
Γινόμαστε ένα 
για την υποστήριξη 

Kαθημερινά (εργάσιμες ημέρες) από 11 έως 21 Μαρτίου 8.00 έως 15.00

των συνανθρώπων μας – θυμάτων 
της εισβολής στην Ουκρανία 

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου, σε συνεργασία με Ιατρικούς, 

Φαρμακευτικούς, Οδοντιατρικούς Συλλόγους συλλέγει 

στα Διοικητήρια των 5 Περιφερειακών Ενοτήτων 

φαρμακευτικό και υγειονομικό υλικό για 

την υποστήριξη των συνανθρώπων μας που δοκιμάζονται 

στον πόλεμο της Ουκρανίας. 
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Ξεκίνησε από 
την Κόρινθο η “φλόγα 
της Επανάστασης” 
Παρουσιάστηκε το ντοκιμαντέρ 
του Μανούσου Μανουσάκη
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Νέα Χρηματοδότηση για Υδρευτικά Έργα πέτυχε ο ΣταματόπουλοςΝέα Χρηματοδότηση για Υδρευτικά Έργα πέτυχε ο Σταματόπουλος

ΔΉΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ:

Επίσκεψη Ταγαρά 
στον Αννίβα
Τι συζήτησαν - Ποια έργα 
δρομολογούνται

■■  σελ.  σελ.  99

ΔΉΜΟΣ 
ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΉΣ
Κοντά στους Μελισσιώτες 
ο Σπύρος Καραβάς

ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Σύσκεψη για τον ΑΟΣΑΚ και το 
αρδευτικό πρόβληµα στην Κορινθία
Κινητοποιήσεις προετοιμάζονται 
στα χωριά της ανατολικής Βόχας  

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
Ή κορινθιακή σταφίδα,  
το ελληνικό superfood 
οδηγείται σε κατάρρευση

■ σελ.  11

■ σελ.  14

■ σελ.  5

■ σελ.  15

■ σελ.  19

ΑΚΟΜΗ:  1,7 εκατ. ευρώ για εξωτερικά δίκτυα στην Αρχαία Σικυώνα και στην παραλιακή ζώνη -  Τα έργα εντάχθηκαν στο Πρόγραμμα 
του ΥΜΕΠΕΡΑΑ και ανακοινώθηκαν από τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκο Ταγαρά

Κατατέθηκε πρόταση στη Βουλή να 
αγοραστούν οι αδιάθετες ποσότητες 
και να σταλούν ως ανθρωπιστική 
βοήθεια στην Ουκρανία
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Η σελίδα του Λέωντος...
Π λημμύρες, πυρκαγιές, χιονοθύ-

ελλές, πανδημίες, πόλεμοι, πλη-
θωρισμός, ακρίβεια, ξανά χιονιάδες…. 
Ρε μπας και είναι στ’ αλήθεια γκαντέ-
μης???

Ω ραία, δε μας έφτανε ο Σουλτάνος 
τώρα αποκτήσαμε και Τσάρο. 

Όσο για εκείνο το ‘γνωμικό’ που κυ-
κλοφορούσε και έλεγε ‘Παλιά είχαμε 
Τσάρο ενώ τώρα πουΤ…», παρακαλώ 
να μην το ξανακούσω!!!

Τ ο πρώτο πράγμα που δολοφονεί-
ται σε κάθε πόλεμο είναι η αλή-

θεια. Μετά τον αποκλεισμό των Ρωσι-
κών ΜΜΕ, προπαγάνδα και fake news 
θα δεχόμαστε μόνο από τη Δύση. Και 
στον πόλεμο στο ΙΡΑΚ δεν περάσαμε 
άσχημα με το CNN άλλωστε!!!

Λ οιπόν επαναλάβετε να το εμπε-
δώσουμε. 

Τα θύματα πολέμων και βίαιων κα-
ταστάσεων με λευκό δέρμα, γαλανά 
μάτια και είναι χριστιανοί, λέγονται 
‘πρόσφυγες’,
Τα θύματα πολέμων και βίαιων κατα-
στάσεων με σκούρο δέρμα, καστανά 
μάτια και είναι μουσουλμάνοι, λέγο-
νται ‘λάθρο’. (Γιατί όπως είπε και ένας 
σοφός γέροντας βαμβακοκαλλιερ-
γητής στο Τέξας «δεν είμαστε εμείς 
ρατσιστές κε πρόεδρε, αυτοί είναι 
μαύροι»)
Επίσης,
Οι πολύ πλούσιοι Ρώσοι, λέγονται 
‘Ολιγάρχες’,
Οι πολύ πλούσιοι Δυτικοί, λέγονται 
«Επενδυτές΄.
Ξανα-επίσης,
Η πολεμική επέμβαση της ‘Δύσης’ 
στην ‘Ανατολή’, λέγεται ‘εφαρμογή του 
διεθνούς δικαίου’,
Η πολεμική επέμβαση της ‘Ανατολής’ 
στη ‘Δύση’, λέγεται ‘παραβίαση του δι-
εθνούς δικαίου’.
Κλπ, κλπ, κλπ……!!!

Ά ντε να βάλουμε και την Ταιβάν στο 
ΝΑΤΟ, να θυμώσουν οι κινέζοι, να 

επιτεθούν στην Ταιβάν, για να έχουμε 
ποικιλία στην τηλεόραση. Μετά κάτι 
άλλο θα βρούμε να συνεχίσουμε τη 
μεταλαμπάδευση των δυτικών αξιών 
στους βαρβάρους!!!

Ε πανεξοπλίζεται η Γερμανία. Μπορεί 
να μη σημαίνει και τίποτα αλλά τις 

δύο προηγούμενες φορές που εξοπλί-
στηκε τα είδαμε τα χαΐρια της!!!

Π ολεμικό υλικό στείλαμε στην Ου-
κρανία και υπαινιχτήκαμε και αε-

ροπλάνα, εμπλεκόμενοι ανοήτως στον 
πόλεμο. Την προηγούμενη φορά που 
είχαμε αντίστοιχη έμπνευση (το 1919) 
το πληρώσαμε πολύ ακριβά (Μικρα-
σιατική καταστροφή).  
Τα παθήματα δε γίνονται μαθήματα!!!

Ν έος θρίαμβος της εξωτερικής 
μας πολιτικής. Καταφέραμε να 

κάνουμε εχθρό την Ρωσία χωρίς να 
κάνουμε φίλο την Ουκρανία. Τα συγ-
χαρητήριά μου στο μαέστρο!!!

Η Τουρκία προβλέπεται να είναι μια 
από τις κερδισμένες χώρες αυτού 

του πολέμου., σε αντίθεση με μας που 
θα ενταχθούμε στις χαμένες. 
Δεν το λέω με πικρία (ζηλεύω λιγάκι 
είναι αλήθεια) αλλά γιατί μας είχαν 
φλομώσει με τον Ερντογάν που είναι 
δήθεν απομονωμένος, που η διεθνής 
κοινότητα θα τον τιμωρήσει και άλλα 
τέτοια ωραία. Καιρός να ξεστραβω-
θούμε νομίζω!!!

Η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος 
είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή 

που θα δικαιολογούσε η αύξηση του 
πετρελαίου και του αερίου, δήλωσε 
αρμόδιος οικονομικός παράγοντας. 
Τι να κάνουμε κε παράγοντα, έτσι λει-
τουργεί ο καπιταλισμός.
Ρωτήστε και τον παππού σας το μαυ-
ραγορίτη να σας το εξηγήσει αναλυτι-
κότερα!!!

Κ όψαμε τα ρωσικά μπαλέτα ως 
αντίδραση στις ανομίες της Ρωσί-

ας και αφήνουμε τα τούρκικα σήριαλ 
σωρηδόν στην τηλεόρασή μας, παρά 
τις συνεχείς ανομίες της Τουρκίας.
Αλλά θα μου πεις τι σχέση έχουμε 
εμείς με τα μπαλέτα και τις ‘Λίμνες των 
Κύκνων’, ενώ με τα τσιφτετέλια και τα 
ιμαμ-μπαιλντί όσο να ‘ναι… Γιατί όπως 
λένε, «Βρήκε ο γύφτος τη γενιά του κι 
αναγάλλιασε η καρδιά του»!!! 

Κ λείστε τα καλοριφέρ (και ξεπα-
γιάστε) για να νικήσουμε τους 

Ρώσους, ζήτησε μεγαλόσχημος ευρω-
παίος πολιτικός. 
Εκείνο το ανέκδοτο με τον Πόντιο και 
το λεωφορείο το θυμάστε πιστεύω 
«θα βγάλω εισιτήριο για το λεωφορείο 
και θα πάω με τα πόδια, για να την 
σπάσω στον εισπράκτορα».
Ελπίζω να μη μας ζητήσουν να αυτό-
μαστιγωθούμε για να πονέσουν οι Ρώ-
σοι, αλλά που ξέρεις!!!

«Ό σοι επένδυσαν στην πολεμική 
βιομηχανία, ποτέ δεν έχα-

σαν».(Λαϊκή παροιμία)!!! 

Π ριν από λίγους μήνες ληστεύτη-
κε ένα κατάστημα στην περιοχή 

μας. Η ληστεία κράτησε αρκετά και 
έγινε λόγω θορύβων αντιληπτή από 
τους γείτονες, οι οποίοι όμως δεν ει-
δοποίησαν της αστυνομία, επειδή λέει 
φοβήθηκαν(!). Όπως έλεγαν οι αρχαίοι 
κινέζοι «ένοχος δεν είναι μόνο όποιος 
κάνει κακό, αλλά και όποιος βλέπει το 
κακό και προσπερνάει αδιάφορα».
Και μη χειρότερα!!!

Λ.Σ. (12/03/2022)

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

Τη δεκαετία του 50 μετά από ένα 
αιματοβαμμένο Β’Π.Π., κορυφώθηκε ο 

λεγόμενος ‘Ψυχρός Πόλεμος’. 
Ανάμεσα στα θύματα ο πολιτισμός, έργα 
και δημιουργοί, με μόνη την κατηγορία ότι 
λοξοκοίταζαν προς τα αριστερά.
Επειδή η δοκιμασμένη αυτή συνταγή είχε 
μεγάλη επιτυχία αποφασίστηκε να την 
εφαρμόσουμε και πάλι, με στόχο οτιδήποτε 
ρωσικό κυκλοφορεί ή έστω φιλο-ρωσικό 
ή ρωσο-συν-οδοιπορικό ή έχει ρωσική 
κατάληξη. 
Για αποφυγή μπλεξιμάτων η στήλη σας 
συμβουλεύει:
Κύκνοι: κρατείστε αποστάσεις ασφαλείας 
γιατί θυμίζουν Τσαϊκόφσκι. Όσοι τυχών 
έχετε τέτοιο κατοικίδιο να σας στείλω 
συνταγή ‘Κύκνος κρασάτος με λαζάνια’.
Εγκυκλοπαίδεια ‘LAROUSSE’: στο τζάκι 
άμεσα. Επί ‘εθνοσωτηρίου’ οι κάτοχοι του 
ύποπτου αυτού εγχειριδίου συλλαμβά-
νονταν από τα γαλλομαθή τσακάλια της 
χούντας (λα ρους = η Ρωσία, ηλίου φαει-
νότερον).
Βότκα: κομμένη, ακόμη και η Absolute που 
είναι σουηδική, γιατί τα σημερινά τσακάλια 
της ασφάλειας δεν είναι σίγουρο ότι θα 
διαβάσουν τα ψιλά γράμματα της ετικέτας.
Χαβιάρι: πλήρης αποχή. Μπορείτε να 
δοκιμάσετε αυγοτάραχο Μεσολογγίου. 
Είναι το ίδιο πολυτελές και δυσεύρετο, 

αλλά είναι εντός εθνικών πλαισίων.
Ρώσικη σαλάτα: ούτε κατά διάνοια.
Καντίνσκι: αν έχετε πίνακα του Ρώσου 
αυτού ζωγράφου ασβεστώστε τον να 
κρυφτεί. Έτσι και αλλιώς κανείς δεν τον 
καταλάβαινε.
Καποδίστριας: θεωρείται πλέον προδότης 
γιατί ήταν υπουργός του Τσάρου. Η 
ιστορική αλήθεια αποκαθίσταται.
Μόσκοβος: εκείνο το τραγουδάκι με 
το Μόσκοβο που θα φέρει το σεφέρι, 
διαγράφεται. 
Ρ20: μακριά. Η ποινή είναι άμεσος 
ευνουχισμός.
Ιε-Ρωσο-Λυμα: τελικά ο ρωσικός δάκτυλος 
έχει μολύνει ακόμη και τους ‘άγιους 
τόπους’. Προσκυνήματα τέλος.
Στο επόμενο τεύχος συμβουλές για τυχόν 
πυρηνικό πόλεμο. 
Των φρονίμων τα παιδιά….
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Νέες προσπάθειες για τις αποζημιώσεις 
των επιχειρήσεων από τον «Ζορμπά»

Δήμας και Κόρκα επιχειρούν να δώσουν λύση στο μακροχρόνιο πρόβλημα - Αντιδράσεις από 
την Οργάνωση Μελών ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Βέλου-Βόχας

Μ πορεί να έχουν περάσει 3,5 
χρόνια από την 29η Σεπτεμ-
βρίου 2018 όταν ο μεσογεια-

κός κυκλώνας «Ζορμπάς» έπληξε την 
περιοχή της βόρειας παραλιακής Κο-
ρινθίας προκαλώντας ανυπολόγιστες 
καταστροφές, αλλά οι επιχειρήσεις που 
επλήγησαν δεν έχουν αποζημιωθεί ακό-
μη! Όσο παράδοξο κι αν ακούγεται αυτό 
είναι δυστυχώς αλήθεια και οφείλεται 
κυρίως στις πολύπλοκες και χρονοβό-
ρες γραφειοκρατικές διαδικασίες που 
απαιτούνταν για την ολοκλήρωση της 
συγκέντρωσης και της αξιολόγησης των 
δικαιολογητικών που χρειάζονταν. 

Μέσα σ’ αυτά τα 3,5 χρόνια η αγωνία 
και η προσμονή των επιχειρηματιών 
να αποζημιωθούν και να καλύψουν τα 
χρηματοδοτικά κενά και τις οικονομικές 
δυσπραγίες που προκάλεσε η φυσική 
καταστροφή, δυστυχώς έγιναν βορρά 
μικροπολιτικών και μικροκομματικών 
συμφερόντων από πολιτευτές του νομού 
που διακήρυτταν ότι έλυσαν το πρόβλη-
μα, ότι ήρθε η ώρα η Κορινθία μας να 
αποζημιωθεί. 

Ωστόσο, πριν λίγες μέρες, στις 9 Μαρ-
τίου, με την πρωτοβουλία της αντιπε-
ριφερειάρχου Κορινθίας κας Αθηνάς 
Κόρκα και τη συμβολή του υφυπουργού 
Ανάπτυξης Χρίστου Δήμα, πραγματοποι-

ήθηκε μια σημαντική τηλεδιάσκεψη για 
το ζήτημα. 

Στην τηλεδιάσκεψη για την διαδικα-
σία αποζημιώσεων των πλημμυροπα-
θών του «Ζορμπά», που διοργάνωσε ο 
υφυπουργός Ανάπτυξης Χρίστος Δήμας, 
συμμετείχαν ο αρμόδιος Υφυπουργός 
Οικονομικών κ. Χρήστος Τριαντόπου-
λος, ο Γενικός Γραμματέας Οικονομικής 
Πολιτικής κ. Νίκος Κουλοχέρης, η αντι-
περιφερειάρχης Κορινθίας κα Αθηνά 
Κόρκα, ο Διευθυντής της Διεύθυνσης 
Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας 
Κορινθίας κ. Δημόπουλος και οι διευ-
θύντριες του Υπουργείου Οικονομικών 
κα Κωνσταντοπούλου και Καρρά. Εδώ 
πρέπει να θυμίσουμε ότι ενδιαφέρον για 
το θέμα έχουν δείξει και οι αντιπεριφε-
ρειάρχες Αναστάσιος Γκιολής και Χάρης 
Βυτινιώτης.

Στην τηλεδιάσκεψη υπήρξε η κοινή δι-
απίστωση ότι η συγκέντρωση των δικαι-
ολογητικών αποτελεί μια χρονοβόρα και 
γραφειοκρατική διαδικασία η οποία ολο-
κληρώθηκε επιτέλους για τις 17 πρώτες 
επιχειρήσεις του Νομού Κορινθίας, που 
είχαν πληγεί από τις πλημμύρες του Ζορ-
μπά, οι οποίες και πληρώθηκαν. Επιπλέ-
ον, για άλλες 10 επιχειρήσεις εκκρεμεί 
η πληρωμή τους, η οποία – σύμφωνα 
με όσα ανακοινώθηκαν – είναι πια θέμα 

λίγων ημερών. Τέλος, για την πληρωμή 
των υπόλοιπων επιχειρήσεων – οι οποί-
ες ειρήσθω εν παρόδω αποτελούν και 
την συντριπτική πλειοψηφία – πρέπει να 
συγκεντρωθούν κάποια επικαιροποιη-
μένα δικαιολογητικά που απαιτούνται, 
κάτι που ήδη ολοκληρώνει η Περιφέρεια 
Πελοποννήσου, όπως αναφέρθηκε και 
θα πληρωθούν σύντομα.

Στην ανάρτησή του σχετικά με το θέμα 
ο υφυπουργός Ανάπτυξης κ. Χρίστος 
Δήμας σημειώνει χαρακτηριστικά πως 
«η περίπτωση των πλημμυροπαθών 
του Ζορμπά είναι μία από τις τελευταίες 
πλημμύρες που οι αποζημιώσεις ολο-
κληρώθηκαν με το παλαιό χρονοβό-
ρο καθεστώς. Η κυβέρνηση εδώ και 2 
σχεδόν χρόνια έχει αλλάξει τον νόμο για 
να γίνονται άμεσα οι διαδικασίες απο-
ζημίωσης πλημμυροπαθών και να μη 
ταλαιπωρούνται οι πολίτες και οι επιχει-
ρήσεις. Ήδη σε αντίστοιχες μεταγενέστε-
ρες από τον Ζορμπά περιπτώσεις έχουν 
καταβληθεί οι αποζημιώσεις στους δι-
καιούχους».

Αντιδράσεις από  
τον τοπικό ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

Η δημοσιοποίηση του θέματος των 

Στηρίζουμε την 
κοινωνία στο κύμα 
ακρίβειας
Ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ_ΠΣ 
Κορινθίας κ. Γ. Ψυχογιός ήταν 
καλεσμένος στο IONIAN TV 
και στην εκπομπή «Χαμηλή 
Πτήση»,   για θέματα της 
επικαιρότητας.
Ερωτήθηκε και τοποθετήθη-
κε για το ισχυρό κύμα ακρί-
βειας που σαρώνει τη χώρα, 
τονίζοντας ότι επηρεάζει 
όλη την αλυσίδα. Φορείς και 
πολίτες γίνονται αποδέκτες 
της ακρίβειας και βρίσκονται 
σε συνεχόμενη προσπάθεια 
για να επιβιώσουν. Είμαστε 
μπροστά σε κρίση υγειονομι-
κή, οικονομική και ανθρω-
πιστική, με τις ανάγκες των 
εργαζομένων, των μικρομε-
σαίων αλλά και των νοικοκυ-
ριών να γιγαντώνονται.
Εδώ και πολλούς μήνες 
ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει κάνει 
προτάσεις για αυτή την 
κρίση, όπως για την τιμή του 
ρεύματος  και για τον Ειδικό 
Φόρο Κατανάλωσης, που 19 
ευρωπαϊκές χώρες τον έχουν 
ήδη μειώσει στα κατώτερα 
όρια, για τον αγροτικό κόσμο, 
που η ακρίβεια επηρεάζει 
την παραγωγή, αλλά και την 
επιβίωση τους, όταν στην Ευ-
ρώπη αλλά και στον κρατικό 
προϋπολογισμό υπάρχουν τα 
απαιτούμενα κονδύλια.
Στην ερώτηση για τα μέτρα με 
τα επιδόματα που πρόκειται 
να δοθούν από την κυβέρνη-
ση, ο βουλευτής , απάντησε 
πως θα στηρίξουν τα μέτρα 
αυτά, γιατί ο πολίτης έχει 
ανάγκη και από μία ασπιρί-
νη ακόμη, αλλά από αυτά 
αποκλείονται χιλιάδες άνθρω-
ποι ενώ χορηγούνται χωρίς 
αναλογικότητα και στάθμιση, 
και απαιτούνται γενναίες και 
ισχυρές παρεμβάσεις που 
θα στηρίξουν ολόκληρη την 
αλυσίδα.

Γ. ΨΥΧΟΓΙΟΣ

ΓΥΡΙΣΤΕ ΣΕΛΙΔΑ
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αποζημιώσεων προκάλεσε την αντίδραση της 
Οργάνωσης Μελών του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Βέλου-
Βόχας, που εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία 
αναφέρεται: 

«Δεν έχουμε να πούμε τίποτε, τα λένε μόνοι 
τους!

1.Μας λέει ο υπουργός ότι ‘’το παλαιό χρονο-
βόρο καθεστώς(!)’’ το άλλαξαν και εδώ και δύο(!) 
χρόνια με το καινούριο μόλις τώρα πληρώθηκαν 
οι πρώτες....17 επιχειρήσεις!

2.Μας λέει ο υπουργός ότι πήρε πρωτοβουλία 
για τις αποζημιώσεις του Ζορμπά μετά από μόλις 
τρεισήμισι χρόνια(!)

3.Μας λέει ο υπουργός ότι από μεταγενέστε-
ρες καταστροφές έχουν ήδη αποζημιωθεί κό-
σμος χάρη στην αλλαγή του νόμου. Εδώ δηλαδή 
μας λέει ότι έχουν αποζημιωθεί άλλοι μέσα σε 
λίγους μήνες, αλλά όχι οι επαγγελματίες του Δή-
μου Βέλου- Βόχας κι ας άλλαξαν τον νόμο εδώ 
και δύο χρόνια(!) ,Καμία ντροπή!

Με την σειρά μας να επισημάνουμε τη δυσά-
ρεστη έκπληξη για την διχαστική ρητορική του 
υπουργού και τα ψεύδη του.

Να επισημάνουμε επίσης την αμήχανη και 
έντρομη αντίδραση του τότε υπουργού Θεοδω-
ρικάκου σε ερώτηση του βουλευτή Σύριζα Π-Σ 
Κορινθίας Γ.Ψυχογιου.

Να επισημάνουμε επίσης τις αποκλειστικές 
και συνεχείς δηλώσεις και διαβεβαιώσεις  σε 
τοπικά ΜΜΕ της πρώην βουλεύτριας νυν συμ-
βούλου του Μητσοτάκη και του πρώην αντιπερι-
φερειάρχη που εδώ και τρία σχεδόν χρόνια και 
έπειτα “από προσωπικών τους παρεμβάσεων 
είναι θέμα ημερών να αποζημιωθούν οι επαγ-
γελματίες”...

Με τη βεβαιότητα ότι οι επαγγελματίες του 
Δήμου Βέλου-Βόχας που δεν έχουν πάρει ούτε 
σεντ και ξέρουν καλύτερα....».

Γ. Ψυχογιός: Στη Βουλή η άμεση 
ενίσχυση των ΕΛΤΑ Γκούρας

«Σταματήστε την απαξίωση μιας νευραλγικής υπηρεσίας και των κατοίκων του 
Φενεού», σημειώνει ο βουλευτής Κορινθίας στην αναφορά του.

Ο Βουλευτής Κορινθίας ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Γιώργος Ψυχο-
γιός, κατέθεσε ως Αναφορά προς το Υπουργείο Ψη-
φιακής Διακυβέρνησης, δημοσίευμα της εφημερίδας 
«Πολιτιστικό Βήμα Φενεού», σύμφωνα με το οποίο 
η εικόνα του καταστήματος ΕΛΤΑ στη Γκούρα δεν 
έχει προηγούμενο και προσβάλλει συνταξιούχους, 
επαγγελματίες, αγρότες και συνολικά τους πολίτες 
της περιοχής, οι οποίοι ζητούν να σταματήσει «αυτή 
η τριτοκοσμική κατάσταση με ένα καλάθι γεμάτο αλ-
ληλογραφία στη μέση του δρόμου και να προσληφθεί 
προσωπικό για να σταματήσει επιτέλους η απαξίωση 
των Υπηρεσιών του Φενεού. 
Τα τελευταία, μάλιστα, δύο χρόνια προστίθενται στα 
παραπάνω, το κλείσιμο του καταστήματος της Τρά-
πεζας Πειραιώς (πρ. Αγροτική), καθώς και η πλήρης 
υποστελέχωση του Κέντρου Υγείας Γκούρας οδηγώ-
ντας σε περαιτέρω εγκατάλειψη μια σημαντική περι-
οχή για το Νομό, μέσα σε μια πολύ δύσκολη οικονο-
μική και υγειονομική συγκυρία.

Αναλυτικά η αναφορά
Προς το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων
ΑΝΑΦΟΡΑ
Για τον κ. Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Θέμα: «Άμεση ενίσχυση του καταστήματος ΕΛΤΑ 
Γκούρας. Να σταματήσει η απαξίωση μιας νευραλγι-
κής Υπηρεσίας και των κατοίκων  του Φενεού»
Ο Βουλευτής Κορινθίας, κ. Γιώργος Ψυχογιός, καταθέ-
τει ως Αναφορά, δημοσίευμα της εφημερίδας «Πολιτι-
στικό Βήμα Φενεού».

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, επί 30 και πλέον χρόνια 
το κατάστημα των ΕΛΤΑ στην Γκούρα εξυπηρετούσε τις 
ανάγκες των κατοίκων. Μάλιστα, τα τελευταία χρόνια 
λόγω του ηλεκτρονικού εμπορίου, του κλεισίματος 
της Τράπεζας Πειραιώς (πρώην Αγροτικής) το συ-
γκεκριμένο κατάστημα είχε την διπλάσια δουλειά και 
κινητικότητα από ότι πριν, αφού λειτουργούσε και ως 
Τράπεζα.
Πλέον μια μόνο υπάλληλος έρχεται δυο φορές την 
εβδομάδα. Δεν προλαβαίνει να μοιράσει τα γράμματα, 
ούτε να εξυπηρετήσει τους Φενεάτες με τις συντάξεις, 
με πληρωμές, με τραπεζικά προϊόντα, κλπ. 
Η αλληλογραφία παραδίδεται στα καφενεία του κάθε 
χωριού. Όμως αυτό που συμβαίνει στην Γκούρα είναι 
απλά ντροπιαστικό. Ντροπιαστικό, για την χώρα την 
ίδια. Ένα καλάθι, με όλα τα γράμματα που αφορούν την 
Γκούρα, έξω από το κατάστημα των ΕΛΤΑ να πηγαίνει 
ο κάθε πολίτης να ψάχνει να βρει την αλληλογραφία 
του, γεγονός που εκτός ότι μας γυρίζει πίσω δεκαετίες, 
θέτει και ζητήματα παραβίασης των προσωπικών δε-
δομένων των πολιτών.
Οι κάτοικοι του Φενεού ζητούν να σταματήσει αυτή 
η τριτοκοσμική εικόνα με ένα καλάθι στην μέση του 
δρόμου. Να προσληφθεί προσωπικό και να σταματή-
σει επιτέλους η απαξίωση των δημόσιων υπηρεσιών   
κυρίως στην επαρχία.
Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας και να μας ενημε-
ρώσετε σχετικά.

Ο καταθέτων Βουλευτής
Γιώργος Ψυχογιός
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Σύσκεψη στην ΠΕ Κορινθίας για τον ΑΟΣΑΚ 
και το αρδευτικό πρόβλημα στην Κορινθία

Τ
ο οξυμένο πρόβλημα που αφορά στις αρ-
δεύσεις στην Κορινθία αποτέλεσε αντικεί-
μενο σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε την 
Παρασκευή 11 Μαρτίου, με τη συμμετοχή 

-μέσω τηλεδιάσκεψης και του περιφερειάρχη Πελο-
ποννήσου Παναγιώτη Νίκα.

Στην εν λόγω σύσκεψη μετείχαν η αντιπεριφερει-
άρχης Κορινθίας Αθηνά Κόρκα, οι αντιπεριφερειάρχες 
Τάσος Γκιολής και Χάρης Βυτινιώτης, ο αντιπεριφερει-
άρχης Πρωτογενούς Τομέα Στάθης Αναστασόπουλος 
και οι δήμαρχοι Κορινθίων Βασίλης Νανόπουλος και 
Σικυωνίων Σπύρος Σταματόπουλος αλλά και ο αντι-
δήμαρχος Βέλου-Βόχας Θεόδωρος Ράπτης, ο αντι-
δήμαρχος Κορινθίων Γεώργιος Πούρος, ο πρόεδρος 
της ΔΕΥΑ Σικυωνίων Παναγιώτης Φιακάς και ο αντι-
δήμαρχος Σικυωνίων Γιάννης Μυττάς.

Στο πλαίσιο της συνάντησης έγινε ανταλλαγή από-
ψεων και εξετάστηκε το πρόβλημα της κατανομής του 
νερού άρδευσης από την Στυμφαλία και εν γένει η δια-
χείριση των υδατικών πόρων από τον ΑΟΣΑΚ (Αρδευ-
τικός Οργανισμός Στυμφαλίας – Ασωπού Κορινθίας), 
στον οποίον μετέχουν οι προαναφερόμενοι δήμοι.

Ο περιφερειάρχης επισήμανε ότι θα πρέπει σε κάθε 
περίπτωση να επανεξεταστεί το θεσμικό πλαίσιο που 
ισχύει σήμερα για τους ΓΟΕΒ και τους ΤΟΕΒ, δήλω-
σε πάντως ότι η Περιφέρεια θα συνδράμει οικονομικά 
όσον αφορά σε επισκευές στα δίκτυα και τις υποδο-
μές, εφ’ όσον οι εμπλεκόμενοι δήμοι ετοιμάσουν τις 
σχετικές μελέτες.

Στην ίδια σύσκεψη, κι αφού επισημάνθηκε ότι η 
εποπτεία του ΑΟΣΑΚ ανήκει στην κυβέρνηση, τονί-
στηκε ότι το πρόβλημα που υπάρχει αναμένεται ότι θα 

λυθεί σε μεγάλο βαθμό από τη λειτουργία του φράγ-
ματος Ασωπού, το οποίο θα ξεκινήσει φέτος το φθι-
νόπωρο να συγκεντρώνει νερό στον ταμιευτήρα του.

Κινητοποιήσεις από τους αγρότες
της ανατολικής Βόχας

Οι πρόεδροι των κοινοτήτων Άσσου, Κάτω Άσσου, 
Λεχαίου και Περιγιαλίου δεν έφυγαν καθόλου ικα-
νοποιημένοι από την συνάντηση με αποτέλεσμα να 
οργανώσουν κινητοποιήσεις για το θέμα. Έτσι λοιπόν 
προσκαλούν τους αγρότες της περιοχής  σε συνάντη-
ση την Παρασκευή 18/3/2022 και ώρα 10.00 στον 
προαύλιο χώρο του Δημαρχείου στο Περιγιάλι για να 
τους ενημερώσουν για τις τελευταίες εξελίξεις στο 
θέμα του ΑΟΣΑΚ και για την λήψη αποφάσεων για τις 
περαιτέρω κινήσεις μας.

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

Δυσαρεστημένοι οι αγρότες της Ανατολικής Βόχας - Το Φθινόπωρο θα ξεκινήσει να γεμίζει το φράγμα του Ασωπού



ΤΡΙΤΗ 1 5 Μ ΑΡΤΙΟΥ 2022 ΠΟΛΙΤΏΝ
Γνώμη6

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

Συγκέντρωση ιατροφαρμακευτικού υλικού για την Ουκρανία
Φαρμακευτικό και υγειονομικό 

υλικό για την υποστήριξη των αν-
θρώπων που δοκιμάζονται στον πό-
λεμο της Ουκρανίας ξεκινά να συλ-
λέγει η Περιφέρεια Πελοποννήσου, 
σε συνεργασία με τους Ιατρικούς, 
Φαρμακευτικούς και Οδοντιατρικούς 
Συλλόγους κάθε μίας από τις 5 Περι-
φερειακές Ενότητες.

Η συγκέντρωση των ειδών θα 
γίνεται στα πέντε διοικητήρια, στις 
έδρες των Π.Ε., από την Παρασκευή 
11 Μαρτίου μέχρι και την Δευτέρα 21 
του μήνα, καθημερινά (τις εργάσιμες 
ημέρες) από τις 8 το πρωί έως τις 3 το 

μεσημέρι, υπό την εποπτεία των πιο 
πάνω επιστημονικών συλλόγων της 

κάθε μίας Περιφερειακής Ενότητας.
Τα είδη που χρειάζεται να συγκε-

ντρωθούν, σύμφωνα με τις οδηγίες 
του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, 
είναι:

Αντιπυρετικά, Φυσιολογικοί οροί 
και αμπούλες. Κολλύρια (ενυδατι-
κά). Γάζες αποστειρωμένες – επίδε-
σμοι ελαστικοί – λευκοπλάστ. Σπρέι 
επούλωσης τραυμάτων. Αλοιφές για 
εγκαύματα (όχι φτιαχτές). Συσκευές 
ορών για ενδοφλέβια χρήση. Σύ-
ριγγες όλων των μεγεθών. Ιατρικές 
μάσκες – γάντια. Απολυμαντικά – 
betadine – hibitane – οινόπνευμα. 
Θερμόμετρα  (ηλεκτρονικά). Αιμοστα-
τικά (γάζες, spray, κρέμες).

Γινόμαστε ένα 
για την υποστήριξη 

Kαθημερινά (εργάσιμες ημέρες) από 11 έως 21 Μαρτίου 8.00 έως 15.00

των συνανθρώπων μας – θυμάτων 
της εισβολής στην Ουκρανία 

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου, σε συνεργασία με Ιατρικούς, 

Φαρμακευτικούς, Οδοντιατρικούς Συλλόγους συλλέγει 

στα Διοικητήρια των 5 Περιφερειακών Ενοτήτων 

φαρμακευτικό και υγειονομικό υλικό για 

την υποστήριξη των συνανθρώπων μας που δοκιμάζονται 

στον πόλεμο της Ουκρανίας. 

Κορινθία-Κόρινθος
Διοικητήριο, Κροκιδά 2, τηλ: 27413 60601

Περιβαλλοντικό πάρκο στην μετρική γραμμή Κόρινθος 
– Δερβένι θα εισηγηθεί η Περιφέρεια Πελοποννήσου 

για ένταξη στο Ταμείο Ανάκαμψης

Ηπρώτη πρόσκληση για ένταξη 
έργων στο Ταμείο Ανάκαμ-
ψης αποτέλεσε αντικείμενο 

της σύσκεψης που έγινε το μεσημέρι 
της Δευτέρας 14 Μαρτίου, στην έδρα 
της Περιφέρειας Πελοποννήσου, στην 
Τρίπολη, υπό τον περιφερειάρχη Πα-
ναγιώτη Νίκα.

Στην εν λόγω πρόσκληση, όπως 
σημείωσε ο περιφερειάρχης, εντάσ-
σονται και αντικείμενα που αποτε-
λούν στρατηγικές επιλογές της Περι-
φέρειας, ωστόσο με δεδομένο ότι οι 
χρόνοι που τίθενται είναι πιεστικοί και 
περιορισμένοι “θα πρέπει να υπάρξει 
άμεση ανταπόκριση από την πλευρά 
μας” τόνισε ο Π. Νίκας.

Στη σύσκεψη καθορίστηκε ότι η 

πρόταση που θα υποβάλει η Περι-
φέρεια στο πλαίσιο της πρόσκλησης 
θα αφορά στην χρηματοδότηση της 
ανάδειξης σε περιβαλλοντικό πάρκο 
του χώρου εκατέρωθεν τμήματος 
της μετρικής σιδηροδρομικής γραμ-
μής Κόρινθος – Δερβένι, έργο για το 
οποίο υπάρχει ήδη μάστερ πλαν με 
συγκεκριμένες προτάσεις ως προς τις 
παρεμβάσεις.

Η Περιφέρεια θα εισηγηθεί να υλο-
ποιηθεί το συγκεκριμένο έργο με την 
μέθοδο μελέτη – κατασκευή.

“Στόχος είναι να βοηθήσουμε την 
Κορινθία, η οποία για σειρά ετών είχε 
μετατραπεί σε χώρο υποδοχής σκου-
πιδιών από όλη την Περιφέρεια” ση-
μείωσε ο περιφερειάρχης Π. Νίκας.



Γενικό Λύκειο Ζευγολατιού: Το μοναδικό σχολείο της Πελοποννήσου 
που προκρίθηκε σε διαγωνισμό του Ιδρύματος Ωνάση
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Μ ια σημαντική διάκριση πέτυ-
χε το Γενικό Λύκειο Ζευγο-
λατιού, αφού σύμφωνα με τα 

αποτελέσματα που βγήκαν χθες Πα-
ρασκευή 11 Μαρτίου το σχολείο προ-
κρίθηκε στη Β΄ φάση του διαγωνισμού 
«Wikipedia Challenge» του Ιδρύματος 
Ωνάση. Μάλιστα, αποτελεί το μοναδικό 
σχολείο της Περιφέρειας Πελοποννή-
σου που προκρίνεται στη β΄ φάση του 
διαγωνισμού!

Ο διαγωνισμός «Wikipedia 
Challenge: Γίνε ένας σύγχρονος εγκυ-
κλοπαιδιστής!» απευθύνεται σε Σχολι-
κές ομάδες μαθητών και μαθητριών 
της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
όλης της Ελλάδας (Γυμνάσια, Λύκεια, 
ΕΠΑΛ, Εσπερινά, Καλλιτεχνικά, Εκ-
κλησιαστικά, κ.λπ.) και των ελληνικών 
σχολείων του εξωτερικού. Πρόκειται 
για έναν διαγωνισμό συνεργατικής 
λημματογράφησης στη Βικιπαίδεια με 
αφορμή μία διπλή επέτειο: Τη συμπλή-
ρωση 200 χρόνων από την Ελληνική 
Επανάσταση του 1821 και τα 20ά γε-
νέθλια της Wikipedia. Ο Διαγωνισμός 
διοργανώνεται από το ΙΔΡΥΜΑ ΩΝΑΣΗ 
και την ΩΝΑΣΕΙΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ.

Οι ομάδες μαθητών από κάθε σχο-
λείο που συμμετέχει με την καθοδή-
γηση του/της επικεφαλής καθηγητή/
καθηγήτριας μελετώντας και ανατρέ-
χοντας σε αρχεία και πηγές, θα έχουν 
την ευκαιρία να κάνουν μια αναδρομή 
στην Ιστορία της Ελληνικής Επανάστα-

σης και στην εξέλιξη της εγκυκλοπαι-
δικής γνώσης με όχημα τη διαδικτυα-
κή εγκυκλοπαίδεια Wikipedia.

Ταυτόχρονα, εξασκούν την κριτική 
σκέψη και την επιστημονική προσέγγι-
ση που απαιτούνται για τη συγγραφή, 
την επιμέλεια και τη δομή των εγκυ-
κλοπαιδικών λημμάτων και αποκτούν 
σημαντικά εφόδια και στάσεις ζωής, 
όπως το σεβασμό στη διαφορετικότη-
τα των απόψεων, τη διαλλακτικότητα 
και τη σωστή διαδικτυακή συμπερι-
φορά.

Οι ομάδες που θα διακριθούν θα 
βραβευτούν με επαίνους, αλλά και χρη-
ματικά έπαθλα με τη μορφή δωρεάς τε-
χνικού εξοπλισμού για το σχολείο τους.

Στην Α΄ φάση του Διαγωνισμού η 
ομάδα μαθητών κάθε σχολείου είχε 
την υποχρέωση να παρουσιάσει κά-
ποιες ελάχιστες απαιτούμενες εργασί-
ες λημματογράφησης στην Wikipedia 
– πάντα συναφείς με την Ελληνική 

Επανάσταση και το 1821 – ώστε να πε-
ράσει στην Β΄ φάση. Αυτές ήταν: Δημι-
ουργία νέου λήμματος, Εμπλουτισμός 
και Βελτίωση υπάρχοντος λήμματος 
με την προσθήκη επιπλέον κειμένου, 
αλλά και παραπομπών, υποσημειώσε-
ων, πηγών, Ανέβασμα στα αρχεία του 
Wikipedia Commons φωτογραφικών 
αρχείων, Μετάφραση λήμματος σε 
άλλη γλώσσα και δημιουργία του νέου 
λήμματος στην Wikipedia της αντίστοι-
χης γλώσσας, κ.ά.

Συνολικά, όπως είπαμε 17 σχολεία 
από την Ελλάδα και το Εξωτερικό κα-
τάφεραν να εκπληρώσουν επιτυχώς 
τις αντίστοιχες δοκιμασίες και προκρί-
θηκαν στην Β΄ φάση του διαγωνισμού 
όπου θα κριθούν τόσο για την ποιότη-
τα όσο και για την ποσότητα των νέων 
λημμάτων που θα δημιουργήσουν.

Αναλυτικά τα σχολεία ήταν:
• ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ ΚΟ-

ΡΙΝΘΙΑΣ
• ΕΙΔΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΓΕΛ ΑΘΗΝΩΝ
• 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
• 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ-ΑΙΣΧΥ-

ΛΕΙΟ
• ΓΕΛ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙ-

ΔΕΙΑ»
• ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΔΟΥΚΑ
• 7ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΠΑΤΡΑΣ
• ΕΛΛΗΝΟΑΛΒΑΝΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥ-

ΤΗΡΙΑ «ΟΜΗΡΟΣ» ΚΟΡΥΤΣΑΣ-
SHKOLLA JOPUBLIKE 9VJEÇARE 
OMIROS KORCE

• ΤΕΓ ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟΥ
• ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Ε. ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ
• ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙ-

ΚΗΣ
• ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑΝ-

ΝΟΠΟΥΛΟΥ
• ΩΘΗΣΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ
• 5ο ΓΕΛ ΑΙΓΑΛΕΩ
• ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Ι. ΤΣΙΑΜΟΥΛΗ
• ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΚ-

ΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
• ΑΝΑΞΑΓΟΡΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ 

ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ
Αξίζει να σημειωθεί ότι μεταξύ των 

προκριθέντων μόνο 7 σχολεία είναι 
δημόσια εκπαιδευτήρια και εξ αυτών 
μόλις 3 είναι εκτός Αττικής (Ζευγολα-
τιό, Πάτρα, Νάουσα).

Συγχαίρουμε τα παιδιά και τους 
εκπαιδευτικούς και τους ευχόμαστε 
καλή επιτυχία και στη Β΄ φάση του 
Διαγωνισμού -και γιατί όχι;- να τους 
δούμε νικητές!

Το σχολείο προκρίθηκε μαζί με άλλα 16 εκπαιδευτικά ιδρύματα από την Ελλάδα 
και το Εξωτερικό, στην Β΄ φάση του διαγωνισμού «Wikipedia Challenge» του Ιδρύματος Ωνάση
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Στον κόμβο Εξαμιλίων το νέο 
Αστυνομικό Μέγαρο Κορινθίας
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Ανακοίνωση Εγγραφών 
για το 1ο και 2ο Νηπιαγωγείο 

Ζευγολατιού

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ “ΒΟΡΕΙΑ ΤΗΣ 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ-ΡΑΠΤΗ-ΣΤΑΝΟΤΟΠΙ”

Οι εγγραφές στο Νηπιαγωγείο θα γίνουν 
από 1/3/-2022 ως 20-3-2022

Υποχρέωση εγγραφής έχουν όσα νήπια έχουν γεννηθεί 
τα έτη 2017και 2018.
Το νηπιαγωγείο λειτουργεί με ωράριο 8.15-13.00και 
υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας τμήματος ολοήμε-
ρου με ωράριο 7.45-16.00
1. Οι εγγραφές στα δημόσια νηπιαγωγεία γενικής παι-
δείας, για το σχολικό έτος 2022-2023 γίνονται μέσω 
της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης 
(https://proti-eggrafi.services.gov.gr/) με υποβολή 
ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής, την οποία υποβάλ-
λουν οι γονείς/κηδεμόνες των νηπίων/προνηπίων για 
το νηπιαγωγείο που ανήκουν, βάσει της διεύθυνσης κα-
τοικίας τους και σύμφωνα με τα όρια της σχολικής πε-
ριφέρειας του νηπιαγωγείου και εντός της προθεσμίας, 
(επιλέγετε 1ο Νηπιαγωγείο στην αρχικη αιτηση).
Παρακαλούνται οι γονείς να φροντίσουν για την έγκαιρη 
εγγραφή των παιδιών τους.
Για ραντεβού ή οποιαδήποτε απορία
Τηλεφωνα Νηπιαγωγείων:2741055372 2741054914
YΓ. Τα φετεινά προνήπια είναι ήδη εγγεγραμμένα 

Με αυξημένη πλειοψηφία ελήφθη το απόγευμα 
της Τετάρτης 2 Μαρτίου από το Δημοτικό Συμβού-
λιο Κορινθίων η απόφαση παραχώρησης οικο-
πεδικού χώρου στο Υπουργείο Προστασίας του 
Πολίτη για την ανέγερση νέου Αστυνομικού Με-
γάρου. Την αναγκαιότητα της παραχώρησης είχε 
τονίσει λίγες ώρες πριν σε δημόσια επιστολή της 
αλλά και σε συνάντηση με το Δήμαρχο Κορινθίων 
Βασίλη Νανόπουλο η Ένωση Αστυνομικών Υπαλ-
λήλων Κορινθίας σημειώνοντας αφενός το κομβι-
κό σημείο του οικοπέδου το οποίο θα οδηγήσει σε 
εδραίωση του αισθήματος ασφάλειας στην περι-
οχή και αποκέντρωση υπηρεσιών και αφετέρου 
στην αναβάθμιση των συνθηκών εργασίας των 
αστυνομικών ώστε με την σειρά τους να αποδί-
δουν καλύτερες υπηρεσίες στους πολίτες. 

«Θα είναι ένα άρτιο και σύγχρονο αστυνομι-
κό μέγαρο το οποίο θα αναβαθμίσει την ποιότητα 
των υπηρεσιών και θα συμβάλει στην μείωση της 
εγκληματικότητας ενισχύοντας το αίσθημα ασφά-
λειας. Σε λιγότερο από 3 χρόνια θα είναι έτοιμο 
προς χρήση αφού ήδη συζητούμε την πολεοδό-
μηση με τον Υφυπουργό κ.Νίκο Ταγαρά. Με την 
απόφαση μας σήμερα το έργο ξεκινά» ανέφερε 
χαρακτηριστικά ο Δήμαρχος Κορινθίων. 

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων έκανε λόγο 
για ένα «όνειρο των Κορίνθιων αστυνομικών που 
γίνεται πραγματικότητα» ευχαριστώντας την δημο-
τική αρχή και τους συμβούλους που υπερψήφισαν 
για το ενδιαφέρον και την βούληση τους να δώ-
σουν λύση σε ένα πρόβλημα δεκαετιών!

Η ψηφοφορία κατέγραψε 23 θετικές ψήφους 
-υπερψήφισαν οι παρατάξεις του Δημάρχου και του 
Νίκου Σταυρέλη καθώς και οι ανεξάρτητοι σύμβου-
λοι Ζώγκος, Κεφάλας, Παπαδημητρίου, Ταγαράς, 
Ραντίτσα και Πιέτρης- 3 αρνητικές – του κ.Πνευ-
ματικού, της κ.Λύτρα και  της κυρίας Ξύδη- και 1 
λευκό από τον σύμβουλο Ηλία Μπουρσέ. Απουσία-
ζαν από την συνεδρίαση οι κ.κ Μελέτης, Λαμπρινός 
,Κονδύλης και Τζέκου ενώ αποχώρησαν στην διάρ-
κεια της οι κ.κ Καλλίρης και Κορδώσης.

Νίκος Σταυρέλης: «Είπαμε Ναι με όρους»
Ναι, αλλά με όρους ψήφισε η παράταξη του Νί-

κου Σταυρέλη για την παραχώρηση του οικοπέ-
δου για την ανέγερση νέου Αστυνομικού Μεγάρου 
στον κόμβο των Εξαμιλίων. 

Ο κ. Σταυρέλης στην ανακοίνωσή του σημειώνει 
μεταξύ άλλων: «Ζήτησα  επιτακτικά από το Υπουρ-
γείο Προστασίας του Πολίτη και λάβαμε  έγγραφες 
διαβεβαιώσεις  με το υπ’  αριθμ. 8039/68585/24-
ρμδ/2-3-2022 έγγραφο του Αρχηγείου Ελληνικής 
Αστυνομίας και την α/2-3-2022 επιστολή του αρμόδι-
ου Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη κ. Λευτέρη 
Οικονόμου με την οποία επιβεβαιώνει και συμφωνεί 
με το περιεχόμενο του εγγράφου του Αρχηγείου.

Οι έγγραφες διαβεβαιώσεις αφορούν α) Το αίτημα 
παραχώρησης του συγκεκριμένου ακινήτου για συγκε-
κριμένο σκοπό (Αστυνομικό Μέγαρο), β) Την δέσμευση 
χρηματοδότησης από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, 
γ) Την ολοκλήρωση του έργου εντός της τριετίας.

Θεωρούμε πως κάναμε το καθήκον μας για το 
συμφέρον της πόλης και των Υπηρεσιών της Αστυ-
νομικής Διεύθυνσης. Τονίζουμε ότι δεν θα δίναμε 
θετική ψήφο αν δεν είχαμε λάβει αυθημερόν τις 
ανωτέρω διαβεβαιώσεις. Οι Υπουργοί έρχονται και 
παρέρχονται αλλά τα  Υπουργικά έγγραφα μένουν 
και δεσμεύουν», καταλήγει.



Ά
λλη μια σημαντική χρηματοδότηση για 
υδρευτικά έργα πέτυχε ο δήμαρχος Σικυ-
ωνίων Σπύρος Σταματόπουλος, αφού εξα-
σφάλισε συνολικά 6,26 εκατ. ευρώ με την 

ένταξη τεσσάρων σημαντικών έργων στο πρόγραμ-
μα του ΥΜΕΠΕΡΑΑ. Το σημαντικότερο, βέβαια από 
αυτά τα έργα, αφορά στην κατασκευή των Εξωτε-
ρικών Υδραγωγείων Φενεού, ένα έργο που θα αλ-
λάξει ριζικά και βελτιώσει αισθητά την υδροδότηση 
των κοινοτήτων της ΔΕ Φενεού. Τον πλήρη φάκελο 
του έργου είχε καταθέσει ο δήμος στο ΥΜΕΠΕΡΑΑ 
από τα τέλη του 2021 και χάρη στην αρτιότητα και την 
πληρότητά του το έργο εντάχθηκε στο πρόγραμμα 
χρηματοδότησης, τάχιστα.

Την ανακοίνωση για την ένταξη και χρηματοδότη-
ση των έργων έκανε ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας, αρμόδιος για θέματα Χωροταξίας και 
Αστικού Περιβάλλοντος κ. Νίκος Ταγαράς ο οποίος 
ανέφερε σχετικά: 

«Η υδροδότηση στον Δήμο Σικυωνίων αναβαθ-
μίζεται σημαντικά καθώς εγκρίθηκε η χρηματοδό-
τηση των απαιτούμενων έργων, συνολικού ύψους 
6.266.153 € για: 

• να κατασκευαστούν εξωτερικά υδραγωγεία στον 
Φενεό, 

• για να αντικατασταθεί το εξωτερικό δίκτυο ύδρευ-
σης της Αρχαίας Σικυώνας, στον Βασιλικό και 

• για να  επεκταθεί και να αντικατασταθεί το εξω-
τερικό δίκτυο ύδρευσης του Κιάτου καθώς και των 
οικισμών στην παραλιακή ζώνη στη Δημοτική Ζώνη 
Σικυωνίων. 

Η έγκριση χρηματοδότησης αυτού του αναγκαίου 
έργου στο ΕΣΠΑ 2014-2020 στο Πρόγραμμα του ΥΜΕ-
ΠΕΡΑΑ αποτελεί σπουδαία εξέλιξη, διότι με βάση το 
χρονοδιάγραμμα κατασκευής του, έως τα τέλη του 
2023, όλες οι εργασίες θα μπορούν να ολοκληρωθούν 
και να εξασφαλισθεί έτσι για τους κατοίκους και τους 
επισκέπτες του Δήμου Σικυωνίων η επάρκεια του 
αγαθού ζωτικής σημασίας που είναι το πόσιμο νερό!»

Με αυτή την εξέλιξη, ο δήμαρχος Σικυωνίων, 

Σπύρος Σταματόπουλος, δήλωσε: 
«Ευχαριστώ θερμά τον Νίκο Ταγαρά για την απρό-

σκοπτη υποστήριξη και συνεργασία που ξεκινά από 
την κοινή μας αυτοδιοικητική πορεία και συνεχίζε-
ται αυξανόμενη κατά την ιδιαίτερα παραγωγική του 
θητεία στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 
Η έγκριση χρηματοδότησης των νέων υποδομών 
ύδρευσης αποτελεί για τον δήμο μας ένα σημαντικό 
έργο πνοής που διεκδικούμε εδώ και 14 χρόνια».

Λίγα λόγια για τα έργα
Ειδικότερα, τα έργα ύδρευσης που εντάχθηκαν 

στο Πρόγραμμα του ΥΜΕΠΕΡΑΑ είναι τα εξής: 
«Κατασκευή Εξωτερικών Υδραγωγείων Δ.Ε. 

Φενεού, Δήμου Σικυωνίων», προϋπολογισμού 
4,53 εκατ €. Αφορά στη συγκέντρωση των πηγών 
Εντρένι και Παναγιάς Βράχων σε κεντρική δεξαμενή 
αποθήκευσης, την μεταφορά τους μέσω νέου εξω-
τερικού δικτύου, συνολικού μήκους 45 χιλιομέτρων 
για τον εμπλουτισμό της υδροδότησης του συνόλου 
των οικισμών της ΔΕ Φενεού. 

«Εξωτερικό Δίκτυο Ύδρευσης Αρχαίας Σικυώ-
νας, Δήμου Σικυωνίων», προϋπολογισμού 645.000€ 
Αφορά στην αντικατάσταση του εξωτερικού δικτύου 
ύδρευσης της Κοινότητας Αρχαίας Σικυώνος (Βασιλι-
κού) του Δήμου Σικυωνίων με την υφιστάμενη δεξα-
μενή ύδρευσης του εν λόγω οικισμού. 

«Αντικατάσταση Εξωτερικού Δικτύου Ύδρευσης 
Δ.Κ. Κιάτου και Παραλιακής Ζώνης – 2ος Ειδικός 
Προϋπολογισμός», προϋπολογισμού 865.000 €

Αφορά στη συμπλήρωση / επέκταση του έργου 
αντικατάστασης του εξωτερικού δικτύου ύδρευσης 
της πόλης του Κιάτου, καθώς και των οικισμών της 
Παραλιακής Ζώνης της ΔΕ Σικυωνίων.  

Συνοδά έργα προϋπολογισμού 226.153 €
Το έργο περιλαμβάνει επίσης δύο συνοδά υποέρ-

γα των εξωτερικών υδραγωγείων της Δ.Ε. Φενεού 
που αφορούν στην ηλεκτροδότηση των αντλιοστα-
σίων και σε αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες 
της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κορινθίας για την ορθή 
τήρηση των κανόνων ανάθεσης και εκτέλεσης των 
δημοσίων συμβάσεων.
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Γνώμη Αυτοδιοίκηση-Δήμοι

Νέα Χρηματοδότηση για Υδρευτικά Έργα πέτυχε ο Σταματόπουλος

4,5 εκατ. ευρώ για τα Εξωτερικά 
Υδραγωγεία Φενεού

Κι ακόμα 1,7 εκατ. για εξωτερικά δίκτυα στην Αρχαία Σικυώνα και στην παραλιακή ζώνη -  
Τα έργα εντάχθηκαν στο Πρόγραμμα του ΥΜΕΠΕΡΑΑ και ανακοινώθηκαν  

από τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκο Ταγαρά
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Συνάντηση Αννίβα Τετράδη για 
τις ζημιές στα αντλιοστάσια

Δήμος Κορινθίων: Σύσκεψη 
για την Κυκλοφοριακή μελέτη και 
την ανάπλαση της Αρχ. Κορίνθου

Το τελευταίο χρονικό διάστημα στο 
δήμο Βέλου-Βόχας έχουν καταγρα-
φεί απανωτά περιστατικά δολιοφθο-
ρών σε αντλιοστάσια κοινοτήτων. 
Συγκεκριμένα, στις κοινότητες Χαλ-
κείου, Κρηνών, Ταρσινών, Πουλί-
τσας και Βοχαϊκού τα αντλιοστάσια 
έχουν γίνει στόχος καταστροφών και 
πολύ σοβαρών ζημιών που αφήνουν 
τις κοινότητες για ώρες χωρίς νερό 
προκειμένου να αποκατασταθούν οι 
βλάβες. 

Τις τελευταίες μέρες το ίδιο φαι-
νόμενο αλλά ιδιαίτερα έντονο κατα-
γράφηκε στο κεντρικό αντλιοστάσιο 
της Κοινότητας Βέλου. Εκτεταμένες 
δολιοφθορές, κλοπές καλωδίων και 
πολύ σοβαρές ζημιές που άφησαν 
διαδοχικά και για αρκετές ώρες τους 
κατοίκους του Βέλου χωρίς νερό. 

Ο δήμαρχος Βέλου-Βόχας Αννί-
βας Παπακυριάκος σε μια προσπά-
θεια να αντιμετωπίσει το φαινόμενο 
κάλεσε την Τετάρτη 16 Μαρτίου στο 
γραφείο του τον Αστυνομικό Διευθυ-
ντή Κορινθίας κ. Χαράλαμπο Τετρά-
δη και έθεσε υπ’ όψιν του το πολύ 
σοβαρό αυτό πρόβλημα. 

Ο κ. Τετράδης αφού άκουσε 
προσεκτικά τα όσα του εξέθεσε ο 
δήμαρχος, προέβη, συνοδεία του 
δημάρχου Αννίβα Παπακυριάκου 
σε αυτοψία των ζημιών στα αντλιο-
στάσια, ώστε να διαπιστώσει και ο 
ίδιος το μέγεθος και τα στοιχεία των 
καταστροφών.

Με το πέρας της συζήτησης και 

συνεργασίας τους οι δύο άνδρες 
συμφώνησαν να ενταθούν οι αστυ-
νομικοί έλεγχοι στην περιοχή του 
δήμου Βέλου-Βόχας ώστε να πε-
ριοριστεί κατά το δυνατόν η παρα-
βατικότητα και οι καταστροφές της 
δημοτικής περιουσίας που αφενός 
δημιουργεί πλείστα προβλήματα κα-
θημερινότητας και αφετέρου επιβα-
ρύνει σημαντικά τον δημοτικό προ-
ϋπολογισμό.

Η κυκλοφοριακή μελέτη και η μελέ-
τη ανάπλασης της Αρχαίας Κορίνθου, 
έργα υψίστης σημασίας για την δημο-
τική αρχή και το μέλλον της περιοχής 
σε οικονομικό και αναπτυξιακό πεδίο, 
ήταν το αντικείμενο της σύσκεψης που 
πραγματοποιήθηκε το πρωί στο Δη-
μαρχείο Κορίνθου υπό τον Δήμαρχο 
Κορινθίων Βασίλη Νανόπουλο. 

Στην σύσκεψη μετείχαν η Προϊ-
σταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων 
κ.Παναγιώτα Κασίμη, η Αρχιτέκτο-
νας που συνεργάζεται με την Εφο-
ρεία Αρχαιοτήτων, την Αμερικανική 
Σχολή και το δήμο Κορινθίων κ.Ήβη 
Νανοπούλου, η  Δρ. Ιουλία Τζώνου, 
Αναπληρώτρια Διευθύντρια των Ανα-
σκαφών Κορίνθου της Αμερικανικής 
Σχολής Κλασικών Σπουδών, εκπρό-
σωποι της εταιρίας που έχει αναλάβει 
το έργο των μελετών, ο Αντιδήμαρχος 
Τεχνικών Υπηρεσιών Γιώργος Πού-
ρος, οι κ.κ Κουίνης, Τσολάκης και 
Πέππας  από τις υπηρεσίες του δήμου 
και  ο τοπικός Πρόεδρος Αρχαίας Κο-
ρίνθου κ.Κώστας Παπαιωάννου. 

 Στόχος των παρεμβάσεων που 
σχεδιάζονται είναι η δημιουργία όλων 

εκείνων των προϋποθέσεων που θα 
καταστήσουν την Αρχαία Κόρινθο, 
εκτός από έναν αρχαιολογικό προορι-
σμό παγκοσμίου φήμης και αναφοράς 
που βεβαίως είναι ήδη, προορισμό 
ελκυστικό σε επίπεδο πρόσβασης, φι-
λοξενίας, εξυπηρέτησης και παροχής 
ευρύτερων υπηρεσιών. 

Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς ερ-
γάζονται σε αυτήν την κατεύθυνση 
καταθέτοντας προτάσεις, απόψεις και 
βεβαίως την εμπειρία τους, στοιχεία 
πολύτιμα για την επίτευξη ενός έργου 
που θα αλλάξει την φυσιογνωμία της 
πολιτιστικής πρωτεύουσας του δήμου 
Κορινθίων.
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Επίσκεψη Ταγαρά στον Αννίβα
Τι συζήτησαν - Ποια έργα δρομολογούνται

Σ
ημαντική επίσκεψη στο δημαρχείο Βέλου-Βό-
χας πραγματοποίησε την Τρίτη 14 Μαρτίου ο 
υφυπουργός Περιβάλλοντος Νίκος Ταγαράς, ο 
οποίος είχε μια εφ’όλης της ύλης συζήτηση με 

τον δήμαρχο Αννίβα Παπακυριάκο. Στο γραφείο του 
δημάρχου σε κλίμα φιλικό και συνεργατικό οι δύο άν-
δρες συζήτησαν κρίσιμα θέματα βασικών υποδομών, 
τα οποία με τον προγραμματισμό και την υλοποίησή 
τους αλλάζουν ριζικά το πρόσωπο του δήμου Βέλου-
Βόχας.  Αναλυτικά τα θέματα, τα οποία συζητή-
θηκαν αφορούν:

1. Την πρόοδο των παράπλευρων της νέας 
εθνικής οδού, αντιπλημμυρικών έργων στα 
όρια του δήμου Βέλου-Βόχας. Η προ καιρού 
οριστική απόφαση έγκρισης των περιβαλλοντι-
κών όρων (ΑΕΠΟ) αποτέλεσε ένα πολύ σημα-
ντικό βήμα προς την ολοκλήρωση των οριστι-
κών μελετών και δημοπρατήσεων των έργων 
που θα αντιμετωπίσουν οριστικά το πρόβλημα 
των πλημμυρών.

2. Την υλοποίηση των Τοπικών Πολεοδομι-
κών Σχεδίων. Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν 
στην συζήτηση μέχρι το Πάσχα θα έχει ολοκλη-
ρωθεί η δημοπράτηση των μελετών για τη σύ-
νταξη των τοπικών πολεοδομικών σχεδίων. Εν 
συνεχεία η ανάδοχος εταιρεία θα κατευθύνει αρ-
μοδίως τις υπηρεσίες του Δήμου για τη συνέχεια 
της ολοκλήρωσης των παραπάνω μελετών.

3. Το μεγάλο έργο της αποχέτευσης Βρα-
χατίου – Ζευγολατιού. Πρόκειται οπωσδή-
ποτε για το σημαντικότερο, εν εξελίξει έργο όχι 
μόνο για τον δήμο Βέλου-Βόχας αλλά και για 
όλη την ανατολική Κορινθία, το οποίο σύντομα 
δημοπρατείται, ενώ ο προϋπολογισμός που 
αφορά στην υλοποίησή του στην περιοχή του 
δήμου μας ξεπερνά τα 20 εκατομμύρια ευρώ. 
Επιπλέον, όπως ενημέρωσε ο δήμαρχος τον 
υφυπουργό ο δήμος Βέλου-Βόχας πολύ σύ-
ντομα θα καταθέσει ολοκληρωμένες μελέτες 
αποχέτευσης για τους οικισμούς  Δ΄ κατηγορί-
ας (Κοκκώνι-Νεράντζα).

4. Κτηριακές Υποδομές-Ενεργειακή ανα-
βάθμιση. Όπως ενημέρωσε τον κ. Ταγαρά ο 
Αννίβας Παπακυριάκος ο δήμος Βέλου-Βόχας 
είναι ώριμος μελετητικά για την ενεργειακή 
αναβάθμιση των σχολικών μονάδων και των 
δημοτικών κτιρίων, ώστε να καταθέσει αίτηση 
χρηματοδότησης στο πρόγραμμα “ΗΛΕΚΤΡΑ” 
όταν οριστικοποιηθεί και ανακοινωθεί πρό-
σκληση χρηματοδότησης.

Επιπλέον στην διάρκεια της συνεργασίας των 
δύο ανδρών έγινε εκτενής αναφορά σε δύο 

πολύ σημαντικά θέματα για το δήμο Βέλου-Βόχας, για 
τα οποία υπάρχει επίσης επικοινωνία και συνεργασία 
και με την Περιφέρεια Πελοποννήσου: α) την χρημα-
τοδότηση της διπλής κυκλοφοριακής ανάπλασης 
επί της ΠΕΟ Κορίνθου Πατρών και β) την ολοκληρω-
μένη ανάπλαση της  χερσαίας ζώνης του Λιμένα 
Βραχατίου. Και για τα δύο αυτά έργα ο δήμος σε συ-
νεργασία με την περιφέρεια έχει οριστικές μελέτες.

Τέλος, στο περιθώριο της συνάντησης ο Νίκος Ταγα-

ράς ενημερώθηκε από τον δήμαρχο Αννίβα Παπακυ-
ριάκο για ζητήματα που άπτονται της καθημερινότητας 
των δημοτών Βέλου-Βόχας, θέματα επικαιρότητας και 
κοινωνικά ζητήματα.

Οι δύο άνδρες ολοκλήρωσαν την συνάντησή τους 
σε κλίμα εγκαρδιότητας και αλληλοκατανόησης που 
βασίζεται στην πολυετή φιλία που έχει αναπτυχθεί με-
ταξύ τους, από την εποχή ακόμη της αυτοδιοικητικής 
παρουσίας του Νίκου Ταγαρά. 

Κορινθιακή
φρέσκια μπύρα.

www.canaldive.gr

Η ΠΡΩΤη
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Προπόνηση κλιμακίου παμπαίδων στη Νεμέα
Στα πλαίσια του Αναπτυξιακού 
Προγράμματος της Ελληνικής 
Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, 
πραγματοποιήθηκε προπόνηση 
επίλεκτων αθλητών (παμπαί-
δων) γεννημένων το έτος 2007 
των Ενώσεων Ε.ΚΑ.Σ.ΚΕ.ΝΟ.Π. 
και Ε.Σ.Κ.Α.Κ., στο κλειστό 
γυμναστήριο της Νεμέας.
Η προπόνηση διεξήχθη υπό την 
επίβλεψη των Ομοσπονδιακών 
προπονητών, κ. Γιάννη Χρυσαν-

θόπουλου και κ. Γιάννη Καλαμπόκη, αλλά και των Περιφερειακών Προπονητών κ. Νικόλαου 
Αλειφέρη (ΕΚΑΣΚΕΝΟΠ) και κ. Γιάννη Ματσανιώτη (ΕΣΚΑΚ). Την προπόνηση τίμησε με την πα-
ρουσία του ο Δήμαρχος Νεμέας κ. Κώστας Φρούσιος, που συνοδευόταν από τον Αντιδήμαρχο 
κ. Χρήστο Γεωργακόπουλο. Ο Δήμαρχος Νεμέας έδειξε πώς είναι γνώστης του αθλήματος, 
αλλά και πώς έχει την πρόθεση για συνεργασία με στόχο την ανάπτυξη του μπάσκετ.

Παρουσίαση 
βιβλίου
Ο Δήμος Κορινθίων διοργανώνει  πα-
ρουσίαση του βιβλίου «Κόρινθος, πρώτη 
πρωτεύουσα των Ελλήνων» 
του Κορίνθιου συγγραφέα Σωτήρη 
Κοκκωνάκη, το Σάββατο 19 Μαρτίου 
2022, 11:00 π.μ στο Δημοτικό Θέατρο 
Κορίνθου (Δαμασκηνού 57).
Το βιβλίο καταγράφει άγνωστες πτυχές 
της ιστορίας του τόπου μας και ειδικό-
τερα το ρόλο της Κορίνθου στην ίδρυση 
του Ελληνικού Κράτους.
Η παρουσίαση θα γίνει από την διακε-
κριμένη και βραβευμένη με το Βραβείο 
Εξαίρετης Πανεπιστημονικής Διδασκα-
λίας, Ιστορικό, ερευνήτρια ιστορίας,  
συγγραφέα και Καθηγήτρια Πανεπιστη-
μίου, κ.Μαρία Ευθυμίου.
Η είσοδος είναι ελεύθερη

Θα πούμε το στάρι-σταράκι, το αλεύρι-αλευράκι 

και το ψωμί-μπομπότα! 

Μικροπολιτικά

Ένα ταξίδι στο παρελθόν και μία πρόταση 
για Μουσείο 

Μια ιδιαίτερη πρόταση έκανε ο δημοτικός σύμ-
βουλος Κορινθίων και επικεφαλής της παράταξης 
"Πνοή Δημιουργίας" Νίκος Σταυρέλης. Ο κ. Σταυ-
ρέλης που είχε την ευκαιρία να ξεναγηθεί σε μια 
ανεκτίμητη συλλογή ανέφερε σε ανάρτησή του:

«Τελικά μερικοί άνθρωποι με το μεράκι τους  
έχουν κρυμμένους θησαυρούς. Ένας από αυτούς 
και ο Κορίνθιος φίλος μου  Κίμων Γεωργίου. Μου 
έκανε τη τιμή να με ξεναγήσει στο θησαυρό του, 
στη συλλογή του, στο ανεκτίμητης αξίας μουσείο 

του.40 χρόνια συλλέκτης, περιηγητής, συντηρη-
τής, εκθέτης. Και τι δεν έχει από τεχνολογία:

-Ραδιόφωνα, Γραμμόφωνα, Μπομπινόφωνα, 
Ηλεκτρόφωνα, Πικάπ Φωτογραφικές μηχανές

- Γραφομηχανές-Τηλέφωνα
- Φακοί,  Ρολόγια
Πραγματικά έμεινα έκπληκτος.
Πρότασή μου είναι η δημιουργία Δημοτικού 

Μουσείου Τεχνολογίας σε ιδιαίτερο χώρο με την  
ευθύνη του Δήμου και του ΚΕΠΑΠ, επισκέψιμο 
στους δημότες και τους επισκέπτες για την ανά-
δειξη αυτού του θησαυρού.  Θέληση χρειάζεται, 
την έχουμε και θα το υλοποιήσουμε στην ώρα 
του».

30 απινιδωτές 
για αθλητικούς 
χώρους 
αγοράζει η 
Περιφέρεια 
Πελοποννήσου

Πρόσκληση για την προμήθεια 30 
αυτόματων εξωτερικών απινιδω-
τών υπέγραψε ο περιφερειάρχης 
Πελοποννήσου Παναγιώτης 
Νίκας. Η προμήθεια των εν λόγω 
ιατρικών μηχανημάτων, με εκτι-
μώμενο προϋπολογισμό 30.000 
ευρώ, γίνεται για την πρόληψη 
έκτακτων συμβάντων δημόσιας 
υγείας. Τα μηχανήματα αυτά θα 
διατεθούν από την Περιφέρεια σε 
αθλητικούς χώρους και συγκε-
κριμένα σε δημοτικά και εθνικά 
στάδια στις 5 Περιφερειακές 
Ενότητες.

Εντατικοί 
έλεγχοι 
στους ΧΑΔΑ 
της Κορινθίας
Σε έγγραφό του σχετικά με την 
εντατικοποίηση των ελέγχων 
στους ΧΑΔΑ της Π.Ε. Κορινθί-
ας, το οποίο κοινοποιείται και 
στις κατά τόπους Αστυνομικές 
και Πυροσβεστικές Αρχές, ο 
περιφερειάρχης Πελοποννήσου 
Παναγιώτης Νίκας   επισημαίνει, 
μεταξύ άλλων:
“Σας γνωρίζουμε ότι μετά την 
έναρξη λειτουργίας του εργο-
στασίου επεξεργασίας αστικών 
στερεών απορριμμάτων στην 
Παλαιοχούνη Αρκαδίας και τη 
ρητή υποχρέωση μεταφοράς των 
απορριμμάτων σας στην εν λόγω 
μονάδα, θα εντατικοποιηθούν οι 
έλεγχοι -και αυτονόητα η επιβολή 
προστίμων- των περιβαλλοντι-
κών υπηρεσιών της Περιφέρειας 
στους ΧΑΔΑ για την αποτροπή 
απόθεσης απορριμμάτων σε αυ-
τούς. Σύντομα θα προχωρήσει και 
η ανάθεση μελετών για αποκατά-
σταση των ΧΑΔΑ αυτών”.
Με το ίδιο έγγραφο καλούνται 
τα αστυνομικά τμήματα και τα 
τμήματα της Πυροσβεστικής 
Υπηρεσίας “να συμβάλουν με 
συστηματικούς και συνεχείς ελέγ-
χους και να ενημερώνουν άμεσα 
για τυχόν συμβάντα σε ΧΑΔΑ των 
αναφερόμενων περιοχών”.

σ χ ο λ ι α τ η σ γ ν ω μ η σ

το και αυτό�ακούσαμε

1. «Τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις έχουν αποταμιεύσεις για να 
ανταπεξέλθουν την ακρίβεια». ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ, Διοικητής της 
Τράπεζας της Ελλάδας, απαντώντας στο πώς θα ανταπεξέλθει η κοινωνία 
στο κύμα ακρίβειας που την κατακλύζει.

2. «7 στους 10 ασθενείς που νοσηλεύθηκαν με Covid πέθαναν εκτός 
ΜΕΘ» ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΕΟΔΥ που ήρθε στην δημοσιότητα και σύμφωνα 
με πληροφορίες ήταν εις γνώσιν του υπουργού Υγείας Θανάση Πλεύρη

3. «Κακόβουλο δημοσίευμα επιχείρησε να διαταράξει τις σχέσεις μας με 
τον πρώην αντιπεριφερειάρχη Κορινθίας», ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 
της ανατολικής Βόχας, αναφερόμενος στο θέμα της άρδευσης από τον 
ΑΟΣΑΚ και στα έργα που γίνονται στην περιοχή του Βέλου. Στη συνέχεια 
όμως κατάεβασε την ανάρτησή του.

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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Ο Νάρκισσος και 
άλλα αυτοδιοικητικά 
ανέκδοτα
Η ιστορία του Νάρκισσου είναι γνωστή 
από την Ελληνική Μυθολογία. Ο νέος 
συνεπαρμένος από την ομορφιά, 
τη γοητεία και την εξυπνάδα του(!) 
πνίγηκε στη λίμνη που καθρεφτιζόταν 
προσπαθώντας να φτάσει το είδωλό 
του. Τη σχέση όμως μπορεί να έχει 
με τα αυτοδιοικητικά της Κορινθίας 
αυτός ο μύθος; Μα είναι απλό. Είναι 
διδακτικός όπως όλοι οι μύθοι. Αυτο-
διοικητικοί που στερούνται αυτογνω-
σίας και ρεαλισμού συνήθως πνίγονται 
στα ρηχά νερά της ωραιοπάθειάς τους 
κυνηγώντας το φανταστικό είδωλό 
τους. Προσοχή λοιπόν!

Προπόνηση κλιμακίου παμπαίδων στη Νεμέα
Στα πλαίσια του Αναπτυξιακού 
Προγράμματος της Ελληνικής 
Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, 
πραγματοποιήθηκε προπόνηση 
επίλεκτων αθλητών (παμπαί-
δων) γεννημένων το έτος 2007 
των Ενώσεων Ε.ΚΑ.Σ.ΚΕ.ΝΟ.Π. 
και Ε.Σ.Κ.Α.Κ., στο κλειστό 
γυμναστήριο της Νεμέας.
Η προπόνηση διεξήχθη υπό την 
επίβλεψη των Ομοσπονδιακών 
προπονητών, κ. Γιάννη Χρυσαν-

θόπουλου και κ. Γιάννη Καλαμπόκη, αλλά και των Περιφερειακών Προπονητών κ. Νικόλαου 
Αλειφέρη (ΕΚΑΣΚΕΝΟΠ) και κ. Γιάννη Ματσανιώτη (ΕΣΚΑΚ). Την προπόνηση τίμησε με την πα-
ρουσία του ο Δήμαρχος Νεμέας κ. Κώστας Φρούσιος, που συνοδευόταν από τον Αντιδήμαρχο 
κ. Χρήστο Γεωργακόπουλο. Ο Δήμαρχος Νεμέας έδειξε πώς είναι γνώστης του αθλήματος, 
αλλά και πώς έχει την πρόθεση για συνεργασία με στόχο την ανάπτυξη του μπάσκετ.

Εθελοντική Αιμοδοσία
Ο Ιατρικός Σύλλογος Κορινθίας, ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Κορινθίας, o 
Φαρμακευτικός Σύλλογος Κορίνθιας και ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός 
Κορίνθου ενώνουν τις δυνάμεις τους,  στηρίζοντας έμπρακτα έναν από τους 
σημαντικότερους πυλώνες του κοινωνικού εθελοντισμού συμβάλλοντας 
παράλληλα στην εθνική προσπάθεια για εξασφάλιση επάρκειας αίματος 
και διοργανώνουν εθελοντική αιμοδοσία και ταυτόχρονα ενημέρωση  για 
δότες μυελού των οστών σε συνεργασία με το «Χάρισε Ζωή» την Κυριακή 
20/3/2022 στα γραφεία Ιατρικού - Φαρμακευτικού Συλλόγου
Αδειμάντου 63, Κόρινθος, 1ος όροφος και ώρες 10:00 – 13:00.

Το ενεργειακό 
κόστος απειλεί 
τους δήμους
Έκτακτη Συνάντηση Δημάρχων συ-
γκαλεί η ΚΕΔΕ για την Παρασκευή 18 
Μαρτίου 2022, προκειμένου να συζη-
τηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για 
κρίσιμα ζητήματα που αφορούν στην 
οικονομική βιωσιμότητα και την απο-
τελεσματική λειτουργία των Δήμων 
και των ΔΕΥΑ,  υπό το πρίσμα  των 
νέων δεδομένων,  που διαμορφώνο-
νται από την εκτίναξη του ενεργεια-
κού κόστους αλλά και τις συνέπειες 
που προκαλεί η εισβολή της Ρωσίας 
στην Ουκρανία, και επηρεάζουν και 
τη λειτουργία της Αυτοδιοίκησης  στη 
χώρα μας. 

Το 5ο αναπηρικό καρότσι από την δράση συλλογής πλαστικών 
καπακιών παραδόθηκε στο δήμο Σικυωνίων για τις εσωτερικές ανάγκες του από 
το Σωματείο ΑμεΑ Κορινθίας, την Πέμπτη 10 Μαρτίου. Κατά την παράδοση το 
Σωματείο ΑμεΑ εκπροσώπησαν ο Πρόεδρος Βασίλης Σπανός και ο αν. Ταμίας 
Δημήτρης Οικονόμου. Το αμαξίδιο παρέλαβαν οι αντιδήμαρχοι Βασίλης Δομετίου 
και Γιάννης Μυττάς παρουσία του προέδρου του Κιάτου Αναστ. Λεονάρδου.

ΑγγελοκΑστρο: 
Ξεχασμένο από τη 
Δημοτική Αρχή, λέει 
ο Σταυρέλης

Ξεχασμένο, ισχυρίζεται ο Νίκος Σταυ-
ρέλης πώς είναι από τη δημοτική αρχή 
Κορινθίων το Αγγελόκαστρο. Σε σχε-
τικό Δελτίο Τύπου σημειώνει μεταξύ 
άλλων: «Πράγματα απλά, παρά τα αιτή-
ματα (έγγραφα και προφορικά) του Το-
πικού Συμβουλίου, δεν υλοποιούνται.
- Δεν αγοράστηκε οικόπεδο παρά την 
αρχική απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου και φυσικά δεν έγινε η πλατεία 
στο κέντρο του χωριού, όπως υποσχέ-
θηκε ο Δήμαρχος (από το 2020).
-Δεν τοποθετήθηκε παιδική χαρά.
-Κανένας αγροτικός δρόμος δεν χαλι-
κοστρώθηκε ούτε ασφαλτοστρώθηκε 
τα τελευταία τρία χρόνια. Και για να εί-
μαστε δίκαιοι έστειλαν το γκρέϊντερ του 
Δήμου 5 ημερομίσθια το 2021 και τώρα 
τελευταία άλλα 5 για καθαρισμό.
-Καμία ανάπλαση στην είσοδο του χω-
ριού (κιόσκια, φωτισμός, πινακίδες, 
δενδροφύτευση, παγκάκια) όπως έχει 
ζητήσει από το 2020 το Τοπικό  Συμ-
βούλιο.
-Καμία νέα ομβροδεξαμενή δεν κατα-
σκευάστηκε από τις δύο που ζήτησε το 
χωριό ούτε φυσικά συντηρήθηκαν οι 8 
υπάρχουσες για το πότισμα των ζώων 
των κτηνοτρόφων».

ΣΚΕΨΕΙΣ 
ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ
Με 13€ το μήνα για 

βενζίνη, βλέπω τον 

παραδοσιακό ημίονο 

να επιστρέφει και 

να κάνει delivery 

χαρτί υγείας από το 

super market

Θα πούμε το στάρι-σταράκι, το αλεύρι-αλευράκι 

και το ψωμί-μπομπότα! 

σ χ ο λ ι α τ η σ γ ν ω μ η σ

ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΤΟ ΒΡΑΧΑΤΙ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΟΔΗΓΟΣ

έως 35 ετών 
ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Πληροφορίες: 6977808580
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Κλιμάκιο της παράταξης "Ορίζοντες Δημιουργίας" επισκέφθηκε το Μελίσσι και συνομίλησε με 
τους κατοίκους για τα προβλήματα και τις ανάγκες του χωριού

Κοντά στους Μελισσιώτες ο Σπύρος Καραβάς

Ολοήμερη επίσκεψη στο Μελίσσι πραγματοποίη-
σαν οι Ορίζοντες Δημιουργίας στα πλαίσια των επα-
φών που πραγματοποιούν σε κάθε γωνιά του δήμου 
από την αρχή της τρέχουσας δημοτικής θητείας.

Ο επικεφαλής του συνδυασμού Σπύρος Καραβάς 
μαζί με τους δημοτικούς συμβούλους Γκιόκα Γιώρ-
γο και Δημόπουλο Παναγιώτη και τους υποψήφιους 
με τον συνδυασμό Ανέστη Μεγαρίτη και Κατσα-
ρομήτσο Πέτρο επισκέφθηκαν τα συσκευαστήρια 
Παπαβασιλείου και Παπακωνσταντίνου, τα καταστή-
ματα της περιοχής και συναντήθηκαν με το τοπικό 
συμβούλιο του Μελισσίου και τον σύλλογο του οικι-
σμού ΔΕΗ Μελισσίου. 

Κοινός τόπος η απουσία έργων 
πνοής που τόσο ανάγκη έχει 
το Μελίσσι και ο δήμος. 

Το μεγάλο έργο της ύδρευσης του χωριού έμει-
νε στις μεγάλες προεκλογικές υποσχέσεις μετά και 
την απώλεια της εγκεκριμένης χρηματοδότησης 
της γεώτρησης στο Θροφαρί.

Η μη ολοκλήρωση των πεζοδρομίων που είχε ξε-
κινήσει η προηγούμενη δημοτική αρχή, το αρδευτι-
κό νερό που στερεύει, η κακή κατάσταση των αγρο-
τικών δρόμων, η έλλειψη ακόμα και μιας πλατείας ή 
μιας παιδικής χαράς συνθέτουν εικόνα απαξίωσης. 
Σε δηλώσεις του ο κύριος Καραβάς τόνισε τα εξής:

“Είμαστε σήμερα στο Μελίσσι, όπως κάθε εβδομά-
δα επισκεπτόμαστε κάθε γωνιά του δήμου μας, για να 
αφουγκραστούμε τους δημότες μας, να διαπιστώσου-
με τα προβλήματα και να δώσουμε λύσεις. Η δημοτι-
κή αρχή, απούσα από τα χωριά μας και μακριά από 
την δύσκολη καθημερινότητα των συνδημοτών μας, 
μετά από δυόμιση χρόνια δεν έχει καταφέρει να δώσει 
την πνοή που χρειαζόμαστε, καυχώμενη μόνο για την 
καθαριότητα που βελτίωσε. Οφείλουμε τώρα όλοι μαζί 
να σχεδιάσουμε ένα καλύτερο αύριο μετά από ακόμα 
μια χαμένη τετραετία για τον δήμο μας”.

Πολυήμερες φωτιές 
στα Ροζενά και 
αποκριάτικη μιζέρια 
στο δήμο Ξυλοκάστρου-
Ευρωστίνης

Από τις 23 Φεβρουαρίου και για τουλάχιστον 
18-19 μέρες έκαιγε μια η φωτιά στα Ροζενά.Κλα-
ριά και σκουπίδια ανακατεμένα… Η υποβάθμιση 
του περιβάλλοντος εξαιρετικά σοβαρή και μάλι-
στα στο μεγαλύτερο σε έκταση χωριό του δήμου 
Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης.

Όπως χαρακτηριστικά σημειώνει ο Σπύρος 
Καραβάς σε ανάρτησή του: «Αναζητούνται ακό-
μα ευθύνες… Άραγε τι λένε οι αρμόδιοι ελεγχτές 
περιβάλλοντος; Αστυνομία και πυροσβεστική δεν 
γνωρίζουν;»

Αποκριάτικη μιζέρια
Έλειψαν οι, έστω και περιορισμένες, αποκρι-

άτικες εκδηλώσεις από τον δήμο Ξυλοκάστρου-
Ευρωστίνης. Ο δήμος σε αντίθεση με όλους τους 
άλλους δήμους της Κορινθίας δεν οργάνωσε κα-
μία εκδήλωση. Το γεγονός σημείωσε ο Σπύρος 
Καραβάς σε ανάρτησή του που έγραψε: «Κόντρα 
στην πανδημία,στα δεινά του πολέμου,στην ενερ-
γειακή κρίση και την ακρίβεια. Κόντρα στη απου-
σία εκδηλώσεων και τη μίζερη εικόνα του δήμου 
μας αυτό το τριήμερο χαράς. Δείχνουμε έμπρακτα 
την αλληλεγγύη μας σε όσους πολλούς στις μέρες 
μας το έχουν ανάγκη.

Καρναβαλίζουμε και διασκεδάζουμε. Πετάμε 
χαρταετό και τρώμε λαγάνα ολοκληρώνοντας την 
τρίτη μουντή Αποκριά και εισερχόμενοι στη Με-
γάλη Σαρακοστή της Ορθόδοξης εκκλησίας μας. 
Ευχόμαστε σε όλους υγεία,αγάπη και προκοπή!!!».
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Η κορινθιακή σταφίδα, το ελληνικό 
superfood οδηγείται σε κατάρρευση

Κατατέθηκε πρόταση στη Βουλή να αγοραστούν οι αδιάθετες ποσότητες 
και να σταλούν ως ανθρωπιστική βοήθεια στην Ουκρανία

«H κυβέρνηση της ΝΔ διατυμπα-
νίζει και αναμασά τα περί ποιότητας, 
προστιθέμενης αξίας και διατροφικής 
αξίας των ελληνικών τροφίμων. Δυ-
στυχώς όμως, μόνο στα λόγια και για 
την επικοινωνία. Γιατί στην πράξη, 
όταν προκύπτει η ανάγκη να στηρίξει 
έμπρακτα ένα εμβληματικό προϊόν, με 
ισχυρή εξαγωγική δυναμική, με υψη-
λή διατροφική αξία, ένα superfood, 
όπως η Κορινθιακή σταφίδα, τότε ξε-
κινούν οι καθυστερήσεις, οι παλινω-
δίες και εν τέλει η απραξία.

Το 2021, έγκαιρα και σε όλους τους 
τόνους, αναδείξαμε το πρόβλημα στη 
διάθεση της σταφίδας παραγωγής 
2020, που δημιούργησαν τα περιορι-
στικά μέτρα λόγω της υγειονομικής 
κρίσης. Ταυτόχρονα, προειδοποιήσα-
με και για τις σοβαρές αρνητικές επι-
πτώσεις που αυτά τα αδιάθετα αποθέ-
ματα θα είχαν στην τιμή της σταφίδας. 
Πράγματι, πάει ήδη μισός χρόνος που 
καταγράφεται μια δραματική μείωση 
της τιμής στον παραγωγό έως και κατά 
50% για τη σταφίδα της παραγωγικής 
περιόδου που μόλις έκλεισε. Και αυτή 
η εξέλιξη, με τη σειρά της, συμπιέζει 

ακόμη περισσότερο το εισόδημα των 
σταφιδοπαραγωγών αλλά και συμπα-
ρασύρει όλο τον κύκλο προστιθέμενης 
αξίας και εξαγωγών.

Η Κυβέρνηση αρκέστηκε σε αυτήν 
την εγκληματική ολιγωρία, αφήνοντας 

τους παραγωγούς με μόνη αναμενό-
μενη στήριξη την συνδεδεμένη ενί-
σχυση που θεσπίστηκε το 2017 από 
την Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι, ενώ η 
νέα καλλιεργητική περίοδος, οι εργα-
σίες και η λίπανση ξεκινούν, η οικο-

νομική ασφυξία των σταφιδοπαραγω-
γών απειλεί με μαρασμό το μοναδικό 
αυτό προϊόν και τις σταφιδοπαραγω-
γές περιοχές της Πελοποννήσου κι όχι 
μόνο».

Τα παραπάνω επισημαίνονται από 
τον βουλευτή και Τομεάρχη Αγροτ. 
Ανάπτυξης του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Στ. Αρα-
χωβίτη, με αφορμή Επίκαιρη Ερώτηση 
που κατέθεσε την Πέμπτη 3 Μαρτίου, 
με την οποία επαναφέρει και μεταφέρει 
στην Κυβέρνηση της ΝΔ την ευθύνη ότι 
δεν έχει ακόμη στηρίξει έμπρακτα αυτό 
το μοναδικό προϊόν, αλλά και για το ότι 
αδιαφόρησε και για τις υπόλοιπες προ-
τάσεις του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Στο πλαίσιο της επείγουσας και 
φλέγουσας ανάγκης για ανθρωπιστική 
βοήθεια στην Ουκρανία, έχει ιδιαίτερη 
σημασία αν η Κυβέρνηση υλοποιήσει 
την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για ενερ-
γοποίηση της δυνατότητας του κρά-
τους να λειτουργήσει ως «αγοραστής 
ύστατης καταφυγής» για την απορρό-
φηση αδιάθετων ποσοτήτων σταφίδας 
σε κοινωνικές δομές και σε προγράμ-
ματα σίτισης, εθνικά ή συγχρηματοδο-
τούμενα.

ΨΥΛΛΑΣ Άγιος Ιωάννης, Βέλο Κορινθίας
τηλ. 2742035333

Νέα μοντέλα - φανταστικές προσφορές - έως και 7ετη χρηματοδότηση
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Στη Νεμέα η αντιπρόεδρος 
του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ

Επίσκεψη της Αντιπροέδρου Γε-
ωργίας Μπόκα και του Γενικού Δι-
ευθυντή Αγροτικής Εκπαίδευσης 
και Κατάρτισης του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗ-
ΤΡΑ κου Σπύρου Στάχτιαρη πραγ-
ματοποιήθηκε την Πέμπτη 3 Μαρ-
τίου στην Γεωργική Σχολή Νεμέας, 
η οποία ειδικεύεται στο τομέα Αμπε-
λουργίας και Οινοτεχνίας. 

Παράλληλα πραγματοποιήθηκαν 
συναντήσεις με το Δήμαρχο Νεμέας 
κο Κωνσταντίνο Φρούσιο και τον 
Αντιδήμαρχο Διοικητικού και αρμό-
διο σε θέματα παιδείας κο Θανάση 
Καρκώνη. 

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε 
σε ιδιαίτερα καλό κλίμα και έγινε 
εκτενής συζήτηση για την ανάδειξη 
και την αξιοποίηση της Γεωργικής 

Σχολή Νεμέας,  με τη συνεργασία 
όλων των εμπλεκόμενων φορέ-
ων όπως ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, το 
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων και φυσικά ο Δήμος 
Νεμέας. Όπως τονίστηκε κοινός 
στόχος όλων είναι η κάλυψη των 
καλλιεργητικών αναγκών της τοπι-
κής κοινωνίας αλλά και η περαιτέ-
ρω ανάδειξη της αμπελουργίας και 
οινοτεχνίας στη χώρα μας.

Στην συνάντηση μετείχαν εκ μέ-
ρους του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ η Αντι-
πρόεδρος κα Γεωργία Μπόκα, ο 
Γενικός Διευθυντή Αγροτικής Εκ-
παίδευσης και Κατάρτισης κος Σπύ-
ρος Στάχτιαρης και ο Διευθυντής 
της Γεωργικής Σχολής Νεμέας κος 
Στέφανος Λιβέρης.

Αγροτικά

SOS από τους αγρότες
Παρέμβαση Σταυρέλη για τα προβλήματα λειψυδρίας και άρδευσης από τον ΑΟΣΑΚ - Ζητά να 

αποκατασταθεί η αδικία

Το φάσμα της λειψυδρίας καραδοκεί και απ΄ ότι 
λένε οι ειδικοί η φετινή θερινή περίοδος ίσως είναι 
χειρότερη από την περσινή (ούτε μάντης είμαι ούτε 
ειδικός).

Οι αγρότες μας σε απελπισία.
► Στη Δημοτική Ενότητα Άσσου Λεχαίου έχουν 

να ποτίσουν τα κτήματά τους  από τον αρδευτικό 
υδραύλακα του ΑΟΣΑΚ τα τελευταία τρία χρόνια 
(και όσοι πότισαν καλύφθηκε μόλις το 1/3 της καλ-
λιεργήσιμης γης). Στην Αρχαία Κόρινθο και στην 
Κόρινθο τα τελευταία πέντε χρόνια.

Το διαθέσιμο νερό της Στυμφαλίας βαίνει μειού-
μενο τα τελευταία χρόνια.

► Είναι αδιανόητο όμως αυτό το νερό που προ-
ορίζεται για άρδευση της πεδινής Κορινθίας να 
μην κατανέμεται ισομερώς και δικαίως. Δε γίνεται 
σωστή εποπτεία από τον ΑΟΣΑΚ με αποτέλεσμα 
να ποτίζουν πλέον της μίας φοράς οι αγρότες  του 
Δήμου Σικυωνίων και Βέλου-Βόχας, αντίθετα με 
τους αγρότες του Δήμου Κορινθίων για τις προα-
ναφερόμενες περιοχές με σοβαρές καλλιέργειες 
πρωτίστως σταφίδες να μην ποτίζουν καμία. Ζώνη 
Υψηλής Παραγωγικότητας είναι χαρακτηρισμένη η 
περιοχή μας αλλά νερό δεν υπάρχει.

Είναι άδικο και επέρχεται καταστροφή της αγρο-
τιάς. 

Με την καταστροφή της αγροτιάς επέρχεται κατα-
στροφή της Κορινθίας.

► Οι ιδιωτικές αρδευτικές γεωτρήσεις στερεύ-
ουν.  Το νερό για πότισμα από ιδιωτικές γεωτρήσεις 
κοστίζει από 50€ την ώρα και φθάνει 100€. 

Και δεν φθάνουν αυτά. Ο ΑΟΣΑΚ χρεώνει  τις μη 

αρδευθείσες εκτάσεις με 3€/στρέμμα. Χαράτσι χω-
ρίς να υπάρχει όφελος κανένα για τον αγρότη.

► Άμεση αποκατάσταση της αδικίας. Ο ΑΟΣΑΚ 
χρειάζεται να επέμβει να εποπτεύσει σωστά την 
κατανομή των νερών αποκαθιστώντας την αδικία. 
Να αποκατασταθούν οι παρατυπίες και παρανομίες 
μέσα και έξω από τον κεντρικό υδραύλακα.

Για να γίνουν αυτά πρέπει να πιέσει άμεσα ο Δή-
μαρχος Κορινθίων αλλά και ο Περιφερειάρχης για 
να φθάσει το νερό μέχρι το τελικό σημείο υδρο-
ληψίας στην αγροτική περιοχή  της Μπαθαρίστρας 
Κορίνθου. 

Με την πίεση όλα γίνονται. Να θυμηθούμε το 
2013 την  ασφυκτική πίεση των τότε Δημάρχου 

Κορινθίων και Περιφερειάρχη Πελοποννήσου που 
έφερε αποτέλεσμα. Αγώνας χρειάζεται. Τίποτα δεν 
μας χαρίζεται.

► Άμα περιμένουμε τον Ασωπό, προσωπικά δεν 
το βλέπω να ολοκληρώνεται το έργο την επόμενη 
τριετία και βάλτε άλλα 3-4 χρόνια για την μελέτη και 
κατασκευή των αναγκαίων αρδευτικών δικτύων, 
σύνολο 7 χρόνια. Μέχρι τότε καταστραφήκαμε.

Οι Βουλευτές μας μπορούν να συμβάλουν στη 
νομοθετική αλλαγή του Κανονισμού του  ΑΟΣΑΚ 
της δεκαετίας του 1950 για την ισονομία και ισοπο-
λιτεία.

ΝΙΚΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ 
“ΠΝΟΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ” ΚΟΡΙΝΘΟΣ 02/03/2022
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Δυναμική ήταν η παρουσία του Επιμελητήριου Κο-
ρινθίας και των επιχειρήσεων του, τόσο στην με-
γαλύτερη έκθεση Τροφίμων και Ποτών στην Ν.Α. 
Ευρώπη – FOOD EXPO  όσο και στην μεγαλύτερη 
οινική έκθεση της χρονιάς ΟΙΝΟΡΑΜΑ 2022. 
Αναφορικά με την FOODEXPO, 1.200 Έλληνες και 
ξένοι εκθέτες υποδέχτηκαν χιλιάδες επαγγελματί-
ες από κάθε γωνιά της Ελλάδας, εκ των οποίων 17 
επιχειρήσεις από την Κόρινθο έδωσαν δυναμικά το 
παρόν με το περίπτερο της Περιφέρειας Πελοπον-
νήσου και 12 Κορινθιακές επιχειρήσεις συμμετεί-
χαν με δικό τους περίπτερο. 
Αναλυτικά οι επιχειρήσεις που συμμετείχαν ήταν: 
ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ Ο.Α.Ε, ΚΟΡΔΩΣΗ ΑΘΗΝΑ-ΤΕΝΕΑ, 
ΜΥΛΑΝΘΟΣ, ΝΙΚΟΣ ΜΠΟΥΖΙΝΕΛΟΣ & ΣΟΦΙΑ 
ΓΑΣΤΟΥΝΙΩΤΗ ΟΕ, ΑGREA FOODS, KARMA BEER, 
ΚΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, ΔΙΚΟΤΥΛΟΝ, Orfanoswines, 

ΚΤΗΜΑ ΔΡΑΪΝΑ, ΤΣΑΜΠΑΡΛΗΣ ΜΙΧ. ΔΗΜΗΤΡΙ-
ΟΣ, BEQUEST, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ Ε.Ε. 
Kontogiannis Family, ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ 
ΑΒΕΕ, TELHINIA, CHEMA LABORATORIES, ΕΝΩ-
ΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΕΣ 
Α.Ε. 
Τις ίδιες μέρες, διοργανώθηκε και το ΟΙΝΟΡΑΜΑ 
2022, με πολλά οινοποιεία από την Νεμέα και την 
Κορινθία να συμμετέχουν εκθέτοντας τα κρασιά 
τους. 
Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κορινθίας, κος 
Παναγιώτης Λουζιώτης μαζί με μέλη της Διοικη-
τικής Επιτροπής και του Διοικητικού Συμβουλίου 
του Επιμελητηρίου Κορινθίας επισκέφθηκαν τα 
περίπτερα των εκθετών στην FOODEXPO & στο 
ΟΙΝΟΡΑΜΑ 2022 και τους ευχαρίστησαν για την 
συμμετοχή και την επαγγελματική τους παρουσία.

Επιδότηση για καύσιμα 
ύψους… €13 ευρώ το μήνα 
για 3 μήνες

Με το… αστρονομικό ποσό των 13 ευρώ 
το μήνα θα επιδοτηθούν όσοι Έλληνες 

πολίτες έχουν οικογενειακό εισόδημα έως 
30.000 ευρώ. Το ποσό που αντιστοιχεί σε 40 
ευρώ για τα αυτοκίνητα για τους μήνες Απρίλιο 
-Μάιο – Ιούνιο και 30 ευρώ για όσους έχουν 
μοτοσυκλέτα, θα δοθεί μέσω της έκδοσης 
ηλεκτρονικής κάρτας καυσίμων.
Ο κάτοχος του αυτοκινήτου και της μηχανής 
θα μπαίνει σε ηλεκτρονική πλατφόρμα και θα 
δηλώνει το όχημα για το οποίο θα λάβει την 
επιδότηση. Για όσους δεν έχουν πρόσβαση 
θα κατατεθεί σε λογαριασμό τραπέζης που θα 
δηλώσουν.
Το μέτρο αφορά φυσικά πρόσωπα και επαγ-
γελματίες για ένα και μόνο όχημα. Παράλληλα 
επιδοτείται στην πηγή η τιμή του πετρελαίου 
κίνησης αλλά μόνο για τον Απρίλιο με όφελος 
15 λεπτά το λίτρο για τον καταναλωτή, ενώ 
θα δοθεί ενίσχυση 200 ευρώ στα ταξί για τον 
Απρίλιο.

Mείωση 50% του Ειδικού 
Φόρου Κατανάλωσης 
ζητούν οι βενζινοπώλες

Ως μέτρο – «ασπιρίνη» χαρακτήρισε η πρόε-
δρος των Βενζινοπωλών Αττικής Μαρία 

Ζάγκα, τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης για 
επιδότηση στη βενζίνη με 13 ευρώ το μήνα για 
τον Απρίλιο, τον Μάιο και τον Ιούνιο.
Όπως είπε μιλώντας στον ΣΚΑΪ, στην ουσία 
δίνουν τη διαφορά της αύξησης των 0,22 λε-
πτών. Όμως, για να δούμε αποτέλεσμα πρέπει 
να μειωθεί για τρεις μήνες κατά 50% ο ειδικός 
φόρος στα καύσιμα, μέτρο που θα έριχνε την 
τιμή του λίτρου κατά 0,43 ευρώ.
Παράλληλα, επεσήμανε ότι στις προτάσεις που 
έχουν κάνει προς την κυβέρνηση, εναλλακτικά 
ζητούσαν τη μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα για 
τον Απρίλιο, τον Μάιο και τον Ιούνιο.
Η Μαρία Ζάγκα υπογράμμισε ακόμα ότι πρέπει 
και οι πολίτες και οι πρατηριούχοι να ενημε-
ρωθούν πλήρως για το πώς θα λειτουργεί η 
ηλεκτρονική κάρτα καυσίμων. 
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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

Επιστολή της ΠΟΕΕ στον Πρωθυπουργό για την ανάγκη 
στήριξης των μικρών εμπορικών επιχειρήσεων

«Αξιότιμε Πρωθυπουργέ,
Η υπερδεκαετής οικονομική κρίση, 

ακολουθούμενη από τα δύο και πλέον 
χρόνια της υγειονομικής κρίσης, έχουν 
στην κυριολεξία καταστρέψει τις μικρές, 
οικογενειακές εμπορικές επιχειρήσεις 
του τόπου μας. Πολλές από αυτές, μέσα 
σ’ αυτό το χρονικό διάστημα, δεν άντε-
ξαν και έκλεισαν οριστικά, ωθώντας 
πολλούς πρώην καταστηματάρχες και 
εργαζόμενους στα χρέη, στην ανεργία, 
στη φτώχεια και την κοινωνική απαξίω-
ση. Δυστυχώς, ο κλάδος του εμπορίου, 
ιδιαίτερα όσον αφορά στις μικρές επιχει-
ρήσεις, έχει βρεθεί αντιμέτωπος με άλυ-
τα προβλήματα και το χειρότερο, χωρίς 
ουσιαστική στήριξη από την Πολιτεία.

Σ’ αυτό το περιβάλλον έρχεται σή-
μερα ένα πρόβλημα, που χτυπά αδί-
στακτα τα θεμέλια των επιχειρήσεων 
αυτών, που είναι η εξωφρενική αύξη-
ση του ενεργειακού κόστους (ρεύμα, 
καύσιμα). Τις χτυπά μάλιστα διττά, γιατί 
εξακοντίζει το λειτουργικό τους κόστος 
σε επίπεδα που να τις καθιστά μη βι-
ώσιμες. Ταυτόχρονα όμως στερεί από 
το καταναλωτικό κοινό (καθώς η αύ-
ξηση αυτή αφορά το σύνολο του πλη-
θυσμού), κάθε διαθέσιμο πόρο που θα 
μπορούσε να κατευθυνθεί στην κατα-
νάλωση. Έτσι βρισκόμαστε μπροστά σε 
Συμπληγάδες. Από τη μια η λειτουργία 
της επιχείρησης γίνεται σημαντικά πιο 
ακριβή, από την άλλη ο τζίρος μηδενί-
ζεται.

Το καταστροφικό αυτό μίγμα πρόκει-
ται, όπως όλοι οι ειδικοί βεβαιώνουν, 
να επιδεινωθεί λόγω του πολέμου στην 
Ουκρανία. Αυτοί οι εξωγενείς παρά-
γοντες θα οδηγήσουν σε ένα νέο και 
πιθανόν σημαντικά πιο έντονο κύμα 
αφανισμού των μικρών επιχειρήσεων, 
οι οποίες  δεν υπάρχει περίπτωση να 
σωθούν χωρίς στήριξη. Αυτό αυτόματα 

σημαίνει ότι θα έχουμε νέα χρέη, νέους 
ανέργους, νέα φτώχεια. 

Αξιότιμε Πρωθυπουργέ,
Απαιτούνται μέτρα τώρα! Μέτρα 

σωστά στοχευμένα, που να περιλαμ-
βάνουν επιτέλους και τις μικρές εμπο-
ρικές επιχειρήσεις. Μέτρα ανάλογα με 
αυτά που αναλήφθηκαν για τη στήριξη 
της κοινωνίας από την υγειονομική κρί-
ση. Μέτρα που να εκπορεύονται κατ’ 
αρχήν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και 
να αφορούν τις εκατοντάδες χιλιάδες 
μικρές εμπορικές επιχειρήσεις στο σύ-
νολό τους και ιδιαίτερα της χώρας μας, 
γιατί εδώ οι επιχειρήσεις αυτές είναι 
περισσότερο ευάλωτες, λόγω των συν-
θηκών των προηγούμενων ετών. Πα-
ράλληλα η Ελληνική Κυβέρνηση είναι 
απαραίτητο να κατευθύνει τους πόρους 
αυτούς, μαζί με ελληνικούς πόρους 
προς την κατεύθυνση αυτή, μαζί με 

νέα μέτρα ελάφρυνσης της πίεσης για 
εξόφληση συσσωρευμένων μέχρι σή-
μερα προηγούμενων χρεών (όχι μόνο 
πανδημικών, αλλά και προηγουμένων), 
τα οποία οι επιχειρήσεις στις παρούσες 
συνθήκες είναι αδύνατο να καλύψουν.
• Ζητάμε να γίνει κατανοητό το πρό-

βλημα και να αναληφθούν δράσεις 
προς την κατεύθυνση που περιγρά-
φουμε, αποφασιστικά και άμεσα, 
γιατί για τις πολύ μικρές εμπορικές 
επιχειρήσεις της χώρας μας, αν δε 
στηριχθούν τώρα, δεν υπάρχει αύ-
ριο. 

• Ζητάμε από την Ελληνική Κυβέρνη-
ση να μας δει επιτέλους και να μας 
«βάλει στο χάρτη», έστω την ύστατη 
στιγμή. Να στηρίξει την επιβίωση του 
μικρού εμπορίου στην Ελλάδα, για να 
μη βρεθεί μπροστά στην ανάγκη να 
ψάχνει για νέα επιδόματα για νέους 

ανέργους. 
• Ζητάμε από τους βουλευτές του τό-

που μας να κατανοήσουν το πρόβλη-
μα και να απαιτήσουν να ληφθούν τα 
παραπάνω μέτρα. 

• Ζητάμε από την Περιφέρεια, από τα 
Επιμελητήρια να ενώσουν τη φωνή 
τους με τη δική μας. 

• Ζητάμε από την ΕΣΕΕ να πιέσει για τη 
στήριξη των επιχειρήσεών μας χω-
ρίς καθυστέρηση και με κάθε μέσο, 
αναλαμβάνοντας κάθε δράση, όσο 
δυναμική κι αν είναι, ώστε να γίνει 
αντιληπτό το πρόβλημα. 
Η κραυγή αγωνίας για την επιβίω-

ση των επιχειρήσεών μας πρέπει να 
ακουστεί και η ανταπόκριση από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελληνική 
Κυβέρνηση πρέπει να είναι ουσιαστική 
και άμεση.»

Εκ της Ομοσπονδίας 

Επιστολή στον Πρωθυπουργό έστειλε η Ομοσπονδία Εμπόρων Πελοποννήσου στην οποία τονίζεται η ανάγκη στήριξης 
των μικρών εμπορικών επιχειρήσεων. Στην επιστολή αναλυτικά αναφέρεται: 
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Από την Κόρινθο ξεκίνησε 
η “φλόγα της Επανάστασης”

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΜΑΡΜΑΡΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ
ΘΑΝΑΣΕΝΑΡΗΣ

Μουσών 14,
Βέλο Κορινθίας

Mάρµαρα • γρανίτες
φυσικά πετρώµατα

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

Από την Κόρινθο ξεκίνησε το απόγευμα της 
Παρασκευής 11 Μαρτίου, η σειρά προβολών του 
δραματοποιημένου ντοκιμαντέρ του Μανούσου 
Μανουσάκη “1821, η φλόγα της Επανάστασης” 
-παραγωγή της Περιφέρειας Πελοποννήσου για τα 
200 χρόνια από την εθνική παλιγγενεσία.

Στην προβολή, στο Δημοτικό Θέατρο “Θωμάς 
Θωμαΐδης”, παρέστησαν, μεταξύ άλλων, οι υφυ-
πουργοί Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος 
Νίκος Ταγαράς και Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
(αρμόδιος Ερευνας και Τεχνολογίας) Χρίστος Δή-
μας, ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Πανα-
γιώτης Νίκας, ο βουλευτής Γιώργος Ψυχογιός, 
οι αντιπεριφερειάρχες Κορινθίας Αθηνά Κόρκα, 
Ανάπτυξης και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Χά-
ρης Βυτινιώτης και Πρόνοιας και Αλληλεγγύης 
Τάσος Γκιολής, ο δήμαρχος Κορινθίων Βασίλης 
Νανόπουλος, αυτοδιοικητικοί, η σύμβουλος του 
πρωθυπουργού Μαριλένα Σούκουλη, καθώς και ο 
σκηνοθέτης Μ. Μανουσάκης.

Το πρόγραμμα των προβολών στις υπόλοιπες 
πόλεις της Περιφέρειας θα συνεχιστεί την ερχό-
μενη εβδομάδα και συγκεκριμένα, την Δευτέρα 
14 Μαρτίου στο Ναύπλιο (Βουλευτικό στις 7 το 
απόγευμα), την Τετάρτη 16 του μήνα στην Σπάρτη 
(κινηματογράφος Cine Center στις 7 το απόγευμα) 
και την Παρασκευή 18 Μαρτίου στο Αργος (αίθου-
σα Τέχνης και Πολιτισμού “Μέγας Αλέξανδρος” στις 
7 το απόγευμα).

Οι προβολές θα ολοκληρωθούν την Δευτέρα 21 
του μήνα στην Καλαμάτα (αμφιθέατρο “Θεόδωρος 
Αγγελόπουλος” του Εργατικού Κέντρου στις 7 το 
απόγευμα) και την Παρασκευή 25 Μαρτίου στην 
Τρίπολη (κινηματογράφος CineVille στις 7 το από-
γευμα).

Σε όλες τις προβολές η είσοδος είναι ελεύθερη, 
ωστόσο θα τηρηθούν όλα τα προβλεπόμενα υγει-
ονομικά πρωτόκολλα -δηλαδή είσοδος μόνο με 
πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης και χρήση 
μάσκας σε όλους τους εσωτερικούς χώρους.



ΤΡΙΤΗ 1 5 Μ ΑΡΤΙΟΥ 2022 ΠΟΛΙΤΏΝ
Γνώμη20 Πολιτισμός - Εκδηλώσεις

Επετειακή εκδήλωση για την 25η 
Μαρτίου στο Βραχάτι

Ο δήμος Βέλου-Βόχας και το ΝΠΔΔ "Ανέλιξη" μετά από δύο 
χρόνια "σιωπής" οργανώνουν και πάλι την εκδήλωση-θεσμό

Ο Δήμος Βέλου-Βόχας και το ΝΠΔΔ 
"Ανέλιξη" δήμου Βέλου-Βόχας πραγμα-
τοποιούν επετειακή εκδήλωση για την 
201η επέτειο από την έναρξη της Ελλη-
νικής Επανάστασης, την Παρασκευή 25 
Μαρτίου 2022, στις 6:00 το απόγευμα, 
στην αίθουσα "Μίκης Θεοδωράκης", του 
ξενοδοχείου Alkyon Resort Hotel & Spa, 
στο Βραχάτι.

Μετά από δύο χρόνια "σιωπής" λόγω της 
πανδημίας, ο δήμος Βέλου-Βόχας με την 
συνεργασία και συμμετοχή των συλλόγων 
της περιοχής επανέρχεται στη διοργάνωση 
της τιμητικής εκδήλωσης-θεσμού για τον 
εορτασμό της εθνικής επετείου.

Πρόκειται για μια σπονδυλωτή εκδήλω-
ση στην οποία θα παρουσιαστούν παραδο-
σιακοί χοροί από τους συλλόγους “Πολιτι-
στικός και Λαογραφικός Σύλλογος” Βόχας 
και “Πνευματική Στέγη” Ζευγολατιού, ορ-

χηστρικές συνθέσεις από την Φιλαρμονική 
Ζευγολατιού, έκθεση ιστορικών εγγράφων 
από τον σύλλογο "Η Αναγέννηση" Βραχατί-
ου και δύο δρώμενα με θέμα:

1. «Κρυφά το λένε τα πουλιά Κρυφά το 
λεν' τ' αηδόνια - Αφιέρωμα στην επανά-
σταση του 1821 - Θ. Κολοκοτρώνης, Γ. 
Καραϊσκάκης, Ο. Ανδρούτσος» από το Κέ-
ντρο Νεολαίας και Πολιτισμού του δήμου 
Βέλου-Βόχας και τον Πολιτιστικό και Αθλη-
τικό Σύλλογο Βραχατίου "Μέγας Αλέξαν-
δρος" και

2. «Η Στιμάγκα στην Επανάσταση του 
1821» από τον Χορευτικό και Λαογραφικό 
Σύλλογο Στιμάγκας “Θύαμις”.

Η επετειακή εκδήλωση θα δώσει την 
ευκαιρία σε όλους τους συμμετέχοντες και 
παριστάμενους να τιμήσουν τους ιερούς 
αγώνες των προγόνων μας για την Ελευθε-
ρία και την Δικαιοσύνη.

Εγκρίθηκε από το υπουργείο 
Πολιτισμού η εκπόνηση 

μελετών για το αρχοντικό 
Νοταρά στα Τρίκαλα

Εγκρίθηκε από το υπουργείο 
Πολιτισμού και Αθλητισμού η 
εκπόνηση μελετών στο πλαίσιο 
της προστασίας, αποκατάστα-
σης, ανάδειξης και επανάχρη-
σης του Αρχοντικού Νοταρά στα 
Ανω Τρίκαλα του Δήμου Ξυλο-
κάστρου – Ευρωστίνης, στην 
Κορινθία.

Ο προϋπολογισμός για την 
εκπόνηση των εν λόγω μελετών 
-την οποία αναλαμβάνει απολο-
γιστικά και με αυτεπιστασία η 
Εφορεία Αρχαιοτήτων Κορινθί-
ας- ανέρχεται σε 60.000 ευρώ 
και η χρηματοδότηση γίνεται 
από την Περιφέρεια Πελοπον-

νήσου, στο πλαίσιο σύμβασης 
πολιτιστικής ανάπτυξης που 
υπογράφηκε με το υπουργείο.

Tο ήδη από το 1962 κηρυγ-
μένο ως ιστορικό διατηρητέο 
μνημείο αρχοντικό Νοταρά, 
αποτελεί τεκμήριο της διαδρο-
μής μιας μεγάλης οικογένειας, 
με καταγωγή στους βυζαντινούς 
χρόνους και με ιδιαίτερα ση-
μαντικό ρόλο στη διάρκεια της 
Τουρκοκρατίας και αργότερα.

Ας σημειωθεί δε ότι στο κτή-
ριο αυτό γεννήθηκε, το 1506, ο 
Γεράσιμος Νοταράς, ο πολιού-
χος της Κεφαλονιάς Αγιος Γερά-
σιμος.
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ΜΗΝΑΣ ΑΛ. ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ – ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 
Ν. ΔΟΥΛΑΒΕΡΑΣ, Νικόλαος Γ. Πολίτης :   Ο  
ιδρυτής και θεμελιωτής της Ελληνικής Λαο-
γραφίας. 100 χρόνια μετά (1921-2021), Εκ-
δόσεις Γρηγόρη, Αθήνα 2021, σσ. 103, ΙSΒΝ: 
978-960-612-374-0.

Η παρούσα έκδοση γίνεται με την ευκαιρία 
της συμπλήρωσης 100 χρό-
νων από τον θάνατο του Ν. Γ. 
Πολίτη (1921-2021), ιδρυτή 
και  θεμελιωτή της Ελληνικής 
Λαογραφίας. Η επέτειος αυτή 
μας δίνει τη δυνατότητα για 
προβληματισμό και αναζήτηση 
του τρόπου που οι  επίγονοί 
του αξιοποίησαν το έργο  και 
τις ιδέες του. Είναι, με άλλα 
λόγια,  καταγραφή  της επι-
στημονικής παραγωγής, που 
δημιουργήθηκε στο όνομα και 
από το έργο του  Ν. Γ. Πολίτη. 

 Αρχικά, στην εργασία αυτή, 
δίνονται σύντομα ενημερωτι-
κά βιογραφικά στοιχεία για τη 
ζωή και το έργο του Ν. Γ. Πο-
λίτη και στη συνέχεια παρου-
σιάζονται  αφιερώματα περιοδικών, εταιρειών,  
πρακτικά συνεδρίων, επιστημονικές ημερίδες-
σεμιναριακές εκδηλώσεις, ομιλίες, επετειακές 
επιφυλλίδες στον καθημερινό Τύπο, ερευνητικές 
προσπάθειες, ατομικές συμβολές στη μελέτη 
της ζωής και του έργου του, απόψεις και κρίσεις  
ακαδημαϊκών, πανεπιστημιακών, νεοελληνι-
στών, λογοτεχνών κ.ά.

Στη συνέχεια, δίνεται η ανακεφαλαιωτική  βι-
βλιογραφία του παρόντος βιβλίου  και το Γενικό 
Ευρετήριο. Ακολούθως, δημοσιεύονται  τρία 

Παραρτήματα. Το πρώτο περιλαμβάνει τους συγ-
γραφείς και τις εργασίες τους, που υπάρχουν στα 
Πρακτικά του Διεθνούς Συνεδρίου για τον «Ν. 
Γ. Πολίτη και το Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής 
Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών», ενώ στο 
δεύτερο παρουσιάζονται τρία ποιήματα για τον 
Ν. Γ. Πολίτη. Το ένα είναι του Κωστή Παλαμά, και 
δημοσιεύτηκε ενόσω ζούσε ο Πολίτης, ενώ τα 

δύο άλλα γράφτηκαν μεταθα-
νατίως. Από τα τρία αυτά ποι-
ήματα λιγότερο γνωστό είναι 
το ποίημα του Σωτήρη Σκίπη, 
που, όπως μας ενημερώνει η 
εφημερίδα Έθνος, η οποία το 
πρωτοδημοσίευσε, επρόκειτο 
να απαγγελθεί από τον ποιητή, 
το απόγευμα της 13 Ιανουαρί-
ου 1921, ημέρα της ταφής του 
Ν. Γ. Πολίτη. Τέλος, στο τρίτο 
Παράρτημα παρουσιάζονται 
εξώφυλλα από εκδόσεις που 
αφορούν στον Ν. Γ. Πολίτη και 
την ελληνική Λαογραφία.

Το βιβλίο αυτό εντάσσεται 
στη Σειρά των Εκδόσεων του 

Ινστιτούτου Λαϊκού Πολιτισμού Καρπάθου, του 
Τμήματος Φιλολογίας της φιλοσοφικής Σχολής 
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών.

Η έκδοση αυτή είναι πνευματικό μνημόσυνο 
στη μεγάλη μορφή του ιδρυτή και θεμελιωτή της 
ελληνικής Λαογραφίας, αλλά και κορυφαίου εκ-
προσώπου των ελληνικών Γραμμάτων, Νικολά-
ου Γ. Πολίτη.

Το βιβλίο διατίθεται από το βιβλιοπωλείο Γρη-
γόρη, Σόλωνος 71 και Ιπποκράτους 43, Αθήνα.

Οι “Αναμνήσεις ενός κοριτσιού” είναι αυτό ακρι-
βώς που περιγράφει ο τίτλος. Είναι οι αναμνήσεις, 
η προσωπική ματιά του κοριτσιού που υπήρξε η 
Μαργαρίτα Θεοδωράκη, ένα κορίτσι που μεγάλω-
σε στη Νέα Σμύρνη μιάς άλλης εποχής και έτυχε 
να έχει γονείς τον Μίκη και την Μυρτώ.

Η κόρη του μεγάλου μουσικοσυνθέτη, με τον 
ιδιαίτερο συγγραφικό και ποιητικό λόγο της, απο-
τυπώνει στο χαρτί αναμνήσεις, σκέψεις και συ-
ναισθήματα που κουβαλάει από τα παιδικά της 
χρόνια μεγαλώνοντας δίπλα στον «δέσμιο άγριων 
λύκων» Μίκη Θεοδωράκη. Βιώνει τις στρατιωτι-
κές εφόδους στο σπίτι, τις εκτοπίσεις, τις φυλα-
κίσεις και με το αθώο παιδικό της βλέμμα παρα-
κολουθεί πάντα από εκεί, χαμηλά, τις θεόρατες 
φιγούρες του πατέρα της και των αμέτρητων 
φρουρών του, συμμετέχοντας κι η ίδια σ’ έναν 
αέναο «Χορό αρχαίας τραγωδίας». 

Το βιβλίο αναμένεται να παρουσιαστεί στο Βρα-
χάτι στις αρχές Απριλίου από την Μαργαρίτα Θε-
οδωράκη, σε μια εκδήλωση υπό την αιγίδα του 
δήμου Βέλου-Βόχας και του ΝΠΔΔ "Ανέλιξη". 
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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

ΕΛΕΝΑ ΤΖΑΒΑΡΑ
Η ΔΙΝΗ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ   
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΥΔΡΟΠΛΑΝΟ
 Κατηγορία : Ελληνική Λογοτεχνία
ISBN    9786185556549
Σελίδες : 404
Έτος έκδοσης: 2021

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ
Η Δανάη με τον Στέφανο αγωνί-

ζονται ενάντια στις μετριότητες, πα-
λεύοντας για τα όνειρα και τις προσ-
δοκίες τους, ενώ ο Βασίλης από την 
άλλη, συγκρούεται με τον εαυτό του 
για ονειροπόλες επιθυμίες. Υποφέρει 
σιωπηλά για χάρη του ανεκπλήρωτου 
έρωτά του με τη Δανάη, ταλανίζεται σε 
μονοπάτια δύσβατα, και ακολουθεί τη 
μοναστική ζωή. Μια ιστορία αγάπης, 
έρωτα, πάθους, περιπέτειας και πολ-
λών ανατροπών ξεδιπλώνεται απαλή 
σαν το μετάξι, γεμάτη όνειρα ελπίδων 
και πόθων, μα εύθραυστη και πολλές 
φορές απατηλή. Πλημμυρισμένη από 
ήχους, χρώματα και αρώματα Ελλά-
δας, σ’ ένα αέναο ταξίδι, που ξεκινά με 
αφετηρία την Αθήνα, βαδίζει στα νερά 
της νύμφης του Θερμαϊκού, στους 
δρόμους της Φλώρινας, στο μαγευ-
τικό Καρπενήσι, και φθάνει μέχρι τις 
λίμνες των Πρεσπών. Εκεί οι ήρωες 
θα ζήσουν ανεπανάληπτες στιγμές, 
αλλά και απρόβλεπτες καταστάσεις, 
αφού η δίνη της λίμνης, ρουφά όλα 
τους τα όνειρα, πνίγοντας τα ιδανικά 
τους. Ο κάθε πρωταγωνιστής μοναχι-
κός περιπατητής της προσωπικής του 
ιστορίας. Θα καταφέρουν όλοι μαζί να 
ξεπεράσουν τον κάβο με τις δυσκολί-
ες μιας ζωής, που άλλοτε κανακεύει 
όνειρα κι άλλοτε πληγώνει πόθους; 
Και τι ρόλο άραγε θα παίξει ο αριθμός 
333 μετά το εφιαλτικό όνειρο που είδε 
η Δανάη;

Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΜΑΣ
Παίρνω το θάρρος και παραφράζω 

τον τίτλο του βιβλίου 
της αγαπημένης μας 
κυρίας Τζαβάρα, και το 
ονομάζω Η ΔΙΝΗ ΤΗΣ 
ΖΩΗΣ. Μπορεί το μυθι-
στόρημα αυτό να είναι 
καθαρά μυθοπλασία, η 
μαγική πένα της συγ-
γραφέα μας όμως, δίνει 
μια απόλυτη αληθοφά-
νεια στην ιστορία, και ο 
αναγνώστης αδυνατεί 
να πιστέψει πως δεν 
βασίζεται σε πραγμα-
τικά γεγονότα. Και η 
πραγματική ζωή είναι 
έτσι ακριβώς όπως 
παρουσιάζεται.

Ένα μαγικό ταξίδι στη δεκαετία του 
’70, ίσως και του ’80, σε ονειρεμέ-
να τοπία όπως οι Πρέσπες, Φλώρι-
να κλπ, όπου ο αναγνώστης γίνεται 
μάρτυρας διαφόρων γεγονότων που 
συμβαίνουν εκεί.

Ένα βιβλίο που πραγματικά τα έχει 
όλα, πολύ ενδιαφέρουσα πλοκή, 
πάθη, μυστήριο, ανατροπές, έρωτες 
και μίση, προδοσία, φωτεινά και σκο-
τεινά σημεία, αλλά στο τέλος αναζη-
τείται πάντα η λύτρωση.

Πάντα στα βιβλία της κυρίας Τζα-
βάρα κεντρική ηρωίδα είναι μια γυ-
ναίκα. Με πολύ αγάπη και σεβασμό 
καταφέρνει και αγγίζει και προβάλει 
με ευαισθησία πολύ σοβαρά ζητήμα-
τα. Εδώ έχει να κάνει με τη γυναικεία 
κακοποίηση, ψυχική και σωματική, 
ένα πολύ φλέγον ζήτημα που μας 
απασχολεί πάρα πολύ, ακόμα και στις 
μέρες μας.

Η αφήγηση είναι πολύ καλά δεμένη, 
γεμάτο από πολύ όμορφες εικόνες 
και έντονες καταστάσεις που κρατάνε 
το ενδιαφέρον του αναγνώστη αμείω-
το μέχρι την τελευταία του σελίδα.

Η κυρία Τζαβάρα καταφέρνει και 
παντρεύει δεξιοτεχνικά τη λογική με 
το συναίσθημα, και το αποτέλεσμα εί-
ναι εκπληκτικό.

Οι ήρωες 
της ιστορίας 
αυτής δεν 
είναι διόλου 
χάρτινοι, εί-
ναι ολοκλη-
ρ ω μ έ ν ο ι , 
έχουν μια 
απόλυτα αλη-
θινή διάστα-
ση, μέσα στα 
πάθη τους, τα 
λάθη τους, τα 
προβλήματά 
τους, τις εμ-
μονές τους, 
τις ελπίδες 

τους, τα όνειρά τους, και τις προσδο-
κίες τους, τα ελαττώματά τους, όπως 
είναι άλλωστε όλοι οι άνθρωποι στη 
πραγματική ζωή, σε όλα τα μήκη και 
πλάτη αυτής της γης.

Είναι το τέταρτο βιβλίο της συγγρα-
φέα μας, η γραφή της βρίσκεται στα 
καλύτερά της και καταφέρνει και μας 
παρασύρει στη ΔΙΝΗ ΤΩΝ ΟΜΟΡΦΩΝ 
ΙΣΤΟΡΙΩΝ της.  

Να το διαβάσετε!

Λίγα λόγια για την συγγραφέα

Η Έλενα Τζαβάρα γεννήθηκε στην Πά-
τρα και μεγάλωσε στην Αθήνα. Σπούδασε 
μουσική στο ωδείο και φοίτησε σε σχο-
λή γραμματέων. Εργάστηκε στη Γενική 
Γραμματεία Ισότητας του Υπουργείου 
Εσωτερικών. Λόγω του αντικειμένου 
της δουλειάς της, παρακολούθησε πολ-
λά συνέδρια και σεμινάρια πληροφορι-
κής. Σε νεαρή ηλικία ξεκίνησε να γρά-
φει ποιήματα πεζά και ομοιοκατάληκτα. 
Το 2013, έτος που συνταξιοδοτήθηκε κι 
εγκαταστάθηκε μόνιμα στην Ακράτα, η 
έμπνευσή της την οδήγησε στην ελληνι-
κή λογοτεχνία. Η συγγραφή την αποσπά 
από τη φθορά της καθημερινότητας, και 
συνεχίζει να δημιουργεί πάντα με καλή 
διάθεση, ακούγοντας μουσική. Χόμπι της 
είναι η ζωγραφική, η ανάγνωση καλών 
λογοτεχνικών βιβλίων, οι χειροποίητες 
κατασκευές, τα ταξίδια και η άθληση. Λα-
τρεύει τα ζώα και καθημερινά ασχολείται 
με τη φροντίδα της μικρόσωμης σκυλί-
τσας της. Είναι διαζευγμένη, μητέρα δύο 
παιδιών. Από τον πρώτο της γιο έχει 
αποκτήσει δύο μικρές εγγονές. Πρόσφα-
τα απέκτησε και από τον δεύτερο γιο της 
μία χαριτωμένη εγγονούλα. Τον Ιούνιο 
του 2016 κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις 
ΠΗΓΗ το πρώτο της λογοτεχνικό έργο: 
"Ανταύγειες μέσα από την ομίχλη". Τον 
Μάιο του 2018 κυκλοφόρησε από τον 
ίδιο εκδοτικό οίκο, το δεύτερο έργο της: 
"Το σεντούκι των κρυμμένων μυστικών" 
και το τρίτο της έργο "Άλικο Βελούδο".

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: info@edaskalakis.gr  - www.edaskalakis.gr

ΕΡΡΙΚΟΣ Α. 
∆ΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ

• Παροχή Υπηρεσιών • Χειρουργικές Επεμβάσεις  

• Αιματολογικές • Βιοχημικές εξετάσεις •

• Φάρμακα • Είδη Pet Shop • 




