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Η σελίδα του Λέωντος...

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

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

Τ

ο καράβι από την Περσία, που του
κατάσχαμε το πετρέλαιο για το χατίρι και για λογαριασμό των ΗΠΑ, το γνωρίζετε φυσικά, όπως και τα αντίποινα
των Ιρανών που έκαναν ρεσάλτο σε δύο
καράβια ελληνικών συμφερόντων. Τώρα
θα τους δώσουμε πίσω το κατασχεμένου πετρέλαιο, σύμφωνα με απόφαση
του εφετείου. Ευτυχώς που έχουμε
ανεξάρτητα δικαιοσύνη και σώζει την
κατάσταση.
Κάτι για μπινελίκια που έριξαν οι εφοπλιστές μας στην κυβέρνηση και σφίξανε οι
κόλποι, μάλλον για ανυπόστατες φήμες
πρόκειται!!!.

Ν

α εντάξουμε συνειδητά τους αλλοδαπούς στην κοινωνία μας, γιατί
έχουμε πρόβλημα υπογεννητικότητας,
μας ζήτησε ο πρωθυπουργός μας.
Κύριε πρωθυπουργέ μας σοφή απόφαση σας και δηλώνω πρόθυμος και
ενθουσιώδης εθελοντής στην εθνική
προσπάθεια.
Φέρτε μου μερικές κατάλληλες αλλοδαπές και υπόσχομαι να επιτελέσω το πατριωτικό μου καθήκον αγόγγυστα.
Όσο για το DNA που πιθανόν να αλλοιωθεί, βρείτε τα με τούς οπαδούς σας που
είχαν πρόβλημα.
Για την πατρίδα ρε γαμώτο!!!

Έ

χουμε τη φθηνότερη βενζίνη του
κόσμου, αν αφαιρέσουμε τους φόρους, δήλωσε ο καλλικέλαδος υπουργός μας κος Άδωνις Γεωργιάδης.
Έχουμε τους καλύτερους πολιτικούς
στον κόσμο, αν αφαιρέσουμε μερικούς
‘μ@#$%^&ς’ (ονόματα δε λέμε), θα έλεγα εγώ. Τον κο Άδωνη τον εξαιρούμε
(σας πέρασε από το μυαλό όμως…), για
να μη μείνουμε χωρίς δουλειά και μείς οι
σχολιογράφοι!!!

Φ

ίμωση της Αντιπολίτευσης στα
δημοτικά συμβούλια επιχειρεί η
κυβέρνηση, με νέο νόμο που εισηγείται(μεγάλε Βορίδη).
Εγώ προτείνω να καταργηθεί τελείως
και μαζί να καταργηθούν και τα δημοτικά συμβούλια ολοσχερώς. Άλλωστε είτε
μιλάνε είτε όχι, κανείς δεν ακούει, ούτε
λαβαίνει υπόψιν τις προτάσεις τους.
Άσε που όταν έχει ματς στην τηλεόραση
όλοι στραβοκοιτάνε τους ομιλητές, γιατί
καθυστερούν την λήξη του συμβουλίου.
Επιτέλους να επέλθει κανονικότητα και
στα δημοτικά πράγματα!!!

Τ

ην πρώτη θέση στην Ευρώπη κατέλαβε η χώρα μας στους θανάτους
μοτοσικλετιστών από τροχαία ατυχήματα. Δεν πρέπει να έχουμε παράπονο, σε
όλα τα ‘δύσκολα’ θέματα τους κερδάμε
όλους!!!

Η

Γερμανία μάς πρότεινε/ζήτησε/
απαίτησε(?) να στείλουμε κάτι γερασμένα άρματα στην Ουκρανία, που
τα έχουμε για την άμυνα των νησιών και

Π

ετρέλαιο από τον Μαδούρο θα προμηθευτούμε τώρα που κόπηκε το Ρωσικό
και μάλιστα με την ευχή του πλανητάρχη.
Όσα δε ξέρατε για τον κακό Μαδούρο και
τους Μαδουρέους, ξεχαστεί τα. Μια απλή
παρεξήγηση ήταν. Ο συνεργάτης της στήλης
από τας ΗΠΑ μάλιστα κατέγραψε και μου
έστειλε τη σχετική επικοινωνία Μπαϊντεν Μαδούρο.
Γκούντ Μόρνινγκ, σύντροφε Μαδούρο.
Μπουένας Ντίας, πρόεδρε. Πώς και μας θυμήθηκες, μην έπεσε κάναμε φούρνος στην
Ουάσιγκτον;
Έλα βρε σύντροφε εγώ πάντα σε συμπαθούσα, και όσο για το παρελθόν, ψωμί κ αλάτι.
Εντάξει με το αλάτι κε πρόεδρε, αλλά είναι
και κάτι δολάρια που μας έχετε κατάσχει. Να
μην ξεχνιόμαστε.

Σύντροφε τα λεφτά θα σας επιστραφούν, με
έναν όρο όμως.
Δηλαδή πρόεδρε;
Να δώσεις και λίγο πετρέλαιο στους Έλληνες, που είναι πολύ καλοί φίλοι.
Ώστε για αυτό μου στέλνει κάρτες με ευχές
στη γιορτή μου κάποιος Άδωνις που είναι
υπουργός.
Στο είπα, κατά βάθος και αυτός σε συμπαθούσε.
Άλλο είχα καταλάβει κε πρόεδρε, αλλά ας το
πάρει το ποτάμι.
Και έτσι χάριν της αναβαθμισμένης φιλίας
μας με τας ΗΠΑ Και στις ευχές του Άδωνιδος
δε θα ξεμείνουμε από πετρέλαιο τον ερχόμενο χειμώνα.
Ευτυχώς. Ευτυχώς!!!

θα μας τα ανταλλάξει με κάτι άλλα, επίσης γερασμένα, για να τα σκορπίσουμε
ανά τη χώρα. Έτσι πετυχαίνουμε δύο
στόχους, αφενός μερική αποστρατιωτικοποίηση των νησιών, που μας ζητά ο
Ερντογάν και εμείς δεν μπορούμε επίσημα να το δεχτούμε και αφετέρου προφυλάσσουμε τη Γερμανία από Ρωσικές
κυρώσεις αφού στέλνοντας τα δικά μας
απαλλάσσεται από την υποχρέωση η
ίδια. Αυτό λέγεται υπεύθυνη εξωτερική
πολιτική (της Γερμανίας φυσικά)!!!

Ο

ι αποστολές όπλων στην Ουκρανία
συνεχίζονται, αλλά η κυβέρνηση
δεν πρέπει να μας πληροφορεί, γιατί είναι κρατικό απόρρητο. Μπορούμε όμως
να το μαθαίνουμε από τους Αμερικανούς ή τους Γερμανούς ή τους Ίδιους
τους Ουκρανούς, για τους οποίους δεν
ισχύει το απόρρητο. Και αυτό υπεύθυνη
πολιτική λέγεται αλλά ‘εσωτερικού’.
Έχει διαφορά!!!

Ό

ταν μπήκαν οι Ρώσοι στην Ουκρανία, κόψαμε τις παραστάσεις
των μπαλέτων Μπολσόι που είχαν προγραμματιστεί. Όταν μπήκαν οι Τούρκοι
στην Κύπρο, αγοράσαμε και παίζουμε
όλες τις δακρύβρεκτες σειρές για την
τηλεόραση. Αλλά θα μου πείτε σιγά μη
βάλουμε σε ίδια μοίρα τα Μπολσόι με το
survivor. Με τον πολιτισμό δεν παίζουμε.
Αλλοίμονο!!!

Ε

ίχαμε τη νόσο των τρελών αγελάδων, την πανώλη των ποντικών, τη
γρίπη των πτηνών, τη γρίπη των χοίρων,
τον ιο των παγκολίνων, τον ιο των νυχτερίδων και τώρα έχουμε την ευλογιά
των πιθήκων και πάει λέγοντας. Από την
άλλη τα χορταρικά και τα φρούτα έχουν
φυτοφάρμακα, τα ψάρια έχουν υδράργυρο κλπ. Δε γλυτώνουμε με τίποτα.
Νομίζω ότι το θεϊκό μήνυμα είναι σαφέστατο. Πίνετε άφοβα ούζο, τσίπουρο,
κρασί μπύρα και ότι άλλο οινοπνευματώδες ορέγεσθε.
Ποτέ στην ιστορία δε μετάδωσαν ασθένειες!!!

Π

έθανε ο δημοφιλέστατος και αξιομνημόνευτος δημοσιογράφος
Γεώργιος Τράγκας και έτσι μάθαμε πως
με τον ιδρώτα μας, τη νομιμοφροσύνη
μας και τη σοβαρή επαγγελματική μας
πορεία μπορούμε να αποκτήσουμε εκατομμύρια σε μετρητά και ακίνητα, ανά
τον κόσμο. Ελπίζω να το περάσουν και
μάθημα στα σχολεία, για να εμπλουτίσουν τις γνώσεις και την εμπειρία τους,
οι νεότερες γενιές!!!
ΥΓ: εκείνος ο Πέτσας θα πρέπει να ντρέπεται για τα ψίχουλα που μοίρασε, ο
τσίπης.
Λ.Σ. (13/06/2022)

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν
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Απονέμονται τα βραβεία του 6ου Παγκορινθιακού
Μαθητικού Διαγωνισμού Λογοτεχνίας
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 18 Ιουνίου στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημοτικού Σχολείου Βέλου
«Με την οργάνωση και τη διεξαγωγή, για 6η σχολική
χρονιά, του Παγκορινθιακού Μαθητικού Διαγωνισμού Λογοτεχνίας, αισθανόμαστε ότι δώσαμε για άλλη μια φορά ένα
κίνητρο στους μαθητές των Γυμνασίων και Λυκείων του
νομού Κορινθίας να εκφραστούν δημιουργικά μέσα από τη
Λογοτεχνία και να αναδείξουν το ταλέντο και τις ευαισθησίες
τους. Σε ένα σχολείο, όπως αυτό για το οποίο μοχθούμε, που
καλλιεργεί τα ιδιαίτερα χαρίσματα και τις δεξιότητες των
μαθητών και δίνει δημιουργική διέξοδο στην ανάγκη τους
για έκφραση, ένα σχολείο που ενισχύει τις ανθρωπιστικές
σπουδές, η Λογοτεχνία δεν είναι μόνο ένα τυπικό μάθημα,
αλλά προσφέρει ψυχική ανάταση και αισθητική απόλαυση
τόσο στους δημιουργούς όσο και στους αναγνώστες.
Η απήχηση και η ανταπόκριση των μαθητών από την
πλειονότητα των σχολείων του νομού στο δημιουργικό μας
κάλεσμα ξεπέρασε τις προσδοκίες μας, ήδη από την πρώτη χρονιά που αποφασίσαμε να διοργανώσουμε αυτόν τον
διαγωνισμό. Η μεγάλη συμμετοχή (τα κείμενα που λάβαμε
έφθασαν τα 86 τη φετινή χρονιά), η δημιουργική πνοή των
έργων, καθώς και η γενναιόδωρη στήριξη από την εκπαιδευτική κοινότητα και την τοπική κοινωνία, μας δίνουν
ώθηση να καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την
υλοποίηση αυτού του εγχειρήματος.
Ευχαριστούμε θερμά τα μέλη των κριτικών επιτροπών
του διαγωνισμού για την τιμή που μας έκαναν να αποδεχτούν την πρόσκλησή μας να συμμετάσχουν σε αυτές. Με
τον κόπο που κατέβαλαν και τον ζήλο με τον οποίον εργάστηκαν, συνέβαλαν καθοριστικά στη διεξαγωγή και στην
επιτυχία του διαγωνισμού.

Διαγωνισμό, αναγνωρίζοντας την πολυετή προσπάθειά μας.
Πολύτιμοι, τέλος, αρωγοί που στηρίζουν έμπρακτα κάθε
χρόνο την προσπάθειά μας, η κ. Μαριλένα Ζαφειροπούλου,
που εξασφαλίζει τα χρηματικά έπαθλα στους διακριθέντες
μαθητές, η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Βέλου Βόχας, το ΝΠΔΔ «ΑΝΕΛΙΞΙΣ» του
Δήμου Βέλου Βόχας, ο κ. Ανδρέας Σιάχος, που μεριμνά για
την έκδοση αυτού του τεύχους και χορηγεί τα βραβεία και
τους επαίνους, το Τμήμα Σχολικών Δραστηριοτήτων της
ΔΔΕ Κορινθίας και τα βιβλιοπωλεία «Το ρόδι», «Μπιτσάκου», «Οικονόμου», «Βιβλιαγορά», « Κουκίδα», «Κιβωτός»
και «Άννα Καλού», που χορηγούν βιβλία στους διακριθέντες
μαθητές. Τους ευχαριστούμε πολύ για όλα!

Στον φετινό διαγωνισμό, με αφορμή τη συμπλήρωση των
200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση, ορίσαμε ως θέμα
την Ελευθερία, υπό την ευρεία της έννοια, με τις ποικίλες
της μορφές. Τις λογοτεχνικές δημιουργίες, λοιπόν, των μαθητών που διακρίθηκαν έχουμε τη χαρά να παρουσιάζουμε
σε αυτή την έντυπη έκδοση, ευελπιστώντας ότι θα σας κάνουν να δείτε τον μαθητικό κόσμο με αισιοδοξία. Τα κείμενα
θα αναρτηθούν και στην ιστοσελίδα του Διαγωνισμού στη
διεύθυνση https://logodiag.blogspot.com/
Η οργανωτική επιτροπή του διαγωνισμού
Κραβαρίτη Ελένη – Δ/ντρια του Γενικού Λυκείου Βέλου
Γαμβρούλη Παναγιώτα, Κώτσια Ευαγγελία, Χαλβατζή
Δέσποινα – Φιλόλογοι του Γενικού Λυκείου Βέλου

Η κριτική επιτροπή για το Λύκειο
• Ρούσκας Γεώργιος, Ποιητής και δοκιμιογράφος
• Δρ Κεκροπούλου Μαρία, Φιλόλογος, πρώην Σχολική
Σύμβουλος Φιλολόγων Ν. Κορινθίας
• Δρ Πουλόπουλος Νίκος του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ,
Επίκουρος Καθηγητής, Ελληνικής Ιστορίας και Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Μιζούρι –Σεντ Λούις
• Δρ Χάψα Μαρία, Εκπαιδευτικός και ποιήτρια
• Ζαφειροπούλου Ελένη, Φιλόλογος
• Σκάζα Σοφία, Φιλόλογος
• Γαμβρούλη Παναγιώτα, Φιλόλογος

Η κριτική επιτροπή για το Γυμνάσιο
• Μπάρτζης Γιάννης, Πρόεδρος της Εταιρείας Κορινθίων
Συγγραφέων, συγγραφέας, πρ. Σύμβουλος Δασκάλων
• Παϊβανά Μαρία, Φιλόλογος και ποιήτρια
• Δρ Καλλιμάνη Μαρία, Φιλόλογος, αποσπασμένη στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξελλών
• Ρουμπέκα Μαριλένα, Φιλόλογος
• Λαμπροπούλου Άννα Λυδία, Φιλόλογος
• Κώτσια Ευαγγελία, Φιλόλογος
• Χαλβατζή Δέσποινα, Φιλόλογος
Ειλικρινείς ευχαριστίες θα θέλαμε να απευθύνουμε, επίσης, στα Σχολεία και στους συναδέλφους εκπαιδευτικούς
που στηρίζουν την προσπάθειά μας, ενθαρρύνοντας τους
μαθητές να συμμετέχουν σε αυτόν τον διαγωνισμό. Κυρίως
όμως αξίζουν συγχαρητήρια στους ίδιους τους μαθητές που,
παρά το υπερφορτωμένο συχνά με ποικίλες υποχρεώσεις
πρόγραμμά τους, βρίσκουν τον χρόνο και προπάντων τη
διάθεση να ανταποκρίνονται στο λογοτεχνικό μας κάλεσμα
και δεν διστάζουν να εκφράσουν με δημιουργικό τρόπο τις
ευαισθησίες και τους προβληματισμούς τους.
Από φέτος ο κ. Π Νίκας μας έκανε την ιδιαίτερη τιμή να θέσει τον Διαγωνισμό μας υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Τον ευχαριστούμε που αγκάλιασε με θέρμη τον

•
•
•
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Μεγάλη ποικιλία από:

Ανδρικά
Είδη Θαλάσσης
Αξεσουάρ Κινητών
Τεχνολογία
Σχολικά
Παιχνίδια
Είδη πάρτυ
Περιποίηση
Σώματος Προσώπου
• Διακοσμητικά

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Είδη Μπάνιου
Φωτιστικά
Συσκευασία
Auto & Moto
Άνθη - Φυτά
Είδη σπιτιού
Εργαλεία
Ψάρεμα
Είδη Κουζίνας
Ποδήλατα
Pet Shop
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Συνελήφθη ο δράστης που κατηγορείται
για διαρρήξεις σε σκάφη στο λιμάνι της
Κορίνθου και του Κιάτου
Στο πλαίσιο στοχευμένων ενεργειών
και αξιοποίησης σχετικών πληροφοριών
εξιχνιάστηκαν από στελέχη του Γραφείου Ασφάλειας της Υπηρεσίας μας σε συνεργασία με στελέχη του Δ΄ Λ/Τ ΚΙΑΤΟΥ
υπαγωγής δύο (2) υποθέσεις διαρρήξεων και πρόκλησης φθορών σε ελλιμενιζόμενα σκάφη στα αλιευτικά καταφύγια
Κορίνθου και Κιάτου.
Ο δράστης, λόγω παρέλευσης του αυτοφώρου, πρόκειται να κληθεί από το
Γραφείο Ανάκρισης της Υπηρεσίας μας
προκειμένου να του απαγγελθούν οι
αποδιδόμενες κατηγορίες και να απολογηθεί.

Κατόπιν ολοκλήρωσης της προανακριτικής διαδικασίας ο φάκελος της δικογραφίας θα υποβληθεί αρμοδίως στην
Εισαγγελία Πρωτοδικών Κορίνθου.

Επεκτείνεται η βοήθεια
στα καύσιμα για 3 μήνες
Από τον Ιούλιο θα εφαρμοστούν οι νέες
παρεμβάσεις στα καύσιμα και θα έχουν
ορίζοντα τριμήνου, τόνισε ο υπουργός
Οικονομικός Χρήστος Σταϊκούρας.
Δεν αποκάλυψε περισσότερα σχετικά με το ύψος των νέων παρεμβάσεων
αλλά και τον τρόπο που θα χορηγηθούν,
παραπέμποντας στη συνάντηση που θα
έχει την επόμενη εβδομάδα με τον πρωθυπουργό.
Στο ερώτημα εάν θα πρόκειται για
«γενναία» παρέμβαση απάντησε ότι είναι

σχετικό καθώς για το οικονομικό επιτελείο μπορεί να είναι γενναία αλλά και
για πολίτη ψίχουλα. Σε κάθε περίπτωση
τόνσιε ότι οι έως τώρα παρεμβάσεις της
κυβέρνησης, είναι εξαιρετικά γενναίες
σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Ενοποιούνται ΑΜΚΑ, ΑΦΜ
και αριθμός ταυτότητας:
Έρχεται ο Προσωπικός Αριθμός

Τέλος σε ΑΦΜ, ΑΜΚΑ και αριθμό ταυτότητας βάζει το υπουργείο
Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καθώς το επόμενο διάστημα θα τεθεί σε εφαρμογή ο Προσωπικός
Αριθμός Πολίτη, όπως δήλωσε
χθες στον ΣΚΑΪ 100.3 ο υπουργός
Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης.
Ωστόσο, εξήγησε ότι η εφαρμογή του είναι μία πολύ πολύπλοκη διαδικασία, καθώς πλέον θα
χρειάζεται ο πολίτης να ξέρει έναν
και μόνον αριθμό, τον οποίο θα
πρέπει να “διαβάζουν” και όλα τα
συστήματα.
Αν και το αρχικό σχέδιο προέβλεπε ότι ο νέος Ενιαίος Αριθμός θα είναι ουσιαστικά ο ΑΦΜ
που έχει ο κάθε πολίτης, τελικά
θα είναι δωδεκαψήφιος και στον
υπάρχοντα ΑΦΜ θα προστεθούν
μπροστά τρία ψηφία, κατά πληροφορίες γράμματα και αριθμοί.

Ο νέος αριθμός θα αποδίδεται
μια φορά σε κάθε πολίτη και θα
έχει ως στόχο την ταυτοποίηση
των πολιτών στην παροχή υπηρεσιών από φορείς του δημόσιου
και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, αλλά και την ασφάλεια των
συναλλαγών του.
Μάλιστα, θα αναγράφεται και
στις νέες ταυτότητες, για τις οποίες ο διαγωνισμός έχει καθυστερήσει, καθώς οι ενδιαφερόμενοι
έχουν υποβάλει ενστάσεις που
εξετάζονται στο Συμβούλιο της
Επικρατείας.
“Έπρεπε να τις έχουμε νωρίτερα. Σε κάποιους διαγωνισμούς
αυτό συμβαίνει. Αυτός είναι ένας
πολύ μεγάλος διαγωνισμός και εκ
των πραγμάτων υπάρχουν ενστάσεις ανάμεσα στους ενδιαφερόμενους και αυτό έχει καθυστερήσει τη διαδικασία”, ανέφερε χθες
ο κ. Πιερρακάκης.

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν
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Στη Βουλή η αποκατάσταση του δρόμου
Ξυλόκαστρο – Ρίζα από τον Γ. Ψυχογιό
Πρόκειται για ένα πάγιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας

Ο Βουλευτής Κορινθίας, Γ. Ψυχογιός,
κατέθεσε ως Αναφορά στη Βουλή, την
Επιστολή του Πολιτιστικού Συλλόγου Ρίζας Κορινθίας που συνυπογράφεται από
Προέδρους τοπικών διαμερισμάτων,
φορέων και Συλλόγων της περιοχής,
και ζητά να προχωρήσουν άμεσα οι αναγκαίες παρεμβάσεις για την αποκατάσταση του οδικού δικτύου Ξυλόκαστρο
– Ρίζα.
Σύμφωνα με την Επιστολή, ο επαρχιακός δρόμος Ξυλόκαστρο-Ρίζα, μια πολύ
σημαντική οδική αρτηρία για τον Δήμο
Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης που εξυπηρετεί το 50% των χωριών του Δήμου
αλλά και τις ανάγκες του χειμερινού τουρισμού της περιοχής, είναι κατεστραμμένος, επικίνδυνος, ενώ ελλοχεύει μεγάλος κίνδυνος για ατυχήματα, σοβαρές
ζημιές στα αυτοκίνητα, καθώς και για την

ίδια την ασφάλεια κατοίκων, επισκεπτών
και περιουσιών.
Συντασσόμενος με αυτό το δίκαιο αίτημα, ο κ. Ψυχογιός φέρνει στη Βουλή

Σημαντική είδηση για την Κορινθία
και για τους παραγωγούς που επλήγησαν
από τις πυρκαγιές του 2021
Συνεδρίασε πριν λίγες μέρες η Kυβερνητική επιτροπή κρατικής αρωγής, αποφασίζοντας να εντάξει στις πρόνοιες του νόμου
για τις αποζημιώσεις, τις περιπτώσεις των
πυρκαγιών του 2021 στον νομό Κορινθίας
και ειδικότερα των τοπικών κοινοτήτων:
1) Αρχαίων Κλεωνών
2) Ζευγολατιού
3) Κουταλά
4) Σολομού
5) Αρχαίας Κορίνθου
Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Βουλευτής Κορινθίας κ. Χρίστος
Δήμας, έκανε την εξής δήλωση:
"Σημαντική είδηση για την Κορινθία και για
τους παραγωγούς που επλήγησαν από τις
πυρκαγιές του 2021! Η πολιτεία στέκεται δίπλα στους παραγωγούς που είδαν την αγροτική τους παραγωγή να καταστρέφεται από τις
πυρκαγιές. Το κύριο μέλημα είναι να αποζημιωθούν ισότιμα οι παραγωγοί που επλήγησαν."

την επιστολή που αποτελεί κραυγή αγωνίας των φορέων της περιοχής, ζητώντας άμεσες ενέργειες από την κυβέρνηση και τα αρμόδια Υπουργεία για την

ασφάλεια κατοίκων, επισκεπτών, επαγγελματιών που διέρχονται καθημερινά,
καθώς και των μαθητών που μεταφέρονται με σχολικά λεωφορεία από και προς
τα χωριά του Δήμου.
Υπενθυμίζεται, εξάλλου, ότι στον Δήμο
Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης όπως και
στους υπόλοιπους Δήμους του Νομού,
επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ είχαν δοθεί
πολύ σημαντικές χρηματοδοτήσεις για
μεγάλα έργα υποδομής, αγροτικής και
επαρχιακής οδοποιίας, κοινωνικής
πολιτικής, πολιτισμού, αθλητισμού και
άλλα.
Καλούμε την κυβέρνηση και τις αρμόδιες αρχές να υλοποιήσουν αντίστοιχα
έργα όπως το οδικό δίκτυο Ξυλόκαστρο
–Ρίζα, που αποτελεί πάγιο και κρίσιμο
αίτημα της τοπικής κοινωνίας, καταλήγει
ο κ. Ψυχογιός.

«Θερμή» υποδοχή στην Κόρινθο
για τον Θ. Πλεύρη
Υποδοχή με πανό, αποδοκιμασίες
και συνθήματα διαμαρτυρίας επιφύλαξαν στον υπουργό Υγείας Θάνο
Πλεύρη εργαζόμενοι σε αναστολή
και μέλη της λαϊκής συνέλευσης της
πλατείας Περιβολάκια κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στο νοσοκομείο
Κορίνθου πριν λίγες μέρες.
Η επίσκεψη του Υπουργού Υγείας πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο
περιοδείας του σε περιφερειακές
δομές υγείας. Ο Θ. Πλεύρης συζήτησε με τη διοίκηση, τους γιατρούς,
τους νοσηλευτές και με τους εκπροσώπους των εργαζομένων, όλα τα
θέματα που απασχολούν τη νοσηλευτική δομή.
Εξέτασε όλα τα ζητήματα, που
έχουν να κάνουν με την ομαλή λειτουργία του νοσοκομείου και με τα
όποια προβλήματα υπάρχουν.
Με το πέρας της συνάντησης ο
Θαν. Πλεύρης δήλωσε: «Γνωρίζω

ότι το ΕΣΥ έχει περάσει μία πανδημία
και το προσωπικό και οι υποδομές
συνολικά, έχουν φτάσει στις αντοχές
τους. Γι’ αυτό, πρέπει να δώσουμε
τα κίνητρα και τις προοπτικές για να
κάνουμε ελκυστικό το ΕΣΥ. Επεξεργαζόμαστε ήδη οικονομικά κίνητρα
και κίνητρα εξέλιξης για τους εργαζόμενους». Επιπλέον αναφέρθηκε
και στην υλικοτεχνική υποδομή θα
υπάρξει στα νοσοκομεία, μέσω του
Ταμείου Ανάπτυξης, ενώ στάθηκε
και στο σχέδιο που υλοποιείται για
τις ακριτικές περιοχές και για τις περιοχές του σκληρού αστικού ιστού,
ώστε τα νοσοκομεία να ενισχυθούν
με προσωπικό.
Όπως διευκρίνισε, τις επόμενες
ημέρες, αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες για την
πρόσληψη των 4.000 νοσηλευτών,
ενώ, όπως είπε, υπάρχει και προκήρυξη για 700 ιατρούς.
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Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Κορινθίας: Το στρατόπεδο Καλογερογιάννη πρέπει
και μπορεί να γίνει ανάσα ζωής για την πόλη της Κορίνθου
Θέση στην διαμάχη που έχει ξεσπάσει μετά την πρόταση του δήμου Κορινθίων για "αξιοποίηση" του στρατοπέδου
Καλογερογιάννη ως οικιστικού χώρου, πήρε η ΝΕ ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Κορινθίας με ανακοίνωσή της
Η Νομαρχιακή Επιτροπή ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ
Κορινθίας με ανακοίνωσή της παρενέβη
στην διαμάχη που έχει ξεσπάσει μετά την
ανακοίνωση του δήμου Κορινθίων των
σχεδίων που προβλέπεται να εφαρμοστούν για την "αξιοποίηση" του στρατοπέδου Καλογερογιάννη, ως οικιστικού
χώρου.
Η ΝΕ στηρίζει ξεκάθαρα την πρόταση
των αρχιτεκτόνων (βλέπε σχετικό ρεπορτάζ) και τονίζει την αναγκαιότητα για την
αξιοποίηση του Στρατοπέδου ως πάρκου
αναψυχής και αθλητικής ανάπτυξης.
Η ανακοίνωση αναλυτικά αναφέρει:
«Η αξιοποίηση του στρατοπέδου Καλογερογιάννη αποτελεί μια ουσιαστική παρέμβαση στον χαρακτήρα, την οργάνωση
αλλά και την ανάπτυξη της πόλης της Κορίνθου. Αποτελεί ένα εξαιρετικά σοβαρό
θέμα για το μέλλον της πόλης μας.
Η παρούσα Δημοτική Αρχή έχει επιλέξει τον δρόμο της δόμησης της μεγαλύτερης έκτασης του ελεύθερου χώρου του
Στρατοπέδου με κατοικίες δημιουργώντας
νέα οικοδομικά τετράγωνα και της κατασκευής μιας μικρής πόλης μέσα στην
πόλη, που θα απευθύνεται σε λίγους προνομιούχους, αποστερώντας από το σύνολο των κατοίκων της Κορίνθου αλλά και
της ευρύτερης περιοχής, την δυνατότητα
να απολαμβάνουν χώρους πρασίνου μέσα
σε ένα πάρκο με κύριους άξονες ανάπτυξης τον πολιτισμό και τον αθλητισμό.

Δυστυχώς στη συνεδρίαση της 6ης
Ιουνίου του Δημοτικού Συμβουλίου του
Δήμου Κορινθίων χάθηκε μια πολύτιμη
ευκαιρία να γίνει μια ουσιαστική συζήτηση και παρέμβαση και να αλλάξει η ειλημμένη από τον Δήμαρχο απόφαση. Παρά τη
δυνατότητα που είχαν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να εκτιμήσουν και να
επεξεργαστούν όλα τα νέα δεδομένα που
παρουσίασε ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων
Κορινθίας στην πρόσφατη ημερίδα του,
περιορίστηκαν σε μια απόφαση που δεν
ανταποκρίνεται στο όραμα και τις προσδοκίες του Κορινθιακού λαού.
Κι αυτό γιατί βρίσκεται σε πλήρη αντι-

διαστολή με τις πραγματικές και ουσιαστικές ανάγκες του, αλλά και με τις προτάσεις των Αρχιτεκτόνων της Κορινθίας που
μεταξύ άλλων προτάσσουν την αξιοποίηση του Στρατοπέδου προς όφελος του
συνόλου των κατοίκων της πόλης με την
διαμόρφωση του μεγαλύτερου τμήματος
της έκτασης των 300 στρεμμάτων σε πάρκο, την εκμετάλλευση των υπαρχόντων
κτιρίων για την εγκατάσταση υπηρεσιών,
κάτι που θα συνέβαλε στην αποσυμφόρηση του επιβαρυμένου κυκλοφοριακά
κέντρου της πόλης, την συνολική αναβάθμιση της Κορίνθου.
Η υπερψήφιση από το Δημοτικό Συμ-

βούλιο περιορισμένων παρεμβάσεων,
όπως η μείωση του ύψους των κατοικιών
που θα δομηθούν, από 12,5 σε 7,5 μέτρα,
δεν αλλάζει την ουσία. Και η ουσία είναι
ότι το Στρατόπεδο Καλογερογιάννη γίνεται ακόμα ένα «θέατρο» όπου παίζεται το
έργο των επιχειρηματικών συμφερόντων
εις βάρος του συνόλου των πολιτών.
Στον αντίποδα, αξίζει να υπενθυμίσουμε ότι, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ παραχώρησε προς χρήση στρατόπεδα σε όλη την
Ελλάδα στη βάση των αιτημάτων τοπικών
κοινωνιών, συλλόγων, φορέων και κινημάτων για αναψυχή, άθληση και στέγαση
δημοσίων υπηρεσιών και κοινωνικών
δομών.
Ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ Κορινθίας στηρίζει την
πρόταση του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων
Κορινθίας.
Στηρίζει την αξιοποίηση του Στρατοπέδου ως πάρκου αναψυχής, ως πάρκου
πολιτιστικής και αθλητικής ανάπτυξης.
Στηρίζει την πλήρη παραχώρηση του
στον Κορινθιακό λαό.
Και μαζί με όλους τους πολίτες της
Κορίνθου θα παλέψει για το μέλλον της
πόλης μας.
Γιατί η ζωή έχει προτεραιότητα, και το
στρατόπεδο Καλογερογιάννη πρέπει και
μπορεί να γίνει ανάσα ζωής. Η πόλη της
Κορίνθου και οι πολίτες της το έχουν ανάγκη.
ΝΕ ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία
Κορινθίας

Η απογραφή φέρνει πέμπτη έδρα στην Κορινθία;
Ανακατανομή των βουλευτικών εδρών σε
νομούς της Πελοποννήσου αναμένεται να φέρει η
απογραφή του 2021, με την Αργολίδα όμως να μην
κινδυνεύει να χάσει τις 3 έδρες που κατέχει στη
Βουλή.
Τα αποτελέσματα της απογραφής έχουν βέβαια

καθυστερήσει δραματικά και καθώς οι επόμενες
εκλογές, που θα γίνουν με το σύστημα της απλής
αναλογικής, μάλλον φαίνονται στον ορίζοντα, είναι
ιδιαίτερα ανησυχητικό για νυν και υποψήφιους βουλευτές το ότι δεν έχει ακόμη αποφασισθεί ποιοι νομοί χάνουν και ποιοι κερδίζουν έδρα.

ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟ

Ι. Π. ΔΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΓΡΑΕΡΙΟ
ΑΣΣΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΗΛ. 27410 87149

Σύμφωνα με πληροφορίες ο γενικός πληθυσμός
της Πελοποννήσου, όπως μάλλον και όλης της Ελλάδας, παρουσιάζει μείωση και απορίας άξιον είναι
ποιοι νομοί θα ωφεληθούν και ποιοι θα χάσουν.
Στο κυνήγι της επιπλέον έδρας έχει μπει η Μεσσηνία και πιθανώς και η Κορινθία, καθώς σχεδόν
βέβαιη είναι η απώλεια έδρας της Λακωνίας και
αβέβαιο το μέλλον μιας έδρας στην Αρκαδία.
Πολλοί βουλευτές και πολιτευτές έχουν ήδη ζητήσει την αλλαγή του εκλογικού νόμου, με τον οποίο
θα γίνουν οι μεθεπόμενες εκλογές, απαιτώντας
ακόμη πιο ενισχυμένο bonus εδρών για το πρώτο
κόμμα, με το Μαξίμου να μην ενδίδει προς το παρόν
στις απαιτήσεις.
Τις αυξομοιώσεις στις έδρες θα καθορίσει και η
για πρώτη φορά προσμέτρηση στα αποτελέσματα
της ψήφου των ομογενών στα ψηφοδέλτια Επικρατείας, όπου οι έδρες γίνονται 15 από 12 που ήταν
έως τώρα.
Τρεχάτε ποδαράκια μου λοιπόν για τους υποψηφίους που μαλλον προαισθάνονται ότι το φθινόπωρο
θα είναι ιδιαίτερα θερμό και δεν αποκλείεται να κομίσει κάλπες, παρά τις περί του αντιθέτου διαβεβαιώσεις της κυβέρνησης, και να φέρει αναμπουμπούλα στην κατανομή των εδρών στην Πελοπόννησο.
Πηγή: anagnostis.org

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Περιφέρεια
Επίσκεψη Νίκα στην Κόρινθο
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Ποιες συναντήσεις πραγματοποίησε και ποιες συνεργασίες σύνηψε ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου

Σ

την Κόρινθο βρέθηκε την Τετάρτη 8 Ιουνίου
ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας, ο οποίος πραγματοποίησε σημαντικές συναντήσεις και συνεργασίες.
Αρχικά, ο περιφερειάρχης επισκέφθηκε την περιοχή του μνημείου στα Δερβενάκια και έδωσε οδηγίες για την προετοιμασία του χώρου, εν όψει του
εορτασμού για την ιστορική μάχη που έλαβε χώρα
εκεί στις 26 Ιουλίου 1822 -κατά την οποία στρατιωτική ιδιοφυία του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη οδήγησε τους επαναστατημένους Ελληνες σε περιφανή
νίκη εναντίον της στρατιάς του Δράμαλη.
Στη συνέχεια, ο Π. Νίκας μετέβη στην περιοχή
Ρυτό, στα Αθίκια, όπου έχει αναγερθεί μνημείο για
τους αγωνιστές από την περιοχή και έδωσε οδηγίες
για συμπληρωματικές εργασίες, που αφορούν -μεταξύ άλλων- τσιμεντόστρωση της οδού πρόσβασης,

περίφραξη του χώρου, ενώ συζητήθηκε η διοργάνωση εκδήλωσης στην περιοχή τον ερχόμενο Αύγουστο.
Ακολούθως, ο περιφερειάρχης Π. Νίκας επισκέφθηκε τα γραφεία της Π.Ε. Κορινθίας, στην Κόρινθο, όπου είχε συνεργασία με τους αντιπεριφερειάρχες Κορινθίας Αθηνά Κόρκα, Ανάπτυξης και
Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Χάρη Βυτινιώτη και
τον πρόεδρο της Ενεργειακής Κοινότητας Περιφέρειας Πελοποννήσου Γιώργο Οικονόμου, καθώς και
υπηρεσιακά στελέχη.

ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ
Ο Π. Νίκας, εξ άλλου, είχε συνάντηση με την
Μαρία Χρισταρά πρόεδρο του Καλογεροπούλειου
Ιδρύματος Τεχνών και Πολιτισμού, με την οποία συζήτησε την δυνατότητα σύναψης τριετούς διαρκείας προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια,

συνολικού προϋπολογισμού 45.000 ευρώ -δηλαδή 15.000 ευρώ κάθε χρόνο. Ακόμα, συζητήθηκε
η ενδεχόμενη οικονομική συνδρομή της Περιφέρειας σε δύο εκδηλώσεις του Ιδρύματος, μία για
την επέτει των 100 χρόνων από την Μικρασιατική
Καταστροφή και μία για την επέτειο της μάχης στα
Δερβενάκια.

ΓΗΠΕΔΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ
Τέλος, ο περιφερειάρχης συναντήθηκε με εκπροσώπους της διοίκησης του ΠΑΣ Κόρινθος, με
αντικείμενο την αντικατάσταση του χλοοτάπητα στο
ιδιόκτητο γήπεδο της ιστορικής ομάδας, στον Συνοικισμό.
Οπως σημείωσε ο Π. Νίκας, “το συγκεκριμένο
έργο θα μπορούσε να γίνει μέσω προγραμματικής
σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας, του ΠΑΣ Κόρινθος και ει δυνατόν και του Δήμου Κορινθίων”.

8 Περιφερειακά Νέα
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Γνώμη
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Παρούσα στον “Αγαμέμνων” του Αισχύλου στην Αρχαία Κόρινθο η Κόρκα
Την παράσταση της τραγωδίας “Αγαμέμνων” του
Αισχύλου, που δόθηκε στον αρχαιολογικό χώρο
της Αρχαίας Κορίνθου, παρακολούθησε η αντιπεριφερειάρχης Κορινθίας Αθηνά Κόρκα, την Κυριακή 12 Ιουνίου.
Η παράσταση, για την πραγματοποίηση της οποίας συνέδραμε η Περιφέρεια Πελοποννήσου, αποτέλεσε προϊόν συνεργασίας του Α.Π.Σ. “Ο Βελλερεφών” Αρχαίας Κορίνθου, της θεατρικής ομάδας
“Αρσινόη”, καθώς και της Εφορεία Αρχαιοτήτων
Κορινθίας. Πρόκειται για ένα από τα τρία έργα της
“Ορέστειας” -της μοναδικής σωζόμενης τριλογίας
του Αισχύλου.
Η αντιπεριφερειάρχης συνεχάρη τους συντελεστές “οι εξαιρετικές ερμηνείες των οποίων προσέδωσαν στην παράσταση μια άλλη οπτική και νοήματα” όπως χαρακτηριστικά σημείωσε.

Σύσκεψη της Πολιτικής Προστασίας υπό την Αθηνά
ενόψει καλοκαιρινής περιόδου
Την τρίτη ειδική συνεδρίασή του πραγματοποίησε τις
προηγούμενες ημέρες το ΣΟΠΠ (Συντονιστικό Οργανο
Πολιτικής Προστασίας) της Π.Ε. Κορινθίας.
Αντικείμενο της συνεδρίασης -με τη συμμετοχή των
αντιπεριφερειαρχών Κορινθίας Αθηνάς Κόρκα, Ανάπτυξης και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Χάρη Βυτινιώτη,
Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Τάσου Γκιολή, εκπροσώπων
της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης, των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας, εθελοντικών σωματείων, καθώς και υπηρεσιακών παραγόντων-, αποτέλεσε ο
συντονισμός της δράσης όλων των εμπλεκόμενων φορέων προκειμένου να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα
πρόληψης, ετοιμότητας, καταστολής, για την αντιμετώπιση κινδύνων από εκδηλώσεις δασικών πυρκαγιών
κατά την διάρκεια της φετινής αντιπυρικής περιόδου.

Cafe_cocktail_resto
Παραλία Βραχατίου

Always the sun
& 2741 055850

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Αυτοδιοίκηση-Δήμοι
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Δήμος Σικυωνίων: Πρόσω ολοταχώς για την καταχώριση
Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης «Λίμνη Στυμφαλία»
Κοινή προσπάθεια των οινοποιητικών επιχειρήσεων και του δήμου - Υπέγραψε το αίτημα προς
το ΥΠΑΑΤ ο δήμαρχος Σικυωνίων Σπύρος Σταματόπουλος

Στην κοινή προσπάθεια των οινοποιητικών επιχειρήσεων της περιοχής Στυμφαλίας συντάχθηκε ο
δήμος Σικυωνίων προκειμένου να καταχωρηθεί ως
Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη (ΠΓΕ) ο
όρος «Λίμνη Στυμφαλία».
Ο δήμαρχος Σικυωνίων Σπύρος Σταματόπουλος
από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησε η διαδικασία για
την κατοχύρωση της ΠΓΕ βρέθηκε δίπλα στους οινοπαραγωγούς, στηρίζοντας το δίκαιο αίτημά τους
και συμβάλλοντας με ουσιαστικές παρεμβάσεις
στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.
Στο πλαίσιο αυτό πριν λίγες μέρες, ο Σπύρος
Σταματόπουλος, σε ειδική συνάντηση με τις οι-

Στις 11 Ιουλίου
η 76η εθελοντική
αιμοδοσία στον Άγιο
Γεώργιο Νεμέας

Στις 11 Ιουλίου 2022 θα πραγματοποιηθεί
η 76η εθελοντική αιμοδοσία στο Άλσος του
Αγίου Γεωργίου Νεμέας. Η Αιμοληψία θα
πραγματοποιηθεί απο 09:00π.μ -13:30μ.μ και
15:30μ.μ -20:30μ.μ. Παράλληλα θα καταγράγονται οι νέοι εθελοντές Μυελού των οστών.
ΑΣ ΣΤΗΡΙΞΟΥΜΕ ΕΥΡΥΤΕΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΥΤΗ ΟΛΟΙ.

νοποιητικές επιχειρήσεις υπέγραψε και απέστειλε
στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης επιστολή υποστήριξης της αίτησης καταχώρισης της ΠΓΕ «Λίμνη
Στυμφαλία».
Ο δήμαρχος Σικυωνίων αναφέρθηκε διεξοδικά
στα πολλαπλά οφέλη και τα πολύπλευρα ευεργετήματα για τον τόπο, τα οποία θα προκύψουν από
την καταχώριση της ΠΓΕ. Ειδικότερα, σημείωσε
την περαιτέρω ώθηση που θα δοθεί στην αμπελοκαλλιέργεια και στην οινοποιία, στην αύξηση
του εισοδήματος των καλλιεργητών και οινοπαραγωγών, στην διατήρηση νέων θέσεων εργασίας και
την προσέλκυση νέων για την δραστηριοποίη-

σή τους στα χωριά της περιοχής, αλλά και στην
παράπλευρη ενίσχυση του εισοδήματος από την
αύξηση της τουριστικής κίνησης καθώς ο οινοτουρισμός αποτελεί ένα σημαντικό στοιχείο ανάπτυξης
του αγροτοτουρισμού.
Οι οινοπαραγωγοί με τη σειρά τους ευχαρίστησαν
τον δήμαρχο Σικυωνίων για την στήριξη στο αίτημά
τους και την αγαστή συνεργασία τόσων ετών, ενώ
κοινή διαπίστωση και των δύο πλευρών αποτέλεσε η βεβαιότητα της αποδοχής του αιτήματος και η
πολύπλευρη θετική συνεισφορά που θα έχει για την
περιοχή στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης και της
προστασίας του περιβάλλοντος.

10 Δήμος Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης
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Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Σπύρος Καραβάς: Στο έλεος της αδιαφορίας
τα παραλιακά χωριά του δήμου μας
Ο Δημοτικός Σύμβουλος Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης παραθέτει σειρά φωτογραφιών από την παραλία της Λυκοποριάς

Δυστυχώς κάθε σχεδόν γωνιά του
δήμου μας παρουσιάζει εικόνα απαξίωσης και εγκατάλειψης, σημειώνει σε
ανάρτησή του ο δημοτικός σύμβουλος
Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης Σπύρος Καραβάς. Και συνεχίζει γράφοντας τα εξής:
“Τα πανέμορφα παραλιακά χωριά μας,
ενόψει καλοκαιριού, στο έλεος της φύσης και της αδιαφορίας της δημοτικής
αρχής, όπως για παράδειγμα βλέπουμε στις επισυναπτόμενες φωτογραφίες
την παραλία και την παιδική χαρά στην

αρχή της Λυκοποριάς.
Δημότες,επισκέπτες και επιχειρηματίες μας μεταφέρουν καθημερινά προβλήματα που δυστυχώς δεν βρίσκουν
απαντήσεις.
Θα συνεχίσουμε να τα αναδεικνύουμε
ευελπιστώντας να πιέσουμε προς επίλυση των περισσότερων εξ αυτών, καθώς
πλέον σύσσωμη η αντιπολίτευση του
δήμου μας αποτελεί έναν “κτύπο στου
κουφού την πόρτα” της δημοτικής αρχής
του τόπου μας.

Μια πόρτα κλειστή από την πρώτη
ημέρα της τρέχουσας δημοτικής θητείας, σε έναν μοναχικό δρόμο κρυφής
ατζέντας μακριά από προεκλογικές δεσμεύσεις, εξυπηρέτησης ημετέρων και

αδιαφάνειας, που τόσο πολύ κοστίζει
πλέον στον πανέμορφο κατά τα άλλα
δήμο μας.”
Οι φωτογραφίες μιλούν από μόνες τους

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν
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Δήμος Βέλου-Βόχας 11

Δήμος Βέλου-Βόχας: Ολοκληρώθηκε το αντιδιαβρωτικό
έργο και η ανάπλαση στην Σαμούτανη
Οι επόμενες προτεραιότητες του δημάρχου Βέλου-Βόχας Αννίβα Παπακυριάκου για την αντιμετώπιση του
μεγάλου προβλήματος της διάβρωσης των ακτών

Ο

λοκληρώθηκε πριν λίγες μέρες
το αντιδιαβρωτικό έργο και η
ανάπλαση της παραλιακής οδού
Λαζανά του δήμου Βέλου-Βόχας στην
περιοχή της Σαμούτανης. Το έργο το
οποίο ξεκίνησε πέρυσι τον Ιούνιο αποτελεί τμήμα του μεγαλύτερου έργου που
υλοποιεί η Περιφέρεια Πελοποννήσου
και αφορά το σύνολο της κορινθιακής
ακτογραμμής με προϋπολογισμό που
αγγίζει τα 2,8 εκατ. ευρώ. Σε ό,τι αφορά
στην περιοχή της Σαμούτανης οι παρεμβάσεις αφορούσαν ένα τμήμα 800
περίπου μέτρων το οποίο η διάβρωση
των ακτών είχε καταστήσει εξαιρετικά
επικίνδυνο τόσο για τους πεζούς όσο και
για τα οχήματα.
Με την ολοκλήρωση του έργου παραδόθηκε προς χρήση ένα, επαρκούς
πλάτους και ασφαλές πεζοδρόμιο, ενώ
αποκαταστάθηκε και ασφαλτοστρώθηκε
το οδόστρωμα καθιστώντας την διέλευση των οχημάτων ασφαλή.

Οι επόμενες προτεραιότητες
Ιδιαίτερα ικανοποιημένος από την
ολοκλήρωση του έργου εμφανίστηκε ο
δήμαρχος Βέλου-Βόχας Αννίβας Παπακυριάκος ο οποίος επί σειρά ετών “κυνηγούσε” την υλοποίησή του μέσω
της περιφερειακής αρχής.
Θυμόμαστε όλοι την αγωνία και την
ένταση με την οποία έβαζε το θέμα σε
κάθε ευκαιρία, αφού στον δήμο του
εντοπίζονταν και εντοπίζονται σημαντικά
προβλήματα που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης.
Ποιος δεν θυμάται τις αλλεπάλληλες

επισκέψεις, τις πιέσεις και τις δηλώσεις του δημάρχου Βέλου-Βόχας στην
Περιφέρεια – τόσο στην εποχή Τατούλη,
όσο και στην παρούσα περίοδο Νίκα
– στην προσπάθειά του να βρει λύσεις
στο πρόβλημα, δεδομένου ότι η νομοθεσία δεν δίνει το δικαίωμα στο δήμο τον
ίδιον να επέμβει.
Πέρα λοιπόν από το κομμάτι της Σαμούτανης που ολοκληρώθηκε ο δήμαρχος έχει εντοπίσει άλλα δύο σημεία τα
οποία χρήζουν άμεσης παρέμβασης:
Ένα κομμάτι δρόμου 500 μέτρων περίπου στο Κοκκώνι και κάτω από το
παραθαλάσσιο πεζοδρόμιο, όπου έχουν
δημιουργηθεί υπόσκαφα φαγώματα
Και ένα τρίτο κομμάτι δρόμου στο
ύψος του παλιού ξενοδοχείου «Άντζελα» επίσης στο Κοκκώνι, όπου η θά-

λασσα έχει εισχωρήσει σημαντικά και
κινδυνεύει να καταστρέψει ακόμη και το
δρόμο.
Οι φωνές και οι εκκλήσεις του δημάρχου Βέλου-Βόχας εισακούστηκαν
τελικά από την περιφερειακή αρχή Νίκα
και τον αντιπεριφερειάρχη Τάσο Γκιολή
και έτσι τον Ιούνιο του 2021 ξεκίνησε το
έργο από την περιοχή της Σαμούτανης,
αφού είχε προηγηθεί αυτοψία του Τάσου
Γκιολή στις προαναφερθείσες περιοχές,
διαπιστώνοντας ιδίοις όμμασι το μεγάλο
πρόβλημα.
Η ολοκλήρωση των εργασιών στο
κομμάτι της Σαμούτανης, ανοίγει τον
δρόμο και για την υλοποίηση των απαραίτητων παρεμβάσεων στο Κοκκώνι
και την Νεράντζα και αποτελούν τη δικαίωση του μακρού και επίμονου αγώ-

να του Αννίβα για την πραγματοποίηση
των συγκεκριμένων έργων.
Εξάλλου ο δήμαρχος Βέλου-Βόχας,
ο οποίος είναι αποτελεσματικός με έναν
αθόρυβο τρόπο, δεν παραλείπει να τονίσει σε κάθε ευκαιρία ότι η διάβρωση
των ακτών στον Κορινθιακό αποτελεί
ένα μείζον ζήτημα που πρέπει να λυθεί
συνολικά για όλο το μήκος των ακτών
του και όχι αποσπασματικά.
Και ενώ οι εργασίες αυτές οπωσδήποτε θα ανακουφίσουν και θα προστατέψουν τη δημόσια και ιδιωτική περιουσία,
καλό είναι να μην ξεχνάμε ότι έχουν πεπερασμένο χρόνο ζωής, δίνουν όμως το
απαραίτητο χρονικό περιθώριο ώστε να
εφαρμοστούν λύσεις μακροπρόθεσμες
και πιο αποτελεσματικές για τη συνολική αντιμετώπιση του προβλήματος.

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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Γνώμη
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ΜΙΚΡΕΣΕ

Νίκος Σταυρέλης: «670.000€ αποζημίωση σ
«Το σήριαλ του σχολικού συγκροτήματος του
δημοτικού σχολείου Αρχαίας Κορίνθου συνεχίζεται»,
αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο επικεφαλής της Πνοής
Δημιουργίας και δημοτικός σύμβουλος Κορινθίων
Νίκος Σταυρέλης. Και συνεχίζει:
«Στην Οικονομική Επιτροπή ο Δήμαρχος πρότεινε
να καταβάλει ο Δήμος αποζημίωση και σταλίες στον
εργολάβο συνολικού ποσού 670.000€!!!
Ο λόγος είναι ότι ο Δήμος έχει την ευθύνη που
δεν κατάφερε μέχρι σήμερα ο εργολάβος που έχει
υπογράψει σύμβαση από 7/5/2020 να ξεκινήσει τις
εργασίες.
Η πρόταση του Δημάρχου έγινε αποδεκτή κατά πλειοψηφία από την Οικονομική Επιτροπή. Υπερψήφισαν οι

παρατάξεις του Δημάρχου και τ
• Εμείς (και ο ανεξάρτητος δημο
Χρήστος Κορδώσης) καταψηφίσ

“Σώζοντας τον Πλανήτη” ήταν ο τίτλος του βιβλίου που παρουσιάστη-

κε στο Μουσείο Περιβάλλοντος Στυμφαλίας το Σάββατο 4 Ιουνίου. Ομιλήτριες οι
καθηγήτριες Παν/μίου Κ. Κοτταρίδη και Ελ. Ζαγγανά. Παρόντες οι συγγραφείς Θ.
Λιανός και Αν. Ψειρίδου επίσης καθηγητές Παν/μίου. Οικοδεσπότης ο δήμαρχος Σικυωνίων Σπύρος Σταματόπουλος. Συντονίστρια η δημοσιογράφος Τζένη Σουκαρά.
Η εκδήλωση τελούσε υπό την αιγίδα της ΚΕΔΕ και πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο
των δράσεων για το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας.

Όταν δεις απόπατους να ανεβαίνουν σε ορόφους
βαίνουν στα υπόγεια να ξέρεις ότι το τέλος είναι

Νώντας Κατσούλας: «Η αβάσταχτη ελαφρότητα της Δημοτικής Αρχής»
Σκληρή κριτική ασκεί ο δημοτικός σύμβουλος της αντιπολίτευσης Νώντας Κατσούλας στην Δημοτική Αρχή Ξυλοκάστρου με
αφορμή τον κίνδυνο να χαθεί γενναία χρηματοδότηση για τις
αποθήκες ΑΣΟ
Για «άλλη μια χαμένη ευκαιρία» μιλά ο Νώντας Κατσούλας στην
ανακοίνωσή του κατά της δημοτικής αρχής ΞυλοκάστρουΕυρωστίνης που όπως αναφέρει κινδυνεύει να χάσει γενναία
χρηματοδότηση ύψους 2,2 εκατ. ευρώ λόγω καθυστερήσεων
και αβλεψιών. Αναλυτικά στην ανακοίνωσή του ο κ. Κατσούλας
αναφέρει:
«Στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ο Δήμαρχος παραδέχθηκε δημόσια ότι το έργο "ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ - ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΣΤΑΦΙΔΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
(Α.Σ.Ο.) ΣΤΟ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ" είναι πιθανόν να μην υλοποιηθεί!!!
Πρόκειται για την μεγαλύτερη χρηματοδότηση που έχει εξα-

σφαλίσει ο Δήμος μας με το ποσό των 2.184.045€. Η παρούσα
Δημοτική Αρχή το "κληρονόμησε" από την προηγούμενη που
κατάφερε να το εντάξει σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα. Μεταξύ
άλλων προβλέπεται η δημιουργία συνεδριακού χώρου, αίθουσας
κινηματογραφικών προβολών, αίθουσας πολλαπλών χρήσεων
και δημοτικής βιβλιοθήκης. Δηλαδή για ένα Συνεδριακό και
Πολιτιστικό Κέντρο ΠΟΥ ΛΕΙΠΕΙ από τον Δήμο μας.
Τα οφέλη από την ανάπτυξη του συνεδριακού τουρισμού και τη
διεύρυνση της τουριστικής περιόδου με την προσέλκυση επισκεπτών-συνέδρων σε όλη την διάρκεια του έτους, θα είναι μεγάλα
για την τοπική οικονομία. Σημαντική θα είναι και η αίθουσα
κινηματογραφικών προβολών για τους χειμερινούς μήνες, που
δεν υπάρχει στο Δήμο μας, ενώ η Δημοτική Βιβλιοθήκη θα βρει
επιτέλους μια αξιοπρεπή και ασφαλή στέγη.
ΤΡΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ την ένταξη του έργου και με την γνωστή

σε όλους πλέον βραδύτητα
ΑΚΟΜΗ για τροποποιήσεις π
το "Υποέργο 1 - Εκπόνηση μ
ποσού χρηματοδότησης!!!
Αλήθεια με ΠΟΣΗ ΕΛΑΦΡΟΤ
Δημοτική Αρχή την πιθανότη
του έργου που θα αναβάθμι
και το Δήμο μας συνολικά;
Και τι θα πει στους δημότες;
Δυστυχώς (το) χάσαμε;
Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, τ
ΛΟΓΗ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΔ
ΕΥΚΑΙΡΙΑ για το Δήμο μας.
Για την άλλη ΧΑΜΕΝΗ ΕΥΚΑ
χώρου στις Αποθήκες Φραν

Support & Consult
Εθνικής Αντίστασης 24, 20200 Κιάτο
+30 2742025257

+30 6937166882

+30 6986520061

info@e-act.gr
Υπηρεσίες
Εξυπ/σης Πολιτών

Προγράµµατα
ΕΣΠΑ

Ενέργεια

Πιστοποιητικά
Επιδόµατα
Υπεύθυνες ∆ηλώσεις
Εξουσιοδοτήσεις

Πληρωµές
Λογαριασµών

Προγράµµατα
ΟΑΕ∆

Τηλεφωνία/TV
Οφειλές ∆ηµοσίου
Εισφορές
∆ήµοι

ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΧΡ. ΦΩΤΙΟΣ
Θ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 44 – ΒΡΑΧΑΤΙ
ΤΗΛ. 6973 241 844
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ΙΔΗΣΕΙΣ

σε εργολάβο»

του πρώην Δημάρχου.
οτικός σύμβουλος
σαμε και τονίσαμε

ότι σε καμία περίπτωση δεν θα συμβάλλουμε να
ικανοποιήσουμε τις ιδιαίτερα σημαντικές απαιτήσεις
του εργολάβου αφού αποκλειστικά υπεύθυνη είναι η
Δημοτική Αρχή με την αδράνειά της δύο χρόνια τώρα.
Με τα χρήματα των δημοτών (έστω και αν είναι ΕΣΠΑ)
δεν παίζουμε.
• Καταδείξαμε την μεγάλη καθυστέρηση στην ανταπόκριση του Δήμου για τροποποίηση της στατικής
μελέτης που ζήτησε η Εφορεία Αρχαιοτήτων, αφού
από 7/5/20 που υπεγράφη η σύμβαση του έργου
μόλις στις 23/4/21 (ένα ολόκληρο χρόνο μετά) η Οικονομική Επιτροπή ανέθεσε την εκπόνηση της μελέτης
στο Δίκτυο Πόλεων ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ».

και σεμνότητες να κατεΟ ιπτάμενος
κοντά
(Σιβυλιάστηκε)

της Δημοτικής Αρχής, ΣΥΖΗΤΑΜΕ
προϋπολογισμού (ως συνήθως) για
μελετών" λόγω λάθους εγγραφής του

ΤΗΤΑ μπορεί να αντιμετωπίζει η
ητα να ματαιωθεί η υλοποίηση αυτού
ιζε την πόλη του Ξυλοκάστρου αλλά

;

το οποίο απευχόμαστε, θα είναι ΥΠΟΔΗΜΟΤΕΣ για μια ακόμη ΧΑΜΕΝΗ

ΑΙΡΙΑ δημιουργίας Πολιτιστικού Πολυντζή θα επανέλθουμε», καταλήγει.

Εθνική Βόλεϊ Παίδων: Στη Νεμέα η
προετοιμασία της «γαλανόλευκης»

ΠΡΟΣ ΕΠΙΔΟΞΟΥΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!
Αλλού βαρούν
τα κρόταλα,
κι' αλλού χορεύει
η αρκούδα

Την Πέμπτη 16 Ιουνίου στη Νεμέα θα ξεκινήσει η προετοιμασία της Εθνικής ομάδας
βόλεϊ παίδων, ενόψει της συμμετοχής της
στα τελικά του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος
αγοριών Κ18.
Η «γαλανόλευκη» πανηγύρισε τη πρόκριση
στη τελική φάση του Ευρωβόλεϊ, που θα
διεξαχθεί στη Τιφλίδα της Γεωργίας από 7
έως 18 Ιουλίου, μέσω της διαδικασίας των
προκριματικών.
Ο Ομοσπονδιακός προπονητής Παναγιώτης
Λακασάς κάλεσε τους παρακάτω αθλητές
για την προετοιμασία στο κλειστό γυμναστήριο Νεμέας:
Πασαδόροι: Δημήτρης Σουσουρίδης (ΜΓΣ
Εθνικός), Σπύρος Γεροδήμος (ΑΣ Γιάννενα), Μάριος Σταυρόπουλος (ΑΣΑ Έβρος
Σουφλίου).
Ακραίοι: Βαγγέλης Ρούσος (ΑΟ Πρεβέζης),
Ανδρέας Κοντοστάθης (ΜΓΣ Εθνικός),
Αλέξανδρος Νανόπουλος (ΑΟ Ιωνικός),
Χαράλαμπος Παξιμαδάκης (ΑΣ Αργώ Βόλου), Στέφανος-Παντελής Ξεροβάσιλας (ΑΟ

Καλαμάτα 80).
Κεντρικοί: Θανάσης Σαλαμπάσης (ΜΓΣ Εθνικός), Στέφανος Αδάμος (ΠΟ Μουδανιών),
Άγγελος-Θοδωρής Σταθέρος (ΑΣΑ Έβρος
Σουφλίου), Άγγελος Χαλίλης (ΑΕΚ), ΈκτοραςΓιώργος Καμαρινόπουλος (ΑΕΚ).
Διαγώνιοι: Γεράσιμος Τζάρας (ΑΟ Πρεβέζης), Σταύρος Μούχλιας (ΑΣΑ Έβρος
Σουφλίου).
Λίμπερο: Γιώργος Μπαλούκας (Πήγασος
Πολίχνης), Νίκος Δοροβάτας (ΑΟ Ιωνικός),
Γιώργος Τσαδήμας (ΑΠΣ Φθία Λαμίας),
Πέτρος Πηλίτσης (ΕΑ Λαρίσης).
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"Θύελλες" σήκωσε το

Ένταση στην συζήτηση που διοργάνωσαν οι Αρχιτέκτονες στο Επιμελητήριο - Αποδεκτή η ένσταση
Σταυρέλη στο Δημοτικό Συμβούλιο - Η πολεοδόμηση προχωρά με τρεις τροποποιήσεις λέει ο δήμαρχος
«Θύελλες» σήκωσε στην τοπική κοινωνία της Κορίνθου η πρόταση του δήμου Κορινθίων για την πολεοδόμηση του Στρατοπέδου Καλογερογιάννη. Οι Αρχιτέκτονες της Κορινθίας εξέφρασαν άμεσα τις αντιρρήσεις τους με ανοιχτή επιστολή τους ήδη
από τα μέσα Μαΐου στην οποία ανέφεραν μεταξύ άλλων:
«Παρότι ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κορινθίας κατόπιν πρωτοβουλίας του Δημάρχου Κορινθίων, σύναψε Μνημόνιο Συνεργασίας
σε θέματα που άπτονται του επιστημονικού του πεδίου, δεν υπήρχε καμία ενημέρωση και συνεργασία, για το σοβαρότερο ίσως
θέμα των τελευταίων δεκαετιών, που αφορά την ποιότητα ζωής
των πολιτών και το μέλλον της πόλης της Κορίνθου». Συνοπτικά
περιέγραφαν τις θέσεις τους για την πολεοδόμηση του στρατοπέδου ως εξής:
«• Δεν έχει γίνει αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης και
τεκμηρίωση με τη μορφή αιτιολογικής έκθεσης – μελέτης. (Τοπογραφική, κτιριακή και μορφολογική αποτύπωση, πολεοδομική
ανάλυση, Δυναμικό Κτιρίων και ερειπίων, Η.Χ. και υπαίθριων χώρων και το μοναδικό σύνολο της εκκλησίας με το περίκλειστο προστατευμένο υπαίθριο χώρο καθώς και η τεράστια σε έκταση έτοιμη
πλατεία, πρώην πλατεία ορκωμοσίας με δυνατότητα επανάχρησης)
· Κτηριολογικό πρόγραμμα. Δεν υπάρχει προγραμματισμός από
την δημοτική αρχή αναφορικά με την Κτιριολογική εκμετάλλευση
των κτηρίων, ιεραρχώντας της υφιστάμενες ανάγκες της πόλης
(συγκέντρωση των υπηρεσιών και μελέτη σκοπιμότητας)
· Μη Διασύνδεση με την πόλη Κυκλοφοριακό. Δεν ελήφθησαν
υπ’όψιν η σημαντική υφιστάμενη κυκλοφοριακή κατάσταση,
όπως ο προαστιακός σταθμός, ο αυτοκινητόδρομος (παλαιά εθνική οδό Κορίνθου –Πατρών και η μελέτη κυκλοφοριακών κόμβων

όπως προβλέποντας στα παρακείμενα σχέδια πόλης) , ο δρόμος
Κορίνθου – Άργους που καταλήγει στο κέντρο της πόλης, και έτσι
θα αποκτήσει ο χώρος ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ( σύνδεση και
με όλους τους Δήμους του Νομού)
· Έλλειψη χώρων στάθμευσης. Mε την υφιστάμενη κατάσταση
των λειτουργιών της πόλης, όπως το αθλητικό κέντρο , αλλά και
με τις προτεινόμενες χρήσεις του ΓΠΣ ( πάρκο πόλης 1 ) είναι εμφανής η ανάγκη για την δημιουργία χώρων στάθμευσης που θα
συνδέονται και λειτουργικά με το κέντρο της πόλης.
· Άρση επικινδυνότητας της Π.Ε.Ο. Κορίνθου –Πατρών και ενοποίηση των περιοχών Συνοικισμού Καλλιθέας –Αγία Άννα με
Τοπικές συνδέσεις ( κόμβους ) για την απόκτηση ενιαίας λειτουργικής διασύνδεσης . Άλλωστε υπάρχει πρόβλεψη στα εγκεκριμένα πολεοδομικά σχέδια της πόλης μας.
· Υπερτοπικός χαρακτήρας. Λόγω μοναδικού σε έκταση και σε
σπουδαιότητα και θέση τεμαχίου.
· Δεν υπάρχει ανάγκη ανέγερσης νέων κατοικιών. Δεν υπάρχει
πολεοδομικός κορεσμός και τα υφιστάμενα σχέδια πόλεως μπορούν να απορροφήσουν > 15.000 κατοίκους , που σημαίνει ότι δεν
υπάρχει ανάγκη για δημιουργία νέου χώρου για την ανέγερση κατοικιών. (ορθά προβλέπεται στο ΓΠΣ η χρήση του χώρου)
· Πράσινο. Σύμφωνα με τις διεθνείς νόρμες προβλέπεται τουλάχιστον 10μ2/κάτοικο έκταση πρασίνου(χαμηλού και υψηλού
πρασίνου). Η πραγματικότητα της πόλης της Κορίνθου δείχνει ότι
δεν υπάρχει γενικά χώρος πρασίνου. Ιδανικός λοιπόν χώρος για
εκτεταμένο πράσινο αποτελεί ο χώρος του στρατοπέδου όπως
προβλέπεται και στο ΓΠΣ – Πάρκο Πόλης
· Διοικητικό κέντρο: το κτηριακό δυναμικό του στρατοπέδου δί-

Η ΠΡΩΤη Κορινθιακή

φρέσκια μπύρα.

νει τη δυνατότητα να αξιοποιηθεί ως το νέο κέντρο του Δήμου
με εκπαίδευση και πολιτισμό-αθλητισμό. ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΝΕΙ τον
κεντρικό ιστό της πόλης από το κυκλοφοριακό πρόβλημα που
υπάρχει σήμερα σε συνδυασμό με την διασπορά των διαφόρων
υπηρεσιών. Δίνεται η δυνατότητα για ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ όλης της
πόλης με τη δημιουργία πεζοδρομήσεων, πρασίνου, ανάδειξης
ιστορικού-εμπορικού κέντρου, και ενοποίηση χρήσεων σε σχέση με το παραλιακό μέτωπο κάνοντας την ποιότητα ζωής των
κατοίκων και των επισκεπτών ολοκληρωμένη».
Προχωρώντας ένα βήμα παρακάτω οι Αρχιτέκτονες προσέφυγαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά της απόφασης
του δήμου Κορινθίων και οργάνωσαν ανοιχτή συζήτηση στο
Επιμελητήριο, την Κυριακή 5 Ιουνίου, σχετικά με το θέμα. Η
συζήτηση, που διεξήχθη με πολλαπλές εντάσεις και ενίοτε υπό
συναισθηματικό φορτίο, κατέληξε στην απόφαση από μεριάς
Συλλόγου Αρχιτεκτόνων για προσφυγή στο ΣτΕ κατά της απόφασης του δήμου Κορινθίων.
Ωστόσο μετά την εκδήλωση μια υβριστική ανάρτηση μέλους της
δημοτικής Αρχής Κορινθίων σήκωσε θύελλα αντιδράσεων και
ανάγκασε τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων σε μία ιδιαίτερα σκληρή
ανακοίνωση στην οποία αναφέρει μεταξύ άλλων:
«Οι χαρακτηρισμοί που απευθύνονται στον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Ν. Κορινθίας που υφίσταται εδώ και πολλά χρόνια και επιτελεί το σκοπό του σύμφωνα με το καταστατικό του από αιρετούς (κ.
Δήμαρχο Κορινθίων και κ. Αντιδήμαρχο Καθαριότητας του ίδιου
δήμου) δημοσίως και ενώπιον τρίτων και ιδιαιτέρως χαρακτηρισμοί του τύπου «ΚΛΕΦΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ, ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΟΙ
ΚΑΙ ΜΕ ΕΠΑΡΣΗ, ΠΟΥ ΔΡΟΥΝ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ ΛΕΓΟΝΤΑΣ ΑΝΟΗΣΙΕΣ, ΘΑ ΤΑ ΠΟΥΜΕ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ», δεν μπορούν
να παραμείνουν στο απυρόβλητο».
Και παρακάτω: «Εάν η άσκηση δικονομικού δικαιώματος του
πολίτη για προσφυγή του στο δικαστήριο τον καθιστά αυτόματα να
χαρακτηρίζεται ως άνω τότε κάτι άλλο υποκρύπτεται».
Επιπλέον απευθυνόμενοι προς τον δήμαρχο Κορινθίων αναφέρουν: «Καλούμε τον κ. Δήμαρχο Κορινθίων όπως σταματήσει
άμεσα τις αναφορές περί υποκίνησης των ως άνω ενεργειών μας
από το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, καθώς οι αναφορές αυτές είναι ψευδείς και αναπόδεικτες, άλλωστε απόδειξη τη
αναλήθειας του ισχυρισμού αυτού είναι το γεγονός ότι στην ως άνω
αναφερόμενη ημερίδα που πραγματοποιήσαμε στο Επιμελητήριο
Κορινθίας μετείχαν πολίτες αλλά και στελέχη και από τα έτερα κόμματα που έλαβαν το λόγο και διατύπωσαν τις απόψεις τους».

Η ένσταση Σταυρέλη και οι τροποποιήσεις
στο Σχέδιο Πολεοδόμησης

www.canaldive.gr

Εν τω μεταξύ στο δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συζητήθηκε
ένσταση του Νίκου Σταυρέλη σχετικά με την πολεοδόμηση του
στρατοπέδου Καλογερογιάννη. Όπως αναφέρει ο επικεφαλής
της «Πνοής Δημιουργίας» σε σχετικό δελτίο τύπου που εκδόθηκε την επομένη του συμβουλίου της 6ης Ιουνίου:
«Το Δημοτικό Συμβούλιο με ιστορική απόφασή του χθες βράδυ ανέτρεψε τα σχέδια του Δημάρχου για την πολεοδόμηση του
στρατοπέδου του 6ου Συντάγματος Πεζικού.
Με πλειοψηφία 12 θετικές ψήφους έναντι 10 αρνητικών της
παράταξης του Δημάρχου κ. Νανόπουλου αποδέχθηκε τη μοναδική ένσταση της παράταξής μας ΠΝΟΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ που
υποβλήθηκε κατά της 10/14-2-2022 απόφασης Δημ. Συμβουλίου περί έγκρισης της πρότασης πολεοδόμησης του στρατοπέδου Καλογερογιάννη.
Σύμφωνα με αυτήν:
1. Μπήκε τέλος στη δημιουργία 4όροφων πολυκατοικιών 12 μέτρων ύψους για λογαριασμό του Ταμείου Εθνικής Άμυνας, μετατρέποντας τα κτίρια σε διόροφα 7,5 μέτρων ύψους, όπως ακριβώς
είναι στην απέναντι περιοχή της Αγίας Άννας, της Μπαθαρίστρας
και των Βοσέϊκων.
2. Μπήκε τέλος στο σχέδιο πολυκατοικιοποίησης του ιστορικού
γηπέδου που έπαιζε ο Παγκορινθιακός από το δεκαετία του 1950.
Το γήπεδο με την υπάρχουσα κερκίδα παραμένει ως Κοινωφελής
Χώρος (ΚΦ) Αθλητισμού για την εξυπηρέτηση των κατοίκων και
των αθλητών της πόλης.

Γνώμη
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στρατόπεδο Καλογερογιάννη
3. Δημιουργείται μεγάλο Υπερτοπικό Πάρκο
πλέον των 20 στρεμμάτων στη νότια πλευρά
του σημερινού χώρου του στρατοπέδου για τις
ανάγκες των Κορίνθιων κατοίκων, αντί των διάσπαρτων μικρών Κ.Χ. τα οποία δεν αποφέρουν
κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα.
Τώρα πως γίνεται ο Δήμαρχος να εισηγείται στο
Δημοτικό Συμβούλιο την απόρριψη της ένστασής
μας και οι δέκα (10) δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξής του να καταψηφίζουν την πρότασή μας
και από την άλλη πλευρά ο ίδιος να πανηγυρίζει
ότι η πολεοδόμηση του στρατοπέδου προχωρά
σύμφωνα με την πρόταση της Δημοτικής Αρχής
είναι απορίας άξιον!!!!
Σηκώνουμε τα χέρια ψηλά».

Άλλη η «ανάγνωση» της απόφασης
από τον Νανόπουλο
Από την άλλη ο δήμαρχος Κορινθίων φαίνεται
ότι είχε διαφορετική εκτίμηση για το τι διημείφθη στο δημοτικό συμβούλιο γιατί στο δικό του
Δελτίο Τύπου αναφέρει:
«Συνεχίζεται η διαδικασία πολεοδόμησης του
6ου Συντάγματος πεζικού Κορίνθου, διαδικασία η οποία αποδίδει το στρατόπεδο στην
πόλη ,εκπληρώνοντας ένα πάγιο αίτημα
δεκαετιών. Το δημοτικό συμβούλιο Κορινθίων με νέα απόφαση του (6 Ιουνίου 2022)
τροποποιεί το ύψος των κατοικιών που θα
αναγερθούν από 12 σε 7,5 μέτρα, διατηρεί το
γήπεδο που βρίσκεται εντός του στρατοπέδου και δημιουργεί πάρκο 20 τουλάχιστον
στρεμμάτων στο νότιο τμήμα του.
Ο Δήμος Κορινθίων με στοχευμένη πολιτική και άρτια διαπραγμάτευση κατόρθωσε
να επιτύχει για πρώτη φορά συμφωνία με
τον ιδιοκτήτη του χώρου, το ΤΕΘΑ και να
απολάβει πλέον του 50% της έκτασης του,
έκταση που θα έρθει στην ιδιοκτησία του με
την ολοκλήρωση της πολεοδόμησης.
Ο Δήμαρχος Κορινθίων Βασίλης Νανόπουλος με γνώμονα το συμφέρον των
πολιτών και την ανάπτυξη της πόλης, πέτυχε την παραπάνω συμφωνία βάζοντας
τέλος σε ατέρμονες συζητήσεις και ανεφάρμοστες αποφάσεις ετών.
Με την πολεοδόμηση του 6ου Συντάγματος
Πεζικού
Απομακρύνονται οι δομές μεταναστών που
σήμερα λειτουργούν στο χώρο. Αυτό ζητούσε η κοινωνία, αυτό γίνεται!
Επιτυγχάνεται η σύνδεση με τον οικιστικό
ιστό, οι περιμετρικές μάντρες που οριοθετούν το στρατόπεδο πέφτουν, η πόλη αποκτά πρόσβαση και χρήση!
Αναβαθμίζεται το αστικό περιβάλλον και το
στρατόπεδο ενσωματώνεται στην πόλη! Η
Κόρινθος δημιουργεί ένα νέο σημείο αναφοράς!
Αναπτύσσονται χώροι πρασίνου, πολιτισμού, αθλητισμού, εκπαίδευσης και διοίκησης, οι χρήσεις γης είναι ανοιχτές ενώ
κατοχυρώνεται δικαίωμα αγοράς ή απαλλοτρίωσης οικοπέδων εντός του χώρου. Ο
Δήμος αποκτά λόγο και παρέμβαση!».
Ενώ στο ίδιο Δελτίο Τύπου παρατίθενται και
δηλώσεις του Βασίλη Νανόπουλου οι οποίες αναφέρουν: «Η πολεοδόμηση του στρατοπέδου προχωρά ώστε να επιτύχουμε την
απόδοση του στην πόλη και τους πολίτες. Είναι καθήκον μου ως Δήμαρχος Κορινθίων
και το επιτελώ με ευθύνη! Το δημοτικό συμβούλιο με την χθεσινή του απόφαση στάθηκε
στο ύψος των περιστάσεων. Η ώρα των λό-

γων έχει τελειώσει, είναι η ώρα των έργων και
αυτά υλοποιούμε ως δημοτική αρχή. Με γνώμονα
το συμφέρον των πολιτών και την επίλυση ζητημάτων που για χρόνια κρατούσαν την ανάπτυξη
και την προοπτική του δήμου πίσω, βαδίζουμε ως
δημοτική αρχή επι πραγματικού και όχι βάσει
θεωριών και επιθυμιών που στερούνται υπόβαθρου υλοποίησης . Το δημοτικό συμβούλιο
Κορινθίων ως δημοκρατικά εκλεγμένο όργανο
που εκπροσωπεί όλους τους Κορίνθιους συνεχίζει αταλάντευτα στην πορεία υλοποίησης μιας
ιστορικής για την πόλη απόφασης. Την απόφαση
της πολεοδόμησης που αποδίδει το στρατόπεδο
στην πόλη, το εντάσσει στον ιστό της αναβαθμίζει
το αστικό περιβάλλον. Είμαι υπερήφανος που ως
δήμαρχος θα υπογράψω την παραχώρηση του
6ου συντάγματος πεζικού στον δήμο Κορινθίων
εκπληρώνοντας την επιθυμία των συμπολιτών
μου.»

Η Πράσινη Αριστερά
Μέσα σε όλα αυτά και τις αντεγκλίσεις σχετικά
με την πολεοδόμηση του στρατοπέδου έκανε
την παρθενική του εμφάνιση ένας νέος συνδυ-

ασμός η «Πράσινη Αριστερά», με κείμενο που
αφορά στο στρατόπεδο και αναφέρει:
«Στρατόπεδο Καλογερογιάννη (6ο Σύνταγμα Πεζικού). «Τσιμέντο να γίνει;» ή πάρκο ζωής για την
πόλη μας, αλλά και για ολόκληρη την Κορινθία;
Η αξιοποίηση του στρατοπέδου Καλογερογιάννη
είναι ένα μείζον θέμα που απασχολεί εδώ και
χρόνια όλους τους δημότες της πόλης μας, αλλά
και της Κορινθίας γενικότερα.
Η Δημοτική Αρχή δυστυχώς επέλεξε να συμφωνήσει με το ΤΕΘΑ (Ταμείο Εθνικής Άμυνας)
για την δημιουργία συγκροτήματος κατοικιών (δηλαδή για μια μικρή πόλη ελίτ) στο μεγαλύτερο μέρος του στρατοπέδου, καταστρέφοντας
μάλιστα χώρους όπως το γήπεδο, την μοναδικής
αρχιτεκτονικής εκκλησία και των περισσοτέρων
κτηριακών υποδομών που υπάρχουν.
Η απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου (6/6/2022) που
περιορίζει το ύψος των κατοικιών από τα 12 μ.
σε 7,5 μ. και η διάσωση του γηπέδου, δυστυχώς
δεν μπορούν να εξωραΐσουν την καταστροφή.
Η Κόρινθος είναι (μάλλον) η μοναδική πόλη της
Ελλάδας που στερείται τόσο πολύ ελεύθερους
χώρους και πράσινο. Η δημιουργία πάρκου

πρασίνου, πολιτισμού και αναψυχής, είναι κάτι
περισσότερο από αναγκαία.
Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ στηρίζει την
πρόταση του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κορινθίας,
όπως αυτή κατατέθηκε στον χώρο του Εμπορικού Επιμελητηρίου Κορινθίας, στις 5/5/2022.
Το στρατόπεδο Καλογερογιάννη πρέπει να παραχωρηθεί στον Δήμο και τους πολίτες, χωρίς
ανταλλάγματα και οικονομικές συναλλαγές.
Η αξιοποίησή του να γίνει προς όφελος των
πολιτών. Με την αξιοποίηση των υπαρχουσών
κτηριακών υποδομών μπορεί να λυθεί και το
πρόβλημα των διάσπαρτων υπηρεσιών (Δημοτικών, Περιφέρειας, Πανεπιστήμιο) και να γίνει
αποσυμφόρηση του κέντρου της πόλης μας.
Ως ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ καλούμε τους φορείς,
τις κοινωνικές και πολιτικές δυνάμεις της περιοχής να αφυπνιστούμε ενάντια σ’ όλους αυτούς
που απεργάζονται σχέδια σε βάρος των πολιτών
και της ποιότητας της ζωής μας».
Εν κατακλείδι όπως όλα δείχνουν το σήριαλ της
πολεοδόμησης του Στρατοπέδου Καλογερογιάννη έχει πολλά επεισόδια ακόμη! Θα είμαστε
εδώ να τα δούμε όλα μέχρι τέλους!

16 Δήμος Σικυωνίων
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Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Παρουσία του Βασίλη Σπανούλη τα εγκαίνια
των νέων γηπέδων στο 1ο Δημοτικό Κιάτου
Η ανακατασκευή έγινε από την εταιρεία bwin σε συνεργασία με την Ένωση «Μαζί για το Παιδί»

Π

ραγματοποιήθηκαν το πρωί της Πέμπτης 9
Ιουνίου 2022 τα εγκαίνια των πλήρως ανακατασκευασμένων γηπέδων μπάσκετ &
βόλεϊ του 1ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου
παρουσία του ιδιαιτέρως δημοφιλούς μπασκετμπολίστα Βασίλη Σπανούλη. Στην τελετή των εγκαινίων
παραβρέθηκε Δήμαρχος Σικυωνίων, Σπύρος Σταματόπουλος, oι εκπρόσωποι της bwin και της Ένωσης
«Μαζί για το Παιδί», παιδιά και γονείς, εκπαιδευτικοί
του Σχολείου και πλήθος κόσμου.
Το γήπεδο εντυπωσίασε τους μαθητές και τα χαμόγελά
τους «πλημμύρισαν» τις νέες εγκαταστάσεις. Τα γέλια
των παιδιών ήταν η μεγαλύτερη ανταμοιβή για τους ανθρώπους της bwin και της Ένωσης «Μαζί για το Παιδί»,
η συνεργασία των οποίων μετρά δεκάδες έργα.

Ποια έργα πραγματοποιήθηκαν
Αναλυτικότερα, ανακατασκευάστηκε πλήρως το γήπεδο μπάσκετ-βόλεϊ στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Κιάτου. Στο
τερέν επιστρώθηκε ειδικός ασφαλής τάπητας, ο οποίος
χρησιμοποιείται σε επαγγελματικές εγκαταστάσεις, δημιουργήθηκαν διαγραμμίσεις για τα δυο αθλήματα και
εγκαταστάθηκε ο απαραίτητος εξοπλισμός (αντικατάσταση ταμπλό-στεφανιών γηπέδου μπάσκετ, τοποθέτηση προστατευτικών στρωμάτων για τις μπασκέτες,
αλλά και βάψιμο μπασκετών, όπως και τοποθέτηση διχτυών των μπασκετών) των παραπάνω γηπέδων ώστε
να καταστούν χρηστικά.

αγωνιστούν με ασφάλεια και να ονειρευτούν».
Η πρόεδρος της Ένωσης «Μαζί για το Παιδί», Αλεξάνδρα Μαρτίνου, ανέφερε: «Πιστοί στο όραμα μας να
προσφέρουμε ίσες ευκαιρίες σε όλα τα παιδιά παραδίδουμε ένα πλήρως ανακατασκευασμένο γήπεδο μπά-

Δηλώσεις
Εκ μέρους της bwin, η Ιωάννα Μπερίου, Διευθύντρια
Εταιρικής Επικοινωνίας, δήλωσε: «Ολοκληρώσαμε
γεμάτοι περηφάνια για τα παιδιά του Κιάτου, ένα πλήρως ανακαινισμένο γήπεδο. Όχι μόνο οι μαθητές του
Δημοτικού Σχολείου αλλά κι ολόκληρης της περιοχής
του Κιάτου θα μπορούν πλέον να χαίρονται εγκαταστάσεις επαγγελματικών προδιαγραφών. Θέλουμε γήπεδα
γεμάτα ζωντάνια, δίνοντας την ευκαιρία στους νέους να

σκετ-βόλεϊ στο 1ο Δημοτικό σχολείο του Κιάτου. Χάρις
την πολύτιμη στήριξη της bwin ο χώρος άθλησης είναι
ασφαλής και πλήρως λειτουργικός για τα 180 παιδιά
που φοιτούν στο σχολείο. Ο αθλητισμός και το παιχνίδι
είναι βασικές ανάγκες τους και εμείς δίνουμε έμφαση
σε αυτό. Η bwin είναι πολύτιμη συνοδοιπόρος μας σε
αυτόν τον σκοπό καθώς από κοινού έχουμε ανακατασκευάσει περισσότερα από 1.800 τ.μ. γηπέδων».
Ο Διευθυντής του 1ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου,
Αντρέας Καρβουντζής, δήλωσε: «Εκ μέρους όλων
των συναδέλφων, σας ευχαριστούμε θερμά για την
δουλειά που κάνατε και για το αποτέλεσμα που άλλαξε
την εικόνα του σχολείου μας. Τα παιδιά αδημονούν να
μπουν να παίξουν και οι γονείς είναι εντυπωσιασμένοι!
Ευχαριστούμε πολύ το «Μαζί για το Παιδί» και την bwin
για την ευγενική προσφορά τους!»
Στο πλαίσιο της βραβευμένης και πολυετούς συνεργασίας μεταξύ της Ένωσης «Μαζί για το Παιδί» και του
κορυφαίου στοιχηματικού brand έχουν υλοποιηθεί δεκάδες έργα καθοριστικής σημασίας και έχουν υποστηριχθεί χιλιάδες παιδιά και οι οικογένειές τους.

ΓΡΑΦΕΊΟ ΓΕΝΊΚΟΎ ΤΟΎΡΊΣΜΟΎ

Έκδοση αεροπορικών
& ακτοπλοϊκών εισιτηρίων
Πακέτα διακοπών – Οδικές εκδρομές
Οργανωμένες εκδρομές εσωτερικού & εξωτερικού
Μαρδίκης Θεοφάνης
Δαμασκηνού 42, Κόρινθος ΤΚ 20131
www.mardikisontheroad.gr

Τηλ: 2741080700 - Fax: 2741080900

Φ Α Σ Ι Λ Η
ΚΑΤΣΑΡΟΥ
ποτά - αναψυκτικά
μπύρες - νερά

διανομή κατ’ οίκον
ΒΡΑΧΑΤΙ, έναντι γηπέδου
ΤΗΛ.: 27410 51690, 27410 56000

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Πολιτισμός - Εκδηλώσεις
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Πολιτιστικός και Λαογραφικός Σύλλογος Βόχας:
Σάββατο 25 Ιουνίου η μεγάλη καλοκαιρινή εκδήλωση
“ΕΙΜΑΣΤΕ. Της Μνήμης κεντρίσματα, του Χρόνου γυρίσματα”, ο τίτλος του 22ου Πολυθεματικού Φεστιβάλ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ • ΤΡΑΓΟΥ∆Ι • ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

22ο ΠΟΛΥΘΕΜΑΤΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Μ Ο Υ Σ Ι Κ Η • Χ Ο Ρ Ο Σ • Φ Ω Τ Ο Γ ΡΑΦ Ι Α • ΑΦ Η Γ Η Σ Η

Το Σάββατο 25 Ιουνίου ο Πολιτιστικός και Λαογραφικός Σύλλογος Βόχας διοργανώνει την μεγάλη
καλοκαιρινή εκδήλωσή του, το 22ο Πολυθεματικό Φεστιβάλ με τίτλο «ΕΙΜΑΣΤΕ. Της Μνήμης κεντρίσματα,
του Χρόνου γυρίσματα».
Στην εκδήλωση θα επιχειρηθεί μια προσέγγιση της
τοπικής ιστορίας μέσα από τον χορό το τραγούδι, τη
μουσική, τη λογοτεχνία, τα εικαστικά, την φωτογραφία
και γενικά την τέχνη. Στόχος είναι η ανάδειξη της σύγχρονης πολιτιστικής παραγωγής και καλλιτεχνικής
δημιουργίας στην περιοχή της Βόχας και στα ερεθίσματα που αυτή δέχεται από το κοινωνικό και φυσικό
περιβάλλον, αλλά και από την ιστορία και τις καταβολές των ανθρώπων της.
Θα παρουσιαστούν χοροί σύγχρονοι και κλασικοί,
παραδοσιακοί και λαϊκοί, μοντέρνοι και οριεντάλ από
τα χορευτικά τμήματα του Πολιτιστικού και Λαογραφικού Συλλόγου Βόχας, ακολουθώντας τις πτυχές της
ιστορίας του τόπου. Η εκδήλωση θα είναι σπονδυλωτή
και των χορευτικών θα παρεμβάλλονται μουσικές από
τα Τμήματα Κλασικής Κιθάρας του Συλλόγου, ενώ
ζωντανά θα τραγουδήσουν οι δάσκαλοι και μαθητές της μουσικής Σχολής MusicFor Κορίνθου με την

25 ιουνίου 2022
ΩΡΑ 21:00

υπό την αιγίδα:

ΔΗΜΟΣ
ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ

ΝΠΔΔ “ΑΝΕΛΙΞΗ”
ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ

οποία συνεργάζεται ο Πολιτιστικός και Λαογραφικός
Σύλλογος Βόχας.
Επιπλέον, μεταξύ των μουσικών και χορευτικών
κομματιών θα πραγματοποιείται αφήγηση λογοτεχνι-

κών κειμένων Βοχαϊτών συγγραφέων όπως Βλαχογιάννης, Ροδοπούλου, κ.ά. αλλά και προφορικών παραδόσεων, θρύλων και ιστοριών όπως ο θρύλος της
«Νεράιδας της Βρύσης».
Παράλληλα, στην εκδήλωση θα παρουσιαστούν σε
ειδική έκθεση τα εικαστικά έργα των παιδιών του
Τμήματος Εικαστικών του Πολιτιστικού και Λαογραφικού Συλλόγου Βόχας αλλά και έκθεση παλιών και
ιστορικών φωτογραφιών της περιοχής.
Πρόκειται για άλλη μια υψηλού επιπέδου διοργάνωση, όπως αυτές που μας έχει συνηθίσει τα τελευταία χρόνια ο Πολιτιστικός και Λαογραφικός Σύλλογος
Βόχας, ο οποίος ειρήσθω εν παρόδω, τα χρόνια της
πανδημίας ήταν ο μόνος που επέμεινε σθεναρά στην
διοργάνωση εκδηλώσεων, τηρώντας φυσικά αυστηρά όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα, διατηρώντας με
αυτόν τον τρόπο υψηλά το καλλιτεχνικό γίγνεσθαι της
περιοχής, αλλά και δίνοντας την μοναδική διέξοδο ψυχαγωγίας κατοίκων και επισκεπτών.
Το Σάββατο, λοιπόν, 25 Ιουνίου ραντεβού όλοι στο
προαύλιο του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ζευγολατιού,
ώρα 9:00 το βράδυ για να απολαύσουμε μια πραγματική ξεχωριστή εκδήλωση!

Ευρωπαϊκή Γιορτή της Μουσικής στην Συκιά
Η Συκιά Κορινθίας συμμετέχει και φέτος, για 5η συνεχή
χρονιά, στην “Ευρωπαϊκή Γιορτή της Μουσικής”! Η συμμετοχή
μας χτίζει και προωθεί, ήδη από
το 2018, ένα φιλόδοξο όραμα: να
κατακλυστεί η ακτή μας με μουσικούς από όλη την Ελλάδα, ανερχόμενους, αλλά και ήδη καταξιωμένους, προσφέροντας στους
κατοίκους και στους επισκέπτες
του χωριού μας μαγικές και αξέχαστες νύχτες ποιοτικής απόλαυσης.
Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του πανελλαδικού και πανευρωπαϊκού θεσμού της Ευρωπαϊκής
Γιορτής της Μουσικής, του Υπουργείου Πολιτισμού, της Περιφέρειας
Πελοποννήσου και του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης.
Τα μουσικά σχήματα που θα
παίξουν στη Συκιά Κορινθίας καλύπτουν ένα ευρύ μουσικό φάσμα
από την κλασική μουσική και τη
τζαζ, μέχρι την παραδοσιακή και
μικρασιατική μουσική, περνώντας
από τη ροκ, το έντεχνο, τη λαϊκή και
τη ρεμπέτικη μουσική: ένα μουσικό
πανόραμα με φόντο τη θάλασσα του
Κορινθιακού Κόλπου!
Η κεντρική εκδήλωση της Ευρωπαϊκής Γιορτή της Μουσικής
2022, με την οποία θα ανοίξει η
αυλαία της φετινής διοργάνωσης,
είναι αφιερωμένη στην καλλιέργεια
της κλασικής μουσικής παιδείας
και απόλαυσης στα παιδιά και τους
νέους! Με θέμα “Συναυλία νέων
κλασικής μουσικής: “Από το κλασικό στο Σύγχρονο ρεπερτόριο” θα

παρουσιαστούν η Μαθητική Ορχήστρα του Καλογεροπούλειου Ωδείου και σπουδαστές του Δημοτικού
Ωδείου Ευρωστίνης.

«Nandra» live
Ώρα: 10.00μμ - 12.00μμ
Χώρος εκδήλωσης: Resalto

Ώρα: 10.00μμ - 12.00μμ
Χώρος εκδήλωσης: Στέκι - 50/50

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Δευτέρα 20 Ιουνίου 2022
“DJ Set on a Van”
Ώρα: Όλη μέρα
Χώρος εκδήλωσης: Σφηνάκι

“DJ Set on a Van”
Ώρα: Όλη μέρα
Χώρος εκδήλωσης: Σφηνάκι

Κυριακή 19 Ιουνίου 2022
Συναυλία νέων κλασικής μουσικής:
“Από το κλασικό στο σύγχρονο ρεπερτόριο”
Ώρα: 8:00μμ - 10:00μμ
Χώρος εκδήλωσης: Πλατεία της Συκιάς
“DJ Set on a Van”
Ώρα: Όλη μέρα
Χώρος εκδήλωσης: Σφηνάκι
«2 Γιάννηδες»
Ώρα: 9.30μμ - 11.30μμ
Χώρος εκδήλωσης: Ρίζος
«Αρμανιάκ» live
Ώρα: 9.30μμ - 11.30μμ
Χώρος εκδήλωσης: Αυλή
του Μπέη
«Primo secondo» live
Ώρα: 9.30μμ - 11.30μμ
Χώρος εκδήλωσης: Σχάρα
«Λαϊκή βραδιά»
Ώρα: 9.30μμ - 11.30μμ
Χώρος εκδήλωσης: Στενάκι

DJ Βασίλης Πανόπουλος (παραδοσιακά, έντεχνα έως και disco)

Τρίτη 21 Ιουνίου 2022

«2 Γιάννηδες»
Ώρα: 9.30μμ - 11.30μμ
Χώρος εκδήλωσης: Αυλή του

Μπέη
Η παρέα του ρεμπέτικου
Ώρα: 9.30μμ - 11.30μμ
Χώρος εκδήλωσης: Στέκι - 50/50
Hermaphrodites child
Ώρα: 10.00μμ - 12.00μμ
Χώρος εκδήλωσης: Resalto / Φοίνικες

18 Εκδήλωση
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Ποδοσφαιρικός Αγώνας για την ενίσχυση
του "Χαμόγελου του Παιδιού"
Ένας αγώνας αλληλεγγύης και ανθρωπιάς διοργανώνεται το Σάββατο 18 Ιουνίου και ώρα 7.00 μ.μ.
στο δημοτικό γήπεδο Ζευγολατιού. Πρόκειται για έναν
φιλανθρωπικό ποδοσφαιρικό αγώνα που στόχο έχει
την ενίσχυση του "Χαμόγελου του Παιδιού" με την συγκέντρωση ειδών πρώτης ανάγκης.
O αγώνας θα διεξαχθεί μεταξύ των παλαιμάχων του
ΑΟΖ και της ποδοσφαιρικής ομάδας της Αστυνομικής
διεύθυνσης Κορίνθου, με σκοπό, όπως είπαμε, την
στήριξη και την ενίσχυση του σπιτιού του Χαμόγελου
του Παιδιού στην Αρχαία Κόρινθο.
Ο εμπνευστής και διοργανωτής του αγώνα, Αποστόλης Τσιάρας, σε σύντομες δηλώσεις του σημείωσε σχετικά: «Είμαι βαθιά συγκινημένος που θα γίνει
πράξη μία ιδέα που είχα και θέλω να ευχαριστήσω
όλους αυτούς που στάθηκαν δίπλα μου-διπλα μας θα
έλεγα για να πραγματοποιηθεί αυτός ο μεγάλος αγώνας, Ανθρωπιάς και Αλληλεγγύης», ενώ καταλήγει
αναφέροντας με νόημα τη ρήση της Γιόκο Όνο: «Ένα
όνειρο που ονειρευόμαστε μόνοι μας είναι απλώς
όνειρο, ένα όνειρο που ονειρευόμαστε μαζί με άλλους
είναι πραγματικότητα».
Τα είδη για την ενίσχυση του "Χαμόγελου" θα παραλαμβάνονται στο Δημοτικό Γήπεδο Ζευγολατιού την
ημέρα του αγώνα. Επίσης, στον χώρο θα φιλοξενείται
και κουμπαράς του Οργανισμού.
Πρόκειται για μια αξιέπαινη προσπάθεια που αξίζει να βρει μιμητές και υποστηρικτές. Ο κ. Αποστόλης
Τσιάρας που ευαισθητοποιήθηκε από τις ανάγκες του
Χαμόγελου του Παιδιού και εμπνεύστηκε τον Αγώνα,
αποτελεί λαμπρό παράδειγμα πώς ένας πολίτης μπορεί να αλλάξει αν το πιστέψει τον κόσμο.
Η εφημερίδα μας στέκεται δίπλα στην προσπάθειά
του και επικροτεί τις κινήσεις του που αν μην τι άλλο
επιδεικνύουν την ανθρωπιά και την αλληλεγγύη που
τον διακατέχουν και τις οποίες τόσο ανάγκη έχει σήμερα η κοινωνία μας.

Η λίστα των τροφίμων
και ειδών πρώτης ανάγκης
• Όσπρια, γάλα εβαπορέ, αλεύρι, ζάχαρη, ρύζι κίτρινο, σάλτσα ντομάτας.
• Είδη πρωινού (κακάο, μπισκότα, φρυγανιές, μέλι,
μαρμελάδα, μερέντα).

• Προϊόντα Καθαρισμού (καθαριστικά και απολυμαντικά γενικής χρήσης, απορρυπαντικό πλυντηρίου,
χλωρίνη κλπ).
• Είδη προσωπικής φροντίδας (σαμπουάν, αφρόλουτρα).
• Είδη οικιακής χρήσης (σακούλες απορριμμάτων,
αλουμινόχαρτο, διάφανη μεμβράνη).
• Χαρτικά (χαρτί υγείας, χαρτί κουζίνας, χαρτοπετσέτες).
• Είδη πάρτυ (χαρτοπετσέτες, πιατάκια, πηρουνάκια,
πινιάτες, καπέλα, μπαλόνια, κεράκια, κλπ).
• Αθλητικός εξοπλισμός (κορίνες, μπάλες ποδοσφαίρου, μπάσκετ, βόλεϊ, χούλα χουπ).
• Διαγνωστικά τέστ covid (self test)

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

ΑΓΣ ΑΠΙΣ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ

Καλοκαιρινή
γιορτή και
αθλητικές
επιδείξεις

Την καλοκαιρινή γιορτή του θα πραγματοποιήσει ο ΑΓΣ "ΑΠΙΣ" Ζευγολατιού την
Κυριακή 26 Ιουνίου 2022 ώρα 20:30 στο
κλειστό Γυμναστήριο "Γεώργιος Τριαντάφυλλος' στο Βραχάτι. Στην γιορτή θα πραγματοποιηθούν επιδείξεις Ρυθμικής των
Αθλητριών του Συλλόγου.
Είναι αξιοσημείωτο ότι ο ΑΠΙΣ Ζευγολατιού διατηρεί εδώ και χρόνια σε υψηλά επίπεδα τα αθλητικά ιδεώδη στην περιοχή της
Βόχας και αποτελεί έναν σύλλογο πρότυπο
για τις δράσεις και το ήθος του.

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Οικονομία
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Το Επιμελητήριο Κορινθίας καλεί τα μέλη του
να δηλώσουν συμμετοχή στη ΔΕΘ 2022
Δηλώσεις συμμετοχής έως 24 Ιουνίου 2022
Επιμελητήριο για το έτος 2022.
*Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής η αποστολή στελεχών που θα
εκπροσωπήσουν την επιχείρηση στην
έκθεση.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο
27410 24464 (εσωτ. 937) ή στο media@
korinthiacc.gr. Πληροφορίες για την έκθεση: www.thessalonikifair.gr/el

Το Επιμελητήριο Κορινθίας ενημερώνει τα μέλη του ότι θα συμμετάσχει
στην 86η ΔΕΘ η οποία θα πραγματοποιηθεί φέτος από 10 έως 18 Σεπτεμβρίου
2022 στο Διεθνές Εκθεσιακό & Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η 86η ΔΕΘ,
στην οποία τιμώμενη χώρα θα είναι τα
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, θα πλαισι-

ωθεί από ένα πλούσιο επιχειρηματικό,
πολιτιστικό και ψυχαγωγικό πρόγραμμα
παράλληλων εκδηλώσεων, τα δε οφέλη
προβολής για τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις θα είναι πολλαπλά.
Οι επιχειρήσεις- μέλη του Επιμελητηρίου Κορινθίας που επιθυμούν να
συμμετάσχουν στην Έκθεση καλούνται
να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΜΑΡΜΑΡΩΝ

Mάρµαρα • γρανίτες
φυσικά πετρώµατα

Μουσών 14,
Βέλο Κορινθίας
replayctt@gmail.com

ΧΡΗΣΤΟΣ
ΘΑΝΑΣΕΝΑΡΗΣ
% 2742 033260
6945 435411
6947 099281

έως την Παρασκευή 24 Ιουνίου 2022,
αποστέλλοντας αίτημα εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://forms.gle/
BLDUpYVjoGbosRDp8

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος
Συμμετοχής Μελών
στην ΔΕΘ 2022
Δηλώσεις συμμετοχής έως 24 Ιουνίου 2022
Το κόστος της συμμετοχής θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των συμμετοχών
και θα κυμανθεί από μηδενικό έως και
το ελάχιστο δυνατό (στην περίπτωση
πολλών συμμετοχών).
Προϋπόθεση για την επιχορήγηση
είναι η εξόφληση των συνδρομών στο

Η ΔΕΘ
Η 86η ΔΕΘ θα πραγματοποιηθεί με
φυσική παρουσία στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης το δεύτερο
δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου με την τήρηση όλων των προβλεπόμενων υγειονομικών πρωτόκολλων που θα ισχύουν
τη συγκεκριμένη περίοδο.
Η φετινή διοργάνωση, επιδιώκει να
αναδείξει τη δυναμική και τις προοπτικές της αγοράς με τις πλέον σύγχρονες
υπηρεσίες και τεχνολογίες που προσφέρονται φιλοξενώντας και φέτος ένα
ευρύ φάσμα της ελληνικής επιχειρηματικότητας και παραγωγικότητας με έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Οι αντιπροσωπευτικές εκθεσιακές
ενότητες είναι:
ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΕΛΛΑΔΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
AKADEMIA
ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ - ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗ
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- Ακοολογικός έλεγχος
παίδων & ενηλίκων

- Έλεγχος λαβυρινθικής
λειτουργίας (Ίλιγγος/Ζάλη)

- Εκτίμηση εμβοών (βουητά)
και ροχαλητού

- Ενδοσκοπικός έλεγχος
ρινός, φάρυγγα, λάρυγγα
και ώτων

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡ.

ΚΟΡΑΝΤΑΝΗΣ

ΙΑΤΡΟΣ - ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
Υπ. ∆ιδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Παν/µίου Αθηνών
Συνεργάτης Γ΄ Παθολογικής Κλινικής Νοσοκοµείου
“ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ”
τ. ιατρός Κλινικής Παθολογικής Φυσιολογίας ΓΝΑ Λαϊκό

εξέταση µε εξειδικευµένα διαγνωστικά µέσα
(Ηλεκτροκαρδιογράφηµα, υπέρηχος)
ΩΡΑΡΙΟ ΙΑΤΡΕΙΟΥ:

∆ΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΡΩΙ 09:00 - 13:00 [ΒΡΑΧΑΤΙ] – ΑΠΟΓΕΥΜΑ 17:00 - 20:30 [ΛΕΧΑΙΟ]
ΣΑΒΒΑΤΟ 09:00 - 12:00 [ΒΡΑΧΑΤΙ]

Βραχάτι (όπισθεν ΟΤΕ, ισόγειο) & Λέχαιο Κορινθίας
ΤΗΛ.: 27410-51500, 87333 ΚΙΝ.: 6974-326126

ΙΑΤΡΕΙΟ:

e-mail: korantaniskonstantinos26@gmail.com

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

ΕΡΡΙΚΟΣ Α.
∆ΑΣΚΑΛΑΚΗΣ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ
• Παροχή Υπηρεσιών • Χειρουργικές Επεμβάσεις
• Αιματολογικές • Βιοχημικές εξετάσεις •
• Φάρμακα • Είδη Pet Shop •
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

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Ιστορικά - Βιβλίο
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Ανθρωποκυνηγητό στο Βραχάτι για τον
παραλίγο φονιά του Ελευθέριου Βενιζέλου!

Τι αναζητούσε η μυστική αστυνομία στη Βόχα μετά την απόπειρα δολοφονίας του Εθνάρχη το 1933 –
Ποια στοιχεία ακολουθούσαν – Ο άγνωστος βραχατιώτικος σύνδεσμος που δεν αποκαλύφθηκε ποτέ!

Τ

ρίτη βράδυ, 6 Ιουνίου 1933. Ο
Ελευθέριος Βενιζέλος με τη
σύζυγό του Έλενα βρίσκονται
στο σπίτι της Πηνελόπης Δέλτα
όπου δειπνούν και συζητούν φιλικά. Η
Πην. Δέλτα σε μια αποστροφή της συζήτησης απευθύνεται στον Ελευθέριο Βενιζέλο και του συστήνει να προσέχει διότι
κυκλοφορούν έντονα φήμες ότι θα επιχειρήσουν να τον δολοφονήσουν. Ο Βενιζέλος σηκώνει αμυδρά τους ώμους και
μειδιώντας κάτω από τα πυκνά μουστάκια
του, απαντά ψύχραιμα στη φίλη του: «Αυτοί είναι οι κίνδυνοι του επαγγέλματος»!
Λίγη ώρα αργότερα, περί τις 11:00
μ.μ. ο Εθνάρχης και η σύζυγός του Έλενα
αποχαιρετούν το ζεύγος Δέλτα και επιβιβάζονται στο αυτοκίνητό τους, τύπου «Πικάρ», για να επιστρέψουν σπίτι
τους. Τους ακολουθεί άλλο ένα αυτοκίνητο τύπου «Φορντ» που μεταφέρει την
προσωπική φρουρά του Βενιζέλου.
Στο Μαρούσι, το ύψος του κέντρου
«Παράδεισος», μια Κάντιλακ, χρώματος
κρεμ-σταχτί μπαίνει ανάμεσα στα δύο
αυτοκίνητα και ανοίγει πυρ καταρχήν
προς το αυτοκίνητο της ασφάλειας. Τραυματίζεται θανάσιμα στο κεφάλι ο οδηγός
του «Φορντ» Ιωάννης Μαρκάκης και οι
συνοδοί του Βενιζέλου βγαίνουν εκτός
μάχης! Το πεδίο είναι ελεύθερο και η δολοφονία του Εθνάρχη μοιάζει πιο εύκολη
παρά ποτέ!

ανθρωποκυνηγητό μόλις έχει ξεκινήσει!

Ο «Γεωργόπουλος» και ο Βραχατιώτης οδηγός

Θανάσιμη καταδίωξη
Την ίδια στιγμή το «Πικάρ» που μεταφέρει το ζεύγος Βενιζέλου σταματάει και ο
σωματοφύλακας Κουφογιαννάκης πετάγεται έξω και πυροβολεί κατά της «Κάντιλακ», η οποία κόβει ταχύτητα για να τον
αντιμετωπίσει. Ο Βενιζέλος καταλαβαίνει
ότι βρίσκονται σε θανάσιμο κίνδυνο αν
σταματήσουν επιτόπου και φωνάζει στον
οδηγό του Γιάννη Νικολάου να ξεκινήσει
άμεσα.
Αρπάζει την σύζυγό του Έλενα και την
ωθεί να γονατίσει μαζί του στο πάτωμα
του πίσω καθίσματος, ώστε να προστατευτούν κατά το μάλλον από τις σφαίρες.
Το αυτοκίνητο είναι κατασκευασμένο από
εξαιρετικά παχύ μέταλλο, όμως οι δολοφόνοι χρησιμοποιούν στρατιωτικό όπλο με
σφαίρες που το διαπερνούν! Τέσσερις από
αυτές τις σφαίρες βρίσκουν την Έλενα
Βενιζέλου στο γοφό και αιμορραγεί, ενώ
λίγο πριν το Γηροκομείο μία σφαίρα πετυχαίνει τον οδηγό Γιάννη Νικολάου στο
χέρι και τον τραυματίζει σοβαρά. Ο Νικολάου πλέον οδηγεί πεσμένος κάτω από
το κάθισμά του και με το ένα χέρι.
«Στον «Ερυθρό Σταυρό» Γιάννη», του

φωνάζει ο Βενιζέλος, όμως ο σωφέρ
είναι αδύνατον να κάνει ελιγμούς και
στροφές και ακολουθεί το δρόμο για το
Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» που είναι
ευθεία. Ευτυχώς, διότι στον «Ερυθρό
Σταυρό» ένα άλλο απόσπασμα των δολοφόνων έχει στήσει ενέδρα για να αποτελειώσει το έργο των πρώτων!

Τελικά, ο Νικολάου, έμπειρος και
βραβευμένος οδηγός αγώνων πριν γίνει
σωφέρ του Βενιζέλου φέρνει με ασφάλεια το ζεύγος στον «Ευαγγελισμό» όπου
παρέχεται αμέσως ιατρική βοήθεια τόσο
στον ίδιον όσο και στην Έλενα Βενιζέλου
που αιμορραγεί.
Οι δράστες έχουν γίνει άφαντοι, όμως το

Με το που γίνεται σαφές και γνωστό ότι
ο Ελευθέριος Βενιζέλος είναι εκτός κινδύνου αρχίζουν αμέσως οι έρευνες για
τον εντοπισμό των δραστών. Εδώ πρέπει
να σημειώσουμε ότι πρωθυπουργός την
επίμαχο περίοδο είναι ο Κορίνθιος Παναγής Τσαλδάρης, ο οποίος προς τιμήν
του, παρά παρά τα οξυμένα πνεύματα της
εποχής και την πολιτική κόντρα με τον
Βενιζέλο δίνει εντολή να γίνει εις βάθος
έρευνα.
Οι υποψίες στρέφονται προς τους πολιτικούς αντιπάλους του Βενιζέλου, όμως
οι έρευνες ξεκινάνε από τις χειροπιαστές
αποδείξεις, δηλαδή τα αυτοκίνητα που
πήραν μέρος στην απόπειρα. Γιατί εκτός
από την κρεμ «Κάντιλακ» στο σκηνικό
εμπλέκεται και άλλο αυτοκίνητο χρώματος μπλε!
Σύντομα οι έρευνες αποκαλύπτουν ότι
το αυτοκίνητο της επίθεσης, η περίφημη
κρεμ-σταχτί κάντιλακ έχει αριθμό 22165
και ανήκει στον Ζαχαρία Γκαβούνη. Αμέσως οι αστυνομικές δυνάμεις μεταβαίνουν
στο σπίτι του για να τον συλλάβουν. Ωστόσο, εκεί μαθαίνουν ότι ο Γκαβούνης είχε
πουλήσει την «Κάντιλακ» προ 20 ημερών
περίπου, σε κάποιον «Γεωργόπουλο»
από το Βραχάτι Κορινθίας!
Επίσης, ο Γκαβούνης αποκαλύπτει
στους αστυνομικούς ότι κατά τη διαδικασία πώλησης του αυτοκινήτου του, του
είχε κάνει εντύπωση η ευκολία με την
οποία πλήρωσε το ποσό των 175.000 δρχ
ο αγοραστής, χωρίς παζάρια και ενώ η
πραγματική αξία του περιοριζόταν στις
120.000 δρχ μόνον!
ΓΥΡΙΣΤΕ ΣΕΛΙΔΑ

22 Ιστορικά

Την υπόθεση έχει αναλάβει ο ανακριτής Τζωρτζάκης και οι έρευνες οδηγούν στο γκαράζ- συνεργείο του Εμμανουήλ Νικηφοράκη, όπου ο άγνωστος
Βραχατιώτης υπό το ψευδώνυμο «Γεωργόπουλος» είχε μεταφέρει την «Κάντιλακ» και παριστάνοντας τον σωματοφύλακα του Γερμανού πρέσβυ ζήτησε
ορισμένες βελτιώσεις στο όχημα, δηλαδή
να αναπτύσσει μεγαλύτερη ταχύτητα και να
κάνει μικρότερο θόρυβο ο κινητήρας του.
Εν τω μεταξύ στο γκαράζ όπου ήταν
αραγμένη η «Κάντιλακ» εντοπίζονται κάλυκες μεγάλου διαμετρήματος από όπλο
μάνλιχερ, το οποίο είναι αυτό που χτύπησε
το αυτοκίνητο του Βενιζέλου!
Με το ξημέρωμα της 8ης Ιουνίου το
αυτοκίνητο ανακαλύπτεται μισοκαμμένο
από τους δράστες, στην Μαλακάσα και ο
Τζωρτζάκης είναι αποφασισμένος να ξεσκεπάσει την υπόθεση κάνοντας έρευνες
προς πάσα κατεύθυνση.
Καλεί τον Σταύρο Σπυρόπουλο, αστυφύλακα της Γενικής Ασφάλειας και του
αναθέτει να ανακαλύψει τον οδηγό της
«Κάντιλακ», ο οποίος σύμφωνα με τις
υποψίες του κρύβεται στο Βραχάτι. Αναφέρει λεπτομερώς στον Σπυρόπουλο τα
χαρακτηριστικά του ύποπτου και τον στέλνει με πάσα μυστικότητα να ερευνήσει την
υπόθεση πρώτα στην Αθήνα και ύστερα
στη Βόχα.
Ο Σπυρόπουλος, όπως αναφέρει στην
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ένορκη κατάθεσή του, η οποία φυλάσσεται στο αρχείο του Ελευθέριου Βενιζέλου,
συλλέγει σημαντικές πληροφορίες από
έναν καφεπώλη ταυτοποιώντας ένα άτομο μάλλον εμπλεκόμενο με την υπόθεση,
ονόματι Ψωμόπουλος, ο οποίος έχει σπίτι
στο Βραχάτι.
Ο Διοικητής Έβερτ ενημερώνει τον
Σπυρόπουλο ότι η Κάντιλακ κρυβόταν
στο Βραχάτι και του αναθέτει να παρακολουθήσει τον Ψωμόπουλο ο οποίος
την επομένη της απόπειρας έφυγε αιφνιδιαστικά από την Αθήνα και πήγε στο
Βραχάτι. Ο Σπυρόπουλος έχει καθήκον
να παρακολουθήσει τον Ψωμόπουλο και
να ξεσκεπάσει τις επαφές του στη Βόχα. Η
υπηρεσία εκτιμά ότι μεταξύ των επαφών
του βρίσκεται ο οδηγός του δεύτερου αυτοκινήτου και ίσως ένας από τους επίδοξους δολοφόνους του Βενιζέλου.
Ο Σπυρόπουλος πράγματι φτάνει στο
Βραχάτι και επιχειρεί να εντοπίσει τον
Ψωμόπουλο, που παραμένει άφαντος! Ο
μυστικός αστυνομικός δεν χάνει το κουράγιο του. Γυρίζει στην Αθήνα και απευθύνεται στην γυναίκα του Ψωμόπουλου, η
οποία του επιβεβαιώνει ότι ο σύζυγός της
ταξίδεψε αυθημερόν στην Κορινθία και
επέστρεψε στην Αθήνα!
Εν τω μεταξύ μέχρι τις 10 Ιουνίου οι
πληροφορίες που λαμβάνει ο Τζωρτζάκης συγκλίνουν ότι οι βασικοί δράστες
είναι ο Διευθυντής της Αστυνομίας Ιω-

άννης Πολυχρονόπουλος με τον αδελφό
του Νικόλαο, ενώ φαίνεται ότι η υπόθεση
έχει υψηλόβαθμους ηθικούς αυτουργούς
που την τροφοδότησαν με το αστρονομικό
για την εποχή, ποσό των 2 εκατ. δραχμών, για την αίσια δεκπεραίωσή της.
Συλλαμβάνονται οι αδελφοί Πολυχρονόπουλοι, ο λήσταρχος της Χαλκίδας
Καραθανάσης και άλλα 18 άτομα. Παραπέμπονται σε δίκη, η οποία ξεκινά στις 22
Φεβρουαρίου 1935. Η δίκη διεκόπη λογω
του Κινήματος της 1ης Μαρτίου 1935 και
δεν επαναλήφθηκε ποτέ. Τελικά οι κατηγορούμενοι αποφυλακίστηκαν μετά από
ένα διάστημα.

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Όσον αφορά στον άγνωστο Βραχατιώτη
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• Ίδρυμα Ιστορίας Ελευθερίου Βενιζέλου
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ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ
«Καλημέρα σας. Ονομάζομαι Γρηγόρης
Σταθόπουλος και ήρθα να καταγγείλω τη
δολοφονία μου. Είδα σε όραμα ότι κάποιος
με έκαψε ζωντανό, αφήνοντας πλάι μου
έναν πύρινο σταυρό».
Τα λόγια αυτά, βγαλμένα από το στόμα
του νεαρού άντρα με την ασκητική μορφή,
θα προκαλέσουν ένα συγκαταβατικό χαμόγελο στον αστυνόμο Βαρσάμη, ο οποίος,
θεωρώντας τον τρελό, θα τον αποπέμψει
ευγενικά από το τμήμα. Το χαμόγελό του,
όμως, θα σβήσει και οι τύψεις θα τον κατακλύσουν, όταν λίγο αργότερα η προφητεία
του Σταθόπουλου θα επαληθευτεί και δύο
ακόμα θύματα θα προστεθούν στον μακάβριο κατάλογο του παρανοϊκού δολοφόνου.
Τι είναι αυτό που συνδέει τους τρεις νεκρούς; Ποιος είναι εκείνος που καίει ανθρώπους ζωντανούς, αφήνοντας πλάι τους
έναν πύρινο σταυρό, φωτογραφίες και υπογραμμισμένα αποσπάσματα από την Αγία
Γραφή; Ποια σχέση έχουν με τα αποτρόπαια
εγκλήματα η άρρωστα θρησκευόμενη μητέρα του Σταθόπουλου, η φρικτά παραμορφωμένη αδελφή του, ο εμβληματικός πατήρ
Χρυσόστομος και η αινιγματική γερόντισσα
Φεβρωνία; Καθώς ο Μάνος Βαρσάμης και η
συνεργάτιδά του, Έλσα Γληνού, θα προσπαθήσουν να δώσουν απάντηση σε αυτά τα
ερωτήματα, θα έρθουν αντιμέτωποι με τον
θανάσιμο κίνδυνο που κρύβουν η θρησκοληψία, το πάθος για εκδίκηση και οι προσωπικοί δαίμονες των ηρώων.

Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΜΑΣ
Αυτό το βιβλίο δεν είναι ένα απλό αστυνομικό μυθιστόρημα. Είναι αρκετά πράγματα μαζί. Θα μπορούσα να πω πως είναι κατά
βάση ένα αστυνομικό θρίλερ, αλλά κι ένα
ψυχογράφημα, κι ένα σκοτεινό ψυχολογικό
θρίλερ ταυτόχρονα.
Η χαρισματική γραφή της κυρίας Μεταξά
ξέρει να μας παρασύρει στη δίνη της υπόθεσης και να μας κρατά δέσμιους μέχρι τη
τελευταία σελίδα. Όσο περισσότερο το διαβάζουμε και προχωράει η πλοκή, τόσο περισσότερο πωρωνόμαστε και θέλουμε να το
διαβάσουμε απνευστί.
Η συγγραφέας μας, αυτή τη φορά τολμά
και καταπιάνεται με ένα πολύ ενδιαφέρον
θέμα, που δεν το βρίσκει κανείς εύκολα
στην ελληνική λογοτεχνία.
Καταπιάνεται με την θρησκοληψία και τον
θρησκευτικό φανατισμό.
Το μοναδικό δίδυμο του Μάνου Βαρσάμη
και της Έλσας Γληνού καλείται να διαλευκάνει μια σειρά δολοφονιών που γίνονται στο
όνομα της Αγίας Γραφής. Έτσι μετατρέπεται
η προσωπική αίσθηση του δολοφόνου σε
εκδίκηση. Πόσο πραγματικά επικίνδυνοι γίνονται όλοι αυτοί που εκφράζουν
ένα τέτοιο δόγμα; Πόσο μακριά μπορεί
να φτάσει η θρησκευτική χειραγώγηση με απώτερο σκοπό την απόδειξη
της πίστεως στο Θεό; Πόσο αρρωστημένη μπορεί να γίνει μια τέτοια κατάσταση; Και οι ύποπτοι στη υπόθεση
αυτή δεν είναι λίγοι.
Τα υπόλοιπα πρόσωπα που αναφέρονται στην ιστορία κάθε άλλο παρά
κομπάρσοι είναι, έχουν μια άμεση σχέση με την εξέλιξή της.
Μια μυστηριώδης ατμόσφαιρα σε
dark αποχρώσεις, μια απόλυτα κινηματογραφική γραφή, ολοζώντανη,
γεμάτο ένταση, δράση και αγωνία,

στος κριτής και αντί να συγχωρεί να εκδικείται; Όψεις του ιδίου νομίσματος άραγε;
Αγαπητέ αναγνώστη, είναι η σειρά σου
να το ανακαλύψεις.

Λίγα λόγια για την συγγραφέα

έχει μια απίστευτη πλοκή, όπου κυριαρχεί
το σασπένς και οι συνεχείς ανατροπές, με
τη κυριότερη να λαμβάνει χώρα στο τέλος.
Είναι πραγματικά μαγικό που η συγγραφέας μας δεν μας παρουσιάζει απλά και
μόνο την εξιστόρηση ενός εγκλήματος και
τη λύση του, αλλά καταφέρνει και κάνει
μια ανατομία στην ανθρώπινη ψυχή, μια
απόπειρα να καταλάβει κάποιος τι ωθεί ένα
άτομο στον φόνο, τι οπλίζει το χέρι του και
τον οδηγεί να αφαιρέσει μια ζωή.
Πόσο πραγματικά κακό μπορεί να γίνει το
καλό, και πως η αγάπη μπορεί έτσι απλά να
χαθεί και να πάρει τη θέση της το μίσος και
ο άνθρωπος να γίνει ο απόλυτος και αδέκα-

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 όροφος
Κόρινθος 27410 51177
κιν. 6974 446115

Η Ελευθερία Μεταξά γεννήθηκε στο Αιγάλεω το 1970. Είναι πτυχιούχος της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών (τμήμα ΦιλοσοφίαςΠαιδαγωγικής- Ψυχολογίας), της δραματικής
σχολής "Διομήδη Φωτιάδη" και του Εργαστηρίου Ελευθέρων Σπουδών ΑΝΤ1 (Τμήμα
δημοσιογραφίας). Μιλάει αγγλικά. Μέχρι το
1998 εργάστηκε ως ηθοποίος, λαμβάνοντας
μέρος σε θεατρικές παραστάσεις και τηλεοπτικές σειρές, ενώ το καλοκαίρι του 1998
δούλεψε στο δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 ως
ασκούμενη δημοσιογράφος. Σήμερα εργάζεται ως φιλόλογος, ενώ παράλληλα ασχολείται
με την επιμέλεια βιβλίων. Είναι μέλος της
Πανελλήνιας Ένωσης Λογοτεχνών. Το 2016
έλαβε μέρος στον 34ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό που προκήρυξε η Πανελλήνια Ένωση
Λογοτεχνών, αποσπώντας έπαινο για το διήγημά της "Το τελευταίο ταξίδι". Είναι παντρεμένη και έχει ένα γιο.
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