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Η σελίδα του Λέωντος...
Ωραία!!! Αγαπητοί ηγέτες του δυτι-

κού δημοκρατικού και φιλειρηνι-
κού κόσμου, τώρα που συζητάτε για 
τις κυρώσεις στη Ρωσία, μήπως να 
προσθέσετε και μια παράγραφο για 
την Τουρκία, που για παρόμοιους λό-
γους έχει κάνει κατοχή στην Κύπρο και 
στη Συρία. 
Απλά μια υπενθύμιση κάνω!!!

Παρακαλώ όποιος πιστεύει ότι το 
«Ουκρανικό» έχει να κάνει με το 

διεθνές δίκαιο και τις δυτικές αξίες 
Δημοκρατίας, Ελευθερίας, Δικαιοσύ-
νης κλπ, κλπ, να μου στείλει τη διεύ-
θυνσή του να του στείλω λουλούδια!!! 

Ένας Αμερικανός τουρίστας περι-
διαβαίνει την Παλαιστίνη όπου 

συναντά πάνω σ’ ένα λόφο έναν 
εσταυρωμένο, με καρφιά στα χέρια 
και τα πόδια,  να αργοπεθαίνει.
Πως σε λένε αδελφέ, ρωτάει συντε-
τριμμένος.
Ιησού, απαντά ο σταυρωμένος.
Και τι έκανες και σε σταύρωσαν, ξανα-
ρωτά.
Τίποτα είμαι αθώος, άδικα με σταύ-
ρωσαν.
Ο Αμερικανός πείστηκε για την αθω-
ότητα και του έβγαλε τα καρφιά από 
τα χέρια για να βοηθήσει, αφήνοντας 
αυτά στα πόδια και αποχώρησε ικανο-
ποιημένος ότι έκανε το καθήκον του.
Μετά όπως καταλάβατε συνέχισε το 
ταξίδι σε Βιετνάμ, Ιράκ, Αφγανιστάν, 
Μέση ανατολή, Γιουγκοσλαβία, Ου-
κρανία και συνεχίζει….

Αποχώρησαν οι Γάλλοι από το πο-
λεμικό μέτωπο που είχαν ανοίξει 

στην Αφρική, αφού μόνο απώλειες 
είχαν και έτσι δε θα χρειαστεί αν τους 
ενισχύσουμε στέλνοντας δικούς μας 
στρατιώτες. Αν θυμάστε ήταν στο πα-
κέτο «σας δίνουμε τα RAFALE και μας 
βοηθάτε στην Αφρική για να δείξετε 
την ευγνωμοσύνη σας».
Κρίμα για τους φαντάρους μας 
που  έχασαν την ευκαιρία να πάνε να 
σκοτωθούν στα ακρότατα σύνορα της 
χώρας μας. Αλλά φαντάζομαι θα μας 
δώσουν άλλες ευκαιρίες. Υπομονή 
λοιπόν!!!

Εκείνο το ΝΑΤΟ είναι σίγουρο ότι το 
χρειαζόμαστε; Ή μήπως περιμέ-

νουμε να μας στηρίξει αν μας ‘παρε-
νοχλήσει’ η Τουρκία. Τι λέτε???

Ναι αλλά τα αγγούρια έχουν φτη-
νύνει δήλωσε περιχαρής λαλίστα-

τος και καλλικέλαδος υπουργός μας, 
όταν στριμώχτηκε για την ακρίβεια, 
που έχει αρχίσει και γίνεται ιδιαίτερα 
αισθητή. 
Το είχαμε καταλάβει κε Άδωνι, δυστυ-
χώς το είχαμε καταλάβει και επιπλέον 
το είχαμε αισθανθεί!!!

Για την άνοδο των τιμών στο ρεύμα 
φταίει η Αριστερά, δήλωσε ο λα-

λίστατος υπερ-υπουργός κος Άδωνις. 
Κε Άδωνι και μείς λέμε καμιά ‘κουτα-
μαρίτσα’ για να περνάει η ώρα, άλλα 
όχι σε καθημερινή βάση γιατί μπορεί 
να μας  γίνει συνήθεια. 
Γιατί όπως λένε οι αρχαίοι μας πρό-
γονοι «το πολύ το τακα-τάκα κάνει το 
παιδί υπουργό(περίπου)»!!!

Αυξήθηκαν οι θέσεις διευθυντών, 
σε εταιρίες που ελέγχει η κυβέρ-

νηση και μαζί και οι αναλογούντες 
μισθοί. Μπορεί σε άλλα θέματα να 
απέτυχαν παταγωδώς, αλλά στην εξυ-
πηρέτηση των πελατών-ψηφοφόρων 
έχουν και συνέπεια και αποτελεσμα-
τικότητα. Προτείνω να μην κάνουμε 
πλέον εκλογές αλλά δημοπρασία, 
ώστε να ψηφίζουμε όποιον δίνει πε-
ρισσότερα.
Έχει δοκιμαστεί σε κάποιες δημοτικές 
εκλογές (δε λέμε που) με αρκετή επι-
τυχία!!!

Δεν υπάρχουν αρκετοί υπάλληλοι 
στο ΕΦΚΑ(ΙΚΑ) για να βγάζουν τις 

συντάξεις αλλά προσλάβαμε πρόσθε-
τους διευθυντές για να διευθύνουν 
τους υπαλλήλους που δεν υπάρχουν. 
Κάτι δεν έχω καταλάβει καλά ή μου 
φαίνεται???

Θα θυμάστε υποθέτω την περίφη-
μη και παντελώς ψευδή, είδη-

ση   για τη βίλλα του ενός εκατομμυ-
ρίου που είχε αγοράσει ο Τσίπρας στα 
Λεγραινά. Στη δίκη που έγινε πρόσφα-
τα, για συκοφαντική δυσφήμηση,   ο 
εκπρόσωπος του εκδότη (Παραπολιτι-
κά) ομολόγησε το ψέμα, αλλά δήλωσε 
ότι το έγραψαν για να ‘ιντριγκάρουν’ 
τον Τσίπρα και να τον αναγκάσουν σε 
απολογία. Αφού γράφετε που γρά-
φετε ψέματα, γιατί δε γράψατε ότι ο 
Τσίπρας τα είχε και με την κόρη του 
ιδιοκτήτη, να έχει και πιο ενδιαφέρον 
η υπόθεση, ρώτησε το μάρτυρα ο πρό-
εδρος του δικαστηρίου.
Επειδή δικαστές με χιούμορ έχουν 
καιρό να εμφανιστούν, κερδίζει επά-
ξια νομίζω το χρυσό μετάλλιο του 
διαγωνισμού «Η θέμις έχει κέφια»(τι 
θυμήθηκα τώρα)!!!

Στο αυτόφωρο οδηγήθηκε μια πει-
νασμένη κυρία που είχε κάποια 

αδιευκρίνιστα τρόφιμα στην τσάντα 
της. Αντίθετα ελεύθεροι και καθα-
ροί αποδόθηκαν στην κοινωνία δυο 
υπουργοί που είχαν κάποια αδιευκρί-
νιστα ποσά στους τραπεζικούς τους 
λογαριασμούς. 
Καλά λέγαν οι πρόγονοι μας ότι άμα 
κλέψεις πολλά λέγεσαι επιχειρηματίας 
ή πολιτικός, ενώ άμα κλέψεις λίγα εί-
σαι απλά έναν αισχρός κλέφτης!!!

Λ.Σ. (27/02/2022)

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

Σοβαρό ενεργειακό πρόβλημα προβλέ-
πεται λόγω αμφίβολης επάρκειας πε-

τρελαίου και φυσικού αερίου, εξ’ αιτίας της 
κρίσης στην Ουκρανία. Έχουμε λύσεις για 
όλα τα προβλήματα που θα προκύψουν και 
θα σας τα ανακοινώνουμε λίγα -λίγα για να 
τα εμπεδώσετε, μας καθησυχάζει η κυβέρ-
νησή μας. Εγώ σαν βιαστικός θα σας απο-
καλύψω μερικά για να προετοιμαστείτε.
• ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ : οριστικά κλειστοί. Το 

δροσερό νερό ξυπνάει τα αίματα και 
αυξάνει την ενεργητικότητα. Ο παππούς 
μου που πλενόταν (οψέποτε) με κρύο 
νερό έκανε 14 παιδιά.

• ΛΟΥΣΙΜΟ: άπαξ εβδομαδιαίως, για την 
υγεία των μαλλιών και των μυαλών. 

• ΜΠΑΝΙΟ: επιτρέπεται ολόσωμο μόνο 
σε αρραβωνιασμένους και για 15 μέρες 
μετά το γάμο, προς αποφυγήν κρυοπα-
γημάτων και πνευμονιών. Οι υπόλοιποι 
μόνο τοπικά.

• ΘΕΡΜΑΝΣΗ : με φυσικά μέσα, όπως μα-
γκάλια, ξυλόσομπες, τζάκια, τσίπουρα, 
ζεστό φιδέ με κρασί για το πολύ κρύο. 
Η επιστήμη και η τεχνολογία στην υπη-
ρεσία σας.  

• ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ: φουφούδες και ξυλόφουρ-

νοι, για να ξαναβρούμε τις χαμένες γεύ-
σεις.

• ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ: κλείνουμε τα 
ψυγεία και χρησιμοποιούμε κλουβιά, 
όπως οι σοφοί πρόγονοί μας.

• ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ: ποδήλατο και περπάτη-
μα, για άσκηση και κοινωνικές επαφές.

• ΦΩΤΙΣΜΟΣ: με τον ήλιο θα βγαίνετε, με 
τον ήλιο θα μπαίνετε, μετά έτσι και αλ-
λιώς φωτιζόσαστε από την τηλεόραση. 
Άρα κανένα πρόβλημα.

• ΣΕΞ: δεν έχει άμεση σχέση με το πετρέ-
λαιο και το γκάζι, αλλά σε περίπτωση 
που σβήσει και η τηλεόραση λόγω ΔΕ-
Η(ξέρετε…) πιστεύω θα βοηθήσει.

Άντε αδέλφια να πέσει και ο μετεωρίτης 
να τελειώνουμε και να γυρίσουμε στην 
γ@μ%μ&νη την  κανονικότητα επιτέλους!!! 



ΔΕΥΤΕΡΑ 28  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022

3ΠΟΛΙΤΏΝ
Γνώμη Πολιτική

Χρίστος Δήμας: Στο Αμπου Ντάμπι ελληνική 
επιχειρηματική και επιστημονική αποστολή

ΑΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ W.C.

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ 
ΕΝΤΟΜΩΝ

ΓΡΑΦΕΊΑ 
W.C.  

ΚΑΦΕΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΊΑ 
ΕΣΤΊΑΤΟΡΊΑ 

ΠΑΊΔΟΤΟΠΟΊ 
ΓΥΜΝΑΣΤΉΡΊΑ 
ΚΟΜΜΩΤΉΡΊΑ 

ΠΑΊΔΊΚΑ ΡΟΥΧΑ 
ΥΠΟΔΉΜΑΤΑ 

ΑΝΔΡΊΚΑ-ΓΥΝΑΊΚΕΊΑ ΡΟΥΧΑ 
ΕΣΩΡΟΥΧΑ 

ΔΕΡΜΑΤΊΝΑ ΕΊΔΉ 

Τώρα η επιλογή είναι δική σας!

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

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

ΣΤΕΛΙΟΣ  ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ

Σ το ‘Αμπου Ντάμπι βρέθηκε από 
τις 23 Φεβρουαρίου ελληνική 
επιχειρηματική, ερευνητική και 

επιστημονική αποστολή, με τον υφυ-
πουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων Χρί-
στο Δήμα, πραγματοποιώντας επίσκεψη 
στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με στόχο 
την εξωστρέφεια και την συνεργασία.

Ο κ. Δήμας με ανάρτησή του στο 
twitter ανέφερε για την αποστολή: «Στο 
Masdar City, την ταχύτερα αναπτυσσόμε-
νη επιχειρηματική – ελεύθερη ζώνη του 
Abu Dhabi, χτίζουμε γέφυρες επικοινω-
νίας και συνεργασίας με το οικοσύστημα 
έρευνας και καινοτομίας της Ελλάδας.

»Σήμερα είχαμε την ευκαιρία να δούμε 
από κοντά το πως ένας φυσικός χώρος 

συντελεί σε έναν κόμβο καινοτομίας, που 
συνδέει την επιστήμη με την έρευνα και 
την ανάπτυξη και τις επιχειρήσεις με τις 
επενδύσεις. Ένα εξαιρετικό παράδειγμα 
για αυτό που θέλουμε να δημιουργήσου-
με στην Ελλάδα».

Σκοπός των συναντήσεων είναι η στε-
νότερη συνεργασία των δύο χωρών στην 
έρευνα και την καινοτομία, αλλά και σε 
θεματικούς τομείς αμοιβαίου στρατη-
γικού ενδιαφέροντος. Στις συναντήσεις 
συμμετείχαν επίσης Γενικός Γραμματέ-
ας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και 
Εξωστρέφειας του Υπουργείου Εξωτερι-
κών κ. Γιάννης Σμυρλής και ο Πρέσβης 
της Ελλάδας στα Ηνωμένα Αραβικά Εμι-
ράτα κ. Ζώης Διονύσης.

Νωρίτερα, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων κ. Χρίστος Δήμας, πα-
ρουσίασε στο Greek Innovation Business 
Forum, στη Διεθνή έκθεση καινοτομίας 
που διεξάγεται στο Ντουμπάι, την νέα δυ-
ναμική που αναπτύσσεται στο Ελληνικό 
οικοσύστημα καινοτομίας. Η Ελλάδα συμ-
μετέχει στην έκθεση Expo 2020 Dubai, με 
σύνθημα «Greece Tomorrow, Today» και 
προβάλλει τα ανταγωνιστικά της πλεονε-
κτήματα που την επανατοποθετούν στον 
επενδυτικό χάρτη. Για πρώτη φορά μια 
επιχειρηματική, ερευνητική και επιστη-
μονική αποστολή της Ελληνικής Πολι-
τείας, επισκέπτεται τα Ηνωμένα Αραβικά 
Εμιράτα με στόχο την εξωστρέφεια και 
την συνεργασία.

Να σταματήσει 
ο κατήφορος…

«Ο ελληνικός λαός προσβάλ-
λεται βάναυσα και προκαλεί-
ται από τέτοιες συμπεριφορές 
και πρακτικές», λέει στο «Π» 
ο βουλευτής Κορινθίας του 
ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Ψυχογιός 
(αναφερόμενος στην παραί-
τηση του Σπήλιου Λιβανού) 
και καλεί την κυβέρνηση να 
«σοβαρευτεί», να μην «αντι-
μετωπίζει την πανδημία ως 
επικοινωνιακή διαχείριση» 
και να μη μοιράζει «εκατομ-
μύρια δεξιά και αριστερά».
Αντίθετα, να προβεί σε «επί-
ταξη ιδιωτικών κλινικών και 
στρατιωτικών νοσοκομείων, 
συνταγογράφηση των μορια-
κών τεστ από τον θεράποντα 
ιατρό, υποχρεωτικά τακτικά 
rapid». Ο κ. Ψυχογιός θεωρεί 
πως ήρθε η ώρα «για μια αρι-
στερή προοδευτική σταθερή 
κυβέρνηση, με σχέδιο, ριζο-
σπαστικές και εφαρμόσιμες 
προτάσεις», για να «επανέλθει 
το αίσθημα της ασφάλειας και 
να επανεκκινήσει η οικονομία, 
διαγράφοντας ή μειώνοντας 
δραστικά τα χρέη της πανδη-
μίας».

Όλη η συνέντευξη στο  
www.paraskhnio.gr

Γ. ΨΥΧΟΓΙΟΣ



ΔΕΥΤΕΡΑ  28  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022 ΠΟΛΙΤΏΝ
Γνώμη4 Πολιτική - Απόψεις

Η ελληνική κοινωνία μπορεί και πρέπει 
 

να κάνει το βήμα μπροστά

Η
έμφυλη βία δεν είναι μια ακόμη έν-
νοια, είναι μια πραγματικότητα βα-
θιά εδραιωμένη στην κοινωνία που 
ζούμε. Αποτέλεσμα της αναπαρα-

γωγής της πατριαρχίας και τοξικών στερεοτύπων, 
αλλά και του ρόλου των φύλων στην κοινωνία και 
την οικογένεια, με βία, λεκτική ή φυσική, που συ-
χνότερα από ό,τι θα θέλαμε να πιστεύουμε, φτάνει 
μέχρι τις γυναικοκτονίες, τους βιασμούς, κλπ. Τε-
λευταίο «χτύπημα» το περιστατικό με τον τραγικό 
θάνατο της 79χρονης στα Γιάννενα.

Η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, ένα πολύ 
σημαντικό κείμενο για την πρόληψη και την κα-
ταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της 
ενδοοικογενειακής, υπογράφηκε στο Συμβούλιο 
της Ευρώπης το 2011, ωστόσο κυρώθηκε από την 
Ελλάδα το 2018 από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.

Η Σύμβαση θέτει ένα ισχυρό θεσμικό πλαίσιο, 
χρειάζονται όμως πρωτοβουλίες και δράσεις για 
να μπορέσει να υπάρξει αποτέλεσμα. Τα Συμβου-
λευτικά Κέντρα Γυναικών και θυμάτων έμφυλης 
βίας των Δήμων, όπως αυτό της Κορίνθου, παί-
ζουν κομβικό ρόλο σε αυτό και χρειάζονται επάρ-
κεια προσωπικού, πόρων και υποδομών. 

Ομοίως, η εκπαίδευση του προσωπικού της 
ΕΛ.ΑΣ, ώστε να μπορεί να χειρίζεται αποτελεσμα-

τικά περιπτώσεις έμφυλης βίας, να αντιμετωπίζει 
άμεσα, θεσμικά και ουσιαστικά, τις καταγγελίες και 
να πάψει ο φόβος των θυμάτων. Και σίγουρα, η 
συμπερίληψη του όρου γυναικοκτονία στον Ποι-
νικό Κώδικα όπως ζητούν συγγενείς θυμάτων που 
είναι μέρος ενός δυναμικού κινήματος που βρο-
ντοφωνάζει «Φτάνει Πια!», μεταξύ των οποίων και 
η μητέρα της αδικοχαμένης Γαρυφαλλιάς, αλλά και 
οργανώσεις δικαιωμάτων, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και άλλες 
προοδευτικές δυνάμεις στη Βουλή.

Πριν όμως την καταστολή, έρχεται η πρόληψη. 
Ενδυνάμωση και ενίσχυση της ισότητας των φύ-
λων με οριζόντιες πολιτικές ισότητας και ευαισθη-
τοποίηση όλης της κοινωνίας, ώστε προοδευτικά 
να σπάσει το απόστημα.

Πρέπει να αναληφθούν δράσεις στον τομέα της 
εργασίας, για την καταπολέμηση της ανεργίας των 
γυναικών, που αποτελεί βασικό παράγοντα εξάρ-
τησης, προστασία στο εργασιακό περιβάλλον από 
φαινόμενα αυθαιρεσίας ή παρενόχλησης. Στον 
αντίποδα η σημερινή κυβέρνηση έχει μειώσει κατά 
πολύ τον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ και έχει δια-
λύσει το ΣΕΠΕ.

Στην εκπαίδευση, με προγράμματα σεξουαλικής 
διαπαιδαγώγησης και βιβλία που σε κάθε σχολι-
κό αντικείμενο θα προτάσσουν την ισότητα και θα 
δείχνουν με σύγχρονους τρόπους την απαξία της 
έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας. Το σχολείο 
μπορεί να συμβάλει καταλυτικά στην ανατροπή της 
τωρινής κατάστασης, αρκεί να υπάρξει πολιτική 
βούληση και σχέδιο.

Πρωτίστως, όμως, πρέπει η Κυβέρνηση να απα-
γκιστρωθεί από την πεποίθηση ότι οι ανισότητες 
είναι νομοτέλεια σε μια κοινωνία και να αντιμετω-
πίσει, εν γένει, το ζήτημα με ευθύνη και σοβαρό-
τητα. Γιατί οι παρεμβάσεις στην παιδεία, τη νοο-
τροπία και την κοινωνική εγρήγορση στα ζητήματα 
αυτά, πρέπει να συνοδεύονται από μια αξιοπρεπή 
διαβίωση για όλους και πολιτικές που δεν θα ανέ-
χονται αόρατους ανθρώπους και σε καμία περί-
πτωση δεν θα αναπαράγουν και δεν θα συντηρούν 
απάνθρωπα στερεότυπα

Ο ΣΥΡΙΖΑ ως κυβέρνηση, νομοθετικά, θεσμικά 
και κοινωνικά έκανε μεγάλα βήματα. Ευθυγράμμι-
σε τη χώρα με τις πιο σύγχρονες και προοδευτικές 
πρακτικές στα θέματα δικαιωμάτων στον δημόσιο 
και ιδιωτικό βίο, το χώρο εργασίας, αλλά και το 
προσφυγικό, τις φυλακές, τους εργολαβικούς ερ-
γαζόμενους. Αυτό δεν πρέπει να επιτρέψουμε να 
ανακοπεί.

Η ελληνική κοινωνία στη μεγάλη πλειοψηφία 
της παίρνει καθημερινά θέση. Υπάρχει ένα ευρύ 
μέτωπο με τη συμμετοχή και πολλών ανδρών απο-
δεικνύοντας όλο και πιο έντονα ότι μπορεί και 
πρέπει να γίνει το επόμενο βήμα απέναντι στην 
αγριότητα και υπέρ της πραγματικής ισότητας μέσα 
κι έξω από το σπίτι. 

* Ο κ. Γιώργος Ψυχογιός
είναι Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Κορινθίας,
Τομεάρχης Μεταναστευτικής Πολιτικής

Δικηγόρος

Γράφει ο
ΓΙΩΡΓΟΣ 
ΨΥΧΟΓΙΟΣ*
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Στο κάστρο του Ακροκόρινθου 
Νίκας - Κόρκα για τον φωτισμό

Τ
ο κάστρο του Ακροκόρινθου επισκέφθηκε ο περιφε-
ρειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας την Παρα-
σκευή 18 Φεβρουαρίου, στο πλαίσιο του προγραμμα-
τισμού της Περιφέρειας για την ανάδειξη του εν λόγω 

μνημείου με τον φωτισμό του -όπως θα γίνει με το ανάλογο 
έργο που προωθείται και για το κάστρο της Μονεμβασίας.

Σημειώνεται ότι παρόμοια προσπάθεια είχε επιχειρηθεί και 
πριν από περίπου 15 χρόνια, ωστόσο οι σχετικές υποδομές πολύ 
σύντομα βανδαλίστηκαν -“θα προσπαθήσουμε να μη συμβούν 
παρόμοια φαινόμενα και τώρα” σημείωσε ο περιφερειάρχης.

Τον περιφερειάρχη στη σημερινή αυτοψία του στον Ακροκό-
ρινθο -σημαντικό μνημείο της Κορινθίας, αλλά και της πατρίδας 
μας γενικότερα- συνόδευαν, μεταξύ άλλων, η αντιπεριφερειάρ-
χης Κορινθίας Αθηνά Κόρκα και οι θεματικοί ομόλογοί της Ανά-
πτυξης και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Χάρης Βυτινιώτης και 
Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Τάσος Γκιολής, η αρχαιολόγος Γιώτα 
Κασσίμη προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κορινθίας 
-με την οποία ο περιφερειάρχης συζήτησε θέματα σχετικά με 
ανασκαφές στην Περιφερειακή Ενότητα- και άλλοι υπηρεσιακοί 
παράγοντες.

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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pangefston2021@gmail.com

pangefston

πλησίον Αγ. Σωτήρος, Περιγιάλι

pangefston

Με την πολύχρονη εµπειρία
του chef µας αναλαµβάνουµε
party και βαπτίσεις

Συνθέτουµε το εβδοµαδιαίο µενού της οικογένειάς σας

Ρωτήστε µας για τα light γλυκά - sugar free

ΒΡΑΧΑΤΙ, έναντι γηπέδου

ΤΗΛ.: 27410 51690, 27410 56000

ποτά - αναψυκτικά
μπύρες - νερά

διανομή κατ’ οίκον

Φ Α Σ Ι Λ Η
Κ Α Τ Σ Α ΡΟ Υ

Περιφερειακά Νέα

Εγκαίνια της Λέσχης Αξιωματικών Φρουράς Κορίνθου
Στα εγκαίνια της ανακαινισμένης 

Λέσχης Αξιωματικών Φρουράς Κο-
ρίνθου παρευρέθηκε την Τετάρτη 23 
Φεβρουαρίου η αντιπεριφερειάρχης 
Κορινθίας Αθηνά Κόρκα.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν, 
μεταξύ άλλων, ο μητροπολίτης Κο-
ρίνθου Διονύσιος, ο υφυπουργός 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος 
Ταγαράς, ο βουλευτής Γιώργος Ψυ-
χογιός, οι αντιπεριφερειάρχες Ανά-
πτυξης και Ευρωπαϊκών Προγραμμά-
των Χάρης Βυτινιώτης και Πρόνοιας 
και Αλληλεγγύης Τάσος Γκιολής, οι 
δήμαρχοι Κορινθίων Βασίλης Νανό-

πουλος και Λουτρακίου – Περαχώ-
ρας – Αγίων Θεοδώρων Γιώργος Γκι-
ώνης, ο Αρχηγός ΓΕΣ αντιστράτηγος 
Χαράλαμπος Λαλούσης, ο διευθυντής 
Μηχανικού του ΓΕΣ υποστρατήγος 
Ανδρέας Κωνσταντίνου, ο διοικητής 
της Σχολής Μηχανικού Λουτρακίου 
ταξίαρχος Λεωνίδας Παπαλεωνίδας, 
ο Αστυνομικός Διευθυντής Κορινθί-
ας Χαράλαμπος Τετράδης, ο διοικη-
τής των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών 
Κορινθίας πύραρχος Βικέντιος Μα-
ρινάκης και η σύμβουλος του πρω-
θυπουργού σε θέματα Χωροταξίας 
Μαρία Ελένη Σούκουλη.

Ημιμαραθώνιος στο Χιλιομόδι
Με τη συμμετοχή 500 αθλη-

τών από όλη την Ελλάδα έλαβε 
χώρα στο Χιλιομόδι την Κυρια-
κή 20 Φεβρουαρίου, το 4ο trail 
(ημιμαραθώνιος) Φανερωμέ-
νης.

Στην αθλητική αυτή εκδή-
λωση παρευρέθηκαν, μεταξύ 
άλλων, ο υφυπουργός Προ-
στασίας και Αστικού Περι-
βάλλοντος Νίκος Ταγαράς, η 
αντιπεριφερειάρχης Κορινθίας 
Αθηνά Κόρκα, ο αντιπεριφε-
ρειάρχης Πρόνοιας και Αλλη-
λεγγύης Τάσος Γκιολής, καθώς 
επίσης και ο περιφερειακός 
σύμβουλος Γιώργος Οικονό-
μου, καθώς και ο πρόεδρος 
Χιλιομοδίου Γιάννης Κανέλλος

Τον ημιμαραθώνιο διοργά-
νωσαν η Freeland Adventure 
Camp, ο Δασικός Συνεταιρι-
σμός Χιλιομοδίου Κορινθίας 
και ο Σύλλογος Πυροπροστα-
σίας Χιλιομοδίου «Soste to».



Στην κινητοποίηση για την ακρίβεια ο σύλλογος 
Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπαίδευσης
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Το Σάββατο 26 Φεβρουαρίου στην κινητοποίηση που 
έγινε στην  Κόρινθο για την ακρίβεια συμμετείχε και ο 
Σύλλογος Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπαίδευσης Κοριν-
θίας. Στο μήνυμα ο Σύλλογος σημείωνε μεταξύ άλλων: 

«Απευθύνουμε κάλεσμα σε όλους τους εργαζόμε-
νους της Κορινθίας, τους συνταξιούχους, τους αυτοα-
πασχολούμενους, τις γυναίκες και τη νεολαία που έχουν 
“γονατίσει” από την ακρίβεια με ξεζουμισμένο εισόδημα, 
που μετράνε πάνω από 23 χιλιάδες νεκρούς από την 
πανδημία, να συντονίσουμε τον αγωνιστικό μας βημα-
τισμό  διεκδικώντας:
• Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για κάθε εργαζόμενο. 

Ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς και στις συντά-
ξεις.

• Επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού και σύνταξης.
• Επίδομα ανεργίας 600 ευρώ για όλους τους ανέργους 

χωρίς όρους και προϋποθέσεις.
• Κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη λαϊκής κατανάλωσης 

καθώς και του ΕΝΦΙΑ για τα φτωχά εργατικά και λα-
ϊκά νοικοκυριά.

• Μείωση της τιμής του ρεύματος κατά 50% και κα-
τάργηση των φόρων στα καύσιμα και συνολικά στην 
Ενέργεια.

• Γενναία μείωση των δημοτικών τελών για τα φτωχά 
νοικοκυριά.

• Αφορολόγητο στα 12.000 ευρώ. Διαγραφή χρεών 
των φτωχών εργατικών και λαϊκών νοικοκυριών.

• Κανένα λαϊκό σπίτι χωρίς ρεύμα, νερό, τηλέφωνο. 
Όχι στις κατασχέσεις και στους πλειστηριασμούς της 
περιουσίας του λαού.

• Προσλήψεις προσωπικού με σταθερή δουλειά και δι-
καιώματα στην Υγεία, την Πρόνοια, την Εκπαίδευση, 
στους ΟΤΑ και στους τομείς Πολιτικής Προστασίας. 
Κατάργηση των ελαστικών μορφών απασχόλησης.

• Μέτρα προστασίας της υγείας και της ασφάλειας 
στους χώρους δουλειάς, στις μεγάλες βιομηχανικές 
ζώνες, στα σχολεία, στους παιδικούς σταθμούς, στα 
Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

• Κρατική χρηματοδότηση για τη στήριξη του δημόσιου 
συστήματος Υγείας, επίταξη του ιδιωτικού τομέα της 
Υγείας».
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ΚΙΝΑΛ: Διάλογος με φορείς της Κορινθίας- 
Προτάσεις κατά της Ακρίβειας

Το Σάββατο 19 Φεβρουαρίου, κλι-
μάκιο του Κινήματος Αλλαγής με επι-
κεφαλής τον Αν. Γραμματέα της Κοι-
νοβουλευτικής Ομάδας του Κινήματος 
Αλλαγής και Τομεάρχη Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας Γ. Αρβανιτίδη  συνοδευ-
όμενο από το μέλος του Εκτελεστικού 
Πολιτικού Συμβουλίου Γ. Μπουλμπα-
σάκο, τον Γραμματέα της ΝΕ Κοριν-
θίας Δ. Αγγελόπουλο, από μέλη της 
ΚΠΕ, της ΝΕ και των Τ.Ο. Κορινθίας, 
συναντήθηκε με φορείς του νομού, 
περιηγήθηκε στην εμπορική και στην 
λαϊκή αγορά της Κορίνθου, είχε διά-
λογο με ντόπιους επιχειρηματίες και 
παραγωγούς και επισκέφτηκε τη Λί-
μνη Στυμφαλία.

Αρχικά το κλιμάκιο συναντήθηκε 
με φορείς της Κορινθίας και πιο συ-
γκεκριμένα με τον Πρόεδρο και τον 
Α’ Αντιπρόεδρο του Επιμελητηρίου 
Κορινθίας, τους Πρόεδρους της ΟΕΒΕ 
Κορινθίας, του Εμπορικού Συλλόγου 
Κορίνθου, του Εργατικού Κέντρου 
Κορίνθου, του ΤΕΕ  Κορινθίας,  της 
ΕΕΤΕΜ Κορινθίας και με εκπρόσωπο 
της ΓΕΩ.ΤΕ.Ε.  Οι φορείς με «κραυγές 
αγωνίας», τόνισαν ότι οι επαγγελματί-
ες και οι εργαζόμενοι είναι απογοητευ-
μένοι και απελπισμένοι, αναφέρθηκαν 
στην κρίση που βιώνει η αγορά, στο 
«απαγορευτικό» ενεργειακό κόστος 
και στο κόστος των καυσίμων, στην 
ακρίβεια, στην έλλειψη εργατικού δυ-
ναμικού στον τεχνικό κλάδο, στα προ-
βλήματα και τους αποκλεισμούς στο 
πρόγραμμα εξοικονομώ, στην ανάγκη 
άμεσων φόρο ελαφρύνσεων,  στις 
ανεξέλεγκτες εισαγωγές τροφίμων, 
στην ανάγκη στήριξης του πρωτογε-
νούς τομέα, στη μη λειτουργία των 
γεωργικών προειδοποιήσεων στον 
νομό την τελευταία πενταετία, στα 
εργασιακά που γύρισαν χρόνια πίσω, 
στον ΕΦΚΑ που δεν έχει υπαλλήλους, 
στην ανάγκη των συλλογικών συμβά-
σεων και της αύξησης του κατώτατου 
μισθού. 

Ο κ. Αρβανιτίδης ενημέρωσε τους 
φορείς για τις δράσεις και προτάσεις 

του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής για τη 
στήριξη της οικονομίας και της κοινω-
νίας, αναφέρθηκε στην ανάγκη άμεσης 
αύξησης του κατώτατου μισθού στα 
751 ευρώ και  καθορισμού του στην 
συνέχεια από τους κοινωνικούς εταί-
ρους, στην ανάγκη μείωσης 2% των 
ασφαλιστικών εισφορών στις επιχειρή-
σεις για το 2022 και μείωσης ΦΠΑ στο 
6% σε βασικά αγαθά και είδη διατρο-
φής μέχρι το τέλος του πρώτου εξαμή-
νου 2022, τόνισε ότι πρέπει να εντατι-
κοποιηθούν οι έλεγχοι στην αγορά, να 

μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης 
στα καύσιμα μέχρι το τέλος του 2022, 
να υπάρξει ένα νέο αξιοπρεπές ΕΚΑΣ 
για 350.000 χαμηλοσυνταξιούχους, 
ρύθμιση 120 δόσεων με κίνητρα για 
όσους είναι συνεπείς και ότι οι κατα-
ναλωτές δεν πρέπει να πληρώνουν πε-
ρισσότερα για τις λοιπές χρεώσεις απ’ 
ότι για την αξία του ρεύματος. Τέλος 
αναφέρθηκε στην αξιοποίηση του Τα-
μείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, 
στην ανάγκη εκδημοκρατισμού των 
μέσων παραγωγής ενέργειας, στην 
ενεργειακή ασφάλεια, στην καταπολέ-
μηση της ενεργειακής φτώχιας, στην 
ανάγκη επένδυσης σε δίκτυα μεταφο-
ράς και αποθήκευσης ενέργειας.

Στη συνέχεια το κλιμάκιο περιηγή-
θηκε στην εμπορική και στην λαϊκή 
αγορά της Κορίνθου, είχε διάλογο με 
ντόπιους επιχειρηματίες και παραγω-
γούς που αναφέρθηκαν στην πεσμέ-
νη κίνηση στην αγορά, στο αυξημένο 
κόστος λειτουργίας – παραγωγής – 
ενέργειας, στις ζημιές, στην απουσία 
κυβερνητικής στήριξης. Τους ενημέ-
ρωσε για τις έως τώρα δράσεις και 

προτάσεις ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλα-
γής και δεσμεύτηκε να συνεχίσει τον 
αγώνα δίπλα τους.

Τέλος, το κλιμάκιο επισκέφτηκε  την 
λίμνη Στυμφαλία (περιοχή Natura) 
και συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Σπύ-
ρο Σταματόπουλο, με επικεφαλής και 
με εκπροσώπους των δημοτικών πα-
ρατάξεων του Δήμου Σικυωνίων. Τους 
ενημέρωσε τόσο για τις ενέργειες μας 
όσο και για τις ερωτήσεις μας στο Ευ-
ρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στη Βουλή 
των Ελλήνων απ’ όπου αναδείχθηκαν 
διαδοχικές κυβερνητικές ανεπάρκειες 
(ΝΔ – ΣΥΡΙΖΑ) στη διαχείριση και προ-
στασία της λίμνης και του βιότοπου της. 
Ο κος Αρβανιτίδης ζήτησε αναλυτική 
ενημέρωση για τις αλλεπάλληλες πυρ-
καγιές στους καλαμιώνες της λίμνης 
τα τελευταία χρόνια και δεσμεύτηκε να 
πιέσουμε από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ 
- Κινήματος Αλλαγής στην κατεύθυνση 
άμεσης υλοποίησης όλων των απα-
ραίτητων μελετών και σχεδίων για την 
διαχείριση των υδάτινων πόρων, την 
προστασία και την ανάδειξη της μυθι-
κής λίμνης όπως της αξίζει.



Οργή και θλίψη διακατέχει τους κατοίκους της 
ιστορικής Κοινότητας Αρχαίας Σικυώνας για την 
κλοπή που βύθισε πάλι στο σκοτάδι το εκκλησάκι 
της Παναγίας της Γιάτρισσας. Συγκεκριμένα, τις 
αρχές Φεβρουαρίου, μετά από δημόσια συζήτη-
ση στα κοινωνικά δίκτυα για το ιστορικό μνημείο 
και την ευρύτερη περιοχή, ο αντιδήμαρχος Σι-
κυωνίων Βασίλης Δομετίου, φρόντισε να φωτα-
γωγηθεί η ρεματιά και το θρυλικό εκκλησάκι της 
Παναγίας της Γιάτρισσας. 

Ωστόσο, πριν «αλέκτωρ λαλήσει τρεις», σε λι-
γότερο από δυο μέρες κάποιοι «γνωστοί – άγνω-
στοι» έκλεψαν τους προβολείς βυθίζοντας και 
πάλι στο σκοτάδι την περιοχή!

Το ιστορικό εκκλησάκι 
της Παναγίας της Γιάτρισσας

Το ιδιαίτερου φυσικού κάλλους αλλά και 
πλούσιας ιστορίας εκκλησάκι της Παναγίας της 
Γιάτρισσας έγινε θέμα συζήτησης πριν από λί-
γες μέρες όταν ο Κώστας Καραμπέτσος, κάτοι-
κος της Αρχαίας Σικυώνας και η σύζυγός του 
Σίσσυ Μελή έφεραν στην επικαιρότητα το θέμα 
με ένα φωτογραφικό κουίζ, που αναρτήθηκε 
στα κοινωνικά δίκτυα. Στη συζήτηση παρενέβη 
ο αντιδήμαρχος Σικυωνίων Βασίλης Δομετίου, 
γέννημα θρέμμα της Αρχαίας Σικυώνας ο οποίος 
υποσχέθηκε δημόσια ότι σε πολύ σύντομο χρονι-
κό διάστημα το εκκλησάκι και η ρεματιά θα φω-
ταγωγούταν και θα καθαριζόταν το μονοπάτι το 
οποίο οδηγεί στην Μεγάλη Βρύση.

Ποια είναι όμως η Μεγάλη Βρύση; 
Η Μεγάλη Βρύση είναι ένα σημαντικό τοπόσημο 

για την Ελληνική Επανάσταση καθώς όπως αναφέ-
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Γνώμη Αυτοδιοίκηση-Δήμοι
Αρχαία Σικυώνα: Τη μια μέρα φωταγωγήθηκε το 
εκκλησάκι την άλλη μέρα κλάπηκαν οι προβολείς

Οργή και θλίψη στους κατοίκους του χωριού – Η ιστορία της Μεγάλης Βρύσης, της 
Παναγίας της Γιάτρισσας και η ανάδειξη της περιοχής

λης ιστορικής εκκλησίας που βρίσκεται στην είσοδο 
της σημερινής Αρχαίας Σικυώνας!

Αμ’ έπος, άμ’ έργον!
Ο Βασίλης Δομετίου κράτησε το λόγο του στο 

ακέραιο και λίγες μέρες μετά τη συζήτηση που διε-
μήφθη στα κοινωνικά δίκτυα το γραφικό εκκλησάκι 
της Παναγίας Γιάτρισσας και η ρεματιά φωταγωγή-
θηκαν. Μάλιστα όπως ενημέρωσε ο ίδιος μέχρι το 
Πάσχα θα είναι έτοιμο και το μονοπάτι που οδηγεί 
στη Μεγάλη Βρύση. 

Ειρήσθω εν παρόδω, ότι με πρωτοβουλία της Σίσ-
συς Μελή το μονοπάτι διανοίχθηκε κατά το δυνατόν 
και καθαρίστηκε από άπειρα σκουπίδια τα οποία 
φυσικά βρέθηκαν εκεί γιατί κάποιοι ασυνείδητοι τα 
πετούν ανεξέλεγκτα στις ρεματιές του χωριού τους!

Η επιμονή όμως της κυρίας Μελή αποκάλυ-
ψε μετά από πολλά-πολλά χρόνια την μοναδικής 
ομορφιάς πέτρινη Μεγάλη Βρύση. Η κατασκευή 
που διασώζεται στο ακέραιο μέχρι και σήμερα, 
όπως γράφει η επιγραφή στην πέτρινη πρόσοψη της 
βρύσης, φτιάχτηκε το 1879!

Μία που άναψαν και μία που κλάπηκαν!
Δυστυχώς όμως κάποια άνθρωποι δεν μπορούν 

να καταλάβουν ποτέ την αξία ενός ιστορικού σημεί-
ου, ενός τοπόσημου, την αξία ενός έργου καλλωπι-
σμού και εξωραϊσμού. Έτσι το βράδυ της Κυριακής 
13 Φεβρουαρίου 2022 οι προβολείς κλάπηκαν! Για 
ποιο λόγο; Ποιος μπορεί να βρει μια λογική αιτία για 
την κίνηση αυτή εκτός από την απαξία και την απο-
στροφή προς τον ίδιον τον τόπο; Κλάπηκαν για μικρο-
πολιτικούς λόγους; Φοβήθηκε κάποιος ότι μπορεί η 
δημοτική αρχή να εξαργυρώσει προς όφελος της την 
φωταγώγηση μιας εκκλησίας; Γελοίο και μόνο να το 
σκεφτεί κάποιος όχι να το πράξει κιόλας!

Για την ιστορία να πούμε ότι ο Βασίλης Δομετί-
ου και η δημοτική αρχή Σικυωνίων δεν θα άφησαν 
το θέμα και η φωταγώγηση αποκαταστάθηκε ενώ 
αναμένεται να καθαριστεί και το μονοπάτι, αναδει-
κνύοντας μια περιοχή η οποία θα αναδειχθεί και θα 
αποδοθεί στις νέες γενιές ως άλλο ένα σημαντικό 
ιστορικό σημείο της περιοχής, να υπάρχει να μένει 
και να θυμίζει κάθε πτυχή της διαδρομής στο χρόνο 
αυτού του μοναδικού τόπου!

ρουν οι πηγές και οι μαρτυρίες εκεί σκοτώθηκε ο παπα-Κα-
λομοίρης και κάποιοι άλλοι Έλληνες, πριν από 200 χρόνια, 
σε μία από τις συγκρούσεις με τους Τούρκους του Δράμαλη, 
που μετά την καταστροφή στα Δερβενάκια επιχειρούσαν 
εξόδους από το Κάστρο της Κορίνθου προς Αίγιο και Πάτρα. 
Στις ίδιες μάχες σκοτώθηκαν και οι Πετιμεζαίοι. 

Συγκεκριμένα για τον παπα-Καλομοίρη που ήταν θρύλος 
στα ελληνικά στρατεύματα, οι μαρτυρίες λένε ότι σκοτώ-
θηκε στη Μεγάλη Βρύση, στο «αγιωργήτικο» ρέμα όπως 
ονομάζεται στις πηγές. Επίσης οι πηγές αναφέρουν ότι οι 
Τούρκοι τον αποκεφάλισαν και μετά από κανά-δυο μέρες, 
που ήταν Δεκαπενταύγουστος του 1822 περιέφεραν το κε-
φάλι του στην Κόρινθο χλευάζοντας τους Χριστιανούς και 
τη μεγάλη γιορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου.

Το ακέφαλο πτώμα του παπά το μάζεψε ο Θεόδωρος 
Κολοκοτρώνης και όπως λέει ο ίδιος στις επιστολές του 
που έχουν διασωθεί στο αρχείο του γιου του Γενναίου, 
το έθαψε στον περίβολο της Αγίας Παρασκευής, μιας άλ-
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Δήμος Βέλου-Βόχας: Σημαντική 
χρηματοδότηση για ανάπτυξη 

εφαρμογών Smart Cities

Τη χρηματοδότηση με το ποσό των 530.000€ εξα-
σφάλισε ο δήμος Βέλου-Βόχας, μέσω της έντα-
ξής του στο πρόγραμμα ανάπτυξης εφαρμογών 
και τεχνολογιών έξυπνων πόλεων (Smart Cities). 

Η συμμετοχή του δήμου Βέλου-Βόχας στο ανωτέρω 
πρόγραμμα αποτελεί μια κομβική ευκαιρία για τη βελτί-
ωση της καθημερινότητας των δημοτών, με τη χρήση 
καινοτόμων και νέων τεχνολογιών μέσω της ψηφιακής 
μετάβασης. 

Το ποσό που εγκρίθηκε – και το οποίο βασίζεται στον 
πληθυσμό του κάθε δήμου – θα καλύψει την εφαρμογή 
μιας σειράς δράσεων που θα οριστικοποιηθεί εντός των 
προσεχών ημερών. 

Οι βασικοί άξονες στους οποίους θα επικεντρωθούν 
οι προτάσεις αφορούν: Βιώσιμη Μετακίνηση, Εξοικονό-
μηση Ενέργεια – Μείωση Δημοτικών Τελών – Μείωσης 
Ενεργειακού Αποτυπώματος Δημοτικών Κτιρίων, Βελ-
τίωση Εξυπηρέτησης Πολίτη και Επιχείρησης, Βελτίω-
ση Ποιότητας Ζωής, Ενίσχυση Τοπικής Δημοκρατίας και 
Διαβούλευσης και διαφάνειας κ.α.

«Οι δράσεις, οι οποίες που θα επιλεγούν προς υλο-
ποίηση από το δήμο μας, θα έχουν ως άξονα τη χρη-
στικότητα για τους πολίτες και ως πρωτεύοντα στόχο 
την βελτίωση της καθημερινότητας των δημοτών και 
επισκεπτών μας» εξήγησε σε δηλώσεις του ο δήμαρχος 
Βέλου-Βόχας Αννίβας Παπακυριάκος, εκφράζοντας 
παράλληλα την ικανοποίησή του για την χρηματοδότη-
ση και τις θετικές προοπτικές που αυτή εμπεριέχει. 

Ακούσαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο τον Δή-
μαρχο και διαβάσαμε στο σχετικό Δελτίο Τύπου 
του Δήμου τα κατορθώματα της Δημοτικής Αρ-
χής και αναρωτιόμαστε.

Κε Νανόπουλε,
Πότε επιτέλους θα πείτε την πραγματικότητα 

στους Κορίνθιους;
Πότε θα καταλάβετε ότι η κομπορρημοσύνη 

σας βλάπτει τα συμφέροντα της πόλης της Κο-
ρίνθου και του Δήμου γενικότερα;

Γιατί δεν έχετε το θάρρος να πείτε την πραγ-
ματικότητα;

Γιατί δεν αναγνωρίζετε ότι η διαδικασία της 
πολεοδόμησης του στρατοπέδου, ξεκίνησε από 
την προηγούμενη Δημοτική Αρχή με το Μνημό-
νιο Συναντίληψης και Συνεργασίας που υπέγρα-
ψε με τον πρώην Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. 
Αποστολάκη και το οποίο πριν δύο χρόνια  απο-
καλέσατε κουρελόχαρτο;

Γιατί αποκρύπτετε από τους δημότες ότι εσείς 
με μία φιλική σας κυβέρνηση πετύχατε το δυ-
σμενέστερο αποτέλεσμα για την πόλη;

Γιατί δεν ομολογείτε ότι από τα 300 στρέμματα 
πήρατε με την συμφωνία σας μόνο τα 55;

Που ακριβώς θα γίνουν εκεί τα διοικητήρια ή 
έχετε δεσμευθεί ότι θα γίνουν στην Ποσειδωνία;

Γιατί δίνετε τέτοιους τεράστιους όρους δόμη-
σης (12 μέτρα ύψος όταν η Μπαθαρίστρα, η Αγία 
Άννα, τα Αγιαννιώτικα, το Κεραμειδάκι, ο Άγιος 
Γεώργιος, έχουν διώροφα κτίρια);

Δεν καταλαβαίνετε ότι πλέον απαξιώνεται η 
αξία των οικοπέδων τους αφού κανείς δεν θα 
επιθυμεί να τα αγοράσει όταν υπάρχουν νέα με 
μεγαλύτερους όρους δόμησης; Δεν σέβεστε τις 
περιουσίες των δημοτών;

Γιατί δεν μας λέτε ότι η «συμφωνία» σας δεν 
έχει το πράσινο που έχει τόσο ανάγκη η πόλη;

Γιατί ενώ κόπτεστε τάχα για δημιουργία γηπέ-
δων, κάνοντας αγορά οικοπέδου 450.000 €, δε-
χόσαστε την καταστροφή του έτοιμου γηπέδου 

ποδοσφαίρου του στρατοπέδου;
Γιατί δεν διαπραγματευτήκατε με το αρμόδιο 

Υπουργείο την διάθεση των αναγκαίων τεράστι-
ων πιστώσεων που απαιτούνται για τη δημιουρ-
γία δικτύων οδικών, αποχέτευσης, ύδρευσης, 
δημοτικού φωτισμού, πλατειών κλπ;

Πάλι θα πληρώνει ο δημότης όπως με την εμ-
μονή σας, που δείχνει φαινόμενα κακής διαχείρι-
σης της περιουσίας των δημοτών, να δώσετε με 
τεράστια υπερκοστολόγηση σε ιδιωτικό τομέα 
τον ηλεκτροφωτισμό;

Αν προσθέσετε και την ανεξήγητη άρνηση σας 
να μειώσετε τα δημοτικά τέλη, δεν βλέπετε ότι 
οι δημότες δεν θα μπορούν να ανταποκριθούν 
οικονομικά;

Κύριε Νανόπουλε, καταλαβαίνουμε μέχρι ένα 
σημείο την αγωνία σας να προσθέσετε κάτι στο 
ελάχιστο μέχρι τώρα έργο σας,( μιας και όσα 
γίνονται μέχρι τώρα είναι έργα της προηγούμε-
νης δημοτικής αρχής, ο προγραμματισμός σας 
ανάγεται σε σημαντικές ενέργειες των ντόπιων 
Υπουργών και προσπάθειες της Περιφέρειας) 
αλλά δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό αυτό το τρα-
γικό για την πόλη αποτέλεσμα.

Δεσμευόμαστε ότι θα τροποποιήσουμε αυτό 
το τερατούργημα προς όφελος των δημοτών και 
της πόλης της Κορίνθου.
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Δήμος Βέλου-Βόχας: Έπεσαν οι υπογραφές 
για το Πράσινο Σημείο στο Ζευγολατιό
Πώς θα  λειτουργεί και τι θα προσφέρει στην τοπική κοινωνία

Την Παρασκευή 25 Φεβρουαρίου υπογράφηκε από 
τον Δήμαρχο Βέλου-Βόχας Αννίβα Παπακυριάκο η 
σύμβαση για τις μελέτες ωρίμανσης των τευχών δη-
μοπράτησης για το Πράσινο Σημείο στο Ζευγολατιό. 

Η μελέτη αφορά την εκπόνηση μελετών ωρίμανσης 
και τευχών δημοπράτησης για τα έργα δημιουργίας 
του πράσινου σημείου.

Θυμίζουμε ότι από τον Ιούλιο του 2020 ο δήμος Βέ-
λου Βόχας πέτυχε την ένταξη της πράξης «Διαχείριση 
στερεών αποβλήτων Δήμου Βέλου Βόχας με κωδικό 
ΟΠΣ 5001356 στο επιχειρηματικό πρόγραμμα Υποδο-
μής Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 
2014-2020», προϋπολογισμού 438.155,52 €.

Τα 438.155€ διατίθενται από το ΕΣΠΑ 2014-2020 
για την υλοποίηση έργου που θα αφορά στη δημιουρ-
γία Μικρού Πράσινου Σημείου, στην έδρα του δήμου 
Βέλου-Βόχας, στο Ζευγολατιό.  Ο χώρος ο οποίος θα 
αξιοποιηθεί για τη δημιουργία του Πράσινου Σημεί-
ου είναι ο εναπομείναν – μετά την απαλλοτρίωση της 
ΕΡΓΟΣΕ – από το παλιό γήπεδο Ζευγολατιού.

Πρόκειται για έναν χώρο περίπου 3 στρεμμάτων 
στον οποίον σύμφωνα με τη ενταγμένη πράξη θα 
χρηματοδοτηθούν:

1: Μελέτες Δημιουργίας Πράσινου Σημείου. Πε-
ριλαμβάνονται οι μελέτες που απαιτούνται για την 
κατασκευή του Πράσινου Σημείου (Αρχιτεκτονική 
Μελέτη, Στατική Μελέτη, Ηλεκτρομηχανολο-
γική Μελέτη, Περιβαλλοντική Μελέτη).

2: Δημιουργία εγκαταστάσεων Πράσινου 
Σημείου. Περιλαμβάνονται όλες οι κατασκευ-
αστικές εργασίες οι οποίες αφορούν στην 
εσωτερική διάταξη του Πράσινου Σημείου 
(π.χ. χωματουργικά, διαστρώσεις, κράσπεδα 
κλπ). Επιπλέον, περιλαμβάνεται η κατασκευή 
των κτιριακών υποδομών.

3: Προμήθεια κάδων για την εφαρμογή 
προγράμματος οικιακής κομποστοποίησης 
και χωριστής συλλογής έντυπου χαρτιού. 
Περιλαμβάνεται η προμήθεια κάδων οικια-
κής κομποστοποίησης και κίτρινων κάδων 
χωριστής συλλογής έντυπου χαρτιού.

4: Προμήθειες εξοπλισμού Πράσινου Ση-
μείου. Περιλαμβάνονται οι προμήθειες κινη-
τού εξοπλισμού για τη λειτουργία του Πράσι-
νου Σημείου (κοντέινερς ανοικτά, κοντείνερς 
συμπίεσης, κλάρκ, θρυμματιστής κλαδιών, 
ζυγιστικό)

5: Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου. Περι-
λαμβάνεται η υποστήριξη του Δήμου στην 
εφαρμογή του προτεινόμενου προγράμματος  
(οικιακή  κομποστοποίηση,  χωριστή  συλ-
λογή εντύπου χαρτιού, οργάνωση Πράσινου 
Σημείου) καθώς και στην παρακολούθηση 
της πορείας υλοποίησης του φυσικού αντι-
κειμένου και του χρονοδιαγράμματος της 
πράξης.

6: Δράσεις ευαισθητοποίησης και δημοσιό-
τητας. Περιλαμβάνουν τη δημιουργία ενημε-
ρωτικών φυλλαδίων και αφισών, καμπάνιες 
ενημέρωσης μέσω έντυπου και ηλεκτρονι-
κού τύπου και τη δημιουργία και προβολή 
οπτικοακουστικού υλικού.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην από-
φαση ένταξης του έργου, θα αγοραστούν 300 
κάδοι οικιακής κομποστοποίησης 200 λίτρων 
έκαστος οι οποίοι θα διανεμηθούν σε σπίτια 
δημοτών, αλλά και 250 κίτρινοι κάδοι ανακύ-
κλωσης αποκλειστικά για έντυπο χαρτί. Επί-

σης, 7 Skip Κοντέινερ 10m3, 2 Κοντέινερ Συμπίεσης 
10m3, Κλαρκ, Σύστημα ζύγισης και Θρυμματιστής 
Κλαδιών.

Η λειτουργία του Μικρού Πράσινου Σημείου θα 
αφορά στην συλλογή αποβλήτων έντυπου χαρτιού 
(265 τόνους/έτος) και τη συγκέντρωση ανακυκλώ-
σιμων υλικών με σκοπό την προώθησή τους προς 
προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση ή και ανακύ-
κλωση. Επειδή προϋπόθεση για να επιτευχθούν οι 
στόχοι του σχεδίου είναι η συνεργασία και η συμμε-
τοχή των πολιτών, ο δήμος θα πρέπει να καταρτίσει 
πρόγραμμα ενημέρωσης με στοχευμένες δράσεις, 

με σχολικές δραστηριότητες σε συνεργασία με τις 
Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, με επιστολές στους πο-
λίτες, με έκδοση έντυπου οδηγιών και ενημερωτι-
κού φυλλαδίου, με δελτία τύπου, με εκδηλώσεις, 
ημερίδες κ.α.

Τέλος, ο χώρος θα είναι φυλασσόμενος, περι-
φραγμένος και προστατευμένος δεδομένου ότι θα 
αποτελεί ιδιοκτησία του δήμου και θα περιλαμβάνει 
στις εγκαταστάσεις του ηλεκτρομηχανολογικό εξο-
πλισμό και σημαντικές κτηριακές υποδομές. Παράλ-
ληλα, θα απασχολεί προσωπικό και υπάρχει πρό-
βλεψη για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Κορινθιακή
φρέσκια μπύρα.

www.canaldive.gr

Η ΠΡΩΤη
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Συνάντηση Σταματόπουλου-Φρούσιου με τον νέο Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος

Τον νέο αρχηγό της Πυροσβεστικής 
Υπηρεσίας, Αλέξη Ράπανο, επισκέφθηκαν 
στις 16-02 οι δήμαρχοι Σικυωνίων Σπύρος 
Σταματόπουλος και Νεμέας Κώστας Φρού-
σιος. Θυμίζουμε ότι ο νέος αρχηγός της 
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας έλκει την κατα-
γωγή του από τον Φενεό, αφού γεννήθηκε 
και μεγάλωσε στο Πανόραμα. 
Οι δύο δήμαρχοι συνοδεύονταν από τον 
επιτελάρχη κ. Πουρνάρα, τον αντιδήμαρχο 
Πολιτικής Προστασίας δήμου Σικυωνίων 
κ. Γιάννη Μυττά και φυσικά τους Φενεάτες 
Παναγιώτη Φιακά, πρόεδρο της ΔΕΥΑ 
Σικυωνίων και Σπύρο Κουτρέτση, αντιδή-
μαρχο Φενεού. 
Η συζήτηση με τον Αλέξη Ράπανο ήταν 
φιλική και εγκάρδια και περιεστράφη σε 

ΣΚΕΨΗ
Ο πόλεμος 

αρχίζει όταν θέλεις, 

αλλά δεν τελειώνει 

όταν θέλεις...

Πόλεμος πάντων μεν πατήρ έστι, πάντων 
δε βασιλεύς...

Μικροπολιτικά

Εγκρίθηκαν οι μελέτες για την αναστήλωση 
τμήματος του αρχαίου θεάτρου Σικυώνας 

Εγκρίθηκαν από το Κεντρικό Αρχαιολογικό 
Συμβούλιο (ΚΑΣ) οι μελέτες για την συντήρηση 
και αναστήλωση τμήματος του αρχαίου θεάτρου 
Σικυώνας ώστε να μπορεί να φιλοξενεί παραστά-
σεις, με τη χωρητικότητα να υπολογίζεται στους 
800 θεατές.

Όπως έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Χρί-
στος Δήμας:

«Εγκρίθηκαν χθες από το Κεντρικό Αρχαιολο-

γικό Συμβούλιο (ΚΑΣ) οι μελέτες που αφορούν 
στην συντήρηση και αναστήλωση τμήματος του 
αρχαίου θεάτρου Σικυώνας. Σκοπός είναι να γίνει 
και πάλι κατάλληλο το θέατρο για τη φιλοξενία 
παραστάσεων, με τη χωρητικότητα να υπολογίζε-
ται περίπου στους 800 θεατές.

Θερμά συγχαρητήρια στην Εφορεία Αρχαιοτή-
των Κορινθίας, στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, 
στον Δήμο Σικυωνίων και σε όλους όσους συνέ-
βαλλαν διαχρονικά στην προσπάθεια».

Ξεκίνησε η 
λειτουργία της 
η πρώτη από τις 
τρεις μονάδες 
διαχείρισης 
απορριμμάτων 
στην Περιφέρεια 
Πελοποννήσου

Το πρωί της 15ης Φεβρουαρίου 
λίγο μετά τις 10:00 ένα ολοκαί-
νουργιο, απαστράπτον απορριμ-
ματοφόρο του Δήμου Τρίπολης 
πλησιάζει την πύλη της μονάδας 
διαχείρισης απορριμμάτων 
στην Παλαιοχούνη Αρκαδίας. Οι 
λιγοστοί δημοσιογράφοι και προ-
σκεκλημένοι πλησιάζουν, καθώς 
το απορριμματοφόρο ανεβαίνει 
στην πλάστιγγα για να ζυγιστεί και 
κατόπιν αδειάζει το περιεχόμενό 
του ενώ μια μπουλντόζα το φτυα-
ρίζει μέσα σε ένα τεράστιο χωνί 
και από εκεί το αναλαμβάνει ένας 
ταινιόδρομος. Ειδικοί μαγνήτες 
απομακρύνουν τα μέταλλα, και τα 
σκουπίδια καταλήγουν σε μεγάλα 
κόσκινα. Μέσα από αυτά ξεχωρί-
ζονται όσο το δυνατόν περισσό-
τερα οργανικά απόβλητα, που θα 
οδηγηθούν για κομποστοποίηση. 
Τα υπόλοιπα θα καταλήξουν 
μερικά μέτρα πιο εκεί, στον ΧΥΤΥ 
που συνοδεύει τη μονάδα και έχει 
ήδη κατασκευαστεί. Η στιγμή δεν 
ακούγεται ιδιαίτερα σημαντική 
αλλά είναι, ακόμα κι αν δεν συνο-
δεύτηκε (ένεκα κορωνοϊού) από 
τη συνήθη γιορτή, με βουλευτές, 
τοπικούς πολιτευτές και πλούσι-
ους μπουφέδες, όπως θα γινόταν 
μερικά χρόνια νωρίτερα. Αυτό το 
πρώτο απορριμματοφόρο σημα-
τοδοτεί την έναρξη δοκιμαστικής 
λειτουργίας της πρώτης μονάδας 
διαχείρισης απορριμμάτων στην 
Περιφέρεια Πελοποννήσου. «Είναι 
μια πολύ σημαντική ημέρα. Φτά-
σαμε σε αυτό το σημείο μετά από 
20 χρόνια αγωνίας και προσπα-
θειών», λέει ο Παναγιώτης Νίκας, 
περιφερειάρχης Πελοποννήσου. 
«Απαλλασσόμαστε από το άγχος 
των σκουπιδιών, που μας ντρό-
πιαζε πανελλήνια και διεθνώς».

Η μονάδα της Παλαιοχούνης 
λοιπόν ξεκίνησε χθες τη δοκιμα-
στική λειτουργία της. Για μερικές 
ημέρες θα δέχεται ελεγχόμενες 
ποσότητες απορριμμάτων, 
αρχικά 4-5 απορριμματοφόρα 
την ημέρα. Το αργότερο δύο 
εβδομάδες μετά, θα ξεκινήσει να 
δέχεται απορρίμματα από όλη την 
περιοχή που καλύπτει, δηλαδή 
τις περιφερειακές ενότητες Κο-
ρινθίας, Αργολίδας και Αρκαδίας 
(πλην του Δήμου Μεγαλόπολης). 
Η διαχείριση αυτή ονομάστηκε 
«μεταβατική» (γιατί δεν περιλαμ-
βάνει ακόμα την εξαγωγή των 
ανακυκλώσιμων και κάποια άλλα 
πράγματα) και θα διαρκέσει 14 
μήνες, κατά τους οποίους θα 
ολοκληρωθεί η κατασκευή της 
μονάδας.

σ χ ο λ ι α τ η σ γ ν ω μ η σ

το και αυτό�ακούσαμε

1. «Η αντίδραση της Ρωσίας θα είναι άμεση και θα σας οδηγήσει σε 
συνέπειες που δεν έχετε δει ποτέ στην ιστορία σας», ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ 
ΠΟΥΤΙΝ, Πρόεδρος της Ρωσίας, απειλώντας τις δυτικές χώρες να μην 
εμπλακούν στον πόλεμο που άνοιξε στην Ουκρανία.

2. «Η Αριστερά φταίει που δεν έχουμε φθηνό ρεύμα» ΑΔΩΝΙΣ 
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, υπουργός ανάπτυξης, απαντώντας σε ερώτηση για τις 
υπέρογκες αυξήσεις στα τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας

3. «Είμαστε Δήμος με υψηλά δημοτικά τέλη και ελάχιστη παραγωγή 
έργου.», ΝΙΚΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ, επικεφ.ελασ. αντιπολίτευσης δήμου 
Κορινθίων, αναφερόμενος στη δυσαναλογία ταμειακών διαθεσίμων και 
παραγόμενου έργου στον δήμο.

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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Συνεχίζεται το 
Πρόγραμμα Διά Βίου 
Μάθησης στο Κιάτο
Συνεχίζονται κανονικά τα προγράμ-
ματα του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης 
του δήμου Σικυωνίων για το ακα-
δημαϊκό έτος 2021-2022. Ο δήμος 
σε συνεργασία με το Υπουργείο 
Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της 
Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου 
Μάθησης και Νεολαίας) και το Ίδρυμα 
Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης 
προσφέρουν επτά (7) προγράμματα 
Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων στο 
πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου 
Έργου «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης. 
Πληροφορίες στο τηλ. 2742360117

Συνάντηση Σταματόπουλου-Φρούσιου με τον νέο Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος

θέματα που αφορούσαν στην Πολιτική 
Προστασία των δύο δήμων, σε ζητήματα 
πυρασφάλειας και πυροπροστασίας, στην 
πρόληψη και αποφυγή δασικών πυρκα-
γιών, στον εθελοντισμό, στην εγκατάσταση 
μόνιμων πυροσβεστικών κλιμακίων στις 
περιοχές Φενεού και Νεμέας και άλλα 
ζητήματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων 
του νέου αρχηγού. 
Η συνάντηση υπογράμμισε εκ νέου την 
αγαστή συνεργασία της Πυροσβεστικής 
Υπηρεσίας με τις υπηρεσίες των δύο 
δήμων και την κοινή διαπίστωση για την 
ανάγκη της διαρκούς επιφυλακής και 
επιτήρησης των δασικών - και όχι μόνον 
- περιοχών κατά τη διάρκεια της θερινής 
περιόδου. 

Αιτήσεις για τηλεοπτική κάλυψη 
στις «Λευκές περιοχές»
Ο Δήμος Κορινθίων ενημερώνει του κατοίκους τη κοινότητας Αθικίων ότι, 
από την 01/03/2022 ξεκινούν οι αιτήσεις για την πρόσβαση των κατοίκων των 
“λευκών περιοχών” στο πρόγραμμα τηλεοπτικής κάλυψης, και ο κύκλος των 
αιτήσεων λήγει την 15/03/2022.
Οι μόνιμοι κάτοικοι της κοινότητας Αθικίων οι οικίες των οποίων βρίσκονται 
εκτός τηλεοπτικής κάλυψης (λευκές περιοχές με επίγεια ευρυεκπομπή) και εν-
διαφέρονται να αποκτήσουν πρόσβαση σε τηλεοπτικό σήμα, θα πρέπει: -είτε 
να κάνουν οι ίδιοι αίτηση ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση https://www.
gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/telepikoinonies/leukes-periohes,
-είτε να απευθυνθούν στα ΚΕΠ, έχοντας μαζί τους τα εξής στοιχεία:
• Αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος της μόνιμης κατοικίας.
• Αριθμοί σταθερού και κινητού τηλεφώνου
• Εκκαθαριστικό Taxisnet
• ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
• Ηλεκτρονική διεύθυνση (email).
Για να είναι βιώσιμο και υλοποιήσιμο το πρόγραμμα εγκατάστασης αναμε-
ταδότη της DIGEA, στην περιοχή που ο Δήμος Κορινθίων θα προτείνει, θα 
πρέπει οι αιτήσεις να είναι τουλάχιστον 250-300 κατοικίες, και να δηλώσουν 
την επίγεια ευρυεκπομπή και το πακέτο της DIGEA

Εγκάρδια συνάντηση Καλλίρη – Γκιολή  για θέματα που αφορούν 
στην προνοιακή πολιτική και τις δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης. Η κυρία 
Καλλίρη ενημέρωσε τον αντιπεριφερειάρχη ότι έχει εξευρεθεί ο σχετικός 
χώρος που μπορεί να στεγάσει το Κέντρο Κοινότητας, ενώ ο Τάσος Γκιολής από 
την πλευρά του αναφέρθηκε στην δυνατότητα της Περιφέρειας να συνδράμει 
οικονομικά.

Δήμος ςικυωνιων: 
Νέα Χρηματοδότηση 
για την μετάβαση 
στην ψηφιακή εποχή

Νέα χρηματοδότησημέσω του προ-
γράμματος «Smart Cities – Έξυπνες 
πόλεις, ανάπτυξη εφαρμογών και 
τεχνολογιών έξυπνων πόλεων» 
του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρ-
νησης, εξασφάλισε ο Δήμος Σικυωνί-
ων.
Η χρηματοδότηση, ύψους 640.000€, 
προέρχεται από το Ταμείο Ανάκαμψης 
και προκύπτει κατ’ αναλογία με τον 
πληθυσμό κάθε OTA.
Το πρόγραμμα, που αναπτύσσεται σε 
επτά βασικούς άξονες, προβλέπει τη 
μετάβαση στην Ψηφιακή Εποχή των 
δήμων,με σκοπό τη βελτίωση της 
ποιότητας ζωής, την ενίσχυση των 
ψηφιακών υποδομών, τη μείωση του 
ενεργειακού αποτυπώματος των δη-
μοτικών κτηρίων, την βελτίωση εξυ-
πηρέτησης πολίτη και επιχείρησης, 
την ενίσχυση τοπικής δημοκρατίας, 
διαβούλευσης και διαφάνειας, κ.ά.
Ο δήμος Σικυωνίων, όπως σημείωσε 
ο δήμαρχος Σπύρος Σταματόπουλος, 
στοχεύει στην αξιοποίηση των ευφυ-
ών εφαρμογών και συστημάτων για 
τηναναβάθμιση των ψηφιακών υπο-
δομών και των παρεχόμενων υπη-
ρεσιών, με αποκλειστικό στόχο την 
βελτίωση της ποιότητας ζωής των 
δημοτών του.

Ο πόλεμος 

αρχίζει όταν θέλεις, 

αλλά δεν τελειώνει 

όταν θέλεις...

Ηράκλειτος
Πόλεμος πάντων μεν πατήρ έστι, πάντων 
δε βασιλεύς...

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

Στη Βουλή η η σύμβαση για την αποκατάσταση της 
Διώρυγας - Στα 30 εκατ. ευρώ ο προϋπολογισμός!

Στην ΑΚΤΩΡ ανατέθηκε η αποκα-
τάσταση της Διώρυγας Κορίνθου, ένα 
έργο προϋπολογισμού 30,6 εκατ. Για το 
έργο ενημέρωσε την Επιτροπή Παρα-
γωγής και Εμπορίου της Βουλής ο Υφυ-
πουργός Υποδομών και Μεταφορών, 
αρμόδιος για τις Υποδομές, Γιώργος 
Καραγιάννης.

Όπως ανέφερε εκπονήθηκε η μελέτη 
που εξασφαλίζει την οριστική επίλυση 
των ζητημάτων, στο πλαίσιο της οποίας 
εξετάστηκαν εναλλακτικές τεχνικές λύ-
σεις, εκτελέστηκαν 730 m γεωτρήσεων 
και τοποθετήθηκε δίκτυο ενόργανης 
παρακολούθησης, ειδικά στην κρίσιμη 
περιοχή, που θα είναι ο οδηγός και για 
την υπόλοιπη διώρυγα. Για την αντιμε-
τώπιση των προβλημάτων στην κρίσιμη 
περιοχή μελετήθηκαν και θα υλοποιη-
θούν στο πλαίσιο της σύμβασης κατα-
σκευής τα ακόλουθα έργα:

Κατασκευή μέτρων ενίσχυσης της 
θεμελίωσης του νοτίου ακροβάθρου 
της γέφυρας των αγωγών μεταφοράς 
λυμάτων.

Εκσκαφές προς άρση της ετοιμορρο-
πίας των υφισταμένων πρανών.

Έργα διευθέτησης και απορροής των 
επιφανειακών υδάτων.

Καθαρισμός της Διώρυγας από προ-
ϊόντα καταπτώσεων και συντρίμματα 
λιθεπένδυσης.

Κατασκευή πασσαλοτοίχου ποδός για 
την εξασφάλιση της προστασίας του πο-
δός του πρανούς της Διώρυγας.

Λόγω της μεγάλης σπουδαιότητας 
του έργου, συμμετείχαν τρεις εταιρείες, 
ΑΒΑΞ, Μυτιληναίος και Άκτωρ. Στη συ-
νέχεια, και προκειμένου να επιτευχθεί η 
καλύτερη δυνατή τιμή, κλήθηκαν και οι 
τρεις οικονομικοί φορείς να υποβάλουν 
νέες βελτιωμένες προσφορές, ενώ 
μειοδότης του έργου ανακηρύχθηκε 

εκείνος με την καλύτερη προσφορά, η 
εταιρεία ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ με συνολικό προ-
ϋπολογισμό έργου τα 30,6 εκατ.

Nίκος Ταγαράς: «Οι εργασίες ξε-
κινούν σε λίγες μέρες»

Ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, αρμόδιος για θέματα Χω-
ροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος, 
Νίκος Ταγαράς, δήλωσε σχετικά με το 
θέμα: 

«Οι εργασίες στη Διώρυγα της Κορίν-
θου ξεκινούν σε λίγες ημέρες. Το ύψος 
της σύμβασης του έργου ανέρχεται στα 
30 εκατομμύρια ευρώ – και όχι στα 10 
εκατομμύρια ευρώ που ήταν η αρχική 
εκτίμηση. 

Ως εκ τούτου, λόγω του μεγάλου 
κόστους του έργου, τη Δευτέρα 14 
Φεβρουαρίου 2022 εγκρίνεται από τη 
Βουλή, αμέσως μετά, δηλαδή εντός της 
ίδιας εβδομάδας υπογράφεται η σχετική 

σύμβαση και την επόμενη ημέρα ξεκινά 
ο ανάδοχος -η Άκτωρ- τις εργασίες».

ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Κορινθίας: «Γιατί  
τα πεντοχίλιαρα δεν είναι  
πετσετάκια…»

Δελτίο τύπου εξέδωσε η ΝΕ ΣΥΡΙΖΑ-
ΠΣ Κορινθίας σχετικά με το θέμα και 
αναφέρει μεταξύ άλλων: 

«Καταρχήν «μπράβο» στην κυβέρ-
νηση, που -ύστερα από δύο χρόνια με 
κλειστή την Διώρυγα κι ενώ η ΑΕΔΙΚ έχει 
τιναχτεί οικονομικά στον αέρα- κατάφερε 
να ολοκληρώσει τον διαγωνισμό και να 
ξεκινήσει τις εργασίες. Αν λάβουμε υπ’ 
όψιν και τον χρόνο που θα χρειαστεί για 
να ολοκληρωθούν αυτές οι εργασίες, η 
Διώρυγα θα συμπληρώσει πάνω από 
τρία χρόνια εκτός λειτουργίας. Προφα-
νώς θέλει και το επιτελικό κράτος τον 
χρόνο του… 

Υπάρχει, όμως, και ένα άλλο ζήτημα, 

αξίας περίπου 21-23 εκατομμυρίων ευρώ, 
που μας απασχολεί. Τον περασμένο Ιανου-
άριο (2021) τόσο ο κ. Ταγαράς, όσο και ο κ. 
Δήμας δήλωναν πως το έργο της αποκατά-
στασης των κρηπιδωμάτων θα έφτανε τα 9 
εκατομμύρια. Δύο μήνες μετά, τον Απρίλιο, 
κατά την επίσκεψη του Πρωθυπουργού 
στην Διώρυγα, ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης επι-
βεβαίωσε αυτό το νούμερο. 

Τώρα διαβάζουμε ότι τελικά η σύμβα-
ση με τον Άκτωρ θα φτάσει τα 30 (κατ’ 
άλλους τα 32) εκατομμύρια. 

(Θαύμα! Θαύμα! Όπως σχολίαζε καίρια 
κάποτε ο αείμνηστος Γιάννης Ιωάννου…)

Μήπως, λοιπόν, οι συντοπίτες μας 
υπουργοί -ή έστω η σύμβουλος (sic) 
του Πρωθυπουργού- μπορούν να μας 
ενημερώσουν πώς φτάσαμε σε αύξηση 
250%, μέσα σε λίγους μήνες; 

Πώς γίνεται να πραγματοποιούνται 
τέσσερις συσκέψεις υπό τον κ. Ταγαρά 
στα γραφεία της ΑΕΔΙΚ, να γίνονται με-
λέτες που να δείχνουν ποιο είναι το πρό-
βλημα, αυτό το πρόβλημα να κοστολο-
γείται 9 εκατ. ευρώ, να ανακοινώνεται ο 
προϋπολογισμός του έργου από τον ίδιο 
τον πρωθυπουργό και όλα αυτά μέσα σε 
εννιά μήνες να πετάγονται στα σκουπίδια 
και να γίνονται νέες μελέτες και νέοι προ-
ϋπολογισμοί που εξακοντίζουν το κόστος; 

Γιατί, εντάξει, από τη μια μεριά, «λεφτά 
υπάρχουν». Αλλά από την άλλη, «τα πε-
ντοχίλιαρα δεν είναι πετσετάκια». 

Υ.Γ. Εδώ και 27 μήνες (ολογράφως ει-
κοσιεπτά μήνες!!!), από τον Νοέμβριο του 
2019, η μία από τις δύο βυθιζόμενες γέ-
φυρες στα Ίσθμια παραμένει κλειστή, κα-
θώς δεν έχει γίνει ακόμα εφικτή η αποκα-
τάστασή της. Αν το να αποκατασταθεί μια 
απλή γέφυρα παίρνει 27 μήνες, ούτε που 
θέλουμε να φανταστούμε πόσο θα χρει-
αστεί να αποκατασταθεί η διώρυγα στο 
σύνολό της…».

Σφοδρές αντιδράσεις από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Κορινθίας «Τα πεντοχίλιαρα δεν είναι 
πετσετάκια», λένε με ανακοίνωσή τους
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Ενεργειακή κρίση, εξοικονόμηση μετ’ 
εμποδίων και γεωπολιτικά παιχνίδια στην 

πλάτη των μικρομεσαίων νοικοκυριών

Ή
ταν αναμενόμενη η άνο-
δος τιμών του πετρελαίου 
και του φυσικού αερίου 
μετά την απότομη ανά-

καμψη της παγκόσμιας οικονομίας 
και επομένως της ζήτησης μετά τα 
lockdown της πανδημίας, την αύξη-
ση της ζήτησης υγροποιημένου αερί-
ου στις Ασιατικές αγορές, τη μείωση 
της παραγωγής φυσικού αερίου στην 
Ευρώπη. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα 
την εκρηκτική αύξηση του κόστους 
της ηλεκτρικής ενέργειας, γεγονός 
που στη χώρα μας έλαβε δραματικές 
διαστάσεις λόγω και της επιχειρού-
μενης σταδιακής απολιγνιτοποίησης 
και που τελικά αποτυπώνεται στους 
λογαριασμούς ρεύματος με τον χει-
ρότερο δυνατό τρόπο. Νοικοκυριά, 
επιχειρήσεις και βιομηχανίες, αλλά 
και το κράτος και η αυτοδιοίκηση 
πρώτου και δευτέρου βαθμού βρί-
σκονται σε απόγνωση, κινδυνεύ-
οντας με “ενεργειακό οικονομικό 
στραγγαλισμό”. Το χειρότερο είναι 
ότι για άλλη μια φορά η Ευρωπαι-
κή Ένωση δεν έχει ξεκάθαρο σχέδιο 
εξόδου από την κατάσταση που έχει 
διαμορφωθεί.

Η παγκόσμια κοινότητα μέσα στην 
δίνη της πανδημίας βρίσκεται αντι-
μέτωπη ξανά με γεωπολιτικά παιχνί-
δια συμφερόντων και πολεμικές επι-
χειρήσεις, που επίκεντρο έχουν την 
επικυριαρχία στον έλεγχο των ενερ-
γειακών ροών, θυμίζοντας τον πόλε-
μο του κόλπου και τα πετρέλαια του 
Χουσεΐν, μόνο που μετά από πολλά 
χρόνια δεν είναι οι ΗΠΑ ο βασικός 
μέτοχος της επίθεσης. Τα περί αν-
θρωπιστικής καταστροφής και εδα-
φικών ακεραιοτήτων ακούγονται 
πλέον κάπως παρωχημένα μετά από 
αυτά που έχουμε χρόνια τώρα δει να 
συμβαίνουν σε διάφορες μάχες Δαυ-
ίδ έναντι Γολιάθ ανά τον κόσμο. Με 
την Ευρωπαική Ένωση ξανά στο πε-
ριθώριο των εξελίξεων και σε ρόλο 
παρατηρητή, σφιχτά δεμένη στο Να-
τοϊκό άρμα από τη μια και άρρηκτα 
εξαρτώμενη από τα πλούσια εξαγω-
γικά προσόντα και κυρίως το φυσικό 
αέριο της Ρωσικής αρκούδας από 
την άλλη, αυτό που μένει ως παγκό-
σμιο απότοκο της ρωσικής επίθεσης 
στην Ουκρανία είναι η μετεξέλιξη 

της ενεργειακή κρίσης σε ενεργειακή 
φτώχεια παγκόσμια. Εδώ και καιρό 
οι λογαριασμοί της ΔΕΗ, η βενζίνη 
και το πετρέλαιο, τα προϊόντα στα 
supermarket και οι πρώτες ύλες 
ακριβαίνουν συνεχώς, απειλώντας 
με φτωχοποίηση δισεκατομμύρια 
νοικοκυριά.

Ως μόνη λύση φαντάζει η απεξάρ-
τηση από τα ορυκτά καύσιμα (πετρέ-
λαιο και φυσικό αέριο) σε συνδυα-
σμό με τη μείωση της κατανάλωσης 

ενέργειας. Η ενεργειακή αναβάθμι-
ση των κατοικιών στη χώρα μας εδώ 
και δέκα και πλέον χρόνια παραμέ-
νει σε χαμηλά ποσοστά επί του συ-
νόλου του κτιριακού αποθέματος της 
χώρας, ενώ δημόσια κτίρια, επιχει-
ρήσεις, βιομηχανία και τουριστικά 
καταλύματα περιμένουν αντίστοιχα 
προγράμματα με την ενεργειακή θη-
λιά στον λαιμό. Η αξιοποίηση της 
ηλιακής ενέργειας μέσω φωτοβολ-
ταϊκών τα τελευταία χρόνια ατόνησε, 
ενώ το πρόσφατο πρόγραμμα για 

φωτοβολταϊκά σε κατοικίες κρίνεται 
ανεπαρκές. Το ταμείο Ανάκαμψης 
μπορεί να χρηματοδοτήσει όλες τις 
παρακάτω προτάσεις προς ανάσχε-
ση της ενεργειακής κρίσης στη χώρα 
μας:

-Υπερδιπλασιασμός των κονδυλί-
ων του Εξοικονομώ 2021 με στόχο 
τις 150.000 κατοικίες.

-Με την πραγματική επιδότηση 
του Εξοικονομώ 2021 να κυμαίνεται 
στο 50% (λόγω των περιορισμών 
στον επιλέξιμο προϋπολογισμό), 
ειδική άτοκη δανειοδότηση και επι-
μήκυνση της αποπληρωμής σε 10 
χρόνια της ιδίας συμμετοχής.

-Άμεση προκήρυξη εξοικονομώ 
για επιχειρήσεις, εστίαση και ξενο-
δοχεία.

-Άμεση προκήρυξη του προγράμ-
ματος ΗΛΕΚΤΡΑ για δημόσια κτίρια 
(ο οδηγός δημοσιεύθηκε στις 23 
Φεβρουαρίου 2022 και μέχρι τις 11 
Μαρτίου η διαβούλευση) με αμεσό-
τερο ορίζοντα υλοποίησης.

-Τροποποίηση του νέου προγράμ-
ματος φωτοβολταϊκών σε κατοικίες 
με αύξηση της τιμής πώλησης και 
εγγύηση για περισσότερα χρόνια.

-Απελευθέρωση για κάθε εί-
δους κτίριο της αυτοπαραγωγής 
ηλεκτρικού ρεύματος από ΑΠΕ 
(netmetering) και απλοποίηση της 
διαδικασίας αδειοδότησης μέσω 
ΔΕΔΔΗΕ

-Επέκταση και γενναία επιδότηση 
των κοινωνικών τιμολογίων σε ευά-
λωτα νοικοκυριά 

-Ειδική τιμολογιακή πολιτική του 
ρεύματος στους αγρότες που έχουν 
υποστεί ζημιές.

* Ο κύριος Σπύρος Καραβάς 
είναι Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ

και Ενεργειακός Επιθεωρητής

Γράφει ο
ΣΠΥΡΟΣ 
ΚΑΡΑΒΑΣ*
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Περιήλθε στο δήμο Κορινθίων 
η περιφερειακή Αγορά Λεχαίου

Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του πάρκου ορίζεται 
στα 3 χρόνια ενώ η διάρκεια παραχώρησης στο δήμο 

ανέρχεται στα 30 έτη

Έπεσαν οι υπογραφές στις 10 Φεβρουα-
ρίου, για την σύμβαση που παραχωρεί στο 
δήμο Κορινθίων την Περιφερειακή Αγορά 
Λεχαίου, μια έκταση μέχρι και σήμερα ανα-
ξιοποίητη, για την ανάπτυξη Βιοτεχνολο-
γικού πάρκου και την δημιουργία πολλών 
θέσεων εργασίας. Ο Δήμαρχος βρέθηκε 
στα γραφεία της ΕΤΑΔ για την υπογραφή 
της σύμβασης με τον Διευθύνοντα σύμβου-
λο της εταιρίας κ.Στέφανο – Διονύσιο Βλα-
στό,  παρόντος του Υφυπουργού Έρευνας 
και Τεχνολογίας κ.Χρίστου Δήμα η συμβολή 
του οποίου στην θετική έκβαση των πραγ-
μάτων υπήρξε καθοριστική και του Αντιδη-
μάρχου Οικονομικών κ.Σπύρου Πλατή. 

Η έκταση που παραχωρείται προς 
αξιοποίηση στο δήμο Κορινθίων είναι 
102.381,67 τ.μ. Σύμφωνα με το σχέδιο που 
έχει εκπονηθεί θα εγκατασταθούν σε αυτήν 

επιχειρήσεις βιοτεχνολογίας, καινοτομίας 
και υψηλής τεχνολογίας.  Το χρονοδιάγραμ-
μα υλοποίησης του πάρκου ορίζεται στα 3 
χρόνια ενώ η διάρκεια παραχώρησης στο 
δήμο ανέρχεται στα 30 έτη με δυνατότητα 
παράτασης 10 επιπλέον κατόπιν σχετικής 
απόφασης της ΕΤΑΔ.

«Η αξιοποίηση της περιφερειακής αγο-
ράς Λεχαίου θα αλλάξει την αναπτυξιακή 
και οικονομική ταυτότητα της περιοχής 
και ευρύτερα του δήμου Κορινθίων. Βήμα 
- βήμα, με μεθοδική δουλειά, συνεργασίες 
και στοχευμένες παρεμβάσεις υλοποιούμε 
ως δημοτική αρχή την δέσμευση προς τους 
Κορινθίους για την δημιουργία εκείνου 
του πλαισίου που θα επιφέρει ευημερία, 
ανάπτυξη, οικονομική πρόοδο» δήλωσε ο 
Δήμαρχος Κορινθίων με το πέρας της συ-
νάντησης και υπογραφής. 

Ανάπτυξη επιχειρηματικού 
πάρκου στον Δήμο Κορινθίων

O Δήμος Κορινθίων στα πλαίσια 
των αναπτυξιακών δραστηριοτή-
των του, δημιουργεί Επιχειρημα-
τικό Πάρκο (Ε.Π.)

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ 
ΠΑΡΚΟ:

Επιχειρηματικό Πάρκο (Ε.Π.) 
είναι ένα οργανικά ολοκληρωμέ-
νο σύνολο δομών, υπηρεσιών και 
υποδομών που ιδρύεται και λει-
τουργεί για την υποστήριξη των 
δραστηριοτήτων. Αποτελεί μοχλό 
για την ισορροπημένη ανάπτυξη 
του Δήμου μας. 

ΠΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΤΟ Ε.Π. ΤΗΣ ΚΟ-
ΡΙΝΘΟΥ:

Σύμφωνα με το θεσμοθετημέ-
νο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο 
του Δήμου Κορινθίων (ΦΕΚ ΑΑΠ 
255/2013 και ΦΕΚ 568Δ/2021), 
ως περιοχή ανάπτυξης του ΕΠΙ-
ΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΚΟ-
ΡΙΝΘΟΥ ορίζεται η περιοχή Νότια 
της Εθνικής οδού και πλησίον του 
Πεδίου Βολής, συνολικής έκτα-
σης 2.000 στρεμμάτων.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΓΚΑ-
ΘΙΣΤΑΝΤΑΙ:
• Βιομηχανία-Βιοτεχνία-Επαγγελ-

ματικά Εργαστήρια
• Μηχανολογικές εγκαταστάσεις 

παροχής υπηρεσιών
• Αποθήκες-Επιχειρήσεις εφοδια-

στικής αλυσίδας (logistics)
• Κτιριακές εγκαταστάσεις

• Επιχειρηματικές δραστηριότη-
τες δευτερογενούς και τριτογε-
νούς τομέα

• Ερευνητικά Κέντρα, Εργαστή-
ρια, Σχολές Τεχνικής κατεύ-
θυνσης και παραρτήματα πανε-
πιστημιακών ιδρυμάτων

• Θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων
• Παραρτήματα ή υπηρεσιακές 

μονάδες δημοσίων υπηρεσι-
ών, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, υπηρεσίες 
υγείας, χρηματοπιστωτικοί ορ-
γανισμοί

• Δραστηριότητες αγροτοκτηνο-
τροφίας

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ:
Ιδιοκτήτες ακινήτων στην πε-

ριοχή του Επιχειρηματικού Πάρ-
κου και ο Δήμος Κορινθίων σε 
συνεργασία με τον Αναπτυξιακό 
Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκη-
σης «ΔΗΜΟΠΡΑΚΤΟΣ Α.Ε.» ως 
φορέα ωρίμανσης της υλοποίη-
σης του έργου.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:
Για την ενημέρωση σας και την 

εκδήλωση ενδιαφέροντος συμ-
μετοχής, παρακαλούμε επικοι-
νωνήστε με τον Αναπτυξιακό Ορ-
γανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
«ΔΗΜΟΠΡΑΚΤΟΣ Α.Ε.» στα τη-
λέφωνα 2741181376, κος Καρα-
ϊσκος Ιωάννης και 2741181377, 
κα Κουτσοδήμου Σταυρούλα.
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Εκδήλωση για τα αγροτικά προβλήματα 
της Κορινθίας στο Κιάτο

Ομιλητές ο πρ. υπουργός ΥΠΠΑΤ Σταύρος Αραχωβίτης και ο ευρωβουλευτής Πέτρος Κόκκαλης 
Επίσκεψη της Ολυμπίας Τελιγιορίδου την προσεχή Τετάρτη στην ανατολική Κορινθία

ΓΥΡΙΣΤΕ ΣΕΛΙΔΑ

Μ ε ιδιαίτερη επιτυχία 
πραγματοποιήθηκε στο 
Δημοτικό Θέατρο Κιάτου 
εκδήλωση για τα αγρο-

τικά προβλήματα της Κορινθίας και 
τις προκλήσεις του μέλλοντος για την 
ελληνική γεωργία, την οποία διοργά-
νωσε η ΝΕ ΣΥΡΙΖΑ Κορινθίας/Τμήμα 
Αγροτικής Ανάπτυξης σε συνεργασία 

με την Οργάνωση Μελών Σικυωνίων. 
Στην εκδήλωση μίλησαν οι: Σταύρος 

Αραχωβίτης, πρώην υπουργός Αγρο-
τικής Ανάπτυξης και βουλευτής Λα-
κωνίας και ο Πέτρος Κόκκαλης, ευ-
ρωβουλευτής ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Συντόνιζε 
ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπ. 
Αγροτικής Ανάπτυξης Χαράλαμπος 
Κασίμης και παρενέβησαν ο βουλευ-

τής Κορινθίας Γιώργος Ψυχογιός και 
ο συντονιστής του τμήματος Αγροτικής 
Πολιτικής ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Φάνης Κουρε-
μπές. 

Της εκδήλωσης προηγήθηκε συ-
νάντηση εργασίας με τους δημάρχους 
Σικυωνίων Σπύρο Σταματόπουλο και 
Βέλου-Βόχας Αννίβα Παπακυριάκο, 
παρουσία εκπροσώπων των αγροτι-

κών συλλόγων της περιοχής, όπου οι 
δήμαρχοι κατέθεσαν τους προβλημα-
τισμούς και τις αγωνίες της τοπικής 
κοινωνίας και του αγροτικού κόσμου. 
Συμφώνησαν όλοι ότι το μεγαλύτερο 
πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο αγρο-
τικός κόσμος είναι το ζήτημα της δια-
χείρισης των υδάτινων πόρων για άρ-
δευση, αλλά και η αναδιάρθρωση των 

ΨΥΛΛΑΣ Άγιος Ιωάννης, Βέλο Κορινθίας
τηλ. 2742035333

Νέα μοντέλα - φανταστικές προσφορές - έως και 7ετη χρηματοδότηση
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Προσχηματικά και 
αναποτελεσματικά τα μέτρα 

για τους αγρότες

καλλιεργειών, η ολοκλήρωση του 
φράγματος του Ασωπού, η εφαρμογή 
πρακτικών ορθής γεωργίας, η ενημέ-
ρωση και εκπαίδευση των αγροτών, 
οι αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ, κ.ά. 

Στη συνέχεια στο Δημοτικό Θέα-
τρο Κιάτου, ο Πέτρος Κόκκαλης αρ-
χικά και ο Σταύρος Αραχωβίτης στη 
συνέχεια ανέλυσαν διεξοδικά με τη 
συμμετοχή, τις ερωτήσεις και τους 
προβληματισμούς του κοινού, τα 
αγροτικά προβλήματα στην Κορινθία 
και τις προκλήσεις του μέλλοντος για 
την ελληνική γεωργία.

Από τους αγρότες όλων των ηλικι-
ών που βρέθηκαν στο κοινό, εκφρά-
στηκε η ανησυχία και αγωνία για την 
απαξίωση της κορινθιακής σταφίδας, 
τα προβλήματα που έχουν παρουσι-
αστεί στην ελαιοπαραγωγή και στην 
ελαιοκομία, τα σοβαρά ζητήματα της 
κτηνοτροφίας, τις παγίδες και τις ευ-
καιρίες στη νέα ΚΑΠ, ακόμη και για το 
τι επιφυλάσσει το Ταμείο Ανάκαμψης 

για το μέλλον του πρωτογενούς τομέα 
στη χώρα μας. 

Στην παρέμβασή του ο βουλευτής 
Κορινθίας Γιώργος Ψυχογιός ανα-
φέρθηκε στις ενέργειες που έχουν γί-
νει ώστε τα καυτά αγροτικά ζητήματα 
να έρθουν στην Βουλή, με επίκαιρες 
ερωτήσεις και αναφορές, ενώ υπο-
γράμμισε την κοινή παραδοχή πως 
ό,τι όταν πλήττεται ο αγροτικός κό-
σμος πλήττεται συνολικά όλη η οικο-
νομία, τοπική ή εθνική. 

Στην Κορινθία η Ολυμπία 
Τελιγιορίδου

Επίσκεψη στην Κορινθία θα πραγ-
ματοποιήσει η Ολυμπία Τελιγιορίδου, 
Βουλευτής Καστοριάς ΣΥΡΙΖΑ πρ. 
Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων, την Τετάρτη 2 Μαρτίου 
το απόγευμα. Το πρόγραμμα της κας 
Τελιγιορίδου περιλαμβάνει επίσκεψη 
σε αγροτικοκτηνοτροφικές μονάδες 
στο Στεφάνι, στο Σπαθοβούνι, στη Νε-
μέα και στο Χιλιομόδι. 

Η κυβέρνηση της ΝΔ μπροστά 
στον ξεσηκωμό των αγροτών ενάντια 
στην αντιλαϊκή πολιτική της, εκτός 
του γεγονότος, ότι έστειλε  τα ΜΑΤ 
για να αντιμετωπίσει τους ¨εχθρούς¨ 
που μάχονται για την επιβίωση των 
οικογενειών τους, ανακοίνωσε και 
κάποια μέτρα στήριξης του πρωτο-
γενή τομέα, για επικοινωνιακούς και 
μόνο λόγους.

Και πως αλλιώς, αφού για πρώτη 
φορά έχουμε υπουργό Αγροτικής 
Ανάπτυξης που δεν ξέρει πόσο είναι 
ο ΦΠΑ στα λιπάσματα, δείγμα του 
ενδιαφέροντος της κυβέρνησης για 
τους αγρότες.

Ανακοίνωσαν επίσης, επιδότηση 
της ρήτρας αναπροσαρμογής, σε πε-
ριόδους όμως που υπάρχει περιορι-
σμός της αγροτικής δραστηριότητας 
(πχ άρδευση). Μέτρο με ημερομηνία 
λήξης, άσχετα με το πότε και αν θα 
λήξει το ράλι τιμών στο ρεύμα.

Γιατί επιδοτούν με 7% τους κτηνο-
τρόφους μόνο για το πρώτο τρίμηνο 
του 2022; Οι ζωοτροφές έχουν πάρει 
τον ανήφορο από το καλοκαίρι του 
2021 και φαίνεται ότι θα τον συνεχί-
σουν για καιρό.  Κόστος 30 εκατομ-
μύρια για την κυβέρνηση,τη στιγμή 
που η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ είχε 
στηρίξει την κτηνοτροφία με 44 εκα-
τομμύρια, χωρίς να υπάρχει κρίση 
ακρίβειας.

Πόσο εκτιμούν ότι θα βοηθήσει το 
μεταφορικό ισοδύναμο τους κτηνο-
τρόφους της νησιωτικής χώρας που 
αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήμα-
τα κόστους;

Πόσες φορές θα εξαγγείλουν ακό-
μα, την επιστροφή του ΕΦΚ στο πε-

τρέλαιο και γιατί για μερίδα μόνο των 
αγροτών και όχι για όλους; Μέτρο 
που είχε σχεδιαστεί και εξαγγελθεί 
να δίνεται από το 2020, από την προ-
ηγούμενη κυβέρνηση.

Δυστυχώς για άλλη μια φορά η κυ-
βέρνηση της ΝΔ, με εξόφθαλμα προ-
σχηματικό τρόπο, εξαγγέλλει μέτρα 
απλώς για να γλυτώσει τη φθορά από 
τις αγροτικές κινητοποιήσεις. Εάν οι 
αγρότες είχαν τηλεοπτικό κανάλι, 
σίγουρα πιο πολλά χρήματα θα τους 
είχε δώσει η κυβέρνηση της ΝΔ.

Κλεισμένοι στο γυάλινο πύργο 
της εικονικής πραγματικότητας που 
έχουν κατασκευάσει τα ΜΜΕ, δεν 
μπορούν να κατανοήσουν τη κατά-
σταση που βιώνουν οι άνθρωποι του 
μόχθου και να λάβουν ουσιαστικά 
μέτρα στήριξης τους, ώστε να μπο-
ρούν να συνεχίσουν να παράγουν. 
Έστω και τώρα ας καταλάβουν ότι οι 
αγρότες δεν τρώνε σανό. Ο τρόπος 
αυτός άσκησης κυβερνητικής πολιτι-
κής τους κάνει ακόμα πιο επικίνδυ-
νους και πρέπει να φύγουν μια ώρα 
αρχύτερα.

Τμήμα Αγροτικής Πολιτικής  
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ



Επιμελητήριο Κορινθίας: Νέα προγράμματα 
Ενίσχυσης Επιχειρήσεων
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Αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και βιολογική γεωργία σε δύο 
προτεινόμενες δράσεις

Δ ύο νέα προγράμματα για τη χρηματοδό-
τηση δράσεων σχετικών με την αυτοαπα-
σχόληση, την επιχειρηματικότητα και την 
βιολογική γεωργία τρέχουν σύμφωνα με 

ανακοίνωση του Επιμελητηρίου Κορινθίας. Ανα-
λυτικά αφορούν: 

Δράση 8.iii: “Αυτοαπασχόληση, 
επιχειρηματικότητα και 
δημιουργία νέων επιχειρήσεων, 
και ειδικά καινοτόμων πολύ 
μικρών, μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων”.
Αναφέρεται στην υποστήριξη ανέρ-
γων για την έναρξη της άσκησης 
επαγγελματικής δραστηριότητας σε αυ-
τοτελή επαγγελματικό χώρο. Οι επιλέξιμοι 
τομείς δραστηριότητας των επιχειρήσεων (ΚΑΔ) 
θα προσδιορίζονται στην αντίστοιχη Πρόσκληση.
Δικαιούχοι: Άνεργοι που στο πλαίσιο της παρούσας 
πρόσκλησης θα ιδρύσουν νέα επιχείρηση (ατομική 
επιχείρηση/νομικό πρόσωπο)
Συνολική Δημόσια Δαπάνη:  5.000.000,00€.
Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων: κατ’ αποκοπή 
επιχορηγούμενου ποσού ύψους 14.800,00 ευρώ.
Διάρκεια υλοποίησης:  12 μήνες
Ποσοστό χρηματοδότησης : Έως 100% δημόσια 
δαπάνη με εφαρμογή του Κανονισμού για τις ενι-
σχύσεις ήσσονος σημασίας (ΕΚ 1407/2013).
Ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής: από 
02/03/2022 και ώρα 13:00, έως και την καταλη-
κτική ημερομηνία 06/05/2022 και ώρα 15:00 στο 
Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων 
(https://www.ependyseis.gr/mis)

Μέτρο 11 "Βιολογική γεωργία - Μετατροπή 
σε βιολογικές πρακτικές"

Ενισχύσεις για τη μετατροπή και τη διατήρηση 
σε βιολογικές πρακτικές στη γεωργία και στην 
κτηνοτροφία.
Στόχοι του Μέτρου 11 «Βιολογική γεωργία»: Το 
Μέτρο 11 «Βιολογική γεωργία» έχει στόχο να 
προσφέρει δημόσια αγαθά που συμβάλλουν στη 

προστασία του περιβάλλοντος και την καλή 
διαβίωση των ζώων.

Δικαιούχοι: Όλα τα ενδιαφερόμενα 
φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ομάδες 
φυσικών ή νομικών προσώπων, τα 
οποία είναι ενεργοί γεωργοί, σύμ-
φωνα με το άρθρο 3 της υπ’ αριθμ. 

104/7056/21-1-2015 (ΦΕΚ 147/
Β’/22-1-2015) απόφασης «Εθνικές 

επιλογές, διοικητικά μέτρα και διαδικα-
σίες εφαρμογής των άμεσων ενισχύσεων κατ’ 

εκτέλεση του Καν.(ΕΕ) 1307/2013 και του Καν. 
(ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου», όπως ισχύει.
Είδος ενίσχυσης: Επιχορήγηση / Επιδότηση
Τι χρηματοδοτείται: Το ύψος ενίσχυσης περιγρά-
φεται αναλυτικά για κάθε δράση στο τεύχος της 
Προκήρυξης (1.9 Ύψος ενίσχυσης).
Προϋπολογισμός: € 490.000.000
Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα
Περίοδος υποβολής: από 25/2/2022 έως 
31/3/2022
Αιτήσεις: Οι αιτήσεις υποβάλλονται προς τον 
ΕΦΔ, ηλεκτρονικά αίτηση στήριξης, μέσω 
του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ). Η εγ-
γραφή στο εν λόγω σύστημα γίνεται στον 
ιστότοπο https://registration.dikaiomata.gr/
user_registration και η επεξεργασία των αιτή-
σεων, στον ιστότοπο https://p2.dikaiomata.gr/
Organics16/.

Συνάντηση στην Π.Ε. 
Κορινθίας με τον 
πρόεδρο και τον γ.γ. του 
Επιμελητηρίου

Συνάντηση είχε την Παρασκευή 25 Φεβρου-
αρίου η αντιπεριφερειάρχης Κορινθίας 

Αθηνά Κόρκα, με τον πρόεδρο και τον γενικό 
γραμματέα του Επιμελητηρίου Κορινθίας 
Παναγιώτη Λουζιώτη και Δημήτρη Σουφρίλα 
αντίστοιχα. Στην διάρκεια της συνάντησης -πα-
ρουσία του αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης και 
Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Χάρη Βυτινιώτη 
και του περιφερειακού συμβούλου Γιώργου 
Οικονόμου- συζητήθηκαν θέματα που απασχο-
λούν τον επιχειρηματικό κόσμο, καθώς και η 
συνέχιση της συνεργασίας μεταξύ της Περιφέ-
ρειας Πελοποννήσου και του Επιμελητηρίου 
Κορινθίας, όπως και οι δράσεις στο πλαίσιο του 
ΕΣΠΑ που αφορούν σε επιχειρήσεις.

Σεμινάριο Ηλεκτρονικά 
Βιβλία - My Data
Ο Σύλλογος Οικονομολόγων-Λογιστών Ν. 
Κορινθίας συνδιοργανώνει με το Επιμελητήριο 
Κορινθίας επίκαιρο Φορολογικό Σεμινάριο 
με θέμα‘’Ηλεκτρονικά βιβλία – My Data’’ την 
Τρίτη 8 Μαρτίου 2022 και ώρα: 16:00μ.μ. με 
εισηγητή τον κ. Γ. Κορομηλά – φοροτεχνικό 
και εισηγητή σεμιναρίων, στο Επιμελητήριο 
Κορινθίας. Όσοι ενδιαφέρονται καλούνται να το 
δηλώσουν στην ακόλουθη φόρμα:
 https://forms.gle/t8cV6h2DaEfX72a18 

Σεμινάρια για Τεχνικούς 
Ασφαλείας
Το Επιμελητήριο Κορινθίας ξεκινά την υλο-
ποίηση των επιμορφωτικών προγραμμάτων 
για Τεχνικούς Ασφαλείας για το 2022.
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, 
κάθε εργοδότης που απασχολεί προσωπικό 
οφείλει να έχει Τεχνικό Ασφαλείας στην επι-
χείρησή του. Βέβαια το πρόγραμμα μπορεί 
να το παρακολουθήσει και κάποιος που δεν 
έχει προσωπικό. Το Επιμελητήριο Κορινθίας 
δίνει τη δυνατότητα, σε όσους επιθυμούν, 
να επιμορφωθούν και να ασκούν οι ίδιοι τα 
καθήκοντα του Τεχνικού Ασφαλείας στην 
επιχείρησή τους. Διαφορετικά είναι απαραί-
τητο να προσλάβουν εξωτερικό συνεργάτη 
για όσο διάστημα απασχολούν προσωπικό.
Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινω-
νήστε στο (27410 24464 (913), κα. Κική 
Τσελέπη).
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Δυναμική παρουσία του Επιμελητηρίου Κορινθίας  
στην 8η EXPOTROF

ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ - ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ
• ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ • ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ • ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ

• PARK PILOT • ΓΡΥΛΟΙ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ • ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ
ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ

κιν. 6948 104163-65, fax:211 7702882
ΠΟΥΛΙΤΣΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ - e-mail: drososservice@gmail.com

gnomipoliton@gmail.com
gnomipoliton.com

Εκδότρια - Ιδιοκτήτρια - Υπεύθυνη σύμφωνα με το νόμο:  
Γιώτα Αθανασούλη-Βαλασοπούλου [τηλ. 6974 583005]

Δ/νση: Οδ. Ανδρούτσου 17, Ζευγολατιό, 20001

Τηλ. επικ.: 6972-322441 [Χρήστος Βαλασόπουλος]

Τα ενυπόγραφα άρθρα δεν εκφράζουν θέσεις της εφημερίδας

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

Ιατρείο Αθήνας
Τιµ. Βάσσου 10, Αθήνα
210 6432630

Ιατρείο Κορίνθου
Νοταρά 79, 2ος όροφοςΝοταρά 79, 2ος όροφος
Κόρινθος   27410 51177 Κόρινθος   27410 51177 
κιν. 6974 446115κιν. 6974 446115  ISSN: 2732-7973

Μ ε μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η 
8η Expotrof – the Greek Fine Food 
Exhibition 2022 για το Επιμελητήριο Κο-

ρινθίας. Πλήθος κόσμου και επαγγελματιών στα-
μάτησαν στα περίπτερα των εκθετών του Επιμελη-
τηρίου Κορινθίας για να δοκιμάσουν τα Κορινθιακά 
προϊόντα και να ενημερωθούν.

Ανάμεσα στις 270 εταιρείες και επαγγελματίες 
που συμμετείχαν από όλη την Ελλάδα, ήταν και 12 

Κορινθιακές επιχειρήσεις (10 με το περίπτερο του 
Επιμελητηρίου Κορινθίας και 2 αυτόνομα) προ-
βάλλοντας την Κορινθία μας και τα προϊόντα της. 
Μπορείτε εδώ να βρείτε αναλυτικά τους εκθέτες: 
https://bit.ly/3H9SPhd 

Όσον αφορά τον απολογισμό της έκθεσης, το 
πρόσημο της έκθεσης ήταν θετικό καθώς σύμ-
φωνα με τους εκθέτες η προσέλευση του κόσμου 
ήταν ικανοποιητική και οι επισκέψεις των επαγ-

γελματιών πιο στοχευμένες.  
Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κορινθίας, κος 

Παναγιώτης Λουζιώτης μαζί με εκπροσώπους της 
Διοικητικής Επιτροπής επισκέφθηκε τα περίπτερα 
των εκθετών και τους ευχαρίστησε για την συμ-
μετοχή. 

Ο κος Λουζιώτης δεσμεύτηκε ότι η παρουσία 
του Επιμελητηρίου Κορινθίας θα είναι ακόμα πιο 
δυναμική στις επόμενες εκθέσεις. 



Μετά από την αδράνεια που επέβαλε η πανδημία, 
δυναμική επανεκκίνηση...

Ο Σπύρος Σβερκούνος Φυσικός, με Μεταπτυχια-
κό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στην Αστροφυσική, 

συνεχίζει την προετοιμασία των νεαρών μελών 
της Ομάδας, που ενδιαφέρονται να πάρουν μέρος 
στον ετήσιο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό 
Αστρονομίας & Διαστημικής.

Τακτικά βίντεο με ασκήσεις προετοιμασίας και 
θέματα προηγουμένων ετών θα στηρίζουν τις προ-
σπάθειες των μαθητών, οι οποίοι θα έχουν επίσης 
την ευκαιρία να υποβάλουν ερωτήσεις ή απορίες σε 
διαδικτυακές συναντήσεις.

Τις επόμενες εβδομάδες ακολουθεί αστρονομική 
και διαστημική επικαιρότητα με σημαντικά γεγονότα, 
live ουρανογραφία, διαδικτυακές συναντήσεις και 
ζωντανές συνδέσεις με καλεσμένους, επιστήμονες 
του χώρου του διαστήματος.

Καλωσορίζουμε τα νέα μέλη της ομάδας,
Γιάννο Σταυρόπουλο , Ηλεκτρολόγο Μηχανικό 

Πολυτεχνείου Πατρών,
 Σοφία Λιαποπούλου και Αλέξη Τσετσώνη, φοι-

τητές του Φυσικού που θα συμβάλλουν στην επίτευ-
ξη του προγράμματος.

Ιδιαίτερο όμως καλωσόρισμα, επιφυλάσσουμε για 
την

 Δρ. Όλγα Ε. Μαλανδράκη , Κύρια Ερευνήτρια 
Φυσικής Διαστήματος στο Εθνικό Αστεροσκοπείο 
Αθηνών, στο Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσι-
κής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπη-
σης.

 Είναι η πρώτη Ελληνίδα που εργάστηκε ως ερευ-
νήτρια στην Ευρωπαική Διαστημική Υπηρεσία (ESA) 
στην Ολλανδία. Από το 2014 είναι Πρόεδρος της Δι-
οικούσας Επιτροπής του Τοπικού Δικτύου των Βαλ-
κανίων, της Βαλτικής και Μαύρης Θάλασσας για το 
Διαστημικό Καιρό, που απαρτίζεται από 12 χώρες.

Είναι Πρόεδρος του Τμήματος Επιστημών Ηλίου-
Γης της Ευρωπαικής Γεωφυσικής Ένωσης, μιά διά-
κριση που για πρώτη φορά κατέχει επιστήμονας από 
ερευνητικό ίδρυμα της Ελλάδας.

 Η NASA επέλεξε ως πρώτη προτεραιότητα διε-
θνώς τα εργαλεία πρόγνωσης Διαστημικού Καιρού 
HESPERIA, που αναπτύχθηκαν από το ομώνυμο 
πρόγραμμα HORIZON 2020 που η Δρ. Μαλανδράκη 

έχει συντονίσει, για την προετοιμασία επανδρωμέ-
νης αποστολής στο φεγγάρι και τον πλανήτη Άρη.

Μείνετε συντονισμένοι μαζί μας.
Με το πέρας των εργασιών που βρίσκονται σε 

εξέλιξη, ο Δήμος Κορινθίων, θα δώσει το χώρο 
του Αστεροσκοπείου Στεφανίου στο κοινό και θα 
ανακοινωθούν επιπλέον δράσεις.     

                                               
Η Ομάδα Αστρονομίας Κορίνθου

H Ομάδα Αστρονομίας ιδρύθηκε από τη Δημοτική 
Βιβλιοθήκη Κορίνθου το Δεκέμβριο του 2013 στα 
πλαίσια του προγράμματος «Future Library» του 
Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.

Σκοπό έχει την απλούστευση εννοιών και τη δι-

άδοση της αστρονομίας, της αστροφυσικής και των 
επιστημών του διαστήματος. Για την επίτευξη των 
στόχων αυτών διοργανώνει σε συστηματική βάση 
ομιλίες, επιμορφωτικές παρουσιάσεις, ουράνιες 
παρατηρήσεις, προγράμματα για σχολικές ομάδες, 
καθώς και εκπαιδευτικές εκδρομές.

Μέλος της Ομάδας μπορεί να γίνει οποιοσδήπο-
τε ενδιαφέρεται για την αστρονομία, ανεξαρτήτως 
του βάθους της σχετικής του γνώσης. Εάν επιθυ-
μείτε να γίνετε μέλος της Ομάδας και να λαμβάνετε 
ειδοποιήσεις για τις μελλοντικές μας εκδηλώσεις, 
μπορείτε να στείλετε τα στοιχεία σας (Ονοματεπώνυ-
μο, Email) στο astronomiakorinthou@gmail.com.                                                                                                                   
Οι εκδηλώσεις της Ομάδας (εκτός ειδικών περιπτώ-
σεων) είναι ελεύθερες και ανοιχτές σε όλο το κοινό.

ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
Βάλια Γιαννακάκη - Πολυτεχνείο Πατρών, ερασι-

τέχνης αστρονόμος
Νίκος Δασκαλόπουλος - μαθηματικός, ερασιτέ-

χνης αστρονόμος
Χάρης Καμπάνης - Ιδρυτής και τ.Πρόεδρος της 

Ελληνικής Αστρονομικής Ένωσης 
Φωτεινή Λύκου - Αστροφυσικός, Ινστιτούτο 

Αστροφυσικής Πανεπιστημίου Βιέννης
Αντώνης Παπαντωνίου - Πρόεδρος Μορφωτικού 

& Εκπολιτιστικού Συλλόγου Στεφανίου Κορινθίας 
(Αστεροσκοπείο Στεφανίου)

Ράνια Σαζακλή – μέλος του Δ.Σ. του ΚΕ.Π.Α.Π., 
υπεύθυνη προγραμμάτων Δημοτικής Βιβλιοθήκης 
Κορίνθου

Σπύρος Σβερκούνος - φυσικός, ΜΔΕ αστροφυσι-
κής

Βασίλης Χρισταράς - μαθηματικός
Peter Van der Wal - διδάκτωρ Εφαρμοσμένης 

Φυσικής με ειδίκευση στην Αστρονομία
ΝΕΑ ΜΕΛΗ : Δρ. Όλγα Ε. Μαλανδράκη - Σοφία 

Λιαποπούλου,  Φυσικό ΑΠΘ - Γιάννος Σταυρό-
πουλος,  Πολυτεχνείο Πατρών - Αλέξης Τσερώνης,  
Φυσικό Πατρών

*  α Πηγάσου ή Μαρκάβ ή αραβικά Μαρκάμπ 
(Markab), δηλαδή «το Σαμάρι του Αλόγου», που 

αναφέρεται στο φτερωτό άλογο της μυθολογίας, τον 
Πήγασο και είναι η διαίτερη ονομασία του αστερα 
α (άλφα), ένα από τα 4 άστρα που σχηματίζουν το 

μεγάλο «Τετράπλευρο του Πηγάσου».
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Γνώμη Πολιτισμός - Βιβλίο

Δυναμική επανεκκίνηση προς τα άστρα
αΠηγάσου*: Ομάδα Αστρονομίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κορίνθου

Τις επόμενες εβδομάδες ακολουθεί αστρονομική και διαστημική επικαιρότητα με σημαντικά γεγονότα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΜΑΡΜΑΡΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ
ΘΑΝΑΣΕΝΑΡΗΣ

Μουσών 14,
Βέλο Κορινθίας

Mάρµαρα • γρανίτες
φυσικά πετρώµατα

% 2742 033260
6945 435411
 6947 099281replayctt@gmail.com
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- Ακοολογικός έλεγχος
παίδων & ενηλίκων 

- Εκτίμηση εμβοών (βουητά)
και ροχαλητού

- Έλεγχος λαβυρινθικής
λειτουργίας (Ίλιγγος/Ζάλη)

- Ενδοσκοπικός έλεγχος
ρινός, φάρυγγα, λάρυγγα
και ώτων 

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Γράφει η  ΛΙΤΣΑ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΛ. ΤΖΙΤΖΙΚΑΚΗΣ
ΑΝΕΜΟΓΕΡΤΟΣ   
Κατηγορία: Ελληνική Λογοτεχνία
ISBN 9789603820697
Αριθμός σελίδων: 368
Έτος έκδοσης: 2021

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ
Ο Ανεμόγερτος είναι ένα μυθιστόρημα 

γεμάτο τρυφερότητα που, άλλοτε κωμικά 
και άλλοτε τραγικά, εξιστορεί τον αγώνα 
ενός ανθρώπου να αναμετρηθεί με την 
αδικία, να ζυγίσει τις δυνάμεις του και να 
προχωρήσει τη ζωή του. Αποτελεί κατα-
γραφή βασισμένη σε πραγματικά γεγο-
νότα και μιλάει για την παγίδα των προσ-
δοκιών, τις συνέπειες ενός κρυμμένου 
τραύματος και τη διατήρηση της ελπίδας.

Ο ήρωας αυτού του βιβλίου είναι ένας 
άνθρωπος που βίωσε την απώλεια και 
την ολοκληρωτική καταστροφή των 
ονείρων του. Όταν συνέβη αυτό, ανα-
γκάστηκε να αποδεχτεί την ήττα του –
κάτι που θα μπορούσε να τον τρελάνει 
και εν μέρει το κατάφερε–, ενώ υπομέ-
νοντας τον πόνο του, κατέφυγε σε μια 
άλλη πραγματικότητα ώστε να μπορέσει 
να ζήσει. Στην πορεία, αναμετρήθηκε με 
δεκάδες ατυχίες που του συνέβησαν, 
γνώρισε απίθανους τύπους (φίλους μα 
και εχθρούς) και όλο αυτό τον δίδαξε 
πώς να διαχειριστεί τον εαυτό του, το 
τραύμα του, τις αλλεπάλληλες κρίσεις 
πανικού και την κατάθλιψη.

Ένα βιβλίο που εξυμνεί τη ζωή και μιλά 
για όλες εκείνες τις φορές που αδικού-
μαστε, γονατίζουμε, και σηκωνόμαστε 
πάλι στα πόδια μας ώστε να κερδίσουμε 
μια επόμενη μάχη.

Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΜΑΣ
Η πένα του κυρίου Τζιτζικάκη σε αυτό 

το ρεαλιστικό, θα έλεγα, μυθιστόρημα, 
είναι καλύτερη από κάθε άλλη φορά. 
Όχι απλώς εκφράζει αμεσότητα, αλλά 
έχει κανείς την αίσθηση πως βρίσκεται 
ο ίδιος απέναντί μας και ακούμε την ίδια 
του τη φωνή να μας διηγείται όλα αυτά. 
Το γεγονός πως μπορεί αρκετές φορές 

και καταφέρνει να αυτοσαρ-
κάζεται, είναι πραγματικά 
αξιοθαύμαστο.

Δεν παραδίδει μόνο ένα 
μάθημα ζωής, απλώνει 
μπροστά μας την ίδια τη ζωή, 
τη σημερινή ελληνική πραγ-
ματικότητα. Πολύ πιθανόν 
μερικοί από σας να αναρω-
τηθούν, μα γιατί να γράψει 
κάτι τόσο προσωπικό, όπως 
τον «Ανεμόγερτο»; 

Ο λαός μας δε λέει «Μοιρασμένη χαρά 
είναι διπλή χαρά, και η μοιρασμένη στε-
ναχώρια είναι μισή στενοχώρια»; Πολύ 
σοφός ο λαός μας, αλλά γιατί πρέπει να 
φτάνουμε στη πολυθρόνα του ψυχολό-
γου για να το διαπιστώσουμε αυτό;

Πόσοι από μας έχουμε τα κότσια να 
πετάξουμε τις παρωπίδες μας, να καθί-
σουμε απέναντί μας, στη πολυθρόνα του 
ψυχολόγου τον εαυτό μας και να κάνου-
με – όχι αυτοκριτική, η λέξη αυτή μπορεί 
να θεωρηθεί  ισοπεδωτική – μια σωστή 
αυτοαξιολόγηση των πεπραγμένων μας;

Και γιατί να φοβόμαστε να είμαστε 
ειλικρινής με τον εαυτό μας; Άνθρωποι 
είμαστε, λάθη κάνουμε, ήττες βιώνου-
με, αρκεί να τα συνειδητοποιούμε, να 
τα παραδεχόμαστε και να μπορούμε, με 
αξιοπρέπεια, να διορθώσουμε ό,τι φταί-
ει, γιατί μπορεί να φταίμε κι εμείς. Αν μη 
τι άλλο μας αξίζει να γίνουμε καλύτεροι 
άνθρωποι, και να πάψουμε να είμαστε 
ελαστικοί με τον εαυτό μας και αυστηροί 
με τους άλλους.

Αν το καλοσκεφτούμε, πόσο όμοια ή 
έστω παρόμοια προβλήματα μπορεί να 
αντιμετωπίζουμε κι εμείς. Και ποιος δεν 
έχει αντιμετωπίσει, έστω και μια φορά 
στη ζωή του, μια κρίση πανικού ή μια 
κρίση άγχους; Και τα ψυχοσωματικά νο-
σήματα νομίζω πως είναι πολύ γνωστά 
σε όλους μας. Κακά τα ψέματα, κανείς 
μας δεν τρέχει στην ουσία, και μάλιστα 
τέτοια εποχή, ξένοιαστος και ευτυχισμέ-
νος σε καταπράσινα λιβάδια.

Δεν είναι ένα απλό βιβλίο, και δεν πρέ-
πει σε καμία περίπτωση να αντιμετωπι-
στεί σαν ένα απλό μυθιστόρημα. Περιέχει 

μπόλικο υλικό για 
προβληματισμό. 
Αξίζει να ανατρέ-
ξει κανείς σε αυτό 
παραπάνω από μια 
φορά. 

Η ζωή είναι 
σκληρή αλλά και 
γλυκιά συνάμα. 
Οι δυσκολίες της 
ζωής είναι σαν το 

φύσημα του ανέμου που προσπαθεί να 
μας λυγίσει, να μας σπάσει. Για να μην 
συμβεί κάτι τέτοιο, και να παραμείνουμε 
απλά και μόνο «ανεμόγερτοι», πρέπει να 
δούμε τις δυσκολίες κατάματα, να βρού-
με τη δύναμη να τις αντιμετωπίσουμε με 
το κεφάλι ψηλά και με αισιοδοξία. Γιατί 
τελικά τη δύναμη την έχουμε όλοι μας 
μέσα μας. Μένει να την ανακαλύψουμε.

Κύριε Τζιτζικάκη, σας ευχαριστούμε 
που αλήθειες σας γίνονται αφορμή να 
ανακαλύψουμε τη δική μας.

Λίγα λόγια για τον συγγραφέα
Ο Γεώργιος Ελ. Τζιτζικάκης γεννήθηκε 

το 1981, ζει στην Αθήνα και κατάγεται από 
τα Χανιά. Έχει σπουδάσει Διοίκηση Επιχει-
ρήσεων και Δημόσιες Σχέσεις, από το 2008 
κατέχει τον τίτλο του Reiki Therapist of Usui 
System of Natural Healing, και έχει δρα-
στηριοποιηθεί επαγγελματικά στον χώρο της 
Καλλιτεχνικής Βιβλιοδεσίας.

Η ενασχόλησή του με τη συγγραφή ξεκινά 
από τα εφηβικά του χρόνια. Στα δεκαεπτά 
του κερδίζει βραβείο από την Πανελλήνια 
Ένωση Λογοτεχνών για το διήγημά του «Ο 
Ζητιάνος» και εκδίδεται το πρώτο του βιβλίο 
με τίτλο «Σιωπή… η δυνατότερη κραυγή…» 
Έκτοτε, έχει γράψει μυθιστορήματα, συλλο-
γές διηγημάτων, θεατρικά έργα, παραμύθια 
και στίχους για τραγούδια.

Συνεργάζεται με εκδοτικούς οίκους της 
Ελλάδας ως αξιολογητής κειμένων και 
σύμβουλος εκδόσεων και αρθρογραφεί για 
θέματα που αφορούν στη λογοτεχνία, τη 
μουσική και το θέατρο, ενώ επί σειρά ετών 
έχει ασχοληθεί με την παραγωγή μουσικών 
εκπομπών στο ραδιόφωνο.

Το 2015 και 2016, τα μυθιστορήματα «Τ’ 
αηδονιού το δάκρυ» και «Ένα δράμι δύνα-
μης» ψηφίστηκαν από τους αναγνώστες 
στα Βραβεία Βιβλίου Public και κατέκτησαν 
το καθένα από μια θέση ανάμεσα στα δέκα 
επικρατέστερα στις κατηγορίες «Ελληνικό 
Μυθιστόρημα» και «Ηρωίδα Έμπνευση».

Ο «Ανεμόγερτος» είναι το ένατο βιβλίο 
του συγγραφέα και αποτελεί ένα auto-fiction 
μυθιστόρημα, βασισμένο σε πραγματικές 
εμπειρίες, η καταγραφή του οποίου αποτέ-
λεσε για τον ίδιο ένα πρότυπο θεραπευτικό 
πείραμα.

ΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ
Να γελάτε δυνατά να σπάνε τα άσχημα.
 Να ρισκάρετε για τα απίθανα.
Να ζείτε τις στιγμές πριν αυτές τελειώσουν.
Να μη μένετε στο σκοτάδι, να ψάχνετε το 
φως.  Πάντα υπάρχει μια χαραμάδα για το 
καλύτερο!

Βιβλίο
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ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΓΗΡΟΚΟΜΟΙ, ΟΙΚΙΑΚΕΣ 
ΒΟΗΘΟΙ, ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ, BABYSITTER 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ 
Τηλ. 6940 699559

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

ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 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 • 

Βλάσιος Ιωαν. Μπάρτζης
Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος

ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΚΟ 
ΙΑΤΡΕΙΟ

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

| |

|

| 

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

- Αντιµετώπιση ιλίγγου θέσεως
Ενδοσκοπικός έλεγχος ώτων, ρινός, 

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

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



Μεγαέλαιον ΜΟΝΑ∆Α
ΕΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥ

ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΗΛ. 27420 32391

η επόμενη μέρα 
του ελαιόλαδου

Ευχαριστούμε
τους πελάτες που μας 

εμπιστεύθηκαν
τη φετινή 

ελαιοκομική περίοδο. 
Καλή καλλιέργεια για 

μια παραγωγική και 
δυναμική χρονιά!


