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Η σελίδα του Λέωντος...

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

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

Σ

υγχαρητήρια αξίζει ο ηγέτης μας
που, εκτός από τα επίπονα πρωθυπουργικά του καθήκοντα, προλαβαίνει και ασχολείται και με τα κτηματο-περίβολα που κληρονόμησε από
τον αείμνηστο πατέρα του και συμβάλει, κατά το μέρος των δυνατοτήτων
του, στην εθνική οικονομία. Τα 8.500€
που εισέπραξε ως αγροτική επιδότηση μπορεί να μην είναι πολλά, για την
αξία του ανδρός, αλλά για ένα δωράκι
στα γενέθλια της Μαρέβα υποθέτω ότι
επαρκούν. Άξιος, Άξιος και με πάγκο
στη Λαϊκή (αριστίνδην)!!!

Ο

υπουργός υγείας δήλωσε ότι για
το πρόβλημα υπογεννητικότητας
φταίει το σχέδιο του θεού. Δεν είπε
ακριβώς ότι φταίει αλλά εκεί το πήγαινε. Λογικό ακούγεται.
Κάτι οι νηστείες, κάτι οι προσευχές,
κάτι οι σαρακοστές, κάτι τα ψυχοσάββατα, κάτι «έχω πονοκέφαλο αγάπη
μου», τι νομίζεται ότι μένει για τεκνοποίηση.
Σχεδόν τίποτα!!!

Ε

ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ….

πιτέλους ήρθε ο καιρός για διακοπές και
ξεκούραση.
Μάζεψα κι εγώ τα καλοκαιρινά μπογαλάκια
μου και ετοιμάστηκα για σαλπάρισμα, αλλά
με συγκράτησε η φωνή του αφέντη του σπιτιού.
Για που το ‘βαλες παρακαλώ;
Λέω να πάμε θάλασσα.
Ξέχνα το. Εγώ στη θάλασσα που είναι γεμάτη μωβ μέδουσες δεν μπαίνω. Άσε που
τώρα έχει και μπλε και μέχρι να φτάσουμε
θα έχει και πράσινες.
Ωραία, να πάμε σε ξενοδοχείο με πισίνα.
Ούτε να το σκέφτεσαι, είναι πανάκριβα, τα
λεφτά δε φτάνουν να βγάλουμε το μήνα και
συ μου θες και πισίνα.
Να κάτσουμε λοιπόν σπίτι, με το αιρκοντίσιον και να καταβρεχόμαστε στο μπάνιο
εναλλάξ.
Είσαι καλά, δε είδες το λογαριασμό της ΔΕΗ.
Θα μας το κόψουν τελικά. Άσε που ο δήμος
θα κάνει περικοπές και στο νερό. Ξέχνα το
κι αυτό.
Μήπως να τηλεφωνήσουμε στους κουμπάρους στο βουνό να μας φιλοξενήσουν;

χές. Να υποθέσω ότι θα ζητήσουμε
ξεχωριστή αποζημίωση γι’ αυτό ή έχει
γίνει πάλι λάθος στη μετάφραση των
αμερικανικών εγγράφων.
Αλλά πάλι έχουμε εμείς πολιτικούς
που να τα παίρνουν;
Ούτε να το σκεφτώ!!!

Ά

Ξέχασα να σου πω ότι με ειδοποίησαν ότι
κατεβαίνουν για λίγες μέρες να κάνουν κανένα μπάνιο. Μάλλον εμείς θα τους φιλοξενήσουμε.
Καλά λοιπόν, ας κάτσουμε σπίτι να δούμε τα
νέα σήριαλ στην τηλεόραση.
Άχρηστε, ακαμάτη, παλιοτσιγκούνη, πάλι
μέσα θες να με κλείσεις καλοκαιριάτικα.
(Ακούγεται ήχος από σπασμένα πιάτα και
γυναικεία κλάματα).
Καλό Καλοκαίρι φίλες και φίλες και πιστοί
αναγνώστες της στήλης.
Εγώ λέω να κάτσω ήσυχα-ήσυχα και να περιμένω το χειμώνα!!!

ρχισε να κουράζει το Ουκρανικό
τη Δύση, δήλωσε ανώτατος αξιωματούχος του ΝΑΤΟ.
Πρέπει να κάνετε υποχωρήσεις, συμβούλεψε ο αιωνόβιος Κίσινγκερ.
Είναι ώρα για συνομιλίες και συμβιβασμό, σιγοψιθυρίζουν διάφοροι πολιτικοί και στρατιωτικοί παράγοντες.
Εντάξει παιδιά το καταλάβαμε.
Ο στόχος επετεύχθη.
Κλείσανε τα συμβόλαια για νέες προμήθειες όπλων για τα επόμενα δέκα
χρόνια και
Τσαλαπατήσαμε επαρκώς την οικονομία της Ευρώπης.
Όσο για τους Ουκρανούς… ας πρόσεχαν !!!

Ε

Ε

Υ

Έ

ίσαι κυβερνητικό στέλεχος, πολύπολύ-πολύ κοντά στην εξουσία
και φτιάχνεις μια προσωπική εταιρεία
με κεφάλαιο μόλις 1.000 €.
Μετά από 1,5 χρόνο την πουλάς σε
άλλη εταιρεία, που κάνει δουλειές με
το ελληνικό δημόσιο(όχι και τόσο καθαρές), αντί 165.000€.
Αφού κατάφερες να την πουλήσεις
165 φορές περισσότερο από όσο τυπικά την έφτιαξες σου αξίζουν συγχαρητήρια.
Από μένα ένα μεγάλο Μπράβο, στο
στέλεχος που είπαμε είναι πολύ-πολύ
κοντά στην εξουσία και όσο για κάτι
κακόπιστους λαϊκιστές που σκέφτηκαν
ότι πρόκειται για συγκεκαλυμένη μίζα,
να ριχθούν στο πυρ το εξώτερον, τα
ρεμάλια!!!

πουργός της προηγούμενης κυβέρνησης που έφερε στα δημόσια
ταμεία 200 εκ € από τα κανάλια, διώκεται ποινικά (γι’ αυτό βασικά το λόγο).
Υπουργός που μοίραζε και μοιράζει,
στα ίδια κανάλια δημόσιο χρήμα για να
απολαμβάνει η κυβέρνηση λιβάνισμα,
χαίρει την εκτίμηση του πρωθυπουργού, της κυβέρνησης, της δικαιοσύνης
και μεγάλου μέρους της κοινωνίας.
Ελληνικά παράδοξά ή στραβά αρμενίζουμε???

Α

ποζημίωση για ηθική(!) βλάβη
ζήτησε η κυβέρνηση από τη NOVARTIS επειδή λέει, σύμφωνα με τα
ευρήματα του FBI, λάδωνε γιατρούς.
Μπράβο και πάλι Μπράβο, αλλά το FBI
κάτι για πολιτικούς αξιωματούχους,
που βάζουν υπογραφές έλεγε και
υπερτιμολογήσεις που με τη βοήθειά
τους (των πολιτικών) τις πληρώσαμε
χρυσές και μάλιστα σε δύσκολες επο-

λληνίδα ιατρός, πατριώτισσά μας,
που διαπρέπει στην Ευρώπη ως
επιστήμων και πολιτικός και έφτασε
μέχρι τα υπουργικά αξιώματα σε φίλη
και σύμμαχο χώρα, κατηγορείται για
βιασμούς κατ’ επανάληψιν.
Αλήθεια-ψέματα θα τα βρει η υπηρεσία, εγώ ξέρω ότι η εξουσία είναι
‘αφροδισιακή’ και τρελαίνει τους ανθρώπους.
Δεν είναι τυχαίο ότι οι περισσότεροι
πολιτικοί μόλις καταλάβουν το αξίωμα
και νοιώσουν τη δύναμη της εξουσίας,
φροντίζουν να μας ‘τακτοποιήσουν’
όλους κανονικά κατά συρροήν δε και
επανάληψιν.
Το πρόβλημα είναι ότι με τους περισσότερους η ‘τακτοποίηση’ είναι
συναινετική. Εξουσία είναι αυτή, τη
σεβόμαστε!!!

χουμε πρόωρο καύσωνα γι’ αυτό
και δεν προλαβαίνουμε τις πυρκαγιές, δήλωσαν οι αρμόδιες αρχές.
Αχ αυτός ο καύσωνας, κάθε χρόνο
μας ερχόταν πριν τα Χριστούγεννα και
τώρα αποφάσισε να έρθει καλοκαιριάτικά. Τι να προλάβουν και οι αρμόδιες
αρχές.
Δείξτε κατανόηση!!!

Α

ντίστοιχα ξαφνιασμένος εμφανίστηκε και ο δήμαρχός μας και
ζήτησε έκτακτη χρηματοδότηση, λόγω
ξηρασίας εκ της ελλείψεως υδάτων.
Μέχρι πέρυσι, είναι γνωστό, ότι τρέχαν τα νερά στους δρόμους και ξαφνικά στερέψαν χωρίς προειδοποίηση.
Τέτοια μας κάνει ο άτιμος ο καιρός και
άντε ο δήμαρχος να προγραμματίσει
έγκαιρα τις παρεμβάσεις του.
Παρακαλώ κατανόηση και για το δήμαρχο!!!
Λ.Σ. (29/06/2022)

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν
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Ανοιχτή επιστολή του Αρχιμανδρίτη Νικ. Εικοσιδέκα
για το πρόβλημα του νερού στο Ζευγολατιό
Ο Πρωτοσυγκελλεύων της Ιεράς Μητροπόλεως Κυδωνίας και Αποκορώνου που κατάγεται από την Βόχα απευθύνει
δραματική έκκληση προς πάσα κατεύθυνση
Δραματική έκκληση προς όλες τις αρχές του τόπου απευθύνει ο Πρωτοσυγκελλεύων της Ιεράς Μητροπόλεως Κυδωνίας και Αποκορώνου, Νικηφόρος
Εικοσιδέκας, σχετικά με το πρόβλημα του νερού που
παρουσιάζεται το τελευταίο διάστημα στην γενέτειρά
του το Ζευγολατιό (βλέπε αναλυτικό ρεπορτάζ στις
σελ. 10-11).
Αναλυτικά η επιστολή που απευθύνεται προς τους
Βουλευτές Ν. Κορινθίας, τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου και την Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κορινθίας, τους δημάρχους των Δήμων Κορινθίων και
Βέλου Βόχας, καθώς και το Τοπικό Συμβούλιο Κοινότητας Ζευγολατιού αναφέρει:
«Αξιότιμοι,
Αφουγκραζόμενος την απογοήτευση κατοίκων του
χωριού Ζευγολατιό απευθύνω την παρούσα επιστολή
σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή
που μεγάλωσα, εκεί όπου ζουν οι συγγενείς, οι φίλοι
μου και οι συμπολίτες μου σχετικά με το πρόβλημα άρδευσης και ύδρευσης του χωριού των 6000 κατοίκων.
Το πρόβλημα στο οποίο αναφέρομαι είναι χρονίζον και για τη λύση αυτού υπήρξαν υποσχέσεις, εδώ
και δεκαετίες, δημιουργίας ενός φράγματος το οποίο
όμως μέχρι και σήμερα δεν έχουμε αξιωθεί να το δούμε να λειτουργεί παρά το γεγονός ότι πάμπολλοι μας το
υποσχέθηκαν και πάνω τους στηρίξαμε όλες τις ελπίδες μας. Οι κάτοικοι του χωριού είναι αναγκασμένοι
να μεταφέρουν νερό σε δεξαμενές ανά τακτά χρονικά
διαστήματα για να εξυπηρετούνται όχι μόνο οι ανάγκες
των οικιών τους αλλά και οι ανάγκες των καλλιεργειών.
Το Ζευγολατιό διψά, οι κάτοικοι και η γη του χωριού μας διψούν αλλά δεν φαίνεται ελπίδα στον ορίζοντα. Το Ζευγολατιό διψά ενώ βοήθησε στο παρελθόν
να γλιτώσει από τη λειψυδρία η Κόρινθος. Όπως είναι
γνωστό, το Ζευγολατιό μέσα από γεωτρήσεις είχε νερό
το οποίο και διέθετε μέσω δικτύου του στην Κόρινθο
που τότε αντιμετώπιζε πρόβλημα. Ο υδροφόρος αυτός
ορίζοντας άδειασε και το δίκτυο αυτό είναι το ίδιο που
χρησιμοποιεί η Κόρινθος που έχει νερό και το προσφέρει μέχρι το γειτονικό μας χωριό που ανήκει στο
Δήμο Κορινθίων. Αγαπητοί κύριοι, θα μπορούσε εύκολα να υπάρξει πρωτοβουλία από εσάς και να λυθεί
το πρόβλημα αν συνδεθεί το δίκτυο που παρέχει νερό
στην Κόρινθο με το χωριό. Τρόπος, λοιπόν υπάρχει,
θέληση υπάρχει; Μπορούν οι αδελφοί μας οι Κορίνθιοι
να μας βοηθήσουν όπως κάναμε κι εμείς για εκείνους
στο παρελθόν;
Θα προτείνουμε άλλη μία λύση που ελπίζουμε να
εισακουστεί και να δώσει ένα τέλος στην εξωπραγματική κατάσταση που αντιμετωπίζουμε. Θα θέλαμε
λοιπόν να μας απαντήσετε για ποιο λόγο από τη στιγμή
που σε όμορα χωριά του Δήμου Βέλου Βόχας το νερό
υπάρχει, οι δεξαμενές γεμίζουν, γεωτρήσεις υπάρχουν δεν υπάρχει η πρωτοβουλία να δημιουργηθεί
ένα δίκτυο να στέλνει νερό και στο χωριό μας; Στην
κατάσταση που έχουμε φθάσει δεν μπορεί να αποτελεί
ανασταλτικό παράγοντα το κόστος του έργου, είμαστε
ισότιμοι πολίτες αυτού του κράτους, δεν μπορούμε να
μένουμε άπραγοι στην ερήμωση που αργά ή γρήγορα
θα επέλθει.
Σας παρακαλούμε μην επιτρέψετε να συνεχιστεί η
ανυδρία στον τόπο της Σουλτανίνας που κι εκείνη θα

εξαφανιστεί αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση όπως και
τα νέα παιδιά που δεν βρίσκουν στην επαρχία μας τις
συνθήκες εκείνες που θα επιτρέψουν να παραμείνουν
σε αυτήν, να εργαστούν για τον τόπο και τη γη του.
Ποιός θα έχει την ευθύνη για αυτό που θα συμβεί; Το
μέλλον του τόπου είναι στα χέρια σας.
Με εκτίμηση
Πρωτοσυγκελλεύων της Ιεράς Μητροπόλεως
Κυδωνίας και Αποκορώνου
Αρχιμ. Νικηφόρος Εικοσιδέκας»

•
•
•
•
•
•
•
•

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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“Σύννεφο” πάει η παράνομη αλιεία!
Τόνοι και αχινοί στο στόχαστρο των παράνομων ψαράδων

Έξαρση παρουσιάζεται τον τελευταίο καιρό στα
περιστατικά παράνομης αλιείας τα οποία, ευτυχώς,
αντιμετωπίζει με επιτυχία το Λιμεναρχείο Κορίνθου.
Πριν λίγες μέρες στο πλαίσιο διερεύνησης καταγγελίας η οποία υποβλήθηκε στην Υπηρεσία, στελέχη του Γραφείου Ασφαλείας του Λιμεναρχείου Κορίνθου εντόπισαν στην θαλάσσια περιοχή οικισμού
Βαμβακιές Λουτρακίου Κορινθίας έναν ημεδαπό ο
οποίος διενεργούσε παράνομη υποβρύχια ερασιτεχνική αλιεία κατά την οποία είχε αλιεύσει συνολικά
διακόσια εβδομήντα (270) άτομα αχινών με το αλιευτικό εργαλείο “πιρούνα”, καθ’ υπέρβαση της επιτρεπόμενης ποσότητας αλίευσης ανά ημέρα και ανά
ερασιτέχνη αλιέα (επιτρέπεται να αλιεύονται συνολικά
είκοσι (20) άτομα αχινών ανά ημέρα ανά ερασιτέχνη
αλιέα - άρθρο 7 Π.Δ. 65/2014 ΦΕΚ Α΄ 108).
Το παράνομο αλίευμα κατασχέθηκε και απορρίφθηκε στην θάλασσα ενώ κατά του παραβάτη κινή-

θηκε από την Λιμενική Αρχή Κορίνθου η διαδικασία
επιβολής των νόμιμων διοικητικών κυρώσεων.

Και τόνους
Λίγες μέρες αργότερα και στο πλαίσιο πάντα, στοχευμένων ελέγχων που πραγματοποιούνται από
στελέχη της υπηρεσίας με αντικείμενο την καταπολέμηση της παράνομης αλιευτικής δραστηριότητας
και την προστασία των ιχθυαποθεμάτων, διενεργήθηκε αλιευτική επιθεώρηση επιώ επαγγελματικού
αλιευτικού σκάφους στο αλιευτικό καταφύγιο της
Μαυρολίμνης, στον κόλπο των Αλκυονίδων, εκ της
οποίας προέκυψαν τα κάτωθι:
Α) επί του α/κ-π/κ σκάφους δεν επέβαινε ο ιδιοκτήτης
παρά μόνον τρεις ανασφάλιστοι αλλοδαποί υπήκοοι Αλβανίας, Αιγύπτου και Πακιστάν αντίστοιχα,
Β) το σκάφος δεν ήταν εφοδιασμένο με ειδική άδεια
αλιείας τόνου (thunnus thynnus, bft)

Γ) οι ανωτέρω αλλοδαποί είχαν αλιεύσει δυο άτομα
τόνου (thunnus thynnus, bft) χωρίς να κατέχουν
τις προβλεπόμενες άδειες κατά παράβαση των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας περί έκδοσης
ειδικής άδειας αλιείας για την αλιεία τόνου από
επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη αφενός και αφετέρου σε περίοδο κατά την οποία είχε διακοπεί η
αλιεία του είδους λόγω εξάντλησης της ελληνικής
ποσόστωσης.
Δ) ο κυβερνήτης – χειριστής του σκάφους δεν κατείχε το προβλεπόμενο για την διακυβέρνηση του
αποδεικτικό ναυτικής ικανότητας.
Ε) δυο εκ των τριών προαναφερθέντων αλλοδαπών
δεν κατείχαν ατομική επαγγελματική άδεια αλιείας.
Η Υπηρεσία προέβη στην κατάσχεση των αλιευμάτων και των μη επιτρεπόμενων αλιευτικών εργαλείων και μέσων, ενώ κινήθηκε η διαδικασία προς επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων.

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν
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Τα “απόνερα” της επίσκεψης
Μητσοτάκη στην Διώρυγα
Στη Διώρυγα της Κορίνθου όπου εκτελούνται
έργα αποκατάστασης βρέθηκε το απόγευμα της Παρασκευής 1ης Ιουλίου, ο πρωθυπουργός Κυριάκος
Μητσοτάκης.
Ο κ. Μητσοτάκης διέσχισε τη Διώρυγα με πλωτό
μέσο και ενημερώθηκε για τα έργα, που παραδίδονται προσωρινά τη Δευτέρα 4 Ιουλίου. Με αυτόν τον
τρόπο ολοκληρώνεται η πρώτη φάση των παρεμβάσεων μετά τις μεγάλες καταπτώσεις χωμάτινων
όγκων που σημειώθηκαν τον Νοέμβριο του 2020, τον
Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο του 2021.
Τι προηγήθηκε όμως και τι ακολούθησε την επίσκεψη του πρωθυπουργού;

Πόλεμος ανακοινώσεων
Της επίσκεψης του πρωθυπουργού είχε προηγηθεί ανακοίνωση από την Νομαρχιακή Επιτροπή του
ΣΥΡΙΖΑ Κορινθίας η οποία ανέφερε μεταξύ άλλων:
«Αναρωτιέται κανείς γιατί ένα τόσο σημαντικό, πολυδάπανο, σύνθετο και ειδικό, εθνικού επιπέδου έργο
πραγματοποιείται χωρίς δημοσιότητα, «στα κλεφτά»
–όπως ακριβώς θα το επισκεφθεί ο Μητσοτάκης– χωρίς να έχει ενημέρωση η τοπική αυτοδιοίκηση και η
κοινωνία.
Αυτή η κοινωνία που έχει αντιληφθεί πλήρως πια,
τον εμπαιγμό και την υποκρισία της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Την ανικανότητα και την αναλγησία των κυβερνώντων που παραδίδουν τα συμφέροντα του τόπου μας, εθνικά και τοπικά, χωρίς ντροπή και χωρίς
συναίσθηση, αδιάφοροι και ανέμελοι.
Ελπίζουμε τουλάχιστον, αυτή τη φορά, ο ανέμελος
πρωθυπουργός μας, να έχει κατανοήσει ότι η Διώρυγα
είναι ακόμη κλειστή και ότι η διέλευση που θα πραγματοποιήσει δεν είναι βαρκάδα με ουζάκι και μεζεδάκι
για να θαυμάσει τα αξιοθέατα.
Ελπίζουμε ο ανέμελος πρωθυπουργός της χώρας
μας να έχει κατανοήσει πλέον τον ύψιστο γεωστρατη-

γικό και οικονομικό χαρακτήρα που έχει η Διώρυγα
Κορίνθου στους ταραγμένους και ευμετάβλητους καιρούς που ζούμε.
Αλλιώς η αδυναμία του να κατανοήσει τα αυτονόητα
κάνει πλέον επιτακτική, αναγκαία και οπωσδήποτε αυτονόητη την απομάκρυνσή του από την εξουσία.
Ο κύριος Μητσοτάκης με την ανεμελιά και την αδιαφορία του, έχει γίνει εξαιρετικά επιζήμιος για τον τόπο
μας και γι’ αυτό οι εκλογές πρέπει να γίνουν το συντομότερο και να απαλλάξουν την χώρα από την νεοφιλελεύθερη λαίλαπα που την καταδυναστεύει τρία χρόνια
τώρα!».
Ταυτόχρονα ο ΣΥΡΙΖΑ καλούσε τα ΜΜΕ του νομού
να παραστούν στην γέφυρα όπου είχε προγραμματιστεί συμβολική παράσταση διαμαρτυρίας και θα παραχωρούνταν δηλώσεις από τον βουλευτή Γιώργο
Ψυχογιό καθώς και άλλα στελέχη.
Φαίνεται όμως ότι αυτό ερμηνεύτηκε από κά-

ποιους ως «αντισυγκέντρωση» – άραγε η επίσκεψη
του πρωθυπουργού ήταν «κομματική συγκέντρωση»;– και έτσι το μετέφεραν στα κεντρικά της ΝΔ με
αποτέλεσμα να βγει Δελτίο τύπου από το Κεντρικό
Γραφείο Τύπου του κόμματος στο οποίο αναφερόταν
μεταξύ άλλων:
«Ο ΣΥΡΙΖΑ καλεί σε αντισυγκέντρωση σήμερα στον
Ισθμό, ακριβώς επειδή θα βρίσκεται εκεί ο πρωθυπουργός, πρακτική που εφάρμοζε και την περίοδο
των "αγανακτισμένων". Αν νομίζουν στον ΣΥΡΙΖΑ ότι
με αυτόν τον τρόπο θα δημιουργήσουν προβλήματα
στην επαφή του Πρωθυπουργού με τους πολίτες, κάνουν λάθος».
Βέβαια, όπως αποδείχθηκε ούτε αντισυγκέντρωση υπήρξε, ούτε επαφή του Πρωθυπουργού με τους
πολίτες. Στον Ισθμό βρέθηκε ολιγομελής αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ με πανό διαμαρτυρίας για τους 18
μήνες που είναι κλειστή η διώρυγα. Από την άλλη η
επαφή του πρωθυπουργού ήταν με το στενό κομματικό περιβάλλον του νομού και μάλιστα με όσους από
αυτούς χωρούσαν στην βάρκα που τον μετέφερε!
Για την ιστορία να αναφέρουμε ότι τον Πρωθυπουργό συνόδευαν ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, αρμόδιος για την Έρευνα και Τεχνολογία και Βουλευτής Κορινθίας, Χρίστος Δήμας, ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αρμόδιος
για θέματα Χωροταξίας και Αστικού περιβάλλοντος
και Βουλευτής Κορινθίας, Νίκος Ταγαράς, ο βουλευτής Κορινθίας της ΝΔ, Κωνσταντίνος Κόλλιας, ο
Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, Παναγιώτης Νίκας,
η Αντιπεριφερειάρχης Κορινθίας, Αθηνά Κόρκα Κώνστα, ο Δήμαρχος Λουτρακίου Γιώργος Γκιώνης,
η Σύμβουλος στο Γραφείο του Πρωθυπουργού για
θέματα Χωροταξίας Μαριλένα Σούκουλη - Βιλιάλη,
ο Πρόεδρος της Διώρυγος Κορίνθου Α.Ε. Παντελής
Παντελίδης και ο Διευθύνων Σύμβουλος της Διώρυγος Κορίνθου Α.Ε. Βασίλης Ανδρικόπουλος.

ΓΡΑΦΕΊΑ
W.C.
ΚΑΦΕΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΊΑ
ΕΣΤΊΑΤΟΡΊΑ
ΠΑΊΔΟΤΟΠΟΊ
ΓΥΜΝΑΣΤΉΡΊΑ
ΚΟΜΜΩΤΉΡΊΑ
ΠΑΊΔΊΚΑ ΡΟΥΧΑ
ΥΠΟΔΉΜΑΤΑ
ΑΝΔΡΊΚΑ-ΓΥΝΑΊΚΕΊΑ ΡΟΥΧΑ
ΕΣΩΡΟΥΧΑ
ΔΕΡΜΑΤΊΝΑ ΕΊΔΉ

Τώρα η επιλογή είναι δική σας!
ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ

25ης Μαρτίου 5, Κιάτο 20200, τ.&f. 27420 27744, κιν. 6937 046857
www.earthcontrol.gr e-mail: info@earthcontrol.gr

ΑΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ W.C.
ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ
ΕΝΤΟΜΩΝ
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Σκληρή ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ για την επίσκεψη Μητσοτάκη στην Διώρυγα
Με μια σκληρή ανακοίνωση απάντησε το ΠΑΣΟΚ στην επίσκεψη Μητσοτάκη στην Διώρυγα της Κορίνθου, φτάνοντας το
θέμα μέχρι την έλλειψη νερού στο Ζευγολατιό.
Αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει: «Οι επικοινωνιακές
φιέστες της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας δεν δίνουν λύσεις στα προβλήματα. Για άλλη μια φορά είδαμε στην Διώρυγα
της Κορίνθου τον Πρωθυπουργό μαζί με Κορίνθιους Υφυπουργούς και Βουλευτές, τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου και
άλλα γαλάζια αυτοδιοικητικά στελέχη, να πανηγυρίζουν για το
τρίμηνο άνοιγμα του Ισθμού, την στιγμή που μια σειρά θεμάτων που αφορούν την ασφάλεια και την προοπτική του έργου
μένουν αναπάντητα.
Οι επεμβάσεις που έγιναν αφορούν την προσωρινή αντιμετώπιση της κατάστασης, χωρίς να εκσυγχρονίζουν το Κα-

νάλι και να το προσαρμόζουν στις απαιτήσεις του σήμερα.
Οι καλοστημένες φωτογραφίες στα ΜΜΕ, δεν καλύπτουν την
ανεπάρκεια της κυβέρνησης. Τα μεγαλύτερα σκάφη πάλι δεν
θα μπορούν να κάνουν τον διάπλου του Ισθμού και η γέφυρα
των Ισθμίων έχει ακόμα βλάβη. Δεν έγινε καμία κουβέντα για
τις απαιτούμενες πιστοποιήσεις ασφαλείας και όπως φάνηκε
από τις δηλώσεις δεν υπάρχει κανένα στρατηγικό σχέδιο για
την ολιστική εκμετάλλευση και ανάδειξη της περιοχής και της
περιουσίας της Διώρυγας, αφού όλα τα κυβερνητικά στελέχη
έμειναν ακόμα μια φορά στο «ΘΑ».
Είναι ιδιαίτερα θετικό ότι ο Πρωθυπουργός γνώριζε αυτή τη
φορά ότι η Διώρυγα ήταν κλειστή επί 18 μήνες. Μας άφησε
όμως άφωνους ότι δεν έγινε καμία αναφορά στο πρόβλημα έλλειψης νερού που αντιμετωπίζουν εδώ και εβδομάδες οι κάτοι-

κοι και οι αγρότες του Ζευγολατιού. Μια σοβαρή κυβέρνηση θα
είχε την ευαισθησία να φροντίσει πρώτα για την άμεση επίλυση
προβλημάτων που σχετίζονται με έλλειψη βασικών αγαθών και
ύστερα να οργανώσει φιέστα με βαρκάδα και φωτογράφηση.
Ο Πρωθυπουργός ήταν ενήμερος για το πρόβλημα; Οι Κορίνθιοι Υφυπουργοί και Βουλευτές, οι γαλάζιοι αυτοδιοικητικοί και
τα στελέχη της ΝΔ τον έχουν ενήμερο για το Ζευγολατιό ή δεν
θέλησαν να χαλάσουν το εορταστικό κλίμα με τέτοια ζητήματα ;
Ποιες είναι οι ενέργειες της Κυβέρνησης που έχουν γίνει μέχρι
σήμερα για να ξανατρέξει νερό τώρα στις βρύσες των κατοίκων
και στα χωράφια των αγροτών στο Ζευγολατιό;»
Ελευθερία Παπαλέκα
Υπεύθυνη Μ.Μ.Ε & Επικοινωνίας
ΝΕ ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Γ.Ψυχογιός: Αφήνουν τους χοιροτρόφους της Κορινθίας εκτός
κρατικών ενισχύσεων! Να αποκατασταθεί άμεσα η εξόφθαλμη αδικία
Σε μια κρίσιμη περίοδο η κυβέρνηση της Ν.Δ επιλέγει να δώσει τη χαριστική βολή σε έναν δυναμικό κλάδο της Κορινθίας
Δυναμική αντίδραση προετοιμάζει ο
Βουλευτής Κορινθίας, Γ. Ψυχογιός μετά
τον αποκλεισμό από τις κρατικές ενισχύσεις των χοιροτρόφων της Κορινθίας.
Ο βουλευτής σε ανακοίνωσή του τονίζει:
«Εκτός κρατικών ενισχύσεων των 5,7
εκ. Ευρώ από την ΚΥΑ της κυβέρνησης
βρίσκονται οι χοιροτρόφοι της Κορινθίας.
Μια αυθαίρετη, απαράδεκτη και αδικαιολόγητη απόφαση που οδηγεί στην εξαθλίωση τους επαγγελματίες και σε πολύ
πιθανό κλείσιμο μικρές και μεσαίες μονάδες του Νομού, ενώ πλήττει πολύ σοβαρά ολόκληρη την αλυσίδα εργαζόμενων,
προμηθευτών και, βέβαια, νοικοκυριών
που συνδέονται με την δραστηριότητα

των χοιροτρόφων και την λειτουργία σημαντικών παραγωγικών μονάδων της
Κορινθίας.
Σε μια περίοδο με την επισιτιστική κρίση να αποτελεί άμεση απειλή για τον πληθυσμό, αλλά και την ακρίβεια του κόστους
ζωής και παραγωγής να έχει εκτοξευτεί,
η κυβέρνηση της Ν.Δ επιλέγει να δώσει
τη χαριστική βολή σε έναν δυναμικό κλάδο της Κορινθίας, και όλους όσους απασχολούνται σε αυτόν και τελικά όλη την
κορινθιακή κοινωνία.
Δεν θα το επιτρέψουμε. Θα παρέμβουμε άμεσα στη Βουλή και θα αξιοποιήσουμε κάθε δυνατό μέσο που διαθέτουμε σε
τοπικό και κεντρικό επίπεδο για να ανατραπεί αυτή η άδικη απόφαση».

Cafe_cocktail_resto
Παραλία Βραχατίου

Always the sun
& 2741 055850

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Αυτοδιοίκηση-Δήμοι
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Δήμος Σικυωνίων: Νέα χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο
για την εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας
Το Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας αποτελεί έναν στρατηγικό σχεδιασμό διαμορφώσεων,
επεμβάσεων και κατασκευών, που αναμένεται να αναβαθμίσει σημαντικά
τη ζωή των δημοτών και επισκεπτών

Νέα χρηματοδότηση πέτυχε ο δήμος Σικυωνίων από το Πράσινο Ταμείο για την εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας. Το Σχέδιο αφορά σε
έργα διαμόρ¬φωσης ή ανακατασκευής των δημόσιων κοινόχρηστων χώρων, που προορίζονται για την
κυκλοφορία των πεζών.
Δηλαδή: πλατείες, πεζόδρομους, πεζοδρόμια, νησίδες, χώρους πρασίνου και αλσών, στάσεων κ.ά.
Οι παρεμβάσεις αποσκοπούν στο να εξασφαλίζεται η
ελεύθερη όδευση των πεζών και κυρίως των ΑμεΑ

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.

(ράμπες πεζοδρομίων, ειδικές θέσεις στάθμευσης
οχημάτων ΑμεΑ, πλάκες όδευσης τυφλών κ.ά.), αλλά
και στην αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος με
την τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού (παγκάκια, κάλαθοι αχρήστων, πινακίδες πληροφόρησης, κ.ά.).
Το Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας αποτελεί έναν στρατηγικό σχεδιασμό διαμορφώσεων,
επεμβάσεων και κατασκευών, που αναμένεται να
αναβαθμίσει σημαντικά τη ζωή των δημοτών και
επισκεπτών στον δήμο Σικυωνίων με ιδιαίτερη έμ-

φαση στη δημιουργία κοινόχρηστων χώρων φιλικών προς τα ΑμεΑ.
Ο δήμαρχος Σικυωνίων Σπύρος Σταματόπουλος,
ικανοποιημένος από τη νέα χρηματοδότηση που
εξασφαλίστηκε τόνισε σε δηλώσεις του ότι «για τη
δημοτική αρχή παραμένει σταθερός ο στόχος της εξασφάλισης κάθε πιθανής χρηματοδότησης που συμβάλει στην βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών
και ενισχύει τις προσπάθειές μας για την εφαρμογή
της βιώσιμης ανάπτυξης στον δήμο μας».
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Φιλανθρωπικός Αγώνας στο Ζευγολατιό
για το "Χαμόγελο του Παιδιού"

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο
18 Ιουνίου ο Φιλανθρωπικός Αγώνας Αλληλεγγύης και
Ανθρωπιάς στο γήπεδο του Ζευγολατιού, ανάμεσα στους
παλαίμαχους του ΑΟΖ και την ομάδα της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ν. Κορινθίας για την ενίσχυση του Χαμόγελου
του Παιδιού.
Η ιδέα της διοργάνωσης του αγώνα ανήκε στον Αποστόλη Τσιάρα ο οποίος τόνισε την αναγκαιότητα του εθελοντισμού και της αλληλεγγύης στις δύσκολες μέρες που ζούμε.
Στην εκδήλωση συγκεντρώθηκαν είδη πρώτης ανάγκης
για το Χαμόγελο του Παιδιού ενώ στο χώρο του γηπέδου
τοποθετήθηκε κουμπαρά για την συγκέντρωση δωρεών.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Κορινθίας Γιώργος Ψυχογιός, η πρόεδρος
του ΝΠΔΔ «Ανέλιξη» Μαρία Καλλίρη, ο αντιδήμαρχος Βέλου-Βόχας Θεόδωρος Ράπτης, ο εκπρόσωπος του Χαμόγελου του Παιδιού κ. Λαμπρόπουλος, ο αρχηγός της αντιπολίτευσης του δήμου Βέλου-Βόχας Θανάσης Μανάβης
και άλλοι παράγοντες της περιοχής.
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης τιμήθηκαν για την προσφορά τους στο Κορινθιακό Ποδόσφαιρο ο προπονητής
Χρήστος Βελέντζας, ο Τάκης Παπουτσής παλαίμαχος ποδοσφαιριστής, καθώς και οι διαιτητές Δούρος και Αστερής.

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

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν
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Στήριξη Νανόπουλου στον Αννίβα για το θέμα του νερού
Ο δήμαρχος Κορινθίων βρέθηκε στο δημαρχείο στο Ζευγολατιό και με την παρουσία του υποστήριξε τον δήμαρχο
Βέλου-Βόχας καθώς και όλες τις ενέργειες που γίνονται για την μεταφορά νερού από την Κόρινθο στο Ζευγολατιό
Την Τετάρτη 29 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε συνέντευξη τύπου του δημάρχου
Βέλου-Βόχας Αννίβα Παπακυριάκου καθώς και η κοινή δήλωση με τον δήμαρχο
Κορινθίων Βασίλη Νανόπουλο σχετικά με
το θέμα του νερού (ύδρευσης και άρδευσης).
Ο Αννίβας Παπακυριάκος στην αρχή
της συνέντευξης ανέλυσε τους τρεις άξονες στους οποίους κινούνται οι ενέργειες
του δήμου και αφορούν σε βραχυπρόθεσμες λύσεις, μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες λύσεις.
Εξήγησε ότι πρόβλημα λειψυδρίας
εντοπίζεται σε όλα τα τοπικά διαμερίσματα
του δήμου Βέλου-Βόχας, μερικά εκ των
οποίων καλύπτουν οριακά τις ανάγκες
τους ενώ άλλα «δανείζονται» νερό από
διπλανά.
Ο δήμαρχος εξήγησε ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στο Ζευγολατιό
όπου όλες οι διαθέσιμες γεωτρήσεις του
χωριού αποδίδουν αυτή τη στιγμή μάξιμουμ 15 κυβικά νερού. Για το λόγο αυτό
η υδροδότηση του Ζευγολατιού ενισχύε-

ται από δύο γεωτρήσεις του Βραχατίου οι
οποίες όμως και πάλι δεν καλύπτουν τις
ανάγκες που υπάρχουν.
Ο κ. Αννίβας Παπακυριάκος εξήγησε
ότι όπως πέρυσι έτσι και φέτος ο δήμος
Βέλου-Βόχας απευθύνθηκε στους όμορους δήμους του για βοήθεια στην αντιμετωπιση της λειψυδρίας.
Όπως πέρυσι έτσι και φέτος ο δήμος

Κορινθίων ανταποκρίθηκε άμεσα. Όμως
εξαιτίας παράνομων παρεμβάσεων στο
δίκτυο που χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά νερού, ο δήμος Κορινθίων, όπως
εξήγησε ο δήμαρχος κ. Βασίλης Νανόπουλος, απαίτησε την κατασκευή ενός
νέου δικτύου μήκους 3 χλμ για να εξασφαλιστεί ότι όλη η ποσότητα νερού που
διαθέτει η Κορινθος φτάνει στην δεξαμενή

του Ζευγολατιού και καλύπτει υδρευτικές
ανάγκες.
Ο Αννίβας Παπακυριάκος εξήγησε ότι
παρουσιάστηκε καθυστέρηση στην κατασκευή του δικτύου, λόγω μιας πυρκαγιάς
που υπήρξε πριν λίγο καιρό σε εργοστάσιο κατασκευής πλαστικών το οποίο αποτελούσε τον κύριο προμηθευτή των πλαστικών σωλήνων του δικτύου. Γι’ αυτό το
λόγο το πρόβλημα της έλλειψης νερού στο
Ζευγολατιό διογκώθηκε, εξαιτίας της καθυστέρησης.
Ο δήμαρχος Κορινθίων, Βασίλης Νανόπουλος με τη σειρά στις δηλώσεις του
εξήγησε ότι βρέθηκε σήμερα στο πλάι του
δημάρχου Βέλου-Βόχας ως κίνηση αλληλεγγύης και υποστήριξης προς τόσο τον
Αννίβα Παπακυριάκο όσο και προς τους
κατοίκους του δήμου που δοκιμάζονται
από την λειψυδρία.
Ο δήμαρχος Βέλου-Βόχας ευχαρίστησε
τον συνάδελφό του δήμαρχο Κορινθίων
και οι δύο άνδρες επιβεβαίωσαν ότι το
πρόβλημα θα λυθεί σε λίγες μέρες με την
μεταξύ τους αγαστή συνεργασία.

Ζευγολατιό: Συγκέντρωση Διαμαρτυρίας την Παρασκευή 1 Ιουλίου
Αρκετοί δημότες συγκεντρώθηκαν την Παρασκευή 1η
Ιουλίου στην είσοδο του δημαρχείου Βέλου-Βόχας στο
Ζευγολατιό διαμαρτυρόμενοι για τις συνεχείς διακοπές
νερού. Ο δήμαρχος Αννίβας Παπακυριάκος βρέθηκε μαζί
τους από την πρώτη στιγμή και όπως ο ίδιος σημείωσε
σε ανάρτησή του: «ανταποκρίθηκα στις εκκλήσεις τους,
συναισθανόμενος απόλυτα το μεγάλο πρόβλημα της λειψυδρίας που φέτος επηρεάζει όλους και δημιουργεί πολλά
προβλήματα.
Δυστυχώς, οι γεωτρήσεις μας, ειδικά στο Ζευγολατιό είναι στα χαμηλότερα επίπεδα, διότι ο υδροφόρος ορίζοντας
έχει πέσει πια σε δραματικά επίπεδα.
Ήδη από πέρυσι τον Οκτώβριο, γνωρίζοντας τις δυσκολίες με τις οποίες θα βρισκόμασταν φέτος αντιμέτωποι,
ήρθα σε συνεννόηση με την κεντρική εξουσία και επεδίωξα να εξασφαλιστεί ένα κονδύλι αρκετών χιλιάδων ευρώ
για ανόρυξη γεωτρήσεων. Το ποσό που έφτασε στον δήμο
μας πριν λίγες μέρες ήταν μόλις 200.000€ οι οποίες ήδη
συμβασιοποιήθηκαν για να δώσουν λύσεις
Την ίδια στιγμή, σε απόλυτη συνεννόηση με τον δήμαρχο
Κορινθίων όπως πέρυσι έτσι και για φέτος προγραμματίστηκε η μεταφορά νερού από την Κόρινθο στο Ζευγολατιό.
Ωστόσο, μια δικαστική διαμάχη και μια σημαντική και
απρόβλεπτη (λόγω πυρκαγιάς) καθυστέρηση στην παραλαβή υλικών μας δημιούργησε σοβαρά προβλήματα με
αποτέλεσμα σήμερα το έργο του νέου δικτύου ύδρευσης
μήκους 3χλμ που φτιάχτηκε κατά απαίτηση του δήμου Κορινθίων να μην είναι έτοιμο να λειτουργήσει.
Καταλαβαίνω και καταλαβαίνουμε απόλυτα την δύσκολη
θέση των δημοτών, την αγανάκτηση, τον θυμό ακόμη και
την οργή.
Είναι λογικό, ανθρώπινο και απόλυτα δικαιολογημένο.
Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι έχει γίνει ότι ήταν δυνατόν για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα και αυτή τη στιγμή
αν υπάρχει ένας οποιοσδήποτε δημότης ή μη που έχει να
προτείνει κάποια λύση είμαι πρόθυμος κι εγώ και όλοι οι
αντιδήμαρχοι και συνεργάτες μου να την ακούσω και να την
εφαρμόσω αν είναι εφικτή.
Σε λίγες μέρες το δίκτυο ύδρευσης θα είναι έτοιμο και η
σύνδεση με την Κόρινθο θα πραγματοποιηθεί, το πρόβλημα

θα ανακουφιστεί αλλά δεν θα λυθεί οριστικά, γι αυτό και δεν
εφησυχάζουμε.
Γι΄ αυτό και είμαστε έτοιμοι να καταθέσουμε τις προτάσεις στο νέο Σχέδιο διαχείρισης Λεκανών Απορροής Βορείας Πελοποννήσου, που τίθεται σε διαβούλευση φέτος,

με στόχο ο δήμος μας να αποκτήσει πρόσβαση σε καθαρό
και επαρκές νερό όλη τη διάρκεια του χρόνου.
Είμαι εδώ πάντα διαθέσιμος σε όποιον πολίτη να μιλήσω
μαζί του και να εξηγήσω όλες τις παραμέτρους τις δυσκολίες και τις λύσεις», κατέληξε.
ΓΥΡΙΣΤΕ ΣΕΛΙΔΑ

ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟ

Ι. Π. ΔΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΓΡΑΕΡΙΟ
ΑΣΣΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΗΛ. 27410 87149
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Οι θέσεις της αντιπολίτευσης
Από την συγκέντρωση διαμαρτυρίας δεν
μπορούσε να λείπει φυσικά η αντιπολίτευση
του δήμου Βέλου-Βόχας, η οποία δια των
εκπροσώπων της βρέθηκε από την πρώτη
στιγμή έξω από το δημαρχείο του Ζευγολατιού.
Ο επικεφαλής Θανάσης Μανάβης σε δηλώσεις του τόνισε ότι η παρουσία τους έχει
να κάνει με την υποστήριξη της πρωτοβουλίας των πολιτών και δεν αποσκοπεί σε πολιτική παρέμβαση. Εκτίμησε ότι τίποτα από
όσα είπε ο δήμαρχος δεν έχει καμία βάση
και δεν θα φέρει κανένα αποτέλεσμα. Σημείωσε ότι οι γεωτρήσεις του Ζευγολατιού δεν
έχουν συντηρηθεί όπως θα έπρεπε ενώ και
τα φράγματα που υπάρχουν στον Ζαπάντη
δεν έχουν καθαριστεί ώστε να αποδώσουν
τα προβλεπόμενα.
Δηλώσεις έκανε και η επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Το Μέλλον Σήμερα» κα
Σούλα Μπιτσάκου η οποία σημείωσε ότι

ήταν συνειδητή επιλογή και δική της και του
κυρίου Μανάβη να μην δυναμιτίσουν το κλίμα
στην συγκέντρωση διαμαρτυρίας και να μην
δημιουργήσουν πόλωση καθώς η κατάσταση
είναι ήδη εκτός ελέγχου. «Η δουλειά μας» τόνισε η κ. Μπιτσάκου ήταν να σταθούμε δίπλα
στον κόσμο και δίπλα στον δήμαρχο διότι σε
ένα τόσο σημαντικό πρόβλημα η δουλειά μας
δεν είναι να κάνουμε στείρα αντιπολίτευση,
αλλά να βοηθήσουμε να λυθεί το πρόβλημα».
Η κα Μπιτσάκου με τη σειρά της εκτίμησε
ότι δεν έχουν γίνει οι απαραίτητες ενέργειες
τα τελευταία 12 χρόνια ώστε να λυθεί οριστικά το πρόβλημα και γι’ αυτό σήμερα βρισκόμαστε στο σημείο να βρίσκουμε λύσεις μεσοβέζικες και βραχυπρόθεσμες, οι οποίες δεν
λύνουν το ζήτημα αλλά το κουκουλώνουν.
Στη συγκέντρωση το παρόν έδωσε και ο
έτερος επικεφαλής της ελασ. αντιπολίτευσης
Νίκος Βουδούρης-Τσίτουρας, ο οποίος
όμως δεν έκανε δηλώσεις.

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Τι απαντά ο πρόεδρος
του Ζευγολατιού

Στο περιθώριο της συγκέντρωσης διαμαρτυρίας δηλώσεις
έκανε και ο πρόεδρος της Κοινότητας Ζευγολατιού Γιάννης Παπαδημητρίου ο οποίος είχε βρεθεί στο στόχαστρο του δημάρχου, εξαιτίας της άρνησής του να ψηφίσει υπέρ της μίσθωσης
ενός δικτύου μεταφοράς νερού στο Ζευγολατιό. O δήμαρχος
στην συνέντευξη τύπου που έδωσε είπε ότι ούτε λίγο ούτε πολύ
ο πρόεδρος της Κοινότητας απάντησε ότι δεν τον ενδιαφέρει αν
το χωριό μείνει χωρίς νερό και ψήφισε αρνητικά στην μίσθωση
του δικτύου που μετέφερε νερό από το Βραχάτι στο Ζευγολατιό.
Ο Γιάννης Παπαδημητρίου σήκωσε το γάντι και απάντησε
στον δήμαρχο τονίζοντας κατ’αρχάς ότι αυτή η συναλλαγή για
την μίσθωση του εν λόγω δικτύου ήταν η αιτία παραίτησης ενός
εξέχοντος συμβούλου του Αννίβα Παπακυριάκου.
Εν συνεχεία ο πρόεδρος του Ζευγολατιού αιτιολόγησε την
απόφασή του να μην ψηφίσει την ενοικίαση του δικτύου ως
εξής:
Πρώτον, το δίκτυο αυτό σύμφωνα με όσα ανέφερε δεν ανήκει
σε ιδιώτη αλλά στον δήμο. Δεύτερον, η μίσθωση θα ίσχυε είτε
έφερνε νερό το δίκτυο είτε όχι, που σημαίνει ότι τα τρία χρόνια από το 2019 έως σήμερα που η γεώτρηση του ιδιώτη δεν
είχε νερό, ο δήμος θα είχε πληρώσει 6.000€ κάθε χρόνο, χωρίς
όμως κανένα αντάλλαγμα.
Τέλος, ο Γιάννης Παπαδημητρίου ενημέρωσε ότι αρνητικά
στην πρόταση του δημάρχου δεν είχε ψηφίσει μόνον αυτός αλλά
και τα άλλα μέλη της αρμόδιας τριμελούς επιτροπής (αντιδήμαρχος οικονομικών και μηχανικός του δήμου).
Εγώ, τόνισε κλείνοντας τις δηλώσεις του, ο πρόεδρος του
Ζευγολατιού, δεν ανέλαβα να υπογράφω ό,τι μου δίνει ο δήμαρχος, αλλά έχω μια ευθύνη απέναντι στον κόσμο. Γι' αυτό
ψηφίστηκα και γι' αυτό είμαι πρόεδρος στο χωριό αυτό.

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν
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εφημερίδα μας επικοινώνησε
με τον δήμαρχο Βέλου-Βόχας
Αννίβα Παπακυριάκο και του
ζήτησε να μας εξηγήσει πώς ο ίδιος και
οι συνεργάτες του έχουν σχεδιάσει να
αντιμετωπίσουν το πρόβλημα που έχει
προκύψει στο Ζευγολατιό. Ο δήμαρχος
απάντησε ότι το πρόβλημα δεν αφορά
μόνο το Ζευγολατιό αλλά το σύνολο του
κάμπου της Βόχας και των κοινοτήτων
του δήμου Βέλου-Βόχας, συνεπώς οι
λύσεις που επιδιώκονται είναι ολιστικές
και σκοπό έχουν να διευθετήσουν αποτελεσματικά το πρόβλημα. Ειδικότερα ο
δήμαρχος ανέλυσε τις προγραμματιζόμενες ενέργειες σε βραχυπρόθεσμες,
μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες.
Συγκεκριμένα, σε ό,τι αφορά τις βραχυπρόθεσμες ενέργειες, οι οποίες επικεντρώνουν κυρίως στο Ζευγολατιό που
αντιμετωπίζει τεράστιο πρόβλημα αυτή
τη στιγμή, η δημοτική αρχή βρίσκεται σε
διαδικασία μεταφοράς νερού με υδροφόρες για την πλήρωση της δεξαμενής
του χωριού, ενώ παράλληλα γίνονται οι
απαραίτητες προμήθειες σωλήνων για
την αποπεράτωση του δικτύου μήκους 3
χλμ που θα μεταφέρει νερό από την Κόρινθο. Την ίδια στιγμή, για την ανακούφιση των δημοτών υπάρχει ήδη διαθέσιμη
υδροφόρα η οποία καλύπτει κατά περίπτωση τις ανάγκες μεταφοράς νερού
στις οικιακές δεξαμενές.
Ο Αννίβας Παπακυριάκος επεσήμανε
ότι ενώ εξελίσσεται η αντιμετώπιση του
προβλήματος της λειψυδρίας στο Ζευγολατιό, ταυτόχρονα έχουν δρομολογηθεί
μεσοπρόθεσμες λύσεις. Πιο συγκεκριμένα ο δήμος Βέλου-Βόχας σε συνεργασία με τον υδρογεωλόγο Φάνη Χατούπη
έχει ήδη εκπονήσει σειρά μελετών για
αρδευτικά και υδρευτικά έργα. Μεταξύ
αυτών είναι η ανόρυξη γεωτρήσεων σε
κοινότητες που αντιμετωπίζουν τα σοβαρότερα σήμερα προβλήματα, καθώς και
η κατασκευή μικρών φραγμάτων στους
χειμάρρους του δήμου (ειδικά στον
χείμαρρο Περιστεριώνα) με σκοπό τον

Τι μέλλει γενέσθαι

θεί, φέτος και πάλι, για πρώτη φορά μετά
το 2013. Εκεί ο δήμος τεκμηριωμένα και
συγκροτημένα θα υποβάλει τις θέσεις
του για την θεμελίωση του δικαιώματος
του να πάρει νερό ύδρευσης από την γειτονική υδρογεωλογική λεκάνη της Ζήρειας-Στυμφαλίας-Ασωπού. Η επιτυχής
έκβαση αυτής της προσπάθειας, όπως
μάς εξήγησε ο Αννίβας Παπακυριάκος
θα λύσει οριστικά το ζήτημα της ύδρευσης στον δήμο Βέλου-Βόχας.

Άρδευση

εμπλουτισμό του υδροφόρου ορίζοντα.
Την ίδια στιγμή ο δήμαρχος έχει εξασφαλίσει χρηματοδότηση από το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» που αγγίζει
τα 7 εκατομμύρια ευρώ και αφορά σε
έργα υποδομής, εκσυγχρονισμού και
αντικατάστασης των δικτύων ύδρευσης,
όπως: Η σύνδεση του δικτύου Βραχάτι
– Ζευγολατιό, το οποίο θα βελτιώσει σημαντικά την διαχείριση του νερού μεταξύ
των δύο κοινοτήτων που συχνά αντιμετωπίζουν προβλήματα έλλειψης νερού.
Επίσης, την εγκατάσταση τηλεμετρικού
συστήματος υδρομέτρησης, έργο το
οποίο θα προστατέψει το δίκτυο ύδρευσης από κλοπές και παράνομες αντλήσεις νερού, αλλά και από την υπερκατανάλωση. Επιπλέον τα έργα που έχουν
χρηματοδοτηθεί αφορούν την αντικατάσταση δικτύων σε Βοχαΐκό και Κοκκώνι, με στόχο τον εκσυγχρονισμό και την
αποφυγή διαρροών και σπασιμάτων στα
κοινοτικά δίκτυα.
Τα έργα αυτά πρόκειται να δημοπρατηθούν εντός του έτους και η κατασκευή
θα ξεκινήσει το συντομότερο δυνατό,
ενώ με την ολοκλήρωσή τους θα βελτι-

ωθεί σημαντικά η διαχείριση του νερού
στον δήμο Βέλου-Βόχας.

Οι μακροπρόθεσμες ενέργειες
και το νερό από τη Στυμφαλία
Ο δήμαρχος Βέλου-Βόχας τόνισε ότι
έχουν ωριμάσει πλέον οι συνθήκες για
τις δίκαιες διεκδικήσεις του δήμου για
την εξασφάλιση νερού από την υδρογεωλογική λεκάνη της Ζήρειας-ΣτυμφαλίαςΑσωπού. Ο Αννίβας Παπακυριάκος μάς
εξήγησε ότι το 5ο υποέργο της μεγάλης
χρηματοδότησης των 7 εκατομμυρίων
για έργα ύδρευσης, που αναφέραμε παραπάνω, αφορά στην εξασφάλιση υποδομών μεταφοράς νερού από τις πηγές της
Στυμφαλίας. Το έργο θεωρείται κεφαλαιώδες και ιστορικό, ενώ αυτή η χρηματοδότηση αποτελεί το πρώτο θεμέλιο για τη
μελλοντική υλοποίησή του.
Επιπλέον, όπως μας αποκάλυψε ο
δήμαρχος, η αρμόδια υπηρεσία του δήμου Βέλου-Βόχας είναι ήδη έτοιμη με
τα σχετικά υπομνήματα για να παρέμβει
στην διαβούλευση των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Βορείας Πελοποννήσου η οποία θα πραγματοποιη-

Και με την άρδευση τι γίνεται; Ρωτήσαμε τον δήμαρχο, ο οποίος δεν δίστασε
να μας ανοίξει τα χαρτιά του. Η στόχευση,
μας εξήγησε, είναι διττή. Πρώτον, στην
ορθολογική διαχείριση του υπάρχοντος
νερού και δεύτερον στην ολοκλήρωση
και αξιοποίηση του φράγματος.
Ο πρώτος στόχος, της ορθολογικής
διαχείρισης, επιτυγχάνεται με την υλοποίηση εγγειοβελτιωτικών έργων, δικτύων κλειστών αγωγών, όπως αυτό
που υλοποιείται στο Βέλο. 2,2 εκατ.
ευρώ βρίσκονται ήδη σε φάση υλοποίησης, καθώς το έργο ήδη εκτελείται. Με
το δίκτυο κλειστών αγωγών και τα ψηφιακά υδρόμετρα για την άρδευση, οι εκτιμήσεις των υδρογεωλόγων μιλούν για
εξοικονόμηση ύδατος που θα υπερβεί το
40%. Στόχος είναι τέτοια έργα να γίνουν
και στις άλλες κοινότητες του δήμου Βέλου-Βόχας έτσι ώστε να μην πηγαίνει
ούτε μια σταγόνα νερού χαμένη.
Ο δεύτερος στόχος, αφορά στο πολύπαθο έργο του Φράγματος του Ασωπού,
η ολοκλήρωση του οποίου θα δώσει οριστική λύση στο θέμα της άρδευσης και
ίσως εν μέρει και σε αυτό της ύδρευσης.
Οι πιέσεις προς την κεντρική εξουσία είναι συνεχείς και επίμονες, σύμφωνα με
τον δήμαρχο Αννίβα Παπακυριάκο, ενώ
ταυτόχρονα ο δήμος Βέλου-Βόχας διεκδικεί και εκεί την εγκατάσταση κλειστών
δικτύων μεταφοράς του νερού ώστε και
πάλι να γίνεται ορθολογική διαχείριση
και να μην χάνεται πολύτιμο νερό.

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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o πιο κοντινό στον πολίτη,
σύστηµα εξουσίας είναι
αναµφίβολα η τοπική αυτοδιοίκηση. Κυρίως δε, ο
πρώτος βαθµός, δηλαδή
οι δήµοι. Ίσως γι' αυτό οι
προσδοκίες των πολιτών
από τις δηµοτικές αρχές
είναι τόσο αυξηµένες. Προφανώς για τον ίδιον λόγο απαιτείται από τους λειτουργούς της
αυτοδιοίκησης να τηρούν στο ακέραιο όλους
τους γραπτούς και άγραφους κανόνες της
πολιτικής ηθικής. Διότι η πρώτη και καθοριστικότερη σχέση εµπιστοσύνης του πολίτη µε
τη διοίκηση/εξουσία εγκαθίσταται σε αυτό το
επίπεδο, µεταξύ δηµότη και δηµοτικής αρχής.
Αυτά και άλλα πολλά και σηµαντικά σε σχέση
µε την αυτοδιοίκηση αλλά και ειδικότερα µε
τον δήµο Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνηςεπεσηµαίνει στην χειµαρρώδη συνέντευξή του στην
εφηµερίδα µας, ο επικεφαλής της δηµοτικής παράταξης «Ορίζοντες Δηµιουργίας» και
δηµοτικός σύµβουλος, Σπύρος Καραβάς.
Τι εννοούμε όμως κύριε Καραβά όταν λέμε πολιτική ηθική;
Η πολιτική ηθική ως όρος εντοπίζεται ήδη στον
Αριστοτέλη όπου περιγράφοντας τον τρόπο
που πρέπει να διοικείται µια πόλη, µιλά όχι για
µια απλή «διακυβέρνηση» αλλά για ένα λειτούργηµα το οποίο πρέπει να έχει ως στόχο την
διάπλαση ήθους στην κοινωνία και τους πολίτες. Για να γίνω σαφέστερος και συγκεκριµένος
προβάλλοντας αυτήν την θεωρία στην σηµερινή κοινωνία και στην λειτουργία της τοπικής
αυτοδιοίκησης θα µπορούσαµε να πούµε ότι
ο πραγµατικός στόχος µιαςδηµοτικής αρχής
πρέπει να είναι η ανάπτυξη σχέσεων ήθους, ειλικρίνειας και σεβασµού µε τους πολίτες. Μια
σχέση που θα βασίζεται όχι στις εντυπώσεις
αλλά στην ουσία των πραγµάτων και θα εµπνέει τους δηµότες να αντιµετωπίζουν την πόλη
τους ή τον δήµο τους µε σεβασµό και αγάπη,
ως µια προέκταση του ίδιου του εαυτού τους.
Ακούγεται λίγο ουτοπικό όλο αυτό…
Καθόλου. Τα πράγµατα είναι πολύ απλά γι’ αυτό
και είναι σοφά. Σοφόν το σαφές, θα σας θυµίσω!
Η εκάστοτε δηµοτική αρχή εκλέγεται από τον
λαό. Με ποια κριτήρια εκλέγεται; Με βάση τις
προγραµµατικές θέσεις της, το σχεδιασµό της
για την ανάπτυξη του δήµου, για την διαχείριση της καθηµερινότητας, την κοινωνική και
περιβαλλοντική πολιτική της κ.λπ. Όταν λοιπόν,
η δηµοτική αρχή που εκλέγεται δεν τηρεί ούτε
κατ’ ελάχιστον αυτά τα οποία ευαγγελιζόταν
από το προεκλογικό µπαλκόνι, είναι µοιραίο η
όποια σχέση εµπιστοσύνης και ειλικρίνειας µε
τον λαό να διαρρηγνύεται.
Κατόπιν, η δηµοτική αρχή, η οποία προέκυψε από εκλογές δηλαδή την ύψιστη έκφραση
της δηµοκρατίας, αποφασίζει να αυθαιρετήσει
και να διαχειριστεί την εξουσία που ο λαός της
εµπιστεύτηκεεφαρµόζοντας στο ακέραιο αντιδηµοκρατικές µεθόδους, καλυπτόµενη πίσω
από µια κατ’ επίφασιν νόµιµη απόφαση «δήθεν» κυβερνησιµότητας.
Αναφέρεστε στον περίφημο νόμο Βορίδη και
στις αυξημένες αρμοδιότητες που έδωσε στις
Επιτροπές των δήμων;
Φυσικά. Εκείνο το νοµοθέτηµα αποτελούσε σαφή παραβίαση της λαϊκής εντολής που
δόθηκε στις δηµοτικές εκλογές του 2019. Γι’
αυτό εξάλλου κρίθηκε πριν λίγο καιρό, αντισυ-

ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΡΑΒΑΣ
Επικεφ. της δημ. παράταξης "ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ"
Δημοτικός Σύμβουλος Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης

Η αυτοδιοίκηση
χρειάζεται μια
νέα πολιτική
ηθική
Ο βασικός άξονας, η βασική ιδέα γύρω από την οποία κινείται
το πρόγραμμά μας, είναι ότι ο άνθρωπος πρέπει να είναι η
απάντηση όποια κι αν είναι η ερώτηση. Οι υποδομές, η ανάπτυξη,
η πρόνοια γίνονται για να εξυπηρετείται και να ευημερεί
ο άνθρωπος, ο δημότης, ο επισκέπτης.

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν
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Κάθε δημοτική αρχή πρέπει
να φροντίζει να αναπτύξει
σχέση ήθους, ειλικρίνειας και
σεβασμού με τους πολίτες.
Μια σχέση που θα βασίζεται
όχι στις εντυπώσεις αλλά στην
ουσία των πραγμάτων και
θα εμπνέει τους δημότες να
αντιμετωπίζουν την πόλη τους
ή τον δήμο τους με σεβασμό
και αγάπη, ως μια προέκταση
του ίδιου του εαυτού τους.

νταγµατικό. Δημοτικές αρχές όπως αυτή του
δήμου μας εκμεταλλεύτηκαν τις ρυθμίσεις αυτές και τις ‘ξεχείλωσαν’ εις βάρος των συνεργασιών, της διαβούλευσης και της διαύγειας.
Μα τι μπορούσε να κάνει μια δημοτική αρχή
για να το ξεπεράσει;
Μπορούσε να το ακυρώσει στην πράξη. Ο νόµος
έδινε το δικαίωµα η Οικονοµική Επιτροπή να
παίρνει σοβαρές αποφάσεις, αλλά δεν απαγόρευε να συνεχίσουν αυτές οι αποφάσεις να
λαµβάνονται στο Δηµοτικό Συµβούλιο που είναι
το δηµοκρατικά εκλεγµένο όργανο λήψης αποφάσεων και αντικατοπτρίζει τη λαϊκή βούληση.
Δεν θέλω να σταθούµε όµως µόνο σ’ αυτό, γιατί
η πολιτική ηθική έχει δεχθεί πολλαπλά πλήγµατα και στον δήµο µας. Όταν για παράδειγµα
λαµβάνονται αποφάσεις για την ανάθεση εργασιών, χωρίς διαφάνεια, ή δροµολογούνται έργα
χωρίς διαβούλευση, ή διαγκωνίζεται η τοπική µε
την κεντρική εξουσία για το «κατόπιν ενεργειών
µου» στην προώθηση αναγκαίων για την περιοχή µας έργων, ή όταν η κοινωνική πολιτική παραπαίει ανύπαρκτη στον δήµο µας, ή όταν αναγκαία έργα υποδοµής δεν πραγµατοποιούνται, ή
όταν µια ολόκληρη δηµοτική ενότητα, αυτή της
Ευρωστίνης υποβαθµίζεται, τότε η όποια ηθική
της πολιτικής συντρίβεται και ο δηµότης αισθάνεται απαξιωµένος. Αντιδρά δε, ανταποδίδοντας
τον τρόπο µε τον οποίο του συµπεριφέρεται η
δηµοτική αρχή, την απαξιώνει µε τη σειρά του.
Έτσι δεν σέβεται κανόνες καθαριότητας, προστασίας του περιβάλλοντος, διαφύλαξης των
υποδοµών και µια σειρά άλλων ενεργειών που
τελικά υποβαθµίζουν την ποιότητα ζωής όλων
µας.
Αυτά που περιγράφετε φαίνεται ότι είναι πολύ
σοβαρά προβλήματα, τα οποία δυσχεραίνουν
την λειτουργία του δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης.
Φυσικά. Αυτά και άλλα πολλά αποτελούν µια
τροχοπέδη στις πολλαπλές και πολύπλευρες
αναπτυξιακές προοπτικές που έχει ο δήµος
µας. Το βασικότερο νοµίζω είναι το γεγονός ότι

ο δήµος Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης στερείται
αναπτυξιακού προσανατολισµού και επιχειρησιακού σχεδιασµού. Μικρές αποσπασµατικές
και σπασµωδικές κινήσεις από την δηµοτική
αρχή και κάποιες πρωτοβουλίες της Πολιτείας για σηµαντικά έργα, οι οποίες ειρήσθω εν
παρόδω είχαν δροµολογηθεί πριν το 2019, δεν
µπορούν να δώσουν στον δήµο µας την απαραίτητη ώθηση που χρειάζεται ώστε να διεκδικήσει το µέλλον που του αξίζει.
Περάσαµε δύο χρόνια πανδηµίας µε τις επιχειρήσεις και καταστήµατα να παραπαίουν
µεταξύ φθοράς και αφθαρσίας και ο δήµος
µας, που θα µπορούσε να είναι ο νούµερο ένα
τουριστικός προορισµός χειµώνα-καλοκαίρι
δεν έχει διαφηµιστεί ούτε στο ελάχιστο. Και τι
να διαφηµίσει εδώ που τα λέµε, όταν βασικές
υποδοµές υπολειτουργούν, η παραλιακή ζώνη
έχει αφεθεί έρµαιο στην διάβρωση των ακτών
και ο ηµιορεινός και ορεινός όγκος πάσχει σε

όλα τα επίπεδα: Οδικό δίκτυο γεµάτο λακκούβες, σκουπίδια και µπάζα σε περιοχές φυσικού
κάλλους, καταστροφές σε αθλητικές υποδοµές
και κοινόχρηστους χώρους που δεν επισκευάζονται και πολλά ακόµη, ων ουκ εστί αριθµός!
Και ενώ γύρω µας έχουµε όλη αυτή τη ζοφερή
πραγµατικότητα, παρακολουθούµε ενεοί τον
δήµαρχο να δίνει συνεντεύξεις και να µιλάει για
ανάπτυξη, για έργα, για πρόοδο, για επιτυχίες!
Τι να πει κανείς;

Εσείς κύριε Καραβά τι πιστεύετε ότι πρέπει να
γίνει για να αλλάξει αυτή η κατάσταση;
Όπως είπα και στην αρχή, χρειάζεται µια νέα
πολιτική ηθική σε επίπεδο τουλάχιστον τοπικής
αυτοδιοίκησης. Ένα νέο συµβόλαιο – όπως θα
έλεγαν σε άλλες εποχές – µε τον λαό, µε τους
δηµότες. Με τους συνεργάτες µου εκπονούµε
το πλήρες πρόγραµµά µας που σε εύλογο χρονικό διάστηµα θα είναι διαθέσιµο σε όποιον θέλει να το διαβάσει και να το µελετήσει.
Μέσω αυτού φιλοδοξούµε να εγκαταστήσουµε
µια νέα σχέση εµπιστοσύνης µε τους δηµότες,
αφού ότι προτείνουµε είναι ρεαλιστικό και
µπορεί να πραγµατοποιηθεί σε συγκεκριµένο
χρονοδιάγραµµα. Δεν αποτελεί έκθεση ιδεών
του Δηµοτικού µε τίτλο «Πώς φαντάζοµαι τον
δήµο µου», αλλά ολοκληρωµένη και ρεαλιστική προσέγγιση των λύσεων που απαιτούνται
ώστε να βρούµε και πάλι τον δρόµο προς την
ευηµερία, την ανάπτυξη και το κυριότερο την
εγκαθίδρυση σχέση σεβασµού και αλήθειας
µε τους δηµότες ώστε να γίνουν κοινωνοί και
συµµέτοχοι της προσπάθειας, αληθινοί πολίτες
της πόλης µας, µε την αριστοτελική έννοια του
όρου.
Θα θέλατε να μας περιγράψετε σε αδρές γραμμές αυτό το πρόγραμμα;
Πολύ ευχαρίστως. Ο βασικός άξονας, η βασική
ιδέα γύρω από την οποία κινείται, είναι ότι ο
άνθρωπος πρέπει να είναι η απάντηση όποια
κι αν είναι η ερώτηση. Οι υποδοµές, η ανάπτυξη, η πρόνοια γίνονται για να εξυπηρετείται και
να ευηµερεί ο άνθρωπος, ο δηµότης, ο επισκέπτης.
Βασικές αρχές µας λοιπόν είναι:
• Η ήπια και περιβαλλοντικά ορθή τουριστική
ανάπτυξη, που βασίζεται στα συγκριτικά πλεονεκτήµατα της περιοχής µας και η διαµόρφωση ενός πλαισίου προώθησης του τόπου
µας ως full season προορισµού.
• Η διαµόρφωση περιβαλλοντικών δράσεων
και παρεµβάσεων για την ενίσχυση της ανακύκλωσης, της κοµποστοποίησης και της ορθής διαχείρισης των απορριµµάτων µε στόχο
τη µείωση των Αστικών Στερεών Αποβλήτων
εν όψει μάλιστα της νέας πραγματικότητας
στη διαχείριση των απορριμμάτων στην Πελοπόνησσο.
• Η υποστήριξη και ενηµέρωση των αγροτών
µε πρακτικές ορθής γεωργίας και η προώθηση καινοτόµων λύσεων που σέβονται το
περιβάλλον, η ορθολογική διαχείριση των
υδάτινων πόρων με έργα αποθήκευσης του
νερού που χάνεται.
• Η υποστήριξη των υπαρχόντων και η ανάπτυξη νέων κοινωνικών δοµών και συλλόγων
καθώς οι διεθνείς συγκυρίες προειδοποιούν
για σοβαρή οικονοµική και κοινωνική κρίση
τα επόµενα χρόνια και ολοένα και περισσότεροι συνδημότες μας πραγματικά υποφέρουν.
• Η αναζήτηση χρηµατοδοτήσεων για την ανάπτυξη και ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέµατος του δήµου µας
• Η στήριξη των δοµών παιδείας, πρωτοβάθµιας παροχής υγείας εισάγοντας καινοτόµες
πρακτικές καθώς και µια σειρά άλλων ζητηµάτων που θα αναλύονται εµπεριστατωµένα και θα παρουσιάζονται µε τεκµηριωµένες
λύσεις.
Και όλα τα παραπάνω θα τονίσω ξανά μέσα
από μία νέα πολιτική ηθική, μια άλλη σχέση της
δημοτικής αρχής με τον δημότη, με ειλικρίνεια
και σεβασμό, συνεργασία και διαβούλευση, διαφάνεια και ορθή διαχείριση των οικονομικών
του δήμου μας.
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Κυματίζει η «Γαλάζια Σημαία»
σε 4 ακτές του δήμου Κορινθίων
Οι ακτές πληρούν τα αυστηρά κριτήρια που θέτει το πρόγραμμα

Σ

ε 4 ακτές του δήμου Κορινθίων κυματίζει από την Τρίτη 28
Ιουνίου 2022 η «Γαλάζια σημαία». Το πρόγραμμα πιστοποίησε την παραλία Μ.Αλεξάνδρου (για
2η χρονιά), την ακτή στην Αλμυρή, τον
Κόρφο και την Ποσειδωνία πιστοποιώντας την καθαρότητα των νερών τους
αλλά και την οργάνωση τους.
Οι ακτές πληρούν τα κριτήρια που θέτει
το πρόγραμμα, κριτήρια που ελέγχονται
αυστηρά στην περίοδο προετοιμασίας
και διαφοροποιούνται αναλόγως του
χαρακτηρισμού της παραλίας ως «πολυσύχναστης» ή μη. Ο Δήμος πιστοποιήθηκε χωρίς παρατηρήσεις και τοποθέτησε την Τρίτη 28 Ιουνίου 2022 τις
σημαίες στις 4 ακτές παρουσία του Δημάρχου Κορινθίων Βασίλη Νανόπου-

λου, του Αντιδημάρχου Τουρισμού κ.
Τίμου Πιέτρη και της κυρίας Δήμητρας
Δανιήλ Σκόνδρα η οποία προσφέρει την
πολύτιμη εμπειρία της στο πρόγραμμα,
προετοιμάζοντας τις ακτές για την πιστοποίηση τους.
«Η αναβάθμιση των παραλιών μας
υπήρξε από την πρώτη στιγμή προτεραιότητα. Η πόλη πρέπει να στρέψει
το βλέμμα της στην θάλασσα και αυτό
κάνουμε. Οι πολίτες το βλέπουν και
το αναγνωρίζουν, η δική μας προσπάθεια συνεχίζεται. Στόχος μας είναι ένα
ενιαίο, αναβαθμισμένο, οργανωμένο
παραλιακό μέτωπο που θα προσφέρει
σε κατοίκους και επισκέπτες ομορφιά,
ασφάλεια αλλά και υψηλού επιπέδου
υπηρεσίες» δήλωσε ο δήμαρχος Κορινθίων Βασίλης Νανόπουλος.

Στις Συρακούσες
ο Δήμαρχος
Στις Συρακούσες μετέβη ο Δήμαρχος
Κορινθίων Βασίλης Νανόπουλος σε
συνέχεια των επαφών που ξεκίνησαν
τον Οκτώβριο μήνα με το δήμο Συρακουσών και στοχεύουν στην ενδυνάμωση των δεσμών που ούτως οι άλλως καταγράφονται ιστορικά.
Τον Δήμαρχο συνοδεύουν ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Σπύρος Ζαχαριάς
και ο Πρόεδρος του Δημοτικού συμβουλίου Κορινθίων Αντώνης Κυριαζής.
Το ταξίδι είναι προγραμματισμένο αρκετές εβδομάδες πριν και έχει στόχο
την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας
και προώθησης της αδελφοποίησης
της Κορίνθου με τις Συρακούσες.

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

Περιφέρεια
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Aρωγός η Περιφέρεια στην Σύγχρονη Νεμεάδα
Η αντιπεριφερειάρχης Κορινθίας, Αθηνά Κόρκα αναφέρθηκε στην σημαντική προσφορά του
αρχαιολόγου και φιλέλληνα Στέφανου Μίλερ ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 2021
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης έλαβαν
χώρα το στεφάνωμα της Νεμέας από
την Εκεχειρία, τα αποκαλυπτήρια της
πλακέτας του Σήματος Ευρωπαϊκής
Πολιτιστικής Κληρονομιάς στον Αρχαιολογικό Χώρο της Νεμέας και η
αφή της φλόγας στον βωμό του Νεμείου Διός.
Θυμίζουμε ότι οι Νέοι Νέμεοι Αγώνες είναι μια προσπάθεια να αναβιώσουν αρχαίες εορταστικές εκδηλώσεις, οι οποίες βασίζονταν, όπως οι
Ολυμπιακοί Αγώνες, σε αθλητικές
αναμετρήσεις. Φέτος πραγματοποιήθηκαν μεταξύ 24-26 Ιουνίου.

“Η Περιφέρεια Πελοποννήσου
θα είναι πάντα αρωγός στην Σύγχρονη Νεμεάδα, η οποία αναδεικνύει το πολιτιστικό απόθεμα τόσο
της περιοχής όσο και της Πελοποννήσου”.
Τα παραπάνω σημείωσε, μεταξύ άλλων, στον χαιρετισμό της
κατά την -παρουσία της υπουργού
Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνας
Μενδώνη- τελετή έναρξης της 7ης
Σύγχρονης Νεμεάδας την Παρασκευή 24 Ιουνίου, η αντιπεριφερειάρχης Κορινθίας Αθηνά Κόρκα,
η οποία παρέστη στην εκδήλωση,
όπως και οι αντιπεριφερειάρχες
Ανάπτυξης και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Χάρης Βυτινιώτης και
Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Τάσος
Γκιολής, όπως και ο πρόεδρος της
Ενεργειακής Κοινότητας της Περιφέρειας Πελοποννήσου Γιώργος
Οικονόμου.
Η αντιπεριφερειάρχης αναφέρθηκε επίσης στην σημαντική
προσφορά -τόσο στην ανάδειξη
του χώρου της Αρχαίας Νεμέας,
όσο και στην αναβίωση των Νέμεων Αγώνων- του αρχαιολόγου
και φιλέλληνα Στέφανου Μίλερ ο
οποίος έφυγε από τη ζωή το 2021.
Παράλληλα, χαιρέτισε τις προσπάθειες αναβίωσης των Νέμεων
Αγώνων, από το Σύλλογο για την
Αναβίωση των Νεμέων Αγώνων
και τον Δήμο Νεμέας.
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Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Με τον χρυσό Μεγάλο Σταυρό Α΄ Τάξεως
του Αγίου Αποστόλου Παύλου τίμησε η Μητρόπολη
Κορίνθου τον περιφερειάρχη Πελοποννήσου Π. Νίκα
Ο Π. Νίκας τιμήθηκε για την σημαντική βοήθεια και συνδρομή του στην ολοκλήρωση
ή την ανακαίνιση σημαντικών κτηριακών έργων της Μητρόπολης Κορίνθου

Τον περιφερειάρχη Πελοποννήσου
Παναγιώτη Νίκα τίμησε ο μητροπολίτης
Κορίνθου Διονύσιος την Τετάρτη 29 Ιουνίου, μετά το πέρας της πολυαρχιερατικής θείας λειτουργίας στον καθεδρικό
ναό του Αγίου Παύλου, στην Κόρινθο,
με την οποία κορυφώθηκαν οι φετινές
εκδηλώσεις “Παύλεια 2022” προς τιμήν
του πολιούχου της Κορίνθου Αποστόλου Παύλου.
Συγκεκριμένα, μετά την θεία λειτουργία, ο μητροπολίτης Διονύσιος απένειμε
στον περιφερειάρχη Παναγιώτη Νίκα το
Ανώτερο Παράσημο της Μητρόπολης
Κορίνθου, Σικυώνος, Ζεμενού, Ταρσού
και Πολυφέγγους και συγκεκριμένα τον
χρυσό Μεγάλο Σταυρό Α΄ Τάξεως του

Αγίου Αποστόλου Παύλου, αναγορεύοντας παράλληλα τον Π. Νίκα σε Μεγάλο
Ευεργέτη της Μητρόπολης Κορίνθου.
Ο Π. Νίκας τιμήθηκε, όπως ανακοίνωσε ο ιεράρχης, για την σημαντική βοήθεια
και συνδρομή του στην ολοκλήρωση ή
την ανακαίνιση σημαντικών κτηριακών
έργων της Μητρόπολης Κορίνθου, καθώς και για την συνδρομή του στο πνευματικό της έργο με την έκδοση βιβλίων.

Από την πλευρά του, ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Π. Νίκας δήλωσε
ότι εκλαμβάνει την τιμή προς το πρόσωπό του ως “βράβευση συνολικά της τοπικής αυτοδιοίκησης από την Εκκλησία,
την τροφό και μάνα του Γένους”. Παράλληλα, ευχαρίστησε τον μητροπολίτη
Κορίνθου Διονύσιο, εκφράζοντας χαρά,
ικανοποίηση, αλλά και εκτίμηση για την
εν λόγω βράβευση.

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Οικονομία
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Το e-Επιμελητήριο Κορινθίας άνοιξε
τις πύλες του και σας εξυπηρετεί!
Εξυπηρέτηση σε ελάχιστο χρόνο και χωρίς ταλαιπωρία

Το e-Επιμελητήριο είναι μια αναβαθμισμένη ψηφιακή υπηρεσία του
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ που προσφέρει άμεσους τρόπους για την online
εξυπηρέτηση σας! Mε τους κωδικούς
ΓΕΜΗ της επιχείρησης ή των κωδικών
TAXIS (για τα φυσικά πρόσωπα), μπορείτε να πραγματοποιείτε σε ελάχιστο
χρόνο όλες τις αναγκαίες διαδικασίες,
από την άνεση του γραφείου σας!

Τι μπορείτε να κάνετε με το
e-επιμελητήριο
• Πληρωμή συνδρομής του Επιμελητηρίου με τη χρήση πιστωτικής ή προπληρωμένης κάρτας, ή με την έκδοση
ταυτότητας ηλεκτρονικής πληρωμής
για συναλλαγή μέσω e-Banking
• Έκδοση Πιστοποιητικού Ταμειακής
Ενημερότητας
• Έκδοση Πιστοποιητικού Εγγραφής
(κυρίως για Διαγωνισμούς, Τράπε-

ζες, Εμπορικά θέματα κλπ)
• Έκδοση Ξενόγλωσσου Πιστοποιητικού Εγγραφής
• Έκδοση Πιστοποιητικού Καταγωγής
• Θεώρηση Εξαγωγικών Εγγράφων
• Έλεγχος ακρίβειας των στοιχείων της
επιχείρησης που διατηρούνται στο
Μητρώο του Επιμελητηρίου

• Τροποποίηση μη κρίσιμων στοιχείων
της επιχείρησης (τηλέφωνο επιχείρησης, email επιχείρησης, email λογιστή)
• Έκδοση Ιστορικού Πιστοποιητικού
Μέλους (κυρίως για ΕΦΚΑ, Συνταξιοδότηση κλπ)
Τα ηλεκτρονικά πιστοποιητικά που

εκδίδονται από το e-Επιμελητήριο, συνοδεύονται από μοναδικό αριθμό αυθεντικοποίησης. Η εφαρμογή προσφέρει
δημόσια τη δυνατότητα Ελέγχου Γνησιότητας των Πιστοποιητικών, τακτική που
ακολουθείται γενικά από δημόσιους φορείς για ευαίσθητα ηλεκτρονικά έγγραφα.
Το Επιμελητήριο Κορινθίας έχει λάβει
όλα τα απαραίτητα μέτρα για την τήρηση
του απορρήτου των πληροφοριών που
αφορούν τα μέλη του, σύμφωνα με τις
σχετικές διατάξεις του Ελληνικού δικαίου για την προστασία του ατόμου από
τη διαχείριση δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα. Τα διαθέσιμα είδη των πιστοποιητικών τα οποία θα μπορείτε να
προμηθευτείτε online και γενικότερα οι
προσφερόμενες υπηρεσίες του e-Επιμελητηρίου, συνεχώς θα εμπλουτίζονται και θα αναβαθμίζονται.
Ανακαλύψτε το e-επιμελητήριο στο
www.korinthiacc.gr.

Στα ύψη ο πληθωρισμός - Σε ασφυξία τα νοικοκυριά
Mε «σπασμένα φρένα» κινείται ο πληθωρισμός στη
χώρα μας, διαψεύδοντας όλους όσοι προέβλεπαν ότι
θα ξεκινούσε να αποκλιμακώνεται από τον Ιούνιο. Αντιθέτως, ο πληθωρισμός φαίνεται να διαμορφώνεται σε
ακόμα πιο υψηλά επίπεδα και να αποκτά πιο επίμονα
χαρακτηριστικά, καθώς το αυξημένο ενεργειακό και
διατροφικό κόστος διαχέεται παντού, αποτελώντας
έναν από τους μεγαλύτερους κινδύνους για την ελληνική οικονομία.
H κατά 12% άνοδος του εναρμονισμένου δείκτη που
ανακοίνωσε η Eurostat παραπέμπει σε έναν εθνικό
δείκτη τιμών καταναλωτή -που θα ανακοινωθεί την
προσεχή εβδομάδα- πέριξ του 13%. Σύμφωνα με την
Ελληνική Στατιστική Αρχή, ο πληθωρισμός είχε διαμορφωθεί τον περασμένο Μάιο στο 11,3%.
Στην αγορά οι επιχειρήσεις έχουν έτοιμους νέους
τιμοκαταλόγους με αυξήσεις σε ορισμένες περιπτώσεις έως και 20% σε πολλά βασικά είδη διατροφής, όπως είναι το γάλα, τα κρέατα, τα αυγά, τα
φρέσκα λαχανικά και φρούτα, αλλά και τα δημητριακά, το αλεύρι και τα βρώσιμα έλαια, που θα επιβαρύνουν ακόμα περισσότερο του καλάθι του νοικοκυριού.
Εγχώριοι και διεθνείς αναλυτές προειδοποιούν για
επανάληψη του σκηνικού της δεκαετίας του 1980 όσον
αφορά τον καλπασμό των τιμών και τη διάχυση της
ακρίβειας σε όλο το φάσμα της παραγωγής.

Καμπανάκι από το ΚΕΠΕ
Σύμφωνα με το ΚΕΠΕ, ο πληθωρισμός αποτελεί έναν
από τους τρεις κινδύνους που απειλούν την οικονομία.
Όπως αναφέρει, «όσο περισσότερο διαρκεί ο πόλεμος,
τόσο περισσότερο θα αυξάνεται ο πληθωρισμός. Και όσο
περισσότερο παραμένει ο πληθωρισμός, τόσο περισσότερο θα ροκανίζει το εισόδημα των νοικοκυριών, θα χτυπάει ιδιαίτερα τους μισθωτούς και συνταξιούχους και θα
δίνει τη δυνατότητα σε κερδοσκόπους να θησαυρίζουν σε
βάρος του κοινωνικού συνόλου».

Ο πληθωρισμός δεν έχει την ίδια επίδραση σε όλα τα
νοικοκυριά, ούτε είναι ίδιος. Σύμφωνα με εκτιμήσεις του
ΚΕΠΕ, τα νοικοκυριά που βρίσκονται χαμηλότερα στην
εισοδηματική ή καταναλωτική κατανομή κατά κανόνα
αντιμετωπίζουν υψηλότερο πληθωρισμό από τα νοικοκυριά που βρίσκονται στα υψηλότερα δεκατημόρια.
Φαίνεται λοιπόν ότι τα φτωχά νοικοκυριά αντιμετωπίζουν συστηματικά επιβαρύνσεις πληθωρισμού, οι
οποίες είναι μεγαλύτερες στα χρόνια της οικονομικής
ύφεσης αλλά και στα χρόνια της πανδημίας.
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ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΉ ΣΤΈΓΗ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΎ:

Έλαμψε και πάλι το Διεθνές Φεστιβάλ "Ελένη Λιμιάτη"
Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία μετά από δύο χρόνια "σιωπής"
λόγω πανδημίας την Παρασκευή 1 και το Σάββατο 2 Ιουλίου στο Ζευγολατιό

Το Διεθνές Φεστιβάλ Χορού και Μουσικής «Ελένη Λιμιάτη» πραγματοποιήθηκε από την Πνευματική Στέγη Ζευγολατιού με ιδιαίτερη επιτυχία την
Παρασκευή 1 Ιουλίου και το Σάββατο 2 Ιουλίου στο
προαύλιο του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ζευγολατιού,
μετά από δύο χρόνια «σιωπής» λόγω της πανδημίας.
Την πρώτη μέρα στο Φεστιβάλ παρουσιάστηκαν
χορευτικά από: τα Τμήματα Μπαλέτου Πνευματικής
Στέγης «Ο Χορός των Λουλουδιών», το Πολιτιστικό

Κέντρο «Ο Καύκασος», φιλοξενούμενα τμήματα χορού από την Γεωργία, την Σχολή Κλασικού και Σύγχρονου Χορού «Χριστίνα Βήχου – Βαλιμήτη» από
το Amalgama Dance school της Μαρίας Αθανασιάδου, από το Γυμναστήριο Ρυθμός της Αδαμαντίας
Χριστοδούλου, από τη Σχολή Belly dance team της
Ελένης Καλυβιτη.
Το Σάββατο 2 Ιουλίου παρουσιάστηκαν ηπειρώτικοι χοροί από το παιδικό τμήμα της Πνευματικής

Στέγης Ζευγολατιού, χοροί της Μακεδονίας από το
Τμήμα Ενηλίκων του Συλλόγου καθώς και χορευτικά από τον Όμιλο Δράσεων και Πολιτισμού «Χορονός» της Λιβαδειάς, αλλά και από την Βουλγαρία και
Λετονία.
Η βραδιά έκλεισε με ένα νοσταλγικό πέρασμα από
την Μικρά Ασία του τμήματος Ενηλίκων του Συλλόγου, αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις σε όλους
όσοι την παρακολούθησαν!

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Πολιτισμός - Εκδηλώσεις
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Πολιτιστικός και Λαογραφικός Σύλλογος Βόχας:

Μια συγκλονιστική βραδιά,
ταξίδι στην ιστορία της Βόχας

“ΕΙΜΑΣΤΕ. Της Μνήμης κεντρίσματα, του Χρόνου γυρίσματα”, ήταν ο τίτλος
του 22ου Πολυθεματικού Φεστιβάλ που παρουσιάστηκε το Σάββατο 25 Ιουνίου 2022

Μια μοναδική βραδιά, μια ξεχωριστή
παράσταση, γεμάτη μύθους, θρύλους,
ιστορίες, τραγούδια, μουσικές και πολύ
χορό είχαν την ευκαιρία να ζήσουν
όσοι βρέθηκαν το βράδυ του Σαββάτου
25 Ιουνίου στο προαύλιο του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ζευγολατιού.
Το Πολυθεματικό Φεστιβάλ «ΕΙΜΑΣΤΕ. Της Μνήμης κεντρίσματα. Του
Χρόνου γυρίσματα» του Πολιτιστικού
και Λαογραφικού Συλλόγου Βόχας
πέρασε στην ιστορία, αφήνοντας πίσω
του μυριάδες συναισθήματα χαράς,
συγκίνησης και ικανοποίησης.
Τα παιδιά, οι εκπαιδευτικοί και τα
μέλη από όλα τα τμήματα του δραστήριου συλλόγου παρουσίασαν μέσα από
τον χορό, τη μουσική, το τραγούδι, τα
εικαστικά και την αφήγηση μια διαδρομή στην ιστορία της Βόχας από την απώτερη αρχαιότητα έως και σήμερα.
Με το πέρας της όμορφης βραδιάς ο
σύλλογος εξέδωσε ανακοίνωση στην
οποία ανέφερε:
«Οφείλουμε θερμές ευχαριστίες σε
όλα τα παιδιά και τους γονείς που ανταποκρίθηκαν με θέρμη και στην φετινή
εκδήλωσή μας και έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό. Επίσης, ευχαριστίες
οφείλουμε στον δάσκαλο κλασικής
κιθάρας Κωνσταντίνο Ρίσκα για την
υπέροχη δουλειά που κάνει με τα παιδιά μας, την δασκάλα εικαστικών Γιάννα
Μαστροπέρρου τόσο για το θαυμάσιο
έργο που παράγει στα Τμήματα Εικαστικών του συλλόγου μας όσο και για την
φιλοτέχνηση του υπέροχου σκηνικού
μας. Επίσης, στην Γωγώ Χονδρογιωργάκη και τον Νίκο Γεωργουσάκη που
στήριξαν και στηρίζουν με την παρουσία
τους και το δυναμικό της μουσικής σχολής τους τον Σύλλογό μας. Ακόμη, στους
δύο αφηγητές μας Παναγιώτα Μπλάνου
και Χρήστο Βαλασόπουλο που απέδωσαν πολύ όμορφα τα κείμενα της παρά-

στασης.
Τέλος, πόσα ευχαριστώ να πει κανείς
στην Κατερίνα Παπανικολάου που επί
20 χρόνια υπηρέτησε τον σύλλογό μας
ως δασκάλα, παιδαγωγός, χορογράφος
ως μια ψυχή αφιερωμένη στο έργο της.
Η Κατερίνα μπορεί να αλλάζει επαγγελματική ενασχόληση, όμως θα παραμείνει κοντά στον σύλλογό μας ως ενεργό
μέλος και συμμετέχουσα στο ΔΣ. Από
1ης Ιουλίου μια νέα συνεργασία ανοίγει
για τον σύλλογό μας με την καταξιωμένη καθηγήτρια χορού Μαίρη Μίχου, η
οποία θα αναλάβει τα παραδοσιακά χο-

ρευτικά μας τμήματα, η Στέβη Λέκκα
που θα αναλάβει τα σύγχρονα και μοντέρνα τμήματα χορού, αλλά και άλλους
δασκάλους, αλλαγές στο πρόγραμμα και
εκπλήξεις που θα ανακοινωθούν εν καιρώ!
Την εκδήλωσή μας τίμησαν με την
παρουσία τους και τους ευχαριστούμε,
οι:
Αθηνά Κόρκα, αντιπεριφερειάρχης
Κορινθίας, Μαρία Θελερίτη και Γιώργος Τσόγκας πρώην βουλευτές Κορινθίας, το μέλος της Κεντρικής Πολιτικής
Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Δημή-

τρης Αγγελόπουλος, ο πρόεδρος του
Δημοτικού Συμβουλίου Βέλου-Βόχας
Βασίλης Τρωγάδης, ο αντιδήμαρχος
Πολιτισμού Νίκος Ρόζος, η πρόεδρος
του ΝΠΔΔ «Ανέλιξη» Μαρία Καλλίρη,
ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης Θανάσης Μανάβης, ο πρόεδρος της Κοινότητας Ζευγολατιού Γιάννης Παπαδημητρίου, δημοτικοί σύμβουλοι Κώστας
Τριανταφύλλου, Μαρία Δημητρίου, Νίκος Ραχανιώτης, οι πρόεδροι του Παμβοχαϊκού Παναγιώτης Δαληβίγκας, της
Φιλαρμονικής Ζευγολατιού Θεόδωρος
Τάτσιος, της Πνευματικής Στέγης Μαργαρίτα Λιμιάτη, της Νέας Διάπλασης
Μπολατίου Μπάμπης Ανδρικόπουλος,
η Νατάσα Μπουσιάκου μέλος του ΔΣ
του Πολιτιστικού Συλλόγου Κρηνών καθώς και πλήθος κόσμου που υπερέβη
κάθε πρόβλεψη.
Θα ήταν μεγάλη παράλειψη να μην
ευχαριστήσουμε κι από εδώ το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού για την
επί τρία συνεχή έτη υποστήριξή του και
αιγίδα του, την Περιφέρεια Πελοποννήσου για την αμέριστη στήριξή της, τον
Δήμο Βέλου-Βόχας, το ΝΠΔΔ Ανέλιξη
και φυσικά όλους τους χορηγούς μας
που στήριξαν και στηρίζουν το έργο μας
και την πολιτιστική παραγωγή στον τόπο
μας.
Ανανεώνουμε το ραντεβού μας», καταλήγει η ανακοίνωση του Συλλόγου,
«για το τέλος Αυγούστου και το μεγάλο
αφιέρωμα που προετοιμάζουμε μαζί με
την Πνευματική Στέγη Ζευγολατιού και
το Αριστοτέλειο Εκπαιδευτήριο για την
Μικρασιατική Καταστροφή. Πρόκειται
για μια συνεργατική παραγωγή για την
θλιβερή επέτειο των 100 ετών από την
συντριβή του Ελληνισμού της καθ’ ημάς
Ανατολής, τα στοιχεία της οποίας θα
ανακοινωθούν μέσα στο καλοκαίρι.
Μείνετε συντονισμένοι, λοιπόν! Σας
ευχαριστούμε πολύ και πάλι!!!».
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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

ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΚΟ

ΙΑΤΡΕΙΟ

Βλάσιος Ιωαν. Μπάρτζης
Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος
Ενηλίκων και Παίδων

| Μικροωτοσκόπηση. | Ακοοµετρία (τονική - οµιλητική),
τυµπανοµετρία, ακουστικό αντανακλαστικό,
έλεγχος ευσταχιανής σάλπιγγας
| Λειτουργική εξέταση οπισθίου λαβυρίνθου
- Αντιµετώπιση ιλίγγου θέσεως
| Ενδοσκοπικός έλεγχος ώτων, ρινός,
φάρυγγα, λάρυγγα µε εύκαµπτα & άκαµπτα
ενδοσκόπια - Video καταγραφή δεδοµένων
Κλεισθένους 43 Κιάτο, τηλ.: 27420 26486, κιν.: 6932 391104
e-mail: bartzisv@gmail.com

GRAPHIC DESIGN STUDIO
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Καθηµερινά: 9.00-13.30 / 18.00-21.00 (πλην απογεύµατος Τετάρτης), Σάββατο: 9.30-13.00

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Ιστορικά - Βιβλίο
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Στυμφαλία, 2 Ιουλίου 1944:
Η Μάχη της Σοδειάς

Η κρίσιμη μάχη για την παραγωγή της Στυμφαλίας – Οι Γερμανοί ήθελαν να κάψουν τον κάμπο και
να καταστρέψουν όση παραγωγή δεν μπορούσαν να πάρουν – Αντί αυτού υπέστησαν βαριά ήττα

Σ

τη διάρκεια της Γερμανικής
Κατοχής πολλές ήταν οι μάχες που έδωσαν οι Έλληνες
για την προάσπιση του τόπου
τους από τους κατακτητές. Πολλές
από αυτές είχαν θετική έκβαση και
συνέβαλαν άλλες λιγότερο και άλλες
περισσότερο στην συντριβή του φασισμού αλλά και την απελευθέρωση
της πατρίδας μας.
Μια μάχη κρίσιμη και καθοριστική ακόμη και για την επιβίωση του
πληθυσμού ήταν αυτή της Στυμφαλίας, που έγινε σαν σήμερα 2 Ιουλίου
1944. Πριν από 76 χρόνια, λοιπόν, το
ηρωικό 6ο Σύνταγμα του ΕΛΑΣ Αργολιδοκορινθίας, προστάτεψε τη σοδειά
και κατάφερε συντριπτική νίκη έναντι
των Γερμανών και των Ταγματασφαλιτών.

Το ιστορικό της μάχης
Από τις 23 Ιουνίου 1944 γερμανικό
τάγμα με δύναμη 800 περίπου ανδρών είχε κινηθεί από την Κόρινθο
προς την πεδιάδα της Στυμφαλίας για
να κάψει τα σιτηρά όλης της ορεινής
περιοχής και να δυσχεράνει έτσι τον
εφοδιασμό του πληθυσμού και του
6ου Συντάγματος του ΕΛΑΣ που δρούσε εκεί.
Διοικητής στο 6ο Σύνταγμα ΕΛΑΣ
ήταν ο Εμμανουήλ Βαζαίος ένας διακεκριμένος αξιωματικός του Ελληνικού Στρατού, ο οποίος είχε τιμηθεί
με αριστείο ανδρείας το 1941 για τις
διοικητικές ικανότητές του και την αυτοθυσία του.
Πληροφορούμενος τα σχέδια των
Γερμανών στα τέλη Ιουνίου 1944 ο
Βαζαίος έστειλε αμέσως δυνάμεις

στην περιοχή, ενώ συνέχισε να παρακολουθεί προσεκτικά τις κινήσεις των
Γερμανών.
Εν τω μεταξύ οι Γερμανοί έφτασαν
στη Νεμέα όπου ενώθηκαν με έναν
λόχο ταγματασφαλιτών και στις 29 Ιουνίου ολόκληρη η εχθρική δύναμη περίπου 1000 άνδρες, κινήθηκε από τη

Νεμέα σε τρεις φάλαγγες προς Μάζι,
Πλατάνι και Ψάρι καταλαμβάνοντας
κατάλληλες θέσεις.
Ξημερώματα της 1ης Ιουλίου εγκατέστησε κοντά στο Ψάρι φυλάκιο δύναμης 32 ανδρών με τον ασύρματο
για σύνδεση με την διοίκηση της Μεραρχίας που βρισκόταν στην Κόρινθο.

■ Ο Εμμανουήλ
Βαζαίος
(«Καπετάν
Βαζαίος») σε
νεαρότερη
ηλικία

Την ίδια στιγμή από την πλευρά των
Ελλήνων και του ΕΛΑΣ δίνεται εντολή
στον διμοιρίτη του 7ου Λόχου Αναστάση Πυργάκη να εξουδετερώσει
το φυλάκιο. Τελικά, μετά από σκληρή
μάχη πέφτει στα χέρια των Ελλήνων,
μαζί με πολλά λάφυρα. Οι Γερμανοί σε
απώλειες είχαν 16 σκοτωμένους και
16 αιχμαλώτους, ενώ η Διμοιρία έχασε 3 Ελασίτες.
Ήταν η αρχή της περίλαμπρης και
νικηφόρας μάχης της Στυμφαλίας
η οποία κορυφώθηκε σαν σήμερα, 2
Ιουλίου και ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα στις 3 του Ιούλη με μεγάλες
απώλειες από μέρους του εχθρού.

ΓΥΡΙΣΤΕ ΣΕΛΙΔΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΜΑΡΜΑΡΩΝ

Mάρµαρα • γρανίτες
φυσικά πετρώµατα

Μουσών 14,
Βέλο Κορινθίας
replayctt@gmail.com

ΧΡΗΣΤΟΣ
ΘΑΝΑΣΕΝΑΡΗΣ
% 2742 033260
6945 435411
6947 099281
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Η κύρια σύγκρουση
Από το απόγευμα της 1ης Ιουλίου
είχαν γίνει κινήσεις προπαρασκευής
από το 6ο Σύνταγμα του ΕΛΑΣ που η
πρόθεσή του ήταν να δημιουργήσει
έναν κλοιό γύρω από τον εχθρό και να
διακόψει κάθε επικοινωνία του με τη
διοίκηση της χιτλερικής 117 Μεραρχίας Κυνηγών. Όπως είδαμε παραπάνω
αυτό επετεύχθη με την κατάληψη του
φυλακίου και του εκεί εγκατεστημένου
ασυρμάτου.
Στις 7 το πρωί της 2ας Ιουλίου 1944
ο εχθρός αντιλήφθηκε ότι είχε κυκλωθεί από παντού και ότι δεν διέθετε
καμία δυνατότητα επικοινωνίας με το
κέντρο του στην Κόρινθο. Συγκέντρωσε λοιπόν τις δυνάμεις του ανατολικά
του χωριού Καλιάνοι και σε δύο φάλαγγες κινήθηκε προς τις κατευθύνσεις Χάνια-Μπάσι-Λαύκα και Σούρι
– Λαύκα.
Ωστόσο, εκεί καίριες θέσεις είχαν
πιάσει τα τμήματα του ΕΛΑΣ: Το τάγμα
του Ξενοφώντα, ο 5ος λόχος του Τάγματος Παπαγιάννη και στα υψώματα
Μπούζι – Μπάσι – Καστανιά η διοίκηση του Συντάγματος με τον συνταγματάρχη Βαζαίο και τον Καπετάν-Γρίβα
από την Ρούμελη. Όταν οι εμπροσθοφυλακές των δύο γερμανικών φαλάγγων πλησίασαν δέχτηκαν καταιγιστικά
πυρά. Οι Γερμανοί κυριολεκτικά θερίστηκαν.
Άλλοι έφυγαν προς το Σούλι όπου
τους περίμενε και τους χτύπησε αλύ-
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πητα ο Παπαγιάννης. Άλλοι συμπτύσσονται προς τα Κιόνια όπου σε ένα
μικρό χώρο περικυκλώθηκαν από τις
ελληνικές δυνάμεις. Έτρεχαν να σωθούν πανικόβλητοι. Πολλοί πνίγηκαν
στα αυλάκια της λίμνης όπου χώθηκαν για να κρυφθούν.
Μόνο 450 από τους κατακτητές
κατάφεραν να σωθούν όταν έπεσε
το σκοτάδι της νύχτας και διέφυγαν
χωρίς να γίνουν αντιληπτοί. Ωστόσο
άφησαν πίσω τους βαριές απώλειες:
420 νεκρούς από πυρά του ΕΛΑΣ ή
πνιγμένους στους βάλτους της λίμνης,
καθώς και 56 αιχμαλώτους. Επίσης
σκοτώθηκαν 15 και πιάστηκαν αιχμάλωτοι 5 ταγματασφαλίτες. Αντίστοιχα,
οι συνολικές απώλειες του ΕΛΑΣ ήταν
μόλις 16 νεκροί και 7 τραυματίες.
Επιπλέον, οι Έλληνες κατάφεραν
να αποκομίσουν αξιόλογα λάφυρα:
1 όλμο των 81 χιλιοστών, 1 βαρύ πυροβόλο των 20 χιλιοστών, 6 μυδράλια, 2 οπλοπολυβόλα, 120 τουφέκια, 1
ασύρματο πολλά πυρομαχικά και άλλα
υλικά.

Η αυτοθυσία των κατοίκων
Όπως αναφέρει ο ίδιος ο Εμμανουήλ Βαζαίος στο βιβλίο του για τη μάχη
της Στυμφαλίας, αξίζει να μνημονευθεί
και να επαινεθεί η στάση των κατοίκων. Όλες τις μέρες των επιχειρήσεων οι άνδρες αλώνιζαν τις νύχτες τις
θημωνιές και μετέφεραν τον καρπό σε
διάφορα κρυσφύγετα, ενώ οι γυναίκες

«ως άλλαι Σουλιώτισσαι» όπως γράφει ο συνταγματάρχης, τροφοδοτούσαν τους άνδρες του Συντάγματος του
ΕΛΑΣ κατά τις νύχτες, μεταφέροντας
στους ώμους τους τρόφιμα και νερό σε
μικρά βαρελάκια, πυρομαχικά και πάσης φύσεως υλικά και εφόδια.
Οι Γερμανοί επέστρεψαν με ενισχύσεις τις επόμενες μέρες και πυρπόλησαν μικρή ποσότητα των σιτηρών που
βρήκαν αλλά σπίτια, λίγα στο Καλλιάνι
και περισσότερα στο Ψάρι. Ωστόσο, οι
αντάρτες κατάφεραν να κρατήσουν τα
υψώματα του Ολίγυρτου και εμπόδισαν τους Γερμανούς να ανακάμψουν,
αναγκάζοντάς τους τελικά να επιστρέψουν στην Κόρινθο.
Η μάχη της Στυμφαλίας έληξε με

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

θρίαμβο για τους Έλληνες αφού οι
κατακτητές όχι μόνο δεν κάψανε τα
σπαρτά, αλλά όσοι σώθηκαν έφυγαν
σωστά ερείπια. Η μάχη της σοδειάς
κερδήθηκε και μια ακόμα νικηφόρα
μάχη που έδωσε ο ηρωικός ΕΛΑΣ πέρασε στις σελίδες της ιστορίας.
Έρευνα – Επιμέλεια – Κείμενα:
Γιώτα Χρ. Αθανασούλη
Πηγές:
• Αρχείο Εφημερίδων Εθνικής Βιβλιοθήκης
• Εμμανουήλ Βαζαίος, «Τα άγνωστα παρασκήνια της Εθνικής Αντιστάσεως εις την
Πελοπόννησον», Κόρινθος 1961
• Ηλία Παπαστεργιόπουλου, «Ο Μωρηάς
στα όπλα»(Εθνική Αντίσταση 1941-1944),
Έρευνα και Κριτική της Νεοελληνικής ιστορίας), εξάτομο, Αθήνα 1965-1980

ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ OPEL CORSA 1200cc του 2001
σε λογική τιμή. Τηλ. 6976684810
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

ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ
& ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ

BOX CENTER
Γ. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ - Ν. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΟΕ

ΠΩΛΗΣΗ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ
& ΕΙ∆ΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Ζευγολατιό Κορινθίας
τηλ: 27410 55151

Γλ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΟΥΒΙΤΑΚΗΣ

Ζευγολατιό
Κορινθίας

Άσσος
Κορινθίας

ΤΗΛ.:

ΤΗΛ.:

27410 56566

27410 89117

∆ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΕΙ

Κιν.: 6944 243418 & 6937 114763

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν
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ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΊΑΣΗ

Γράφει η ΛΙΤΣΑ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ
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ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ
Το να θυμάσαι το παρελθόν, μακρινό, σαν
ένα όνειρο, είναι συχνό φαινόμενο.
Το να ξυπνούν μνήμες, που δε θυμάσαι
αν έχεις, από τόπους, πρόσωπα, επιθυμίες,
ελπίδες, ζώα και αντικείμενα, σαν σε όνειρο,
τότε ζεις το όνειρό σου…
Το να ονειρεύεσαι όμως το μέλλον έχοντας μέσα σου τις θύμησες και τις διδαχές
του παρελθόντος, είναι καθήκον, είναι δρόμος μπροστά, είναι σκοπός ζωής…
Αυτές και άλλες περιπλανήσεις της ψυχής, του νου, της καρδιάς, σ’ έναν μαγικό
κόσμο συναντάμε όταν ονειρευόμαστε…
Όνειρο ή ονείρεμα χαρακτηρίζουμε οτιδήποτε ωραίο. Όσο υπάρχει ζωή, υπάρχουν
όνειρα, γιατί ζωή χωρίς όνειρα, δεν είναι
ζωή… Όσοι δεν ονειρεύονται, ουσιαστικά δε
ζουν… Ρεύμα είναι η κίνηση, η έντονη ροή,
το αυλάκωμα στο έδαφος, όπου μέσα ρέει
νερό. Τα «ΟνειΡεύματα» είναι ένα σπονδυλωτό ΟνειροΜυθιστόρημα, που ταξιδεύει
σε ζωντανά όνειρα και φιλοδοξεί να ενεργοποιήσει τα ωραία συναισθήματα και τις αξίες
καθενός μας. Είναι ένας ΛίΒας από λέξεις,
νότες, διηγήσεις, που πυροδοτεί ονειρικά
σαν τον ομώνυμο θερμό άνεμο τον όμορφο
κόσμο των συναισθημάτων…
Γιατί:
«Είμαστε από την ύλη, που είναι φτιαγμένα τα όνειρα»
Ουίλιαμ Σαίξπηρ

Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΜΑΣ
Είναι ένα βιβλίο για το οποίο ειλικρινά
δεν χρειάζεται να πούμε πολλά. Μιλάει το
ίδιο στο μυαλό και στην καρδιά. Σε αυτούς
τους ζοφερούς καιρούς που ζούμε αποτελεί ένα εξαιρετικό καταφύγιο. Το μαρτυράει
άλλωστε και ο τίτλος: ΟΝΕΙΡΕΥΜΑΤΑ. Μια
συλλογή διηγημάτων και ποιημάτων, σκέτο βάλσαμο. Σε μια τόσο στείρα εποχή από
συναίσθημα και όνειρα. Και τώρα μάλιστα,
την εποχή του εγκλεισμού μας, ένας λόγος
παραπάνω να αναζητήσουμε τρόπους να
λειάνουμε τα όποια αρνητικά συναισθήματα και να αρχίσουμε να βλέπουμε τα θετικά
πράγματα που υπάρχουν γύρω μας. Βοηθούν πολύ να αντιμετωπίσουμε την κόπωση, τη ψυχική ταλαιπωρία και την διαρκή
ανησυχία. Όλοι μας έχουμε στερηθεί πάρα
πολλά, την οικογένειά μας, με την ευρύτερη
έννοια, τους φίλους μας, τις εκδηλώσεις τέχνης και πολιτισμού, την ψυχαγωγία, τα ταξίδια και ό,τι μας κάνει χαρούμενους κάτω
από κανονικές συνθήκες. Και δεν χρειάζεται
όλη την ημέρα να είμαστε μπροστά στην τηλεόραση και στον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή.
Πρέπει να βρούμε διακαώς το αντίδοτο που είναι η θετική σκέψη, η ελπίδα και η αισιοδοξία, να ξεκινήσουμε
και να κάνουμε και πάλι ΟΝΕΙΡΑ βρε
αδερφέ! Και γιατί όχι, να τα κυνηγήσουμε, να πραγματοποιηθούν. Με την
τέχνη των συναισθημάτων μπορούμε
και ξεπλένουμε τον κόσμο από την
αρνητικότητα και την ζοφερότητα.
Ένα τέτοιο βιβλίο βοηθάει να ζεσταθεί το είναι μας, που τόσο καιρό κρυώνει συνεχώς, και να ξαναβρούμε σιγά
σιγά τη χαρά!
Δεν θα πω περισσότερα. Τολμήστε
να ασχοληθείτε με αυτό το βιβλίο. Γιατί όλοι μας, το χρωστάμε στον εαυτό
μας!.
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Ο Βασίλης Παπακώστας γεννήθηκε στην Αθήνα
το 1946. Αποφοίτησε από το Οικονομικό Τμήμα της
ΑΣΟΕΕ το 1972 και από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών το 1977. Άσκησε τη δικηγορία έως
το 1983, οπότε, κατόπιν εξετάσεων, διορίστηκε ως
Ειρηνοδίκης. Κατά τα φοιτητικά του χρόνια απασχολήθηκε επαγγελματικά με τη μουσική και τη στιχουργία.
Το 2014 κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Λεξίτυπον η
ποιητική συλλογή του με τίτλο Αποσπάσματα (Συνείδησης – Αυτογνωσίας – Ελπίδας). Το 2015 από τον ίδιο
εκδοτικό οίκο κυκλοφόρησε η ποιητική του συλλογή
με τίτλο Σκιρτήματα (Αγάπης – Ομορφιάς – Προσπάθειας). Ο πρώτος τόμος του βιογραφικού μυθιστορήματος με τίτλο Αναζητώντας Φως κυκλοφόρησε σε
πρώτη αυτοέκδοση το 2016 και σε δεύτερη έκδοση
το 2018 από τον εκδοτικό οίκο Ανάτυπο. Αυτός είναι
ο δεύτερος τόμος.
Η Λίτσα (Σταυρούλα) Καποπούλου γεννήθηκε
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στην Αθήνα. Αποφοίτησε από το Α’ Εξατάξιο Γυμνάσιο Θηλέων Βόλου. Πτυχιούχος
Νομικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α. και Δημοσιογραφίας. Υπηρέτησε την Θέμιδα ως Δικηγόρος
και Δικαστική Λειτουργός. Αντιπρόεδρος
Σ.Φ.Ο.Π. και Ταμίας Κ.Ε.Λ.Δ. Έργα της:
2013: Πνοή» – ‘Όταν χτυπά η καρδιά του
πεπρωμένου’, Μυθιστόρημα, εκδόσεις
«Δίαυλος». 2015: «Στο Βασίλειο της Μοίρας», Μυθιστόρημα, εκδόσεις «Ανάτυπο» με μουσικό
cd‘Λουλούδι της Ανατολής’ των Νικόλα Αδέσποτου
και Δημήτρη Μήλα. 2018: «Σενάρια στο θέατρο της
ζωής», Διηγήματα – Θεατρικά, εκδόσεις «Ανάτυπο»,
με qr code τρα- γούδια με σύνθεση, ενορχήστρωση,
ερμηνεία Βασίλη Παπακώστα και στίχους δικούς της.
2018: Συμμετείχε με αποσπάσματα έργων της στον
1ο Τόμο Ανθολογίου του Κ.ΕΛ.Δ. «Ποιητική Αδεία»,
εκδόσεις «Ανάτυπο». 2019: «Κοντά στον Ήλιο», Παραμύθι, εκδόσεις «Πνοή», εικονογράφηση Άννας
Τσιλιγκίρογλου-Φαχαντίδου, με qr code το τραγούδι
«Φεγγαροαστρούλης» σε μουσική, ενορχήστρωση,
ερμηνεία Βασίλη Παπακώστα και στίχους δικούς της.
Έλαβε Αριστείο Συλλόγου Λόγου, Μουσικής,Τέχνης
«Λίνος». 2020: «ΟνειΡεύματα», Μυθιστόρημα, εκδόσεις «Ελκυστής», που έγραψε με τον Βασίλη Παπακώστα, με qr code τραγούδια με σύνθεση, ενορχήστρωση, ερμηνεία Βασίλη Παπακώστα, Αλέξανδρου
Παπα- κώστα, Ηλία Παπακώστα και στίχους δικούς της
και του Δημήτρη Καπόπουλου.
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