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Έλαμψαν και βραβεύτηκαν 
τα νιάτα του δήμου Βέλου-Βόχας
Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε 
το βράδυ της Δευτέρας 27 Δεκεμβρίου 
2021, η τιμητική εκδήλωση-θεσμός
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Νέα αντιπερι-
φερειάρχης 
Κορινθίας 
η Αθηνά Κόρκα

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Προϋπολογισμός 
ρεκόρ - 47 εκατ. ευρώ

■■  σελ.  σελ.  7-87-8

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ

Άλμα στην καθαριότητα και την 
αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος
Ολοκληρώνεται ο διαγωνισμός για την προμήθεια και 
τοποθέτηση οκτώ συστημάτων υπόγειων κάδων με 
χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο

QOPPA
Oι δύο αδελφές 
από τον Άσσο που 
φέρνουν επανάσταση 
στο ελαιόλαδο

■ σελ.  9

■ σελ.  11

Πρόνοιας και Αλληλεγγύης 
ο Τάσος Γκιολής • Ανάπτυξης και 
Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων 
ο Χάρης Βυτινιώτης

Ο μεγαλύτερος όλων των εποχών - Νέα ώθηση 
στην ανάπτυξη με την υλοποίηση μεγάλων έργων

■ σελ.  5

■ σελ.  15

■ σελ.  19
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Η σελίδα του Λέωντος...
Α ποσύρθηκε από την πολιτική, 

αφού προ διμήνου είχε παραιτη-
θεί από την καγκελαρία, ο πρώην κα-
γκελάριος της Αυστρίας κος Κούρτς, 
επειδή έχει κατηγορηθεί για διαφθο-
ρά. Και τι έκανε ο δυστυχής. Απλά 
χρησιμοποίησε λίγο δημόσιο χρήμα 
για να λαδώσει δημοσιογράφους και 
δημοσκοπήσεις και να εμφανίζεται ως 
ο αυστριακός Μωυσής. Σιγά τα αυγά 
δηλαδή. Εδώ δίνουμε εκατομμύρια 
για ανάλογα κόλπα και δεν κουνιέται 
φύλο, πόσο μάλλον εισαγγελέας!!!

Τ ο πόσες φορές έχουμε νικήσει την 
πανδημία, που κάθε τόσο μας εξαγ-

γέλλει ο ηγέτης μας, μου θυμίζει το πόσες 
φορές κάναμε εγκαίνια στην Κορίνθου 
-Πατρών και την παραδώσαμε ως τελειω-
μένη. Επτά φορές πριν (με μεταφερόμε-
νες μπουλντόζες) και μία ακόμη όταν 
τελείωσε. Σταθεροί στις παραδόσεις της 
φυλής (ή απλά της παράταξης)!!!

Ό ταν η κυβέρνηση λέει ότι θα 
έχουμε ανάπτυξη τι ακριβώς εν-

νοεί. Γιατί εμείς ‘ανάπτυξη’ βλέπουμε 
μόνο στο λογ/σμό της ΔΕΗ(Ι.Ε.Η. πλέ-
ον) και στις τιμές του σουπερμάρκετ. 
Να ακριβολογούμε παρακαλώ!!!

Χ αμός με τις ουρές έξω από τα 
εμβολιαστικά κέντρα. Όχι όμως 

εδώ, αλλά στον Καναδά. Η κυβέρνηση 
απείλησε ότι θα τους κόψει το αλκοόλ 
και τη μαριχουάνα(η οποία σημειωτέ-
ον είναι νόμιμη) αν δεν εμβολιαστούν. 
Αυτά είναι μέτρα με φαντασία, όχι ξε-
νερωτίλες σαν τα δικά μας!!!

Δ ιαβάζω κάθε τόσο ότι χάριν της 
συμβολής του ενός ή του άλλου, 

εκ των κυβερνητικών βουλευτών, ο 
νομός μας εξασφαλίζει χρηματοδο-
τήσεις για έργα κλπ. Εγώ ξέρω ότι αν 
χρειάζεσαι πολιτικό μέσο για τα αυτο-
νόητα(π.χ. άρδευση), τότε κάτι σάπιο 
υπάρχει στο βασίλειο της Δανιμαρκί-
ας, που έλεγε και κάποιος αρχαίος!!!

Δ εν ξέρω αν το έχετε συνειδητοποι-
ήσει, αλλά η παρακολούθηση της 

εξέλιξης της πανδημίας γίνεται με ανά-
λυση των ‘λυμάτων’ των πόλεων. Κάποτε 
για να δούμε το μέλλον ‘μελετούσαμε’ 
τον καφέ, τώρα πλέον ‘μελετάμε’ τα ‘κα-
κάκια’ μας. Άντε να τους κρυφτείς τώρα!!!  

Τ ο ότι κάθε τόσο κάποιοι ταλαί-
πωροι άνθρωποι πνίγονται στο 

Αιγαίο και γενικότερα στη Μεσόγειο, 
στην προσπάθεια τους να φύγουν από 
την κόλαση, δεν αποτελεί πλέον είδη-
ση.  Το πετσί του πολιτισμού μας έχει 
σκληρύνει πολύ τα τελευταία χρόνια. 
Αλλά μπορεί να ήταν πάντα σκληρό 
και να μην το είχαμε καταλάβει!!!

Ε πιτέλους κάτι κινείται στη διώρυ-
γα. Γνωστή εταιρεία ανέλαβε την 

αποκατάσταση με 32.000.000€. Δε-
δομένου ότι την περασμένη φορά που 

έγινε αποκατάσταση στοίχισε μόνο 
35.000€, θα πρέπει να υποθέσουμε 
ότι η ζημιά είναι περίπου 1.000 φορές 
μεγαλύτερη. Εκτός και ανοίξουν νέα 
διώρυγα.  Από τη  άλλη η καλή δουλειά 
στοιχίζει. Να τα λέμε και αυτά!!!

R evenge Porn (εκδικητική πορνογρα-
φία). Κάποτε τις επιδόσεις των ‘πη-

δηχταράδων’, αληθινές ή φανταστικές,  
τις μάθαιναν λίγοι άνθρωποι στο καφε-
νείο της γειτονιάς. Τώρα με την τεχνο-
λογία τις μαθαίνει όλος ο πλανήτης και 
μάλιστα με ντοκουμέντα. Κορίτσια άμα 
σας πει «αγάπη μου, για να θυμάμαι τις 
ωραίες μας στιγμές», ντυθείτε γρήγορα 
και όπου φύγει-φύγει. Όταν οι γιαγιάδες 
μας το έκαναν με κλειστά τα φώτα και 
ντυμένες, κάτι είχαν ψυλλιαστεί!!!
  

Ο ι ΗΠΑ είναι η ισχυρότερη χώρα 
στον κόσμο και άρκεσε   ένας 

δυνατός άνεμος προ ημερών, για να 
διαλύσει μια πολιτεία και να αφήσει δε-
κάδες νεκρούς και χιλιάδες κατεστραμ-
μένα κτίρια.  Για να μην ξεχνάμε ποιος 
έχει το πάνω χέρι στον πλανήτη !!!

Θ ανατικό έχει πέσει στα πουλιά της 
Ευρώπης, των οποίων ο πληθυ-

σμός μειώθηκε δραματικά τα τελευταία 
χρόνια. Σε λίγο θα μείνουμε μόνο με τα 
κοράκια, για να μας κράζουν. Και δυστυ-
χώς η μείωση συνεχίζεται. Κύριε ‘Χάρε’ 
που παίρνεις τα ‘πουλιά’, όταν λέμε 
‘πουλιά’ εννοούμε αυτά με τα φτερά και 
τα πούπουλα· να μη γίνει καμιά παρεξή-
γηση δηλαδή και μετά τρέχουμε!!!

Π εινάνε στην Τουρκία και στήνο-
νται σε ουρές για μια φραντζόλα 

ψωμί, μας πληροφορούν τα αξιόπιστα 
κανάλια καθημερινά. Βρε τους καημέ-
νους τους Τούρκους, για λύπηση είναι. 
Ψάχνοντας λίγο παραπάνω όμως διαπί-
στωσα ότι με τον κατώτερο μισθό στην 
Τουρκία αγοράζεις 8οο κιλά ψωμί, ενώ 
στην Ελλάδα μόνο 600. Τώρα ποιος εί-
ναι για λύπηση. Εεεεε, ποιος??? 

Τ ον θυμόσαστε εκείνον τον ‘Ψυχρό 
Πόλεμο’, που χαρακτήρισε τις σχέ-

σεις Ανατολής – Δύσης μεταπολεμικά 
και υποτίθεται τέλειωσε πριν από με-
ρικές δεκαετίες; Ε, λοιπόν δεν πέθανε, 
ξαναζωντάνεψε στις τιμές του φυσικού 
αερίου και μάλιστα τώρα προβλέπεται 
και κακός και ψυχρός και ανάποδος, 
επιπλέον δε και πανάκριβος!!!
 

Τ ο εμπάργκο που έχουμε επιβάλει 
ως Ευρωπαϊκή Ένωση με και με τη 

δική ψήφο, ως τιμωρία για τις Ρωσικές 
αταξίες, έχει σαν αποτέλεσμα, εκτός 
των άλλων, να μένουν απούλητα τα 
λεμονοπορτόκαλα, τα ροδάκινα και 
άλλα αγροτικά προϊόντα δικά μας. Εί-
ναι όπως λέει και το γνωστό ανέκδοτο, 
«έβγαλα εισιτήριο στο λεωφορείο και 
πήγα με τα πόδια για να σκάσει ο ει-
σπράκτορας». Άμα έχεις εμπνευσμένη 
εξωτερική πολιτική…!!!

Λ.Σ. (30/12/2021)

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

Σ υνηθίζεται, εδώ στο μεταίχμιο της χρονιάς που φεύγει και της χρονιάς που έρχεται, 
να κάνουμε αφενός ένα απολογισμό των σημαντικότερων συμβάντων που την 

χαρακτήρισαν και να ρίχνουμε μια αισιόδοξη ματιά στο μέλλον, που πάντα βλέπουμε 
φωτεινό και γενναιόδωρο.
Σαν απολογισμό συγκράτησα τα παρακάτω,
• Την απώλεια 21.000 συνανθρώπων μας (μιας ολόκληρης πολιτείας), από την επάρατο νόσο,
• Την απανθρωπιά στην εικόνα του τραγικού θανάτου της μικρής ¨Όλγας,
• Την έκθεση Τσιόδρα-Λύτρα και στην ‘ελαφρότητα’ που την αντιμετώπισε η κυβέρνηση, 

παίζοντας με τις ζωές μας.
Ευτυχώς όμως η νέα χρονιά μας υπόσχεται,
• Τέταρτη δόση εμβολιασμών(δωρεάν όμως) και βλέπουμε,
• Αύξηση στα κέρδη της ΔΕΗ(κλπ) και μείωση στα δικά μας,
• Καινούργια εξαιρετικά ριάλιτι(reality) στην τηλεόραση(όταν μειώνεται ο άρτος 

αυξάνονται τα θεάματα).
Καλά καταλάβατε. Δε βλέπω τίποτα αισιόδοξο.
Μην απελπίζεσθε, υπάρχει ελπίδα!
Βρέστε καλή παρέα και με κουβεντούλα, κρασάκι, άντε και μπιρίμπα,
Θα την βγάλουμε και φέτος.
(επιτρέπονται και οι παρεκτροπές)

Από μένα
Κ Α Λ Η  Χ Ρ Ο Ν Ι Α

Θα αντέξουμε!!!
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Ο Γ. Ψυχογιός για τις ντροπιαστικές 
ουρές για test στην Κορινθία

ΑΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ W.C.

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ 
ΕΝΤΟΜΩΝ

ΓΡΑΦΕΊΑ 
W.C.  
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Τώρα η επιλογή είναι δική σας!

25ης Μαρτίου 5, Κιάτο 20200, τ.&f. 27420 27744, κιν. 6937 046857

www.earthcontrol.gr   e-mail: info@earthcontrol.gr

ΣΤΕΛΙΟΣ  ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ

Τις τελευταίες ημέρες βιώνουμε όλοι μιας μια 
απίστευτη ταλαιπωρία, ανασφάλεια, αγωνία, αλλά 
και καταρράκωση της αξιοπρέπειάς μας.

Εκατοντάδες συμπολίτες μας με συμπτώματα ή 
λόγω επαφής με κρούσμα συνωστίζονται σε ου-
ρές για ένα test, καθώς η μετάλλαξη «Όμικρον» 
καλπάζει και όλοι μας έχουμε στο περιβάλλον μας 
ανθρώπους που έχουν μολυνθεί. Ίδια εικόνα στο 
Νοσοκομείο Κορίνθου αλλά και σε Κέντρα Υγείας 
του Νομού.

Η εικόνα των ατέλειωτων ουρών επί ώρες, οι 
οποίες μπορούν εκτός των άλλων να αποδειχθούν 
και εστίες μετάδοσης, δεν συνάδει με την εικόνα 
μιας σύγχρονης Πολιτείας που σέβεται τον πολίτη.

Είναι, όμως, το επακόλουθο μιας αντικοινωνικής 
και εκτός πραγματικότητας  πολιτικής που ακολου-
θεί η κυβέρνηση, η οποία αρνείται πεισματικά να 
πράξει τα αυτονόητα:

- Να ορίσει περισσότερα σημεία διενέργειας 
Rapid και PCR tests σε όλη την Κορινθία.

- Να αποδεχθεί επιτέλους την πρόταση του ΣΥ-
ΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία και να προχωρήσει 
σε μαζική συνταγογράφηση και διενέργεια δωρεάν 
test για όλους.

- Να μας πει τι έχει κάνει για την στήριξη των δο-
μών Πρωτοβάθμιας Υγείας που έχουν εγκαταλει-
φθεί εντελώς και αποψιλώθηκαν από προσωπικό; 
Πού είναι οι κινητές ομάδες Υγείας του ΕΟΔΥ που 
θα κατέκλυζαν τις γειτονιές για τεστ, όπως έγινε με 
επιτυχία από το καλοκαίρι του 2021 στη Γαλλία; 

Εξάλλου, το κύμα της ακρίβειας δεν επιτρέπει  
στο μέσο πολίτη, τους εργαζόμενους και τις οικο-
γένειές τους να διαθέτουν εκατοντάδες Ευρώ για τη 
διενέργεια αξιόπιστων μοριακών τεστ.

Και σε αυτή την περίπτωση, όπως και το κα-
λοκαίρι στις φωτιές, η κοινωνία αποδεικνύει ότι 
συναισθάνεται την κρισιμότητα των στιγμών και 
παλεύει μόνη της να προστατευθεί μέσα από την 
ατομική προστασία, αλλά και την κοινωνική αλλη-
λεγγύη. 

Δυστυχώς, όμως, έχει μια κυβέρνηση που δεν 
έχει καμία συναίσθηση της δικής της ευθύνης απέ-
ναντι στους πολίτες της χώρας, υπηρετώντας την 
ίδια στιγμή με συνέπεια ιδιωτικά οικονομικά συμ-
φέροντα στο χώρο της υγείας και όχι μόνο.  

Είναι καιρός να πάρουμε πίσω τη ζωή μας και 
της αξιοπρέπειά μας.

Και να κάνουμε μια νέα αρχή. Είναι θέμα ζωής.

Τι είπαν Κόλλιας και Λυκουρέντζος
Στον απόηχο των αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν από τον 
ΕΛΓΑ στους παραγωγούς για τις ζημιές που προκάλεσε ο παγετός 
της περασμένης άνοιξης, ακολουθούν οι καταβολές για τις αποζη-
μιώσεις σε όσους αγρότες υπέστησαν πλήγμα από το παρατεταμέ-
νο κύμα καύσωνα και τις υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού.
Ο Βουλευτής Νέας Δημοκρατίας του Ν. Κορινθίας, κ. Κώστας 
Κόλλιας, σε σειρά επαφών που έχει πραγματοποιήσει το τελευταίο 
διάστημα με παράγοντες του ΕΛΓΑ, έκανε τις εξής δηλώσεις:
«Καταρχάς, οφείλω να χαιρετίσω την ευαισθησία και το ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον με το οποίο η Κυβέρνηση, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, 
αλλά και το Υπουργείο προσέγγισαν το θέμα της καταβολής των απο-
ζημιώσεων στους αγρότες που επλήγησαν τόσο από τον παγετό της 
Άνοιξης 2021 όσο και από τον καύσωνα που ακολούθησε. Επιπλέον, 
θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου και απέναντι στον αξιότιμο 
Πρόεδρο του ΕΛΓΑ, κ. Ανδρέα Λυκουρέντζο, για τα άμεσα αντανα-
κλαστικά του ίδιου καθώς και του προσωπικού του ΕΛΓΑ απέναντι σε 
μια τόσο κρίσιμη συγκυρία για τους παραγωγούς μας.
Μετά τις πληρωμές υπολοίπων προκαταβολών και τις εξοφλήσεις 
που έλαβαν χώρα στις 7 και 23 Δεκεμβρίου, επικοινώνησα με τη 
Διοίκηση του ΕΛΓΑ Πάτρας καθώς και με στελέχη των αρμόδιων 
διευθύνσεων πληρωμών στις κεντρικές υπηρεσίες του Οργανισμού, 
προκειμένου να ενημερωθώ για την πορεία της καταβολής των απο-
ζημιώσεων για τις ζημιές από καύσωνα στους αγρότες της Κορινθίας.
Το θέμα με έχει απασχολήσει ιδιαιτέρως, καθώς οι δυσμενέστατες 
επιπτώσεις που έχει προξενήσει ο καύσωνας στον αγροτικό κόσμο 
είναι κάτι παραπάνω από ορατές. Οι απαντήσεις που έλαβα είναι 
εξαιρετικά θετικές και επιβεβαιώνουν την θέση του ΕΛΓΑ ότι οι 
οφειλόμενες αποζημιώσεις πρέπει να καταβάλλονται το ταχύτε-
ρο δυνατό. Όλοι τους με διαβεβαίωσαν ότι οι πληρωμές για τις 
αποζημιώσεις από καύσωνα έχουν ήδη ξεκινήσει και μέχρι τα τέλη 
Ιανουαρίου καταβάλλεται μεγάλη προσπάθεια ώστε να έχει πληρωθεί 
το μεγαλύτερο ποσοστό επί των συνολικών αποζημιώσεων.
Με χαροποιεί ιδιαιτέρως το ότι για πρώτη φορά, και κάτω από τις 
πρωτόγνωρες συνθήκες που βιώνουμε, ο ΕΛΓΑ ανταποκρίνεται 
απόλυτα στο θεσμικό του ρόλο, πραγματοποιώντας πιστώσεις ύψους 
300 εκατ. ευρώ, τη στιγμή που ο προϋπολογισμός του κυμαίνεται στα 
135 εκατ. ευρώ.
Είναι πολύ σημαντικό ότι χάρη στον ιδιαίτερο ζήλο και την ευαισθησία 
που επιδεικνύει η Κυβέρνηση καθώς και η ηγεσία του ΕΛΓΑ, 
κάμπτεται επιτέλους το παλιό καθεστώς των καθυστερήσεων και 
παρέχεται πλέον η αυτονόητη άμεση και έγκαιρη στήριξη στους 
αγρότες μας».

ΑΠΟΖΗΜΙΏΣΕΙΣ ΕΛΓΑ
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ΝΕ ΚΙΝΑΛ Κορινθίας: Απολογισμός για το 2021
Δέσμευση μας να είμαστε δίπλα στους πολίτες της Κορινθίας να αναδεικνύουμε προβλήματα, λάθη 

και παραλείψεις σε κυβερνητικές πολιτικές και πάνω απ’ όλα να προτείνουμε – δίνουμε λύσεις, 
σημειώνεται στην κατακλείδα του απολογισμού

Τον απολογισμό της για το 2021 παρουσίασε 
η Νομαρχιακή Επιτροπή ΚΙΝΑΛ Κορινθίας σημειώ-
νοντας χαρακτηριστικά στον πρόλογο πώς: «Πριν 
λίγες ημέρες έφυγε άλλη μια δύσκολη χρονιά παν-
δημίας. Το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής με υπεύθυνη 
στάση και σωρεία πρωτοβουλιών, προτάσεων και 
παρεμβάσεων προσπάθησε να δώσει λύσεις στα 
καθημερινά προβλήματα και προοπτική στη χώρα 
και συνεχίζει να προσπαθεί καθημερινά για να μεί-
νει όρθια η κοινωνία και ζωντανή η οικονομία».

Αναλυτικά ο απολογισμός δράσεων ανα-
φέρει:

«Σε επίπεδο νομού πολλές ήταν οι συναντήσεις 
με εκπροσώπους θεσμών, δομών, συνεταιρισμών, 
εργατικών κέντρων, αγροτών, φορέων της αγοράς, 
επιχειρηματιών και εργαζομένων. Κάνοντας έναν 
γρήγορο απολογισμό, οι δράσεις που ξεχωρίζουμε 
από το 2021 είναι οι τρείς επισκέψεις κλιμα-
κίων στις δομές εκπαίδευσης, στους επιστη-
μονικούς φορείς της Κορινθίας και φυσικά στα 
φλεγόμενα Γεράνεια που συνοδεύτηκαν και από 
μια σειρά ενεργειών για τις αποκαταστάσεις των 
ζημιών.

Επίσης, οι δύο τηλεδιασκέψεις που διοργα-
νώσαμε για τη στήριξη των επιχειρήσεων εστί-
ασης του Νομού και για το ταμείο ανάκαμψης 
και την αξιοποίησή του στην Κορινθία. Η Ερώτηση 
στην Ευρωβουλή για την αποκατάσταση της ζη-
μιάς στην Λίμνη Στυμφαλία και ο διψήφιος αριθ-
μός Ερωτήσεων στη Βουλή για την ανάδειξη το-
πικών θεμάτων – προβλημάτων και την εύρεση 
λύσεων, σχετικά με τα προβλήματα στις δομές 
υγείας της Κορινθίας, στη διώρυγα της Κορίν-
θου, στην προστασία του πολίτη, στην ενίσχυ-
ση αγροτών και τοπικών προϊόντων, στο θέμα 
της βιωσιμότητας του Καζίνο Λουτρακίου που 
απασχολεί περισσότερους από 1200 εργαζομέ-
νους και στους δασικούς χάρτες της Κορινθίας.

Τονίζουμε την άριστη συνεργασία μας με 
την κοινοβουλευτική ομάδα του Κινήματος 
Αλλαγής και τον Ευρωβουλευτή και σημερινό 
Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής Νίκο 
Ανδρουλάκη που κάλυψε την απουσία Βουλευτή 
στον Νομό.

Όσον αφορά στις δράσεις μας, Κλιμάκιο του 
Κινήματος Αλλαγής με επικεφαλής τον Βουλευτή 
και Τομεάρχη προστασίας του Πολίτη Γ. Καμίνη, 
παρουσία του Γραμματέα του τομέα Πολιτικής Προ-
στασίας Π. Καρκατσούλη και του Γραμματέα της 
Ν.Ε. Κορινθίας Δ. Αγγελόπουλου επισκέφτηκε 
τα φλεγόμενα Γεράνεια. Στη συνέχεια, κατατέθηκε 
Ερώτηση στη Βουλή τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι 
χρειάζεται πρόληψη για την αντιμετώπιση των πυρ-
καγιών και επισημαίνοντας ότι η περιοχή πρέπει να 
κηρυχθεί αναδασωτέα, να μην γίνει αλλαγή χρήσης 
γης, να αποτυπωθεί η ισχύουσα χρήση στους τελι-
κούς δασικούς χάρτες, να γίνουν αντιπλημμυρικά 
έργα και να γίνει πλήρη αποκατάσταση των ζημιών. 
Επιπλέον, για το περιβάλλον και τις καταστροφικές 
πυρκαγιές που έπληξαν τα Γεράνεια διοργανώθη-
κε εκδήλωση στον Σχίνο Κορινθίας από το Δίκτυο 
Πράσινος Κόσμος και την περιφερειακής παράταξη 
«Πράσινη Πελοπόννησος» με την συμμετοχή της 
αείμνηστης Προέδρου μας Φ. Γεννηματά.

Κλιμάκιο του Κινήματος Αλλαγής με επικεφα-
λής τη Βουλευτή Δράμας και Τομεάρχη Παιδείας 
και Θρησκευμάτων Χαρά Κεφαλίδου επισκέφτηκε 
την Κόρινθο και συναντήθηκε με τον Πρύτα-
νη του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, τους 
διευθυντές των διευθύνσεων πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Κορινθίας, τη διοί-
κηση του κοινωνικού φροντιστηρίου Κορίνθου, τον 

διευθυντή του 1ου ΕΠΑΛ Λουτρακίου και στελέχη 
– εκπαιδευτικούς του Κινήματος Αλλαγής από την 
Κορινθία. Συζητήσαμε για τα προβλήματα και τις 
εκπαιδευτικές ανάγκες της Κορινθίας και παρου-
σιάσαμε τις δικές μας προτάσεις τονίζοντας μεταξύ 
άλλων την ανάγκη στήριξης του δημόσιου σχολείο, 
άμβλυνσης των επιπτώσεων της πανδημίας, της 
ψυχολογικής υποστήριξης των μαθητών από ει-
δικούς και της κάλυψης των μαθησιακών κενών. 
Στη συνέχεια το κλιμάκιο επισκέφτηκε την Ι. 
Μητρόπολη Κορίνθου. Ο Σεβ. Μητροπολίτης κ. 
Διονύσιος μας υποδέχθηκε θερμά, συζητήσαμε για 
θρησκευτικά, πολιτικά, κοινωνικά ζητήματα, για την 
τρέχουσα επικαιρότητα και μας ενημέρωσε για το 
πολύ σημαντικό κοινωνικό και φιλανθρωπικό έργο 
της εκκλησίας.

Κλιμάκιο του Κινήματος Αλλαγής με επικεφαλής 
τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο Κώστα Σκαν-
δαλίδη, συνοδευόμενο από τον Τομεάρχη Υγείας 
και Βουλευτή Αργολίδας του Κινήματος Αλλαγής 
Ανδρέα Πουλά, συναντήθηκε με επιστημονικούς 
φορείς της Κορινθίας. Πιο συγκεκριμένα, συνα-
ντηθήκαμε με τους προέδρους του Ιατρικού 
Συλλόγου, του Οδοντιατρικού Συλλόγου, και 
του Φαρμακευτικού Συλλόγου, την Πρόεδρο 
και το ΔΣ του Δικηγορικού Συλλόγου Κορίνθου, τον 
Πρόεδρο του ΤΕΕ Κορινθίας, εκπροσώπους του Οι-
κονομικού Επιμελητηρίου της ΓΕΩΤ.Ε.Ε., της ΕΕΤΕΜ 
Κορινθίας και τους εκπρόσωπους ελληνικής εται-
ρείας που απασχολεί μεγάλο αριθμό επιστημονικού 
προσωπικού και έχει και τμήμα έρευνας και τεχνο-
λογίας. Στον παραγωγικό διάλογο που ακολούθησε 
ακούσαμε αιτήματα, παραλάβαμε υπομνήματα για 
τα οποία έχουμε ήδη προβεί σε ενέργειες και πα-
ρουσιάστηκαν οι θέσεις και οι πρωτοβουλίες του 
Κινήματος Αλλαγής με προτάσεις και πλήθος Ερω-
τήσεων στη Βουλή για την Κορινθία.

Πραγματοποιήσαμε τηλεδιάσκεψη με θέμα την 
ανάγκη στήριξης των επιχειρήσεων εστίασης, με τη 
συμμετοχή του τομεάρχη Ανάπτυξης & Επενδύσε-
ων και σημερινού επικεφαλής της Κοινοβουλευτι-
κής μας Ομάδας Μ. Κατρίνη, με τη συμμετοχή του 
προέδρου της ΟΕΒΕ Κορινθίας, εκπροσώπου 

του ΣΕΓΕΣ Κορινθίας και επιχειρηματιών της εστί-
ασης από τον Νομό. Ακούσαμε τις αγωνίες τους, τα 
προβλήματα τους, τις προτάσεις τους, μάλιστα εντά-
ξαμε πολλές από αυτές στο πρόγραμμά μας μαζί με 
τις προτάσεις που είχαμε ήδη καταθέσει στην κυ-
βέρνηση για να στηριχθούν άμεσα, με σχέδιο και με 
κάθε δυνατό τρόπο οι επιχειρήσεις της εστίασης και 
οι χιλιάδες εργαζόμενοι σε αυτές.

Επιπλέον πραγματοποιήσαμε τηλεδιάσκεψη - 
συζήτηση με κοινωνικούς και παραγωγικούς 
φορείς του νομού μας και θέμα το Ταμείο Ανά-
καμψης και την αξιοποίηση του στην Κορινθία με 
τη συμμετοχή του Γραμματέα της ΚΠΕ του Κινήμα-
τος Αλλαγής Μ. Χριστοδουλάκης και του Γραμμα-
τέα Μικρομεσαίας Επιχειρηματικότητας Στέφανου 
Κομνηνού, του Αντιπεριφερειάρχη Κορινθίας, Δη-
μάρχων, προέδρων των επιμελητηρίων Πελοπον-
νήσου και Κορινθίας, του ΤΕΕ Κορινθίας, της ΟΕΒΕ 
Κορινθίας, εμπορικών – βιοτεχνικών συλλόγων 
Κορινθίας, του συλλόγου ξενοδόχων, εργατικών 
κέντρων, ΕΑΣ, συλλόγων εστίασης και εκπροσώ-
που του ΟΕΕ.

Επίσης, κατατέθηκαν Ερωτήσεις που ανέδει-
ξαν θέματα και πρότειναν λύσεις σχετικά με ζητήμα-
τα της Κορινθίας. Αρχικά, μία ακόμα Ερώτηση κατα-
τέθηκε στη Βουλή από τον Βουλευτή Αργολίδας και 
τομεάρχη Υγείας του Κινήματος Αλλαγής Α. Πουλά 
αναφορικά με τις σοβαρές οι ελλείψεις σε 
γιατρούς στο Νοσοκομείο Κορίνθου (Πνευ-
μονολόγοι – Παθολόγοι) και σε γιατρούς, 
νοσηλευτικό προσωπικό και προσωπικό καθα-
ριότητας στην ΠΦΥ. Παρόλο που με συνεχόμενες 
Ερωτήσεις στη Βουλή είχαμε επισημάνει έγκαιρα τα 
προβλήματα και τις ελλείψεις στις δομές υγείας της 
Κορινθίας, η Κυβέρνηση αποδείχθηκε ανεπαρκής 
στο να δώσει τις απαιτούμενες λύσεις.

Επιπλέον, κατατέθηκε Ερώτηση στη Βουλή για 
την καθυστερημένη και ανεπαρκή αντίδραση της 
κυβέρνησης στα προβλήματα της διώρυγας της Κο-
ρίνθου αναδεικνύοντας τις τεράστιες ευθύνες των 
Κυβερνήσεων ΝΔ και Σύριζα που τα τελευταία έξι 
χρόνια απέφυγαν και αμέλησαν να κάνουν τις ανα-
γκαίες παρεμβάσεις. Με 17 ερωτήματα αναδεί-

ξαμε τα ελλιπή έως ανύπαρκτα μέτρα ασφα-
λείας, την εγκατάλειψη της διώρυγας και της 
περιουσίας της, τα δικαιώματα των εργαζομένων 
που πρέπει να προστατευθούν και φυσικά αναφερ-
θήκαμε στην προοπτική της διώρυγας και στα έργα 
που πρέπει να γίνουν.

Με Ερώτηση στη Βουλή αναδείξαμε την Κυ-
βερνητική Ανεπάρκεια στην προστασία του 
πολίτη μετά από σωρεία κλοπών στο δήμο Βέλου- 
Βόχας που έγιναν στην περιοχή Ράπτη Ζευγολατιού 
και αφορούσαν αγροτικό εξοπλισμό και μία ολό-
κληρη βιομηχανική εγκατάσταση. Τονίζεται ότι μετά 
τις ενέργειές μας εντατικοποιήθηκαν οι έλεγχοι της 
αστυνομίας στον Νομό.

Επίσης, ύστερα από τηλεδιάσκεψη με επικεφα-
λής δημοτικών συνδυασμών της αντιπολίτευσης 
του δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεο-
δώρων και συνάντηση με εκπροσώπους των 
εργαζομένων του Καζίνο Λουτρακίου κατατέ-
θηκε σχετική Ερώτηση στη Βουλή αναφορικά με 
την εξυγίανση της επιχείρησης και τη στήριξη των 
εργαζομένων.

Πολλές Ερωτήσεις κατατέθηκαν για την ανά-
γκη στήριξης - ενίσχυσης των αγροτών, έγκαι-
ρης εκτίμηση των ζημιών από φωτιές, καύσωνα και 
παγετό, γρήγορης πληρωμής των αποζημιώσεων, 
για την ανάγκη εκσυγχρονισμού και ενδυνάμωσης 
του συστήματος ασφάλισης, για καθυστερήσεις που 
παρατηρήθηκαν στην όλη διαδικασία εκτιμήσεων 
– αποζημιώσεων και φυσικά για την στήριξη προϊό-
ντων, παραγωγών και επιχειρήσεων της περιοχής μας 
(Κορινθιακή Σταφίδα- αμπελοοινοικός τομέας, κ.α.).

Ερώτηση στη Βουλή κατατέθηκε και για τα προ-
βλήματα που παρουσιάστηκαν με τους δασικούς 
χάρτες της Κορινθίας και ζητήθηκε από την Κυβέρ-
νηση να αναλάβει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για 
την επίλυσή τους. 

Επιπλέον, κατατέθηκε Ερώτηση στην Ευρω-
παϊκή Επιτροπή από τον Ευρωβουλευτή και 
σημερινό Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος 
Αλλαγής Νίκο Ανδρουλάκη για τις δυνατό-
τητες χρηματοδότησης για την αποκατάστα-
ση της ζημιάς που έχει προκληθεί στη λίμνη 
Στυμφαλία από την πυρκαγιά και για την διασφά-
λιση προστασίας του Βιότοπου της Λίμνης. Από την 
απάντηση του Ευρωπαϊκού Επιτρόπου κ. Σινκέβι-
τσιους προέκυψαν τεράστιες ευθύνες των ελληνι-
κών κυβερνήσεων ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ, τα τελευταία 7 
χρόνια, αναφορικά με την προστασία και τη διαχεί-
ριση της λίμνης Στυμφαλίας και του βιότοπού της.

Τέλος, στο πλαίσιο της κοινωνικής δράσης του 
ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, αντιπροσωπεία 
της Νομαρχιακής Επιτροπής Κορινθίας επι-
σκέφτηκε το «Χαμόγελο του Παιδιού» στις 
εγκαταστάσεις του στην Αρχαία Κόρινθο σε μια 
προσπάθεια έμπρακτης στήριξης του οργανισμού 
και κάλυψης βασικών αναγκών του.

Φυσικά σε όλες αυτές τις δράσεις τηρήθηκαν 
όλα τα μέτρα προστασίας κατά του covid – 19. 
Νιώθουμε την ανάγκη να ευχαριστήσουμε για 
μία ακόμη φορά τους εθελοντές που μας βο-
ήθησαν στην διαδικασία εκλογής νέου Προέ-
δρου στελεχώνοντας τα 10 Εκλογικά Κέντρα (11 
εκλογικά τμήματα) που λειτούργησαν στον Νομό. 
Μια δύσκολη χρονιά έφυγε, μια νέα δύσκο-
λη χρονιά ήρθε. Δέσμευση μας να είμαστε δίπλα 
στους πολίτες της Κορινθίας να αναδεικνύουμε 
προβλήματα, λάθη και παραλείψεις σε κυβερνητι-
κές πολιτικές και πάνω απ’ όλα να προτείνουμε 
- δίνουμε λύσεις. Η ΝΕ Κορινθίας σας εύχεται 
καλή χρονιά με υγεία, δύναμη και ελπίδα», 
καταλήγει.



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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5ΠΟΛΙΤΏΝ
Γνώμη Περιφέρεια

Νέα αντιπεριφερειάρχης Κορινθίας 
η Αθηνά Κόρκα

Α
νακοινώθηκαν από την Περιφέρεια Πελο-
ποννήσου οι νέοι χωρικοί και θεματικοί 
αντιπεριφερειάρχες τους οποίους όρισε με 
σχετικές αποφάσεις του ο περιφερειάρχης 

Παναγιώτης Νίκας. Συγκεκριμένα, ως χωρικοί αντι-
περιφερειάρχες ορίστηκαν, Αργολίδας Δημήτρης 
Σχοινοχωρίτης, Αρκαδίας Μανώλης Σκαντζός, Κο-
ρινθίας Αθηνά Κόρκα, Λακωνίας Νίκωνας Τζινιέ-
ρης και Μεσσηνίας Βασίλης Καπέλιος.

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΕΣ
Θεματικοί αντιπεριφερειάρχες ορίστηκαν:

• Θεόδωρος Βερούτης, Υποδομών και Μεταφορών
• Αννα Καλογεροπούλου, Τουρισμού και Πολιτι-

σμού
• Ανδρέας Τσουκαλάς, Περιβάλλοντος
• Στάθης Αναστασόπουλος, Πρωτογενούς Τομέα
• Χάρης Βυτινιώτης, Ανάπτυξης και Ευρωπαϊ-

κών Προγραμμάτων
• Αγγελος Χρονάς, Υγείας
• Τάσος Γκιολής, Πρόνοιας και Αλληλεγγύης
• Χρήστος Λαμπρόπουλος Διοικητικού, Οικονομι-

κού, Εκπαιδευτικών, Οργανωτικών Θεμάτων και 
Δίκαιης Μετάβασης Μεγαλόπολης / αναπληρωτής 
περιφερειάρχη για το 2022
Επίσης, θυμίζουμε ότι την Κυριακή 9 Ιανουαρίου 

2022 εκλέχθηκε και το νέο προεδρείο του Περιφερει-
ακού Συμβουλίου. Νέος πρόεδρος του Περιφερειακού 
Συμβουλίου εξελέγη ο Γιάννης Μαλτέζος, μοναδικός 
υποψήφιος από τον συνδυασμό της περιφερειακής 

Αρχής. Αντιπρόεδρος εξελέγη η Αντωνία Μπούζα από 
τον συνδυασμό της μείζονος αντιπολίτευσης και γραμ-
ματέας η Τζένη Δημητρακοπούλου από τον συνδυα-
σμό “Νέοι Δρόμοι για την Πελοπόννησο”.

Δήλωση της Αθηνάς Κόρκα
«Αισθάνομαι πρώτιστα την ανάγκη, να ευχαριστήσω 

θερμά τον Περιφερειάρχη κ. Παναγιώτη Νίκα», ανέ-
φερε η κα Κόρκα σε γραπτή δήλωσή της στα κοινω-
νικά δίκτυα. Και συμπλήρωσε: «Η ανακοίνωση του 
ονόματος μου, για τη θέση του Χωρικού Αντιπεριφε-

ρειάρχη στην Π.Ε. Κορινθίας, είναι μεγάλη τιμή αλλά 
και μεγάλη θεσμική ευθύνη. Είναι σημαντικό το έργο 
που πραγματοποιείται στην Π.Ε. Κορινθίας. 

Στόχος μου είναι να φανώ αντάξια των προσδοκιών 
της θέσης και των αρμοδιοτήτων που αναλαμβάνω. 

Θέλω επίσης να ευχαριστήσω τον κ.  Περιφερει-
άρχη, τους συναδέλφους μου Χωρικούς και Θεματι-
κούς  Αντιπεριφερειάρχες, τις Εφορίες Αρχαιοτήτων 
και τους υπηρεσιακούς παράγοντες, για την έως τώρα 
συνεργασία μας στον τομέα Παιδείας και Πολιτισμού 
Πελοποννήσου», κατέληξε.

Διαδέχεται τον Τάσο Γκιολή στην έδρα του χωρικού αντιπεριφερειάρχη • Πρόνοιας 
και Αλληλεγγύης ο Τάσος Γκιολής • Ανάπτυξης και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων 

ο Χάρης Βυτινιώτης
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pangefston2021@gmail.com

pangefston

πλησίον Αγ. Σωτήρος, Περιγιάλι

pangefston

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

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

Περιφερειακά Νέα

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες 
διαγράμμισης στο οδικό δίκτυο της 
περιοχής του Ισθμού

Ολοκληρώθηκαν τις προηγούμενες ημέρες οι εργασίες 
διαγράμμισης στο οδικό δίκτυο της περιοχής του Ισθμού 
της Κορίνθου, που υλοποιεί η Π.Ε. Κορινθίας.

Τις εν λόγω εργασίες, που γίνονται στο πλαίσιο εργολα-
βίας προϋπολογισμού 660.000 ευρώ με αντικείμενο την 
σήμανση και την ασφάλεια του οδικού δικτύου της Περι-
φερειακής Ενότητας, επιθεώρησε ο αντιπεριφερειάρχης 
Τάσος Γκιολής, συνοδευόμενος από στελέχη της Διεύθυν-
σης Τεχνικών Εργων της Π.Ε. Κορινθίας.

Επίσκεψη του περιφερειάρχη 
Πελοποννήσου Π. Νίκα στην δομή 

φιλοξενίας μεταναστών στην Κόρινθο

Την δομή φιλοξενίας μεταναστών στην Κό-
ρινθο επισκέφθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης 
29 Δεκεμβρίου, ο περιφερειάρχης Πελοποννή-
σου Παναγιώτης Νίκας.

Ο περιφερειάρχης είχε συνάντηση με τον δι-
οικητή της Δομής Κορίνθου Λεωνίδα Κολαΐτη 
από τον οποίον ενημερώθηκε για την λειτουρ-
γία της -στην οποία έχει συνδράμει η Περιφέ-
ρεια, καθώς τον περασμένο Φεβρουάριο διέ-
θεσε δύο οικίσκους βαρέος τύπου ως αίθουσες 
διδασκαλίας για το νηπιαγωγείο των παιδιών 
που φιλοξενούνται στην εν λόγω δομή.

Η δομή της Κορίνθου φιλοξενεί αυτή την 

εποχή περί τα 500 άτομα συνολικά, πολλά από 
τα οποία πάντως αναμένεται ότι σύντομα θα 
αναχωρήσουν, καθώς έχουν ολοκληρωθεί οι 
σχετικές διαδικασίες.

Στα παιδιά της δομής δόθηκαν δώρα από τον 
περιφερειάρχη, τον οποίον στην σημερινή του 
επίσκεψη συνόδευαν μεταξύ άλλων, ο αντιπε-
ριφερειάρχης Κορινθίας Τάσος Γκιολής και οι 
θεματικοί του ομόλογοι Χάρης Βυτινιώτης και 
Αθηνά Κόρκα, όπως επίσης από ο εντεταλμέ-
νος περιφερειακός σύμβουλος Γιώργος Οικο-
νόμου και ο διευθύνοντας σύμβουλος της “Πε-
λοπόννησος” Α.Ε. Σωτήρης Μουρίκης.



ΓΥΡΙΣΤΕ ΣΕΛΙΔΑ

Υπάρχει Ελπίδα!

Λένα Παμπούκη: «Θεώρησα ότι είχα χρέος»
Η κυρία Παμπούκη στις σύ-

ντομες δηλώσεις της μετά την 
απονομή της τιμητικής πλακέτας 
επανέλαβε την προτροπή του 
Διευθυντή του Κέντρου Υγείας 
Κιάτου και ευχήθηκε να βρε-
θούν κι άλλοι ευαισθητοποιημέ-
νοι πολίτες και να ενισχύσουν με 
δωρεές, «αυτά που το Κράτος θα 
έπρεπε να έχει προβλέψει πολύ 
καιρό πριν», όπως χαρακτηριστι-
κά υπογράμμισε. «Η πρωτοβάθ-
μια υγεία, όπως και η εκπαίδευση» 
τόνισε η κυρία Παμπούκη, «είναι 
πάρα πολύ σημαντικά». Εν συνε-
χεία εξήγησε ότι «επειδή προέρ-
χομαι από ιατρική οικογένεια και 
περιβαλλόμουν πάντοτε από πολύ 
καλούς ιατρούς, επιστήμονες, 
καθηγητές Πανεπιστημίου – τον 
συμπατριώτη μας, τον Κωνστα-

ντίνο Χωρέμη – ο νονός μου ήταν 
ο Γιώργος Ιωακείμογλου καθη-
γητής Φαρμακολογίας, ο πατέρας 
μου ήταν Καθηγητής Νευρολογί-
ας-Ψυχιατρικής, και αυτούς θα 

ήθελα να τιμήσω. Και την μητέρα 
μου, που ήταν γιατρός, στη μνήμη 
των δύο παιδιών μου, του Νικό-
λα και της Ειρήνης και του πατέρα 
τους, του Γιάννου Κρανιδιώτη. Έτσι 
λοιπόν αποφάσισα πριν ένα χρόνο 
να προχωρήσω σε αυτή τη δωρεά, 
γιατί θεώρησα ότι είχα ως χρέ-
ος μου, ως πολίτης εξαιρετικά 
ευαισθητοποιημένος αυτού του 
τόπου, να προχωρήσω σε όλο 
αυτό. Και στα μηχανήματα, που 
ευτυχώς ήρθαν το Μάρτιο, αλλά 
και στο ασθενοφόρο που ήρθε 
τώρα. Ας γίνει παράδειγμα σε 
συντοπίτες μας κι όχι μόνο Κορίν-
θιους, Πελοποννήσιους, Ελλαδί-
τες, απανταχού των Ελλήνων, να 
προβούν σε κάποια παρόμοια ή 
άλλη, κατά τις ανάγκες του τόπου 
πάντα, κίνηση και προσφορά». 

Η δωρεά της κυρίας Ελένης Παμπούκη στο Κέντρο Υγείας Κιάτου, μια κίνηση ανθρωπιάς, 
αλτρουϊσμού, αλληλεγγύης και κοινωνικής ενσυναίσθησης χάραξε με φως και ελπίδα 

την αυγή του νέου έτους – «Όαση μέσα στην υγειονομική και οικονομική κρίση»,  
χαρακτήρισε την κίνηση ο δήμαρχος Σικυωνίων Σπύρος Σταματόπουλος
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Τ
α τελευταία χρόνια υπάρχει μια κυνική πλευ-
ρά της κοινωνίας και του κόσμου που υπερ-
προβάλλεται: Νοικοκυραίοι που κοιτάζουν 
τις δουλειές τους, αδιαφορούν επιδεικτικά 
για την τύχη κάθε συνανθρώπου τους και για 

οτιδήποτε σκιάζει το καλογυαλισμένο λούστρο της 
επίπλαστης ευτυχίας τους, διότι “δεν είναι δική τους 
δουλειά” και επειδή φυσικά “ε, δεν θα σώσουν αυ-
τοί τον κόσμο”. 

Μέσα αυτό το ιδιότυπο νέο σύστημα “αξιών”, ευτυ-
χώς, υπάρχουν άνθρωποι που με τις πράξεις τους, 
χαράσσουν ένα μονοπάτι με φως, συντρίβοντας με 
δύναμη τον κυνισμό και την ψυχρότητα και γεμί-
ζοντας ελπίδες και δύναμη τις ψυχές εκείνων που 
πιστεύουν ότι η αλληλεγγύη και η ανθρωπιά κατοι-
κούν ακόμη σ’ αυτόν τον Κόσμο. 

Ένας τέτοιος άνθρωπος αναμφισβήτητα είναι η κυ-
ρία Λένα Παμπούκη, από το Κιάτο, η οποία αθόρυβα 
εδώ και ένα χρόνο, κίνησε όλες τις διαδικασίες, υπε-
ρέβη κάθε γραφειοκρατικό εμπόδιο και ολοκλήρωσε 
μια γενναία δωρεά προς το Κέντρο Υγείας Κιάτου: 
Ένα ολοκαίνουργιο πλήρως εξοπλισμένο ασθενοφό-
ρο και επιπλέον μηχανήματα ιατροτεχνολογικού 
εξοπλισμού.

Η δωρεά έγινε στη μνήμη των γονέων, του συζύ-
γου και των παιδιών της κυρίας Παμπούκη και ειδι-
κά για το ασθενοφόρο περιλαμβάνει τον δεσμευτικό 
όρο να ανήκει μεν στο στόλο του ΕΚΑΒ αλλά να έχει 
αποκλειστική έδρα το Κιάτο.

Στην λιτή τελετή παράδοσης του ασθενοφόρου, 
την Πέμπτη 30 Δεκεμβρίου 2021 στο Κέντρο Υγείας 
Κιάτου, το παρόν έδωσαν ο Διευθυντής του Κ.Υ. Κιά-
του κ. Νικόλαος Χρυσικός, ο Υποδιευθυντής του Κ.Υ. 
Κιάτου κ. Νικόλαος Κοκιόπουλος, ο Διευθυντής του 
Κ.Υ. Ξυλοκάστρου κ. Θεόδωρος Λυγερός, ο Υπεύθυ-
νος του τομέα ΕΚΑΒ Κορίνθου κ. Νικόλαος Σαϊσανάς, 
ο Δήμαρχος Σικυωνίων κ. Σπύρος Σταματόπουλος, ο 
Αντιδήμαρχος Βέλου Βόχας κ. Νίκος Ρόζος, διασώ-
στες και γιατροί του Κ.Υ. Κιάτου.

Ευχαριστίες του Δ/ντή του Κέντρου Υγείας
Ο κ. Χρυσικός στις δηλώσεις του αναφέρθηκε ανα-

λυτικά στη δωρεά της κυρίας Παμπούκη, που συνί-
σταται σε τέσσερα αντικείμενα μεγάλης «οικονομικής 
αλλά και υγειονομικής αξίας» όπως τόνισε. «Είναι» 
εξήγησε «ένα ασθενοφόρο το οποίο παραλάβαμε 
μόλις τώρα, είναι ένας υπερηχοτομογράφος και δύο 
καρδιογράφοι, που καλύπτουν καθημερινές ανάγκες 
του Κέντρου Υγείας». Ο κ. Χρυσικός ευχαρίστησε την 
κυρία Παμπούκη για την προσφορά της και της απέ-
νειμε εκ μέρους του Κέντρου Υγείας Κιάτου τιμητική 
πλακέτα. Ο Διευθυντής του Κέντρου Υγείας δεν παρέ-
λειψε να ευχαριστήσει και τους δύο δημάρχους Σικυ-
ωνίων Σπύρο Σταματόπουλου, ο οποίος ήταν παρών 

και Βέλου-Βόχας Αννίβα Παπακυριάκο τον οποίον 
εκπροσωπούσε ο αντιδήμαρχος Νίκος Ρόζος για την 
αμέριστη βοήθειά τους στο νοσηλευτικό ίδρυμα, όπο-
τε τους ζητηθεί. 

Σπύρος Σταματόπουλος: «Όαση μέσα στην 
υγειονομική και οικονομική κρίση»

Στην τελετή όπως είπαμε, παραβρέθηκε ο δήμαρ-
χος Σικυωνίων Σπύρος Σταματόπουλος ο οποίος, 
εκπροσωπώντας τόσο το δήμο όσο και την τοπική 
κοινωνία, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του στην 
δωρήτρια. Ο κ. Σταματόπουλος στις σύντομες δη-
λώσεις του ευχαρίστησε την κυρία Λένα Παμπούκη 



ΔΕΥΤΕΡΑ 10  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022 ΠΟΛΙΤΏΝ
Γνώμη8

 

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

ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΧΡ. ΦΩΤΙΟΣ
Θ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 44 – ΒΡΑΧΑΤΙ

ΤΗΛ. 6973 241 844

για τη δωρεά, η οποία όπως είπε μπο-
ρεί να γίνει παράδειγμα προς μίμηση, 
ώστε να υπάρξουν κι άλλες ανάλογες 
κινήσεις. «Ο δήμος» τόνισε ο Σπύρος 
Σταματόπουλος «θα τιμήσει αυτή την 
προσφορά σας στην τοπική κοινωνία, 
όπως κάνουμε με όλους τους δωρητές 
και ευεργέτες, όταν βέβαια το επιτρέψουν 
οι υγειονομικές συνθήκες», συμπλήρω-
σε. Αναφερόμενος στο αντικείμενο της 
δωρεάς ο δήμαρχος Σικυωνίων τόνισε 
ότι είναι «υψίστης σημασίας για το Κέ-
ντρο Υγείας Κιάτου και για την πρω-
τοβάθμια φροντίδα υγείας».

Ειδικότερα, ο Σπύρος Σταματόπου-
λος έθιξε και το ρόλο της τοπικής 
αυτοδιοίκησης και συγκεκριμένα του 
δήμου Σικυωνίων στην υποστήριξη 
της πρωτοβάθμιας υγείας τονίζοντας 
πως γίνεται ό,τι είναι το καλύτερο δυνα-
τόν εξασφαλίζοντας μάλιστα και τη συ-
νεργασία της Περιφέρειας σε αυτή την 
προσπάθεια. «Ανακαινίστηκε το Κέντρο 
Υγείας Κιάτου», είπε, «ανακαινίστηκε 
το Κέντρο Υγείας Γκούρας και ολοκλη-
ρώνεται το Πολυδύναμο Ιατρείο στους 
Καλλιάνους κι έτσι έχουμε τρεις δομές 
πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στις 

τρεις δημοτικές ενότητες», σημείωσε. 
Επιπλέον ο δήμαρχος αναφέρθηκε 

στα πολλά και διαφορετικά προβλήματα 
που πρέπει να αντιμετωπιστούν, για την 
επίλυση των οποίων «προσπαθούμε» 
είπε, «και σε συνεργασία με τους Διευ-
θυντές των Κέντρων Υγείας να τα λύσου-

με», ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί 
στην υγειονομική κρίση στην οποία 
βρίσκεται όλος ο κόσμος υπογραμμίζο-
ντας ότι «είπαμε ότι ξεπεράσαμε την οι-
κονομική κρίση όμως την ξαναβρήκαμε 
μπροστά μας, ως συνέπεια της υγειονο-
μικής κρίσης και αυτή η δωρεά μέσα σ’ 

αυτή την υγειονομική και οικονομική 
κρίση είναι όαση για την πρωτοβάθμια 
φροντίδα υγείας στην τοπική κοινωνία. 
Συγχαρητήρια και πάλι» είπε ο Σπύρος 
Σταματόπουλος απευθυνόμενος στην 
κυρία Λένα Παμπούκη «εύχομαι να 
ακολουθηθεί το παράδειγμά σας» και 
κατέληξε χαριτολογώντας για το ασθε-
νοφόρο «αχρείαστο να ‘ναι»!

Νίκος Ρόζος: «Άριστη  
η συνεργασία μας  
με το Κέντρο Υγείας Κιάτου»

Ο αντιδήμαρχος Βέλου-Βόχας που 
βρέθηκε στην εκδήλωση εκπροσωπώ-
ντας τον δήμαρχο Αννίβα Παπακυριάκο, 
συνεχάρη και ευχαρίστησε την κυ-
ρία Παμπούκη για τη δωρεά της και 
ευχήθηκε με τη σειρά του να βρεθούν 
και άλλοι πολίτες να ακολουθήσουν το 
παράδειγμά της. Ο κ. Ρόζος τόνισε ότι «Ο 
δήμος Βέλου-Βόχας έχει άριστη συνερ-
γασία με το Κέντρο Υγείας Κιάτου και με 
τον Δ/ντή τον κ. Χρυσικό και θέλω να τον 
ευχαριστήσω γι’ αυτό» ενώ σημείωσε ότι 
καθημερινά πολλοί δημότες Βέλου-Βό-
χας εξυπηρετούνται στις εγκαταστάσεις 
του Κέντρου Υγείας Κιάτου.  

Κοινωνία



Ε ντυπωσιακή άνοδος της τάξεως του 37% 
καταγράφεται στον προϋπολογισμό του 2022 
σύμφωνα με τα στοιχεία που κατέθεσε ο 

αρμόδιος αντιδήμαρχος Οικονομικών Γιώργος 
Τσολάκος κατά την σχετική συζήτηση στην ειδική 
συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σικυ-
ωνίων, την Τρίτη 28 Δεκεμβρίου 2021. 

Ο προϋπολογισμός του 2022 αγγίζει 47 εκα-
τομμύρια ευρώ και είναι ο μεγαλύτερος προϋ-
πολογισμός όλων των εποχών, που έχει κατα-
τεθεί στον δήμο Σικυωνίων. Η θεαματική αύξηση 
των ποσών οφείλεται στις πολλές και μεγάλες 
χρηματοδοτήσεις που εξασφαλίστηκαν από διά-
φορα χρηματοδοτικά εργαλεία όπως το ΕΣΠΑ, το 
πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», το «Φιλόδη-
μος», το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, 
το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, κ.ά.

Η εισροή των πολλών και σημαντικών χρη-
ματοδοτήσεων για μεγάλα έργα που θα εκτελε-
στούν στον δήμο Σικυωνίων αντανακλάται και στο 
τεχνικό πρόγραμμα που παρουσιάζει μια κατακό-
ρυφη άνοδο που αγγίζει το 75%.

Συνοπτικά τα νέα έργα για τα οποία εξασφαλί-
στηκαν χρηματοδοτήσεις που ενισχύουν τον προ-
ϋπολογισμό του 2022 είναι: 
• Αγροτική οδοποιία (πρόγραμμα Αντώνης Τρί-

τσης)
• Ψηφιακό Μουσείο Νερού (πρόγραμμα Αντώνης 

Τρίτσης)
• Προσεισμικός έλεγχος κτηρίων (πρόγραμμα 

Αντώνης Τρίτσης)
• Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχη-

μάτων (Πράσινο Ταμείο)
• Αναβάθμιση υποδομών 1ου και 2ου Δημοτικού 

Σχολείου Κιάτου (Πράσινο Ταμείο)
• Αρδευτικά Έργα ΔΕ Στυμφαλίας και ΔΕ Σικυω-

νίων (ΕΣΠΑ)

• Κατασκευή εξωτερικού δικτύου μεταφοράς 
πόσιμου νερού στο Διμηνιό (Πρόγραμμα Δημο-
σίων Επενδύσεων)

• Δημοτικό Στάδιο Κιάτου (Φιλόδημος ΙΙ, συμβα-
σιοποιήθηκε)

• Πυροπροστασία Σχολικών Κτηρίων (Φιλόδημος 
ΙΙ)

• Κατασκευή ραμπών για την εξυπηρέτηση ΑμεΑ 
(Φιλόδημος ΙΙ) 

Ο δήμαρχος Σικυωνίων Σπύρος Σταματόπου-
λος σε σύντομες δηλώσεις του κατά την ψήφιση 
του προϋπολογισμού τόνισε ότι η πίστωση πόρων 
στα ταμεία του δήμου από διάφορες πηγές χρημα-
τοδότησης έχουν ως σταθερό στόχο τη βελτίωση 
των υποδομών και την αναβάθμιση της ποιότη-
τας ζωής των κατοίκων και  στις τρεις δημοτικές 
ενότητες. «Ο φετινός προϋπολογισμός» σημείωσε 

«αποτελεί το επιστέγασμα των μεγάλων χρηματο-
δοτήσεων που έχουμε πετύχει και χαρακτηρίζεται 
από μια πρωτοφανή δυναμική ανάπτυξης που 
θα βελτιώσει καίρια και οριστικά πολλούς τομείς 
της ζωής και της καθημερινότητας των δημοτών 
μας. Παράλληλα, έργα που θα υλοποιηθούν θα 
αποτελέσουν το πρώτο βήμα του δήμου Σικυ-
ωνίων στη νέα ψηφιακή εποχή, τις καινοτόμες 
τεχνολογίες και την ανάδειξη των φυσικών πλε-
ονεκτημάτων της Σικυώνας, της Στυμφαλίας 
και του Φενεού ως εφαλτήρια για την οικονομι-
κή ενδυνάμωση τόσο του πρωτογενούς όσο και 
του δευτερογενούς τομέα».
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Γνώμη Αυτοδιοίκηση-Δήμοι
Δήμος Σικυωνίων: 47 εκατ. ευρώ προϋπολογισμός, 

ο μεγαλύτερος όλων των εποχών
Την υλοποίηση μεγάλων έργων που θα δώσουν νέα ώθηση στην ανάπτυξη φέρνει το 2022

Πάνω από 100 κατ’ οίκον 
εμβολιασμοί με την αρωγή 

του δήμου Σικυωνίων
Έμπρακτη και ουσιαστική είναι η στήριξη του Δήμου Σι-

κυωνίων στο πρόγραμμα κατ’ οίκον εμβολιασμών, που 
υλοποιεί από αρχές Αυγούστου το Κέντρο Υγείας Κιάτου. 

Από αρχές Δεκεμβρίου το νοσηλευτικό ίδρυμα, προ-
κειμένου να συνεχιστεί το πρόγραμμα, ζήτησε τη βοήθεια 
του Δήμου Σικυωνίων, που ανταποκρίθηκε αμέσως.

Έτσι σε εβδομαδιαία βάση, ο Δήμος Σικυωνίων σε 
συνεργασία με το Κέντρο Υγείας Κιάτου, μεριμνά για τις 
προγραμματισμένες μετακινήσεις του νοσηλευτικού 
και ιατρικού προσωπικού, ώστε να μπορούν και οι δη-
μότες με αναπηρία, οι μοναχικοί και ηλικιωμένοι χωρίς 
δυνατότητα μετακίνησης να εμβολιάζονται κατ’ οίκον.

Το πρόγραμμα διεξάγεται υπό την εποπτεία και τον 
συντονισμό του αντιδημάρχου Σικυωνίων, Βασίλη Δομε-
τίου και μέχρι στιγμή οι δημότες που έχουν εμβολιαστεί 
ξεπερνούν τους 100.

Η υποστήριξη του δήμου στο εμβολιαστικό πρόγραμμα 
του Κέντρου Υγείας Κιάτου αποδεικνύει για άλλη μια φορά 
την εξαιρετική ευαισθησία με την οποία αντιμετωπίζο-
νται τα θέματα κοινωνικής αλληλεγγύης και προστα-
σίας της δημόσιας υγείας από τον δήμο Σικυωνίων, με 
μέτρο και άξονα – όπως έχει επανειλημμένα τονίσει ο 
δήμαρχος Σπύρος Σταματόπουλος – πάντα την διαφύ-
λαξη του υπέρτατου αγαθού του ανθρώπου, της υγείας.
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N. Σταυρέλης: Γιατί δεν εγκρίναμε τον προϋπολογισμό του 2022

Μ ε ανακοίνωσή του ο επικεφα-
λής της δημοτικής παράταξης 
“Πνοή Δημιουργίας” αναφέρε-
ται στους λόγους που καταψή-

φισε τον δημοτικό προϋπολογισμό.
Συγκεκριμένα αναφέρει:
Καταψηφίζουμε τον προϋπολογισμό, 

όπως αναφέραμε στην Οικονομική Επιτρο-
πή, διότι:
1) Στα Έσοδα έχουν εισαχθεί κονδύλια 
στα ανταποδοτικά τέλη και γενικά στα δη-
μοτικά τέλη, δικαιώματα και φόρους που 
εμείς έχουμε ζητήσει μειώσεις της τάξης 
του 25% σε όλα. Είμαστε ένας από τους πιο 
ακριβούς δήμους της χώρας στα τέλη. Το 
έχετε πει και εσείς κ. Δήμαρχε και προε-
κλογικά και μετεκλογικά.
2) Τα Ταμειακά Διαθέσιμα πλησιάζουν 
τα 34.000.000€ και είναι αδικαιολόγητα 
υψηλά. Τα έχουμε πει αρκετές φορές τα 
τελευταία χρόνια. Δεν κάνετε έργα, δεν 
υλοποιείτε τεχνικό πρόγραμμα σε σημαντι-
κό βαθμό.
3) Στα Έξοδα
• Δεν εγκρίναμε το τεχνικό πρόγραμμα. 

Έχουμε άλλη φιλοσοφία. Εξάλλου το 
φετινό πρόγραμμα το υλοποιήσατε σε 
ελάχιστο ποσοστό μόλις 18,9%.

• Επιχορηγήσεις αθλητικών και πολιτι-
στικών συλλόγων 130.000€. Ποσόν 
πολύ λίγο όσο και πέρσι. Μάλιστα ούτε 
εγκρίνατε για όλους τους συλλόγους, 
ούτε ακόμα και αυτοί που εγκρίναμε τα 
πήραν οι περισσότεροι.

• Αποκομιδή απορριμμάτων Σολυγείας, 
Τενέας και Σαρωνικού 110.000€ για 

νέα ανάθεση σε ιδιώτη, όπως κάνατε το 
2021. Διαφωνούμε στην ιδιωτικοποίη-
ση.

• Προγραμματικές συμβάσεις με το ΔΗ-
ΜΟΠΡΑΚΤΟ 450.000€. Διαφωνούμε 
με τις συμβάσεις αυτές. Οι περισσότε-
ρες μελέτες μπορούν να γίνουν από το 
Δήμο είτε με απευθείας ανάθεση είτε με 
πρόχειρο διαγωνισμό.

• Αγορές ακινήτων. Έχετε κονδύλια για 
διάφορες αγορές που προέρχονται είτε 
από την προηγούμενη δημοτική αρχή 
είτε από τη σημερινή και δυστυχώς δεν 
έχουν γίνει τίποτα για την ολοκλήρωσή 
τους. Δεν τις παρακολουθείτε. Σας ανα-
φέρω:

Αγορά Άσσου-Λεχαίου 15.000
Αγορά Κατακαλίου 30.000

Αγορά Αγγελοκάστρου 13.000
Αγορά Εξαμιλίων 180.000
Αγορά Κάτω Άσσου 5.300
Αγορά Περιγιαλίου 58.000
Αγορά Αγίου Βασιλείου 15.000

• Ενεργειακή Αναβάθμιση δημοτικού φω-
τισμού 1.125.539€. Διαφωνήσαμε και 
στην Οικονομική Επιτροπή στους όρους 
διακήρυξης.

• Εορταστικός φωτισμός 104.982€. Το 
ποσόν είναι πολύ λίγο. Εμείς σας λέμε 
ως αντιπολίτευση βάλτε πολύ περισσό-
τερα κονδύλια. Δώστε εορταστικό φω-
τισμό σε όλες τις συνοικίες (Συνοικισμό, 
Αγιάννα, Τσακώνικα, Αγιαννιώτικα, Άγιο 
Γεώργιο), σε όλα τα χωριά. Δεν είναι 
εμφάνιση αυτή στις γιορτές.

• Υπηρεσίες συμβούλου για την αξιο-

ποίηση των Ιαματικών Πηγών 30.000€. 
Τι κονδύλι είναι αυτό, τόσο υψηλού 
ποσού. Τι θα κάνει ο σύμβουλος με 
30.000€

• Τέλος για πρώτη φορά βλέπουμε σε 
προϋπολογισμό τόσο μεγάλο αριθμό 
κατατμήσεων κατά παράβαση κάθε 
έννοιας διαφάνειας και πιθανόν νομι-
μότητας. Σε 11 περιπτώσεις έχετε 
καταχωρήσει κονδύλια ανά δημοτική 
ενότητα, όπως:

1. Μισθώσεις οχημάτων καθαριότη-
τας 29.760 χ 3 και 37.200 χ 2

2. Μίσθωση κάδων απορριμμάτων 
30.000 χ 5

3. Προμήθεια κάδων απορριμμάτων 
52.361 χ 5

4. Υπηρεσία αεροφωτογράφησης 
15.000 χ 5

5. Μίσθωση οχημάτων Τεχνικών Έρ-
γων 35.000 χ 5

6. Συντήρηση αποκατάσταση παιδι-
κών χαρών 30.000 χ 5

7. Προμήθεια ασφαλτομίγματος 
40.000 χ 5

8. Αποψίλωση κοινόχρηστων χώ-
ρων 10.000 χ 5

9. Εργασίες ταφών-εκσκαφών στα 
κοιμητήρια 27.000 χ 5

10. Εργασίες αποψίλωσης κοιμητηρί-
ων 10.000 χ 5

11. Δαπάνες φύλαξης κοιμητηρίων 
10.000 χ 4 και 50.000 χ 1

ΝΙΚΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ, επικεφαλής  
“ΠΝΟΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ”
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Δήμος Βέλου-Βόχας: Άλμα στην καθαριότητα 
και την αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος

Ολοκληρώνεται ο διαγωνισμός για την προμήθεια και τοποθέτηση οκτώ συστημάτων 
υπόγειων κάδων με χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο

Μια νέα εποχή στη διαχείριση των απορριμ-
μάτων, την ενίσχυση της ανακύκλωσης, την καθα-
ριότητα και την αναβάθμιση του αστικού περι-
βάλλοντος στο δήμο Βέλου-Βόχας σηματοδοτεί η 
ολοκλήρωση του διαγωνισμού για την προμήθεια 
και τοποθέτηση οκτώ συστημάτων υπόγειων κά-
δων. 

Το έργο υλοποιείται με χρηματοδότηση από το 
Πράσινο Ταμείο ύψους 236.000€, ο διαγωνισμός 
βρίσκεται σε εξέλιξη και η αποσφράγιση των προ-
σφορών αναμένεται στα μέσα του τρέχοντος μήνα. 

Τα νέα συστήματα υπόγειων κάδων θα τοποθε-
τηθούν σε κοινότητες του δήμου, θα συμπληρώ-
σουν τους δύο υπόγειους κάδους διαβαθμισμένης 
συμπίεσης που έχουν ήδη τοποθετηθεί στο Βέλο 
και στη Νεράντζα και λειτουργούν εδώ και μήνες, 
πολύ ικανοποιητικά. 

Ριζική βελτίωση της καθαριότητας
To έργο, το οποίο όπως είπαμε, είναι προϋ-

πολογισμού 236.000 ευρώ, συγχρηματοδοτείται 
από το Πράσινο Ταμείο και ιδίους Πόρους του 
δήμου Βέλου-Βόχας και περιλαμβάνει την τοπο-
θέτηση υπόγειων κάδων σε επιλεγμένα σημεία 
κοινοτήτων του δήμου. 

Η συνολική χωρητικότητα του συστήματος εί-
ναι 4.400 lt και κάθε υπόγειος κάδος αποτελείται 
από δύο επιμέρους:  έναν για σύμμεικτα απορρίμμα-
τα και έναν για ανακύκλωση. Έτσι σε κάθε σημείο 
που θα τοποθετηθεί θα καλύπτει πλήρως τις ανά-
γκες απόρριψης τόσο για σύμμεικτα όσο και για 
ανακυκλώσιμα υλικά. 
 
Τα πολλαπλά πλεονεκτήματα

Η τοποθέτηση των νέων συστημάτων για την 
απόρριψη και αποκομιδή των απορριμμάτων αρχι-
κά θα συμβάλλει καθοριστικά στην αισθητική, λει-
τουργική και περιβαλλοντική αναβάθμιση των 
κοινοχρήστων χώρων. 

Σημαντική βελτίωση αναμένεται στο αστικό περι-
βάλλον της κοινότητας όπου τοποθετούνται, καθώς 
είναι στεγανά και κλειστά και επομένως αποφεύ-
γονται προβλήματα, όπως οι δυσάρεστες οσμές, 
ενώ  τα σκουπίδια δεν είναι εκτεθειμένα στις και-
ρικές συνθήκες ή σε αδέσποτα ζώα.

Επιπλέον με την τοποθέτησή τους θα επιτευχθεί 
η μείωση των εκπεμπόμενων ρύπων, καθώς θα 
απαιτούνται και θα πραγματοποιούνται λιγότερα 
δρομολόγια από τα απορριμματοφόρα για την απο-
κομιδή τους.

Τα νέα συστήματα κάδων παρουσιάζουν μεγάλη 
ευκολία στη χρήση από μεγάλους ανθρώπους, 
παιδιά, ακόμη και από άτομα με ειδικές ανάγκες, 
ενώ με την καλαίσθητη εικόνα τους προωθούν την 
ανακύκλωση και εμπνέουν την ορθή διαχείριση 
των απορριμμάτων από τους πολίτες. 

Τέλος, πρέπει να σημειώσουμε ότι τα νέα συστή-
ματα παρέχουν ασφάλεια λόγω της σταθερής 
τοποθέτησής τους και αποτρέπουν κινδύνους που 
μπορεί να προκύψουν εξαιτίας της μετακίνησης των 
συστημάτων από φυσικά φαινόμενα ή λόγω βαν-
δαλισμών.

Συνολικά, στον τομέα της καθαριότητας αναμέ-
νονται δύο επιπλέον μεγάλες χρηματοδοτήσεις που 
αφορούν στα εξής έργα:

• Πράσινα Σημεία σε κάθε Κοινότητα,
• Επιπλέον υπόγειοι κάδοι,

• Τρία Σπιτάκια Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης,
• Αγορά επιπλέον μηχανολογικού εξοπλισμού 

(απορριμματοφόρο, σάρωθρο, φορτηγό βαν 
μεταφοράς προσωπικού)

Τα αιτήματα χρηματοδότησης για τα παραπάνω 
έργα έχουν κατατεθεί στο πρόγραμμα "Αντώνης 
Τρίτσης" και αναμένεται η έγκρισή τους. 

Δηλώσεις Αννίβα
Ο δήμαρχος Βέλου-Βόχας Αννίβας Παπακυριά-

κος σε δηλώσεις του σχετικά με το υλοποιούμενο 
έργο τόνισε πως η δημοτική αρχή, με πολύ συγκε-
κριμένο στρατηγικό σχεδιασμό, αξιοποιεί όλα τα 
χρηματοδοτικά προγράμματα και ιδίους πόρους, με 
στόχο την σταδιακή κάλυψη όλων των αναγκών 
της υπηρεσίας καθαριότητας και περιβάλλοντος.

«Η εγκατάσταση των νέων συστημάτων υπόγειων 
κάδων», σημείωσε, «θα φέρει σημαντική βελτίωση 
στην καθημερινότητα των δημοτών μας και θα ενισχύ-
σει σημαντικά τον καθημερινό αγώνα που κάνουν 
οι υπηρεσίες καθαριότητας για την εξασφάλιση 
ενός καθαρού και ανθρώπινου περιβάλλοντος. 
Φιλοδοξούμε», τόνισε «εκμεταλλευόμενοι όλα τα 
χρηματοδοτικά εργαλεία που έχουμε να φτιάξουμε 
μια πλήρως εξοπλισμένη υπηρεσία καθαριότητας 
- πράσινου (απορριμματοφόρα - σάρωθρα - Πράσι-
να σημεία - υπόγειοι κάδοι -κάδοι κομποστοποίησης) 
ώστε με την οριστική επίλυση του προβλήματος της 
διαχείρισης των απορριμμάτων από την Υπεύθυνη 
αρχή να είμαστε πανέτοιμοι για πλήρη αλλαγή 
προς το καλύτερο!».

Δήμος Βέλου-Βόχας: Υποστήριξη στις ευάλωτες 
ομάδες με κατ’ οίκον εμβολιασμούς 

Δωρεάν κατ' οίκον εμβολι-
ασμούς διενεργεί ο δήμος Βέ-
λου-Βόχας σε συνεργασία με το 
Κέντρο Υγείας Κιάτου. Συγκεκρι-
μένα, μετά από συνεννόηση του 
δημάρχου Αννίβα Παπακυριά-
κου της υπεύθυνης κοινωνικής 
πολιτικής Μαρίας Καλλίρη με τον 
Διευθυντή του Κέντρου Υγείας 
Κιάτου κ. Χρυσικό από πλευράς 
δήμου διατέθηκε όλος ο απαραί-
τητος εξοπλισμός για τη διενέρ-
γεια κατ'οίκον εμβολιασμού. 

Όχημα του δήμου Βέλου-Βό-
χας μεταφέρει ιατρονοσηλευτικό 
προσωπικό του Κ.Υ. Κιάτου, το 
οποίο έχει ήδη ξεκινήσει να επι-
σκέπτεται δημότες που αδυνα-
τούν να προσέλθουν στα εμβο-
λιαστικά κέντρα και πληρούν τα 
κριτήρια της Εθνικής Επιτροπής 
Εμβολιασμών, διενεργώντας τους 

εμβολιασμούς στις οικίες τους. 
Μέχρι σήμερα έχουν διενερ-

γηθεί 48 κατ΄οίκον εμβολιασμοί 
κατά της Covid-19 στην ευρύτε-
ρη περιοχή του δήμου Βέλου-
Βόχας. 

Τόσο ο δήμαρχος Βέλου-Βό-
χας Αννίβας Παπακυριάκος όσο 
και η πρόεδρος της «Ανέλιξης» 
και υπεύθυνη κοινωνικής πολι-

τικής Μαρία Καλλίρη, αντιμετώ-
πισαν το θέμα με ιδιαίτερη ευαι-
σθησία και ανταποκρίθηκαν στις 
απαιτήσεις των καιρών, δεδομέ-
νου ότι ο εμβολιασμός του γενι-
κού πληθυσμού αποτελεί, αν όχι 
το μόνο, σίγουρα το ισχυρότερο 
όπλο στην καταπολέμηση του 
κορωνοϊού και στον περιορισμό 
της πανδημίας.
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Μπήκαμε στο β΄ ημίχρονο και μερικοί φάγανε 

ήδη το γκολ από τα αποδυτήρια!

Μικροπολιτικά

Διομήδης
Χιόνια, κρύο, παγετό και αρκετές 
βροχές έφερε η κακοκαιρία «Διομή-
δης», η πρώτη της νέας χρονιάς. 
Ο Δήμος Σικυωνίων που σήκωσε και 
πάλι το βάρος της κακοκαιρίας αφού 
οι περισσότεροι ορεινοί όγκοι είναι 
στην επικράτειά του, αντιμετώπισε με 
ψυχραιμία και σχέδιο όπως πάντα και 
αυτή την έκτακτη καιρική κατάσταση. 
Τα σχολεία σε Φενεό, Στυμφαλία, 
Κρυονέρι και Μεγάλο Βάλτο έκλει-
σαν για προληπτικούς λόγους.

Βραχάτι: 
Αυτοκίνητο 
«καρφώθηκε» 
σε ελιά
Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε 
στον παραλιακό δρόμο στο Βρα-
χάτι Κορινθίας. Γυναίκα οδηγός 
έχασε τον έλεγχο του αυτοκι-
νήτου της, με αποτέλεσμα το 
όχημα να βγει εκτός πορείας και 
να «καρφωθεί» σε μια ελιά.

H οδηγός  εγκλωβίστηκε μέσα 
στο αυτοκίνητό της και χρειά-
στηκε η συνδρομή της Πυρο-
σβεστικής για να απεγκλωβιστεί 
σύμφωνα με την ιστοσελίδα 
korinthostv.gr.

Στο συμβάν επιχείρησαν 4 
πυροσβέστες με 1 όχημα. Η 
νεαρή γυναίκα απεγκλωβίστηκε 
τραυματισμένη και μεταφέρθη-
κε στο νοσοκομείο Κορίνθου.

101 και συνεχίζει!
Μία θρυλική μορφή του ελληνικού στρατού, ο Αντιστράτηγος ε.α. 
Κωνσταντίνος Κόρκας από την Πουλίτσα, συμπλήρωσε πριν από λίγες 
ημέρες τα 101 έτη.  «101 χρονών ο ζωντανός Θρύλος των Ειδικών 
Δυνάμεων! Στρατηγός Κόρκας Κωνσταντίνος! Ιερολοχίτης και πυξίδα για 
εμάς τους νεότερους. 101 χρόνια γεμάτα Ελλάδα! Χρόνια πολλά Στρατηγέ 
μου, να ζήσεις!!!» έγραψε σε ανάρτησή του στο Twitter ο στρατηγός 
Κωνσταντίνος Φλώρος. Το μήνυμα συνόδευε και σχετικό βίντεο όπου ο 
Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, μαζί με τους επίσης Καταδρομείς- Βατραχανθρώπους 
αντιστρατήγους Νίκο Φλάρη Διοικητή της ΑΣΔΕΝ και Γιώργο Τσιτσικώ-
στα Διοικητή της Διοικήσεως Ειδικού Πολέμου του ΓΕΕΘΑ φαίνονται 
να έχουν επισκεφθεί τον Στρατηγό Κόρκα στο σπίτι του, όπου σβήνει το 
συμβολικό κεράκι των 101 ετών στην τούρτα των γενεθλίων του!

Νεμέα: 
Χωρίς λεφτά 
χρονιάρες 
μέρες το ΑΤΜ
Χωρίς λεφτά άφησε τους Νεμε-
άτες, χρονιάρες μέρες, το ΑΤΜ 
που έχει εγκαταστήσει η Τράπεζα 
Πειραιώς στη Νεμέα γεγονός που 
προκάλεσε την αντίδραση του δη-
μάρχου Νεμέας Κώστα Φρούσιου, 
που έστειλε επιστολή διαμαρτυ-
ρίας προς τους Βουλευτές του 
Νομού, την Κεντρική Διοίκηση 
Τράπεζας της Ελλάδος, την 
Ελληνική Ένωση Τραπεζών και τα 
κεντρικά γραφεία της Τράπεζας 
Πειραιώς. 
Η επιστολή αναφέρει:
«Στο Δήμο Νεμέας που εξυπηρε-
τούνται χιλιάδες πολίτες και από 
όμορους δήμους δυστυχώς τον 
Ιούλιο του 2021 το υποκατάστημα 
της Τράπεζας Πειραιώς μέσα στο 
γενικότερο πλαίσιο συρρίκνωσης 
των καταστημάτων μπήκε σε 
οριστική κατάργηση λειτουργίας.
Ο υπεύθυνος κεντρικής διοίκησης 
του συγκεκριμένου χρηματοπι-
στωτικού ιδρύματος τότε δεσμεύ-
τηκε πως από τον Οκτώβριο του 
2021 θα λειτουργήσει στην πόλη 
της Νεμέας ένα αναβαθμισμένο 
Α.Τ.Μ. που θα μπορεί να εξυ-
πηρετεί και άλλες ανάγκες των 
πολιτών πέρα από την ανάληψη 
χρημάτων.
Όχι μόνο αυτό ΔΕΝ ΣΥΝΕΒΗ αλλά 
αντιθέτως κάθε 2η-3η μέρα το 
Α.Τ.Μ. μένει χωρίς χρήματα με 
αποτέλεσμα την ταλαιπωρία των 
πολιτών αλλά και την οικονομική 
τους επιβάρυνση που προκύπτει 
από τις συναλλαγές μέσα από 
άλλη τράπεζα.
Ιδιαίτερα τις γιορτές των Χριστου-
γέννων που οι καταναλωτικές 
απαιτήσεις είναι αυξημένες το 
Α.Τ.Μ. ήταν εκτός λειτουργίας.
Ο ελληνικός λαός μπήκε σε 
πολυετή οικονομική αιχμαλωσία 
από το 2011 και μετά και για να 
«σωθούν οι τράπεζες» όπως 
διατυμπάνιζαν ξένοι και έλληνες 
διαχειριστές του ελληνικού 
δράματος.
Αυτό είναι λοιπόν το αποτέλεσμα;
Έχω επανειλημμένα επικοινω-
νήσει με τους αρμόδιους αλλά 
δυστυχώς το πρόβλημα παραμέ-
νει άλυτο.
Η διαμαρτυρία μας έχει κοινο-
ποιηθεί στην Κεντρική Διοίκηση 
Τράπεζας της Ελλάδος και στην 
Ελληνική Ένωση Τραπεζών.
Παρακαλώ μεριμνήστε άμεσα 
γιατί η ταλαιπωρία χιλιάδων 
ανθρώπων της ημιορεινής και 
ορεινής Κορινθίας αντί να μειώνε-
ται, δυστυχώς αυξάνεται».

σ χ ο λ ι α τ η σ γ ν ω μ η σ

το και αυτό�ακούσαμε

1. «Δύο εβδομάδες δηλαδή καθισιό. Δεν θέλετε ούτε τηλεκπαίδευση, 
ούτε μάθημα. Θέλετε δυο εβδομάδες παράταση των διακοπών», ΑΡΗΣ 
ΠΟΡΤΟΣΑΛΤΕ, Δημοσιογράφος(;), απευθυνόμενος στους εκπαιδευτικούς 
που ζητούν να μην ανοίξουν τα σχολεία με 50.000 κρούσματα...

2. «Οι γυναικοκτονίες οφείλονται σε ένα βαθμό στη φλυαρία των 
γυναικών» ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΙΟΥΜΑΣ, ηθοποιός. Δήλωση-σοκ on 
camera με αφορμή ερώτηση που του έγινε για το σεξιστικό παραλήρημα 
του Μητροπολίτη Κοζάνης...

3. «Ε θα πείτε, τι πιο σύνηθες να συμβεί;», ΝΙΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ, τηλε-
δημοσιογράφος αναφερόμενος στη σύλληψη ανδρός αλβανικής καταγωγής 
που οπλοφορούσε και ξεσηκώνοντας θύελλα αντιδράσεων.

ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

22 3311

ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟ

ΑΣΣΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΗΛ. 27410 87149

Ι. Π. ΔΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΓΡΑΕΡΙΟ

Διανομή κατ’ οίκον
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
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Σκιώδης 
αντιπεριφερειάρχης 
για την Κορινθία
Σκιώδεις αντιπεριφερειάρχες τόσο 
χωρικούς όσο και θεματικούς 
όρισε ο Πέτρος Τατούλης με 
στόχο, όπως αναφέρει ο ίδιος 
σε Δελτίο Τύπου της παράταξής 
του «την αποτελεσματικότερη 
λειτουργία της παράταξης της 
«Νέας Πελοποννήσου» με στόχο 
πάντα τη λύση των προβλημάτων 
των πολιτών σε μια πολύ δύσκολη 
περίοδο». Στην Κορινθία σκιώδης 
αντιπεριφερειάρχης ορίστηκε 
ο Θανάσης Πισιμίσης και έτσι 
απέναντι στη Βοχαΐτισσα Αθηνά 
Κόρκα, τοποθετείται ένας άλλος 
Βοχαΐτης!

1.200 κρούσματα 
σε μαθητές 
και 230 σε 
εκπαιδευτικούς 
στην Πελοπόννησο
Τα σχολεία άνοιξαν παρά τις έντονες 
διαφωνίες συνολικά σχεδόν της 
κοινωνίας και τα σέλφ τεστ που έγι-
ναν απέδειξαν ότι οι ανησυχίες ήταν 
βάσιμες: Πάνω από 15.000 μαθητές 
βρέθηκαν θετικοί στο σύνολο της 
χώρας, ενώ στην Πελοπόννησο οι 
θετικοί στον κορωνοϊό ανήλθαν σε 
1200 μαθητές και 230 εκπαιδευτι-
κούς. 

Με λαμπρότητα 
τα Θεοφάνεια
Με τη δέουσα λαμπρότητα, 
αλλά και με περιοριστικά μέτρα, 
μάσκες και αποστάσεις, γιόρτασε 
χθες 6 Ιανουαρίου η Κορινθία 
τα Θεοφάνεια. Στην Κόρινθο τον 
Σταυρό ανέσυρε από τη θάλασσα 
ο μαθητής του 4ου Λυκείου Κο-
ρίνθου, Άρης Δημάκης, ο οποίος 
επιβραβεύθηκε με έναν χρυσό 
σταυρό, δώρο από τη Μητρόπολη 
Κορίνθου.
Στο Λουτράκι ο φωτογραφικός 
φακός κατέγραψε εντυπωσιακές 
εικόνες από τον αγιασμό που 
πραγματοποιήθηκε στο λιμάνι 
παρουσία της Φιλαρμονικής 
Λουτρακίου.

Διαστημική τουριστική 
διαφήμιση της Ελλάδας, 
με φόντο την Πελοπόννησο! 

Μια διαφορετική τουριστική 
διαφήμιση στη χώρα μας, 
έκανε ο Ρώσος κοσμο-
ναύτης ‘Αντον Σκαπλέροφ, 
διοικητής αυτή την περίοδο 
του Διεθνούς Διαστημικού 
Σταθμού (ISS), κοινοποι-
ώντας μια φωτογραφία 
της Πελοποννήσου που 
τράβηξε από τον Διαστημικό 

Σταθμό και την οποία ανάρτησε στον λογαριασμό του στο Twitter. Η 
φωτογραφία συνοδεύεται από το σχόλιο «Συνεχίζουμε το ταξίδι μας 
γύρω από τον μεγάλο πλανήτη μας. Σήμερα έχουμε την Ελλάδα, έναν 
αληθινό τουριστικό παράδεισο με θαυμάσιες υποδομές και ποικιλία 
ευκαιριών για όλων των ειδών τις διακοπές».

Μια μοναδική διάκριση για τον φωτογράφο 
Νίκο Αντωνόπουλο από το Κιάτο άφησε 
στην εκπνοή του το 2021, αφού κατέκτησε 
την τρίτη θέση παγκοσμίως στον 
διαγωνισμό Wiki Loves Earth 2021 με μια 
φωτογραφία από τη λίμνη Στυμφαλία! 
«Κλείνοντας αυτή η δύσκολη χρονιά έγινε 
για εμένα κάτι αναπάντεχα ευχάριστο», 
έγραψε ο ίδιος στα κοινωνικά δίκτυα. 
Μετά από 64,000 φωτογραφίες κ 34 
χώρες που συμμετείχαν στον παγκόσμιο 
διαγωνισμό φωτογραφίας έχω την τεράστια 
χαρά να σας πω ότι η φωτογραφία μου 
στον διαγωνισμό Wiki Loves Earth 2021 
της λίμνης Στυμφαλίας κατέκτησε την 
3η θέση παγκοσμίως. Η χαρά μου είναι 
απερίγραπτη, όχι τόσο για το έπαθλο όσο για 
την ηθική ικανοποίηση. Ευχαριστώ θερμά 
τον φίλο Σπύρο Κόλλια κάτοικο Στυμφαλίας 
για την προσφορά του προκειμένου να 
πραγματοποιηθεί αυτή η φωτογράφιση, 
αφού μου προσέφερε τη βάρκα του για να 
μπούμε στη λίμνη».

Αρχ. Κόρινθος 
ΟΎΤΕ ΦΕΤΟΣ 
ΘΑ ΓΙΟΡΤΑΣΕΙ 
ΤΗΝ ΠΡΩΤΙΑ ΤΗΣ

Ο Δήμος Κορινθίων, δεδομένης της 
ιδιαιτέρως επιβαρυμένης επιδημιολο-
γικής εικόνας της χώρας και σταθερά 
προσανατολισμένος στην διασφάλιση 
της ατομικής και δημόσιας υγείας, 
προχωρά στην ακύρωση των προ-
γραμματισμένων εκδηλώσεων του 
στην Αρχαία Κόρινθο, για την ανάδει-
ξη της ως πρώτης πρωτεύουσας της 
νεότερης Ελλάδας, όπως αυτές είχαν 
καθοριστεί για τις 15 Ιανουαρίου 2022. 

QUIZ
Σανίδι, παλιοσάνιδο 

βρέχεται, χιονίζεται, 

ποτέ του δε σαπίζεται. 

Ποιος είναι;

Ο ιπτάμενος
Μπήκαμε στο β΄ ημίχρονο και μερικοί φάγανε 

ήδη το γκολ από τα αποδυτήρια!

σ χ ο λ ι α τ η σ γ ν ω μ η σ Νίκος Αντωνόπουλος: Ένας φωτογράφος από το Κιάτο 
στην κορυφή της Wikipedia
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Εμπρησμός στη Στυμφαλία: Στο ίδιο έργο θεατές
Πριν από έναν ακριβώς χρόνο οι καλαμιώνες 

της λίμνης Στυμφαλίας, ενός υγροβιότοπου ενταγ-
μένου στο δίκτυο Natura, κάηκαν από φωτιά που 
έβαλαν άγνωστοι. Τότε ο Γιώργος Ψυχογιός, βου-
λευτής ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ του νομού μας, κατέθεσε στη 
Βουλή Αναφορά με την οποία ζητούσε επίσημες 
απαντήσεις από την πολιτεία για τα αίτια της πυρκα-
γιάς και την αποτίμηση του περιβαλλοντικού αντί-
κτυπου στην χλωρίδα και πανίδα της λίμνης. 

Στην τότε Αναφορά ζητούσαμε απαντήσεις για 
τις ενέργειες στις οποίες η κυβέρνηση προτίθεται 
να προβεί  για την αποκατάσταση της οικολογικής 
ζημιάς, καθώς και τις ενέργειες και τα μέτρα που θα 
λάμβανε προκειμένου να αποφευχθούν στο μέλλον 
αυτού του είδους τα περιστατικά.

Αντί της ανακοίνωσης μιας συγκεκριμένης δέ-
σμης ενεργειών, παρακολουθήσαμε στα τέλη Ια-
νουαρίου του 2021 τον υφυπουργό Περιβάλλοντος 
και βουλευτή Κορινθίας της ΝΔ, Νίκο Ταγαρά να 
επισκέπτεται την λίμνη Στυμφαλία να υποστηρίζει 
την ορθολογική διαχείριση του καλαμιώνα της λί-
μνης, προκειμένου να εξασφαλιστεί η οικολογική 
ισορροπία και η βιοποικιλότητα της περιοχής. 

Τον ακούσαμε να δηλώνει ότι είναι σε εξέλιξη 
ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες για τη Στυμφαλία, 
να διαπιστώνει ότι για να μπει μια τάξη και να κατα-
λογιστούν ευθύνες πρέπει να ανατεθούν ρόλοι και 
να γίνουν ξεκάθαρες οι αρμοδιότητες κάθε φορέα 
που εμπλέκεται στη διαχείριση της λίμνης και να 
τονίζει με στόμφο ότι «αυτά τα πράγματα έχουν 
τελειώσει». 

Παρά τις ανακοινώσεις και δεσμεύσεις που 
ακούσαμε από τον Κορίνθιο υφυπουργό και εκ-
πρόσωπο της κυβέρνησης, σήμερα ένα χρόνο 
μετά, δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα, με αποτέλε-
σμα να είμαστε και πάλι στο ίδιο έργο θεατές. 

Οι καλαμιώνες να καίγονται και πάλι ανεξέλε-
γκτα από φωτιές. Φωτιές που μπήκαν από ποιους 
και για να εξυπηρετήσουν άραγε ποια συμφέροντα; 

Θα ξανάρθει άραγε ο κύριος υφυπουργός να 
ανακοινώσει μελέτες και αρμοδιότητες, να κατα-
λογίσει ευθύνες που θα πρέπει να αποδοθούν – 

όταν βέβαια ξεκαθαριστούν οι αρμοδιότητες; Θα 
τολμήσει άραγε να μας πει ποια συμφέροντα εξυ-
πηρετούνται από το ασαφές τοπίο διαχείρισης της 
λίμνης;

Τίθεται το ερώτημα: γιατί όσο βρισκόταν σε εξέ-
λιξη το πρόγραμμα Life για τη διαχείριση και κοπή 
των καλαμιώνων δεν είχε μπει ούτε μια φωτιά στη 
Στυμφαλία και γιατί δεν χρηματοδοτείται σήμερα 
από το Υπουργείο Περιβάλλοντος ανάλογο πρό-
γραμμα που και τον υγροβιότοπο θα προστατεύσει 
και την ανεξέλεγκτη εξάπλωση των καλαμιώνων 
θα αποτρέψει; 

Η εμπειρία χρόνων, κυρίως από τη Ευρώπη, 
διαπιστώνει ότι η κοπή των καλαμιώνων είναι η 
καλύτερη διαχειριστική πρακτική, για να μην εξα-
πλώνονται ανεξέλεγκτα σε αντίθεση με την καύση 
που προκαλεί μεταξύ των άλλων μεγάλη μείωση 
των ασπόνδυλων, που τρώνε τα υδρόβια πουλιά. 
Επιπλέον, με την καύση  καταστρέφονται πολλές 
φωλιές υδρόβιων πουλιών, ό,τι χειρότερο για την 
ορνιθοπανίδα της λίμνης.

Συνεπώς, για να προστατευτεί ο υγροβιότοπος 
της λίμνης Στυμφαλίας, απαιτούμε: 

Την έμπρακτη προστασία της περιοχής, χωρίς 
παλαιοκομματικές υποσχέσεις και μεγαλόστομα 
ταξίματα και σίγουρα μακριά από επιχειρηματικές 
παρεμβάσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις. 

Την αποσαφήνιση των αρμοδιοτήτων στη διαχεί-
ριση της λίμνης. Ποιος φορέας έχει την ευθύνη για 
τι, με σαφήνεια και υπευθυνότητα.

Την εκπόνηση, επιτέλους, των ειδικών περι-
βαλλοντικών μελετών που αφορούν στη λίμνη 
Στυμφαλία και τη διαχείριση του υγροβιότοπου. 
Απαραίτητο σε αυτές να ζητηθούν και να ληφθούν 
υπόψη οι απόψεις και προτάσεις της τοπικής αυτο-
διοίκησης και των τοπικών φορέων προστασίας του 
περιβάλλοντος, καθώς γνωρίζουν καλύτερα από 
τον καθέναν το συγκεκριμένο οικοσύστημα, αλλά 
και τις ανάγκες και ιδιαιτερότητες της περιοχής.

Απαιτούμε την ουσιαστική και χωρίς ημίμετρα 
προστασία του περιβάλλοντος, που αποτελεί την 
κληρονομιά των παιδιών μας και δεν μπορεί σε 
καμία περίπτωση να γίνεται αντικείμενο μικροπο-
λιτικής εκμετάλλευσης και ψεύτικων υποσχέσεων.

ΝΕ ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία Κορινθίας
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Qoppa: Oι δύο αδελφές από τον Άσσο που 
φέρνουν επανάσταση στο ελαιόλαδο

Οι Φρόσω και Φιλιώ Θεοδώρου με το project τους Qoppa καταπιάνονται με τον 
ελαιοτουρισμό και τη γευσιγνωσία ελαιόλαδου.

ΓΥΡΙΣΤΕ ΣΕΛΙΔΑ

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

«Χρυσοπράσινο χρώμα, μέτριο 
έως  έντονο διακριτικό φρουτώδες 
άρωμα, μια πλούσια δροσερή γεύση 
και επίγευση που διαρκεί. Επίσης κά-
ποια ελαφριά πικρή γεύση και πικάντι-
κη, δημιουργεί μια  έντονη κιναισθητι-
κή αίσθηση που έχει ως αποτέλεσμα 
εξαιρετική ισορροπία. Δεν έχει μεγάλη 
πολυπλοκότητα σε άλλα αρώματα, επο-
μένως αυτό το καθιστά χαρακτηριστικό 
και ο δοκιμαστής μπορεί να διακρίνει 
αρώματα πράσινων φύλλων και  φρέ-
σκου γρασιδιού».  Κάπως έτσι θα πε-
ριέγραφε ένα ελαιόλαδο ένας γευσι-
γνώστης, μαθαίνουμε από την Φρόσω 
και την Φιλιώ Θεοδώρου, δύο νεαρές 
αδερφές από τον Άσσο Κορινθίας.

Η ζωή  τους  είναι μπλεγμένη με 
τα  δέντρα τους-απέναντι από  το Κά-
στρο της Ακροκορίνθου-, τα ποτίσμα-
τα, τα οργώματα και την ελαιοσυγκο-
μιδή. Η απόφαση λοιπόν να βάλουν 
σε δεύτερη μοίρα την δουλειά τους σε 
μεγάλη πολυεθνική εταιρεία  προκει-
μένου να ασχοληθούν επαγγελματικά 
με το ελαιόλαδο προέκυψε σχεδόν 
φυσικά. Οι δυο τους, δημιούργησαν 
το project Qoppa, οδηγώντας την μι-
κρή οικογενειακή καλλιέργεια, εκτός 
συνόρων, στα Delikatessen της Ευ-
ρώπης. 

«Όταν μαζεύουμε τις ελιές, συγγενείς 
και φίλοι, μαζευόμαστε σαν να είναι 
γιορτή. Ανάβει η φωτιά με τα ξύλα της 
ελιάς και οι μεζέδες έχουν την τιμητική 
τους. Βέβαια τίποτα δεν συγκρίνεται με 
το φρέσκο ελαιόλαδο που έρχεται και 
αγκαλιάζει το ζεστό καψαλιστό χει-
ροποίητο ζυμωτό ψωμί της μαμάς … 
μαγεία. Μαζί εκεί και στις φωτιές που 
έχουν απειλήσει τους ελαιώνες μας 
τρεις φορές όλα αυτά τα χρόνια, εκεί 
και όταν ο μπαμπάς μας έπεσε με το 
τρακτέρ σε μια πλαγιά και σώθηκε, 
εκεί, όλες τις εποχές του χρόνου, ακό-
μα κι όταν τα δέντρα στον φυσικό κύκλο 
της ζωής δεν έχουν πλέον καρπούς», 
διηγούνται στην  Athens Voice, όπου 
παραχώρησαν συνέντευξη.

Το «μπόλι» του επιχειρείν φώλιασε 
μέσα τους όταν  οι γονείς τους,  που 
ασχολούνται με τα ελαιόδεντρα 
εδώ και 40 χρόνια,  τους μετέφεραν 
πως  είναι αδύνατον  να πουλούν το 
λάδι που βγάζουν με κόπο με 2€/λί-
τρο.  Οι δύο αδερφές τότε  ξεκίνησαν 
σεμινάρια,  αποφοίτησαν  από ειδικές 
σχολές,  συμβουλεύτηκαν έμπειρους 
ανθρώπους του χώρου,  επισκέφτη-
καν δεκάδες ελαιοτριβεία και τυπο-
ποιητήρια  προκειμένου να δοκιμά-
σουν λάδια και να μυηθούν πλήρως 

στη διαδικασία της παραγωγής. Έστει-
λαν δείγματα του ελαιόλαδού τους 
σε κάθε μεριά της Ευρώπης,  τα  κα-
τάλληλα αποτελέσματα από τις ανα-
λύσεις  βγήκαν λίγο πριν το πρώτο 
lockdown και τότε προχώρησαν στην 

πρώτη τους εμφιάλωση. 
Η Φρόσω ασχολείται ιδιαίτερα με το 

κομμάτι  γευσιγνωσίας του ελαιόλα-
δου, καθώς ολοκληρώνει τις μεταπτυ-
χιακές σπουδές της στο πρώτο τμήμα 
μεταπτυχιακών σπουδών με ειδίκευ-

ση στο ελαιόλαδο και την ελιά, από το 
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.

Με την Φιλιώ παρακολουθούν μαζί 
σεμινάρια και short courses  σε Ελ-
λάδα και εξωτερικό, από έμπειρους 
και  πιστοποιημένους δοκιμαστές 
ελαιολάδου  δοκιμάζοντας μαζί τους 
ελαιόλαδα και ποικιλίες όχι μόνο από 
τον ελληνικό ελαιώνα αλλά από όλον 
τον κόσμο. Το ελαιόλαδο μπορεί να 
βγάζει από αρώματα λουλουδιών και 
ξηρών καρπών μέχρι  πράσινου πι-
περιού, τσαγιού, τομάτας, αγγινάρας 
ή  μήλου,  σύμφωνα με ένα γράφημα 
που αναλύει τα αρώματα και τις οξύ-
τητες του στη σελίδα τους. 

«Έχουμε αποκτήσει μια εμπειρία 
πολύ χρήσιμη σε αυτό το κομμάτι της 
γευσιγνωσίας ελαιολάδου, με αποτέ-
λεσμα να μας εμπιστεύονται νέοι πα-
ραγωγοί και έμποροι ώστε να δοκιμά-
ζουμε τα ελαιόλαδά τους και να τους 
εξηγούμε έννοιες και όρους για να 
βελτιώσουν την ποιότητα της παραγω-
γής τους. Είναι μια διαδικασία δια βίου 
μάθησης, εξελισσόμαστε καθημερινά 
και δε σταματάμε ποτέ να μαθαίνουμε. 
Κάθε τόπος είναι διαφορετικός, οι συν-
θήκες εδάφους, υψόμετρου, νερού και 
οι τεχνικές επηρεάζουν πολύ την καλλι-
έργεια και την αναδεικνύουν. Στη χώρα 
μας, όλοι έχουν κάποιο γνωστό από το 
χωριό που κάνει καλό λάδι. Είναι ακό-
μη δύσκολο όμως να βρούμε ανθρώ-
πους να  αναγνωρίζουν τα οργανολη-
πτικά χαρακτηριστικά του ελαιοόλαδου 
και τις ποικιλίες».

Το ελαιόλαδο στο κορινθιακό τρα-
πέζι  είναι αναπόσπαστο κομμάτι, 
όπως κι ένα  ποτήρι κόκκινο κρασί 
από  αγιωργίτικο Νεμέας,  επιτραπέ-
ζια σταφύλια  και  σταφίδες,  φρέσκα 
ψάρια Κορινθιακού,  γουρνοπούλα 
σούβλας,  όσπρια Φενεού  και χειρο-
ποίητα τοπικά ζυμαρικά. Προκειμένου 
η ποιότητα του ελαιόλαδου να είναι η 
υψηλότερη δυνατή, οι αδερφές στην 
μέθοδο που χρησιμοποιούν ελαιο-
ποιούν τον καρπό μόλις μέσα σε λί-
γες  μόνο ώρες.  Η συγκομιδή όπως 
εξηγούν είναι απαιτητική διαδικα-
σία που όμως παράλληλα δημιουργεί 
τις πιο όμορφες αναμνήσεις: «Συζητά-
με ώρες γύρω από την ελιά! Μας λένε 
ιστορίες οι μεγαλύτεροι και θυμόμαστε 
τα παλιά. Οι γυναίκες τις οικογένειας 
αναλαμβάνουν τις πιο «εύκολες» δου-
λειές:  ράβδισμα, κοσκίνισμα, πανιά 
και συντονισμός, ενώ οι άντρες έχουν 
το κλάδεμα, τα κωλοβούτια, τα τελά-
ρα και το σήκωμα. Αστεία περιστατικά 
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Φάβα Φενεού: Πώς να 
απολαύσετε το δώρο 
της φενεάτικης γης!

συμβαίνουν συνέχεια κατά τη διαδικα-
σία: όπως όταν κάνουμε κοσκίνα χω-
ρίς να έχουμε βάλει τελάρο όπου όλες 
οι ελιές καταλήγουν στη γη. Να στα-
ματάς για διάλειμμα και να συνειδη-
τοποιείς πως έχεις ξεχάσει να φέρεις 
το κολατσιό ή  να φορτώνεις το αμάξι 
παραπάνω με ελιές και τελικά να μην 
σηκώνει το βάρος».

Σε όλα τα στάδια της διαδικασίας 
στηρίζεται η ελληνική οικογένεια και 
οι  πρακτικές βιολογικής γεωργί-
ας.  Οι αδερφές τυποποίησαν μάλι-
στα και διαθέτουν  χυμό ελιάς  που 
συνοδεύεται από αναλύσεις χημικές, 
οργανοληπτικές και αρωματικές, έχει 
βραβεία ποιότητας από αναγνωρι-
σμένους διαγωνισμούς για την γεύ-
ση αλλά και τη συσκευασία του με 
την ξύλινη λεπτομέρεια πάνω στο 
δοχείο.  Στα μελλοντικά σχέδια των 
αδερφών είναι να δώσουν μια γεύ-

ση από τις αρχές γευσιγνωσίας ελαι-
ολάδου και στον κόσμο, οργανώνο-
ντας μέρες ελαιοτουρισμού. 

«Άμεσα θα εγκαινιάσουμε την ενό-
τητα του ελαιοτουρισμού, όπου οι επι-
σκέπτες μας θα μπορούν να έρθουν 
στο φυσικό μας χώρο (ή να πάμε εμείς 
σε εκείνους), στον ελαιώνα μας και να 
δοκιμάσουν το ελαιόλαδό μας, πατώ-
ντας τη γη μας και βλέποντας τα δέντρα 
μας, μαζί και με άλλα κορυφαία ελαι-
όλαδα της χώρας από διάφορες ποι-
κιλίες. Φυσικά θα έχουμε και ενότητα 
ελαιοσυγκομιδής για όποιον θέλει να 
ζήσει από κοντά όλη τη διαδικασία 
τον ερχόμενο Οκτώβρη. Οι επισκέψεις 
σε σχολεία και η ενημέρωση των παι-
διών για τη σωστή διατροφή με βάση 
το ελαιόλαδο και οι συνεργασίες με τα 
καταλύματα και τις επιχειρήσεις της 
περιφέρειας είναι επίσης στο πλάνο.»

Πηγή: Athensvoice.gr

Η φάβα ανήκει στα όσπρια, και 
προέρχεται από το λαθούρι. Αυτό 
που συλλέγεται από το φυτό είναι 
οι αποξηραμένες κοτυληδόνες των 
σπερμάτων του, τα οποία είναι γω-
νιώδη με ακανόνιστο σχήμα. Αυτά 
αλέθονται ή βράζονται και μας δί-
νουν το γνωστό χυλό της φάβας. 

Η φάβα μπορεί να συντηρηθεί για 
μεγάλο χρονικό διάστημα εξαιτίας 
του υψηλού βαθμού αφυδάτωσης, 
αλλά και εξαιτίας της απολύμανσης 
των σπερμάτων της. Λόγω του μι-
κρού μεγέθους της εμφανίζει ευκο-
λία στο μαγείρεμα και χρειάζεται ελά-
χιστο νερό κατά τη διάρκεια αυτού.

Η φάβα Φενεού (Προστασία 
Γεωγραφικής Ένδειξης)

Στο κλειστό οροπέδιο του Φενεού 
στην ορεινή Κορινθία, που αποτελεί 
τον πυθμένα αρχαίας λίμνης και έχει 
ιδανικό μικροκλίμα για καλλιέργεια 
οσπρίων, παράγεται εξαιρετική φάβα 
από το λαθούρι Lathyrus ochrus, με 
πιστοποίηση ΠΓΕ από το 2018. 

Καλλιεργείται με φυσικά μέσα, 
με τις μεθόδους και την πείρα των 
ντόπιων εργατών γης, που γνωρί-
ζουν π.χ. τον τρόπο βοτανίσματος 
και συγκομιδής. Συσκευάζεται από 
μικρές ντόπιες επιχειρήσεις ή οικο-
τεχνίες με τη χρήση πρωτοπόρων 
τεχνικών, μία εκ των οποίων (σε 
συνεργασία με το Γεωπονικό Πανε-
πιστήμιο Αθήνας) είναι η οικολογική 
απεντόμωση σε θαλάμους χαμηλών 
θερμοκρασιών για 48 ώρες. Είναι 
εξαιρετικά γευστική, βραστερή και 
με θαυμάσιο χύλωμα.

Πώς να την απολαύσετε
Η φάβα δεν χρειάζεται μούλιασμα. 

Το μόνο που χρειάζεται να προσέ-
ξουμε είναι το επιμελές πλύσιμό της 
σε σουρωτήρι κάτω από τρεχούμε-
νο νερό. Καλού κακού, προτού την 
πλύνουμε, την καθαρίζουμε, δη-
λαδή απομακρύνουμε τυχόν ξένα 
σώματα (πετραδάκια, κομμάτια από 
άχυρα κ.λπ.).

Αυστηρή αναλογία φάβας-νερού 
δεν υπάρχει: αν η φάβα είναι ευκο-
λόβραστη, ακολουθούμε την αναλο-
γία 1:3, δηλαδή 1 φλιτζάνι φάβα – 3 
φλιτζάνια νερό. Διαφορετικά, μπορεί 
να χρειαστεί περισσότερο νερό.

Περισσότερο από οποιοδήπο-
τε άλλο όσπριο, τη φάβα πρέπει να 
την ξαφρίσουμε καλά για όση ώρα 
σχηματίζεται αφρός στην επιφάνεια 
του υγρού (συνήθως για τα πρώτα 
10 – 15 λεπτά). Μετά τη βράζουμε σε 
χαμηλή φωτιά, χωρίς να σκεπάσου-
με την κατσαρόλα, γιατί φουσκώνει 
και μπορεί να ξεχειλίσει. Αντίθετα 
με ό,τι πιστεύουν πολλοί, είναι καλό 
να μην την ανακατεύουμε, γιατί 
έτσι βγάζει το άμυλό της και κινδυ-

νεύει να κολλήσει. Ανακατεύουμε 
μόνο στο τέλος, όταν πια η φάβα έχει 
πιει τα υγρά της, μαλακώσει και σχε-
δόν διαλυθεί, για να γίνει σαν πουρές.

Η φάβα ταιριάζει με πολλά μυρω-
δικά και μπαχαρικά όπως ρίγανη, 
μαϊντανός, δυόσμος, θυμάρι, βασιλι-
κός, σχοινόπρασο, κόλιανδρος (ξε-
ρός και φρέσκος), κύμινο, μαχλέπι 
(ελάχιστο), μαστιχέλαιο (με προσο-
χή), μπούκοβο, πάπρικα, τσίλι, μαυ-
ροκούκι, κ.ά..

Φάβα με ψητά κρεμμύδια
Υλικά για 4 μερίδες
250 γρ. φάβα, 600 ml νερό, 1 με-

γάλο κρεμμύδι ξερό, ψιλοκομμένο, 
100 ml ελαιόλαδο, αλάτι

Για τα κρεμμύδια: 2 μεσαία 
κρεμμύδια καθαρισμένα και κομμέ-
να στα 4, 30 ml ελαιόλαδο

Εκτέλεση
Βάζουμε τη φάβα σε ένα σουρω-

τήρι και την πλένουμε πολύ καλά 
μέχρι το νερό να βγαίνει καθαρό. 
Στραγγίζουμε και τη ρίχνουμε στην 
κατσαρόλα μαζί με το νερό. Βράζου-
με σε δυνατή φωτιά για 10 λεπτά, 
ξαφρίζοντας όσο χρειάζεται.

Χαμηλώνουμε τη φωτιά, ρίχνου-
με το κρεμμύδι και τη μισή ποσό-
τητα ελαιολάδου και σιγοβράζουμε 
για περίπου 1 ώρα, ανακατεύοντας 
τακτικά, μέχρι να λιώσει η φάβα και 
να σχηματιστεί μια κρέμα.

Για πιο φίνα υφή, περνάμε τη 
φάβα από λεπτή σίτα. Προσθέτουμε 
αλάτι και το υπόλοιπο ελαιόλαδο και 
ανακατεύουμε καλά.

Ετοιμάζουμε τα κρεμμύδια: Ξε-
φυλλίζουμε τα κομμένα κρεμμύδια 
και τα «ψήνουμε» φύλλο φύλλο σε 
καλά ζεσταμένο σχαροτήγανο και σε 
δυνατή φωτιά για 1 λεπτό από κάθε 
πλευρά, μέχρι να μαλακώσουν και 
να καψαλιστούν ελαφρώς.

Σερβίρουμε όμορφα τα κρεμμύ-
δια πάνω ή δίπλα στη φάβα και πε-
ριχύνουμε με το ελαιόλαδο.
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Μια σημαντική παρέμβαση για την ανακούφι-
ση των επιχειρήσεων που στενάζουν κάτω από 
τις υπέρμετρες αυξήσεις στις τιμές ηλεκτρικής 
ενέργειας έκανε ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου 
Κορινθίας, Τάκης Λουζιώτης, ο οποίος απέστει-
λε επιστολή προς τους υπουργούς Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων Άδωνι Γεωργιάδη και Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας Κώστα Σκρέκα ζητώντας αντισταθ-
μιστικά μέτρα που θα αμβλύνουν το πρόβλημα που 
έχει προκύψει. 

Η επιστολή, η οποία κοινοποιείται στον υφυπουρ-
γό Περιβάλλοντος Νίκο Ταγαρά και στον Υφυ-
πουργό Ανάπτυξης Χρίστο Δήμα, αλλά και στους 
άλλους δύο βουλευτές του νομού – Κώστα Κόλλια 
και Γιώργο Ψυχογιό – επισημαίνει την δυσμενή 
επιβάρυνση, κυρίως των μικρομεσαίων επιχειρή-
σεων από τις αυξήσεις όχι μόνο στις τιμές ηλεκτρι-
κής ενέργειας αλλά και στις πρώτες ύλες και υλικά, 
γεγονός που θα επιφέρει σοβαρά πλήγματα στην 
ανταγωνιστικότητα και την κατανάλωση.

Στην επιστολή του ο Τάκης Λουζιώτης αναφέρει 
μεταξύ άλλων: 

«Το τελευταίο διάστημα γινόμαστε δέκτες ενός με-
γάλου κύματος παραπόνων από τους επιχειρηματίες 
του Νομού μας σχετικά με τις αυξήσεις του ρεύματος. 
Τα δυσβάσταχτα ποσά που καλούνται να πληρώσουν 
μεταφράζονται σε απογοήτευση και απόγνωση για το 
μέλλον των επιχειρήσεων τους. 

(...) Οι μεγάλες ανατιμήσεις στην ενέργεια έχουν 
επιβαρύνει τον τελευταίο καιρό όλες τις επιχειρή-
σεις και ιδιαίτερα τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με 
δυσμενή αντίκτυπο στη λειτουργία τους, απειλώντας 
έντονα την βιωσιμότητά τους. Τα προβλήματα αυτά 
έχουν δημιουργηθεί καθώς το κόστος λειτουργίας 
τους έχει εκτοξευθεί.

Πλέον της επιβάρυνσης από την κατανάλωση ρεύ-
ματος, υπάρχει αύξηση των πρώτων υλών και των 
υλικών με συνέπεια όλες αυτές οι αυξήσεις να προ-
σμετρηθούν στην τελική τιμή του προϊόντος, κάτι το 
οποίο θα λειτουργήσει σαν ντόμινο όσον αφορά την 
ανταγωνιστικότητα και την κατανάλωση. 

Όπως αντιλαμβάνεστε, η στήριξη των επιχειρήσε-
ων σε αυτή την δεδομένη στιγμή είναι επιβεβλημέ-
νη. Μόνο έτσι, θα μπορέσουνε οι επιχειρήσεις μας να 
ανασάνουν και να κοιτάξουν μπροστά. Ενδεικτικά, το 
Επιμελητήριο Κορινθίας προτείνει μέτρα που θα μπο-
ρούσαν να λειτουργήσουν αντισταθμιστικά των αυξή-
σεων και να βοηθήσουν την αδιάκοπη λειτουργία των 
επιχειρήσεων επ’ωφελεία όλων:

Δυνατότητα υπαγωγής στο καθεστώς μειωμένων 
χρεώσεων στο ειδικό τέλος μείωσης εκπομπών αε-
ρίων ρύπων για όλες τις επιχειρήσεις. 

Επιχορήγηση μέρους του τιμολογίου για τις επιχει-
ρήσεις που είχαν πτώση του τζίρου την περίοδο των 
αυξημένων χρεώσεων. 

Μείωση των αντισταθμιστικών τελών των ΟΤΑ που 
επιβαρύνουν τους λογαριασμούς ρεύματος ή επιδό-
τηση αυτών.

Δυνατότητα επέκτασης του χρόνου αποπληρωμής 
των λογαριασμών με τις αυξημένες  τιμές του ρεύμα-
τος έως και 6 μήνες από την έκδοση του λογαριασμού 
έτσι ώστε να ρυθμιστεί η αποπληρωμή τους. 

Δυνατότητα σταθερού τιμολογίου για τις επιχειρή-
σεις ώστε να περιοριστεί η εξάρτηση της ενέργειας 

από τις υπέρμετρες χρηματιστηριακές της ανατιμήσεις.
Διαπιστώνοντας την ζοφερή κατάσταση που τείνει 

να διαμορφωθεί στην ελληνική οικονομία και πραγ-
ματικότητα για το μέλλον των επιχειρήσεων, ζητούμε 
από την  κυβέρνηση να μεριμνήσει και να διατηρήσει 
την ανάπτυξη στην οικονομία μας», σημειώνει. 

Περισσότερα μέτρα στήριξης της εστίασης
Η δεύτερη επιστολή του προέδρου του Επιμελητη-

ρίου αφορούσε τη στήριξη του κλάδου της εστίασης, 
απευθυνόταν στους υπουργούς Οικονομικών, Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων και Εργασίας και ανέφερε:

«(...) Ζούμε και αφουγκραζόμαστε την ανασφάλεια 
και την απόγνωση των επαγγελματιών της εστίασης 
που μέρα με τη μέρα χειροτερεύει. Οι γιορτές δεν κα-
τάφεραν να βγάλουν τα ‘’σπασμένα’’ της προηγούμε-
νης περιόδου, ίσα- ίσα δημιούργησαν μεγαλύτερους 

μπελάδες γιατί οι επαγγελματίες του κλάδου είχαν να 
διαχειριστούν τα κρούσματα στις επιχειρήσεις τους, 
την ασφάλεια μέσα στον χώρο τους, την χαμηλότερη 
κίνηση και ένα απόθεμα πρώτων υλών που – με τα 
νέα μέτρα της Πρωτοχρονιάς – πήγε στα σκουπίδια. 

Είναι απλά ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ η ανάγκη να ληφθούν άμε-
σα έκτακτα μέτρα στήριξης. Ειδικότερα προτείνουμε:

- Επιδότηση ενοικίου όλων των επιχειρήσεων της 
εστίασης για τους μήνες Δεκέμβριο και Ιανουάριο.

- Συνταγογράφηση PCR tests και παροχή δωρεάν 
self tests και rapid tests σε κάθε επιχείρηση εστία-
σης γιατί το κόστος αυτών, για να διασφαλίσουν την 
υγεία μας, επιβαρύνει την ήδη δύσκολη οικονομική 
κατάσταση όλων. 

-Οι επιχειρήσεις που αναστέλλουν τη λειτουργία 
τους για κάποιο χρονικό διάστημα λόγω κρούσματος, 
να απαλλάσσονται από λογαριασμούς, ασφαλίσεις 
εργαζομένων και όλα τα σχετικά έξοδα για όλη την 
χρονική περίοδο που είναι κλειστές. Με άλλα λόγια, 
να παγώνουν όλες οι υποχρεώσεις τους μέχρι να 
επαναλειτουργήσουν.

- Διεύρυνση των ΚΑΔ για αναστολές συμβάσεων 
εργασίας των εργαζομένων στην εστίαση. 

- Εξάμηνη αναστολή φορολογικών, ασφαλιστικών 
και τραπεζικών υποχρεώσεων μέχρι οι επιχειρήσεις 
της εστίασης να βρούνε τα πατήματά τους.

- Απαλλαγή ή μείωση δημοτικών τελών για εξωτε-
ρικούς χώρους και λογαριασμούς ρεύματος για τους 
μήνες Δεκέμβριο και Ιανουάριο.

- Κατάργηση της επιστροφής της Επιστρεπτέας 
Προκαταβολής για όλες τις επιχειρήσεις.

Κύριε Υπουργέ, 
Βρισκόμαστε στο σημείο μηδέν. Η επιχειρηματι-

κότητα έχει ανάγκη την στήριξη της πολιτείας τώρα 
περισσότερο από ποτέ άλλοτε. Αναμένουμε τις πα-
ρεμβάσεις σας, οι οποίες θα συμβάλλουν στην βιω-
σιμότητα των επιχειρήσεων μας».

Πέντε αντισταθμιστικά μέτρα ζητά ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κορινθίας από την Κυβέρνηση, 
λόγω των αυξήσεων στις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας
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Ο Εμπορικός Σύλλογος Κιάτου, ενη-
μερώνει τους καταναλωτές, ότι η περίο-
δος των χειμερινών εκπτώσεων αρχίζει 
σήμερα  Δευτέρα 10 Ιανουαρίου  και 
λήγει τη Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου.

Τα  καταστήματα θα παραμείνουν 
προαιρετικά ανοιχτά την Κυριακή 16 
Ιανουαρίου, με προτεινόμενο ωράριο 
λειτουργίας από 11:00 έως 18:00.

Υπενθυμίζουμε ακόμα στους συναδέλ-
φους:

• Θα πρέπει να αναγράφεται  η πα-
λαιά και η νέα μειωμένη τιμή των 
αγαθών και υπηρεσιών που πωλούνται 
με έκπτωση, επιτρέπεται και η αναγραφή 
ποσοστού έκπτωσης.

• Εφόσον δίνεται μειωμένη τιμή σε 
περισσότερα από το 60% του συνό-
λου των πωλούμενων ειδών, θα πρέ-
πει να αναγράφεται στην προθήκη του 

καταστήματος και σε οποιαδήποτε άλλη 
εμπορική επικοινωνία το παρεχόμενο 
ποσοστό έκπτωσης και στην περίπτωση 
που υπάρχουν διαφορετικά ποσοστά έκ-
πτωσης ανά κατηγορίες προϊόντων.

• Ειδικότερα για την περίπτωση που 
οι εκπτώσεις είναι ανακριβείς ή πα-
ραπλανητικές θα δοθεί πρόστιμο ίσο 
με το 1% του ετήσιου κύκλου εργα-
σιών και δεν θα είναι λιγότερο από 
10.000 €.

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος κατά 
τη διάρκεια των χειμερινών εκπτώσεων, 
αναμένεται οι επιχειρήσεις λιανεμπορί-
ου να προσφέρουν μεγάλη ποικιλία 
προϊόντων σε πολύ χαμηλές τιμές, με 
άψογη εξυπηρέτηση και σεβασμό στο 
καταναλωτικό κοινό.

Εκ του Συλλόγου

Η ΕΣΕΕ ζητά τη χορήγηση Ειδικού 
Επιδόματος Ασθενείας σε εμπόρους 

που νοσούν από COVID-19
Η ΕΣΕΕ ζητά τη χορήγηση Ειδικού 

Επιδόματος Ασθενείας σε αυτοαπα-
σχολούμενος εμπόρους που νοσούν 
από COVID-19 με επιστολή της στους 
συναρμόδιους υπουργούς. Στην επι-
στολή αναφέρει μεταξύ άλλων:

«Η έξαρση των κρουσμάτων της 
πανδημίας προκάλεσε δικαιολογη-
μένα την επικαιροποίηση εκ μέρους 
της Κυβέρνησης των διατάξεων που 
αφορούν τη χορήγηση αδειών και τις 
εξ αυτών αποζημιώσεις προς τους 
εργαζομένους στον ιδιωτικό και το 
δημόσιο τομέα οι οποίοι είναι υπο-
χρεωμένοι να απουσιάσουν από την 
εργασία τους εφόσον νοσήσουν από 
κορωνοιό. Ωστόσο, αποτελεί για την 
ΕΣΕΕ δυσάρεστη έκπληξη το γεγονός 
ότι σε καμία από τις σχετικές ανακοι-
νώσεις δεν γίνεται αναφορά και δεν 
λαμβάνεται καμία πρόνοια για την 
απώλεια εισοδήματος που έχουν όταν 
νοσούν οι αυτοαπασχολούμενοι επαγ-
γελματίες, που στον κλάδο του εμπο-
ρίου σήμερα ξεπερνούν τις 140.000. 
O αυτοαπασχολούμενος έμπορος που 
σήμερα αναγκάζεται επειδή βρέθηκε 
θετικός στον COVID – 19 να κλείσει το 
κατάστημά του και να απολέσει έσοδα 
τουλάχιστον 5 ημερών, δεν λαμβάνει 
κανένα χρηματικό βοήθημα για την 
έστω και μερική αναπλήρωση των 
απωλειών του.

Πρόκειται για μία κραυγαλέα παρά-
λειψη της Πολιτείας την ώρα μάλιστα 
που ο εμπορικός κόσμος αγωνιά για 
την οικονομική του επιβίωση και ταυ-
τόχρονα νιώθει τον κλοιό της πανδη-
μίας να απειλεί ακόμη και τη ζωή του.

Για τους λόγους αυτούς σας ζητούμε 
να θεσπίσετε Ειδικό Επίδομα Ασθενεί-
ας για τους νοσούντες από COVID – 19 
αυτοαπασχολούμενους εμπόρους, το 

οποίο μπορεί να χορηγείται από τον 
ΕΦΚΑ ή τον ΟΑΕΔ. Σας επισημαίνουμε 
πως ήδη ανάλογο επίδομα χορηγείται 
και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως 
στην Κύπρο ήδη από τον περασμένο 
Ιούλιο, με βάση υπολογισμού του τις 
ασφαλιστέες αποδοχές των αυτοαπα-
σχολουμένων. Στη χώρα μας, καθώς οι 
ασφαλιστικές κατηγορίες προβλέπουν 
προκαθορισμένα ποσά εισφορών ανε-
ξαρτήτως εισοδήματος, ο υπολογισμός 
του Ειδικού Επιδόματος προτείνουμε 
να γίνει στη βάση του Εθνικού Κατώ-
τατου Μισθού ή του Εθνικού Διάμεσου 
Μισθού. Επιπλέον θα πρέπει να προ-
βλέπεται η επέκταση και η διεύρυνση 
του Ειδικού Επιδόματος Ασθενείας σε 
περίπτωση απουσίας του νοσήσαντος 
αυτοαπασχολουμένου περισσότερων 
των 5 ημερών, ή/και σε περίπτωση 
επιδείνωσης της υγείας του η οποία 
θα απαιτήσει την εισαγωγή του στο 
νοσοκομείο, πάντα κατ΄ αναλογία με τα 
προβλεπόμενα για όλους τους εργαζό-
μενους στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

Αναφορικά με το δημοσιονομικό 
κόστος που θα επιφέρει η προτεινόμε-
νη χορήγηση του Ειδικού Επιδόματος 
Ασθενείας εκτιμούμε ότι θα μπορούσε 
να είναι μηδαμινό, εφόσον τα απαραί-
τητα ποσά εκταμιεύονταν για τη χρήση 
αυτή από τον Ειδικό Λογαριασμό Ανερ-
γίας του ΟΑΕΔ. Υπενθυμίζουμε ότι στον 
Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας του ΟΑΕΔ 
όλοι οι έμποροι καταβάλλουν από το 
2011 κάθε μήνα 10 ευρώ, πέραν των 
ασφαλιστικών τους εισφορών, χω-
ρίς όμως ποτέ το κεφάλαιο πολλών 
εκατομμυρίων ευρώ που έχει συγκε-
ντρωθεί να έχει χρησιμοποιηθεί για 
την ενίσχυση των ανέργων εμπόρων ή 
για οποιοδήποτε άλλο σκοπό υπέρ του 
κλάδου.



Μ
ε ιδιαίτερη επιτυχία 
πραγματοποιήθηκε 
το βράδυ, της Δευτέ-
ρας 27 Δεκεμβρίου 

2021, η εκδήλωση-θεσμός του δήμου 
Βέλου-Βόχας για την βράβευση των 
μαθητών που πέτυχαν την εισαγωγή 
τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 
κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. 

Στην κατάμεστη αίθουσα του ξενο-
δοχείου «Αλκυών» στο Βραχάτι, τη-
ρουμένων όλων των μέτρων για την 
αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού, 
γονείς, συγγενείς και φίλοι χειροκρό-
τησαν τους νέους φοιτητές που κατά 
τη περυσινή χρονιά φοιτούσαν στα 

Λύκεια του Βέλου, του Βραχατίου και 
του Ζευγολατιού. 

Την έναρξη της εκδήλωσης έκανε η 
Γενική Γραμματέας του δήμου κα Νά-
ντια Δημητρίου τονίζοντας τη μεγάλη 
προσπάθεια των παιδιών σε μια δύ-
σκολη χρονιά όπως η περυσινή, ενώ 
ο δήμαρχος Βέλου-Βόχας Αννίβας 
Παπακυριάκος στη συνέχεια στάθηκε 
ιδιαίτερα στους ορίζοντες που ανοίγο-
νται για τους νέους με την εισαγωγή 
τους στα Πανεπιστήμια της χώρας, 
ορίζοντες που έχουν κάνουν όχι μόνο 
με τη μόρφωσή τους σε ακαδημαϊκό 
επίπεδο αλλά και με την εν γένει δια-
μόρφωσή τους ως ενεργών πολιτών. 

Χαιρετισμό επίσης απεύθυνε η Αντι-
περιφερειάρχης Παιδείας και Πολιτι-
σμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου 
κα Αθηνά Κόρκα η οποία τίμησε με 
την παρουσία της την εκδήλωση, κα-
θώς και η πρόεδρος της Ανέλιξης κα 
Μαρία Καλλίρη που μίλησε με στορ-
γή στις νέες και τους νέους και τους 
κάλεσε μέσω της μόρφωσής τους, 
να προετοιμάσουν το μέλλον του τό-
που. Επίσης, σύντομους χαιρετισμούς 
απεύθυναν ο αντιδήμαρχος Πολιτι-
σμού κ. Νίκος Ρόζος, ο αντιδήμαρ-
χος Οικονομικών κ. Μιχάλης Σδρά-
λης, ο αντιδήμαρχος Καθαριότητας κ. 
Δημ. Τριανταφύλλου, ο αντιδήμαρχος 

Υποδομών κ. Θεόδωρος Ράπτης, ο 
εντεταλμένος σύμβουλος κ. Κώστας 
Τριανταφύλλου και ο δημοτικός σύμ-
βουλος της αντιπολίτευσης κ. Θανά-
σης Δ. Μανάβης. 

Οι βραβεύσεις ξεκίνησαν με τους 
6 αριστούχους μαθητές που πέτυχαν 
στις Πανελλαδικές πάνω από 18.000 
μόρια και οι οποίοι έλαβαν επιπλέον 
χρηματικό έπαθλο 500€ ο καθένας. 

Στη συνέχεια ακολούθησαν κατά 
αλφαβητική σειρά τα παιδιά των Γε-
νικών Λυκείων Βέλου, Ζευγολατιού 
και Βραχατίου που παρέλαβαν τον 
τιμητικό έπαινο και το αναμνηστικό 
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ΔΉΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ: Έλαμψαν 
και βραβεύθηκαν τα νιάτα

ΓΥΡΙΣΤΕ ΣΕΛΙΔΑ
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ΛΟΥΒΙΤΑΚΗΣ

Ζευγολατιό
Κορινθίας

ΤΗΛ.: 
27410 56566

Άσσος
Κορινθίας

ΤΗΛ.: 
27410 89117

Κιν.: 6944 243418  & 6937 114763
∆ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΕΙ
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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΜΑΡΜΑΡΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ
ΘΑΝΑΣΕΝΑΡΗΣ

Μουσών 14,
Βέλο Κορινθίας

Mάρµαρα • γρανίτες
φυσικά πετρώµατα

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

δώρο που προβλεπόταν. Ιδιαίτερα συγκινητικές για 
διαφορετικούς λόγους η κάθε μία, ήταν οι στιγμές 
που βραβεύθηκαν: Ο 50χρονος Ασημάκης Μπάρ-
τζης που κάθισε στα θρανία και έδωσε Πανελλαδικές 
μαζί με τα παιδιά και πέτυχε την εισαγωγή του στην 
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Η κόρη του εκλιπόντος Νι-
κόλαου Παπακυριάκου από το Βραχάτι, Κατερίνα, η 
οποία έχασε τον πατέρα της έναν μήνα πριν τις Πα-
νελλαδικές από κορωνοϊό. Η αδελφή της εκλιπούσης 
Γαρυφαλλιάς Ψαρράκου από το Βέλο, της οποίας η 

δολοφονία στην Φολέγανδρο το περασμένο καλοκαί-
ρι συγκλόνισε το πανελλήνιο. 

Στον μέσον περίπου της εκδήλωσης η Φιλαρμονική 
Ζευγολατιού παρουσίασε ένα μικρό εορταστικό πρό-
γραμμα με δύο τραγούδια από το τμήμα Σύγχρονου 
Τραγουδιού και χριστουγεννιάτικες μελωδίες από 
την μπάντα. Στο σχήμα συμμετείχαν οι καθηγητές και 
οι πιο έμπειροι μαθητές του νεοσύστατου φορέα, οι 
οποίοι συγκίνησαν και μάγεψαν με τις μουσικές τους. 

Η γραμματέας της Φιλαρμονικής κα Γιώτα Μπλά-

νου στη σύντομη ομιλία της αναφέρθηκε στην επανα-
σύσταση της Φιλαρμονικής Ζευγολατιού, στο όραμα 
και στους στόχους ενώ δεν παρέλειψε να ευχηθεί 
καλή σταδιοδρομία σε όλες τις νέες και τους νέους 
που πέτυχαν την εισαγωγή τους στο Πανεπιστήμιο. 

Η βραδιά ολοκληρώθηκε με την ευχή και ελπί-
δα όλων ο νέος χρόνος να φέρει ό,τι καλύτερο για 
όλους και να απαλλάξει επιτέλους την ανθρωπότητα 
από τον βραχνά των περιοριστικών μέτρων και της 
πανδημίας!
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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 

ΛΑΓΚΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΨΎΧΙΑΤΡΟΣ - 

ΨΎΧΟΘΕΡΑΠΕΎΤΗΣ

Στρατιωτικός Ιατρός
Ψυχιατρική Κλινική 251 ΓΝΑ

Καλογεροπούλου 1 & Μαυρούλια,
Κιάτο Κορινθίας 20200

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

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Γράφει η  ΛΙΤΣΑ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ
ΕΙΧΕ ΛΙΑΚΑΔΑ 
ΣΗΜΕΡΑ  
εκδ. ΑΝΕΜΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ
Κατηγορία: Ελληνικό μυθιστόρημα
ISBN 9789609585804
Αριθμός σελίδων: 338

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ
Μετριέται άραγε η ευτυχία; Αλλά γιατί; 

Μήπως μετριέται η ίδια η ζωή μας; Έχου-
με τη δύναμη να την προσδιορίσουμε 
χρονικά, να βάλουμε τις προϋποθέσεις 
ή μήπως είμαστε απλά πλατανόφυλλα, 
γεννημένοι στα κλαδιά ενός αρχαίου δέ-
ντρου, που ακολουθούν το πεπρωμένο 
μιας μοίρας αντίστοιχης με τη δική μας; 
Φύτρα, λαμπερό πράσινο φύλλο ως το 
προδιαγραμμένο κιτρίνισμα λίγο πριν 
την πτώση, ένα με το χώμα, αυτό από το 
οποίο προερχόμαστε.

Δυο χειραφετημένες νεαρές γυναίκες 
θ' αποδράσουν από τη λάσπη της ίδιας 
επαρχίας, που θα επέβαλλε σ' αυτές τον 
μαρασμό. Δεν έχουν ξανασυναντηθεί, 
ωστόσο θα σμίξουν για πάντα στο παρόν 
και το κοινό τους μέλλον. Τις ενώνει το 

ίδιο αίμα, οι ανυπόταχτες 
ψυχές τους ένας ατσάλινος 
κρίκος ζωής. Έχουν πλη-
ρώσει και οι δύο το ίδιο 
τίμημα: την αβεβαιότητα 
του φόβου για τη φυγή 
τους, με φόντο τη σκοτει-
νή και δυσοίωνη πολιτικά 
εποχή των δεκαετιών του 
'50-'70.

Ο χρόνος ωστόσο; Πότε 
και γιατί πρέπει να συμβαί-
νει οι ζωές των ανθρώπων 
να ρίχνουν τίτλους τέλους; 
Είναι αναγκαίο άραγε να έχουμε ήσυχη 
τη συνείδησή μας με την πεποίθηση ότι 
θα ζήσουμε ως τα βαθιά μας γεράματα, 
κερδίζοντας τον θάνατο; Μα, το ζήτημα 
είναι να κερδίσουμε την ίδια μας τη ζωή. 
Όση και να 'ναι σε μετρήσιμη διάρκεια.

Ένα μυθιστόρημα-ποταμός από τη μο-
ναδική, λυρική πένα του Γιάννη Φιλιππί-
δη που σαγηνεύει, καθηλώνει, συγκινεί 
και κατακτά τον αναγνώστη, αφήνοντάς 
του μια ανεξίτηλη γλυκόπικρη γεύση.

Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΜΑΣ
Ένα κοινωνικό μυθιστόρημα που παρ’ 

όλο το ζοφερό και δύσκολο θέμα του 

- τις νεοπλασματι-
κές ασθένειες που 
χτυπούν πλέον και 
πολύ νέους ανθρώ-
πους , - σφύζει από 
αισιοδοξία και θέ-
ληση για ζωή. Πρό-
κειται για ένα βιβλίο 
υπέροχα γραμμένο, 
μιλάει κατευθείαν 
στη καρδιά, μια από-
λυτα δεμένη αφήγη-
ση, δεν κάνει κοιλιά 
πουθενά, σε κερδίζει 

από τις πρώτες κιόλας σελίδες και δια-
βάζεται κυριολεκτικά απνευστί.

Ο συγγραφέας μας, με τη δυνατή συγ-
γραφική του πένα, πολύ σοφά επενδύει 
στο συναίσθημα που διακατέχει τους 
ήρωες του, στοιχείο που αφήνει ανεξί-
τηλα ίχνη στον ψυχικό κόσμο αλλά και 
στη μνήμη του αναγνώστη. Η γραφή του 
δείχνει πως τους περιβάλλει με περίσσια 
αγάπη και σεβασμό.

Ιστορικά η υπόθεση διαδραματίζεται 
στην Ελλάδα κυρίως τη δεκαετία του 
’70, εποχή πολύ δύσκολη για τους πολί-
τες αυτής της χώρας, και ειδικότερα για 
τις γυναίκες, που βίωναν τη βία και την 

τρομοκρατία της χούντας των συνταγ-
ματαρχών και κατ’ επέκταση μέσα στα 
πλαίσια της οικογένειάς τους. Η οποία 
αποδεικνύεται πως, λόγω των προκατα-
λήψεων που υπάρχουν στους κόλπους 
της, μπαίνει τροχοπέδη σε μια γυναίκα 
που αγωνίζεται να βρει τον εαυτό της, 
την ευτυχία της και την ανεξαρτησία της.

Απόλυτα προσγειωμένη ιστορία, αντα-
ποκρίνεται στη πραγματικότητα και το 
τέλος μας αφήνει μια πικρή γεύση. Γιατί 
η ζωή δεν αφήνει πάντα τη σφραγίδα του 
happy end. Είναι όμως επιλογή δική μας, 
μετά από και από την πιο σφοδρή καται-
γίδα να μπορούμε να βλέπουμε τον ήλιο 
κατάματα και να λέμε «Είχε λιακάδα σή-
μερα!» και να κάνουμε κάθε στιγμή της 
ζωής μας να αξίζει, άσχετα με το πόσο θα 
διαρκέσει αυτή.

Λίγα λόγια για τον συγγραφέα
Ο Γιάννης Φιλιππίδης είναι συγγραφέ-

ας και υπεύθυνος εκδόσεων της Άνεμος 
Εκδοτική. Σπούδασε υποκριτική στη Δρα-
ματική Σχολή του Βασίλη Ρίτσου. Άρθρα 
του έχουν δημοσιευθεί σε περιοδικά και 
επώνυμες ιστοσελίδες. Από το 2013 αρ-
θρογραφεί κι είναι αρχισυντάκτης στο www.
anemosmagazine.gr

Βιβλίο
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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

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)



Μεγαέλαιον ΜΟΝΑ∆Α
ΕΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥ

ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΗΛ. 27420 32391

η επόμενη μέρα 
του ελαιόλαδου

Πώληση ΚΟΥΚΟΥΤΣΙΟΥ 
ΕΛΙΑΣ για καυστήρες

• Ελάχιστη θερμική
απόδοση 4.500 Kcal/Kg

• Μηδαμινή υπολειμματικότητα 
(στάχτη) μετά την καύση

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


