδήμαρχος δεν παραδίδουν 
κλειδιά ή μπρελόκ;

Είστε εσείς;
Η δικηγόρος που πριν τελεσιδικήσει μια 

απόφαση βγάζετε συμπεράσματα, δικάζετε 
προδικάζετε και καταδικάζετε; Αλήθεια έτσι 
θα συμπεριφερόταν η δικηγόρος κυρία Δη-
μητρίου σε κάποιον πελάτη της;

Νομίζω πως όχι.
Όχι κυρία Δημητρίου δεν μπορεί να είστε 

εσείς.
Προτείνω λοιπόν να είστε λίγο πιο προ-

σεκτική στα γραφόμενα σας ή μάλλον στις 
αναρτήσεις σας στο f.b., αφήστε σε άλλους 
αυτή τη δουλειά που την εξασκούν «καλύ-
τερα» και με διαρκή αποτυχία. Ξέρουν να 
αποτυγχάνουν μέσω αναρτήσεων πολιτικής 
σπέκουλας και αναχρονιστικού χιούμορ 
πολύ καλύτερα και από εμένα και από εσάς.

Μείνετε πολιτικά αυτόφωτη όπως θεωρώ 
πως είστε και μη γίνεστε «φωνή και γραφή» 
ανθρώπων που επανειλημμένα απέτυχαν να 
έχουν τη θέση σας.

Με σεβασμό πάντα σε εσάς αλλά και γενι-
κότερα στην αντίθετη άποψη κλείνω εδώ και 
δεν θα επανέλθω μέχρι να τελεσιδικήσει η 
απόφαση.

Ξέρετε καλύτερα από μένα πως «Υπάρ-
χουν δικαστές στο Βερολίνο».

Βασίλειος Τρωγάδης, Πρόεδρος Δ.Σ. Δή-
μου Βέλου -Βόχας».

Άμεση ήταν και η απάντηση της Μαρίας Δημητρίου  
η οποία απάντησε τα εξής:

«ΟΙ «ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΤΟΥ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ» δικαί-
ωσαν τον ιδιώτη κ. Τρωγάδη και για να σας 
λυθεί κάθε απορία σας ΑΠΑΝΤΩ:

  ΝΑΙ ΕΓΩ κ. ΤΡΩΓΑΔΗ!!!
 Ξεκινάμε από το γεγονός ότι υπάρχουν 

«Δικαστές στο Βερολίνο» αλλά εσείς ουδεμία 
σχέση έχετε με τον μυλωνά του «Πότσνταμ» 
αλλά περισσότερο σαν το Φρειδερίκο τον 
«ΜΕΓΑ» συμπεριφέρεστε.

 Για την ΤΑΜΠΑΚΙΕΡΑ τώρα και αφού 
παραβλέψω προσωρινά τις δυσφημίσεις 
σας για το επάγγελμα μου, εφόσον στο κεί-
μενο σας δεν απαντήσατε στην ουσία της 
υπόθεσης, ο καθένας που «ξέρει γράμματα» 
αντιλαμβάνεται ότι ρίχνετε την μπάλα στην 
κερκίδα, διαισθανόμενος την ενοχή σας, 
προσπαθώντας κατ’ αυτό τον τρόπο να συ-
γκαλύψετε τις ευθύνες σας.

 ΝΑΙ ΕΓΩ κ. ΤΡΩΓΑΔΗ!!!!
  Έχω να σας πω ότι δεν έφερα στην δημο-

σιότητα ένα «τσιτάτο» που ξεσήκωσα από την 
σελίδα google αλλά μια πρωτόδικη δικαστική 
απόφαση που καταδικάζει τον Δήμο να κατα-
βάλει υπέρογκα ποσά εξαιτίας της εγκληματι-
κή σας αμέλειας.

 ΝΑΙ ΕΓΩ κ. ΤΡΩΓΑΔΗ!!!!
  Ως νομικός στον πελάτη μου λέω πάντα 

την αλήθεια, ΕΣΕΙΣ έχετε το ΘΑΡΡΟΣ  να πείτε 
στους Δημότες την αλήθεια;;

 ΝΑΙ ΕΓΩ κ. ΤΡΩΓΑΔΗ!!!! 
Εύχομαι να ευδοκιμήσει η έφεση του 

Δήμου και να απαλλαγούν οι Δημότες από 
την καταβολή της οφειλής, διαφορετικά σας 
καλώ, ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΕΤΕ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΣΑΣ 
και να πληρώσετε από την τσέπη σας το ποσό.

 ΕΙΣΤΕ ΕΤΟΙΜΟΣ ΝΑ ΔΕΣΜΕΥΤΕΙΤΕ ΑΠΕ-
ΝΑΝΤΙ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ;;;;;;;; 

ΝΑΙ ΕΓΩ κ. ΤΡΩΓΑΔΗ!!!!
 Προφανώς, μετά την έκδοση της απόφα-

σης αυτής, ο κ. Παπακυριάκος αναγνώρισε 
την ευθύνη σας και σας απάλλαξε από τα κα-
θήκοντα του Αντιδημάρχου Οικονομικών και 
Διοικητικών Υπηρεσιών.   

Πάντως, η νομική μου συμβουλή είναι να 
προτείνετε εκ νέου έναν συμβιβασμό με τον 
ιδιώτη, καλύτερον από τον προηγούμενο και 
να παραδώσετε άμεσα τα κλειδιά του μισθί-
ου είτε αυτά είναι σε μπρελόκ ή όπου αλλού 
τα έχετε βάλει, για να μην συνεχίσετε με τις 
ενέργειες σας να χρεώνετε απρόσκοπτα τους 
Δημότες και τα ταμεία του Δήμου με ποσό 
845€ κάθε μήνα. 

 Είμαι στην διάθεσή σας για να επιλύσω 
κάθε άλλη απορία σας!!!!

    Με εκτίμηση
Μαρία Δημητρίου Δημοτική Σύμβουλος 

του Δήμου Βέλου-Βόχας».
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Ηέγκριση της 2ης από τις 10 χρηματοδοτικές προ-
τάσεις που κατέθεσε στοχευμένα, με σχέδιο και άρ-
τια προετοιμασία ο Δήμος Κορινθίων στο Πρόγραμ-
μα «Αντώνης Τρίτσης» του Υπουργείου Εσωτερικών, 
είναι πλέον γεγονός!  Η Κόρινθος αποκτά Μουσικό 
Σχολείο που θα στεγάσει σε κατάλληλους και σύγ-
χρονους χώρους 240 μαθητές  αλλά και εκδηλώσεις 
υψηλού πολιτιστικού επιπέδου.

Οι ανακοινώσεις έγιναν από το Δήμαρχο Κορινθίων 
Βασίλη Νανόπουλο σε κοινή συνέντευξη τύπου με τον 
Γ,Γ του Δήμου Νεκτάριο Σπηλιόπουλο που έχει την 
εποπτεία του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης», του 
Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων Γιώργου Πούρου ο 
οποίος θα επιβλέψει την κατασκευή του σχολείου και 
βεβαίως της διευθύντριας του Μουσικού Σχολείου κ. 
Ειρήνης  Καραπατά και αντιπροσωπείας καθηγητών 
και μαθητών που χαιρέτισαν με θέρμη την κατασκευή 
του νέου σχολείου, ενός σχολείου το οποίο βάσει με-
λέτης θα αποτελέσει πραγματικό στολίδι .

«Το έργο που σήμερα ανακοινώνουμε είναι το 
μουσικό σχολείο της Κορίνθου. Εξασφαλίσαμε χρη-
ματοδότηση 11 εκ ευρώ, οι μελέτες είναι ώριμες και 
σε 2 περίπου χρόνια θα το αποδώσουμε σε χρήση 
σε 240 μαθητές. Οι σύγχρονες εγκαταστάσεις του 
θα είναι ότι καλλίτερο περιγράφεται σε ευρωπαϊ-
κό επίπεδο για το συγκεκριμένο είδος σχολείου και 
αναμένεται να φιλοξενήσει και υψηλού επιπέδου πο-
λιτιστικές εκδηλώσεις στους χώρους του» ανέφερε ο 
Δήμαρχος στην εισήγηση του σημειώνοντας πως θα 
είναι στην παράδοσή του ένα σχολείο «κόσμημα» για 
ολόκληρη την Πελοπόννησο.

Ο Αντιδήμαρχος Γιώργος Πούρος εξήρε την με-
λέτη του κυρίου Νίκου Στρατηγέα περιγράφοντας 
τις τεχνικές λεπτομέρειες της κατασκευής. «Το ΝΕΟ 
Μουσικό Σχολείο Κορίνθου, θα είναι τριώροφο, με 
τέσσερις στάθμες (Υπόγειο, Ισόγειο και δύο όρο-
φοι). Έχει επιλεγεί η λύση ενός ενιαίου οικοδομικού 
όγκου, όπου στο κέντρο διαμορφώνεται χώρος Αί-
θριου για την επίτευξη της μέγιστης λειτουργικότη-
τας καθώς και καλύτερου φυσικού φωτισμού και 
αερισμού του κτιρίου.»

Στο υπόγειο διαμορφώνονται χώροι κύριας χρήσης, 
εργαστήρια, βιβλιοθήκη–αναγνωστήριο, χώρος εστία-
σης και αποδυτήρια σκηνής καθώς και χώροι βοηθη-
τικής χρήσης, αποθήκες και χώροι ηλε-
κτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.

Στο Ισόγειο διαμορφώνεται ο χώρος 
υποδοχής–φουαγιέ, ο χώρος της αί-
θουσας συναυλιών δυναμικότητας 367 
ατόμων, αίθουσες διδασκαλίες, εργα-

στήρια, ειδικοί εκπαιδευτικοί
χώροι, χώροι υγιεινής ανδρών, γυναικών και 

ΑΜΕΑ, κυλικείο και ο χώρος του φύλακα.
Στον Α’ όροφο αναπτύσσονται αίθουσες διδασκα-

λίες, ειδικοί εκπαιδευτικοί χώροι, γραφεία, ιατρείο–
αναρρωτήριο καθώς και οι χώροι τεχνικών της αί-
θουσας συναυλιών.

Στον Β’ όροφο χωροθετούνται χρήσεις που αφο-
ρούν στην άθληση των μαθητών, όπως το κλειστό γυ-
μναστήριο, υπαίθριο γήπεδο, στεγασμένη επιφάνεια 
(υπόστεγο) για υπαίθρια άθληση και χώροι υγιεινής.

Η υπόλοιπη επιφάνεια του δώματος διαμορφώνε-
ται με την εφαρμογή φυτεμένου δώματος.

Κόρινθος: 11 εκατ. ευρώ για νέο Μουσικό Σχολείο

Μ
ε προϋπολογισμό 5,05 εκατ. € εγκρίθηκε ένα έργο 
ζωτικής σημασίας για το Ξυλόκαστρο, ένα νέο δίκτυο 
υδροδότησης που περιλαμβάνει πολύ σημαντικές πα-
ρεμβάσεις, όπως η κατασκευή νέων αγωγών και δεξα-

μενών νερού, η αναβάθμιση φρεατίων, καθώς και η εγκατάστα-
ση Τοπικού Σταθμού Ελέγχου με αυτοματισμό.

Ταυτόχρονα, στο Ξυλόκαστρο, πεπαλαιωμένοι εξωτερικοί 
αγωγοί υδροδότησης από αμίαντο, ηλικίας άνω των 50 χρόνων, 
πλέον θα αντικατασταθούν από σύγχρονα και ασφαλή για τους 
πολίτες δίκτυα! Το νερό είναι η πηγή της ζωής και είναι χρέος της 
Πολιτείας να παρέχεται στους πολίτες σε άριστη ποιότητα. Γι’ αυτό 
εργαζόμαστε. Αξιοποιώντας όλους τους διαθέσιμους πόρους». 

Αυτό δήλωσε ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 
Νίκος Ταγαράς, για την έγκριση χρηματοδότησης από το Επι-
χειρησιακό Πρόγραμμα Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον 
και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΥΜΕΠΕΡΑΑ) του έργου «Ενίσχυση 
και Βελτίωση Υδροδότησης της Δημοτικής Ενότητας Ξυλοκά-
στρου», προϋπολογισμού 5,05 εκατομμυρίων €.

Ειδικότερα, συνολικά το εν λόγω έργο περιλαμβάνει τα εξής:
• Κατασκευή νέας δεξαμενής στη Σιγερίτσα, όγκου 1.500 μ3.
• Κατασκευή αγωγού από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότη-

τας συνολικού μήκους 4.200 χλμ. που θα συνδέει το φρε-
άτιο συμβολής/συγκέντρωσης στην Τοπική Κοινότητα Σο-
φιανών με το φρεάτιο συμβολής/συγκέντρωσης στη θέση 
«ΖΕΡΒΗ», επί της επαρχιακής οδού Ρεθίου – Σοφιανών.

• Κατασκευή αγωγού από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότη-
τας συνολικού μήκους 9.470 χλμ. που συνδέει τη δεξαμενή 
στη Σιγερίτσα με την κεντρική δεξαμενή Ξυλοκάστρου στα  
Καρυώτικα.

• Αναβάθμιση των υφιστάμενων φρεατίων συμβολής/συγκέ-
ντρωσης στην Τ.Κ. Σοφιανών και στη θέση «ΖΕΡΒΗ», επί της 
επαρχιακής οδού Ρεθίου – Σοφιανών.

• Προβλέπεται επίσης η αντικατάσταση του υφιστάμενου δι-
κτύου προσαγωγής στις ακόλουθες θέσεις του αντικαθιστά-
μενου εξωτερικού δικτύου από τη δεξαμενή Σιγερίτσας έως 
την κεντρική δεξαμενή Ξυλοκάστρου:

• αντικαθίσταται υφιστάμενο πεπαλαιωμένο δίκτυο με νέο 
από πολυαιθυλένιο  υψηλής  πυκνότητας συνολικού μή-
κους 400 μ.

• αντικαθίσταται υφιστάμενο πεπαλαιωμένο δίκτυο με νέο 
από πολυαιθυλένιο  υψηλής  πυκνότητας συνολικού μή-
κους 350 μ. (υδροδότηση Τ.Κ. Γελληνιατικών) και τέλος 
προβλέπεται

• η σύνδεσή του με την παλιά δεξαμενή Ξυλοκάστρου με κα-
τασκευή αγωγού από πολυαιθυλένιο  υψηλής  πυκνότητας 
συνολικού μήκους 350 μ.μ.

• Τέλος, προβλέπεται η εγκατάσταση Τοπικού Σταθμού Ελέγ-
χου στη δεξαμενή Συγερίτσας, από όπου θα παρέχεται το-
πικός έλεγχος, τηλεχειρισμός και αυτόνομος τοπικός αυτο-
ματισμός.
Υπογραμμίζεται ότι σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του 

έργου, το δίκτυο όπως και οι συνοδές εργασίες θα έχουν ολο-
κληρωθεί σε διάστημα 15 μηνών, από την έναρξή του που το-
ποθετείται στις αρχές Ιανουαρίου του επόμενου έτους._

5 εκατ. ευρώ για έργα υδροδότησης εξασφάλισε στο Ξυλόκαστρο ο Νίκος Ταγαράς
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Σπύρος Σταματόπουλος: Παρών στις διεργασίες για 
την μετάβαση της Αυτοδιοίκησης στη Νέα Ψηφιακή Εποχή

Δ
ύο σημαντικά αυτοδιοικητικά συνέδρια έλα-
βαν χώρα το τελευταίο 10ήμερο: Το Ετήσιο 
Τακτικό Συνέδριο της ΚΕΔΕ στη Θεσσα-
λονίκη και το «Olympia Forum» στο Ζάπ-

πειο και στην Αρχαία Ολυμπία. Και στα δύο έγινε 
γενικά αποδεκτό ότι η αυτοδιοίκηση οδηγείται στη 
νέα ψηφιακή εποχή με ολοένα και πιο γρήγορο βη-
ματισμό. 

Ο δήμαρχος Σικυωνίων Σπύρος Σταματό-
πουλος συμμετέχοντας ενεργά σε όλες εκείνες τις 
διεργασίες και αποφάσεις που διαμορφώνουν το 
μέλλον, τη μετάβαση της Αυτοδιοίκησης στη Νέα 
Ψηφιακή Εποχή βρέθηκε και στις δύο διοργανώ-
σεις είτε ως εισηγητής είτε ως σύνεδρος. 

Αρχικά το τριήμερο 14-16 Οκτωβρίου, στη Θεσ-
σαλονίκη, ο δήμαρχος Σικυωνίων συμμετείχε στις 
Εργασίες του Ετήσιου Τακτικού Συνεδρίου της 
ΚΕΔΕ, όπου εισηγήθηκε ως πρόεδρος της Επι-
τροπής Παιδείας, Θρησκευμάτων και Νεολαίας 
τις προτάσεις της Ένωσης των Δήμων που αφορούν 
στην Ψηφιακή μετεξέλιξη και στην εξασφάλιση 
μιας σειράς ψηφιακών δυνατοτήτων για την Αυτο-

διοίκηση και τους Πολίτες στη Νέα Εποχή.
Ο Σπύρος Σταματόπουλος ανέπτυξε τις προτάσεις 

της ΚΕΔΕ σχετικά: 
1. με τη Μανθάνουσα Έξυπνη Πόλη (Learning 

Smart City) και την προώθηση της πολιτειότητας 
μέσω των δήμων, 

2. με το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και 

3. Τη θεσμοθέτηση του Λυκείου 2ης Ευκαιρίας, 
όπου ενήλικες με τη διαδικασία της ασύγχρονης e-
φοίτησης θα μπορούν να ολοκληρώσουν τις σπου-
δές τους στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. 

Επιπλέον ο δήμαρχος Σικυωνίων εισηγήθηκε την 
διοργάνωση ενός Διεθνούς Συνεδρίου Νεολαίας 
το καλοκαίρι του 2022 με στόχο να αναδειχθεί ο ρό-
λος της Νέας Γενιάς και να της δοθεί ο λόγος απέ-
ναντι στις ιδιαίτερες προκλήσεις των καιρών, που 
αφορούν στην κλιματική αλλαγή, στην προστασία 
της βιοποικιλότητας και του περιβάλλοντος.

Κατά τη διάρκεια των Εργασιών του Συνεδρίου της 
ΚΕΔΕ ανακοινώθηκε η ενίσχυση του προγράμματος 
«Αντώνης Τρίτσης» κατά 1 δισ., αλλά και η χρηματο-

δότηση 320 εκατ. ευρώ στους Δήμους για το έργο 
των smart cities και την Ψηφιακή Μετάβαση. 

Ο δήμαρχος Σικυωνίων επιχειρηματολόγησε 
έντονα υπέρ της αναγκαιότητας τα παραπάνω 
κονδύλια να αυξηθούν σημαντικά για να καλύ-
ψουν τις χρηματοδοτήσεις των έργων που χρειάζο-
νται για την ολοκληρωμένη μετάβαση της Αυτοδι-
οίκησης στη νέα ψηφιακή εποχή και τις πολλαπλές 
υποχρεώσεις που θα προκύψουν. 

«Ο χρόνος τρέχει και δεν υπάρχουν περιθώρια για 
χαμένες ευκαιρίες που θα δημιουργήσουν ανισότητες 
και πισωγυρίσματα στην κοινωνία. Οι Δήμοι δικαιού-
νται περισσότερους πόρους και χρηματοδοτήσεις 
καθώς αποτελούν το συνεκτικό δεσμό των τοπικών 
κοινωνιών και καλύπτουν τις άμεσες και βασικότερες 
ανάγκες των πολιτών σε όλους τους τομείς της καθη-
μερινότητας», τόνισε μεταξύ άλλων, υπογραμμίζο-
ντας παράλληλα πώς οι διεκδικήσεις είναι δίκαιες 
και διαχρονικές και υπηρετούν το μακροπρόθεσμο 
συμφέρον της ελληνικής κοινωνίας.

Στο Olympia Forum
Την Παρασκευή 22 Οκτωβρίου ο δήμαρχος Σικυ-

ωνίων βρέθηκε στο Olympia Forum στην Αρχαία 
Ολυμπία οι τετραήμερες εργασίες του οποίου είχαν 
ως θέμα  «Αξιοποιώντας τη Δυναμική των Πό-
λεων και των Περιφερειών». Στο πλαίσιο των 
Εργασιών που αφορούσαν στην Τοπική και Περιφε-
ρειακή διακυβέρνηση ο δήμαρχος Σικυωνίων είχε 
την ευκαιρία να συνομιλήσει με αρκετά στελέχη της 
κεντρικής διοίκησης ή και της αυτοδιοίκησης, αλλά 
και πανεπιστημιακούς εισηγητές με τους οποίους 
αντάλλαξαν τεχνογνωσία στον τομέα της περι-
φερειακής και αστικής ανάπτυξης. 

Στις ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες συνομιλίες κοινός 
τόπος και κοινή διαπίστωση υπήρξε ότι απαιτούνται 
άμεσα ενέργειες κυρίως από την Τοπική Αυτοδιοί-
κηση  για την ανάληψη περισσότερης δράσης όσον 
αφορά στην κλιματική αλλαγή.

Ο Σπύρος Σταματόπουλος ολοκληρώνοντας τις 
επαφές του στα δύο σημαντικά αυτά Συνέδρια δή-
λωσε πως οι διεργασίες που συντελούνται για τη 
μετάβαση της Αυτοδιοίκησης στη Νέα Ψηφιακή 
Εποχή, σε έναν αύριο πιο αυτοματοποιημένο ως 
προς την επίλυση των προβλημάτων της καθημε-
ρινότητας, αλλά πιο ανθρώπινο και ευαισθητοποι-
ημένο απέναντι στο περιβάλλον και την κλιματική 
αλλαγή, είναι εξαιρετικά σημαντικές και καθοριστικές 
για το μέλλον, που θέλουμε κι έχουμε ανάγκη να δη-
μιουργήσουμε για τις γενιές που έρχονται. 
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Με την πολύχρονη εµπειρία
του chef µας αναλαµβάνουµε
party και βαπτίσεις

Συνθέτουµε το εβδοµαδιαίο µενού της οικογένειάς σας

Ρωτήστε µας για τα light γλυκά - sugar free

ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΧΡ. ΦΩΤΙΟΣ
Θ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 44 – ΒΡΑΧΑΤΙ

ΤΗΛ. 6973 241 844
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Κατρακυλάει χωρίς καμία στήριξη 
το ελληνικό λεμόνι

Ε
ρώτηση για την προστασία της ελληνι-
κής παραγωγής λεμονιών, κατέθεσαν 36 
βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. μεταξύ των 
οποίων και ο βουλευτής Κορινθίας Γ. Ψυ-

χογιός, ζητώντας μάλιστα στοιχεία από τις εποπτευ-
όμενες αρμόδιες Υπηρεσίες που να καταδεικνύουν 
ότι υφίσταται όντως εντατικοποίηση και αυστηρο-
ποίηση των διενεργούμενων ελέγχων στην περί-
πτωση των εισαγόμενων λεμονιών. Το θέμα αφορά 
άμεσα και την Κορινθία, όπου η παραγωγή λεμο-
νιού αποτελεί βασικό πυλώνα της αγροτικής δρα-
στηριότητας.

Στο κενό πέφτει κάθε προσπάθεια ανάκαμψης 
που επιχειρούν οι Έλληνες λεμονοπαραγωγοί κα-
θώς βρίσκουν απέναντί τους την απροθυμία  των 
αλυσίδων λιανικής να παραχωρήσουν χώρο στην 
ντόπια παραγωγή και την αδιαφορία της κυβέρνη-
σης.

«Έχει σοβαρό πρόβλημα 
μαρκετινγκ το ελληνικό λεμό-
νι» σχολιάζει ο Δρ. Πάνος Πα-
ναγόπουλος, που όντας και ο 
ίδιος εδώ και δεκαετίες παρα-
γωγός, γνωρίζει καλά τα δυ-
νατά και αδύναμα σημεία της 
καλλιέργειας στη χώρα.

Σε κάθε περίπτωση, ένα 
πράγμα μπορεί να θεωρεί-
ται σίγουρο αυτήν τη στιγμή, 
η ζήτηση από την εγχώρια 
κατανάλωση που τους περισσότερους μήνες του 
χρόνου πολιορκείται από υποδεέστερης ποιότητας 

αργεντίνικο λεμόνι, το οποίο στο κάτω της γραφής 
στοιχίζει αρκετά στην τσέπη του καταναλωτή. 

Παρά τις προσπάθειες που έχουν καταβάλει τα 
τελευταία χρόνια οι Έλληνες αγρότες, αλλά και τις 
ελλείψεις φέτος στην αγορά, οι τιμές για τη νέα πα-
ραγωγή που συγκομίζεται αυτές τις μέρες κυμαί-
νονται μεταξύ των 40 με 60 λεπτών το κιλό για το 
ντόπιο λεμόνι, με τους περισσότερους να ανέμεναν 
επίπεδα τιμών άνω των 65 και 70 λεπτών. Την ίδια 
στιγμή, τα βιολογικά λεμόνια φεύγουν από το κτήμα 
με τιμή στα 1,50 ευρώ το κιλό, όταν οι εισαγωγές 
της αντίστοιχης κατηγορίας, φτάνουν στη χώρα με 
2,20 ευρώ το κιλό.

Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε το 2003
Η αγορά λεμονιών, ωστόσο, δεν ήταν πάντα ελ-

λειμματική. Δεν πάνε 20 χρόνια που η εγχώρια 
σοδειά ήταν παραπάνω από 
ικανοποιητική. Όμως ένας 
μύκητας και ένας παγετός, 
την περίοδο 2003 – 2004, 
κατέστρεψαν πολλά δέντρα. 
Σύμφωνα με στατιστικά στοι-
χεία του υπουργείου Αγροτι-
κής Ανάπτυξης, από το 2001 
έως το 2015, οι καλλιεργή-
σιμες εκτάσεις λεμονιών στην 
Ελλάδα μειώθηκαν κατά πε-
ρίπου 70%. Είναι χαρακτηρι-
στικό ότι το 2001 καλλιεργού-

νταν 121.470 στρέμματα με λεμονιές ενώ το 2015 
τα λεμονοπερίβολα μόλις που έφταναν τα 38.672 

στρέμματα, στα οποία παράγονταν 44.000 τόνοι. 
Μέσα σε μόλις μια χρονιά το 2003 χάθηκαν χιλιάδες 
στρέμματα, με τις μεγαλύτερες απώλειες να μετρά 
η Αχαΐα, η Ηλεία, η Κορινθία, η Λακωνία, η Εύβοια, 
η Αττική και τα Δωδεκάνησα. Μόνο στην Αχαΐα το 
2001 φυτεμένα με λεμονιές ήταν 41.987 στρέμμα-
τα ενώ, το 2015 η αντίστοιχη καλλιεργήσιμη έκτα-
ση έφτανε, μετά βίας, τα 7.500 στρέμματα. Στην 
Κορινθία, πριν 20 χρόνια καλλιεργούνταν 32.688 
στρέμματα και το 2015 μόνο 6.287 στρέμματα. Είναι 
αξιοσημείωτο ότι, στο Κιάτο, σύμφωνα με στοιχεία 
του Αγροτικού Συνεταιρισμού Κιάτου -Τραγάνας 
(διακινεί ροδάκινα και λεμόνια), η παραγωγή λεμο-
νιών σε σχέση με το 2000 έχει πέσει στο ένα τρίτο.

Με πληροφορίες από το agronews.gr

Την απροθυμία των αλυσίδων λιανικής να παραχωρήσουν χώρο στην ντόπια παραγωγή και την 
αδιαφορία της κυβέρνησης βρίσκουν απέναντί τους στην προσπάθεια ανάκαμψης οι λεμονοπαραγωγοί

Είναι αξιοσηµείωτο ότι 
σύµφωνα µε στοιχεία  

του Αγροτικού Συνεταιρισµού 
Κιάτου -Τραγάνας  

η παραγωγή λεµονιών  
σε σχέση µε το 2000  

έχει πέσει στο ένα τρίτο.
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Αναζητώντας την χαμένη τιμή της σταφίδας

Από τις 
κινητοποιήσεις 
του Ιουλίου 
στην παγωμάρα 
του Οκτωβρίου

ΨΙΛΙΚΑ - ΜΑΝΑΒΙΚΗΨΙΛΙΚΑ - ΜΑΝΑΒΙΚΗ

Περιγιάλι ΚορινθίαςΠεριγιάλι Κορινθίας
τηλ. 27410 89051τηλ. 27410 89051

Ή
ταν το βράδυ της 14ης Ιουλίου όταν στον εξω-
τερικό χώρο της Παναιγειάλειου στο Αίγιο 
πραγματοποιήθηκε συλλαλητήριο σταφιδο-

παραγωγών με μεγάλη, μάλιστα, προσέλευση. Στο 
συλλαλητήριο που συμμετείχαν και αρκετοί Κορίν-
θιοι, οι παραγωγοί εξέφρασαν δυνατά και ξεκάθαρα 
τα αιτήματά τους απευθυνόμενοι προς την κυβέρ-
νηση ζητώντας άμεση στήριξη του κλάδου, που έχει 
πληγεί σημαντικά από την πανδημία, ενώ παράλ-
ληλα απαίτησαν για άλλη μια φορά την άμεση από-
συρση των αποθεμάτων κορινθιακής σταφίδας και 
διάθεσή τους σε άτομα και δομές που έχουν ανάγκη.

Οι παραγωγοί και οι συνεταιριστικές οργανώσεις 

Κ
ανείς δεν παραλαμβάνει σταφίδες αυτή την 
εποχή. Η παραγωγή παραμένει αδιάθετη στα 
αλώνια επειδή δεν υπάρχουν παλετοκιβώτια να 
μεταφερθεί το προϊόν. Το επόμενο διάστημα θα 

σταματήσουν και οι συνεταιρισμοί να παραλαμβάνουν. 
Εν τω μεταξύ οι λιγοστοί έμποροι αγοράζουν το προϊόν 
σε εξευτελιστικές τιμές, από ένα ευρώ έως 50 λεπτά. 

Η καλλιέργεια Κορινθιακής σταφίδας οδηγείται με 
μαθηματική ακρίβεια σε ουσιαστική απαξίωση. Οι κινη-
τοποιήσεις άρχισαν από τον Πύργο, όπου οι σταφιδο-
παραγωγοί της Ηλείας μαζί με πυρόπληκτους αγρότες, 
διατράνωσαν τη δυσαρέσκειά τους για την κατρακύλα 
στην τιμή της σταφίδας.

Από την άλλη, η Συντονιστική Επιτροπή των Συλλα-

λητηρίων των Σταφιδοπαραγωγών της Πελοποννήσου 
σημειώνει μεταξύ άλλων, ότι ζητά «την απόσυρση του 
αποθέματος σταφίδας και την παράλληλη στήριξη των 
σταφιδοπαραγωγών

Λέμε όχι στον διωγμό των Σταφιδοπαραγωγών και 
των Συνεταιριστικών Οργανώσεων

Λέμε όχι στην συντεχνία συμφερόντων που με την 
ανοχή του Υπουργού μας οδηγεί σε οικονομική εξα-
θλίωση με τιμές πείνας

Λέμε όχι κερδοσκοπικά σενάρια σε βάρος μας
Ζητάμε την Άμεση Παρέμβαση του Πρωθυπουργού 

για να θέσει ένα τέλος στην οργανωμένη εκμετάλλευ-
ση μας».

Η Επιτροπή καλεί «όλους τους Συναδέλφους Στα-

φιδοπαραγωγούς σε Συλλαλητήριο στην Αθήνα στις 5 
Νοεμβρίου προκειμένου να καταγγείλουμε την πλή-
ρη αδιαφορία του Υπουργού και την ανοχή του στην 
συντεχνία των εμπόρων σε βάρος των συμφερόντων 
μας».

Στο ίδιο πνεύμα και η ΕΑΣ Κιάτου
Στο ίδιο πνεύμα και με παρόμοια ανακοίνωση κινεί-

ται και η ΕΑΣ Κιάτου που καλεί όλους τους σταφιδο-
παραγωγούς και αγρότες στο συλλαλητήριο της 5ης 
Νοεμβρίου στην Αθήνα. Όπως χαρακτηριστικά ση-
μειώνεται: «Μετά την επιδειχθείσα πλήρη αδιαφορία 
του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης για τη σταφιδική 
κρίση που οργανώνεται επί 7 μήνες από τη συντεχνία 
των εμπόρων με αποτέλεσμα την κατάρρευση της τι-
μής της σταφίδας και την εξαθλίωσή μας».

Στην ανακοίνωση τονίζονται τα αιτήματα των στα-
φιδοπαραγωγών που συνοψίζονται στην απόσυρση 
του αποθέματος, τη στήριξη των παραγωγών και την 

Από 1 ευρώ μέχρι 50 λεπτά αγοράζουν την κορινθιακή σταφίδα οι έμποροι. Το ΥπΑΑΤ 
ακόμη δεν έχει αποφασίσει τι θα κάνει, ενώ οι παραγωγοί κάνουν λόγο για αδιαφορία 
του υπουργού την στιγμή που η σταφίδα τους να μένει απούλητη.
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Αναζητώντας την χαμένη τιμή της σταφίδας

Η νέα σταφιδική κρίση
Η σταφίδα αποτέλεσε κάποτε την ατμομηχανή της 

ελληνικής οικονομίας, ιδιαίτερα τα πρώτα χρόνια σύ-
στασης του νεοελληνικού κράτους. Κανενός άλλου 
προϊόντος η ιστορία δεν ταυτίστηκε τόσο πολύ και τόσο 
απόλυτα με την εθνική ιστορία μας. 

Δύο φορές ξέσπασαν μεγάλες κρίσεις οικονομικές 
και κοινωνικές εξαιτίας των λάθος κυβερνητικών επι-
λογών και της εξαθλίωσης των σταφιδοπαραγωγών: Οι 
«Σταφιδικές Εξεγέρσεις», όπως ονομάζονται ξέσπασαν 
η πρώτη 1893-1905 και η δεύτερη το 1935. Στη διάρ-
κειά τους αναπτύχθηκε ένα λαϊκό-αγροτικό κίνημα με 
συλλαλητήρια, καταλήψεις, βίαια ξεσπάσματα, αλλά και 
με σύγχρονες μορφές διεκδίκησης και διαπραγμάτευ-
σης. Όλες αυτές οι συγκρούσεις είχαν νεκρούς, τραυ-
ματίες, φυλακισμένους, αλλά όπως φαίνεται δεν άφη-
σαν κανένα δίδαγμα για το μέλλον. 

Σήμερα βρισκόμαστε σε μία κρίση ανάλογη με τις 
προηγούμενες, η οποία απειλεί να ξεσπάσει πάνω στον 
αγροτικό κόσμο. Η κυβέρνηση στάθηκε εχθρική απέ-
ναντι στους σταφιδοπαραγωγούς και αντί να αποσύρει 
τις περσινές αδιάθετες ποσότητες στηρίζοντας το προϊ-
όν άφησε τη σταφίδα να στοιβάζεται στις αποθήκες των 
συνεταιριστικών οργανώσεων. Μάλιστα έφτασε στο ση-
μείο να κατηγορεί τις Συνεταιριστικές οργανώσεις γιατί 
γιατί δεν πούλησαν φθηνότερα από ό,τι αγόρασαντη 
σταφίδα σε ιδιώτες.

Έτσι σήμερα, η τιμή της σταφίδας στον παραγωγό 
έχει υποχωρήσει σε σχέση με τα περσινή από 1,70€ το 
κιλό σε 1,10€ (όταν τα έτη 2016-2019 η τιμή είχε φτά-
σει 2,80€!!) οδηγώντας σε κατάρρευση το εισόδημα 
χιλιάδων παραγωγών, με οικονομικές επιπτώσεις στις 
περιοχές που καλλιεργείται, και τις συνεταιριστικές ορ-
γανώσεις στα πρόθυρα της χρεοκοπίας.

Παράλληλα, στο σχεδιασμό του ΥπΑΑΤ για τη νέα 
ΚΑΠ φαίνεται να μένει εκτός της συνδεδεμένης ενίσχυ-
σης η κορινθιακή σταφίδα οδηγώντας την καλλιέργεια 
σε ουσιαστική απαξίωση.

Με όλα αυτά τα δεδομένα οι σταφιδοπαραγωγοί της 
Πελοποννήσου ετοιμάζονται για να βγουν στους δρό-
μους, διεκδικώντας τη στήριξη του εισοδήματός τους.

που διείδαν την επερχόμενη νέα «σταφιδική κρίση» 
διεκδίκησαν έγκαιρα την άμεση ικανοποίηση των αι-
τημάτων τους. Ωστόσο, δεν εισακούστηκαν από τους 
κυβερνητικούς παράγοντες, παρά το γεγονός ότι η 
αξιωματική αντιπολίτευση πρότεινε μια ευέλικτη και 
αποσυμφορητική λύση, να λειτουργήσει δηλαδή το 
κράτος ώς "αγοραστής ύστατης καταφυγής".

Τι είναι ο "αγοραστής ύστατης καταφυγής"
Σύμφωνα με όσα ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένω-

ση σε σχέση με την αγροτική πολιτική το κράτος 
έχει τη δυνατότητα να λειτουργήσει ως "αγοραστής 
ύστατης καταφυγής" δηλαδή οι αδιάθετες ποσό-

τητες σταφίδας με προγράμματα σίτισης, εθνικά ή 
συγχρηματοδοτούμενα, των αδιάθετων ποσοτήτων 
σταφίδας, να διοχετευθούν ως υπερτροφή, σε 
κοινωνικές δομές (νοσοκομεία, σχολεία, γηροκο-
μεία, στρατός, δομές φιλοξενίας, κλπ.).

Παράλληλα, θα μπορούσε να οργανωθεί ένα 
πρόγραμμα απόσυρσης των αδιάθετων ποσοτήτων 
σταφίδας περσινής παραγωγής μέσω χρηματοδο-
τούμενου προγράμματος αντίστοιχου με αυτό 
της «απόσταξης κρίσης» που εφαρμόστηκε για 
την αποσυμφόρηση του οινοποιητικού κλάδου, έτσι 
ώστε η αγορά να ισορροπήσει και οι τιμές να επα-
νέλθουν στα κανονικά επίπεδα.

παρέμβαση του πρωθυπουργού για να μπει ένα 
τέλος στην οργανωμένη εκμετάλλευση.

Η Ένωση ενημερώνει τους αγρότες μέλη της ότι 
για το συλλαλητήριο στην Αθήνα την Παρασκευή 5 
Νοεμβρίου θα διατεθούν λεωφορεία για την μετα-
φορά τους. 

Δηλώσεις συμμετοχής έως την Τετάρτη 3 Νοεμ-
βρίου στα τηλέφωνα: 2742022234, 2742306739, 
6956305413, 6944474560.

Η κινητοποίηση θα γίνει με όλα τα προβλεπόμενα 
μέτρα κατά της Covid-19 (πιστοποιητικό εμβολια-
σμού ή rapid test).
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Γ. ΨΥΧΟΓΙΟΣ: Η Κορινθιακή σταφίδα καταρρέει και η κυβέρνηση δεν 
κάνει τίποτα. Ζητάμε άμεση παρέμβαση και στήριξη των παραγωγών

Δυστυχώς, η Κυβέρνηση και το αρμόδιο Υπουργείο έχουν απαξιώσει και οδηγήσει τους σταφιδοπαραγωγούς σε απόγνωση, 
υπηρετώντας όπως φαίνεται συγκεκριμένα συμφέροντα, τονίζει ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Κορινθίας

Ε
ρώτηση προς τον Υπουργό Αγρο-
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
κατέθεσε σήμερα ο βουλευτής 
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Κορινθίας, Γ. Ψυχο-

γιός, με τη συνυπογραφή του αρμόδιου 
Τομεάρχη, Σταύρου Αραχωβίτη, και 
ακόμη 16 βουλευτών, που αφορά στην 
άμεση στήριξη της Κορινθιακής σταφί-
δας.

Σύμφωνα με την Ερώτηση από τον 
περασμένο Ιούνιο ο Υπουργός έχει 
δεχθεί μία  σειρά Ερωτήσεων για τα 
προβλήματα που διαφαίνονται με την 
εμπορία της κορινθιακής σταφίδας. 
Ζητούσαμε έγκαιρα και επιτακτικά 
να ληφθούν μέτρα για να αντιμετωπι-
στούν τα προβλήματα και να στηριχτεί 
το προϊόν και οι παραγωγοί, ενόψει και 
της νέας συγκομιδής. Μεταξύ  άλλων 
είχαμε προτείνει  να λειτουργήσει η 
Πολιτεία σαν «αγοραστής ύστατης κα-
ταφυγής», όπως προτείνει και η Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή και να αξιοποιήσει 
τις περσινές ποσότητες για κοινωνι-
κούς σκοπούς.

Δυστυχώς, η Κυβέρνηση και το αρ-
μόδιο Υπουργείο έχουν απαξιώσει και 
οδηγήσει τους σταφιδοπαραγωγούς σε 
απόγνωση, υπηρετώντας όπως φαίνε-
ται συγκεκριμένα συμφέροντα. 

Με την εγκληματική αυτή  απραξία 

η κυβέρνηση δεν έχει  κάνει απολύ-
τως τίποτα για να στηρίξει το προϊόν 
και τους παραγωγούς δημιουργώντας 
ακόμα περισσότερα προβλήματα. Στα 
περσινά απούλητα λόγω Covid -19, 
προστέθηκαν και οι ποσότητες της φε-
τινής παραγωγής. Οι έμποροι, είτε δεν 
αγοράζουν, είτε παραλαμβάνουν χω-
ρίς να δίνουν ούτε τιμή, ούτε προκατα-
βολές, όπως συνέβαινε άλλες χρονιές. 
Και την ίδια στιγμή, κινδυνεύει άμεσα 
να χαθεί η πολύ κρίσιμη για το προιόν 
συνδεδεμένη ενίσχυση που καθιερώ-

θηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ και η κυβέρνηση 
δεν κάνει απολύτως  τίποτα για να την 
προστατέψει.

Με δεδομένο ότι:
Η κορινθιακή σταφίδα είναι ένα εμ-

βληματικό για τη χώρα προϊόν και   χι-
λιάδες παραγωγοί  σε πολλές περιοχές 
της χώρας στηρίζουν το εισόδημα τους 
στην καλλιέργεια της, 

Βρισκόμαστε σε μια εποχή που η 
ακρίβεια μαστίζει μεγάλα κοινωνικά 
στρώματα, η διάθεση ποσοτήτων κο-
ρινθιακής σταφίδας θα ανακούφιζε 

τους πολίτες,
Παρά τη μηδενική σχεδόν ζήτηση, οι 

παραγωγοί πρέπει να παραδώσουν τη 
μισή της προβλεπόμενης ποσότητας με 
άμεσο κίνδυνο να χαθεί η συνδεδεμέ-
νη ενίσχυση, όπως αναφέρεται σε πλη-
θώρα δημοσιευμάτων, 

Ζητάμε άμεσες απαντήσεις και πρά-
ξεις από την κυβέρνηση και τον αρμό-
διο Υπουργό:

Σε ποιες ενέργειες θα προβεί, έστω 
και την τελευταία στιγμή, για να στη-
ριχθεί το προϊόν βάσει και των προτά-
σεων που εδώ και πολύ καιρό έχουν 
κατατεθεί από την αξιωματική αντιπο-
λίτευση αλλά και τους ίδιους τους πα-
ραγωγούς;

Γιατί αρνείται να λειτουργήσει η 
πολιτεία σαν «αγοραστής ύστατης κα-
ταφυγής», όπως υποδεικνύει και η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καταδικάζοντας 
μεγάλα αγροτικά στρώματα στην ανέ-
χεια και την αδυναμία να καλύψουν 
ακόμα και τις καθημερινές τους ανά-
γκες και υποχρεώσεις;

Ποια άμεσα μέτρα θα λάβει, ώστε 
να μην χαθεί η συνδεδεμένη ενίσχυση 
που θεσπίστηκε από την κυβέρνηση 
του ΣΥΡΙΖΑ και είναι πολύ κρίσιμη για 
το προϊόν και εισόδημα των σταφιδο-
παραγωγών;
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ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ: Να απογραφούμε 
πολλοί, για να είμαστε δυνατοί

Ο Δήμαρχος Σικυωνίων Σπύρος Σταματόπουλος εξηγεί τη σημασία της απογραφής

Η
Απογραφή Πληθυσμού της 
Ελληνικής Στατιστικής Υπη-
ρεσίας θα πραγματοποιηθεί 
φέτος το διάστημα Οκτωβρί-

ου-Δεκεμβρίου 2021 με σκοπό τη 
συλλογή αντικειμενικών πληροφορι-
ών με μεγάλη ανάλυση στο σύνολο της 
Χώρας και σε τοπικό επίπεδο.

Η διαδικασία αυτή και η καταγραφή 
του πληθυσμού του Δήμου Σικυω-
νίων αποτελεί ένα μεγάλο στοίχημα 
για τον τόπο μας, διότι θα καθορίσει 
εν πολλοίς τις δυνατότητές του για τα 
επόμενα δέκα χρόνια. Και αυτό διότι 
ανάλογα με τον πληθυσμό της απο-
γραφής του 2021 για τα επόμενα 10 
χρόνια για τον Δήμο μας: 
• Προσδιορίζονται οι κρατικές επιχο-

ρηγήσεις που θα λάβει
• Επιλέγονται οι χρηματοδοτήσεις 

που μπορούμε να απορροφήσουμε 
από εθνικά και ευρωπαϊκά προ-
γράμματα

• Προγραμματίζονται τα κονδύλια Πε-
ριφερειακής Ανάπτυξης

• Ρυθμίζονται πολλά διοικητικά και 
νομικά θέματα εκπροσώπησης της 
τοπικής κοινωνίας στα αυτοδιοικη-
τικά όργανα
Γι’ αυτό και η απογραφή αποτελεί 

ένα μεγάλο στοίχημα για τον τόπο μας: 
Να απογραφούμε πολλοί για να είμα-
στε δυνατοί. Αυτό το στοίχημα πρέπει 

να το κερδίσουμε όλοι μαζί. Δήμος, 
Πολίτες, Φορείς, Σύλλογοι. Η κινη-
τοποίηση όλων είναι απαραίτητη για 
να έχουμε μια απογραφή πληθυσμού 
που θα υποστηρίξει τα χωριά μας, θα 
δυναμώσει τη φωνή μας και θα ενι-
σχύσει τις διεκδικήσεις μας.

Πώς θα γίνει φέτος η Απογραφή
Λόγω της πανδημίας του Κορωνο-

ϊού (Covid-19), η συλλογή των στοι-
χείων τροποποιήθηκε σε σχέση με τις 
προηγούμενες Απογραφές (συμπλή-
ρωση έντυπων ερωτηματολογίων με 
προσωπική συνέντευξη) και απογρα-
φική διαδικασία αξιοποιεί τις νέες 
τεχνολογίες ώστε να εξασφαλιστεί η 
μέγιστη υγειονομική προστασία του 
πληθυσμού. 

Συγκεκριμένα, προβλέπεται ο πλη-
θυσμός να απογραφεί ηλεκτρονικά 
μέσω ειδικά σχεδιασμένης ηλεκτρο-
νικής (web) εφαρμογής (ηλεκτρονική 
αυτοαπογραφή). 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΤΕΡΑ:
• Mέχρι τα μέσα Νοεμβρίου  οι πε-

ρίπου 60.000 απογραφείς της ΕΛ-
ΣΤΑΤ θα εναποθέσουν έναν κλειστό 
φάκελο σε κάθε οικία, διαμέρισμα 
ή κατάλυμα με έναν μοναδικό κω-
δικό αριθμό που θα αντιστοιχεί στη 
συγκεκριμένη κατοικία. Έπειτα, 
ένας εκπρόσωπος του νοικοκυριού 

θα μπορεί να εισέλθει στην ειδική 
εφαρμογή της Απογραφής, μέσω 
του www.gov.gr, χρησιμοποιώντας 
τον μοναδικό αυτόν κωδικό και τους 
κωδικούς taxis ώστε να συμπλη-
ρώσει το ερωτηματολόγιο για την 
κατοικία και τα μέλη του νοικοκυ-
ριού του. Σε κάθε βήμα, οι απογρα-
φόμενοι μπορούν να επικοινωνούν 
τηλεφωνικά με τον απογραφέα τους 
για ερωτήσεις / διευκρινίσεις.

• Από τις  27 Νοεμβρίου μέχρι τα 
μέσα Δεκεμβρίου  για όσους πολί-
τες που για οποιονδήποτε λόγο (π.χ. 
μη εξοικείωση με νέες τεχνολογί-
ες), δεν μπορέσουν να αυτοαπο-
γραφούν ηλεκτρονικά, θα τους επι-
σκεφτεί ο απογραφέας της ΕΛΣΤΑΤ 
για να τους απογράψει με τη συνη-
θισμένη μέθοδο «πόρτα-πόρτα», 
όπως συνέβη και σε προηγούμενες 
απογραφές.
Κατά τη διάρκεια της εργασίας τους, 

όλοι οι απογραφείς της ΕΛΣΤΑΤ φέ-
ρουν, εκτός από την αστυνομική τους 
ταυτότητα,  ειδική κονκάρδα  με το 
σήμα της ΕΛΣΤΑΤ, στην οποία ανα-
γράφονται τα στοιχεία τους, καθώς 
και έντυπο ορισμού με τη φωτογρα-
φία τους και σφραγίδα της ΕΛΣΤΑΤ. 
Επίσης είναι υποχρεωμένοι να τηρούν 
όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας 
της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο 

περαιτέρω διασποράς της νόσου του 
Κορωνοϊού COVID-19.

Τι πρέπει να κάνουμε
Στόχος μας πρέπει να είναι να βο-

ηθήσουμε την Ελληνική Στατιστική 
Αρχή να κάνει τη δουλειά της αλλά 
ταυτόχρονα να στηρίξουμε το Δήμο 
μας ώστε να εμφανίσει όλο το πλη-
θυσμιακό δυναμικό του. Κι αυτό μπο-
ρούμε να το πετύχουμε με τους εξής 
τρόπους: 
• Ενημερώνοντας την οικογένεια και 

τους συγγενείς μας για την χρησι-
μότητα της απογραφής και καθοδη-
γώντας, όσους χρειάζονται βοήθεια, 
για να απογραφούν σωστά.

• Συζητώντας στον κοινωνικό μας 
περίγυρο για τη σημασία που έχει η 
απογραφή για τον τόπο μας

• Πληροφορώντας συμπατριώτες μας 
που λείπουν συχνά από το Δήμο 
μας και κυρίως αυτούς που διατη-
ρούν τα σπίτια τους στα χωριά μας 
για την ανάγκη να απογραφούν στον 
τόπο μας, χρησιμοποιώντας τον ει-
δικό κωδικό αριθμό που θα αφήσει 
ο απογραφέας στην οικία τους στο 
χωριό μας.
Το μεγάλο στοίχημα που πρέπει να 

κερδίσουμε όλοι μαζί για τον Δήμο 
μας είναι ένα: ΝΑ ΑΠΟΓΡΑΦΟΥΜΕ 
ΠΟΛΛΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΔΥΝΑΤΟΙ!
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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

Covid-19 & Εμβολιασμός: 
Οι πολίτες ρωτούν,  

οι Ειδικοί Ιατροί απαντούν

ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ: Η απογραφή 
έχει καθοριστικό ρόλο για 
το μέλλον του τόπου μας

Στο μείζον θέμα της απογραφής που έχει ήδη ξεκινήσει 
και θα διαρκέσει έως το τέλος του χρόνου αναφέρθηκε και ο 
δήμαρχος Νεμέας Κώστας Φρούσιος. Στο μήνυμά του προς 
τους πολίτες αναφέρει:

«Σύντομα ξεκινά η απογραφή πληθυσμού 2021 που θα 
διενεργηθεί από την Ελληνική Στατιστική Αρχή τους μήνες 
Νοέμβριο και Δεκέμβριο. Την απογραφή πληθυσμού, θα 
διενεργήσουν οι απογραφείς της ΕΛΣΤΑΤ. Σε πρώτη φάση 
θα διανεμηθεί ένας κλειστός φάκελος σε κάθε οικία, που θα 
περιέχει έναν μοναδικό κωδικό ο οποίος θα αντιστοιχεί στην 
συγκεκριμένη κατοικία. Στη συνέχεια ένας εκπρόσωπος του 
νοικοκυριού θα μπορεί να εισέλθει στην ειδική ηλεκτρονική 
εφαρμογή της απογραφής μέσω του www.gov.gr, προκειμέ-
νου να συμπληρώσει ηλεκτρονικά το ερωτηματολόγιο του 
νοικοκυριού του. Όσοι πολίτες δεν μπορέσουν, για οποιο-
δήποτε λόγο, να αυτοαπογραφούν ηλεκτρονικά, θα απογρα-
φούν με τη συνηθισμένη μέθοδο «πόρτα-πόρτα», όπως συ-
νέβαινε και σε προηγούμενες απογραφές. Κάθε τομεάρχης 
που έχει αναλάβει την Απογραφή και θα επισκεφτεί το σπίτι 
σας, φέρει πάνω του κονκάρδα με τα στοιχεία του, ενώ στο 
έντυπο ορισμού υπάρχει η φωτογραφία του και η σφραγίδα 
της ΕΛΣΤΑΤ.

Η απογραφή που μοιάζει μία απλή και τυπική διαδικασία, 
έχει καθοριστικό ρόλο για το μέλλον του τόπου μας. Πρέπει 
όλοι οι κάτοικοι του Δήμου Νεμέας  να απογραφούν στον 
τόπο κατοικίας τους. Επίσης όλοι όσοι μένουν για αρκετό 
χρονικό διάστημα στον τόπο μας, και είναι πολλοί αυτοί, έχει 
πολύ μεγάλη σημασία να απογραφούν και εκείνοι ΕΔΩ.

Όλες οι χρηματοδοτήσεις που λαμβάνει ο Δήμος μας λαμ-
βάνονται με πληθυσμιακά κριτήρια, πρέπει λοιπόν να απο-
τυπωθεί ο πραγματικός πληθυσμός άρα και οι πραγματικές 
ανάγκες!

Ο ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ως εταίρος του Ελ-
ληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων 
(ΕΔΔΥΠΠΥ) συμμετέχει στη νέα Καμπάνια Ενη-
μέρωσης με τίτλο: “Covid-19 & Εμβολιασμός - 
Οι πολίτες ρωτούν, οι Ειδικοί Ιατροί απαντούν”, 
η οποία πραγματοποιείται με τη συνεργασία της 
Ελληνικής Εταιρείας Χημειοθεραπείας και τον 
Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί διαδι-
κτυακά την Τετάρτη 3 Νοεμβρίου 2021 και 
ώρα 18:00 - 19:00 και έχει ως στόχο την 
ορθή ενημέρωση για τον Εμβολιασμό έναντι 
της πανδημίας, μέσα από προσεκτικά επιλεγ-
μένες ερωτήσεις οι οποίες θα απαντηθούν από 
ειδικούς ιατρούς και καλούνται να καλύψουν 

απορίες των πολιτών σχετικά με το θέμα. 
Στο πάνελ θα συμμετάσχουν 2 ιατροί μέλη 

της Εταιρείας Χημειοθεραπείας, ενώ τη συζή-
τηση θα συντονίζει η δημοσιογράφος κα Ελένη 
Καμάρα, η οποία θα απευθύνει και τις ερω-
τήσεις στους ιατρούς. Επιπλέον, όσοι πολίτες 
συμμετάσχουν στην εκδήλωση θα έχουν τη 
δυνατότητα να απευθύνουν επιπλέον ερωτή-
σεις, σχετικές με το θέμα.

Μπορείτε να την παρακολουθήσετε ζωντανά 
στον ακόλουθο σύνδεσμο:

Σύνδεσμος Πλατφόρμας Zoom (link):
https://us06web.zoom.us/j/86757115060

(Webinar ID: 867 5711 5060)



ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΤοπογραφικάΤοπογραφικά

ΚτηματολόγιοΚτηματολόγιο

ΦωτοερμηνείεςΦωτοερμηνείες

ΑυθαίρεταΑυθαίρετα

ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ
(ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ -  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ)

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

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

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

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

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

17ης Νοεμβρίου 5, Χολαργός  τηλ: 210-6533.336

κιν: 6979-728.535    www.topoxoros.gr

Τ
ις πρώτες μέρες του Νοεμβρίου αναμένε-
ται να ανοίξει η πλατφόρμα για το επίδομα 
θέρμανσης για την υποβολή των αιτήσεων 
από τους δικαιούχους.

Σημειώνεται ότι το συνολικό ποσό για το επί-
δομα θέρμανσης ανέρχεται φέτος στα 168 εκατ. 
ευρώ και δικαιούχοι είναι:

– Άγαμοι φορολογούμενοι ή έγγαμοι σε κατά-
σταση χηρείας ή εν διαστάσει οι οποίοι κατά το 
προηγούμενο έτος είχαν ετήσιο συνολικό εισό-
δημα μέχρι 14.000 ευρώ και κατείχαν την 1η Ια-
νουαρίου του τρέχοντος έτους κτίσματα και εντός 
σχεδίου πόλεως οικόπεδα συνολικής αντικειμε-
νικής αξίας μέχρι 180.000 ευρώ.

– Έγγαμοι και συνάψαντες σύμφωνα συμβίω-
σης φορολογούμενοι οι οποίοι το προηγούμενο 
έτος είχαν ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισό-

δημα μέχρι 20.000 ευρώ και την 1η Ιανουαρίου 
του τρέχοντος έτους κατείχαν κτίσματα και εντός 
σχεδίου πόλεως οικόπεδα αντικειμενικής αξίας 
μέχρι 300.000 ευρώ. Τα όρια προσαυξάνονται για 
κάθε εξαρτώμενο τέκνο κατά 3.000 ευρώ.

Το εισοδηματικό όριο αυξάνεται σε:
– 23.000 ευρώ για οικογένεια με ένα τέκνο
– 26.000 ευρώ για οικογένεια με δύο τέκνα
– 29.000 ευρώ για οικογένεια με τρία τέκνα.
Το επίδομα χορηγείται σε όσους πληρούν 

τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια και 
καταναλώνουν πετρέλαιο θέρμανσης ή φυσικό 
αέριο ή υγραέριο. Επίδομα θέρμανσης δικαι-
ούται και όσοι χρησιμοποιούν για να ζεσταθούν 
καυσόξυλα ή βιομάζα (πέλετ) υπό την ότι η κύρια 
κατοικία τους βρίσκεται σε οικισμό με πληθυσμό 
ίσο ή κατώτερο των 2.500 κατοίκων.
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Επίδομα θέρμανσης: 
Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις - 

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι
Πότε αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα 

για τις αιτήσεις των δικαιούχων

Νέα άνοδο του πληθωρισμού τον Οκτώβριο αναμένουν 
στο οικονομικό επιτελείο με το βασικό ερώτημα να είναι η 
διάρκεια του φαινομένου και εάν θα αποκλιμακωθεί μετά 
το πρώτο τρίμηνο του νέου έτους, όπως εκτιμούν  στην 
κυβέρνηση.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο πληθωρισμός τον Σεπτέμ-
βριο εκτινάχθηκε στο 2,2%, σε επίπεδο που είχε να ανεβεί 
από τα τέλη του 2011, με πολύ μεγάλες αυξήσεις σε αγαθά 
και υπηρεσίες που συνδέονται με την ενεργειακή κρίση, 
όπως το φυσικό αέριο και τα αεροπορικά εισιτήρια.

Το σοκ από την έξαρση των πληθωριστικών πιέσεων 
είναι ιδιαίτερα έντονο για την ελληνική οικονομία,  και 
φέρνει τα νοικοκυριά σε  κατάσταση πολιορκίας λόγω του 
ξέφρενου ράλι των τιμών στην ενέργεια  και των παρε-
νεργειών  που προκαλούνται.  Τα νοικοκυριά βρίσκονται 
αντιμέτωπα με ένα μπαράζ ανατιμήσεων που αναμένεται 
να λάβει ακόμα μεγαλύτερες διαστάσεις και να μειώσει 
περισσότερο την αγοραστική δύναμη τους, θέτοντας νέα 
εμπόδια στην ανάκαμψη της οικονομίας.

Οι τιμές των πρώτων υλών δεν  παρουσιάζουν καμία 
αποκλιμάκωση  ενώ εκφράζονται φόβοι για νέα προσκόμ-
ματα  στην παραγωγική διαδικασία λόγω της νέας έξαρ-
σης κορονοϊού στην Κίνα.

Την  ίδια ώρα το κόστος της ενέργειας αυξάνεται και 
πλέον οι αυξήσεις αφορούν ολοένα και περισσότερους 
κρίκους της αλυσίδας παραγωγής. Οι αυξήσεις που κατα-
γράφονται στις πρώτες ύλες και στο μεταφορικό κόστος, 
το οποίο επιβαρύνεται και από την άνοδο των διεθνών 
τιμών πετρελαίου έχουν πυροδοτήσεις δυσανάλογες αυ-
ξήσεις στα  περισσότερα προϊόντα που διακινούνται στην 
Ελλάδα.

Πλέον, από τα τρόφιμα και τα καταναλωτικά είδη μέχρι 
τα οικοδομικά υλικά και τις ζωοτροφές παρατηρούνται 
αυξήσεις που σε ορισμένες περιπτώσεις φτάνουν ή ακόμη 
και ξεπερνούν το 40%.

ΡΑΛΙ ΑΝΑΤΙΜΗΣΕΩΝ: 
Ο πληθωρισμός απειλεί 
νοικοκυριά και οικονομία
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Επιμελητήριο Κορινθίας: ενημερωτική e-ημερίδα 
για τις οφειλές στις Τράπεζες και το Δημόσιο

Οικονομία

ΟΑΕΔ - Νέα Κοινωφελής Εργασία: Πρόγραμμα για 25.000 θέσεις 
εργασίας σε οργανισμούς και δήμους

Στην τελική ευθεία έχουν μπει οι διαδικασίες για την έκ-
δοση της προκήρυξης του νέου προγράμματος της Κοινω-
φελούς Εργασίας του ΟΑΕΔ για 25.000 ωφελούμενους για 
θέσεις εργασίας με προσλήψεις σε υπηρεσίες των ΟΤΑ και 
άλλων δημόσιων οργανισμών.

Όσον αφορά την ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων, 
αναμένεται να καθορισθεί εντός Νοεμβρίου, γεγονός το 
οποίο σημαίνει ότι οι προσλήψεις θα γίνουν, αν όλα κυλή-
σουν ομαλά με την διαδικασία των προσωρινών πινάκων 
και των ενστάσεων και, τέλος, των οριστικών πινάκων, λίγο 
πριν ή λίγο μετά τα Χριστούγεννα.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται με τους κωδικούς πρό-
σβασης TAXISnet ή τους κωδικούς πρόσβασης πιστοποιη-

μένων χρηστών ΟΑΕΔ, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης 
του Ελληνικού Δημοσίου gov.gr.

Το νέο προσωπικό θα προσληφθεί μέσω κριτηρίων του 
ΑΣΕΠ, ενώ δικαιούχοι είναι μόνο εγγεγραμμένοι άνεργοι 
στα μητρώα ανέργων του Οργανισμού που ανήκουν σε μία 
τουλάχιστον από τις παρακάτω κατηγορίες:
• εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, 

μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι 
σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα 
ανέργων του ΟΑΕΔ

• εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, 
μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργά-
ζεται κανείς

• εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέρ-
γων του ΟΑΕΔ

• άνεργοι πτυχιούχοι πανεπιστημιακού και τεχνολογικού 
τομέα

• εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, για την 
κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά τους προσόντα

• εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ 
άνω των 29 ετών

• εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ
• εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, 

δικαιούχοι του «Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύ-
ης» (ΚΕΑ).

Τ
ο Επιμελητήριο Κορινθίας 
σας προσκαλεί στην ενη-
μερωτική τηλεδιάσκεψη με 
θέμα «Νέα ρύθμιση οφειλών 

σε 240 δόσεις προς το δημόσιο και 
420 δόσεις προς τράπεζες» η οποία 
θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 
1 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 15:00 
μέσω της πλατφόρμας zoom. 

Ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρι-
σης Ιδιωτικού Χρέους του Υπουρ-
γείου Οικονομικών κος Φώτης 
Κουρμούσης και τα στελέχη της 
Ειδικής Γραμματείας θα παρουσιά-
σουν και θα απαντήσουν σε ερωτή-
σεις για τα ακόλουθα θέματα:
• Το θεσμικό πλαίσιο για τη ρύθ-

μιση και την απαλλαγή οφειλών 
- παροχή 2ης ευκαιρίας

• Τον εξωδικαστικό μηχανισμό 
ρύθμισης οφειλών για νοικοκυ-

ριά και επιχειρήσεις όπου προβλέ-
πεται και αποπληρωμή ληξιπρόθε-
σμων οφειλών προς το Δημόσιο και 
τα Ασφαλιστικά Ταμεία σε έως 240 
δόσεις
• Τη ρύθμιση οφειλών μέσω της 
διαδικασίας της εξυγίανσης επιχει-
ρήσεων

Στο τέλος της παρουσίασης θα 
διατεθεί χρόνος για την υποβολή 
ερωτημάτων και θα δοθούν απα-
ντήσεις από τον ομιλητή. 

Η ημερίδα είναι ΔΩΡΕΑΝ και οι 
συμμετέχοντες θα μπορούν να πα-
ρακολουθήσουν την e-ημερίδα, 
πατώντας το ακόλουθο link: https://
us02web.zoom.us/j/89377439387?
pwd=UTF0cnBmOXFVVFZ4VllSam
hSR0NSdz09

Περισσότερες πληροφορίες στο 
27410-24464 (εσωτερικό 937).



ΓΥΡΙΣΤΕ ΣΕΛΙΔΑ

Το Επετειακό-Επιστημονικό Συνέδριο 
του δήμου Βέλου-Βόχας,  

«Η Βόχα στον Χρόνο», άφησε εποχή!
Δύο μέρες ιστορίας, πολιτισμού, γνώσης, προβληματισμού και συζήτησης 

για το παρόν και το μέλλον της Βόχας

Ο
λοκληρώθηκε την Κυριακή 17 
Οκτωβρίου το Επετειακό Επι-
στημονικό Συνέδριο του Δήμου 
Βέλου-Βόχας «Η Βόχα στον Χρό-
νο». Το συνέδριο που διήρκεσε 

δύο μέρες (16 και 17 Οκτωβρίου) και ήταν αφιερω-
μένο στη μνήμη του Μίκη Θεοδωράκη, διεξήχθη 
στο Βραχάτι στο Alkyon Resort Hotel & Spa και 
σημείωσε κατά γενική ομολογία μεγάλη επιτυχία, 

εγκαινιάζοντας μια νέα εποχή γνωριμίας με την 
ιστορία και τον τόπο, αλλά και προβληματισμού και 
συζήτησης για το δήμο Βέλου-Βόχας. 

Στο Συνέδριο, που αποτελούσε μια συνδιορ-
γάνωση του Δήμου Βέλου-Βόχας και του ΝΠΔΔ 
«Ανέλιξη» δήμου Βέλου-Βόχας, σε 6 Συνεδρίες 
και δύο Στρογγυλές Τράπεζες παρουσιάστηκαν 
από 25 διαφορετικούς εισηγητές σημαντικά θέμα-
τα που αναφέρονταν τόσο στην ιστορική διαδρομή 

της Βόχας από το μακρινό παρελθόν της γεωλογι-
κής γένεσής της έως και τα ιστορικά χρόνια, όσο 
και στους ανθρώπους που διαμόρφωσαν την ταυ-
τότητα και τον πολιτισμό της, αλλά και στις αναπτυ-
ξιακές προοπτικές του μέλλοντός της. 

Η Βόχα εξάλλου, η οποία ως γεωγραφική ενότη-
τα καλύπτει το σύνολο της κεντρικής παραλιακής 
Κορινθίας αποτελούσε και αποτελεί έναν εύφορο 
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Γ. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ - Ν. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΟΕ

ΠΩΛΗΣΗ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ

& ΕΙ∆ΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

BOX CENTER

Ζευγολατιό Κορινθίας
τηλ: 27410 55151

ΓΓλλ

ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ
& ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΟΥΒΙΤΑΚΗΣ

Ζευγολατιό
Κορινθίας

ΤΗΛ.: 
27410 56566

Άσσος
Κορινθίας

ΤΗΛ.: 
27410 89117

Κιν.: 6944 243418  & 6937 114763
∆ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΕΙ
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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
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 1.700 τ.μ. με ελιές,  
38 ρίζες. Περιοχή Ταρσινά. Τηλ. 6978105413

και πλούσιο τόπο, που κατοικήθηκε 
ανελλιπώς στη διάρκεια των αιώνων 
και θα συνεχίσει να κατοικείται στο 
μέλλον. 

Ο δήμαρχος Βέλου-Βόχας Αννίβας 
Παπακυριάκος τόνισε χαρακτηριστι-
κά στον εισαγωγικό χαιρετισμό του 
πώς «δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος 
να τιμήσουμε την ιστορία και τους 
προγόνους μας από το να θυμόμαστε 
την ιστορία, να μαθαίνουμε από τη 
ζωή τους και να γινόμαστε καλύτεροι 
και εμείς» και υπογράμμισε πως στό-
χος του Συνεδρίου είναι «να παντρέ-
ψουμε την ιστορία με το παρόν και το 
μέλλον». 

Η πρόεδρος του ετέρου φορέα 
συνδιοργανωτή, του ΝΠΔΔ «Ανέλι-
ξη» του δήμου Βέλου-Βόχας Μαρία 
Καλλίρη, στον δικό της χαιρετισμό 
τόνισε την σπουδαιότητα ανάδειξης 
των ιστορικών στιγμών μιας σπου-

δαίας από κάθε άποψη περιοχής 
όπως είναι η Βόχα.

Χαιρετισμό στην Έναρξη του Συ-
νεδρίου απεύθυνε εκ μέρους της 
Περιφέρειας Πελοποννήσου η θεμα-
τική Αντιπεριφερειάρχης Παιδείας 
και Πολιτισμού Πελοποννήσου κα 
Αθηνά Κόρκα-Κώνστα, η οποία τόνι-
σε την αξία της γνωριμίας των νέων 
γενιών με την ιστορική ταυτότητα της 
Βόχας.

Την έναρξη των Εργασιών του Συ-
νεδρίου κήρυξε η επικεφαλής της 
Οργανωτικής Επιτροπής και Γενική 
Γραμματέας του δήμου Βέλου-Βόχας 
κ. Νάντια Δημητρίου και οι συνεδρί-
ες που ακολούθησαν αποκάλυψαν 
στο κοινό που κατέκλυσε και τις δύο 
μέρες την αίθουσα του φιλόξενου Al-
kyon Resort Hotel & Spa, άγνωστες 
πτυχές της ιστορίας, του πολιτισμού 

και των ανθρώπων της Βόχας. Οι 
εισηγητές, καθηγητές Πανεπιστημί-
ου, Ακαδημαϊκοί, άνθρωποι των Τε-
χνών και των Γραμμάτων, Πολιτικοί 
και Αυτοδιοικητικοί ανέπτυξαν τα 
θέματά τους με πληρότητα και σα-
φήνεια, τροφοδοτώντας το κοινό με 
πληροφορίες, προβληματισμούς και 
σκέψεις που αν μη τι άλλο μπορούν 
να παράξουν πολύτιμες κοινωνικές 
ζυμώσεις για την ανάπτυξη και το 
μέλλον του δήμου Βέλου-Βόχας.

Οι έξι συνεδρίες αφορούσαν κατά 
σειρά στα εξής θέματα: Γεωλογικά-
Σεισμολογικά και Υδατικά, Αρχαιο-
λογικά, Ιστορικά, Αρχιτεκτονική και 
Μνημεία, Επαναστατική και Μεταε-
παναστατική κοινωνία, Πολιτισμός 
και Πρόσωπα. 

Οι δύο στρογγυλές τράπεζες είχαν 
ως θέμα τις Αναπτυξιακές Προο-
πτικές της Βόχας και συζητήθηκαν 
θέματα Έρευνας και Καινοτομίας, 
Γεωργίας, Χρηματοοικονομικά, 
Ανάπτυξης μέσω της Τοπικής Αυ-
τοδιοίκησης, Διάβρωσης Ακτών και 
Υποδομών.

Στο συνέδριο μεταξύ άλλων συμ-
μετείχαν ο υφυπουργός Ανάπτυξης, 

αρμόδιος για την Έρευνα και την 
Τεχνολογία Χρίστος Δήμας καθώς 
και οι βουλευτές Κορινθίας Γιώργος 
Ψυχογιός και Κώστας Κόλλιας. 

Στη διάρκεια του συνεδρίου πα-
ρουσιάστηκαν δύο πολιτιστικές Δρά-
σεις: στο τέλος της πρώτης μέρας το 
Θέατρο «Δόρα Στράτου» σε συνερ-
γασία με τον Χορευτικό και Λαογρα-
φικό Σύλλογο Στιμάγκας «Θύαμις» 
παρουσίασαν αυθεντικές παραδο-
σιακές ελληνικές φορεσιές, ενώ στο 
τέλος της δεύτερης μέρας ο κιθαρι-
στής Ιάκωβος Κολανιάν παρουσίασε 
έργα του Μίκη Θεοδωράκη από τον 
Επιτάφιο μεταγραμμένα για κλασική 
κιθάρα. 

Παράλληλα, σε όλη τη διάρκεια του 
Συνεδρίου λειτούργησε έκθεση ιστο-
ρικών εγγράφων που αφορούσαν 
την δράση Βοχαϊτών αγωνιστών και 
οπλαρχηγών στην Επανάσταση του 
1821 και την ίδρυση του νεοελληνι-
κού κράτους που συγκέντρωσε το 
ενδιαφέρον του κοινού καθώς αφο-
ρούσε ονόματα και πληροφορίες εν 
πολλοίς άγνωστα.

Μεγάλος χορηγός του Συνεδρίου 
ήταν το Alkyon Resort Hotel & Spa 
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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΜΑΡΜΑΡΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ
ΘΑΝΑΣΕΝΑΡΗΣ

Μουσών 14,
Βέλο Κορινθίας

Mάρµαρα • γρανίτες
φυσικά πετρώµατα

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

το οποίο υπήρξε άψογο στην φιλοξενία των εισηγητών και την εξυπηρέτηση 
των εργασιών του Συνεδρίου. Χορηγοί ήταν επίσης η Περιφέρεια Πελοποννή-
σου και η εταιρεία «Μάρρας Αμπελώνες». 

Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνθηκαν από το δήμαρχο Βέλου-Βόχας Αννίβα 
Παπακυριάκο στον πρόεδρο της Επιστημονικής Επιτροπής κ. Νίκο Πουλόπου-
λο, επίκουρο καθηγητή Ιστορίας Παν/μίου Σεντ-Λούις Μιζούρι αλλά και σε όλα 
τα μέλη της Επιστημονικής και Οργανωτικής Επιτροπής τόσο για τον άρτιο και 
πλήρη σχεδιασμό των θεματικών του Συνεδρίου, όσο και για την ομαλή διεξα-
γωγή της διοργάνωσης.

Τέλος, από όλους τους παριστάμενους και συμμετέχοντες εκφράστηκε η κοι-
νή πεποίθηση ότι το Συνέδριο έκανε μια νέα αρχή στη διαβούλευση της τοπικής 
κοινωνίας τόσο με την ιστορία της και το παρελθόν όσο και με το μέλλον και τις 
επιδιώξεις της, και επομένως είναι αδήριτη η ανάγκη η διοργάνωση αυτή να 
αποτελέσει έναν επαναλαμβανόμενο σε τακτά χρονικά διαστήματα, θεσμό.

Στο Κανάλι του Συνεδρίου στο YouTube “H BOXA ΣΤΟΝ ΧΡΟΝΟ” σταδιακά 
ανεβαίνουν τα βίντεο και μπορείτε να παρακολουθήσετε τους χαιρετισμούς των 
επισήμων, αλλά και το σύνολο των Εργασιών του Συνεδρίου. 

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

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)
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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 

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Γράφει η  ΛΙΤΣΑ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ 
ΔΈΔΈΣ
ΣΚΟΤΕΙΝΗ 
ΠΛΕΥΡΑ  
Εκδόσεις: ΟΣΕΛΟΤΟΣ
Κατηγορία :  Ελληνική 
Λογοτεχνία
ISBN: 978-960-564-859-6
Αριθμός σελίδων: 420

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ 
ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

Δυο αντίπαλοι κόσμοι...
Μια σταυροφορία με πολλά 

θύματα αθώα και μη...
Το πουλόβερ της παγκό-

σμιας πανθρησκείας που είχε 
αρχίσει να υφαίνεται... και 
εξακολουθεί ακόμη.

Ποια είναι η πραγματική 
βάση των θρησκειών; Ο Θεός; 
Οι τελετουργίες; Οι κανόνες 
για υπακοή;

Βασισμένο σε πραγματικά 
γεγονότα μέσα από τον καται-
γιστικό ρυθμό το βιβλίο εξε-
ρευνά τον ρόλο του θανάτου 
και το πέρασμα στη Σκοτεινή 
Πλευρά. Την πλευρά όπου δεν 
επέστρεψε κανείς.

Ή μήπως όχι;

Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΜΑΣ
Αυτό το βιβλίο του κυρίου 

Δέδε είναι από τα λίγα που με 
προβλημάτισαν και με προ-
βληματίζουν ακόμα έντονα. 

Αν και ξεκινάει σαν ένα 
απλό μυθιστόρημα, μέσα σε 
μια, λίγο περίεργη ατμόσφαι-
ρα, ανήκει σε αυτά που νιώθει 
κανείς την ανάγκη να τα δια-
βάζει ξανά και ξανά.

Ένα ζευγάρι γνωρίζεται 
και ερωτεύεται σε μια μαγι-
κή πόλη της Γαλλίας. Η κοινή 
επιστροφή τους στην Αθήνα, 

η απόφασή τους και τα σχέδιά 
τους για ένα κοινό μέλλον, 
τους φέρνει αντιμέτωπους με 
μια υπόθεση με επικίνδυνα 
στοιχεία, αναγκάζοντας τους 
να έρθουν αντιμέτωποι με τη 
σκοτεινή πλευρά του εαυτού 
τους.

Η ανακάλυψη ενός μυστη-
ριώδους μεταλλικού κουτιού 
και μερικών άλλων «αντικει-
μένων» οδηγούν σε μια έρευ-
να που αγγίζει κρυφές και 
επικίνδυνες αλήθειες, που 
βρίσκονται πίσω από μια άλλη 
πραγματικότητα. 

Περίεργες συμπτώσεις, 
ατυχήματα που μπορεί και 
να μην είναι καθόλου τυ-
χαία, μας αναγκάζουν εκ των 
πραγμάτων να σκεφτούμε και 
«έξω από το κουτί». Πολλά 
πράγματα δεν είναι όπως φαί-
νονται.

Μια νέα, εξαιρετική γραφή, 
που μας εισάγει στο ανεξήγη-
το, στο μεταφυσικό και στο 
υπερφυσικό, μας αποδεικνύ-
ει, πως τα πάντα έχουν δύο 
πλευρές, ποτέ μόνο μία και 
μας δείχνει τον δρόμο για να 
πάει ο νους μας παρακάτω.

Κι από το θέμα της απόκτη-
σης γνώσεων, πόσο βολικό 
είναι άραγε το «πίστευε και 
μην ερεύνα»;

Δεν θα πω περισσότερα. 
Όσοι έχετε ανήσυχο νου, αξί-
ζει να το διαβάσετε.

Και μετά, ας περιμένουμε 
τη συνέχεια……

Λίγα λόγια 
για τον συγγραφέα

Ξεκινώντας να χαράσσω την 
πορεία της ζωής μου, χρειά-
στηκα τα κατάλληλα εργαλεία. Τα 
κουμπάσα και τους χάρτες για να 
βγάλω τη ρότα, και τον εξάντα 
για να ελέγχω ότι είμαι πάνω σε 
αυτή. Τα πρώτα μου εφόδια στη 
σχολή πλοιάρχων. Για να φτά-
σω στο λιμάνι τ’ ουρανού έπλεα 
πότε με ευνοϊκό και πότε με κό-
ντρα τον άνεμο. Αυτός με έριχνε 
πότε στις καταφώτιστες μεγα-
λουπόλεις της Αμερικής και της 
Αγγλίας και πότε στο πλοίο της 
γραμμής που με πήγαινε στη Χίο 
για πιο πολλά πτυχία.

Πάντα όμως δίπλα στη θάλασ-
σα.

Χρειάστηκε και μια πράξη κα-
ταστροφής για να φτάσω σε μια 
πράξη δημιουργίας.

Δημιουργώ χωρίς να σκέφτο-
μαι, εμπιστευόμενος πρώτα απ’ 
όλα το ένστικτό μου.

Δεν γράφω για να προσελκύ-
σω το κοινό κι ούτε επιλέγω να 
στριμώξω την συγγραφή μέσα 
στα μίζερα καλούπια της αγοράς, 
έτσι είναι σαν να λες ψέματα.

Σαν να βάζεις ψεύτικο χρώμα 
πάνω στα πέταλα των φυτών για 
να προσελκύσεις τα έντομα.

Ανήκω σε αυτούς που συν-
θέτουν χωρίς να γράφουν, που 
υπακούν στις προσταγές ενός 
εσωτερικού εγώ.

Σαν τα παιδιά που κρυφοκοι-
τάνε και ακολουθούν μια άγνω-
στη σκιά, που κατοικεί μέσα τους 
κι ας μην τη γνωρίζουν.

Σε μια όμορφη εκδήλωση που διοργάνωσαν το Επιμε-
λητήριο Κορινθίας, το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και οι 
Εκδόσεις Λιβάνη, έγινε η παρουσίαση του βιβλίου του δημο-
σιογράφου και συγγραφέα Πέτρου Κασιμάτη με τίτλο «ΑΛΕ-
ΞΑΝΔΡΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ – Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ». 

Συντονιστής της παρουσίασης ήταν ο ίδιος ο συγγραφέας, 
Πέτρος Κασιμάτης, ενώ για το βιβλίο μίλησαν ο Πρόεδρος 
του Επιμελητηρίου Κορινθίας, κ. Παναγιώτης Πιτσάκης, ο 
Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, κ. Αθανάσιος 
Κατσής, ο Αναπληρωτής Καθηγητής Συνταγματικού Δικαί-
ου στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης & Διεθνών Σχέσεων του 
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, κ. Χάρης Τσιλιώτης, ο Καθη-
γητής Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Σορβόνης, κ. 
Κωνσταντίνος Β. Σωτηρέλης.

Αποσπάσματα από το βιβλίο διάβασαν η Μαρίνα Κανέλλου 
και ο Γιάννης Κατσάμπας από τη Θεατρική Σκηνή Χιλιομοδί-
ου  που μετέφεραν παραστατικά κάποιες από τις πτυχές της 
ζωής του Υψηλάντη.

Ο Πέτρος Κασιμάτης κατά τη διάρκειας της παρουσίασης, 
φώτισε τον πολυτάραχο βίο του πρίγκιπα που άναψε τη 
φωτιά της Επανάστασης του 1821, μέσα από τις αναμνήσεις 
ανθρώπων που τον γνώρισαν, αλλά και από άγνωστα μέχρι 
πρότινος ντοκουμέντα.

Με την παρουσία τους τίμησαν την εκδήλωση, ο πρώην 
Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, κ. Πέτρος Τατούλης, ο Πε-
ριφερειακός Σύμβουλος, κ. Γιώργος Πετρίτσης, o Δημοτικός 
Σύμβουλος Κορινθίων, κ. Δημήτρης Μανωλάκης,  οι Πρώην 
Περιφερειακοί Σύμβουλοι, κ. Απόστολος Παπαφωτίου και ο 
κ. Άγγελος Παπαφωτίου καθώς και αρκετοί φίλοι του βιβλίου. 

Ο "Aλέξανδρος Υψηλάντης, 
ο τελευταίος πρίγκηπας" 

παρουσιάστηκε στο 
Επιμελητήριο



ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021 23ΠΟΛΙΤΏΝ
Γνώμη

ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ - ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ
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• PARK PILOT • ΓΡΥΛΟΙ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ • ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ
ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ

κιν. 6948 104163-65, fax:211 7702882
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Τα ενυπόγραφα άρθρα δεν εκφράζουν θέσεις της εφημερίδας

Νίκος  Καραμαλίκης
Μαιευτήρας Γυναικολόγος
Εξειδικευµένος ενδοσκοπικός χειρουργός
Ειδικευµένος στην Αγγλία
Συνεργάτης Ιασώ, Ρέα
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Πολιτισμός

“Φιλαρμονική Ζευγολατιού”: Τα 
μαθήματα ξεκίνησαν με ενθουσιασμό!

Τα παιδιά πληθαίνουν και τα απογεύματα στο 
Ζευγολατιό γεμίζουν μελωδίες. Η Φιλαρμονική 
έχει ξεκινήσει για τα καλά τη λειτουργία της και 
η προσέλευση, ο ενθουσιασμός, η αγάπη που 
δείχνουν τα παιδιά, η λαχτάρα τους για τη μου-
σική μάς γεμίζουν αισιοδοξία και δύναμη αλλά 
και δικαίωση για τις προσπάθειές μας. 

Τις προηγούμενες μέρες ο δάσκαλός μας, ο 
Πελοπίδας Μαυρόπουλος και οι συνεργάτες του 
δοκίμασαν με τα παιδιά τα μουσικά όργανα, το 
κάθε παιδί να βρει αυτό που του ταιριάζει, αυτό 
που στα χέρια του θα μεταμορφωθεί σε μια γλυ-
κιά και πλούσια μελωδία. 

Η χαρά των παιδιών και η δική μας απερίγρα-
πτη! Η μπάντα διαμορφώνεται και ανυπομονού-
με για τις πρώτες συγχρονισμένες μελωδικές 
στιγμές της.

Μείνετε συντονισμένοι στις δράσεις μας και 
όσοι είστε από 9-99 ετών και θέλετε να συμμε-
τέχετε στην Φιλαρμονική μας μην ξεχνάτε: Σας 
περιμένουμε!

Για περαιτέρω πληροφορίες και εγγραφές 
μπορείτε να απευθύνεστε στα εξής τηλέφωνα: 

6947 183 419 (Θ. Τάτσιος), 6940 263 570 (Μ. 
Λιμιάτη).

Το Δ.Σ. της «Φιλαρμονικής Ζευγολατιού»

Το καλογεράκι του Μυστρά
Το Καλογεράκι του Μυστρά, που είχε 

δημοσιευτεί σε συνέχειες στο περιοδικό 
Παιδική Ζωή (1927–1931), είναι η ιστο-
ρία ενός μικρού πεντάρφανου αγοριού 
το οποίο ο Αρματολός παππούς του 
εμπιστεύεται στη στοργική φροντίδα δύο 
καλογραιών, στο μοναστήρι της Παντά-
νασσας στον Μυστρά. Η ιστορία αυτή 
ξεδιπλώνεται από την αυγή της Επανά-
στασης μέχρι την ημέρα που αποβιβάζε-
ται ο Όθων στο Ναύπλιο. Με αφορμή τη 
διακοσιετηρίδα της Επανάστασης, το Λύ-

κειον των Ελληνίδων και οι εκδόσεις Καπόν επανεκδίδουν το Καλογέρακι 
του Μυστρά, παραδίδοντάς το στο αναγνωστικό κοινό όλων των ηλικιών, 
ανανεωμένο και σφριγηλό, για να μας πει ξανά τη γοητευτική ιστορία του, 
που είναι και μια μικρογραφία της μεγάλης μας Ιστορίας.

Το Καλογεράκι του Μυστρά, που υπογράφεται από τη Μαρία Μομ-
φεράτου και είχε δημοσιευτεί σε συνέχειες στο περιοδικό Παιδική Ζωή 
(1927–1931), είναι η ιστορία ενός μικρού πεντάρφανου αγοριού το οποίο 
ο Αρματολός παππούς του εμπιστεύεται στη στοργική φροντίδα δύο κα-
λογραιών, στο μοναστήρι της Παντάνασσας στον Μυστρά. Η ιστορία αυτή 
ξεδιπλώνεται από την αυγή της Επανάστασης μέχρι την ημέρα που αποβι-
βάζεται ο Όθων στο Ναύπλιο.

Παρακολουθώντας τη ζωή του παιδιού, που μεγαλώνει ντυμένο με το 
ράσο του καλόγερου για τον φόβο των Τούρκων, ο μικρός αλλά και ο ενή-
λικος αναγνώστης παίρνει πρώτα απ’ όλα μια γεύση γι’ αυτό που υπήρξε 
ο Μυστράς από την εποχή της Φραγκοκρατίας και των Παλαιολόγων και 
κατά τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας, για να φτάσει να παρακολουθήσει, 
συχνά με κομμένη την ανάσα, την εισβολή του Ιμπραήμ στην Πελοπόν-
νησο, να συναντήσει τον Δημήτριο Υψηλάντη στη μάχη των Μύλων ή ν’ 
ακούσει τους κανονιοβολισμούς της ναυμαχίας του Ναυαρίνου.

Στο φόντο, είναι ένα αγόρι που ανδρώνεται και ανταμώνει τους πο-
λεμιστές, προτού δεχθεί τη βοήθεια του φιλέλληνα Γερμανού καθηγητή 
Μύλλερ, προκειμένου να σπουδάσει στο Μόναχο και να επιστρέψει με το 
ίδιο καράβι που φέρνει τον πρώτο βασιλιά της Ελλάδας στο Ναύπλιο, για 
να υπηρετήσει την πατρίδα του.

Με αφορμή τη διακοσιετηρίδα της Επανάστασης, και τιμώντας τη μνήμη 
της Μαρίας Μομφεράτου, που είχε διατελέσει πρόεδρος του Λυκείου των 
Ελληνίδων (1958–1962), το Λύκειον και οι εκδόσεις Καπόν επανεκδίδουν 
το Καλογέρακι του Μυστρά, σε επιμέλεια της Κατερίνας Δασκαλάκη, πα-
ραδίδοντάς το στο αναγνωστικό κοινό όλων των ηλικιών ανανεωμένο και 
σφριγηλό, για να μας πει ξανά τη γοητευτική ιστορία του, που είναι και μια 
μικρογραφία της μεγάλης μας Ιστορίας και μια μαρτυρία της, σχεδόν ακα-
τανόητης, δύναμης της ψυχής που φτιάχνει την ιστορική μας συνέχεια και 
που το Λύκειον των Ελληνίδων την ονομάζει Μνήμη και Παράδοση.



Μεγαέλαιον ΜΟΝΑ∆Α
ΕΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥ

ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΗΛ. 27420 32391

η επόμενη μέρα 
του ελαιόλαδου

Πώληση ΚΑΘΑΡΟΥ 
ΠΥΡΗΝΑ για καυστήρες

• Ελάχιστη θερμική
απόδοση 4.500 Kcal/Kg

• Ελάχιστη υπολειμματικότητα 
μετά την καύση

Συσκευασία:
-BIG BAG (μεγάλη)
-Σακί (μικρή)


