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Η σελίδα του Λέωντος...
Τ ην έκφραση «ΝΑ ΧΙΟΝΙΣΕΙ ΝΑ 

ΔΟΥΜΕ ΑΣΠΡΗ ΜΕΡΑ» σίγουρα 
την γνωρίζετε όλοι. Αυτό που ίσως 
δε γνωρίζετε είναι ότι ο  εμπνευστής  
της αυτοκτόνησε μετανιωμένος πικρά, 
μετά από τις επιδόσεις του επιτελικού 
κράτους στον πρόσφατο χιονιά. 
Άλλη φορά, παρακαλώ, όποιος λέει 
εξυπνάδες να προσέχει!!!

Ή ρθανε οι ριπές του ανέ-
μου(Rafale), τα υποδεχτήκαμε 

δεόντως και με τιμές αρχηγού κρά-
τους, τα ευλόγησε η ανώτερη ιεραρ-
χία, για να εξοντώσουν τους εχθρούς 
μας και γενικά πολύ χαρήκαμε και 
πολύ ανέβηκε η αυτοπεποίθησή μας. 
Δε θέλω εγώ να χαλάσω το δοξαστι-
κό κλίμα, μέρες που ‘ναι, αλλά να, οι 
Τούρκοι όσο εμείς χρεωνόμαστε με 
αγορές, αυτοί έχουν ξεσκιστεί (με το 
συμπάθιο) στις εξαγωγές πολεμικού 
υλικού και  κονομάνε. 
Άντε με το καλό και τα υπόλοιπα να 
χαρούμε πάλι!!!

Δ εν υπάρχει σκάνδαλο στην υπό-
θεση ‘Πέτσα’, απεφάνθη η κυ-

βερνητική πλειοψηφία στην εξεταστι-
κή της βουλής. Αλλοίμονο, από πότε 
σε αυτή τη χώρα είναι σκάνδαλο να 
μοιράζεις κρατικό χρήμα σε δημοσιο-
γράφους για να σε λιβανίζουν. 
Κι «όποιος τρώει δε μιλάει και τον αρ-
χηγό ‘βλογάει», που λέει και ένα παλιό 
τραγουδάκι!!!

Α πό ότι φαίνεται η σοφή μας κυ-
βέρνηση επέλεξε να νοσήσουμε 

όλοι μπας και αποκτήσουμε την πε-
ρίφημη ‘ανοσία αγέλης’(όχι ανοησία, 
προσέξτε).  Ανοσία της αγέλης, Εεεεε.
Αγέλες κάνουν τα πρόβατα, κάνουν 
όμως και οι λύκοι……. (χι,χι,χι)!!!

Τ ριπλάσια τιμή του rapid test στην 
Ελλάδα από ότι στην Κύπρο και δι-

πλάσια από αυτή που πέτυχαν ορισμένοι 
δραστήριοι δήμαρχοι. Με τόσους άρι-
στους κυβερνώντες κανείς δε βρέθηκε 
να  διαπραγματευτεί και να πετύχει κα-
λύτερη τιμή; Αλλά πάλι τόσα έξοδα έχει 
η εξουσία, πως θα τα καλύψουμε???
Υ.Γ.: αλήθεια γιατί μόνο δύο δήμοι, σε 
όλη τη χώρα, νοιάστηκαν για την υγεία 
και την τσέπη των δημοτών τους; Γιατί 
άραγε; 

Ε ίχαν δυσκολευτεί τα ρουσφέτια 
τα τελευταία χρόνια με το ΑΣΕΠ. 

Αλλά στη δημοκρατία δεν υπάρχουν 
αδιέξοδα. Με νέο νόμο της κυβέρνη-
σης θα γίνονται προσλήψεις με προ-
σωπική συνέντευξη, μειωμένα προ-
σόντα και αυξημένους μισθούς. Στα 
προσόντα φαντάζομαι ότι αρκεί να 
έχεις επαρκή κομματικά ένσημα. Όσοι 
καλύπτετε τα βασικά, σπεύσατε γιατί 
προβλέπεται ουρά!!!

Β αρύτατα πρόστιμα, υποσχέθηκε 
ο λαλίστατος κος Άδωνις, για την 

αντιμετώπιση της αισχροκέρδειας των 
ημερών. Όσο τα είδατε εσείς, τα είδαμε 
και μείς. «Σκύλος που γαβγίζει δε δα-
γκώνει» λέει  μια παροιμία και ο δικός 
μας από γαύγισμα…..αηδόνι!!!

Δ εκάδες τα θύματα από σπιτικές 
πυρκαγιές(82 συγκεκριμένα) το 

χρόνο που πέρασε. 82 θύματα της φτώ-
χειας. Οι περισσότεροι προσπαθούσαν 
να ζεσταθούν με αυτοσχέδια μαγκά-
λια(!). Παράπλευρες απώλειες … 

Δ εκαέξι(16) μαφιόζικες δολοφονίες 
μετρήσαμε το απερχόμενο έτος 

και προλάβαμε ακόμη μία το νεοεισερ-
χόμενο. Οι συμμορίες της νύχτας κάνουν 
υπερωρίες βλέπετε. Ευτυχώς όμως κα-
θαρίσαμε τα Εξάρχεια από τους ενοχλητι-
κούς. Μην τα θέλουμε και όλα στο πιάτο, 
υπάρχουν προτεραιότητες!!!

Π ρώτο πρόβλημα η ακρίβεια και 
δεύτερο η πανδημία, δήλωσαν 

οι ερωτώμενοι σε πρόσφατη δημο-
σκόπηση. Όπως λέγαν και οι αρχαίοι 
μας πρόγονοι, «Καλύτερα νέος, πλού-
σιος και υγιής  παρά γέρος φτωχός και 
άρρωστος». 
Σοφά λόγια!!!

Τ ελικά οι προσευχές και ο αγια-
σμός δεν έσωσαν το γνωστό αντι-

εμβολιαστή μητροπολίτη, ούτε και την 
αδελφή του άλλωστε. Δεν είναι τυχαίο 
ότι οι σοφοί αρχαίοι μας πρόγονοι 
έλεγαν «συν Αθηνά και χείρα κίνει» και 
είχαν και περισσότερους θεούς διαθέ-
σιμους και σε υπηρεσία!!!

Ο χώρος της εκκλησίας και ο χώρος 
της επιστήμης είναι διακριτός και 

οριοθετημένος εδώ και αιώνες. Δυ-
στυχώς ορισμένοι ιερωμένοι δεν εννο-
ούν να το καταλάβουν και επιμένουν 
να μπαίνουν σε ξένα χωράφια. Πανα-
γιώτατοι, η γη ΔΕΝ είναι επίπεδη και 
ο ήλιος ΔΕΝ κινείται γύρω από τη γη. 
Όσο νωρίτερα το καταλάβετε τόσο κα-
λύτερα για όλους μας!!!

Η κάνναβη κάνει καλό και στη θερα-
πεία του κορονοϊού, σύμφωνα με 

νέα επιστημονική μελέτη. Το ‘Άγιο Χα-
σισάκι’, κατά Ηλία Πετρόπουλο, τώρα 
δικαιώνεται!!!

Μ εταμόσχευση καρδιάς γουρου-
νιού σε άνθρωπο κατάφερε η 

επιστήμη. Καλό νέο που ελπίζουμε 
να πετύχει και να αποδώσει τα δέ-
οντα. Μετά, απ’ ότι μαθαίνω, σειρά 
έχουν μάτια γερακιού, αυτιά λύκου, 
πόδια λαγού και το κυριότερο, πουλί 
κόκορα. Για το τελευταίο κάνουν προ-
σπάθειες να πετύχουν και το μέγεθος. 
Αλλά που θα πάει…!!!  

Λ.Σ. (28/01/2022)

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

ΑΝΘΡΩΠΟΘΥΣΙΕΣ

Α πό τα αρχαία χρόνια οι ηγέτες των πολιτισμένων εθνών, προκειμένου να εξευμε-
νίσουν τους θεούς και να πετύχουν τους ευγενείς στόχους τους, θυσίαζαν στους 

θεούς κάμποσους αναλώσιμους υπηκόους τους.
Ας θυμηθούμε μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα.
Η θυσία της Ιφιγένειας, για τελωνιακούς λόγους (έβαζαν οι Τρώες μεγάλο φόρο στα κα-
ράβια των Ελλήνων),
Η θυσία του Ισαάκ, για δημογραφικούς λόγους,
Οι ανθρωποθυσίες των Αζτέκων, για μετεωρολογικούς λόγους,
Οι θυσίες των γυναικών των μαχαραγιάδων, για οικογενειακούς λόγους,
Οι θυσίες των παρατρεχάμενων των Φαραώ, για γραφειοκρατικούς λόγους και
Η μεγάλη θυσία 16.000 συν-Ελλήνων για να σωθεί ο τουρισμός (κατά τηλεοπτική δήλωση 
του πολυχρονεμένου ηγέτη μας).
Ο θεός να του δίνει χρόνους!!! 
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Νοσοκομείο Κορίνθου: Επίσκεψη 
Γκάγκα και σκληρή γλώσσα από ΣΥΡΙΖΑ

Ε πίσκεψη στο Νοσοκομείο Κο-
ρίνθου πραγματοποίησε την Πέ-
μπτη 20 Ιανουαρίου η Αναπλη-

ρώτρια Υπουργός Υγείας, Μίνα Γκάγκα, 
η οποία επέστρεφε από την Ηλεία και 
την Αχαΐα, όπου είχε επισκεφθεί τα εκεί 
νοσοκομεία.

Την υποδέχτηκαν μεταξύ άλλων ο 
διοικητής του Νοσοκομείου Κορίν-
θου Γρηγόρης Καρπούζης, ο υφυπουρ-
γός Ανάπτυξης  Χρίστος Δήμας  και ο 
βουλευτής Κορινθίας Κώστας Κόλλιας, 
ενώ η κυρία υπουργός συνοδευόταν 
από τον Διοικητή της 6ης ΥΠΕ κ. Γιάννη 
Καρβέλη.

Η κυρία Γκάγκα με την επίσκεψή της 
στο Νοσοκομείο Κορίνθου έκλεισε την 
περιοδεία της στις υγειονομικές δομές 
της 6ης ΥΠΕ. Στο νοσηλευτικό ίδρυμα 
της Κορίνθου επισκέφθηκε τους χώ-
ρους του νοσοκομείου, ενώ ακολούθη-
σε σύσκεψη στα γραφεία της διοίκησης, 
όπου ενημερώθηκε για όλα τα ζητήματα 
λειτουργίας, τόσο σε ό,τι αφορά την παν-
δημία όσο και για τη φροντίδα όλων των 
υπόλοιπων ασθενών.

Σύμφωνα με όσα συζητήθηκαν, στό-
χος είναι η αναβάθμιση της φροντίδας 
υγείας σε κάθε περιοχή της Ελλάδας, με 
ισότιμη και εύκολη πρόσβαση σε ποιο-

τικές υπηρεσίες Υγείας. Ο σχεδιασμός 
περιλαμβάνει τη στήριξη της φροντίδας 
των χρόνιων νοσημάτων παντού στην 
Ελλάδα, την αναβάθμιση των Τμημά-
των Επειγόντων Περιστατικών και των 
κεντρικών Νοσηλευτικών Μονάδων. Το 
ταμείο ανάκαμψης είναι ένας ισχυρός 
«σύμμαχος» σε αυτή την προσπάθεια.

Σε δηλώσεις της, αναφέρθηκε στις επι-
κείμενες προκηρύξεις νέων θέσεων ια-
τρικού και λοιπού υγειονομικού προσω-
πικού, τονίζοντας ότι μέσα στον επόμενο 
μήνα αναμένεται να αλλάξει ο τρόπος 
των προκηρύξεων, ώστε οι διαδικασίες 
να ολοκληρώνονται πιο γρήγορα. 

«Τα νέα για το σύστημα Υγείας είναι 
καλά. Η πανδημία συνεχίζεται το ίδιο και 
η πίεση στα νοσοκομεία, κάτι που επι-
βάλλει να προσέχουμε, να τηρούμε τα 
μέτρα και να αυξήσουμε την εμβολιαστι-
κή κάλυψη. Ταυτόχρονα, όμως, μπορού-
με να κοιτάξουμε το μέλλον με αισιοδο-
ξία και να προχωρήσουμε στις αλλαγές 
που απαιτούνται για τον εκσυγχρονισμό 
του συστήματος», είπε η Αναπληρώτρια 
Υπουργός, αναφερόμενη στην πανδη-
μία. 

Η ίδια επανέλαβε ότι οι επόμενες 
εβδομάδες θα είναι καθοριστικές για 
την εξέλιξη της πανδημίας στη χώρα, 

αλλά οι περισσότεροι επιστήμονες θε-
ωρούν ότι πλησιάζει το τέλος, με δε-
δομένο ότι η μετάλλαξη «Όμικρον» 
εξαπλώνεται γρήγορα στην κοινότητα, 
αλλά εξίσου γρήγορη είναι και η απο-
κλιμάκωση. 

Ο Διοικητής της 6ης Υγειονομικής 
Περιφέρειας, Γιάννης Καρβέλης, δή-
λωσε: «Ήταν μια πολύ εποικοδομητική 
διήμερη περιοδεία της Αναπληρώτριας 
Υπουργού κας. Μίνας Γκάγκα στα νοσο-
κομεία μας. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα, γιατί 
διαπίστωσε και η ίδια το αποτελεσματι-
κό επιχειρησιακό σχέδιο των νοσηλευ-
τικών μας μονάδων για τη διαχείριση 
της πανδημίας, ενώ παράλληλα, είχαμε 
τη δυνατότητα να ακούσουμε από μέ-
ρους της, τις λύσεις και τις κατευθύν-
σεις του Υπουργείου Υγείας, αναφορικά 
με την ενίσχυση των νοσοκομείων μας 
σε ιατρικό κυρίως προσωπικό».

ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Κορινθίας: Όταν η Μίνα 
Γκάγκα ανάγκασε τον χρόνο να 
σταματήσει να κυλά  

Με αφορμή την επίσκεψη της αναπλη-
ρώτρια υπουργού υγείας η Νομαρχιακή 
Επιτροπή ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Κορινθίας εξέδω-
σε Δελτίο Τύπου στο οποίο ανέφερε: 

Στη Βουλή η 
απαξίωση του 
Προαστιακού 
Κιάτο – Αίγιο
Με πρωτοβουλία του βου-
λευτή Κορινθίας, Γ. Ψυχο-
γιού και τις υπογραφές των 
βουλευτών Αχαΐας και του 
αρμόδιου Τομεάρχη, κατα-
τέθηκε εκ νέου στη Βουλή 
Ερώτηση προς το Υπουργείο 
Υποδομών και Μεταφορών με 
την οποία ζητήθηκαν άμεσες 
ενέργειες, ώστε να λειτουρ-
γήσει επαρκώς για τις ανά-
γκες του κοινού η γραμμή του 
Προαστιακού Σιδηρόδρομου 
Κιάτο – Αίγιο. Στην ερώτηση 
που κατατέθηκε προς τον 
υπουργό Υποδομών, τίθονται 
τα ακόλουθα ερωτήματα:
«Σε ποιες άμεσες ενέργειες θα 
προβεί, ώστε να λειτουργήσει 
πλήρως και ολοκληρωμένα 
η γραμμή του Προαστιακού 
Σιδηροδρόμου Κιάτο – Αίγιο, 
ενισχύοντας τις υποδομές, τις 
υπηρεσίες και το προσωπικό 
του και αποκαθιστώντας την 
εμπιστοσύνη των πολιτών σε 
ένα αξιόπιστο, ασφαλές και 
προσιτό για την καθημερινότη-
τά τους Μέσο Μεταφοράς;
Θα προχωρήσει επιτέλους 
στην διαμόρφωση του ημερή-
σιου προγράμματος δρομο-
λογίων, με τρόπο ώστε να 
μπορούν να εξυπηρετούνται 
εγκαίρως όσοι μετακινούνται 
για λόγους εργασίας και άλλες 
υποχρεώσεις τους κυρίως στα 
μεγάλα αστικά κέντρα? 
Πότε προγραμματίζεται η 
εισαγωγή του συστήματος ηλε-
κτροκίνησης στους συρμούς 
που θα δώσει σημαντικές λύ-
σεις στην καθημερινή, αλλά και 
την μακροπρόθεσμη λειτουρ-
γία του Προαστιακού?»

Γ. ΨΥΧΟΓΙΟΣ

ΓΥΡΙΣΤΕ ΣΕΛΙΔΑ
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«Χτες επισκέφτηκε το Νοσοκομείο 
Κορίνθου η αναπληρώτρια υπουργός 
Υγείας Μίνα Γκάγκα, συνοδευόμενη από 
κουστωδία κυβερνητικών και τοπικών 
παραγόντων (του προέδρου της ΝΟΔΕ 
Κορινθίας –ως τι άραγε;- περιλαμβα-
νομένου). Από τις ανούσιες δηλώσεις 
της στα τοπικά Μέσα Ενημέρωσης, 
που κράτησαν 76 δευτερόλεπτα, αξία 
έχουν μόνο τα τελευταία δύο: «είναι 
θετική η εικόνα από το νοσοκομείο» 
είπε η κυρία Γκάγκα, ολοκληρώνοντας 
τις δηλώσεις της. 

Και ο χρόνος σταμάτησε να κυλά, για 
να κατανοήσει αυτό που ακούστηκε…

Ώστε, «είναι θετική η εικόνα από 
το Νοσοκομείο», κυρία Γκάγκα, που 
παραμένει ουσιαστικά χωρίς πνευ-
μονολόγο, καθώς η θέση ακόμα δεν 
έχει συμπληρωθεί και η διοίκηση με 
μπαλώματα και λύσεις του ποδαριού 
μεταφέρει πνευμονολόγους από άλλα 
νοσοκομεία (λες και εκεί τους περισ-
σεύουν) για μερικές ημέρες; 

Ώστε, «είναι θετική η εικόνα από το 
Νοσοκομείο», κυρία Γκάγκα, που το 
Νοσοκομείο Κορίνθου παρουσιάζει ένα 
από τα μεγαλύτερα ποσοστά θνησιμό-
τητας στην Μονάδα Εντατικής Θερα-
πείας, από την οποία καθημερινά εξέρ-
χονται άνθρωποι νεκροί;

Ώστε, «είναι θετική η εικόνα από το Νο-
σοκομείο», κυρία Γκάγκα, που στην ΜΕΘ 

υπηρετούν όλοι κι όλοι δύο γιατροί; 
Ώστε, «είναι θετική η εικόνα από το 

Νοσοκομείο», κυρία Γκάγκα, που από 
τον περασμένο Σεπτέμβριο δεν έχει 
καταφέρει να προκαλέσει το ενδιαφέ-
ρον ούτε ενός πνευμονολόγου, ούτε 
ενός παθολόγου για να καλύψει την 
θέση που έχει προκηρυχθεί και όλοι οι 
γιατροί καταλήγουν να επιλέξουν άλλα 
νοσοκομεία; 

Ώστε, «είναι θετική η εικόνα από το 
Νοσοκομείο», κυρία Γκάγκα, που ένας 
μετά τον άλλο οι γιατροί του νοσοκο-
μείου παραιτούνται ή αναζητούν άλλα 
νοσοκομεία για να εργαστούν;

Ώστε, «είναι θετική η εικόνα από το 
Νοσοκομείο», κυρία Γκάγκα, που το 

ιατρικό προσωπικό του Νοσοκομείου 
Κορίνθου επανασυστήνει το σωματείο 
του, προκειμένου να προστατεύσει το 
σύνολο των γιατρών που εργάζονται 
εκεί, από τους εξαντλητικούς ρυθ-
μούς, τα απάνθρωπα ωράρια, τις 
συνεχείς απλήρωτες εφημερίες, τα 
επαναλαμβανόμενα «Εντέλλεσθε» του 
διοικητή του;

Ώστε, «είναι θετική η εικόνα από το 
Νοσοκομείο», κυρία Γκάγκα, που στην 
πτέρυγα νοσηλείας COVID εφημέρευαν 
και εφημερεύουν «γιατροί άσχετων ειδι-
κοτήτων και όλοι επικουρικοί (φυσικής 
ιατρικής και αποκατάστασης, δερμα-
τολόγοι και γαστρεντερολόγοι», όπως 
καταγγέλλει η ΟΕΝΓΕ, αλλά και οι ίδιοι οι 

γιατροί του Νοσοκομείου Κορίνθου; 
«Είναι θετική η εικόνα από το Νοσο-

κομείο», είπε η κυρία Γκάγκα. 
Αλλά, δεν υπάρχει τίποτα θετικό στην 

φαιδρή ιστορία της επίσκεψης της ανα-
πληρώτριας υπουργού. Παρ εκτός, ότι 
γίνεται πια αντιληπτό και στον τελευ-
ταίο πολίτη της Κορινθίας ότι οι ίδιοι 
που κυβερνούν την χώρα, κυβερνώ-
νται από απίστευτο θράσος, προκλητι-
κή αναίδεια, αδιανόητο ψέμα και μο-
ναδική περιφρόνηση στις ανάγκες των 
ανθρώπων.  

Υ.Γ. Όσο για τις δηλώσεις του παρευ-
ρισκόμενου υφυπουργού Χρίστου Δήμα 
και του βουλευτή Κώστα Κόλλια που δια-
πίστωσαν ότι οι λύσεις για τα προβλήματα 
έχουν δρομολογηθεί (sic) και μοίρασαν 
πάλι …χειροκροτήματα στους εργαζόμε-
νους του Νοσοκομείου, το μόνο σχόλιο 
που μπορεί να γίνει είναι πως με όσα 
λένε μπορούν να κοροϊδεύουν πολλούς 
για λίγο, λίγους για πολύ, αλλά σε καμία 
περίπτωση όλους για πάντα…

Υ.Γ2. Επί του πιεστηρίου είδαμε πως 
ο νεοεκλεγείς πρόεδρος της ΝΟΔΕ 
έστειλε δελτίο Τύπου για την επίσκεψη 
της κυρίας Γκάγκα. Είναι κρίμα που δεν 
υπέκυψε στον πειρασμό να το κάνει χο-
ρηγούμενο, όπως έκανε το κόμμα του 
κεντρικά, με την έλευση στην Ελλάδα 
των Rafale…».

Κάτι τρέχει με την Ελπίδα

Κ
ακοκαιρία «ελπίς»: Κυβέρνηση χω-
ρίς ελπίδα.  Κυβερνητική Ανεπάρκεια 
παντού. Αν και η Κυβέρνηση γνώριζε 
έγκαιρα για τα πρόσφατα έντονα καιρι-

κά φαινόμενα, δεν υπήρξε η κατάλληλη προετοιμα-
σία και τα απαραίτητα αντανακλαστικά. Aνεπαρκείς 
βέβαια ήταν οι αντιδράσεις της Κυβέρνησης τόσο 
στις προηγούμενες κρίσεις όσο και στην αντιμε-
τώπιση της πανδημίας και της ακρίβειας. Παντού 
ενεργεί βλέποντας και κάνοντας, χωρίς κεντρικό 
σχεδιασμό, χωρίς να διασφαλίζει το κοινό καλό.

Φωτογραφίες και δηλώσεις ετοιμότητας από 
τους κυβερνώντες πριν την κρίση, χάος κατά την 
διαχείριση της, ευθύνες στους άλλους μετά.

Η συντεταγμένη πολιτεία δεν φρόντισε να υπάρ-
ξουν ασφαλιστικές δικλείδες και άφησε τους πολί-
τες στο έλεος της κακοκαιρίας. Η πολιτική Προστα-
σία και ο αρμόδιος Υπουργός της δεν κατάφεραν 
ούτε προληπτικά ούτε πυροσβεστικά να δώσουν 
λύσεις.

Στην Αττική Οδό δεν διαγνώστηκε νωρίς το 
πρόβλημα από την τροχαία, παρά μόνο όταν τα 
εγκλωβισμένα οχήματα ήταν χιλιάδες, ενώ και το 
κλείσιμό της οδού έγινε καθυστερημένα μετά από 
αίτημα της πυροσβεστικής. Δεν υπήρχε εγκαίρως 
καμία ενημέρωση προς τους οδηγούς. Ανάλογα 
προβλήματα υπήρξαν και σε άλλους κεντρικούς 
δρόμους και στα τρένα,  ενώ πολλές περιοχές της 
Αττικής έμειναν χωρίς ρεύμα και θέρμανση. Του-
λάχιστον άκομψη ήταν η «παρέμβαση» του Πρω-
θυπουργού για τις αποζημιώσεις μερικών πολιτών 

από «ιδιωτικές εταιρείες» και δεν συνάδει με τον 
θεσμικό του ρόλο και την λειτουργία του κράτους. 

Είναι επιτακτική ανάγκη η αναμόρφωση της πο-
λιτικής προστασίας και το ξεκαθάρισμα των σχετι-
κών αρμοδιοτήτων και προς αυτή την κατεύθυνση 
το ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής κατέθεσε τις προτά-
σεις του κατά την συζήτηση του σχετικού νομοσχε-
δίου (ν.4662/2020). Η Κυβέρνηση όμως προ-
σπάθησε “να λύσει το πρόβλημα επικοινωνιακά”. 
Ψήφισε το δικό της νόμο, δημιούργησε Υπουρ-
γείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασί-
ας, «έκανε εισαγωγή Υπουργού» και στην πρώτη 
“στραβή” φάνηκε ξανά η γύμνια της πολιτικής της. 

Μετά από λίγες ημέρες  βέβαια ο «καιρός βελτι-
ώνεται», η «Ελπίς» φεύγει, μαζί της όμως δείχνουν 
να φεύγουν και οι ελπίδες των πολιτών για ένα 
καλύτερο αύριο.  Η προσοχή μας στρέφεται πάλι 
στην πανδημία, στην αντιμετώπιση της φτώχιας, 
στην ακρίβεια. 

Ένα ολόκληρο χωριό χάνεται κάθε ημέρα επειδή 
η κυβέρνηση δεν ήθελε ή δεν μπορούσε να κά-
νει τα αυτονόητα, να ενισχύσει – εκσυγχρονίσει το 
ΕΣΥ δίνοντας προτεραιότητα στην πρωτοβάθμια 
φροντίδα υγείας και να πείσει για τους εμβολια-
σμούς.

Επιπλέον, η κρίση της ακρίβειας οξύνει τις ήδη 
έντονες ανισότητες και χρειάζεται σχεδιασμός και  
βραχυπρόθεσμα - μακροπρόθεσμα μέτρα για να 
αντιμετωπιστεί. Το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής 
προς αυτή την κατεύθυνση έχει καταθέσει συγκε-
κριμένες  προτάσεις για να στηριχθούν ουσιαστικά 
οι καταναλωτές, η κοινωνική συνοχή και η οικο-
νομική δραστηριότητα. Πιο συγκεκριμένα μεταξύ 
άλλων προτείνει μείωση του Φ.Π.Α. σε βασικά 
είδη διατροφής, μείωση του Ειδικού Φόρου Κα-

τανάλωσης στα καύσιμα, άμεση και γενναία αύξη-
ση του κατώτατου μισθού και αποτελεσματικούς 
- εντατικούς ελέγχους στην αγορά για την πάταξη 
στην αισχροκέρδειας. 

Για την αντιμετώπιση του ενεργειακού προβλή-
ματος τονίζεται η ανάγκη για ενεργειακή  δημο-
κρατία, ενεργειακή ασφάλεια και καταπολέμηση 
της ενεργειακής φτώχιας. Για την άμεση αντιμε-
τώπιση της ενεργειακής φτώχιας η επιδοματική 
πολιτική δεν πρέπει να είναι οριζόντια, αλλά στο-
χευμένη, με κοινωνικά και εισοδηματικά κριτήρια 
και διαρκή αξιολόγηση από τις ρυθμιστικές αρχές. 
Μακροχρόνια όμως το πρόβλημα αντιμετωπίζε-
ται μόνο με ενεργειακές κοινότητες, ενεργειακές 
αναβαθμίσεις κτηρίων, φωτοβολταϊκά στις στέγες, 
δημιουργία δικτύων μεταφοράς και αποθήκευσης 
ενέργειας. Με εκδημοκρατισμό των μέσων παρα-
γωγής ενέργειας, με τους αγρότες, κτηνοτρόφους 
μικροπαραγωγούς και τους πιο αδύναμους συμπο-
λίτες μας να γίνονται και παραγωγοί και κατανα-
λωτές, να παράγουν μεγάλο μέρος της ενέργειας 
που καταναλώνουν. 

Δυστυχώς, οι κυβερνητικές επιλογές έχουν οδη-
γήσει στην αυξημένη εξάρτηση μας από το αέριο 
και στην ενεργειακή ακρίβεια. Χρειάζεται μια νέα 
εθνική στρατηγική για την ενέργεια όπου θα χρη-
σιμοποιηθούν όλοι οι διαθέσιμοι πόροι, ώστε η 
ενεργειακή μετάβαση μας να γίνει ομαλά, να είναι 
κλιματικά ουδέτερη και κοινωνικά δίκαιη.

Υπάρχει άλλος δρόμος, υπάρχει ελπίδα, χρειά-
ζεται όμως άλλο μείγμα πολιτικών. Η λύση είναι η 
Σοσιαλδημοκρατία.

* Ο κ. Δημήτρης Αγγελόπουλος
είναι Γραμματέας Ν.Ε. Κορινθίας

ΠΑΣΟΚ -Κίνημα Αλλαγής

Γράφει ο
ΔΗΜΗΤΡΗΣ 
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ*
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Γνώμη Περιφέρεια

Συναντήσεις εργασίας και 
ενημέρωσης για την Αθηνά Κόρκα

Σ
υναντήσεις εργασίας πέραν των Εθιμοτυπικών πραγματο-
ποίησε τις τελευταίες ημέρες η Αντιπεριφερειάρχης Περι-
φερειακής Ενότητας Κορινθίας κα Αθηνά Κόρκα στο γρα-
φείο της στην ΠΕ Κορινθίας.

Συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Βέλου Βόχας κ. Αννίβα Πα-
πακυριάκο και τον Αντιδήμαρχο Έργων κ. Ανδρέα Σιάχο, πα-
ρουσία του συναδέλφου Θεματικού Αντιπεριφερειάρχη κ. Χάρη 
Βυτινιώτη και του Διευθυντή Τεχνικών Έργων της ΠΕ Κορινθίας κ. 
Νικόλαο Λούτα αναφερόμενη στη συνέχιση της συνεργασίας τους.

Με τον Λιμενάρχη Κορίνθου κ. Κοντό με θέμα τη συμπα-
ράσταση της Περιφέρειας Πελοποννήσου στη διεκπεραίωση των 
μελετών με στόχο την ανασκευή νέου κτιρίου Λιμεναρχείου από 
το Υπουργείο Νησιωτικής Πολιτικής. Είχε προηγηθεί σχετική εισή-
γηση του κ. Κοντού προς τον Περιφερειάρχη Παναγιώτη Νίκα.

Τέλος η Αντιπεριφερειάρχης συναντήθηκε με το σύλλογο «Τρι-
ήρης» της Αρχαίας Κορίνθου όπου συζήτησαν θέματα που αφο-
ρούν αυτό τον σημαντικό πολιτιστικό και τουριστικό αρχαιολογικό 
προορισμό τονίζοντας πως «έχουμε χρέος να βοηθούμε και να 
προβάλουμε συνεχώς».

Η αντιπεριφερειάρχης Κορινθίας πραγματοποίησε σειρά συναντήσεων πέραν των εθιμοτυπικών

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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πλησίον Αγ. Σωτήρος, Περιγιάλι
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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

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

Επίσκεψη στην Καλαμάτα του αντιπεριφερειάρχη Τάσου Γκιολή
Θέματα που άπτονται της αρμοδι-

ότητάς του συζήτησε ο αντιπεριφε-
ρειάρχης Πρόνοιας και Αλληλεγγύης 
Τάσος Γκιολής με τον δήμαρχο Κα-
λαμάτας Θανάση Βασιλόπουλο, τον 
οποίον επισκέφθηκε την Πέμπτη 27 
Ιανουαρίου στο δημαρχείο της μεσ-
σηνιακής πρωτεύουσας.

Ο αντιπεριφερειάρχης, στην δι-
άρκεια της επίσκεψής του στην Κα-

λαμάτα, συναντήθηκε επίσης και 
συζήτησε αναλυτικά τα εν λόγω θέ-
ματα με τον αντιδήμαρχο Κοινωνικής 
Πολιτικής και Κοινωνικών Θεμάτων 
Γιώργο Φάβα, τον προκάτοχό του 
στη θέση αυτή Σαράντο Μαρινάκη 
-πλέον αντιδήμαρχο Οικονομικών, 
Δημοτικής Περιουσίας και Κοιμη-
τηρίων-, καθώς και με υπηρεσιακά 
στελέχη του Δήμου Καλαμάτας.

Υπογραφές συμβάσεων αντιπλημμυρικής προστασίας
και νέος χώρος για την Πολιτική Προστασία

Η παρουσίαση των αποθηκών υλι-
κού πολιτικής προστασίας καθώς των 
χώρων τοποθέτησης αρχειακού υλικού 
της Π.Ε. Κορινθίας, έγινε από τον περι-
φερειάρχη Πελοποννήσου Παναγιώτη 
Νίκα την Παρασκευή 14 Ιανουαρίου, 
στις εγκαταστάσεις του δημόσιου ΚΤΕΟ 
Κορινθίας, στο Λέχαιο.

Ο περιφερειάρχης Π. Νίκας, από κοι-
νού με την αντιπεριφερειάρχη Κορινθί-
ας Αθηνά Κόρκα και τους θεματικούς 
ομολόγους της Χάρη Βυτινιώτη και 
Τάσο Γκιολή, προέβη επίσης στην διάθε-
ση εξοπλισμού και άλλων ειδών στους 
εκπροσώπους των εθελοντικών ομά-
δων της Κορινθίας, τις οποίες εξήρε για 
την ετοιμότητα και τη συνδρομή τους σε 
κάθε έκτακτη ανάγκη που προκύπτει, 
δεσμευόμενος ότι η Περιφέρεια θα συ-
νεχίσει να στηρίζει τους εθελοντές.

Οπως σημείωσε, ο συγκεκριμένος 
χώρος θα αποτελεί την έδρα των εθε-
λοντικών οργανώσεων της Κορινθίας.

Παρόντες ήταν επίσης, μεταξύ άλλων, 
ο δήμαρχος Κορινθίων Βασίλης Νανό-
πουλος και εκπρόσωποι των Σωμάτων 
Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμε-
ων.

ΔΥΟ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Στη συνέχεια, ο περιφερειάρχης Π. 
Νίκας υπέγραψε δύο συμφωνητικά για 
την εκτέλεση αντιπλημμυρικών έργων 
σε πυρόπληκτες περιοχές. Συγκεκρι-

μένα, το ένα αφορά σε επείγουσες ερ-
γασίες αντιπλημμυρικής προστασίας 
στο υδατόρεμα Σουρέας στην πυρόπλη-
κτη περιοχή Βαμβακιών Σχίνου με προ-
ϋπολογισμό 120.000 ευρώ και τελική 
δαπάνη 108.000 ευρώ, το δεύτερο αφο-

ρά ανάλογες εργασίες στην πυρόπληκτη 
περιοχή Καλεντζίου – Σπαθοβουνίου, 
με προϋπολογισμό επίσης 120.000 
ευρώ και τελική δαπάνη 105.600 ευρώ. 
Και τα δύο αυτά έργα έχουν προθεσμία 
περαίωσης δύο μήνες.



Η απογραφή συνεχίζεται
Έκκληση στους δημότες, που δεν το έχουν κάνει, να ολοκληρώσουν την απογραφή τους απευθύνει ο 

δήμος Σικυωνίων – Μπορεί να υπάρξουν κυρώσεις για τους αρνητές επισημαίνουν στελέχη της ΕΛΣΤΑΤ
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Γνώμη Κοινωνία

Δωρεάν μοριακά τεστ 
στο Κέντρο Υγείας Κιάτου

Τα παρέδωσε ο πρόεδρος της «Μηκώνης» Δημ. Ζάρκος

Ιδιαίτερη μέριμνα για την εκπαιδευτική κοι-
νότητα με την παροχή δωρεάν μοριακών 
τεστ έλαβε ο Δήμος Σικυωνίων, ο οποίος ενί-
σχυσε του Κέντρου Υγείας Κιάτου με το ανάλογο 
υλικό.

Συγκεκριμένα, η Σχολική Επιτροπή Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυ-
ωνίων με απόφαση του προέδρου Δημήτρη 
Ζάρκου αγόρασε και δώρισε στο Κέντρο Υγείας 
Κιάτου ποσότητα μοριακών και rapid τεστ για 
την εξυπηρέτηση των αναγκών των εκπαι-
δευτικών του δήμου, κατά απόλυτη προτε-
ραιότητα.

Στόχος αυτής της δωρεάς, είναι η αυξημένη 
επιδημιολογική επιτήρηση της νόσου με την 
εγκυρότητα μοριακού τεστ, στο πλαίσιο της 
σχολικής κοινότητας, με την έγκαιρη και κυρί-
ως δωρεάν ιχνηλάτηση ύποπτων, για νόσηση 

με covid-19, περιστατικών.
Η κίνηση αυτή εντάσσεται στο γενικότερο 

πλαίσιο προστασίας της υγείας των εκπαιδευ-
τικών, αλλά και της ομαλής λειτουργίας των 
σχολείων και με ευρύτερο σκοπό την διαφύ-
λαξη της δημόσιας υγείας ειδικά στην εκπαι-
δευτική κοινότητα, που αυτόν τον καιρό, βρί-
σκεται στο «μάτι του κυκλώνα» της πανδημίας.

Η είδηση έγινε γνωστή από ανάρτηση στα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Κέντρου Υγείας 
Κιάτου, που ευχαρίστησε για την προσφορά ση-
μειώνοντας:

«Παραδόθηκε από τον αντιδήμαρχο του δήμου 
Σικυωνίων κ. Ζάρκο Δημήτρη στον αναπληρωτή 
διευθυντή του κέντρου υγείας ιατρό κ. Κοκιό-
πουλο Νίκο μια σημαντική ποσότητα τεστ (rapid & 
P.C.R.) . Ευχαριστούμε πολύ τον Δήμο Σικυωνίων 
για την σημαντική προσφορά του».

Η απογραφή πληθυσμού συνεχίζεται για λίγες μέρες ακό-
μη και ο Δήμος Σικυωνίων επανέρχεται με ανακοίνωσή του 
καλώντας όσους δημότες δεν το έχουν κάνει να ολοκληρώ-
σουν την απογραφή τους που είναι τόσο σημαντική για ποικί-
λους λόγους.

Η ανακοίνωση αναφέρει ότι όσοι κάτοικοι δεν έχουν απο-
γραφεί μπορούν να απογραφούν ως εξής:
Α. Ηλεκτρονική Απογραφή / Αυτοαπογραφή 

Μέσω της πλατφόρμας https://gov.gr στην ενότητα Πο-
λίτης και Καθημερινότητα ή μέσω αναζήτησης Απογραφή 
Πληθυσμού - Κατοικιών 2021 - Gov.gr

Για την ηλεκτρονική αυτοαπογραφή είναι απαραίτητος ο 
«Κωδικός Απογραφής» της κατοικίας/νοικοκυριού σας. Εάν 
δεν έχετε τον κωδικό, παρακαλούμε στείλτε email με τα 
στοιχεία σας (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο) στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση Korinthos@statistics.gr
B. Δια ζώσης Απογραφή
Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου θα γίνει είτε εντός είτε 
εκτός της κατοικίας, τηρώντας τα ισχύοντα μέτρα προστασίας 
της δημόσιας υγείας.  

Εναλλακτικά, ο απογραφέας μπορεί να αφήσει το έντυπο 
ερωτηματολόγιο στο νοικοκυριό και θα συμφωνήσει για την 

ημέρα και ώρα παραλαβής του συμπληρωμένου ερωτημα-
τολογίου. 
Γ. Τηλεφωνική απογραφή

- Ο Απογραφέας θα κλείσει τηλεφωνικό ραντεβού για τη 

συμπλήρωση του ερωτηματολογίου. 
Αν δεν έχει περάσει ακόμη ο απογραφέας, τηλεφωνήστε 

στα 2741022098 & 2741022439 Σε περίπτωση που τα τηλέ-
φωνα δεν απαντούν, παρακαλούμε να επιμείνετε, διότι όταν 
είναι κατειλημμένη η γραμμή, δείχνει σαν να καλεί κανονικά.

Αν ο απογραφέας έχει περάσει και δεν σας βρήκε, επι-
κοινωνήστε μαζί του στο τηλέφωνο που σας έχει αφήσει 
στο σχετικό έγγραφο (έχετε τη δυνατότητα να απογραφείτε 
και τηλεφωνικά) ή καλέστε στα τηλέφωνα 2741022098 & 
2741022439 ή στείλτε email με τα στοιχεία σας (ονοματε-
πώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο) στην ηλεκτρονική διεύθυν-
ση korinthos@statistics.gr και θα επικοινωνήσουμε μαζί 
σας.

Σε κάθε περίπτωση προβλήματος, ως προς την απογραφή 
σας, εκτός από τα ανωτέρω τηλέφωνα, μπορείτε να επικοι-
νωνείτε:

ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ 2742 360 100
ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ 2747 360 200
ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ 2747 360 100
Η απογραφή καθορίζει το μέλλον του Δήμου για τα επό-

μενα 10 χρόνια. 
Απογραφόμαστε στον τόπο που ζούμε. Όλοι μετράμε.

Δήμος Σικυωνίων: Νικητής και 
πάλι στη “μάχη” της “Ελπίδας”

Επί ποδός όλος ο μηχανισμός της Πολιτικής 
Προστασίας για να κρατηθούν ανοιχτοί οι 
δρόμοι - Στην πρώτη γραμμή ο δήμαρχος 

Σπύρος Σταματόπουλος
Επί ποδός βρίσκεται όλος ο μη-

χανισμός Πολιτικής Προστασίας του 
δήμου Σικυωνίων, προκειμένου να 
αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις από τα 
αλλεπάλληλα κύματα κακοκαιρίας 
και να κρατήσει ανοιχτό το οδικό δί-
κτυο. 

Οι διαρκείς και ισχυρές κατά περί-
πτωση χιονοπτώσεις έπληξαν κυρίως 
τις ορεινές και ημιορεινές περιοχές, 
από τα 400 μέτρα υψόμετρο και  πάνω 
και ο δήμαρχος Σικυωνίων Σπύρος 
Σταματόπουλος, βρέθηκε από την 

πρώτη στιγμή στην πρώτη γραμμή, 
να συντονίζει τις προσπάθειες ώστε οι 
δρόμοι να μείνουν ανοιχτοί.

Τα μηχανήματα αποχιονισμού τόσο 
του Δήμου Σικυωνίων όσο και της 
Περιφέρειας δούλεψαν ασταμάτητα 
ενώ οι κάτοικοι ειδοποιήθηκαν εγκαί-
ρως να μην μετακινούνται άσκοπα 
και να εφόσον υπάρχει επείγουσα 
ανάγκη να χρησιμοποιούν αντιολι-
σθητικές αλυσίδες αφού ενημερώνο-
νται εγκαίρως για την κατάσταση του 
οδικού δικτύου
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Κοινωνία

Αστεροσκοπείο Κρυονερίου: 
Ακολουθώντας «καταπόδας» έναν 
δυνητικά επικίνδυνο αστεροειδή

Ακόμα μια σημαντική επιτυχία για το τη-
λεσκόπιο του Αστεροσκοπείου Κρυονερί-
ου Κορινθίας, που πέτυχε να παρατηρήσει με 
ακρίβεια την διέλευση του αστεροειδούς που  
πέρασε σχετικά «κοντά» από τη Γη χθες Τρίτη 
18 Ιανουαρίου 2022.

Η αποστολή της παρατήρησης οργανώθηκε 
από το Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσι-
κής, Διαστημικών Εφαρμογών,Τηλεπισκό-
πησης – (ΙΑΑΔΕΤ), που υπάγεται στο Εθνικό 
Αστεροσκοπείο Αθηνών. Παρατηρητής της 
αποστολής ήταν ο Αστρονόμος Δρ Λιάκος.

Συγκεκριμένα στις 18 Ιανουαρίου και 
στις 18:30 ώρα Ελλάδος, ο αστρονόμος του 
ΙΑΑΔΕΤ Δρ. Α. Λιάκος παρατήρησε τον αστε-
ροειδή, ο οποίος πέρασε σχετικά «κοντά» από 
τη Γη, σε απόσταση 1,93 εκατομμυρίων χιλιο-
μέτρων ή αλλιώς 5,15 φορές την απόσταση 
Γης-Σελήνης. 

Ο αστεροειδής είχε φαινόμενο μέγεθος 
10,17mag και διάμετρο 1.052 μέτρων. Κινού-
ταν με ταχύτητα 70.415 χλμ. την ώρα (ή 19,56 
χλμ/δευτερόλεπτο) και η περίοδος περιστροφής 
του γύρω από τον Ήλιο είναι 572 μέρες. Ανήκει 
στην κατηγορία των δυνητικά επικίνδυνων 
αστεροειδών λόγω των διαστάσεών του και 

των σχετικά κοντινών διελεύσεων του από τη 
Γη, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 

Ο αστεροειδής πέρασε σχετικά «κοντά» από 
τη Γη, σε απόσταση 1,93 εκατομμυρίων χιλιο-
μέτρων, ή αλλιώς 5,15 φορές την απόσταση 
Γης-Σελήνης.

Η ακριβής στόχευση και παρατήρηση ενός 
αντικειμένου που κινείται με τόσο μεγάλη ταχύ-
τητα, θεωρείται σημαντική επιτυχία, που δείχνει 
την ικανότητα και τον υψηλό βαθμό ετοιμότη-
τας του ΙΑΑΔΕΤ του ΕΑΑ να ανταποκρίνεται σε 
θέματα που σχετίζονται με την ασφάλεια του 
διαστήματος. 

Στην είδηση αναφέρθηκε με ανάρτησή του ο 
Υφυπουργός Ανάπτυξης Χρίστος Δήμας ο 
οποίος σημείωσε μεταξύ άλλων: «Θερμά συγ-
χαρητήρια στην επιστημονική ομάδα και σε 
όλους τους συντελεστές για την επιτυχία της πα-
ρατήρησης του αστεροειδούς.

Το Αστεροσκοπείο Κρυονερίου με την ακριβή 
στόχευση και παρατήρηση ενός αντικειμένου, 
που κινείται με τόσο μεγάλη ταχύτητα, πέτυχε 
άλλη μια σημαντική επιτυχία, που δείχνει την 
ικανότητα και τον υψηλό βαθμό ετοιμότητας του 
και ανταποκρίνεται σε θέματα που σχετίζονται με 
την ασφάλεια του Διαστήματος».

Το εμβληματικό 
διατηρητέο δημοτικό 

σχολείο στα Λαγκαδαίικα 
αναστηλώνεται!

«Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που η αναστήλωση και η 
αποκατάσταση του διατηρητέου σχολείου τύπου «Καλλία 
ή Συγγρού» που βρίσκεται στου πρόποδες του “Μαύ-
ρου Όρους”, στην Κοινότητα Λαγκαδαίικων, στον Δήμο 
Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης ξεκινά, καθώς εγκρίθηκε η 
ένταξη του έργου με χρηματοδότηση από το ΥΜΕΠΕΡΑΑ, 
συνολικού προϋπολογισμού 595.000 ευρώ. 

Με την ολοκλήρωση της αναστήλωσης και αποκατά-
στασής του, το εμβληματικό “παλιό δημοτικό” θα αποδο-
θεί στους πολίτες ως χώρος ανάπτυξης δραστηριοτήτων 
πολιτιστικού και επιμορφωτικού χαρακτήρα. 

Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος που ένα κτίριο που κα-
τασκευάσθηκε πριν από το 1900 και κουβαλά ιστορική, 
πολιτιστική και πνευματική κληρονομιά, θα λάβει μετά 
από δεκαετίες το κύρος και την αίγλη που του αξίζει προς 
όφελος της τοπικής κοινωνίας. 

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, οι εργασίες θα έχουν 
ολοκληρωθεί τον Ιούλιο του 2023».

Αυτό δήλωσε ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, αρμόδιος για θέματα Χωροταξίας και Αστικού 
Περιβάλλοντος, Νίκος Ταγαράς, για την έγκριση χρημα-
τοδότησης της αναστήλωσης και αποκατάστασης του 
διατηρητέου δημοτικού σχολείου στα Λαγκαδαίικα, του 
Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης από το Επιχειρησι-
ακό Πρόγραμμα Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και 
Αειφόρος Ανάπτυξη (ΥΜΕΠΕΡΑΑ) ΕΣΠΑ 2014-2020.



Θύμα βανδαλισμού έπεσαν οι εγκαταστάσεις 
του Ανοιχτού Θεάτρου «Μαρία Βλάχου» στην Που-
λίτσα. Οι «γνωστοί άγνωστοι» βάνδαλοι, όπως σημει-
ώνει και η σελίδα «Κοινότητα Πουλλίτσας» σε ανάρτη-
σή της, επέστρεψαν!!!!

Εκτόνωσαν την καταστροφική μανία τους στις του-
αλέτες και τον περιβάλλοντα χώρο του Θεάτρου και  
δεν άφησαν κολυμπηθρόξυλο. Ξήλωσαν λεκάνες 
και βρύσες, έσπασαν νιπτήρες και πόρτες, ενώ 
όπως αποκαλύπτει ο πρόεδρος της Πουλίτσας, Γιώρ-
γος Πούλλος, επιχείρησαν να βάλουν χέρι και 
στον πίνακα ηλεκτρικών εγκαταστάσεων που φω-
τίζει όλο το πάρκο με ανυπολόγιστες συνέπειες!

Τις ζημιές ανακάλυψε ο πρόεδρος της Κοινότητας, 
χθες Τρίτη 18 Ιανουαρίου 2022, μετά από τυχαία επί-
σκεψή του στο χώρο. Όπως σημειώνεται στην ανα-
κοίνωση της Κοινότητας «Οι καταστροφές είναι ολο-
κληρωτικές και η απογοήτευση μεγάλη…

Ένα έργο που έχει τελειώσει, είμαστε υποχρεωμένοι 
να ξεκινήσει πάλι από την αρχή…

Τίποτα… απογοήτευση και νεύρα μόνο», αναφέρεται.
Είναι αδύνατον για κάθε άνθρωπο που είχε δυο 

δράμια μυαλό να καταλάβει ποια είναι η αιτία γι’ αυ-
τές τις καταστροφές. Το Ανοιχτό Θέατρο Πουλίτσας, οι 
εγκαταστάσεις του καθώς και κάθε κοινόχρηστος χώ-
ρος προσφέρεται για την αναψυχή και την ψυχαγωγία 
των κατοίκων.

Είναι ντροπή και αίσχος να εκτονώνεται η λαν-
θάνουσα ενέργεια κάποιων ανεγκέφαλων σε αυ-
τούς τους χώρους!

Η δημοτική αρχή, η κάθε δημοτική αρχή, ανεξαρ-
τήτως ιδεοληψιών και παραταξιακών επιδιώξεων 
κατασκευάζει έργα, λίγα ή πολλά δεν έχει σημασία 
στην προκειμένη περίπτωση, τα οποία αποτελούν 
περιουσία των δημοτών. Όταν αυτά γίνονται βορ-
ρά ανεγκέφαλων τραμπούκων, η ασέβεια και ο 
βανδαλισμός στρέφονται κατά του συνόλου της 
κοινωνίας.
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Γνώμη Αυτοδιοίκηση-Δήμοι
Πουλίτσα: Έλεος πια! Βανδάλισαν το θεατράκι!

Οργή στην τοπική κοινωνία για τους «γνωστούς – άγνωστους» που έχουν αναγάγει 
σε ψυχαγωγία τον βανδαλισμό δημόσιων χώρων

Στην Περιφέρεια η ηγεσία 
του υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων

Την Περιφέρεια Πελοποννήσου θα επισκεφθούν την 
Πέμπτη 3 Φεβρουαρίου ο υπουργός Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίμων Σπήλιος Λιβανός από κοινού με 
τον υφυπουργό Γιώργο Στύλιο.

Αυτό γνωστοποιήθηκε στη διάρκεια της συνεδρία-
σης του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου, 
την Δευτέρα 31 Ιανουαρίου, από τον πρόεδρο του ΕΛΓΑ 
Ανδρέα Λυκουρέντζο, ο οποίος μετείχε στην διαδικασία 
συζήτησης στο σώμα σχετικά με τις ζημιές σε καλλιέρ-
γειες από τον παγετό  σε Αργολίδα, Κορινθία, Λακωνία 
και Μεσσηνία, ανταποκρινόμενος σε σχετική πρόσκλη-
ση από τον πρόεδρο του σώματος Γιάννη Μαλτέζο.

Στο πλαίσιο της παρουσίας τους στην Περιφέρεια, τα 
εν λόγω κυβερνητικά στελέχη θα έχουν συνεργασία με 
τον περιφερειάρχη Πελοποννήσου Παναγιώτη Νίκα, 
ενώ προγραμματίζονται και συναντήσεις με εκπροσώ-
πους αγροτών σχετικά με θέματα που απασχολούν τον 
πρωτογενή τομέα.
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N. Σταυρέλης: Λέμε ναι σε νέο κτίριο Μουσείου 
Μικρασιατών - Όχι στην αποθήκευση του 

υλικού σε ακατάλληλα κτίρια

Στο μείζον θέμα του Μουσείου 
Μικρασιατών Κορίνθου ανα-
φέρθηκε ο επικεφαλής της 
ελασ. αντιπολίτευσης του δή-

μου Κορινθίων κ. Νίκος Σταυρέλης 
ο οποίος ξεκαθάρισε ότι η θέση της 
παράταξής του είναι ότι πρέπει να κα-
τασκευαστεί ένα νέο κτήριο ικανό να 
στεγάσει τις μνήμες και τα κειμήλια της 
ξεριζωμένης γενιάς και όχι να χρησι-
μοποιηθεί ένα υπάρχον μικρό κτίσμα 
ως αποθήκη. 

 Αναλυτικά ο κ. Σταυρέλης αναφέ-
ρει: 

«Ακούμε τελευταία τον Δήμαρχο να 
λέει ότι θα γίνει προγραμματική σύμβα-
ση με την Περιφέρεια Πελοποννήσου 
για να γίνει το Μουσείο Μικρασιατών.

Πρόσφατα η Οικονομική Επιτροπή 
της Περιφέρειας έλαβε σχετική από-
φαση να παραχωρήσει στο Δήμο το 
ακίνητο επί της οδού Λ. Κορίνθου και 
Λουτρακίου γωνία στο Συνοικισμό για 
το σκοπό αυτό. Ακόμα βέβαια δεν έχει 
γίνει η αποδοχή από την Οικονομική 
Επιτροπή του Δήμου και στη συνέχεια 
να υπογραφεί η προγραμματική σύμ-
βαση.

Εμείς είμαστε σύμφωνοι. Εξάλλου 
πιέζουμε ασφυκτικά τόσα χρόνια να 
δημιουργήσουμε το Μουσείο Μικρα-

σιατών στο Συνοικισμό. Η αρχιτεκτο-
νική μελέτη είναι έτοιμη από το 2013. 
Απαιτούνται μόνο οι υπόλοιπες μελέτες. 
Και βεβαίως θα είμαστε δίπλα στη Δη-
μοτική Αρχή να πραγματοποιηθεί αυτό 
το πολύ σημαντικό έργο. Θα φάει πολύ 
χρόνο. Σίγουρα δεν θα τελειώσει με 
αυτή την Δημοτική Αρχή, αλλά ας το 
αρχίσουμε. 

Όμως τονίζουμε και δίνουμε σχετι-
κό μήνυμα. Εκεί ο χώρος προβλέπεται 
κατά το Δήμο για Μουσείο Μικρασιατών 
και Προσφυγικών Κειμηλίων μαζί με 
χώρους άλλων πολιτιστικών δραστηρι-
οτήτων του Δήμου.

Αν όμως η Δημοτική Αρχή έχει 

σκοπό τον συγκεκριμένο χώρο με το 
πολύ μικρό κτίσμα περίπου 30 τ.μ. 
κατασκευής του 1955 να κάνει απλές 
συντηρήσεις, επισκευές, διορθώσεις, 
που τότε ήταν Δημοτικό Ιατρείο και 
στη συνέχεια Προσκοπείο, να το ξε-
χάσει.

Δεν το δέχονται οι κάτοικοι του Συνοι-
κισμού. Μόνη λύση είναι να κάνουμε 
νέο κτίριο εξ αρχής και θα είμαστε δί-
πλα στη Δημοτική Αρχή για την πραγ-
ματοποίηση αυτού του σκοπού. Δια-
φορετικά αν έχουν σκοπό αυτό το μικρό 
κτισματάκι να το χρησιμοποιήσουν για 
αποθήκη – Μουσείο εμάς θα μας βρουν 
αντίθετους».

ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ 
ΠΡΟΣΤΙΜΑ

Βρέχει πρόστιμα 
στο Δήμο Κορινθίων
Δύο πράγματα μπορεί να συμβαίνουν. 

Ή δεν κάνουμε κάτι καλά ή όλες οι Δημό-
σιες Υπηρεσίες μας έχουν βάλει στόχο.
- Πρόστιμο 108.035€ από την Πολεο-

δομία για αυθαίρετες κατασκευές της 
Μονάδας Κομποστοποίησης Απορριμ-
μάτων 

- Πρόστιμο 48.000€ από την Αντιπερι-
φέρεια Πελοποννήσου για το σκουπι-
δότοπο

- Πρόστιμο 29.000€ από την ΕΕΤΤ για 
τοποθέτηση κεραίας τηλεοπτικού 
αναμεταδότη  στην θέση «Προφήτης 
Ηλίας» Αλαμάνου.

- Πρόστιμο 2.000€ από το Λιμεναρχείο 
Κορίνθου για παράβαση σχετικά με 
τη τοποθέτηση ναυαγοσώστη στον 
3ο πύργο και άλλες 12 περιπτώσεις 
παραβάσεων στις 4/9/21 στην πολυ-
σύχναστη παραλία Καλάμια επειδή 
δεν υπήρχε «επαγγελματικό μηχανο-
κίνητο πνευστό μικρό ταχύπλοο σκά-
φος»!!!!! 

- Πρόστιμο 3.000€ από την Αντιπεριφέ-
ρεια Πελοποννήσου για ανεξέλεγκτη 
απόρριψη απορριμμάτων στο ΧΑΔΑ.

- Πρόστιμο 5.000€ από την Τροχαία Κο-
ρίνθου λόγω χρησιμοποίησης  οχήμα-
τος του Δήμου που είχε δηλωθεί σε 
ακινησία.
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Δήμος Βέλου-Βόχας: “Ολική επαναφορά” 
για τις πλατείες Βοχαϊκού και Βραχατίου 

Ανακατασκευάζονται σε χώρους με πράσινο αποτύπωμα και φιλικούς στα ΑμεΑ – 
Δημοπρατήθηκαν τα έργα – Ποιες εργασίες προβλέπονται

Ουσιαστικές αλλαγές που μεταλλάσσουν τις πλατείες 
Βοχαϊκού και Βραχατίου σε χώρους με πράσινο πε-
ριβαλλοντικά αποτύπωμα και φιλικούς στα ΑμεΑ, 
δρομολογούνται μετά την δημοπράτηση των Έργων 
Κοινόχρηστων χώρων του δήμου Βέλου-Βόχας. 

Οι πλατείες των δύο χωριών αποτελούν τους πυρή-
νες της τοπικής κοινωνίας και οι αλλαγές που επι-
χειρούνται αποσκοπούν τόσο στην αναβάθμιση της 
ποιότητας ζωής των πολιτών, στην αισθητική ανα-
μόρφωση, όσο και στην λειτουργικότητα και την ασφά-
λειά τους, ειδικά απέναντι στα άτομα με αναπηρία. 

Οι εργασίες που πραγματοποιηθούν θα εντάξουν 
στους δύο χώρους περισσότερα πράσινα στοιχεία και 
στοιχεία νερού, τα οποία βιοκλιματικά αναμένεται να 
αναβαθμίσουν την περιοχή παρέχοντας «πράσινες 
νησίδες» αναψυχής και ξεκούρασης για τους κατοί-
κους των δύο χωριών. 

Αναλυτικά οι εργασίες
Οι είσοδοι και των δύο πλατειών προβλέπεται ότι θα 

διαμορφωθούν με διαβάσεις αναπήρων τόσο στα πε-
ζοδρόμια όσο και στις νησίδες που θα κατασκευαστούν, 
ενώ τα δάπεδα θα στρωθούν με σταμπωτό και κυβό-
λιθους. 

Όπως είπαμε και παραπάνω, στους κοινόχρηστους 
χώρους θα προστεθούν αρκετά πράσινα στοιχεία και 
στοιχεία νερού. Δέντρα, θάμνοι και αναρριχητικά 
φυτά που είναι ανθεκτικά στην ατμοσφαιρική ρύπανση 
θα φυτευθούν και στις δύο πλατείες, διαμορφώνοντας 
χώρους που θα λειτουργήσουν ως «πράσινες οάσεις» 
μέσα στον αστικό ιστό, γεγονός ιδιαίτερα σημαντικό 
και για τις δύο πλατείες οι οποίες περικλείονται από δρό-
μους υψηλής κίνησης. Παράλληλα, τα στοιχεία νερού 
που ενταχθούν και στις δύο πλατείες θα δημιουργούν 
συνθήκες φυσικής δροσιάς, ρίχνοντας βιοκλιματικά τις 
θερμοκρασίες, ιδιαίτερα τις καλοκαιρινές μέρες. 

Τέλος, οι πλατείες θα φωτίζονται επαρκώς από κα-
λαίσθητα φωτιστικά σώματα, τα οποία θα είναι χαμη-
λής ενέργειας αλλά υψηλής φωτεινότητας και θα δι-
αμορφώνουν ένα περιβάλλον καλαίσθητο και ασφαλές 
για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της περιοχής. 

Πλατείες φιλικές στο περιβάλλον 
και στον άνθρωπο

Οι πλατείες των χωριών λειτουργούν ως σημεία ανα-
φοράς και αναψυχής των πολιτών όλων των ηλικιών, 
γεγονός που καθιστά ιδιαίτερα σημαντική την διαμόρ-
φωσή τους σε χώρους ελκυστικούς και φιλικούς 
προς το περιβάλλον και τους ανθρώπους.

Η ανάγκη υλοποίησης των απαραίτητων έργων στις 
πλατείες, ώστε να ικανοποιούν τις συνθήκες που περι-
γράψαμε παραπάνω, αποτελεί μια από τις προτεραιό-
τητες της δημοτικής αρχής Βέλου-Βόχας, αλλά και του 
ίδιου του δημάρχου Αννίβα Παπακυριάκου. 

Τα έργα θα συνεχιστούν και σε άλλους κοινόχρηστους 
χώρους του δήμου, όπως για παράδειγμα η πλατεία 
Ηρώων στο Ζευγολατιό ή η πλατεία Ελευθερίας στο 
Βέλο και εντάσσονται στο γενικότερο πλαίσιο αστικών 
αναπλάσεων, το οποίο υλοποιείται σταδιακά, με διάφο-
ρα έργα όπως: 
• Η ανάπλαση και ο εκσυγχρονισμός των παιδικών χα-

ρών σε όλες τις κοινότητες του δήμου Βέλου-Βόχας
• Η ανάπλαση των πεζοδρομίων στις Κοινότητες Βέ-

λου και Βραχατίου, κατά μήκος κυρίως της Παλαιάς 

Εθνικής Οδού,
• Η ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων στο Βέλο, στη 

Νεράντζα αλλά και στο Χαλκί, και στο Ζευγολατιό 
(Κόκκινη Πλατεία)
Παράλληλα, ολοκληρώνεται ο σχεδιασμός για την 

ανάπλαση της παραλιακής ζώνης του δήμου, ενός 
έργου μεγαλόπνοου που θα δώσει νέες προοπτικές 
στην τουριστική ανάπτυξη της περιοχής. 

«Αν τα βασικά έργα υποδομής, όπως το οδικό δίκτυο 
ή τα έργα ύδρευσης έχουν να κάνουν με το “ζην”», τόνι-
σε εύστοχα σε δηλώσεις του ο δήμαρχος Βέλου-Βόχας 
Αννίβας Παπακυριάκος, «τα έργα ανάπλασης και αναβάθ-
μισης των κοινόχρηστων χώρων έχουν να κάνουν με το 
“ευ ζην” το οποίο είναι εξίσου απαραίτητο για ένα ποιοτικό 
βιοτικό επίπεδο των δημοτών μας. Γι’ αυτό και η δημο-
τική αρχή ιεραρχεί και προτεραιοποιεί με την ίδια σπουδή 
και σημασία τα έργα αναπλάσεων με αυτά των υποδομών, 
διότι το αποτέλεσμα που παράγεται από τον συγκερασμό 
τους, κάνει τον τόπο μας ελκυστικό, τόσο ως χώρο 
μόνιμης διαμονής, αλλά και ως τουριστικό προορισμό, 
ενισχύοντας έμμεσα αλλά ουσιαστικά την τοπική οι-
κονομία και εξασφαλίζοντας ένα καλύτερο μέλλον για μας 
και, κυρίως, για τα παιδιά μας».

Δύσκολες ώρες για τον Αννίβα: Πέθανε η μητέρα του 
Θλίψη και οδύνη για τον δή-

μαρχο Βέλου-Βόχας Αννίβα 
Παπακυριάκο και την οικογέ-
νειά του, καθώς η αγαπημέ-
νη του μητέρα Κωνσταντίνα, 
άφησε την τελευταία της πνοή 
σε ηλικία 93 ετών, σήμερα Πα-
ρασκευή 28 Ιανουαρίου 2022. 
Η εξόδιος ακολουθία τελέστη-
κε Σάββατο 29 Ιανουαρίου, 
στις 12:00 το μεσημέρι στον 
Ι.Ν. Αγίας Μαρίνας Βέλου.

Ο Αννίβας Παπακυριάκος ήταν 
ιδιαίτερα δεμένος με την μητέρα 
του και την αποχαιρέτησε δημό-
σια με ανάρτησή του στα κοινω-
νικά δίκτυα με ένα συγκινητικό 
μήνυμα:

«Καλό σου ταξίδι μητέρα.
Καλή συνάντηση με τον πατέρα.
Να είστε όμορφα.
Αυτό που πάντα ήθελες.

Ούτε καν τώρα δεν κούρασες.
Ούτε καν τώρα δεν ζήτησες.
Τόσο κυρία.
Και μόνο να δίνεις, να δίνεις, να 

δίνεις.. αγάπη και πάλι αγάπη.
Σε όλα, μα σε όλα πλάι μας.
Μόνο τώρα λείπει η αγκαλιά 

σου.
Πρώτη φορά.
Όλα τα σε ευχαριστώ, όλα τα 

συγγνώμη, όλα τα σε αγαπώ που 
δεν ειπώθηκαν να σε συνοδεύ-
ουν.

Υπάρχουν κενά που απλά δεν 
καλύπτονται.

Πόσο πιο μόνοι από σήμερα.
Καλό ταξίδι ΜΑΜΑ!!».

Η εφημερίδα μας εκφράζει 
τα θερμά συλλυπητήρια της 
στον δήμαρχο Βέλου-Βόχας 
για την απώλειά του.

Κιάτο: Σήκωσαν 300 κιλά 
χρηματοκιβώτιο

Γερή μπάζα για ληστές οι οποίοι από κλοπή σε σπίτι, 
στο Κιάτο, έγιναν πλουσιότεροι κατά 12.000 ευρώ. Για 
να μπορέσουν να σηκώσουν το βάρους -τουλάχιστον 
300 κιλών- χρηματοκιβώτιο, οι δράστες χρησιμοποί-
ησαν ένα λευκό αυτοκίνητο που έχει απασχολήσει την 
Αστυνομία για πολλά άλλα περιστατικά.

Μεταξύ άλλων, έχει χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με 
πληροφορίες, από συμμορία Ρομα που χτυπά κατά 
μήκος μεγάλων αυτοκινητοδρόμων, καθώς το όχημα 
έχει μεγάλη ιπποδύναμη.Πρόκειται για γνωστό επι-
χειρηματία που ασχολείται με το χώρο των υγρών 
καυσίμων. Οι έρευνες για τον εντοπισμό τους συνε-
χίζονται.
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Η ανυπακοή είναι το θεμέλιο της Ελευθερίας. 

Μόνο οι δούλοι είναι υπάκουοι.

Μικροπολιτικά

Τι υποσχέθηκε 
στην Αθηνά 
ο πρόεδρος 
του ΕΛΓΑ

Στην 1η Συνεδρίαση του Περιφε-
ρειακού Συμβουλίου για την νέα 
χρονιά συμμετείχε ο  Πρόεδρος 
του ΕΛΓΑ κος Ανδρέας Λυκου-
ρέντζος έπειτα από επίσημη 
πρόσκληση. Το θέμα συζήτησης 
αφορούσε τις ζημιές από την 
έντονη Χιονόπτωση  στα εσπερι-
δοειδή σε όλη την Περιφέρεια Πε-
λοποννήσου και για την  Κορινθία.
Ο κος Λυκουρέντζος ενημέρωσε 
την αντιπεριφερειάρχη Κορινθίας 
κυρία Αθηνά Κόρκα, σχετικά με 
τις ενέργειες που θα δρομολογη-
θούν για την αντιμετώπιση των 
ζημίων και την αποζημίωση των 
παραγωγών και διαβεβαίωσε 
πως ο ΕΛΓΑ, θα είναι δίπλα στους 
αγρότες, θα γίνει οριοθέτηση σε 
ζώνες ώστε να υπάρξει άμεση 
αποζημίωση σε μικρό χρονικό 
διάστημα.

Καταλήψεις 
Σε κάποιες περιπτώσεις τα σχολεία άνοιξαν και 

έκλεισαν από τους μαθητές που προχώρησαν σε 
καταλήψεις! Για παράδειγμα το Λύκειο Βραχατίου 
βρέθηκε υπό κατάληψη από μαθητές που αγα-
νακτισμένοι τόνιζαν ότι «αισθανόμαστε απρο-
στάτευτοι για την υγεία μας και την υγεία των 
δικών μας ανθρώπων»! 

Αναλυτικά το κείμενο των αιτημάτων των μα-
θητών έχει ως εξής: 

«Αιτήματα Σχολείου:
Τροποποίηση και επικαιροποίηση του υγειο-

νομικού πρωτοκόλλου (κατάργηση του 50%+1 

κρουσμάτων για το κλείσιμο τμήματος). 
Κατάργηση της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής, 

της Τράπεζας Θεμάτων και του νέου συστήματος 
Συντελεστών Βαρύτητας στα εξεταζόμενα μαθή-
ματα. 

Μείωση της εξεταστέας ύλης.
Αύξηση της καθαριότητας και της απολύμαν-

σης στα σχολεία, με περισσότερους εργαζόμε-
νους καθαριότητας

Δεν επιδιώκουμε να χάσουμε μάθημα, αισθα-
νόμαστε απροστάτευτοι για την υγεία μας και 
την υγεία των δικών μας ανθρώπων. Νιώθουμε 
πώς παλεύουμε μόνοι χωρίς καμία βοήθεια και 
ανταπόκριση από τους αρμόδιους. 

Σε καμία περίπτωση δεν επιθυμούμε να μπλο-
κάρουμε την ροή της εκπαίδευσης, όμως όλες οι 
προσπάθειες των μαθητών όλων των σχολεί-
ων και οι ενέργειες μας απαξιώνονται. 

Έτσι νιώθουμε, δυστυχώς, αναγκασμένοι να 
προβούμε σε αυτήν την πράξη. Έχουμε το δικαί-
ωμα να αντιδράσουμε!!!

Προσκαλούμε τους καθηγητές να στηρίξουν 
την προσπάθειά μας και να μην προσπαθήσουν 
να μας αποτρέψουν και να μας διχάσουν. Τους 
παρακινούμε να κατανοήσουν τη θέση μας και να 
σταθούν πλάι μας. 

Αγωνιζόμαστε επιδιώκοντας την ανταπό-
κριση των αρμοδίων.»!

Έγινε της 
“Ελπίδος”!

Η κακοκαιρία «Ελπίς» που 
χτύπησε τη χώρα μας τις προη-
γούμενες μέρες, δημιούργησε 
μεγάλα προβλήματα με κυριότε-
ρο, το φιάσκο της Αττικής Οδού, 
όπου χιλιάδες οδηγοί έμειναν 
εγκλωβισμένοι για πάνω από 24 
ώρες. 

Στην Κορινθία όμως, δημι-
ούργησε διαφορετικής φύσεως 
προβλήματα, που είχαν να κάνουν 
με το άνοιγμα των σχολείων, την 
Πέμπτη 27 Ιανουαρίου. Οι δύο 
βαθμοί αυτοδιοίκησης – δήμοι 
και περιφέρεια – είχαν διαφορε-
τική άποψη και ο νόμος, παρότι 
ασαφής, έδινε ισχύ στην απόφαση 
του Περιφερειάρχη Παναγιώτη 
Νίκα.

Οι δήμαρχοι ήταν αντίθετοι στο 
άνοιγμα των σχολείων υπό αυτές 
τις συνθήκες, εκτός του Βλάση 
Τσιώτου (Ξυλοκάστρου-Ευρωστί-
νης) και του Βασίλη Νανόπουλου 
(Κορινθίων), που δεν έφεραν 
αντίρρηση στον Περιφερειάρχη 
και κάλυψαν τις ευθύνες τους, 
πίσω από το γράμμα του νόμου. 

Πρώτος και καλύτερος ο 
δήμαρχος Σικυωνίων Σπύρος 
Σταματόπουλος, ο οποίος με 
απόφασή του όριζε ότι τα σχολεία 
σε Κρυονέρι, Μεγ. Βάλτο, ΔΕ 
Στυμφαλίας και ΔΕ Φενεού θα πα-
ρέμεναν κλειστά λόγω παγετού. 
Στα βήματά του και ο δήμαρχος 
Νεμέας Κώστας Φρούσιος που 
είδε στην περιοχή του το θερμό-
μετρο να αγγίζει τους -15°C. Στην 
πορεία όμως, αναγκάστηκε να 
υποχωρήσει στην απόφαση του 
Περιφερειάρχη. 

Ο Αννίβας Παπακυριάκος στο 
δήμο Βέλου-Βόχας προσπάθησε 
να βρει ένα κανάλι συνεννόησης 
με την περιφέρεια, δεδομένου 
ότι οι δρόμοι για τα ορεινά 
χωριά (Στιμάγκα, Ελληνοχώρι, 
Ταρσινά, Χαλκί) είχαν πάγο και η 
μετακίνηση των μαθητών δεν θα 
μπορούσε να γίνει με ασφάλεια. 
Τέλος, ο δήμαρχος Λουτρακίου 
Γιώργος Γκιώνης διαπιστώνο-
ντας το αδιέξοδο στις συνεννοή-
σεις με την Περιφέρεια έστριψε 
…δια της καθυστερήσεως, αφού 
η απόφασή του ήταν να ανοίξουν 
μεν τα σχολεία, αλλά στις 10:00. 

Για την ιστορία, να πούμε ότι τα 
σχολεία στην Κορινθία άνοιξαν – 
με τραυματισμούς μαθητών και 
καθηγητών όπως θα διαβάσετε 
σε άλλη στήλη. Άνοιξαν σε 
όλους τους δήμους πλην ενός. 
Ο δήμαρχος Σικυωνίων, Σπύρος 
Σταματόπουλος προτάσσοντας 
την ασφάλεια και την υγεία 
μαθητών και εκπαιδευτικών 
αρνήθηκε να συμμορφωθεί 
και επέμεινε μέχρι τέλους στην 
απόφασή του για αναστολή 
λειτουργίας όλων των σχολείων 
στις Κοινότητες Κρυονερίου, 
Μεγάλου Βάλτου, στη ΔΕ Στυμ-
φαλίας και στην ΔΕ Φενεού!

σ χ ο λ ι α τ η σ γ ν ω μ η σ

το και αυτό�ακούσαμε

1. «Το χιόνι έπεσε μέρα μεσημέρι, ενώ συνήθως πέφτει βράδυ», 
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ, Πρωθυπουργός, στη συζήτηση στο 
Κοινοβούλιο για τους λόγους που η πρόσφατη κακοκαιρία έπιασε 
απροετοίμαστο τον κρατικό μηχανισμό.

2. «Χιονίζει και μέρα, συμβαίνει και αυτό» ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΟΥΖΗ, 
μετεωρολόγος. Δήλωση της γνωστής μετεωρολόγου του ΣΚΑΙ με αφορμή 
τα όσα ειπώθηκαν για την κακοκαιρία "Ελπίς"...

3. «Μιλάνε όλοι, μιλάνε και οι πόλοι!», ΝΩΝΤΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ, δημοτικός 
σύμβουλος Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης, απαντώντας εμμέσως σε 
άρθρο που ανέφερε ότι στο Ξυλόκαστρο ψάχνουν τον τρίτο πόλο για τις 
αυτοδιοικητικές εκλογές του 2023...

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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Η τσιμεντωμένη 
Ακρόπολη στα 
«κατεστραμμένα» 
μνημεία του Economist
Η γνωστή βρετανική εφημερίδα 
Economist, συμπεριέλαβε την 
παρέμβαση στην Ακρόπολη (με τους 
τσιμεντοδιάδρομους) στο αφιέρωμά 
της για τα μνημεία και τα ιστορικά 
κτίρια που “καταστράφηκαν” στην 
διάρκεια της πανδημίας. «Ενώ οι 
άνθρωποι στην Ευρώπη ήταν κλειδω-
μένοι στα σπίτια τους, η πολιτιστική 
κληρονομιά τους καταστράφηκε με 
μπουλντόζες», γράφει ντροπιάζοντας 
όλους τους Έλληνες για το κατάντημα 
του Ιερού Βράχου...

Δημοσκοπήσεων 
το ανάγνωσμα
Δημοσκοπήσεις βλέπουν το φως της 
δημοσιότητας κάθε μέρα σχεδόν, είτε 
σε τοπικό είτε σε κεντρικό επίπεδο. 
Η επιρροή τους στον κόσμο είναι 
από ελάχιστη έως μηδαμινή παρά τις 
διαβεβαιώσεις αυτών που τις διενερ-
γούν προς τους πελάτες τους, για το 
αντίθετο. Ο κόσμος ξέρει γνωρίζει και 
αφουγκράζεται. Ειδικά, σε αυτές που 
έχουν τοπικό χαρακτήρα, τα γελάκια 
περισσεύουν, καθώς κατά διαβολική 
σύμπτωση χτυπούν πάντα για συνέ-
ντευξη τα τηλέφωνα όλων εκείνων 
που κυκλοφορούν στην πιάτσα και 
θα διαδώσουν ολούθε την είδηση, ότι 
“γίνεται δημοσκόπηση”!

Τους άδειασαν 
οι εκπαιδευτικοί
Να διασκεδάσει τις εντυπώσεις 
επιχείρησε ο δήμαρχος Κορινθίων 
Βασίλης Νανόπουλος για το άνοιγμα 
των σχολείων την Πέμπτη 27-01, 
ισχυριζόμενος ότι όλα κύλησαν 
χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Στο 
Δελτίο Τύπου του δήμου όμως 
απάντησε σε έντονο ύφος η Α΄ ΕΛΜΕ 
Κορινθίας που αποκάλυψε ότι υπήρ-
ξαν τραυματισμοί και μαθητών και 
εκπαιδευτικών που διεκομίσθησαν 
μάλιστα στο Νοσοκομείο Κορίν-
θου. Επικό το άδειασμα τόσο στον 
δήμαρχο, όσο και στον Περιφερει-
άρχη Πελοποννήσου που πήρε την 
απόφαση του ανοίγματος...

Ο “Πήγασος”, η Αθηνά και τα drone
Το Διασωστικό Σώμα Κοριν-
θίων “ΠΗΓΑΣΟΣ” διοργάνω-
σε την Κυριακή το πρωί 30 
Ιανουαρίου εκδήλωση για 
την παρουσίαση Drone.
Παρουσιάστηκαν διάφο-
ρα μηχανήματα drone 
παράλληλα με εντοπισμό 
αγνοουμένων. Η παρουσία-
ση έγινε από εξειδικευμένα 

στελέχη της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας και της εταιρείας ALTUS 
LSA. Η εξελιγμένη πλέον τεχνολογία βοηθά την Πολιτική Προστασία 
του Δήμου, της Περιφέρειας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στην 
καλύτερη, ταχύτερη και οικονομικότερη διαχείριση κρίσεων, όπως 
σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών: -Πυρκαγιών  -Πλημμυρών  
-Χιονοπτώσεων  -Σεισμών  -Εντοπισμό και διάσωση αγνοουμένων  
Η παρουσίαση έγινε παρουσία Συλλόγων Πυροπροστασίας, της 
Αντιπεριφερειάρχου κας Κόρκα, εκπροσώπων της Πυροσβεστικής 
Υπηρεσίας και του Λιμεναρχείου.

Υπογειοποίηση και αναδιάταξη  του δικτύου ηλεκτρικού ρεύματος 
στην Κόρινθο (2 γραμμές μέσης τάσης), στους δρόμους Ρειτό -Σοφικό και Άνω 
Τρίκαλα, Καρυά και Σαραντάπηχο προανήγγειλε ο υφυπουργός Ανάπτυξης 
Χρίστος Δήμας, μετά τη συνάντησή του με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του 
ΔΕΔΔΗΕ κ. Αναστάσιο Μάνο και τον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. 
Ηρακλή Μενεγάτο. Μια πραγματικά πολύ σημαντική εξέλιξη για την Κορινθία.

Εγκαλείται 
Η κα ΚΟΡΚΑ 
ΓΙΑΤΙ ΕΚΑΝΕ ΤΟ
ΚΑΘΗΚΟΝ ΤΗΣ;

Koίταξε να δεις πώς “σκάνε οι βόμβες” 
όταν διαβάζονται ανάποδα!
Αντί να λες πως βρίσκεις μια απόφαση 
παράτασης που δεν ακουμπάει που-
θενά, τα βάζεις με αυτόν που έκανε το 
καθήκον του.
Επειδή η αντιπεριφερειάρχης Αθηνά 
Κόρκα ανακάλεσε άδεια επιχείρησης 
της Κορινθίας εφαρμόζοντας το νόμο 
κατόπιν  εισήγησης  των αρμοδίων 
υπηρεσιών της,  εγκαλείται από ορι-
σμένους!
Η απόφαση είχε βγει αρχές Δεκεμ-
βρίου. Ο προκάτοχός της κας Κόρκα 
όμως έδωσε παράταση στην επιχείρη-
ση άλλους 6 μήνες. Οι κακές γλώσσες 
λένε αυθαίρετα..
Και τώρα ,τέλος Ιανουαρίου, που απο-
φασίζεται να εφαρμοστεί ο νόμος ας 
μου εξηγήσει κάποιος γιατί εγκαλείται 
η κα Κόρκα ; Επειδή έκανε το καθή-
κον της, επειδή δεν σιώπησε και εκεί-
νη; Τελικά πώς εννοούμε την χρηστή 
διαχείριση; Ας μου εξηγήσει κάποιος.
Άλλες επιχειρήσεις δεν χαίρουν βοη-
θείας ούτε παρατάσεως..

Τζένη Σουκαρά, Jennysworld.gr

QUIZ
Απ’ τον ουρανό πέφτει 

και δεν ραΐζει, αλλά 

αν φτάσει στην κάλπη 

σε τσουρουφλίζει! 

Τι είναι;

 Χένρι Ντέιβιντ Θορώ, αμερικανός 
φιλόσοφος

Η ανυπακοή είναι το θεμέλιο της Ελευθερίας. 

Μόνο οι δούλοι είναι υπάκουοι.

σ χ ο λ ι α τ η σ γ ν ω μ η σ
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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

Η Διώρυγα της Κορίνθου ένα χρόνο κλειστή, 
αλλά η μέρα σήμερα είναι Κυριακή 1

Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΨΥΧΟΓΙΟΥ*

Η
ΔΙΩΡΥΓΑ της Κορίνθου 
αποτελεί ένα διεθνή, σύ-
ντομο και ασφαλή κόμβο 
θαλάσσιων συγκοινωνιών 

που εξυπηρετεί κάθε χρόνο 12.000 
πλοία. Από το 1893 που ολοκληρώθηκε 
η λειτουργία της έχει διευκολύνει την 
θαλάσσια διασύνδεση μεταξύ ανατολής 
και δυτικής ηπειρωτικής Ελλάδας και 
του Αιγαίου με το Ιόνιο, καθιστώντας 
έτσι, στρατηγικής σημασίας για την 
χώρα. Εδώ και δώδεκα μήνες, όμως, η 
Διώρυγα παραμένει κλειστή.

Στις 15/1/21 σημειώθηκε κατάπτω-
ση βράχων και λίγες ημέρες αργότερα, 
στις 03/02/21 πραγματοποιήθηκε νέα 
μεγαλύτερη κατάπτωση που ένα χρόνο 
μετά δεν έχει αντιμετωπιστεί. Δεν έχει 
υπάρξει καν χρονοδιάγραμμα επαναλει-
τουργίας με συνέπεια την τραγική υστέ-
ρηση εσόδων για την Εταιρεία και το 
Δημόσιο, την συνεχιζόμενη ανασφάλεια 
των εργαζομένων, την παρεμπόδιση της 
ασφαλούς ναυσιπλοΐας αλλά και χιλιά-
δων ιστιοπλοϊκών και σκαφών αναψυ-
χής που κατέπλεαν στην Κορινθία.

Επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, με αφορ-
μή αντίστοιχες καταπτώσεις πρανών το 
2018, η Διοίκηση της Διώρυγας (ΑΕΔΙΚ 
ΑΕ) αποκατέστησε μέσα σε λιγότερο 
από ένα μήνα, με ίδια μέσα και με ελά-
χιστο κόστος το πρόβλημα, ανοίγοντας 
έγκαιρα το κανάλι εγκαίρως για την 
σεζόν που ακολουθούσε. Εξάλλου, για 
πρώτη φορά και μετά από υπόδειξη του 
Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλ-

λευτικών Ερευνών αναλήφθηκε σειρά 
πρωτοβουλιών, ώστε όχι μόνο να αντι-
μετωπίζονται άμεσα αλλά, κυρίως, να 
προλαμβάνονται μελλοντικές καταπτώ-
σεις. Λήφθηκαν πρόσθετα μέτρα ελά-
φρυνσης πρανών, πραγματοποιήθηκε 
αγορά drone για την επίβλεψη της Δι-
ώρυγας με προληπτικές επεμβάσεις και 
ελεγχόμενες καταπτώσεις, καθώς και 
ελάφρυνση των πρανών μέσω της τε-
χνικής των airjackets, ενώ δημιουργή-
θηκαν νέα μεγαλύτερα αποστραγγιστικά 
κανάλια με επέκταση του υφιστάμενου 
δικτύου.

Με δεδομένο το γεγονός ότι το κλεί-
σιμο της Διώρυγας επιφέρει μεγάλη 
απώλεια εσόδων για το Δημόσιο, που 
αγγίζει μέχρι και τα τέσσερα εκατομ-
μύρια για τους καλοκαιρινούς μήνες, 
δημιουργείται εύλογα η απορία, για ποιο 
λόγο διαπιστώνεται τόσο μεγάλη κωλυ-
σιεργία στην αποκατάσταση και ενώ σε 
λίγο καιρό, θα χαθεί και δεύτερη χρονιά 
αν δεν υπάρξει άμεση παρέμβαση και 
μέριμνα. Η Εταιρεία δεν επιχορηγείται 
από τον κρατικό Προϋπολογισμό και τα 
έσοδα της προέρχονται αποκλειστικά 

από τις διελεύσεις των πλοίων και με 
την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί 
αναγκάστηκε να προχωρήσει σε δανει-
οδότηση από γνωστό τραπεζικό Όμιλο, 
προκειμένου να μπορέσει να καλύψει 
τις πάγιες ανάγκες της και κυρίως την 
μισθοδοσία των εργαζόμενων. 

Όταν λοιπόν με το καλό επανεκκινή-
σει, μια εταιρία του Δημοσίου που μέχρι 
πέρσι ήταν απολύτως βιώσιμη, θα έχει 
να αντιμετωπίσει τεράστια οικονομικά 
προβλήματα, μετά από έναν και πλέον 
χρόνο χωρίς κανένα έσοδο, αντιλαμβά-
νεται κανείς τις συνέπειες. Και πότε θα 
ξεκινήσει και πάλι η λειτουργία της Διώ-
ρυγας; Άγνωστο.

Το μόνο δεδομένο είναι ότι κατά την 
επίσκεψη του ο Πρωθυπουργός της 
χώρας, ο οποίος αγνοούσε (!) ότι είναι 
κλειστή και ότι δεσμεύσεις, βαρύγδου-
πες δηλώσεις και ανακοινώσεις από 
βουλευτές του Νομού και Υπουργούς, 
συνεχώς αλλάζουν και εμπαίζουν πολί-
τες, εργαζόμενους και τοπική κοινωνία. 
Με τα έργα αποκατάστασης να ξεκινούν 
από 9 εκ. και να φτάνουν τα 32 εκ. (!), 
σύμφωνα με επίσημα χείλη, χωρίς να 

υπάρχει καμία εικόνα της μελέτης και 
των λεπτομερειών της παρέμβασης που 
θα γίνει.

Σε κάθε περίπτωση, όμως, είναι 
απαράδεκτο, επιζήμιο και προκλητικό 
να κρατούν τη Διώρυγα κλειστή ένα 
χρόνο τώρα, ενώ αυτή μπορούσε να 
είναι ανοιχτή μέχρι να ολοκληρωθούν 
οι μελέτες και οι αναθέσεις που όπως 
φαίνεται απασχολούν περισσότερο την 
κυβέρνηση από ό,τι η ίδια η στήριξη και 
υπεράσπιση της Διώρυγας, Διότι, όπως 
πρόσφατα είχα θέσει και στην Επίκαιρη 
Ερώτησή μου στον αρμόδιο Υπουργό 
στη Βουλή η κυβέρνηση της ΝΔ απαξι-
ώνει καθημερινά τη Διώρυγα, με απο-
τέλεσμα, εκτός τω άλλων, να δυσφημί-
ζεται σε διεθνές επίπεδο το δεύτερο σε 
επισκεψιμότητα αξιοθέατο της χώρας 
μετά την Ακρόπολη, τα μέσα της να μην 
συντηρούνται και να υποβαθμίζονται 
και τελικά να ανοίγει η όρεξη σε ιδιώτες 
για πολλά κομμάτια της διαχείρισης της. 
Όμως, η εμπειρία του ιδιώτη στη Διώ-
ρυγα αλλά και τα πρόσφατα γεγονότα 
με τον επί ώρες εγκλωβισμό οδηγών 
στην Αττική Οδό λόγω της κακοκαιρίας, 
αποτελούν την καλύτερη απάντηση στη 
ρητορική περί αποτελεσματικού ιδιωτι-
κού τομέα.

Αυτό που μένει είναι να υπάρξει, 
έστω και τώρα, συντονισμένη αντί-
δραση από την τοπική αυτοδιοίκηση, 
φορείς και συλλόγους του Νομού, και 
όχι μόνο, καθώς πρόκειται για πανελ-
λαδικής εμβέλειας θέμα και περιουσι-
ακό στοιχείο, ώστε να ανοίξει τώρα η 
Διώρυγα προς όφελος των πολιτών και 
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της 
περιοχής, των εργαζόμενών της, του 
δημόσιου ταμείου αλλά και της εικόνας 
της χώρας συνολικά.

* Ο κ. Γιώργος Ψυχογιός, είναι 
βουλευτής Κορινθίας, Τομεάρχης 

Μεταναστευτικής Πολιτικής ΣΥΡΙΖΑ- Π.Σ.
1 (Αναδημοσίευση από την kontranews της 

Κυριακής 30/01/2022)
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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

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
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Τουρισμός είναι να περπατήσεις 
και μέσα στην Ιστορία

Επιστολή του συνταξιούχου Εκπαιδευτικού Αργύρη Νικολούλια, σχετικά με την ανάδειξη,  
της «ξεχασμένης» από τον δήμο Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης, μάχης των Μαύρων Λιθαριών – 

Ποιες παραλείψεις επισημαίνει, ποιες δυνατότητες εκτιμά ότι υπάρχουν

Μ
ε αφορμή την συμπλή-
ρωση των 200 χρόνων 
από την Επανάσταση 
του 1821, θέλω να ανα-

φερθώ σε μία μάχη που έγινε στις 
5,6,7 και 8 Ιανουαρίου 1823, στην 
περιοχή των συνόρων των νομών 
Κορινθίας και Αχαΐας. Μιλάω για την 
γνωστή σε όλους μάχη των Μαύρων 
Λιθαριών-Ακράτας εναντίον των 
υπολειμμάτων του Δράμαλη. 

Πρωτοστάτες σ’ αυτήν την μάχη 
ήταν οι καπεταναίοι της Ζάχολης 
και της Αχαΐας (που εκείνο τον καιρό 
οι της Αχαΐας είχαν εμφύλιες διαμάχες).

Η Ζάχολη εκείνη την εποχή δηλ. 
λίγο πριν την επανάσταση του 1821 
είχε περίπου 4000-5000 κατοί-
κους με 800 σπίτια, με καλλιεργη-
μένη γη, κτηνοτροφία αιγοπροβάτων 
και βοοειδών καθώς και μελισσοκο-
μία. Είχε επίσης τις εκκλησίες της, τα 
σχολεία της και την κοινωνική της 
ζωή. Οι κάτοικοί της χαρακτηρίζο-
νταν για την εξυπνάδα τους και την 
αγάπη τους για τη μάθηση. 

Ονομαστή ήταν και είναι η εκ-
κλησία του Αγίου Γεωργίου που 
χτίστηκε σε 40 ημέρες από τους κα-
τοίκους της περιοχής, καθώς και η 
γνωστή σε όλους Μονή του Προ-
φήτη Ηλία. 

Κατά την Επανάσταση του 1821 
η Ζάχολη πρωτοστάτησε σε κινη-
τοποίηση και είχε συμμετοχή στον 
αγώνα. Οι Ζαχολίτες, άνθρωποι 
έξυπνοι και ορθολογιστές, ήξεραν 
καλά την κατάσταση που επικρα-
τούσε, μετά τη διάλυση το 1806 του 
σώματος των κλεφτών, αλλά δεν 
δίστασαν να δεχτούν το μήνυμα 
της Φιλικής Εταιρείας. Όταν ο Πα-
παφλέσσας κατέβηκε και πέρασε 
στην Πελοπόννησο για να φτάσει 
στη Βοστίτσα (Αίγιο) πέρασε και 
από τη Ζάχολη όπου διανυκτέρευσε 
στον Άγιο Γεώργιο και συναντήθηκε 
στο μοναστήρι του Προφήτη Ηλία 
με τους Φιλικούς της περιοχής και 
τους κλεφτοκαπεταναίους, Νικό-
λαο Σολιώτη, Παναγιωτάκη Γε-
ραρή, Χρήστο Ζαχολίτη (Ζίνη) 
και Σωτηράκη Κατούφα. Από και 
πέρα οι Ζαχολίτες μπαίνουν ενεργά 
στην επανάσταση και υψώνουν την 
σημαία της στον Άγιο Γεώργιο αφού 

εψάλη δοξολογία. Οι καπεταναίοι 
Χρήστος Ζαχολίτης και Παναγιω-
τάκης Γεραρής λαμβάνουν μέρος 
στην πολιορκία του Ακροκορίνθου 
και γενικά λαμβάνουν μέρος σε 
όποιες μάχες μπορούν και το καθή-
κον τους καλεί. 

Πολλά μεσολαβούν μέχρι το 1822 
όταν ο Δράμαλης προσπαθεί να κα-
ταπνίξει την επανάσταση. Γνωστή η 
ήττα του στα Δερβενάκια από τον Κο-
λοκοτρώνη και τους άλλους Έλληνες 

οπλαρχηγούς ανάμεσά τους και ο 
Παναγιωτάκης Γεραρής. 

Τα υπολείμματα αυτής της στρα-
τιάς περίπου 3.500 άνδρες προ-
κειμένου να γλιτώσουν, κοιτούν να 
φύγουν από την Κόρινθο και να 
φθάσουν στην Πάτρα. Εκεί δρουν οι 
Ζαχολίτες οπλαρχηγοί κατ’ εντο-
λή του Κολοκοτρώνη καθώς και 
οι Αχαιοί οπλαρχηγοί – οι οποίοι 
φιλονικούν μεταξύ τους – «Πολιτικοί 
(Σωτηράκης Χαραλάμπης) και στρατι-

ωτικοί (Πετμεζαίοι)».
Έπαθλο η αρχηγία των Καλα-

βρύτων. Οι Έλληνες παραμερίζουν 
τα προσωπικά τους και ενωμένοι 
νικούν τα υπολείμματα του Δράμαλη 
στην περιοχή των Μαύρων Λιθα-
ριών – Ακράτας. 

Βέβαια με αυτήν την επιστολή μου 
δεν θέλω να αναφερθώ τόσο στα 
ιστορικά γεγονότα τα οποία συγκλο-
νίζουν και τονίζουν τη σημασία της 
Ζάχολης και της συμβολής της στον 
απελευθερωτικό αγώνα. Θέλω να 
αναφερθώ στο ό,τι μέχρι σήμερα 
κανένας ούτε Δήμος, ούτε Πολιτεία, 
ούτε Πολιτιστικός Φορέας, ούτε Τοπι-
κό Συμβούλιο – με αφορμή τον εορ-
τασμό των 200 ετών από την έναρξη 
της Επανάστασης του 1821 – δεν 
έχει αναφερθεί στη μάχη αυτή. 

Δεν έχουν κάνει μια παρουσίαση 
των ιστορικών γεγονότων από ειδι-
κό ιστορικό αναλυτή με μία ομιλία 
στο Πνευματικό Κέντρο Δερβενίου 
(αφού περάσει η πανδημία). Δεν 
έχουν ψάλει ένα τρισάγιο στη μνή-
μη των ηρώων. Δεν έχει ζητήσει το 
Δημοτικό Συμβούλιο και γενικότερα 
η δημοτική αρχή να αφιερώνεται 
στα σχολεία μια (1) διδακτική ώρα 
διδασκαλίας με αναφορά στα γεγο-
νότα. Δεν έχουν κάνει τέλος το αυ-
τονόητο, αυτό δηλαδή που έκαναν 
εκπαιδευτικοί και δημοτική αρχή της 
Περαχώρας, να ζητήσουν από την 
Πολιτεία να καθιερωθεί μια από 
τις ημέρες διεξαγωγής της μάχης 
ως Τοπική Εορτή. (Προτείνεται η 
7η Ιανουαρίου, ημέρα τοπικής θρη-
σκευτικής εορτής). 

Βέβαια ο δήμος Αιγιαλείας έκα-
νε το καθήκον του στήνοντας 
μνημείο και πλάκες που αναφέρο-
νται στα γεγονότα παραλείποντας 
τους Ζαχολίτες οπλαρχηγούς και 
τα γεγονότα των Μαύρων Λιθαριών 
(στην ουσία η μάχη ξεκίνησε από 
την Λυγιά, στη θέση Εκτενή). 

Αναρωτιέμαι λοιπόν εμείς ως δή-
μος Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης 
τι; Γιατί τουρισμός δεν είναι μόνο 
τα Τρίκαλα Κορινθίας. Τουρισμός 
είναι και να περπατήσεις μέσα 
στην ιστορία. Να διαβάσεις, να μά-
θεις, γιατί η μάχη αυτή είναι η μονα-
δική που έχει γίνει στον δήμο μας. 

Ζητώ, αγαπητή εφημερίδα, να δη-
μοσιεύσεις την επιστολή μου μήπως 
και κάποιοι φορείς συγκινηθούν και 
αντιδράσουν.

Μετά τιμής
Αργύριος Νικολούλιας

Συνταξιούχος Εκπαιδευτικός

Γράφει ο
ΑΡΓΥΡΗΣ 
ΝΙΚΟΛΟΥΛΙΑΣ*

   Ο Ανδρέας Λόντος, ο Ανδρέας Ζαΐμης και ο Οδυσσέας Ο Ανδρέας Λόντος, ο Ανδρέας Ζαΐμης και ο Οδυσσέας 
Ανδρούτσος, αρχηγοί των Ελλήνων, καταλαμβάνουν την Ανδρούτσος, αρχηγοί των Ελλήνων, καταλαμβάνουν την 
Βοστίτσα. Λιθογραφία του Peter von Hess, Μόναχο, 1852.Βοστίτσα. Λιθογραφία του Peter von Hess, Μόναχο, 1852.
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Σπύρος Καραβάς: « Οι δημότες μας 
απαιτούν λύσεις και όχι θεωρίες»
Το πραγματικό πλαίσιο μιας αυτοδιοίκησης που ενδιαφέρεται 

για τους δημότες βάζει με κείμενό του ο επικεφαλής της ελασ. 
αντιπολίτευσης δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης

Η αυτοδιοίκηση, κυρίως αυτή του α΄ 
βαθμού, δηλαδή οι δήμοι, είναι εκείνος ο 
φορέας της πολιτείας που βρίσκεται πιο κο-
ντά στον δημότη από κάθε άλλον. Γνωρίζει 
από πρώτο χέρι τα προβλήματα της κα-
θημερινότητας των πολιτών, τους φόβους, 
τις αγωνίες και τους προβληματισμούς 
τους και αγωνίζεται διαρκώς για την επίλυ-
ση και την άμβλυνσή τους. Ή μάλλον, για 
να είμαστε πιο ακριβείς, αυτό οφείλει 
να κάνει μια τοπική αυτοδιοίκηση και μια 
δημοτική αρχή που επιτελεί με υπευθυνό-
τητα το ρόλο της.

Στο Δήμο Ξυλοκάστρου-Ευρωστί-
νης φαίνεται ότι εκλείπουν τέτοιου είδους 
πρωτοβουλίες και δράσεις και αυτό οδή-
γησε τον επικεφαλής της ελασ. αντιπολί-
τευσης, κ. Σπύρο Καραβά στο να επιση-
μάνει αδυναμίες και ελλείψεις, θέτοντας 
παράλληλα το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα 
λειτουργούσε μια δημοτική αρχή που θα 
νοιαζόταν πραγματικά για τις ανάγκες των 
δημοτών της.

Γιατί εδώ που τα λέμε, ως πότε μπορεί 
ένας αντιπεριφερειάρχης ή ένας υφυ-
πουργός να καλύπτουν τα κενά και την 
αδυναμία δράσεων, την έλλειψη πρωτο-

βουλιών για την παραγωγή έργων;
Αναλυτικά στο κείμενό του ο κ. Καραβάς 

αναφέρει:
«Οι αγρότες μας υποφέρουν ξεπουλώ-

ντας τα προϊόντα τους σε τιμές κάτω του κό-
στους, ενώ δεν αποζημιώνονται επαρκώς για 
τις καταστροφές που έχουν υποστεί.

Τα νοικοκυριά δοκιμάζονται από την 
ακρίβεια και το ενεργειακό κόστος που αυ-
ξάνεται δραματικά.

Τα καταστήματα παρέλαβαν λογαρια-
σμούς ρεύματος που ισοδυναμούν με απο-
φάσεις σφράγισης, ενώ ράβουν και ξηλώ-
νουν αμήχανα και άναρχα, χωρίς σχεδιασμό.

Τα χωριά μας ερημώνουν και απαξιώ-
νονται καθημερινά.

Σε αυτά και άλλα πολλά οφείλει να απαντή-
σει άμεσα, με πειστικό τρόπο και να δώσει 
λύσεις και η Αυτοδιοίκηση.

Οι αντιπαραθέσεις και οι φιλοσοφίες για το 
θεαθήναι δεν αφορούν κανέναν πλην ενός 
στενού πυρήνα καλά αμειβόμενων χειρο-
κροτητών.

Οι δημότες μας απαιτούν λύσεις και όχι 
θεωρίες. Καθημερινά δίπλα τους, αφου-
γκραζόμαστε, αγωνιζόμαστε και απαιτούμε 
μαζί τους!», καταλήγει.

Ψηφιακή αναβάθμιση 
στον Δήμο Κορινθίων

Ο Δήμος Κορινθίων και η Δημοτική Αρχή που ανέλαβε την 
διοίκηση του από την 1η Σεπτεμβρίου 2019, προσδίδει μεγάλο 
βάρος και σημασία στον Ψηφιακό Μετασχηματισμό του. Το έργο 
που χρηματοδοτήθηκε, στοχεύει στην ενίσχυση της διοικητικής 
ικανότητας του Δήμου και την αναβάθμιση των υπηρεσιών εξυ-
πηρέτησης των δημοτών & των επαγγελματιών. 

Αναλυτικότερα η εν λόγω νέα χρηματοδοτική έγκριση συ-
μπεριλαμβάνει: 

Κωδικός Πρόσκλησης: ΑΤ08
Άξονας προτεραιότητας: «Ψηφιακή Σύγκλιση»
Έργο: «Ψηφιακή αναβάθμιση & μετασχηματισμός του Δήμου 

Κορινθίων»
Προϋπολογισμός: 867.595 €
Υποέργα:
Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Διαδικασιών για τις 

Υπηρεσίες του Δήμου
Σύστημα Επιχειρηματικής Ευφυίας (Business Intelligence 

Platform) για την διοικητική λειτουργία Υπηρεσιών και την εξυ-
πηρέτηση Πολιτών & Επιχειρήσεων

Σύστημα Ηλεκτρονικής Εξυπηρέτησης Συναλλαγών Πολιτών 
& Επιχειρήσεων

Σύστημα Ευφυούς Λογισμικού Διαχείρισης Ψηφιοποιημένου 
Αρχείου (Ψηφιοποίηση Αρχείου Πολεοδομίας & Αρχείου Προ-
σωπικού)

Σύστημα Διαχείρισης Οικονομικών Πόρων (Προϋπολογι-
σμός, Δαπάνες, Έσοδα, Έξοδα, Αποθήκη, Πάγια Περιουσιακά 
Στοιχεία, κτλ.)

Σύστημα Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων (Μόνιμο & έκτα-
κτο προσωπικό)
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Για μια νέα στρατηγική 
για την αγροτική ανάπτυξη

Ανάλυση του Χαράλαμπου Κασίμη, Καθηγητή Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών,  
πρώην Γενικού Γραμματέα Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων 

ΓΥΡΙΣΤΕ ΣΕΛΙΔΑ

Μ ία από τις βασικές επιλο-
γές της ελληνικής κυβέρ-
νησης για το Στρατηγικό 
Σχέδιο της ΚΑΠ, είναι η 

ενίσχυση του Προγράμματος Αγροτι-
κής Ανάπτυξης (Πυλώνα ΙΙ της ΚΑΠ) 
που αφορά, κυρίως, επενδυτικά, πε-
ριβαλλοντικά μέτρα και μέτρα κοινω-
νικής συνοχής), μεταφέροντας ένα 
επιπλέον 5%  (945,8 εκατ.) πόρων από 
τον Πυλώνα Ι των άμεσων ενισχύσε-
ων στους παραγωγούς, αυξάνοντας 
έτσι την ποσοστιαία συμμετοχή του 
στο 28% περίπου του συνόλου των 
πόρων της ΚΑΠ των 13,4 δισ. για την 
προγραμματική περίοδο 2023-2027.

Η κίνηση αυτή μπορεί να φαίνεται 
θετική, αλλά ουσιαστικά δεν είναι.

Στερεί από τον Πυλώνα Ι πόρους 
αναγκαίους για τη στήριξη του εισο-
δήματος του αγροτικού νοικοκυριού 
(η οικονομική λειτουργία του 78% των 
εκμεταλλεύσεων εξαρτάται από τις 
άμεσες ενισχύσεις του Πυλώνα Ι της 
ΚΑΠ) που, σύμφωνα με εκτιμήσεις, 
κινδυνεύει να μειωθεί ακόμη περισ-
σότερο από τη μη πλήρη απορρόφηση 
των πόρων του μέτρου των «οικολογι-
κών σχημάτων» που αντιστοιχούν στο 
25% (2,128 δισ.) των άμεσων ενισχύ-
σεων στην περίοδο 2023-2027.

Η «τελευταία» ευκαιρία και η 
ανάγκη για ένα συνεκτικό σχέδιο

Oι μεγάλες προκλήσεις της κλι-
ματικής κρίσης, του περιβάλλοντος, 
της πανδημίας και της ποιότητας και 
ασφάλειας των τροφίμων, επηρέασαν 
τον σχεδιασμό των νέων ευρωπαϊκών 
πολιτικών της ΚΑΠ (2023-2027) και 
της Πράσινης Συμφωνίας, που αφενός 
στοχεύουν στην υιοθέτηση και εφαρ-
μογή βιώσιμων παραγωγικών προ-
σεγγίσεων και αφετέρου επιβάλλουν 
αυστηρότερους όρους για την διασφά-
λιση της ασφάλειας και της ποιότητας 
των τροφίμων.

Με πόρους της ΚΑΠ και του Ταμεί-
ου Ανάκαμψης που εγγίζουν τα 20 πε-
ρίπου δισ. μέχρι το 2027, δεν πρέπει 
να χαθεί η τελευταία μεγάλη ευκαιρία 
για την ανασυγκρότηση του αγροδια-
τροφικού τομέα της χώρας μας, όταν 
παράλληλα οι διεθνείς τάσεις ζήτησης 
αγροτικών προϊόντων αναμένονται 
ανοδικές σε ποσοστά άνω του 80% 
μέχρι το 2050 και αντίστοιχα υψη-
λή εμφανίζεται η ζήτηση προϊόντων 
ποιότητας, ταυτότητας, υγιεινής και 
ασφάλειας.

Με δεδομένα τα χαρακτηριστικά του 
μικρού και πολυτεμαχισμένου κλήρου 

και τη γεωγραφική διαφοροποίηση 
των καλλιεργειών, χρειαζόμαστε μια 
στρατηγική που θα στοχεύει αφενός 
στη βελτίωση της αποδοτικότητας, 
του μοντέλου μαζικής παραγωγής 
ομοειδών προϊόντων, που χαρακτη-
ρίζεται από χαμηλές τιμές και ισχυρό 
διεθνή ανταγωνισμό, αφετέρου στη 
σταδιακή μετατόπιση προς το μοντέλο 
της διαφοροποιημένης παραγωγής 
προϊόντων ποιότητας και ταυτότητας, 
διατροφικής αξίας, γεωγραφικών εν-
δείξεων, βιολογικής γεωργίας, ασφά-
λειας και πιστοποίησης.

Tι δεν κάνει το ελληνικό σχέδιο 
και μια δέσμη εναλλακτικών προ-
τάσεων για τη νέα προγραμματι-
κή περίοδο

Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης (ΠΑΑ) μπορεί να συμβάλει καθο-
ριστικά στην υποστήριξη μιας τέτοιας 
στρατηγικής, αλλά πρώτα πρέπει να 
αλλάξει το ίδιο.

Το ΠΑΑ στο παρελθόν χαρακτηρί-
στηκε από υπερβολικά μεγάλο αριθμό 
μέτρων και δράσεων, με αποτέλεσμα 
την κατάτμηση πόρων και τη μεγάλη 
διοικητική επιβάρυνση για τη διαχεί-

ρισή τους. Παρά την αναγνωρισμένη, 
από την ίδια την Ευρωπαϊκή Επιτρο-
πή, προσπάθεια εξορθολογισμού του 
Προγράμματος της περιόδου 2014-
2020 και την πιο αυστηρή στοχοθεσία 
του στη διάρκεια της διακυβέρνησης 
2015-19, δεν ήταν εφικτή η ανατροπή 
του αρχικού σχεδιασμού του.

Και αυτό γιατί το ΠΑΑ εγκρίθη-
κε από την Επιτροπή τον Δεκέμβριο 
του 2015, μετά την επανυποβολή του 
(εξαιτίας των πολλών παρατηρήσε-
ων στο αρχικά υποβληθέν σχέδιο του 
2014) και η καθυστερημένη έγκρισή 
του ασκούσε μια ισχυρή πίεση για την 
όσο το δυνατόν γρηγορότερη έναρξη 
εφαρμογής του.

Παρά τις δυσκολίες της οικονομικής 
κρίσης και της μνημονιακής περιόδου, 
το ΠΑΑ ανέπτυξε ταχύτητες, βελτίωσε 
τις επιδόσεις του, υπερκαλύπτοντας 
όλους τους στόχους του τόσο σε όρους 
προσκλήσεων όσο και απορροφήσε-
ων την περίοδο 2014-2020. Τα ικανο-
ποιητικά αυτά αποτελέσματα δεν ακυ-
ρώνουν την ανάγκη επανασχεδιασμού 
του ΠΑΑ λαμβάνοντας υπόψη αφενός 
την εμπειρία εφαρμογής του αφετέρου 
τις προκλήσεις του περιβάλλοντος, της 
κλιματικής κρίσης, της ψηφιοποίησης 
και της πανδημίας.

Η εμπειρία αυτής της περιόδου 
επιτρέπει την διατύπωση ορισμένων 
σκέψεων για τον καλύτερο σχεδιασμό 
της προγραμματικής περιόδου 2023-
2027, παρά το γεγονός ότι η σημερι-
νή κυβέρνηση  έχει ήδη υποβάλει το 
σχέδιό της. Μέχρι την οριστικοποίηση 
όμως των αποφάσεων από την Επι-
τροπή τα περιθώρια για έναν ουσια-
στικό διάλογο παραμένουν.

Και στη νέα προγραμματική περίοδο 
διατηρείται ένας μεγάλος αριθμός μέ-
τρων και δράσεων.

– Τα μέτρα του νέου προγράμματος 
πρέπει να μειωθούν και να δώσουν το 
βάρος τους αφενός στο περιβάλλον, 
τις επενδύσεις και την κοινωνική συ-
νοχή, αφετέρου σε στρατηγικές προ-
τεραιότητες όπως:

η δημογραφική ανανέωση,
η ολοκληρωμένη διαχείριση της 

γνώσης, καινοτομίας, ψηφιοποίησης, 
συμβουλευτικής,

η εφαρμογή εθνικών, ευρωπαϊκών 
και διεθνών συστημάτων ποιότητας 
και πιστοποίησης

οι βραχείες αλυσίδες αξίας παρα-
γωγής και κατανάλωσης και

οι συλλογικές μορφές οργάνωσης 
παραγωγής και εμπορίας αγροδιατρο-
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Γ. Ψυχογιός: Να σταματήσει 
ο εμπαιγμός και η εξαθλίωση 

των σταφιδοπαραγωγών

φικών προϊόντων.
– Μια σειρά μέτρα και κυρίως τα 

επενδυτικά, θα πρέπει να γίνουν με 
ανοιχτές προσκλήσεις και με ισχυ-
ρότερα κίνητρα, και έμφαση στις 
καινοτόμες, πράσινες και ψηφιακές 
επενδύσεις.

– Θα πρέπει να επιστρέψουν στη 
Διαχειριστική Αρχή του ΠΑΑ τα δασι-
κά Μέτρα, γιατί η εμπειρία της εκχώ-
ρησής τους στο Υπουργείο Περιβάλ-
λοντος ήταν απογοητευτική για την 
υλοποίησή τους.

– Θα πρέπει να γίνει αξιολόγηση 
της εκχώρησης μέτρων του ΠΑΑ στις 
Περιφέρειες. Τα εκχωρούμενα μέτρα 
θα πρέπει να είναι αυτά που μπορούν 
να τα διαχειριστούν γρήγορα και απο-
τελεσματικά, με βάση την εμπειρία 
και στελέχωσή τους.

– Θα πρέπει έγκαιρα να προηγεί-
ται δημόσια διαβούλευση για κάθε 
προετοιμαζόμενο μέτρο και, μετά την 
ολοκλήρωσή της και την έκδοση της 
πρόσκλησης, να γίνεται ενημέρωση 
όλων των εμπλεκόμενων με την υλο-
ποίηση παραγόντων.

– Θα πρέπει η Διαχειριστική Αρχή 
να έχει από νωρίς διασφαλίσει την 
εύρυθμη λειτουργία των χρηματοδο-
τικών εργαλείων (Ταμείου Εγγυοδο-
σίας Αγροτικής Ανάπτυξης) και των 
διευκολύνσεων σύναψης δανειακών 
συμβάσεων για την υλοποίηση των 
επενδυτικών σχεδίων.

Νέος τύπος παραγωγού
Στόχος αυτής της νέας στρατηγικής 

για το ΠΑΑ πρέπει να είναι η δημι-

ουργία ενός νέου τύπου παραγωγού, 
που θα είναι νέος, εκπαιδευμένος, 
καινοτόμος, εξωστρεφής, ενταγμέ-
νος σε συλλογική οργάνωση, που θα 
παράγει πιστοποιημένα και ασφαλή 
προϊόντα και που, με την κατάλληλη 
επιστημονική, διοικητική και πολιτική 
υποστήριξη, θα μπορεί να ανταποκρι-
θεί με επιτυχία στις προκλήσεις της 
νέας εποχής.

Μάλιστα τα χαρακτηριστικά αυτού 
του τύπου παραγωγού προκρίνουν 
ως προτεραιότητες για την ελληνική 
γεωργία και οι ίδιοι οι παραγωγοί 
σε έρευνα της ομάδας σύνταξης του 
Στρατηγικού Σχεδίου της χώρας για 
την ΚΑΠ 2023-2027, δίνοντας προ-
τεραιότητα στην προσέλκυση νέων, 
στην ανάπτυξη της συνεργατικότητας 
και της συλλογικής οργάνωσης των 
αγροτών, στην προστασία του πε-
ριβάλλοντος και του κλίματος, στην 
ενίσχυση των επενδύσεων και της 
καινοτομίας.

Τώρα η κρίσιμη στιγμή
Η χώρα μας όμως εξακολουθεί 

να μην έχει ένα συνεκτικό στρατηγι-
κό σχέδιο, ούτε και μια στρατηγική 
ομπρέλα που θα συνδέει πολιτικές 
και χρηματοδοτήσεις.

Στην τελευταία ιστορική ευκαιρία 
για την ελληνική γεωργία (τόσο με 
όρους πολιτικών όσο και χρηματο-
δοτήσεων) λείπει και ο στόχος και ο 
διάλογος, με αποτέλεσμα να διακυ-
βεύονται οι ίδιες οι προοπτικές του 
αγροδιατροφικού τομέα.

Μια αδιαφορία, στα όρια της εγκα-
τάλειψης των μικρών παραγωγών 
και ταύτισης με τα συμφέροντα των 
μεγαλοεπιχειρηματιών του κλάδου.

Από την ίδια την απάντηση του 
ΥΠΑΑΤ, φαίνεται η πλήρως αποτυ-
χημένη διαπραγμάτευση της κυβέρ-
νησης στην Ευρώπη για την στήριξη 
των παραγωγών και του προϊόντος. 
Φαίνεται επίσης, η απροθυμία και 
η έλλειψη οργάνωσης, ώστε να 
απορροφήσει το κράτος μέρος των 
αποθεμάτων και να το διαθέσει σε 
διάφορες δομές. Οι δε αναφορές σε 
επιστρεπτέες, παρατάσεις, προγράμ-
ματα προώθησης και αναδιάρθρω-
ση είναι εκτός πραγματικότητας και 
προκαλούν τους παραγωγούς, που 
βρίσκονται στα όρια της οικονομικής 
εξαθλίωσης, αφού αντιμετωπίζουν 
και το κύμα αύξησης του κόστους 
παραγωγής.

Καθημερινά, βλέπουν ένα ιστορικό 
προϊόν για τη χώρα να εξευτελίζεται 
με τις πολιτικές του ΥΠΑΑΤ. Πριν 10 
μήνες έγινε γνωστό το πρόβλημα 
στην ηγεσία του Υπουργείου, αλλά 
και στο Μαξίμου και σύμφωνα με 

τους εκπροσώπους των αγροτών 
το αποτέλεσμα είναι να πωλείται 
το προϊόν κάτω από 1 € (γύρω στο 
0,80€), από 1,60 το 2020 και 1,50€ 
το 2019.

Το ΥΠΑΑΤ σε πλήρη ταύτιση με 
τους μεγαλοεπιχειρηματίες του κλά-
δου, αφήνει ένα στρατηγικό προϊόν 
για τη χώρα να σβήνει και τους πα-
ραγωγούς στα όρια της χρεωκοπίας.

Ζητάμε άμεση ενίσχυση των πα-
ραγωγών με κρατικές αποζημιώσεις 
που η κυβέρνηση πρέπει να ζητήσει 
έστω και τώρα από την Ευρώπη με 
αιτιολογία την πανδημία και τις αρνη-
τικές επιπτώσεις της στο προϊόν, να 
διασφαλίσει τη χορήγηση της συν-
δεδεμένης ενίσχυσης, αλλά και να 
λάβει μέτρα στήριξης της τιμής του 
προϊόντος που καταρρέει, προς όφε-
λος λίγων και ισχυρών.

Δεσμευόμαστε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ 
θα ανατρέψει αυτές τις πολιτικές 
και θα στηρίξει, όπως απέδειξε ως 
κυβέρνηση, τον κλάδο για να σταθεί 
όρθιος. Ελπίζουμε μόνο, να μην είναι 
πολύ αργά και να μην έχουν διαλύσει 
τα πάντα.



Παν. Πιτσάκης: «Aυτός που διακήρυξε 
πως με το “θράσος μπορεί κανείς να πετύχει 

τα πάντα”, τελικά υπέστη Βατερλώ»
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Λάβρος ο πρώην πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κορινθίας “για το 
θράσος και την αμετροέπεια” που κόστισε -όπως υποστηρίζει- 10 εκατ. 

ευρώ στις πελοποννησιακές επιχειρήσεις!

Λ άβρος εμφανίστηκε ο Παναγιώτης Πι-
τσάκης με κείμενό του κατά της νέας 
διοίκησης του Επιμελητηρίου Κοριν-
θίας, του «γνωστού θίασου της μόνιμης 

αντιπολίτευσης» όπως τους χαρακτηρίζει. Ο, μέχρι 
πρόσφατα πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κορινθί-
ας, αναφέρεται στην δημιουργία Διαχειριστικής 
των Επιμελητηρίων της Περιφέρειας Πελο-
ποννήσου, την οποία είχε προτείνει αλλά η τότε 
αντιπολίτευση είχε απορρίψει ως πρόταση, κλω-
τσώντας παράλληλα 10 εκατ. ευρώ που όπως λέει 
ο κ. Πιτσάκης είχαν εξασφαλιστεί για την ενίσχυση 
των πελοποννησιακών επιχειρήσεων.

Αναλυτικά ο κ. Πιτσάκης στην ανακοίνωσή 
του αναφέρει:

«Πριν δυο χρόνια ο γνωστός «θίασος» της μόνι-
μης αντιπολίτευσης με αβάσταχτη εσωστρέφεια είπε 
ΟΧΙ στην πρότασή μου για δημιουργία Διαχειριστι-
κής των Επιμελητηρίων της Περιφέρειας Πελοπον-
νήσου, κλωτσώντας παράλληλα και την ευκαιρία 
των 10.000.000 ευρώ, που είχα εξασφαλίσει από το 
Υπουργείο Εργασίας, και εν μέσω υγειονομικής και 
οικονομικής κρίσης θα συνέδεε τις πελοποννησια-
κές επιχειρήσεις με χρηματοδοτικά εργαλεία ικανά 
να τις βοηθήσουν να αναπτυχθούν, να καινοτομή-
σουν και να έχουν εξωστρεφή προσανατολισμό.

Επίσης σχεδόν όλες οι επιχειρήσεις θα είχαν από 
1 έως 5 εργαζόμενους δωρεάν για τουλάχιστον 7 
μήνες.

Στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 
περασμένης Δευτέρας άλλαξαν. Άλλαξαν και οι κα-
ρέκλες.

Οι ίδιοι άνθρωποι, με θράσος και αμετροέπεια εμ-

φανίστηκαν υπέρμαχοι της πρότασής μου, που ως 
μόνιμη αντιπολίτευση πολεμούσαν λυσσαλέα…

Με μια ΔΙΑΦΟΡΑ…..τώρα δεν υπάρχουν τα 
10.000.000 ευρώ!!!

Ξέχασαν όμως ότι αυτός που διακήρυξε πως με 
το «θράσος μπορεί κανείς να πετύχει τα πάντα», τελι-
κά υπέστη Βατερλώ…»

Τρία προγράμματα 
ενεργειακής αναβάθμισης 
για επιχειρήσεις

Tον φόβο ότι, αν έχουμε και ένταση στην 
Ουκρανία, κανείς δεν μπορεί να εκτιμήσει 

τι τιμές ενέργειας θα δούμε το επόμενο διάστη-
μα εξέφρασε ο υπουργός Ενέργειας Κώστας 
Σκρέκας στη συνεδρίαση του διοικητικού 
συμβουλίου του Επαγγελματικού Επιμελητη-
ρίου Αθηνών.
Στην ίδια συνεδρίαση ο πρόεδρος του Επαγ-
γελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Γιάννης 
Χατζηθεοδοσίου, ανέφερε ότι ακόμη και το 
50% του αυξημένου κόστους που καλούνται 
να πληρώσουν οι επιχειρήσεις είναι τεράστιο, 
ειδικά για όσες έχουν πληγεί από την κρίση της 
πανδημίας και ότι είναι αδύνατο να αποπλη-
ρωθούν από τις επιχειρήσεις οι αυξημένοι 
λογαριασμοί ρεύματος, τονίζοντας ότι «αν δεν 
υπάρξει μεγαλύτερη στήριξη από την Πολιτεία, 
θα υπάρξουν λουκέτα για τις επιχειρήσεις 
λόγω της μεγάλης αύξησης του λειτουργικού 
κόστους».

Προγράμματα ενεργειακής 
αναβάθμισης
Πέραν των επιδοτήσεων, ο κ. Σκρέκας 
προανήγγειλε την ενεργοποίηση, εντός του 
πρώτου εξαμήνου του έτους, τριών προ-
γραμμάτων ενεργειακής αναβάθμισης των 
επιχειρήσεων και συγκεκριμένα:
«Εξοικονομώ» για μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις, που θα χρηματοδοτεί την 
ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων, καθώς 
και την αντικατάσταση συστημάτων ψύξης και 
θέρμανσης για να καταναλώνουν λιγότερη 
ενέργεια. Για το πρόγραμμα αυτό θα αντλη-
θούν 400 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμ-
ψης.
Διευκόλυνση της εγκατάστασης φωτο-
βολταϊκών στις στέγες επιχειρήσεων ή και σε 
όμορα οικόπεδα, προκειμένου να εξασφαλί-
ζεται ενεργειακή αυτάρκεια σε συνδυασμό με 
την εγκατάσταση συστημάτων αποθήκευσης. 
Μάλιστα, ο υπουργός είπε ότι η συμμετοχή 
στο συγκεκριμένο πρόγραμμα θα γίνει μέσω 
πλατφόρμας του ΔΕΔΔΗΕ και θα αφορά ακό-
μη και περιοχές με κορεσμένα δίκτυα, αλλά 
αποκλειστικά για την ένταξη των φωτοβολταϊ-
κών των επιχειρήσεων.
Αντικατάσταση παλαιών air condition σε 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις για την αναβάθμι-
ση των συστημάτων θέρμανσης και ψύξης, 
αλλά όχι για την ενεργειακή αναβάθμιση 
της παραγωγικής διαδικασίας -και μόνο για 
εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας και για 
μείωση του ενεργειακού κόστους. Πρόγραμ-
μα για την παραγωγική διαδικασία, όπως είπε 
ο υπουργός, επεξεργάζεται το υπουργείο 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
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Ένας μεγάλος όγκος πληροφοριών και 
πλήθος εναλλασσόμενων καταστάσεων 
επηρεάζουν την επιχειρηματικότητα στις 
μέρες μας. Πανδημία, η 4η Βιομηχανική 
επανάσταση, η έλλειψη κεφαλαίων και 
πολλά ακόμα ζητήματα πρέπει να αντι-
μετωπίζει καθημερινά ο επιχειρηματίας.

Σε αυτόν τον καθημερινό αγώνα επι-
βίωσης, αποφασίσαμε το Επιμελητήριο 
Κορινθίας να έχει πιο ενεργό ρόλο, ενι-
σχύοντας τις υποστηρικτικές υπηρεσίες 
απέναντι στα μέλη του και αξιοποιώντας 
προς όφελος όλων τα εξειδικευμένα 
τμήματά του.

Έτσι λοιπόν από την Δευτέρα 17 Ιανου-
αρίου 2022, και σε άμεση συνεννόηση 
με την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων 
Ελλάδος (ΚΕΕΕ), οι συνεργάτες μας από 
ένα ευρύ φάσμα ειδικοτήτων θα βρίσκο-
νται στην διάθεση σας προκειμένου να 
επιλύσετε τα φορολογικά – λογιστικά - 
νομικά ζητήματα που προκύπτουν στην 
επιχείρηση σας γρήγορα, αποτελεσματι-
κά και με συνέπεια. 

Εσείς μπορείτε πολύ απλά να στείλε-

τε email στο info@korinthiacc.gr ή να 
υποβάλλετε το αίτημά σας κατευθείαν 
στο Επιμελητήριο Κορινθίας (Ερμού 2, 
Κόρινθος). 

H απάντηση στο αίτημά σας θα σας 
κοινοποιείται μέσα σε εύλογο χρονικό 
διάστημα από την υποβολή του. Υπεύθυ-
νη από την υπηρεσία είναι η Διευθύντρια, 
κα Ελισάβετ Τσαμαντά (27410 24464 
-911(εσωτερικό), info@korinthiacc.gr) 
και από το Διοικητικό Συμβούλιο είναι 
ο κος Μανώλης Γαϊτάνος (6944989755, 
man.gaitanos@gmail.com)  στον οποίο 
μπορείτε να απευθυνθείτε για την όλη 
διαδικασία.

Το Επιμελητήριο Κορινθίας αναβαθμί-
ζεται, αλλάζει και κυρίως προσαρμόζε-
ται στις ανάγκες της κοινωνίας και των 
επιχειρήσεων. Αναμένουμε την δικιά σας 
ανταπόκριση και την ενεργή συμμετοχή 
σας. 

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου 
Κορινθίας,

Παναγιώτης Λουζιώτης

Ψήφισμα του Πολιτιστικού Συλλόγου 
Ηπειρωτών Κορινθίας «η Πίνδος»

Στην Κόρινθο σήμερα 23.1.22  η Γ.Σ. 
του Πολιτιστικού Συλλόγου Ηπειρω-
τών Κορινθίας «η Πίνδος» με το παρόν 
ψήφισμα ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Θέλουμε να υπενθυμίσουμε στην 
Πολιτεία τα οξυμένα προβλήματα των 
Ηπειρωτών και όχι μόνο, που απαιτούν 
άμεσες λύσεις και που αποτελούν πά-
για κι επίκαιρα αιτήματα της Πανηπει-
ρωτικής Συνομοσπονδίας Ελλάδας και 
των συλλόγων  μελών της, μεταξύ των  
οποίων και ο Σύλλογός μας. Τα αιτήμα-
τα αυτά επιγραμματικά είναι: 
1) ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΟΥΝ ΤΑ ΔΙΟΔΙΑ 

ΚΑΙ ΤΑ ΤΕΛΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ 
ΔΙΚΤΥΟ.
  Ειδικότερα ζητάμε:

• Κατάργηση τώρα όλων των διοδίων 
και ελεύθερη κίνηση στο οδικό δί-
κτυο. 

• Κατάργηση των πανάκριβων τελών 
διέλευσης στη γέφυρα Ρίου - Αντιρ-
ρίου και Ακτίου - Πρέβεζας. 

• Συγκρότηση Ενιαίου, εθνικού, απο-
κλειστικά δημόσιου κατασκευαστι-
κού φορέα που θα κατασκευάζει 
σύγχρονα, ποιοτικά και φθηνά έργα 
υποδομής (δρόμους, κατοικίες, 
σχολεία, υγειονομικές μονάδες, 
κλπ.).

• Να μην ιδιωτικοποιηθεί η Εγνατία 
οδός,  γεγονός που θα αποτρέψει τη 

μεγάλη αύξηση των διοδίων και την 
κακή συντήρησή της.

2) ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΙ ΑΜΕΣΑ ΚΑΙ 
ΕΓΚΑΙΡΑ Ο ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΗΠΕΙΡΟΥ 
Έτσι θα αποφευχθούν οι ολέθριες 

και μη αναστρέψιμες επιπτώσεις της 
αλόγιστης και ευκαιριακής εγκατάστα-
σης πηγών ενέργειας (ανεμογεννήτριες, 
φωτοβολταϊκά, υδρογονάνθρακες κ.α.):
• στο περιβάλλον και την πολιτιστική 

φυσιογνωμία της Περιφέρειας που, 
μεταξύ άλλων, υπάρχει σημαντικός 
αριθμός ευαίσθητων και προστα-
τευόμενων περιοχών (Αρχαιολογι-
κοί χώροι, περιοχές Νατούρα κ.λ.π.)

• στην αγροτική οικονομία που εξει-
δικεύεται στην κτηνοτροφία, αλιεία, 
δασοκομία, κτηνοτροφικά φυτά και 
την καλλιέργεια εσπεριδοειδών, 
στον τουρισμό, το τοπίο, τη μορ-
φολογία του εδάφους, το τοπίο, την 
χλωρίδα, την πανίδα, την ορνιθοπα-
νίδα και στο Υδάτινο Δυναμικό.

3)ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΣΩΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ που σημαίνει:

• πρόνοια για την ΥΓΕΙΑ των κατοίκων 
της Ηπείρου και

•καμία οικονομική επιβάρυνση των 
κατοίκων της

Κόρινθος 23.1.2022



ΜΑΡΙΖΑ ΝΤΕΚΑΣΤΡΟ
Οι δικοί μου άνθρωποι
Εικονογράφηση: Χαρά Μαραντίδου
Εκδ. Καλειδοσκόπιο, σελ. 64

Της ΜΑΡΙΑΣ ΤΟΠΑΛΗ*

Μ’ άρεσε να πηγαίνω σ’ εκείνο το σχο-
λείο με τους αγίους, που μας κοίτα-
ζαν από τις εικόνες που κρέμονταν 
στους τοίχους. Τον παπα-Αθανασού-

λη τον αγαπούσαν όλοι και τον άκουγαν γιατί ήταν πολύ 
καλός. Μια μέρα, μετά το μάθημα, μερικά από τα μεγά-
λα αγόρια έπιασαν τον αδελφό μου και τον έβαλαν στη 
μέση. Ένα αγόρι κρατώντας ένα σπασμένο μπουκάλι 
του φώναξε: «Εσύ σκότωσες τον Χριστό μας!». Ο πα-
πάς το έμαθε και τους έβαλε τιμωρία». Στην αφήγηση 
της εβραιοπούλας Ρεβέκκας, που στην Κατοχή έγινε 
Κούλα και, με την βοήθεια του ΕΑΜ, κρύφτηκε με την 
οικογένειά της στο χωριό Μάτσανι (σήμερα Κρυονέρι) 
της Κορινθίας, χωράνε όλα. Η ειρηνική όσμωση ανάμε-
σα στους πολιτισμούς και η αλληλεγγύη, η βαρβαρότητα 
και ο φόβος, ο οικογενειακός δεσμός και το ρατσιστικό 
μπούλινγκ, η αυταπάρνηση και η διακινδύνευση. Δεν 
πέρασαν λίγοι μήνες από τότε που αναρωτιόμουν, γρά-
φοντας εδώ για ένα ξενόγλωσσο εξαιρετικό βιβλίο-μαρ-
τυρία του Ολοκαυτώματος («Το αγόρι από το Μπούχεν-
βαλντ» του Ρόμπι Γουέισμαν, εκδόσεις Πατάκη), πότε θα 
έχουμε επιτέλους παιδικά και εφηβικά βιβλία βασισμέ-
να σε ελληνοεβραϊκές ιστορίες από την Κατοχή (και όχι 
μόνο!). Και να που εκπληρώνεται με τον καλύτερο τρόπο 
η προσδοκία μου. 

Η Ρεβέκκα-Κούλα πάνω από 80 ετών σήμερα, μόνι-
μη κάτοικος Ισραήλ με παιδιά και εγγόνια, είναι εξαδέλ-
φη της Ντεκάστρο και της “δανείζει” την ιστορία της. Η 
σπουδαία εικονογράφηση της Μαραντίδου προσθέτει τη 
συγκίνηση και το δράμα που ο χαμηλός τόνος της σοφής, 
ολιγόλογης αφήγησης, συγκρατεί κάτω από τις γραμμές 
της συγγραφέως. Πρόκειται για υποδειγματική συνομι-
λία κειμένου και εικόνας. Το συνολικό αποτέλεσμα είναι 
ένα ελληνικό βιβλίο για παιδιά που διαθέτει όλα τα φόντα 
διεθνούς καριέρας. Εβραϊκή οικογένεια με δύο μικρά 
παιδιά, ηλικίας τότε περίπου 7 και 9 ετών, διασώζεται 
από την κατεχόμενη Αθήνα του 1943. Ένα πάμπτωχο 
χωριό με καλυβόσπιτα, χωρίς τρεχούμενο νερό και ηλε-
κτρικό, υποδέχεται τους Εβραίους και τους κρύβει. 

Ο παπάς του χωριού παίρνει πάνω του την υπόθεση 
στο κυριακάτικο κήρυγμα: «Όταν έρθουν οι Γερμανοί, 
καθένας μπορεί να σηκώσει το χέρι του και να πει ότι 
εδώ κρύβονται Εβραίοι. Μπορεί να του δώσουν λεφτά 
οι Γερμανοί, μπορεί να μην τον πειράξουν, όμως εγώ, ο 
παπάς σας, θα του κάψω το σπίτι και θα τον διώξω από 
το χωριό. Γιατί στο χωριό μας δεν υπάρχουν προδότες». 
Ένας ποιμένας, λοιπόν, που ήξερε να κουμαντάρει με το 
καλό και με το άγριο, στάθηκε προστάτης άγγελος των 
αλλόθρησκων φυγάδων. Η Ντεκάστρο έχει την καλή 
ιδέα να παρεμβάλει τα λόγια των αλλοτινών παιδιών 
του χωριού Μάτσανι στα λόγια της Ρεβέκκας-Κούλας.

Πρόκειται για αποτελεσματική σκηνοθεσία, καθώς ο 
αναγνώστης πραγματοποιεί μονάχος του τη σύγκριση 

και σχηματίζει με δική του πρωτοβουλία την πλήρη 
εικόνα από τα κομμάτια του πολυπρόσωπου μνημονι-
ακού παζλ. Εδώ η συγγραφέας φαίνεται να αξιοποιεί 
προφορικές μαρτυρίες. 

Από την αναφορά στο τέλος του βιβλίου εικάζουμε 
πως οι μαρτυρίες προέρχονται από το σχετικό αρχείο 
της κορινθιακής οργάνωσης Filoxenia, που εδρεύει 
σήμερα στο ίδιο χωριό και δραστηριοποιείται στον πο-
λιτισμό και το περιβάλλον. Να λοιπόν που τα λόγια, όχι 
μόνο είναι παιδιά πολλών ανθρώπων, αλλά και ενός 
συνδυασμού σύγχρονων υποδομών και καλών πρα-
κτικών. Ποιος θα περίμενε λίγα χρόνια πριν, τέτοιες 
επιδόσεις με αφετηρία την ορεινή Πελοπόννησο; Οι 
απόγονοι του παπα-Αθανασούλη, αλλά και της οικογέ-
νειας Δημοπούλου που φιλοξένησε τη Ρεβέκκα-Κού-
λα, τον αδελφό και τους γονείς της τιμήθηκαν αργότερα 
από το Yad Vashem, το Διεθνές Κέντρο Μνήμης του 
Ολοκαυτώματος που εδρεύει στην Ιερουσαλήμ. 

Αφού διάβασα το βιβλίο, περπάτησα έως το κτήριο 
με τον αριθμό 10 της οδού Αθηνάς, ένα σύγχρονο οι-
κοδόμημα χωρίς γούστο. Εκεί θα βρισκόταν κάποτε, 
στην αρχή της ιστορίας, η προπολεμικής πολυκατοικία 
που εγκατέλειψε η οικογένεια Καμχή διαφεύγοντας 
στο Μάτσανι. Κάπως έτσι, σκέφτομαι, αποδίδεται στην 
πόλη το αληθινό της πρόσωπο. Στο εξής, οι αναγνώ-
στριες/στες αυτού του βιβλίου, περπατώντας στο Μο-
ναστηράκι, ή περνώντας τον Ισθμό, ή ανηφορίζοντας τα 
βουνά της Κορινθίας θα ανακαλούν ένα συγκεκριμένο 
παρελθόν, που δεν θα είναι πλέον φάντασμα. Και τους 
ανθρώπους του. 

* Αναδημοσίευση από την εφημερίδα «Καθημερινή» 
της Κυριακής 30 Ιανουαρίου 2022
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Η περιπέτεια μιας οικογένειας με τα μάτια των παιδιών που την έζησαν
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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
ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ - 

ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ

Στρατιωτικός Ιατρός
Ψυχιατρική Κλινική 251 ΓΝΑ

Καλογεροπούλου 1 & Μαυρούλια,
Κιάτο Κορινθίας 20200

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

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Γράφει η  ΛΙΤΣΑ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ

ΣΤΆΘΗΣ Β. ΒΛΆΧΆΚΟΣ
ΟΜΠΡΕΛΕΣ 
ΣΤΗ ΒΡΟΧΗ  
εκδ. ΠΝΟΗ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Αστυνομική Λογοτεχνία
ISBN: 9786185307905
Σελίδες: 204

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ
H βροχή που έπεφτε δυνατή, συνο-

δευόμενη από ισχυρό άνεμο, είχε ως 
αποτέλεσμα να κρύψει τα στοιχεία που 
χρειαζόταν ο επιθεωρητής Tζόναθαν 
Σπάλτον για να αποκαλύψει την ταυτότη-
τα του δολοφόνου. Σαν να πήρε κάποιος 
μια τεράστια γομολάστιχα και να έσβησε 
τα πάντα. Το μόνο που διευκόλυνε κά-
πως την έρευνά του, ήταν πως οι δολο-
φονίες είχαν κοινά χαρακτηριστικά και 
διαπράχθηκαν όλες στο ίδιο οικοδομικό 
τετράγωνο. 

Εκτός της έλλειψης στοιχείων, ο επι-
θεωρητής έπρεπε ν' αντιμετωπίσει την 
κοινή γνώμη, τον κυβερνήτη που ήθελε 
να ανεβάσει τη δημοτικότητά του, τον 
νομάρχη που συνέλεγε επιτυχίες για 
να τις χρησιμοποιήσει στις επικείμενες 

εκλογές, και τον δήμαρχο. 
Ένας ολόκληρος μηχανι-
σμός που δεν μπορούσε να 
λειτουργήσει αν ο Σπάλτον 
δεν έδενε τον δολοφόνο 
χειροπόδαρα, για να μπορεί 
να τον περιφέρει στην πόλη 
-συνοδεία της άρχουσας τά-
ξης πάντοτε- σαν ατραξιόν 
περιοδεύοντος θιάσου.

Πάντοτε η λεπτομέρεια εί-
ναι αυτή που ανοίγει την κερκόπορτα και 
σπρώχνει τον δολοφόνο στο λάθος. Και 
ο Σπάλτον είχε όσφρηση λαγωνικού και 
την απαιτούμενη τύχη. Γιατί η τύχη είναι 
αυτή που καθορίζει τις τύχες μας.

Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΜΑΣ
Ένα αστυνομικό μυθιστόρημα, λίγο 

πιο ασυνήθιστο από αυτά που διαβάζου-
με συνήθως, μπορώ να πω. Διατηρεί τη 
κλασσικά σκοτεινή, νουάρ ατμόσφαιρα, 
κάτι που έχουν οι ιστορίες αυτού του εί-
δους, και σε αυτά βοηθούν πολύ και οι 
καιρικές συνθήκες.

Πηγαίοι και αυθόρμητοι διάλογοι, 
πολύ έξυπνοι, δεν κουράζουν, και πολ-
λές φορές προκαλούν αβίαστα χαμόγε-
λα, ίσως και γέλιο.

Στην αρχή 
έχουμε την εντύ-
πωση πως είναι 
μια δυσεπίλυτη 
υπόθεση, αλλά 
παρ’ όλα αυτά 
αποπνέει τη σι-
γουριά πως παρ’ 
όλες τις δυσκολίες 
θα έχει αίσια έκ-
βαση. Οι συνεχείς 

εναλλαγές και ανατροπές, που 
ακολουθούν, η διαρκή και περίπλοκη 
πλοκή, μας κάνουν να αμφιβάλλουμε, 
όχι μόνο αν τελικά θα βρεθεί  η λύση του 
μυστηρίου αλλά και για το που θα φτάσει 
τελικά η υπόθεση.

Αυτό που καταφέρνει απόλυτα ο 
συγγραφέας είναι να ρίχνει τους αλη-
θοφανείς χαρακτήρες του μέσα στη 
πραγματική εξιχνίαση ενός εγκλήματος, 
χωρίς να βάζει εμάς να βρούμε λύση του 
γρίφου, ή έστω να την μαντέψουμε, στη 
θέση των αστυνόμων, το ποιος δηλαδή 
είναι ο εγκληματίας. Εμείς πολύ απλά 
συμπάσχουμε και αγωνιούμε μαζί τους, 
και αυτό κλιμακώνεται περισσότερο όσο 
προχωράει η αφήγηση.

Η πραγματική έκπληξη είναι το ανα-

πάντεχο και μη αναμενόμενο τέλος του. 
Εμένα τουλάχιστον με έκανε να χαμογε-
λώ για μέρες.

Ο κύριος Βλαχάκος είναι ένα πολλά 
υποσχόμενος συγγραφέας του είδους, 
κι ελπίζουμε να δούμε μια πολύ καλή 
συνέχεια.

Λίγα λόγια για τον συγγραφέα
Ο Στάθης Βλαχάκος γεννήθηκε στην 

Αθήνα, σπούδασε στην Ιατροχειρουργική 
Σχολή του Μιλάνου. Ειδικεύτηκε στην Ακτι-
νοδιαγνωστική και σήμερα εργάζεται ως 
Διευθυντής του Ακτινοδιαγνωστικού τομέα 
του ΚΗΝ "Ν. ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ" - Νοσοκομείου 
ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ. Είναι εραστής οποιασδήπο-
τε μορφής Τέχνης, με σπουδές στην ζωγρα-
φική και αγιογραφία. Έργα του έχουν εκτεθεί 
σε πολλές ατομικές και ομαδικές εκθέσεις. 
Παράλληλα ασχολείται με τη μουσική σύνθε-
ση τραγουδιών, μουσικών θεμάτων για ντο-
κιμαντέρ και κινηματογράφο. Αρθρογραφεί 
σε διάφορα έντυπα -περιοδικό και ημερήσιο 
τύπο- ενώ υπήρξε επίσημος συνεργάτης-
ανταποκριτής του μουσικού περιοδικού ΤΑR 
στην Ιταλία. Τα τελευταία έτη ασχολείται με τη 
συγγραφή παιδικών βιβλίων και μυθιστορη-
μάτων για ενήλικες, μερικά εκ των οποίων 
επιμελείται εικαστικά, όσον αφορά το εξώ-
φυλλο και την εικονογράφηση.

Βιβλίο
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Τηλ. 6940 699559

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

ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ OPEL CORSA 1200cc του 2001  

σε λογική τιμή. Τηλ. 6976684810

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)

 Δευτέρα έως Σάββατο 9.00 -13.30
Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 18.00 - 20.30

28ης Οκτωβρίου 28 Κιάτο, 20200

τηλ.: 27420.22456 κιν.: 6971.618.925
e-mail: errisof@hotmail.com

ΕΡΡΙΚΟΣ Α. 
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ

• Παροχή Υπηρεσιών • Χειρουργικές Επεμβάσεις  

• Φάρμακα • Είδη Pet Shop • 



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)


