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■■  σελ.  σελ.  55

ΧΡΙΣΤΟΣ ΔΗΜΑΣ

10,8 εκατ. ευρώ από 
το Υπ. Ανάπτυξης 
για την αναβάθµιση 
του Αστεροσκοπείου 
Κρυονερίου

ΔΗΜΟΣ ΒΈΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ: 
Χιλιάδες άτομα παρακολούθησαν 
το 1ο Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικής 
«Μίκης Θεοδωράκης»

Συγκίνηση και γλυκιές µελωδίες 
για τον Γιάννη Σπανό

■ σελ.  8 ■ σελ.  21

■ σελ.  19

Ο Σπύρος Σταματόπουλος 
επανέλαβε ότι οι Αποθήκες ΑΣΟ 
που μετατρέπονται σε χώρο 
πολιτισμού, θα φέρουν στο εξής 
το όνομα “ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΑΝΟΣ”, 
ως ύστατο φόρο τιμής 
στον μεγάλο συνθέτη

■ σελ.  5

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Καλοκαιριάτικα χωρίς 
Περιφερειακό Ιατρείο 
το Δερβένι!
 Γ. Ψυχογιός: Να ανακληθεί άμεσα  
η απαράδεκτη απόφαση για το κλειστό  
Ιατρείο Δερβενίου τον Αύγουστο. ■ σελ.  15
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Ούτε οι αχινοί 
δεν γλύτωσαν από 
την παράνομη αλιεία

Τ ην Τρίτη 2 Αυγούστου συνελήφθη 
ένας άνδρας από κλιμάκιο 

Γραφείου Ασφάλειας του Λιμεναρχείου 
Κορίνθου, ο οποίος διενεργούσε 
υποβρύχια ερασιτεχνική αλιεία με 
πιρούνα στην θαλάσσια περιοχή 
``Βαμβακιές`` έχοντας αλιεύσει 
συνολικά πεντακόσια τριάντα (530) άτομα 
αχινών, με ημερήσιο όριο τα είκοσι (20)  
άτομα, ανά αλιέα (άρθρο 7 Π.Δ. 65/2014 
ΦΕΚ Α΄ 108). Κατά του παραβάτη 
βεβαιώθηκαν παραβάσεις από το 
Λιμεναρχείο Κορίνθου προς επιβολή 
των προβλεπομένων διοικητικών 
κυρώσεων.
Τα καθ’ υπέρβαση αλιευθέντα 
άτομα αχινών κατασχέθηκαν και 
απορρίφθηκαν στην θάλασσα.  
Επίσης, στο πλαίσιο στοχευμένων 
ελέγχων κατά τις παράνομης αλιευτικής 
δραστηριότητας συνελήφθηκαν δύο 
άνδρες που ψάρευαν με ψαροντούφεκο 
και μπουκάλα. Το Λιμεναρχείο 
κατήσχεσε τον εξοπλισμό και επέβαλε τα 
πρόστιμα που αναλογούσαν.

ΣΤΑ ΓΡΗΓΟΡΑ
FUEL PASS 2: ΑΝOIΞΕ Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ
Σε λειτουργία είναι από την 1η Αυγούστου η πλατφόρμα 
μέσω του vouchers.gov.gr για το Fuel Pass 2. Πρόκειται 
για τη δεύτερη επιδότηση για τα καύσιμα αφορά τους 
μήνες Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο και οι δικαιούχοι 
θα έχουν ακριβώς έναν μήνα στη διάθεσή τους για να 
κάνουν την αίτηση. Η υποβολή λήγει την 1η/9/2022.

Δερβένι: 11χρονος πυροβόλησε με 
καραμπίνα την 9χρονη αδερφή του

Έ να απίστευτο περιστατικό συνέβη το βράδυ της 
Κυριακής σε χωριό κοντά στο Δερβένι Κορινθίας, όταν 

ένας 11χρονος πυροβόλησε πάνω στο παιχνίδι την 9χρονη 
αδελφή του...
 
Το χρονικό
 Το περιστατικό έγινε στις 7.30 το απόγευμα της Κυριακής 
σε χωράφι της περιοχής κοντά στο Δερβένι, όπου τα παιδιά 
βρίσκονταν υπό την εποπτεία της γιαγιάς τους.  Σύμφωνα με 
πληροφορίες του tempo24.news, κάποια στιγμή και ενώ τα 
παιδιά έπαιζαν, το 11χρονο αγόρι πήρε ένα κυνηγετικό όπλο 
που βρισκόταν στο χωράφι (πιθανόν σε αποθήκη) και το οποίο, 
σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ανήκει στον παππού 
του, με αποτέλεσμα να πυροβολήσει, προφανώς άθελά του και 
το κοριτσάκι να τραυματιστεί πολύ σοβαρά στο χέρι.
 Από τη στιγμή που έγινε γνωστό το περιστατικό 
κινητοποιήθηκαν άμεσα τόσο η Αστυνομία όσο και οι τοπικές 
υγειονομικές Αρχές.
 Το 9χρονο κοριτσάκι νοσηλεύεται στο Καραμανδάνειο, με 
πολύ σοβαρό τραύμα στο χέρι.  Ο πατέρας των δύο παιδιών 
συνελήφθη για παραμέληση ανηλίκων, αλλά με εντολή του 
εισαγγελέα αφέθηκε ελεύθερος.

Με το καλημέρα



ΣΚΆΝΆΡΕΤΕ ΚΆΙ ΜΆΘΕΤΕ 
ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΆ ΕΔΏ:Η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα στην Ευρώπη που πήρε την 

έγκριση της Ε. Ε. για το νέο ΕΣΠΆ 2021 - 2027, ύψους 26,2 δισ €. 
ΈΝΑ ΈΣΠΑ ΓΙΑ ΌΛΌΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΌΝ ΚΑΘΈΝΑ ΞΈΧΩΡΙΣΤΑ!

Aγγίζουμε 
την Ελλάδα 
που θέλουμε με 
το… καλημέρα! 
espa.gr
#ESPAmetokalimera
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Η σελίδα του Λέωντος...
Δ εν κολλάνε ένσημα οι νέοι εργα-

ζόμενοι για να βγάζουν περισσό-
τερα λεφτά, απεφάνθη ο πρωθυπουρ-
γός μας επιδεικνύοντας την υψηλή 
επίγνωση της πραγματικότητας και 
την εξαιρετική του ικανότητα ανάλυ-
σης των κοινωνικών προβλημάτων(!).
Εγώ όταν ήμουν νέος εργαζόμενος 
Κυριάκο και ένσημα δε μου βάζα-
νε πάντα και λεφτά παραπάνω δεν 
έπαιρνα και να μιλήσω δεν τόλμαγα.  
Αλλά μάλλον θα ήμουν εξαίρεση. 
Τι στο καλό δε μπορεί να κάνει λάθος 
κοτζάμ πρωθυπουργός!!!

Παρακολουθούσε η ΕΥΠ δημο-
σιογράφους κατόπιν αιτήματος 

ξένης μυστικής υπηρεσίας. Λογικό 
ακούγεται, συνάδελφοι είναι, οι εκα-
τέρωθεν εξυπηρετήσεις φανερώνουν 
υπηρεσιακή αλληλεγγύη. Το έχουμε 
δει και στις ταινίες του Τζέιμς Μπόντ 
άλλωστε.
Να υποθέσουμε ότι τις παρακολου-
θήσεις πολιτικών αρχηγών τις έκανε 
ξένη υπηρεσία ως ανταπόδοση της 
υποχρέωσης και εννοείται χωρίς τη  
γνώση και εμπλοκή της υπεύθυνης 
κυβέρνησης.
Άτακτα παιδιά αυτοί οι πράκτορες 
αλλά από ευγένεια σκίζουν!!!

Πολιτική συμφωνία για μείωση της 
κατανάλωσης φυσικού αερίου 

κατά 15% αποφασίστηκε στην Ε.Ε. 
Δηλαδή αν δεν υπήρχε η πολιτική συμ-
φωνία θα καταναλώναμε όσο θέλαμε; 
Τους Ρώσους τους ρώτησαν???

Δε θα πάρουνε οι συνταξιούχοι τα 
αναδρομικά που δικαιούνται, γιατί 

με τα λεφτά αυτά αγοράσαμε RAFALE 
απεφάνθη το Συμβούλιο της Επικρα-
τείας (ΣΤΕ).
Καμιά αντίρρηση κύριοι δικαστές 
αφού πρόκειται για εθνικό σκοπό και 
αν θέλετε δίνουμε και την υπόλοιπη 
σύνταξη. Μεγάλοι άνθρωποι είμαστε, 
με το ένα πόδι στον τάφο, τι τα θέλου-
με τα πολλά λεφτά.
Μια χάρη μόνο θα ήθελα. 
Αφού τα αεροπλάνα αγοράστηκαν με 
τα δικά μας χρήματα, δώστε μου σας 
παρακαλώ τη δυνατότητα να γινώ πι-
λότος για λίγο. Ξέρετε, στολή, κράνος, 
γυαλιά Ray-Ban κλπ. 
Νομίζω ότι το δικαιούμαι και υπόσχο-
μαι μαζί με την υπόλοιπη σύνταξη, 
που θα σας εκχωρήσω, να ξεχάσω ότι 
όταν δικάζατε για τις δικές σας συντά-
ξεις ούτε RAFALE υπολογίσατε ούτε 
τίποτα άλλο.
Αν συμφωνείτε παρακαλώ στείλτε μου 
μήνυμα στο inbox!!!

Αλλάξτε αυτοκίνητο και πάρτε ηλε-
κτρικό με επιδότηση. Αλλάξτε ψυ-

γείο, κουζίνα, αιρκοντίσιον  και πάρτε 
καινούργια που καίνε  λιγότερο και 
πάλι με επιδότηση, μας προτρέπει η 
καλή μας κυβέρνηση. Και όλα αυτά για 

να καταναλώνουμε λιγότερο ρεύμα, 
άρα και λιγότερο πετρέλαιο, λόγω του 
πολέμου κλπ κλπ.
Άντε να βαστήξει λίγο ακόμη ο πόλε-
μος και βλέπω να μας επιδοτούν αν 
αλλάξουμε σαλοτραπεζαρία και κρε-
βατοκάμαρα.
Έχει και τα καλά του ο πόλεμος, δε 
λέω!!!

Κοινές αξίες ενώνουν τους λαούς 
μας καθώς και η προσήλωση σε 

πανανθρώπινα ιδανικά, ειπώθηκε με 
τον αναγκαίο στόμφο από επίσημα 
χείλη κατά την επίσκεψη μεγαλο-πα-
ράγοντα εξ Αραβίας (και νυν καταζη-
τούμενου).
Επειδή η μόνη κοινή αξία που γνωρίζω 
να έχουμε ως λαοί είναι ο παραδοσια-
κός καφές, καλό είναι να μας εξηγήσει 
κάποιος αν πρόκειται για πλάκα ή τα 
εννοούσαμε, γιατί αρχίζω να ανησυ-
χώ!!!
Σημ : ο περί ου μεγαλο-παράγοντας, 
που υποδεχτήκαμε με τιμές και με 
νταούλια, μέχρι χθες ήταν ανεπιθύμη-
τος στην Ευρώπη λόγω ‘αντικανονικής 
συμπεριφοράς’(υπόθεση Κασόγκι, για 
όσους θυμούνται). Τελικά το χρήμα 
και ξεπλένετε και ξεπλένει τους ‘έχο-
ντες’!!!

Τώρα που επήλθε συμφωνία και 
απελευθερώθηκαν τα στάρια και 

τα καλαμπόκια της Ουκρανίας και δε 
θα πεινάσουμε μήπως είναι καιρός να 
κάνουμε κάτι και για τα πετρέλαια και 
το αέριο της Ρωσίας για να μην παγώ-
σουμε. Γιατί εντάξει θα έχουμε αλεύρι 
για ψωμί, αλλά φούρνο να το ψήσουμε 
γιοκ.
Μια ιδέα ρίχνω!!!

Στα μοναστήρια απαγορεύεται να 
μπαίνουν γυναίκες με παντελόνι,

Στο χρηματιστήριο απαγορεύεται να 
μπαίνουν ‘θαμώνες’ με άδειο πορτο-
φόλι,
Στα κ@λ@μπαρα απαγορεύεται να 
μπαίνουν πελάτες συνοδευόμενοι,
Στο προεδρικό μέγαρο απαγορεύεται 
να μπαίνουν  επισκέπτες με σαγιονά-
ρες.
Κάθε ναός και οι νόμοι του!!!

Χιλιάδες θαύματα πραγματοποιού-
νται σε γραφικό εκκλησάκι των 

Αθηνών, σύμφωνα με τον εφημέριο 
του ναού. Για παραπλάνηση και αγυρ-
τεία καταγγέλλει έτερος ιερωμένος 
τους διαφημιζόμενους θαυματοποι-
ούς.
Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, θαύμα 
είναι να σου κοπεί το χέρι και να ξανα-
φυτρώσει καινούργιο. 
Για τα υπόλοιπα δε χρειάζεται θεϊκή 
παρέμβαση, έχει προβλέψει η φύση.
Μην τρελαθούμε κιόλας!!!

Λ.Σ. (02/08/2022)

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

Σε ψηλό βουνό
Σε ψηλό βουνό, 

σε ριζιμιό χαράκι, 
κάθεται έν’ αϊτός.

Βρεμένος, χιονισμένος
ο καημένος και παρακαλεί.

Και παρακαλεί
τον ήλιο ν’ ανατείλει.

Ήλιε ανάτειλε ήλιε ανάτειλε.
Ήλιε λάμψε και δώσε

για να λιώσουνε
χιόνια από τα φτερά μου

και τα κρούσταλλα
από τ’ ακράνυχά μου.

Ήλιε ανάτειλε ήλιε ανάτειλε

Σε ψηλό βουνό
Σε ψηλό βουνό, 

σε ριζιμιό χαράκι, 
κάθεται μια ανεμογεννήτρια.

Βρεμένη, χιονισμένη
η καημένη και παρακαλεί.

Και παρακαλεί
τον άνεμο να δυναμώσει.
Φύσα αγέρι φύσα αγέρι.

Ήλιε λάμψε και δώσε
για να λιώσουνε

χιόνια από τις φτερωτές μου
και τα κρούσταλλα

από τ’ καλώδιά μου.
Φύσα αγέρι φύσα αγέρι.
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Τραγική η κατάσταση στο Νοσοκομείο Κορίνθου
Τι αναφέρουν οι γιατροί του νοσηλευτικού ιδρύματος σε ανακοίνωσή τους

«Με αφορμή το πρόσφατο Δελτίο Τύπου του Γραφείου 
Διοίκησης του Γενικού Νοσοκομείο Κορίνθου, αισθανό-
μαστε την υποχρέωση να σας ενημερώσουμε συνοπτικά 
για την τραγική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει το 
Νοσοκομείο μας», αναφέρουν οι γιατροί του Νοσοκο-
μείου Κορίνθου στην ανακοίνωσή τους και εξηγούν την 
κατάσταση: 

«Πιο συγκεκριμένα:
Α. Στην Παθολογική Κλινική απασχολούνται μόνο 

τρεις (3) Ειδικοί Παθολόγοι, μετά και την παραίτηση Επι-
μελήτριας Β’, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για αριθμό ασθε-
νών που συχνά υπερβαίνει τους 50-55 νοσηλευόμενους. 
Οι 3 Παθολόγοι συνεπικουρούνται από τον Δ/ντή του Κέ-
ντρου Υγείας Κιάτου, για περιορισμένο αριθμό εφημερι-
ών, ενώ σαφώς αναγκάζονται σε υπερβάλλοντα αριθμό 
εφημεριών μηνιαία.

Β. Στην Κλινική Covid-19, απασχολείται ένας (1) μόνο 
Ειδικός Πνευμονολόγος, ο οποίος έχει μετακινηθεί από 
Περιφερικό Ιατρείο στο οποίο θεωρητικά εργάζεται ως 
Υπόχρεος Υπηρεσίας Υπαίθρου (αγροτικό). Ο Ειδικός 
Πνευμονολόγος θα αποχωρήσει εντός του επόμενου 
3μήνου. 

Να σημειωθεί ότι σε ημέρες μη εφημερίας του Πνευ-
μονολόγου, ο μοναδικός Παθολόγος που εφημερεύει 
στην Παθολογική Κλινική είναι υπεύθυνος και για τους 
ασθενείς που νοσηλεύονται στην Κλινική Covid-19, συνε-
πικουρούμενος από έναν Ειδικευόμενο Ιατρό με εμπειρία 
λίγων μηνών.

Γ. Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ Covid-19) 
απασχολούνται δύο (2) μόνο Ιατροί, οι οποίοι πραγματο-
ποιούν 10-11(!) εφημερίες μηνιαία, ενώ συνεπικουρούν 
στις υπόλοιπες εφημερίες δύο (2) Καρδιολόγοι και τρεις 
(3) Αναισθησιολόγοι, οι οποίοι επίσης υπερβαίνουν τον 
νόμιμο αριθμό εφημεριών. 

Να σημειωθεί ότι τα τελευταία 2,5 χρόνια, μόνιμη Πνευ-
μονολόγος-Εντατικολόγος της ΜΕΘ έχει μετακινηθεί σε 
Νοσοκομείο των Αθηνών με απόφαση του Υπουργείου 
Υγείας.

Καθίσταται λοιπόν σαφές, ότι υπό τις παρούσες συν-
θήκες σοβαρής υποστελέχωσης ειδικών Εντατικολόγων, 
Πνευμονολόγων και Παθολόγων,  το Νοσοκομείο δεν 
έχει τη δυνατότητα ασφαλούς λειτουργίας Κλινικής και 
Μονάδας Covid-19.

Δ. Στην Χειρουργική Κλινική, απασχολούνται 
• Χειρουργός σε βαθμό Δ/ντή με μετακίνηση από το 

Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ).
• Χειρουργός που βρίσκεται σε διαδικασία συνταξι-

οδότησης.
• Χειρουργός που έχει αιτηθεί μετακίνησης σε Νο-

σοκομείο των Αθηνών.
• Δύο (2) θέσεις Χειρουργών που βρίσκονται σε δι-

αδικασία διορισμού.
Το αποτέλεσμα της σοβαρότατης υποστελέχωσης είναι 

κάποιες μέρες του μήνα, το Νοσοκομείο μας (Νομαρχια-
κό Νοσοκομείο μοναδικό στην περιοχή) να μην καλύπτε-
ται από Ειδικό Χειρουργό!

Ε. Στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) υπηρετεί 
μία (1) Καρδιολόγος, η οποία καλύπτει και εφημερίες στη 
ΜΕΘ και μία (1) Επικουρική Ορθοπεδικός. 

Το υπόλοιπο Ιατρικό προσωπικό αποτελείται από Ια-
τρούς Γενικής Ιατρικής που έχουν μετακινηθεί από Κέ-
ντρα Υγείας και Περιφερικά Ιατρεία του Νομού, με ό, τι 
αυτό συνεπάγεται στην παρεχόμενη πρωτοβάθμια φρο-
ντίδα υγείας στους ασθενείς του Νομού μας που απευθύ-
νονται ακριβώς σε αυτές τις αποκεντρωμένες δομές. 

Αλλά ακόμα και οι Ιατροί που έχουν μετακινηθεί από 
την περιφέρεια δεν επαρκούν για την κάλυψη των ανα-
γκών του Τμήματος, με αποτέλεσμα στο κάθε ΤΕΠ (Χει-

ρουργικό και Παθολογικό) να εφημερεύουν στην καλύτε-
ρη περίπτωση δύο (2) Ιατροί σε 24ωρη εφημερία.

Οι δύο (2) θέσεις Επικουρικών Ιατρών που προκηρύ-
χθηκαν στα ΤΕΠ, μετά από πολλούς μήνες αφότου είχαν 
εγκριθεί από την ΔΥΠΕ και μετά από διαμαρτυρίες μας 
που κοινοποιήθηκαν μέσω του Ιατρικού Συλλόγου του 
Νομού, αφορούν μονοετείς συμβάσεις(!).

Για την πλειοψηφία των υπόλοιπων θέσεων Επικουρι-
κών Ιατρών που ανακοινώνονται με χαρά από το Γραφείο 
Διοίκησης, δεν έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον από συναδέλ-
φους, εξαιτίας των συγκεκριμένων συνθηκών εργασίας.

Συνέπεια των συσσωρευμένων προβλημάτων λει-
τουργίας του Νοσοκομείου είναι και ότι την τελευταία 
2ετία έχουν αποχωρήσει περισσότεροι από είκοσι (20) 
συνάδερφοι Ειδικοί Ιατροί.

Ως Ιατροί του Νοσοκομείο Κορίνθου, σας βεβαιώνουμε 
ότι θα εξακολουθήσουμε να παρέχουμε στους ασθενείς 
– μόνιμους κατοίκους και επισκέπτες – του Νομού Κοριν-
θίας όσο το δυνατόν βέλτιστη φροντίδα υγείας, υπερβάλ-
λοντας εαυτούς και ξεπερνώντας συχνά τα ανθρώπινα 
όρια κόπωσης.

Ως Διοικούντες, παρακαλείσθε να περιορίσετε τις θρι-
αμβολογίες που βασίζονται σε ανακριβή στοιχεία και στό-
χο έχουν τον εντυπωσιασμό μέσω αποπροσανατολισμού 
των πολιτών και να προχωρήσετε σε άμεση στελέχωση 
του Νοσοκομείου μας με μεγάλο αριθμό ΜΟΝΙΜΟΥ Ια-
τρικού προσωπικού, ώστε να αποφευχθεί έστω και την 
τελευταία στιγμή η περαιτέρω εξαθλίωσή του.

Η προσωρινή Διοικούσα της Ένωσης Νοσοκομεια-
κών Ιατρών του Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου
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• 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

Μεγάλη ποικιλία από: 
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Always the sun
Παραλία Βραχατίου

Για μια κυβέρνηση που θα δίνει μάχες για τους 
πολλούς και όχι για τους λίγους και ισχυρούς

Γράφει ο Γιώργος Ψυχογιός*
από την Κυριακάτικη Kontranews

ΤΕΛΕΙΩΜΟ δεν έχει το «παροδικό» -όπως μας 
έλεγε ο αρμόδιος Υπουργός κύμα ακρίβειας. Τα ίδια 
τα νούμερα όμως τον διαψεύδουν, δεν αφήνουν κα-
νένα περιθώριο αμφισβήτησης. Δεν υπάρχει αρνη-
τικό ρεκόρ που να μην το έχει σπάσει η κυβέρνηση 
Μητσοτάκη, ιδιαίτερα σε ενέργεια και καύσιμα.

Τη Δευτέρα 18 Ιουλίου το Παρατηρητήριο Τιμών 
Καυσίμων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κατέταξε 
την Ελλάδα ως τη χώρα με την πιο ακριβή βενζίνη 
της Ευρώπης, τη στιγμή μάλιστα που έχει πολύ χα-
μηλότερους μισθούς από τις περισσότερες ευρωπα-
ϊκές χώρες, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat η 
χώρα «φιγουράρει» στις τελευταίες 10 θέσεις μαζί με 
τη Ρουμανία, την Τσεχία και τη Σλοβακία, ευτυχώς, 
ακόμη, μακριά από την τελευταία Βουλγαρία.

Ευημερούν οι αριθμοί και όχι οι άνθρωποι. Αυτό 
φαίνεται πως είναι ο στόχος της κυβέρνησης για το 
σύντομο χρονικό διάστημα που απομένει μέχρι τις 
επόμενες εκλογές, να δείξει μια καλή δημοσιονομική 
εικόνα. Αλλά ούτε κι αυτό φαίνεται πως θα επιτευ-
χθεί αν αναλογιστούμε τα νέα δεδομένα για το χρέος.

Όλοι θυμόμαστε το σόφισμα ότι μια μείωση του 
ειδικού φόρου κατανάλωσης θα ωφελούσε τους πιο 
πλούσιους. Ένας ισχυρισμός που αντιβαίνει σε κάθε 
λογική, καθώς η έμμεση φορολογία είναι αυτή που 
πάντα αδικεί τους οικονομικά ασθενέστερους.

Το κράτος όχι μόνο δεν αντιμετωπίζει την αισχρο-
κέρδεια ιδιωτών, αλλά βγάζει υπερκέρδη και το ίδιο 
από την αισχροκέρδεια αυτή. Η κυβέρνηση αρνού-
μενη να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, 
έφτασε να έχει υπερέσοδα 3,6 δισ. στο εξάμηνο. Σε 
μια προσπάθεια να κάμψει τις αντιδράσεις ο κος Μη-
τσοτάκης έδωσε ένα πενιχρό κουπόνι καυσίμου, το 
οποίο ήταν απλά μία ακόμη κοροϊδία.

Δεν είναι όμως μόνο τα καύσιμα κίνησης που έχει 
αφεθεί η αισχροκέρδεια να λειτουργεί ανενόχλητη. 
Τα υπερκέρδη των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργει-
ας για τους τελευταίους δώδεκα μήνες ανέρχονται σε 
2,2 δισ. ευρώ. Οι άδικες χρεώσεις και τα κέρδη των 
παραγωγών ΑΠΕ, που χρεώθηκαν στους καταναλω-
τές, αναμένεται να επιστραφούν ως επιδότηση μέσω 
του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης, εκτιμώνται σε 
2,45 δισ. ευρώ. Με ευθύνη της κυβέρνησης σχεδόν 
4,6 δισ. έκαναν φτερά από τις τσέπες των κατανα-
λωτών και βρέθηκαν σε αυτές των παραγωγών και 
κυρίως στα ταμεία της ΔΕΗ, που έχει τη μερίδα του 
λέοντος.

Με όλα αυτά ο ενεργειακός πληθωρισμός στη 
χώρα μας είναι στο 62% ενώ στην υπόλοιπη ΕΕ εί-
ναι στο 39%. Να γιατί η Κομισιόν λέει πως έχουμε τις 
μεγαλύτερες αυξήσεις στο ρεύμα για επιχειρήσεις 
και τις τρίτες μεγαλύτερες για τα νοικοκυριά σε όλη 

την Ευρώπη. Για χάρη της ιδιωτικοποιημένης ΔΕΗ, 
που πρέπει πάση θυσία να καταγράφει κέρδη για 
να έχουν μερίσματα οι ιδιώτες μέτοχοι, αλλά και για 
τους υπόλοιπους παίχτες τις αγοράς, που ως γλάστρα 
ποτίζονται μαζί με τον βασιλικό.

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη ακόμα κάνει αλχημεί-
ες για να είναι όσο το δυνατόν μικρότερο το ποσό 
από τα υπερκέρδη που θα φορολογήσει για να μην 
στεναχωρήσει τα συμφέροντα από τα οποία εξαρτά-
ται. Αφήνει τους παρόχους να χρεώνουν ανεξέλε-
γκτα νοικοκυριά και επιχειρήσεις και επιστρέφει 1 
ευρώ για κάθε 10. Όμως ο κόσμος πια το καταλα-
βαίνει. Το πολυδιαφημισμένο κουπόνι ενέργειας, το 
PowerPass, ήταν μια ακόμη επικοινωνιακή φανφά-
ρα. Από τα 4,2 εκατομμύρια νοικοκυριά, στα οποία 
υποσχόταν η κυβέρνηση επιδότηση, τελικά το 40% 
δεν έλαβε ούτε ένα ευρώ.

Λέει ο πρωθυπουργός ότι η ακρίβεια είναι αποτέ-
λεσμα διεθνών καταστάσεων για τις οποίες δεν μπο-
ρεί να κάνει κάτι η χώρα. Αυτή είναι η μισή αλήθεια. 
Η βασική ευθύνη της κυβέρνησης είναι να διαχει-
ρίζεται τα δύσκολα, να ασκεί πολιτική έχοντας κατά 
νου, πρώτα και κύρια, την ευημερία των πολλών και 
όχι τα κέρδη των λίγων. Αυτό έχουν κάνει στον έναν 
ή τον άλλο βαθμό όλες οι κυβερνήσεις της Ευρώπης 
και είναι οι ίδιοι οι αρχηγοί κρατών, που αρκετοί από 
αυτούς ανήκουν στην ίδια πολιτική ομάδα με τον κύ-
ριο Μητσοτάκη που τον διαψεύδουν με τον πιο κατη-
γορηματικό τρόπο, με τις πράξεις τους.

Αυτή η κυβέρνηση είναι ξεκάθαρα των λίγων και 
κάθε μέρα που περνάει ξηλώνει βασικά κοινωνικά 
δικαιώματα. Πρέπει να φύγει άμεσα και να έρθει μια 
κυβέρνηση που θα δίνει μάχες καθημερινές για μια 
κοινωνία που έχει περάσει πολύ δύσκολα, μέσα στις 
απανωτές κρίσεις.

* Ο κ. Γιώργος Ψυχογιός είναι Βουλευτής Κορινθί-
ας, Τομεάρχης Μεταναστευτικής Πολιτικής ΣΥΡΙΖΑ
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Χρ. Δήμας: 10,8 εκατ. € από το Υπ. Ανάπτυξης για 
την αναβάθμιση του Αστεροσκοπείου Κρυονερίου

Τ
ο Αστεροσκοπείο Κρυονερίου αναβαθμί-
ζεται ώστε να μετατραπεί στον μεγαλύτερο 
διαστημικό κόμβο στην Νοτιοανατολική Ευ-
ρώπη. Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επεν-

δύσεων, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, 
η Περιφέρεια Πελοποννήσου και το Αστεροσκοπείο 
Αθηνών ενώνουν τις δυνάμεις τους με κοινό στόχο 
την αναβάθμιση των υποδομών και την ακόμα μεγα-
λύτερη αξιοποίηση του επιστημονικού δυναμικού.

Στο πλαίσιο αυτό, το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων χρηματοδοτεί το Αστεροσκοπείο Κρυονερίου 
με 10,8 εκατομμύρια € από το Ταμείο Ανάκαμψης για 
την αγορά καινούριων ραντάρ, λέιζερ, ένα νέο υπερ-
σύγχρονο ρομποτικό τηλεσκόπιο και άλλο απαραίτητο 
εξοπλισμό. Παράλληλα, η Περιφέρεια Πελοποννήσου 
χρηματοδοτεί το Αστεροσκοπείο Κρυονερίου με 4,3 
εκατομμύρια € για κτιριακές υποδομές όπως το αμφι-
θέατρο, ο εκθεσιακός χώρος, γραφεία κ.ά. Η συνολική 
επένδυση στο Αστεροσκοπείο Κρυονερίου ξεπερνά τα 
15 εκατομμύρια €. Πρόκειται, όχι μόνο για την μεγα-
λύτερη επένδυση από συστάσεως της υποδομής του, 
αλλά και για την μεγαλύτερη επένδυση στην επιστημο-
νική έρευνα στην Κορινθία και την Πελοπόννησο. Σύμ-
φωνα με το χρονοδιάγραμμα, ο διαστημικός κόμβος 
υπολογίζεται να είναι πλήρως λειτουργικός και επιχει-
ρησιακός εντός του 2026.

Επίσης, θα πραγματοποιηθεί μεταφορά κρίσιμου 
εξοπλισμού υποδομών από την Πεντέλη στο Κρυονέρι 
και αγορά βασικού λογισμικού για το πρόγραμμα EU-
SST, ενώ θα γίνει και τοποθέτηση οπτικών ινών.

Το τηλεσκόπιο στο Αστεροσκοπείο Κρυονερίου έχει 
διάμετρο 1,2 μέτρα και οι ερευνητικές του υποδομές εί-
ναι σημαντικές τόσο για εθνικά ερευνητικά προγράμματα 
όσο και για διεθνή προγράμματα, καθώς ήδη αξιοποιεί-
ται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ESA).

Σήμερα πραγματοποιούνται σημαντικά ερευνητικά 
προγράμματα στις ερευνητικές υποδομές του Αστερο-

σκοπείου Κρυονερίου, με αιχμή του δόρατος τις συστη-
ματικές παρατηρήσεις των εκλάμψεων που προκαλού-
νται από προσκρούσεις μετεωροειδών και παραγόντων 
αντικειμένων στην επιφάνεια της σελήνης.

Μέσω του εγκατεστημένου ειδικού οργάνου παρα-
τήρησης, οι παρατηρήσεις αυτές παρέχουν χρήσιμες 
πληροφορίες για τις μάζες και τις διαστάσεις των προ-
σπιπτόντων αντικειμένων, τις θερμοκρασίες που ανα-
πτύσσονται κατά τις προσκρούσεις, αλλά και τη συχνό-
τητα με την οποία συμβαίνουν τέτοια γεγονότα. Επίσης, 
η παρατήρηση της τροχιάς διαστημοπλοίων, δυνητικά 
επικίνδυνων σωμάτων όπως μετεωρίτες, η ασφάλεια 
για τους αστροναύτες και τους δορυφόρους, ακόμα και 

η πλανητική ασφάλεια είναι ανάμεσα στα ερευνητικά 
και επιχειρησιακά προγράμματα που υλοποιεί το επι-
στημονικό προσωπικό του Αστεροσκοπείου.

Το αναβαθμισμένο Αστεροσκοπείο Κρυονερίου θα 
είναι ένα ανοικτό κέντρο επισκεπτών για μαθητές, φοι-
τητές και επισκέπτες, όπου θα γίνεται διάχυση της επι-
στημονικής έρευνας.

Στην εκδήλωση παρουσίασης του σχεδίου μετα-
σχηματισμού του Αστεροσκοπείου Κρυονερίου σε 
Space–Hub στην Νοτιανατολική Ευρώπη, την οποία 
διοργάνωσε στην Αθήνα το ΙΑΑΔΕΤ (Ινστιτούτο Αστρο-
νομίας Αστροφυσικής Διαστημικών Εφαρμογών και 
Τηλεπισκόπησης) του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθη-
νών (ΕΑΑ), παρευρέθηκαν: ο Περιφερειάρχης Πελο-
ποννήσου Παναγιώτης Νίκας, οι Αντιπεριφερειάρχες 
Κορινθίας κ.κ Αθηνά Κόρκα, Τάσος Γκιολής και Χάρης 
Βυτινιώτης και οεντεταλμένος σύμβουλος της Περιφέ-
ρειας κ. Γιώργος Οικονόμου.

Δηλώσεις Δήμα
Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων και 

Βουλευτής Κορινθίας κ. Χρίστος Δήμας δήλωσε τα 
εξής:

«Το Αστεροσκοπείο στο Κρυονέρι Κορινθίας ανα-
βαθμίζεται με στόχο να γίνει ο μεγαλύτερος Διαστημι-
κός κόμβος στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Ήδη γίνεται 
εξαιρετική δουλειά από την επιστημονική του ομάδα με 
διεθνή αναγνώριση. Για αυτό το λόγο άλλωστε μέσω του 
Ταμείου Ανάκαμψης το χρηματοδοτούμε, προκειμένου 
να έχει τον κατάλληλο εξοπλισμό και τις υποδομές που 
θα βοηθήσει τους επιστήμονες να αξιοποιήσουν την 
γνώση και την εμπειρία τους ακόμα περισσότερο. Συγ-
χαρητήρια σε όλα τα μέλη της επιστημονικής ομάδας 
για το σπουδαίο ερευνητικό τους έργο αλλά και για το 
όραμα τους να ανοίξουν διάπλατα τις πόρτες του Αστε-
ροσκοπείου Κρυονερίου για την διάχυση της επιστήμης 
σε μαθητές, φοιτητές επισκέπτες αλλά και στην τοπική 
κοινωνία της Κορινθίας.»

Μετατρέπεται στον 
μεγαλύτερο διαστημικό 

κόμβο της Νοτιοανατολικής 
Ευρώπης
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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

Επέτειος

Με λαμπρότητα οι εκδηλώσεις στα Δερβενάκια 
για την 200ή επέτειο της ιστορικής μάχης

Ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης 
Νίκας παρέστη την Τρίτη 26 Ιουλίου, στα Δερβενά-
κια, όπου με ιδιαίτερη λαμπρότητα τιμήθηκε η 200ή 
επέτειος της μάχης των Δερβενακίων, κατά την 
οποία οι επαναστατημένοι Έλληνες υπό τον Θεόδω-
ρο Κολοκοτρώνη κατενίκησαν τα τουρκικά στρα-
τεύματα του Δράμαλη.

Οι εκδηλώσεις που διοργάνωσε η Περιφέρεια Πε-
λοποννήσου / Π.Ε. Κορινθίας, ξεκίνησαν με δοξολο-

γία, στις 10.30 το πρωί, στον ναό του Αγίου Σώστη, 
μετά την οποία τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση και 
κατάθεση στεφανιών στον ανδριάντα του Θεόδωρου 
Κολοκοτρώνη.

Ακολούθησε εκφώνηση εμπνευσμένης ομιλίας 
από τον καθηγητή Νεοελληνικής Φιλολογίας, αντι-
πρύτανη του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Γιώργο 
Ανδρειωμένο, τήρηση σιγής ενός λεπτού και ανά-
κρουση του εθνικού ύμνου.

Τις εκδηλώσεις πλαισίωσαν μέλη της Κορινθιακής 
Εστίας Ιστορικών – Λαογραφικών Ερευνών και του 
Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίου Βασιλείου Κορινθίας 
με παραδοσιακές φορεσιές και χορούς, ενώ παρου-
σιάστηκε οπλισμός του 1821 από τα μουσειακά εκ-
θέματα της Κορινθιακής Εστίας.

Ας σημειωθεί ότι ο χώρος που έλαβαν χώρα οι 
εκδηλώσεις -προς τον οποίον οδηγεί νέος δρόμος 
από τον σιδηροδρομικό σταθμό Δερβενακίων- έχει 
πλήρως ανακατασκευαστεί, όπως και το μνημείο, 
δαπάναις της Περιφέρειας Πελοποννήσου, στο πλαί-
σιο προγραμματικής σύμβασης με την Μεραρχία -η 
οποία αφορά στην συντήρηση και άλλων μνημείων 
σε ιστορικής σημασίας χώρους.

Τον συγκεκριμένο χώρο κάλεσε ο περιφερειάρ-
χης Πελοποννήσου Π. Νίκας να επισκεφθούν μαθη-
τές και οι νέοι γενικότερα, καθώς αποτελεί τον τόπο 
όπου -όπως χαρακτηριστικά σημείωσε- σώθηκε η 
Επανάσταση του 1821.

Στις εκδηλώσεις παρέστησαν επίσης, μεταξύ άλ-
λων, ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
Χρίστος Δήμας, ο βουλευτής Κορινθίας Κώστας 
Κόλλιας, οι αντιπεριφερειάρχες Κορινθίας Αθηνά 
Κόρκα, Ανάπτυξης και Ευρωπαϊκών Προγραμμά-
των Χάρης Βυτινιώτης και Πρόνοιας και Αλληλεγ-
γύης Τάσος Γκιολής, οι δήμαρχοι Νεμέας Κώστας 
Φρούσιος και Κορινθίων Βασίλης Νανόπουλος, η 
σύμβουλος του πρωθυπουργού σε θέματα Χωρο-
ταξίας Μαριλένα Σούκουλη, εκπρόσωποι των Ενό-
πλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας κ.α.
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Γνώμη Περιφέρεια
Σύσκεψη υπό τον περιφερειάρχη Πελοποννήσου 

Π. Νίκα για την αντιπυρική ετοιμότητα

Τ ηλεδιάσκεψη με τους χωρικούς 
αντιπεριφερειάρχες συγκάλεσε 
ο περιφερειάρχης Πελοποννή-

σου Παναγιώτης Νίκας, το πρωί της 
Δευτέρας 1ης Αυγούστου.

Ιδιαίτερη βαρύτητα στην σημερι-
νή σύσκεψη δόθηκε στην αντιπυρική 
ετοιμότητα ανά Περιφερειακή Ενότη-
τα, εν όψει και της περιόδου των μελ-
τεμιών.

Εξετάστηκαν, ειδικότερα, μεταξύ 
άλλων, τα θέματα των καθαρισμών 
φυτικής γης, η προετοιμασία των 
μηχανημάτων της Περιφέρειας, ενώ 
έγινε και επανέλεγχος των καταστά-
σεων με τους ιδιώτες που διαθέτουν 
προς μίσθωση μηχανήματα, δόθηκαν 
δε από τον περιφερειάρχη οδηγίες για 
μείωση της γραφειοκρατίας. 

Κατά την σύσκεψη συζητήθηκε 
ακόμα η πρόοδος των έργων βελτίω-
σης του οδικού δικτύου που υλοποι-
ούνται σε όλες τις Π.Ε.

Τέλος, ο περιφερειάρχης ενημέρω-
σε ότι ξεκίνησε η παράδοση στην Πε-
ριφέρεια Πελοποννήσου των πρόσφα-
τα αγορασμένων 5 οχημάτων 4×4, τα 
πρώτα δύο από τα οποία θα παραλη-
φθούν από την Π.Ε. Αρκαδίας.

Παρέμβαση για τους νέους αγρότες
“Ηθικά και ουσιαστικά άδικη” χαρα-

κτηρίζει ο περιφερειάρχης Πελοποννή-
σου Παναγιώτης Νίκας την μη ένταξη 
πολλών δικαιούχων στο πρόγραμμα 
νέων αγροτών, αποκλειστικά και μόνο 

λόγω εξάντλησης της πίστωσης του εν 
λόγω προγράμματος. Την θέση αυτή, ο 
περιφερειάρχης μεταφέρει σε επιστολή 
του προς τον υπουργό Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίμων Γ. Γεωργαντά.

Οπως τονίζει ο Π. Νίκας στην επιστο-
λή του, “στους αρχικούς πίνακες δικαι-
ούχων και εν δυνάμει δικαιούχων, που 
αφορούν στο 90% του διαθέσιμου προϋ-
πολογισμού, συμπεριλαμβάνονται 1.353 
νέοι γεωργοί” παρατηρώντας ότι στους 
εν λόγω πίνακες “δεν συμπεριλαμβάνο-
νται 444 νέοι γεωργοί, αν και πληρούν τα 
τυπικά κριτήρια του υπομέτρου, λόγω 
έλλειψης οικονομικών πόρων”.

Ο περιφερειάρχης εκτιμά ότι και 
μετά την διαδικασία των ενστάσεων, 
θα παραμείνουν εκτός προγράμματος 
“περίπου 350 υποψήφιοι, που πληρούν 
τα κριτήρια του υπομέτρου”, προσθέ-
τοντας ότι για την ένταξη όλων των εν 
λόγω υποψηφίων θα απαιτηθεί επιπλέ-
ον πίστωση περί τα 12,7 εκ ευρώ.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στην αντιπυρική ετοιμότητα εν όψει και της περιόδου των μελτεμιών
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Παρουσία Νίκα οι εκδηλώσεις των Σαρακατσαναίων - 
Στην Νεμέα η Αθηνά για την προτομή του Κολοκοτρώνη

Ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου 
Παναγιώτης Νίκας συνοδευόμενος 
από την αντιπεριφερειάρχη Κορινθίας 
κα Αθηνά Κόρκα παρέστη και χαιρέτι-
σε στο 9ο Αντάμωμα Σαρακατσαναίων 
Πελοποννήσου, που διοργάνωσε το  
Σαββατοκύριακο 30 και 31 Ιουλίου, 
στα Κάτω Τρίκαλα και στο Σαραντάπη-
χο Κορινθίας, ο Σύλλογος Σαρακατσα-
ναίων Πελοποννήσου.

Στον χαιρετισμό του, ο περιφερειάρ-
χης συνεχάρη τον σύλλογο και όλους 
όσοι βοήθησαν στην υλοποίηση αυτής 
της εκδήλωσης, επισημαίνοντας την 
σπουδαιότητα της διατήρησης της πα-

ράδοσης.
Στο Αντάμωμα, εκδήλωση στην 

οποία παρέστησαν επίσης, μεταξύ άλ-
λων, οι αντιπεριφερειάρχες Ανάπτυ-
ξης και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων 
Χάρης Βυτινιώτης και Πρόνοιας και 
Αλληλεγγύης Τάσος Γκιολής- έγινε 
αναπαράσταση στα ήθη, τα έθιμα και 
τον τρόπο ζωής των Σαρακατσαναίων.

Στην Νεμέα η Αθηνά
Στην τελετή των αποκαλυπτηρίων 

της προτομής του Θεόδωρου Κολο-
κοτρώνη στην πλατεία Πατώκου, στη 
Νεμέα, χαιρέτισε η αντιπεριφερει-

άρχης Κορινθίας Αθηνά Κόρκα, στο 
πλαίσιο εκδήλωσης που διοργάνωσε 
ο Δήμος Νεμέας, με αφορμή την φε-
τινή επέτειο των 200 χρόνων από την 
μάχη των Δερβενακίων.

Η αντιπεριφερειάρχης Κορινθί-
ας -όπως και οι θεματικοί ομόλο-
γοί της Ανάπτυξης και Ευρωπαϊκών 
Προγραμμάτων Χάρης Βυτινιώτης 

και Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Τά-
σος Γκιολής- παρέστη στη συνέχεια 
και στην εκδήλωση για την μάχη στο 
Αγιονόρι, την οποία διοργάνωσαν ο 
Δήμος Κορινθίων και ο Πατριωτικός 
Ομιλος Απογόνων Αγωνιστών 1821 
και Ιστορικών Γενών της Ελλάδος με 
τη συμμετοχή σωματείων, συλλόγων 
και χορευτικών τμημάτων.
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Δήμος Σικυωνίων: Νέα χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο 
για πλατείες, παιδικές χαρές και αύλειους χώρους σχολείων
Νέα χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο εξα-

σφάλισε ο δήμος Σικυωνίων για την ανάπλαση	κοι-
νοχρήστων	χώρων,	την	αναβάθμιση	παιδικών	χαρών	
και	αύλειων	χώρων	των	σχολείων.	

Το έργο αφορά σε λειτουργικές και αισθητι-
κές παρεμβάσεις σε κοινόχρηστους χώρους και 
πλατείες, που θα βελτιώσουν σημαντικά τα επίπεδα 
ασφάλειας και ποιότητας στους χώρους άθλησης 
και αναψυχής. 

Η νέα χρηματοδότηση έρχεται να συμπληρώσει 
παλαιότερες χρηματοδοτήσεις ΕΣΠΑ και «Φιλό-
δημου» που αφορούσαν σε παρόμοια έργα και να 
ολοκληρώσει τον στόχο της ριζικής αναβάθμισης 
των κοινόχρηστων χώρων και των παιδικών χαρών 
στον δήμο Σικυωνίων. Παράλληλα, θα αποτελέσει 
τη βάση για την ικανοποίηση ενός χρόνιου αιτή-
ματος των κατοίκων της Κοινότητας Μποζικών: 
Την δημιουργία κεντρικής πλατείας.

Ο δήμαρχος Σικυωνίων, Σπύρος Σταματόπου-
λος, υπογράμμισε την ικανοποίησή του για τη νέα 
χρηματοδότηση και τόνισε ότι πρωταρχικός στό-
χος της δημοτικής αρχής παραμένει η εξασφάλιση 
ενός ασφαλούς και ποιοτικού οικιστικού περι-

βάλλοντος πρωτίστως για τα παιδιά και τους νέους, 
αλλά και γενικότερα η αναβάθμιση της ποιότητας 

ζωής όλων των κατοίκων σε όλες τις κοινότητες 
του δήμου. 

Για αναξιοπιστία κατηγορεί τον Βασίλη Νανόπουλο ο Νίκος Σταυρέλης σχετικά με το 
έργο άρδευσης των καλλιεργειών από το νερό του Βιολογικού Καθαρισμού Κορίνθου

Για αναξιοπιστία κατηγορεί τον δήμαρχο Κορινθίων Βα-
σίλη Νανόπουλο ο επικεφαλής της "Πνοής Δημιουργίας" 
και δημοτικός Σύμβουλος Κορινθίων Νίκος Σταυρέλης, 
σχετικά με το έργο άρδευσης καλλιεργειών από το νερό 
του Βιολογικού Καθαρισμού Κορίνθου. Σε σχετικό δελτίο 
τύπου σημειώνει: 
«Τρία	χρόνια	Δημοτικής	Αρχής	Νανόπουλου	και	το	έργο	

άρδευσης	καλλιεργειών	από	το	νερό	του	Βιολογικού	Καθα-
ρισμού	Κορίνθου	ακόμα	να	ολοκληρωθεί,	παρότι	το	παρέ-
λαβε	 σε	φάση	 εκτέλεσης	 από	 την	 προηγούμενη	Δημοτική	
Αρχή.	Οκτώβρη	του	2020	δήλωνε	ότι	σύντομα	το	νερό	θα	
είναι	διαθέσιμο	σε	όλους	τους	αγρότες.	
Δυστυχώς	μέχρι	σήμερα	μόνο	10	αγρότες	κάνουν	χρήση	

του	αγαθού	αυτού.	Στην	περιοχή	του	Πεδίου	Βολής	και	των	
Εξαμιλίων.	Νερό	δεν	έχει	πάει	ακόμα	ούτε	στην	Ξυλοκέριζα,	
ούτε	στην	Μαγούλα,	ούτε	στην	Κουτουμάτσα,	ούτε	στην	Αρ-
χαία	Κόρινθο.	Φανταστείτε	ότι	μέχρι	σήμερα	δεν	έχει	εγκρι-
θεί	ούτε	ο	σχετικός	Κανονισμός	Άρδευσης.
Θα	τα	κάνει	η	επόμενη	Δημοτική	Αρχή.»
Ο κύριος Σταυρέλης παραθέτει μάλιστα και το σχετικό 

απόσπασμα των τότε δηλώσεων του Βασίλη Νανόπουλου, 
όπου ο δήμαρχος Κορινθίων δήλωνε ότι «Το	 έργο	 έχει	
ολοκληρωθεί	σε	ποσοστό		70%	και	αναμένεται	να	τελειώσει	
τους	επόμενους	3-4	μήνες».

Αναξιοπιστία και για το ΣΒΑΚ
Ο κ. Σταυρέλης κατηγορεί τον δήμαρχο για αναξιοπιστία 

και στο θέμα του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότη-
τας, αναφέροντας τα εξής: 
«Πριν	δύο	χρόνια	σχεδόν	(24/9/20)	είπε	ο	Δήμαρχος	ότι	

σύντομα	θα	έχουμε	στα	χέρια	μας	το	σχέδιο	που	θα	βελτιώσει	
την	κίνηση	και	την	καθημερινότητα		των	πολιτών.	Προχωρά	
με	γοργούς	ρυθμούς.....	Δυστυχώς	πέρασαν	δύο	χρόνια		και	
ακόμα	περιμένουμε	τη	βελτίωση.	Δεν	έχει	εγκριθεί	από	το	
Δημοτικό	Συμβούλιο	η	σχετική	μελέτη,	ούτε	φυσικά	από	τα	
αρμόδια	Υπουργεία.	Λήγει	σε	ένα	χρόνο	η	θητεία	της	Δημοτι-
κής	Αρχής	και	δεν	κατάφερε	ούτε	το	ΣΒΑΚ	να	ολοκληρώσει.	
Πόσο	μάλλον		που	στη	συνέχεια	απαιτούνται	εξειδικευμένες	
κυκλοφοριακές	μελέτες».



ΔΕΥΤΕΡΑ  8 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022 ΠΟΛΙΤΏΝ
Γνώμη12

Η κλιματική αλλαγή είναι εδώ
Τα στοιχεία για τους καύσωνες, τις πυρκαγιές 
και τις πλημμύρες είναι πλέον τόσο συντριπτικά 
που δεν αφήνουν κανένα περιθώριο αμφιβολίας 
σχετικά με την κλιματική κρίση. Οι πυρκαγιές στην 
Ελλάδα, όπως και οι πυρκαγιές σε Ισπανία, Γαλλία 
και Πορτογαλία έχουν ως κοινό παρονομαστή 
την κλιματική κρίση. Υψηλότερες θερμοκρασίες, 
ισχυρότεροι άνεμοι, πολύ μειωμένη υγρασία στο 
έδαφος που πέφτει κάτω από το 10% και παρα-
τεταμένη ξηρασία, είναι συνέπειες της κλιματικής 
αλλαγής που αναμένεται μάλιστα να επιδεινωθούν 

Μ Ι Κ Ρ Ε Σ Ε Ι Δ Η Σ Ε Ι Σ

Γιατί περισσεύει τόσο πολύς μήνας στο τέλος 

των χρημάτων; (και πού 'σαι ακόμα...)

“Γυναικοκτονίες… Τρίτη γυναικοκτονία μέσα σε τρεις μέρες, μάς πιάνει 
από τα μαλλιά και μας αναγκάζει να στρέψουμε το βλέμμα στις σκοτωμένες.
Τα βασανισμένα, και εν ζωή και στην φρικτή ώρα του θανάτου τους, σώματα απαι-
τούν να δράσει το σύνολο της κοινωνίας κι όχι μόνο οι ομάδες γυναικών που συνή-
θως δραστηριοποιούνται, μπας και ξυπνήσουμε από το λήθαργο.
Τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας χρειάζονται στιβαρή κοινωνική πολιτική και 
προστασία. Χρειάζονται, σε κάθε Δήμο, ξενώνες, καταφύγια, όπου θα μεταφέρο-
νται από τη στιγμή της καταγγελίας κι όπου θα νιώθουν ασφαλή και προστατευμέ-
να. Χρειάζονται άμεση νομική, οικονομική και ψυχολογική υποστήριξη”.

Απόσπασμα από ανάρτηση της Ντίνας Ξύδη στο Facebook

Έγινε της ...Νατάσας!
Πολλές αντιδράσεις ξεσήκωσε η πραγ-

ματοποίηση μεγάλης συναυλίας της Νατά-
σας Θεοδωρίδου στο στάδιο της Κορίνθου. 
Αρκετοί πολίτες της Κορίνθου ξεσηκώθηκαν 
και διαμαρτυρήθηκαν γιατί η συγκεκριμέ-
νη συναυλία έγινε στο Στάδιο και όχι στον 
Φλοισβο, ώστε να έχουν και τα μαγαζιά την 
ευκαιρία να δουλέψουν.  Από όλες τις δια-
μαρτυρίες μεγαλύτερη αίσθηση προκάλεσε 
η ανάρτηση του Θοδωρή Βασιλακόπουλου, 
ΓΓ της ΟΕΒΕ Κορινθίας ο οποίος σημείωσε:  

«Αύριο η Νατάσσα Θεοδωρίδου έρχεται με 
χρήματα του ΚΕΠΑΠ (κατά δήλωση του προέ-
δρου του 25000 ευρώ) στο Δημοτικό Στάδιο της 

Κορίνθου για μία συναυλία. Η είσοδος για το 
κοινό. θα είναι φυσικά ελεύθερη. Η συγκεκριμέ-
νη καλλιτέχνιδα δεν είναι του γούστου μου. Κα-
ταλαβαίνω όμως ότι έχει κοινό και προφανώς 
θα μαζέψει κόσμο. 

Το ερώτημα μου είναι πολύ απλό: Δεν μπο-
ρούσε η συναυλία να γίνει στο κέντρο της Κο-
ρίνθου (στο Φλοίσβο για πχ) προκειμένου να 
δουν και κανέναν πελάτη τα καταστήματα του 
Κέντρου; Δεν τους έφτασαν δύο χειμώνες χα-
μένοι από την πανδημία, θα πρέπει να τους τι-
μωρούμε κι από πάνω; Και μην πει κανένας ότι 
το ζήτησε η ίδια η καλλιτέχνιδα. Αν είχε τέτοιες 
απαιτήσεις ας επιλέγαμε κάποιον άλλο (χάθηκε 

ένας Χαρούλης ρε αδερφέ;). 
Η δεύτερη ένσταση μου είναι η ημέρα. Γιατί 

Τετάρτη; Με τα καταστήματα κλειστά και την 
πόλη έρημη; Δεν μπορούσαμε άλλη μέρα; 

Τα ερωτήματα μου δεν είναι ρητορικά. Είναι 
αυθεντικά και απαιτούν απαντήσεις! Θέλω να 
θυμίσω ότι πέρυσι στην συναυλία της Ασλα-
νίδου και του Ρόκου (κι αυτοί δεν είναι του 
γούστου μου) η πόλη γέμισε από κόσμο και τα 
καταστήματα τόσο τα εμπορικά όσο και τις 
εστίασης δούλεψαν με σχετική πληρότητα. Η 
ανάγκη οι επόμενες εκδηλώσεις του Δήμου να 
γίνονται και στο κέντρο της πόλης είναι επιτα-
κτική. Ας το λάβουν υπόψη οι ιθύνοντες!»

 

Έκδοση αεροπορικών  
& ακτοπλοϊκών εισιτηρίων

Πακέτα διακοπών – Οδικές εκδρομές
Οργανωμένες εκδρομές εσωτερικού & εξωτερικού

ΓΡΑΦΕΊΟ ΓΕΝΊΚΟΎ ΤΟΎΡΊΣΜΟΎ

Μαρδίκης Θεοφάνης
Δαμασκηνού 42, Κόρινθος ΤΚ 20131

www.mardikisontheroad.gr
Τηλ: 2741080700 - Fax: 2741080900 ΒΡΑΧΑΤΙ, έναντι γηπέδου

ΤΗΛ.: 27410 51690, 27410 56000

ποτά - αναψυκτικά
μπύρες - νερά

διανομή κατ’ οίκον

Φ Α Σ Ι Λ Η
Κ Α Τ Σ Α ΡΟ Υ
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Η κλιματική αλλαγή είναι εδώ
τα επόμενα χρόνια, σύμφωνα με τους επιστήμο-
νες. Η θερμοκρασία στην Ευρώπη θα συνεχίσει να 
ανεβαίνει με ρυθμό που θα ξεπερνά τον αντίστοι-
χο της μέσης παγκόσμιας θερμοκρασίας, ενώ στην 
Ελλάδα τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν διπλασι-
ασμό έως και τριπλασιασμό των λεγόμενων θερ-
μών ημερών, αναφέρει μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ 
ο φυσικός-μετεωρολόγος, ερευνητής στο Εθνικό 
Αστεροσκοπείο Αθηνών, στο Ινστιτούτο Ερευνών 
Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης, Θοδω-
ρής Γιάνναρος.

Μ Ι Κ Ρ Ε Σ Ε Ι Δ Η Σ Ε Ι Σ

Ο Ιπτάμενος
Γιατί περισσεύει τόσο πολύς μήνας στο τέλος 

των χρημάτων; (και πού 'σαι ακόμα...)

Φωτιά στο Ελληνοχώρι - Εμπρησμός στην Ζήρεια

Άμεση ήταν η κινητοποίηση στην φωτιά που 
ξέσπασε νωρίς το απόγευμα της 30ης Ιουλίου 
στην Παναγία Γιουρούτσι στο Βέλο. Αμέσως 
έφτασαν δύο αεροπλάνα, ένα ελικόπτερο, 
αρκετά οχήματα πυρόσβεσης, μηχανήματα του 
Δήμου ( φορτηγά, βυτιοφόρα, τσάπα) 
Ο Δήμαρχος, οι Αντιδήμαρχοι, ο Πρόεδρος 
του Ελληνοχωρίου και ο Πρόεδρος του Βέλου 
βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή στο σημείο 
της φωτιάς. Το παρόν έδωσαν και οι κάτοικοι 

που βοηθούσαν με κάθε τρόπο στην προσπά-
θεια της πυρόσβεσης. Τελικά η φωτιά έσβησε 
σύντομα. 

Για δεύτερη φορά σε λίγες μέρες άναψε 
φωτιά και μάλιστα νύχτα στην περιοχή μεταξύ 
της λίμνης Δασίου και του οροπεδίου της 
Σκαφιδιάς. Ο αντιδήμαρχος Ξυλοκάστρου 
Σπύρος Αποστολόπουλος σε ανάρτησή του 
μίλησε ξεκάθαρα για εμπρησμό. Σύμφωνα με 
πληροφορίες πάνω από 30 εστίες εμφανίστη-
καν σε σύντομο χρονικό διάστημα. Ευτυχώς 
όμως η έγκαιρη επέμβαση της πυροσβεστικής 
και οι προσπάθειες των εθελοντών απέφεραν 
θετικό αποτέλεσμα και η φωτιά έσβησε αφού 
προξένησε τη μικρότερη δυνατή καταστροφή.

Ένα επικίνδυνο 
κτήριο στην Αράτου
�� Τον κώδωνα του κινδύνου κρούει ο 
επικεφαλής της "Πνοής Δημιουργίας" και 
δημοτικός Σύμβουλος Κορινθίων Νίκος 
Σταυρέλης για ένα επικίνδυνο κτίσμα που 
βρίσκεται στο τέλος της Αράτου. Συγκε-
κριμένα σε ανάρτησή του αναφέρει:
«Αράτου 112 στη θάλασσα.Ακρως επικίν-
δυνο, ετοιμόρροπο και εγκαταλελειμμένο 
παλαιό πλινθοκτιστο σπίτι (μπαγδατι).
Η επέμβαση του Δήμου για νόμιμες 
προβλεπόμενες ενέργειες πρέπει να είναι 
άμεσες.
Πριν είναι αργά και θυμηθούμε τα θύματα 
με τα δύο νέα παιδιά της Σάμου που 
καταπλακώθηκαν.
Το ετοιμόρροπο κ επικίνδυνο κτίσμα εφά-
πτεται του παραλιακού πεζόδρομου δίπλα 
στη γέφυρα του Ξηριά όπου δεκάδες 
Κορίνθιοι περπατούν καθημερινά.
Έχω απευθυνθεί και στο παρελθόν στο 
Δήμο στις 9/11/20 γενικά για ενέργειες 
σε επικίνδυνα κτίσματα αλλά δυστυχώς 
κανένα αποτέλεσμα μέχρι σήμερα.
Ας γίνει τουλάχιστον στη συγκεκριμένη 
περίπτωση».

Ο ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ 

ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ 
ΣΤΟ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ ΚΑΙ Η 

ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΑ ΣΟΦΙΑ 
ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤHΣ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΟΥ 
ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 
ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΟΝ ΑΣΣΟ 

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ 
ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΤΗΝ 27 
ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022 ΣΤΟΝ 

ΑΣΣΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
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Καλοκαιριάτικα χωρίς Περιφερειακό Ιατρείο το Δερβένι!
 Γ.Ψυχογιός: Να ανακληθεί άμεσα η απαράδεκτη απόφαση για το κλειστό Ιατρείο Δερβενίου τον 

Αύγουστο. Παρέμβαση στη Βουλή. 

Ε ρώτηση προς τον Υπουργό 
Υγείας, κατέθεσε   ο βουλευ-
τής Κορινθίας ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ κ. Γ. 

Ψυχογιός για την απαράδεκτη απόφα-
ση   να παραμείνει κλειστό το  Περι-
φερειακό Ιατρείο Δερβενίου κατά τον 
μήνα Αύγουστο που ο πληθυσμός της 
περιοχής υπερδιπλασιάζεται και με 
ό,τι αυτό συνεπάγεται για την κάλυψη 
των αυξημένων αναγκών   πρωτο-
βάθμιας φροντίδας υγείας 

Όλα αυτά έρχονται σε  συνέχεια της 
υποβάθμισης  και   απαξίωσης του  
Δερβενίου  που αποτελεί σημαντι-
κό κέντρο της Δυτικής Κορινθίας και 
παλιά πρωτεύουσα του Δήμου Ευρω-
στίνης,  με την διάλυση των ΕΛΤΑ, το 
κλείσιμο του μοναδικού τραπεζικού 
καταστήματος και του υποθηκοφυλα-
κείου, την εγκατάλειψη υποδομών και 
έργων κοινής ωφέλειας, κλπ.

Αναλυτικά η Ερώτηση
Αθήνα,  3 Αυγούστου 2022
ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον κ. Υπουργό Υγείας
ΘΕΜΑ: «Απαράδεκτο και επικίν-

δυνο να παραμένει κλειστό όλο τον 
Αύγουστο το περιφερειακό ιατρείο 
Δερβενίου. Άμεση τοποθέτηση για-
τρών για την κάλυψη των αυξημένων 
αναγκών»

Με δεδομένη την  υποστελέχωση 
της  πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας 
στα χωριά της Κορινθίας, η απόφαση 
του Νοσοκομείου Κορίνθου και της 
6ης ΥΠΕ να παραμείνει κλειστό για όλο 
τον Αύγουστο το αγροτικό περιφερει-
ακό ιατρείο Δερβενίου, λόγω της με-
τακίνησης-απόσπασης του ιατρικού 

προσωπικού που υπηρετούσε εκεί, 
έχει προκαλέσει αγανάκτηση αλλά 
και αίσθημα ανασφάλειας στην τοπική 
κοινωνία.

Ο πληθυσμός του Δερβενίου σχε-
δόν τριπλασιάζεται τον Αύγουστο και 
συνακόλουθα  η ανάγκη παροχής 
ιατρικών υπηρεσιών για πολλά και 
διαφορετικά περιστατικά, για την συ-
νταγογράφηση φαρμάκων ηλικιω-
μένων που δεν έχουν τη δυνατότητα 
μετακίνησης, αλλά και γενικότερα για 
το αίσθημα ασφάλειας κατοίκων, πα-
ραθεριστών και επισκεπτών.

Επειδή, το Περιφερειακό Αγροτικό 
Ιατρείο Δερβενίου, δεν έχει κλείσει 
ποτέ τον Αύγουστο και, μάλιστα, λει-
τουργούσε πάντοτε με ενισχυμένο 
προσωπικό συμβάλλοντας σημαντικά 
στις ιατρικές ανάγκες της καθημερι-
νότητας του πληθυσμού,

Επειδή, το Δερβένι που αποτελεί 
σημαντικό κέντρο της Δυτικής Κοριν-
θίας και παλιά πρωτεύουσα του Δή-
μου Ευρωστίνης, έχει υποβαθμιστεί 
και απαξιωθεί εντελώς τα τελευταία 
τρία χρόνια με την διάλυση των ΕΛΤΑ, 
το κλείσιμο του μοναδικού τραπεζικού 

καταστήματος και του υποθηκοφυλα-
κείου, την εγκατάλειψη υποδομών και 
έργων κοινής ωφέλειας, κλπ.

Ερωτάται ο κ.  Υπουργός
Σε ποιες ενέργειες θα προβεί ώστε 

να επιλυθεί άμεσα το πρόβλημα λει-
τουργίας του ιατρείου Δερβενίου, που 
είναι νευραλγικής σημασίας για την 
περιοχή, και να στελεχωθεί επαρκώς 
σύμφωνα με τον Οργανισμό του ια-
τρείου με το αναγκαίο ιατρικό και λοι-
πό προσωπικό;    

Ο Ερωτών Βουλευτής
Ψυχογιός Γεώργιος

Δήμος Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης
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Δήμος Βέλου-Βόχας: Όλες οι ενέργειες
για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας

ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟ

ΑΣΣΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΗΛ. 27410 87149

Ι. Π. ΔΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΓΡΑΕΡΙΟ

Οριστική λύση μόνο από το υδρογεωλογικό σύστημα Ζήρειας-Ασωπού βλέπει ο Αννίβας
Ένα μήνα μετά το Δημοτικό Συμβού-

λιο της 8ης Ιουλίου ο δήμαρχος Βέλου-
Βόχας Αννίβας Παπακυριάκος επανήλθε 
στο θέμα της λειψυδρίας με ένα αναλυ-
τικό δελτίο τύπου στο οποίο περιγράφει 
διεξοδικά τις ενέργειες που έγιναν βάσει 
των αποφάσεων του που πάρθηκαν. 

Αναφέρει αναλυτικά: 
Η	 λειψυδρία	 που	 φέτος	 αντιμετωπίζει	

ο	δήμος	μας	είναι	ένα	ζήτημα	πολύ	σοβα-
ρό	και	ως	τέτοιο	το	χειρίστηκε	εξαρχής	η	
δημοτική	 αρχή,	 παραμένοντας	 σταθερά	
μακριά	 από	 μικροπολιτικές	 τακτικές	 και	
παιχνίδια	εντυπωσιασμού.
Στο	συμβούλιο	της	8ης	Ιουλίου	2022	ο	

δήμαρχος	πήρε	την	πρωτοβουλία	και	κά-
λεσε	όλους	τους	δημότες	για	να	
ενημερωθούν	άμεσα	και	πλήρως	
για	το	μέγεθος	του	προβλήματος	
καθώς	και	τις	πιθανές	λύσεις.
Το	συμβούλιο	εκείνο	ομόφωνα	

πήρε	κάποιες	αποφάσεις	οι	οποίες	
κατά	την	κρίση	του	θα	βοηθούσαν	
στην	λύση	του	προβλήματος.
Ταξινόμησε	 τις	 ενέργειες	 σε	

βραχυπρόθεσμες	 και	 μακροπρό-
θεσμες	και	αναλυτικά	αφορούσαν:

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ
1.	Να	κηρυχθεί	ο	δήμος	σε	κατά-
σταση	έκτακτης	ανάγκης.

2.	Να	διανοιχθούν	νέες	γεωτρήσεις
3.	 Να	 συγκληθεί	 το	 περιφερειακό	
συμβούλιο	 για	 την	 συζήτηση	 του	
θέματος

4.	 Να	 κατατεθεί	 αίτημα	 στον	 δήμο	
Κορινθίων	 να	 δοθούν	 50	 κυβικά	
νερό	την	ώρα

5.	 Να	 κατατεθεί	 αίτημα	 για	 τη	 μετα-
φορά	 νερού	 από	 το	Λουτράκι	 στο	
Ζευγολατιό

6.	 Να	 γίνει	 αίτημα	 για	 την	 παραχώρηση	
του	δικτύου	της	Ολυμπίας	Οδού
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ

1.	 Να	 ιδρυθεί	 Επιχείρηση	 Ύδρευσης	
(ΔΕΥΑ)	στον	δήμο	Βέλου	Βόχας

2.	Να	δημιουργηθεί	μια	επιτροπή	από	το-
πικούς	φορείς	για	την	αντιμετώπιση	του	
προβλήματος	της	λειψυδρίας.
Σήμερα, σχεδόν έναν μήνα μετά, με 

αίσθημα ευθύνης σάς ενημερώνουμε 
για όλες τις ενέργειες που έχουν γίνει 
και τις απαντήσεις που έχουν ληφθεί:
1. Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης.	Τα	αι-
τήματα	(δύο)	προς	την	Περιφέρεια	Πε-
λοποννήσου	για	την	κήρυξη	του	δήμου	
μας	 σε	 κατάσταση	 έκτακτης	 ανάγκης	
είχαν	 γίνει	 πριν το συμβούλιο της 
8/7/2022.	Στις	28	και	29	Ιουνίου	προς	
την	Περιφέρεια	Πελοποννήσου	και	την	
ΠΕ	 Κορινθίας.	 Μέχρι σήμερα δεν 
υπάρχει καμία απάντηση από τους 
παραλήπτες.

2.	Διανοίχθηκαν	δύο	νέες	γεωτρήσεις	και	
επίσης	έγινε	εκβάθυνση	και	καθαρισμοί	
στις	υφιστάμενες	γεωτρήσεις

3.	Έχουμε	ζητήσει	να	ασχοληθεί	το	Πε.Συ.	
με	 το	 θέμα	 της	 λειψυδρίας	 στον	 δήμο	

μας.	Καμία απάντηση.
4.	Το	αίτημα	στον	δήμο	Κορινθίων	για	την	
παροχή	νερού,	είχε	γίνει	πριν	το	συμ-
βούλιο	της	8/7/2022.

	 Ο	δήμος	Κορινθίων	απαίτησε	την	κατα-
σκευή	νέου	δικτύου	το	οποίο	τελείωσε	
πριν	λίγες	μέρες	και	πλέον	η	δεξαμενή	

του	Ζευγολατιού	τροφοδοτείται	από	το	
δίκτυο	 του	δήμου	Κορινθίων	καθημε-
ρινά	 με	 την	 μέγιστη	 δυνατή	 ποσότητα	
που	μπορεί.(20-25	κυβικά)

5.	Ο	δήμος	Λουτρακίου	διά	στόματος	του	
δημάρχου	του	απέρριψε	την	περίπτω-
ση	της	μεταφοράς	νερού	από	το	Λου-

τράκι	στην	Βόχα.
6.	Από	την	άλλη	υδροφόρες	ήδη	μεταφέ-
ρουν	 νερό	 σε	 σπίτια	 που	 αντιμετωπί-
ζουν	πρόβλημα,	καθώς	επίσης	και	στην	
δεξαμενή	του	Βοχαϊκού.

7.	Έχουν	γίνουν	συνδέσεις	από	γεωτρή-
σεις	 ιδιωτών	στο	Ζευγολατιό,	Βραχάτι,	
Βοχαϊκό	και	Κοκκώνι.

8.	 Ο δήμαρχος Βέλου-Βόχας μίλησε 
αμέσως μετά το συμβούλιο με την 
Ολυμπία Οδό, η οποία απέκλεισε 
κατηγορηματικά τη δυνατότητα πα-
ροχής νερού από το δίκτυο της στον 
δήμο Βέλου-Βόχας.
Φυσικά την ευχαριστούμε γιατί κατά 

τακτά διαστήματα μας εξυπηρετεί με 
την υδροφόρα της.
Επίσης,	σε	συζητήσεις	με	τους	δημάρ-

χους	των	όμορων	δήμων	αποκλείστηκε	η	
παροχή	νερού	από	τα	δίκτυά	τους	καθώς	

και	 οι	 ίδιοι	 αντιμετωπίζουν	
πολύ	 σοβαρά	 προβλήματα	
υδροδότησης	 των	 κοινοτή-
των	τους.
Το	 πρόβλημα	 της	 λειψυ-

δρίας	του	δήμου	Βέλου-Βό-
χας	 δυστυχώς	 ήρθε	 για	 να	
μείνει.
Γι’	 αυτό	 και	 η	 δημοτική	

αρχή	προσπαθεί	 να	αντιμε-
τωπίσει	 το	 ζήτημα	 άμεσα	
με	 υπευθυνότητα	 και	 σο-
βαρότητα,	 δίνοντας	 προς	
το	 παρόν	 γρήγορες	 βρα-
χυπρόθεσμες	 λύσεις	 και	
επιμένοντας	 στον	 σταθερό	
μακροπρόθεσμο	 στόχο	
της,	τον	οποίον	προτείνουν	

όλοι	οι	επιστήμονες,	δηλαδή	την	υδροδό-
τηση	των	κοινοτήτων	του	δήμου	Βέλου-
Βόχας	 από	 το	 υδρογεωλογικό	 σύστημα	
της	Ζήρειας-Ασωπού.
Τέλος	 ζητάμε	 	 την	 ορθολογική	 χρήση	

του	νερού	από	 την	πλευρά	 των	πολιτών	
αποφεύγοντας	 οποιαδήποτε	 άσκοπη	
ενέργεια.
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ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΓΗΡΟΚΟΜΟΙ, ΟΙΚΙΑΚΕΣ 
ΒΟΗΘΟΙ, ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ, BABYSITTER 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ 
Τηλ. 6940 699559

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

ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ OPEL CORSA 1200cc του 2001  

σε λογική τιμή. Τηλ. 6976684810

ΓΓλλ

ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ
& ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΟΥΒΙΤΑΚΗΣ

Ζευγολατιό
Κορινθίας

ΤΗΛ.: 
27410 56566

Άσσος
Κορινθίας

ΤΗΛ.: 
27410 89117

Κιν.: 6944 243418  & 6937 114763
∆ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΕΙ

Γ. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ - Ν. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΟΕ

ΠΩΛΗΣΗ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ

& ΕΙ∆ΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

BOX CENTER

Ζευγολατιό Κορινθίας
τηλ: 27410 55151

Δήμος Κορινθίων

Έπεσαν οι υπογραφές για την αναβάθμιση του 
οδοφωτισμού με την "Μytilineos-Eusif"

Β.Νανόπουλος: Η αναβάθμιση του οδοφωτισμού είναι ένα μεγάλο έργο που αλλάζει την καθημερινότητα των συμπολιτών μας!

Το έργο της αναβάθμισης του οδο-
φωτισμού προσφέρει 70% μείωση κα-
τανάλωσης ενέργειας και  καλύτερης 
ποιότητας φωτισμό χωρίς ο δήμος να 
επενδύει ούτε ένα ευρώ, πληρώνοντας 
λιγότερα χρήματα απ ότι πληρώνει σήμε-
ρα.  Η ανάδοχος εταιρία, η κοινοπραξία 
MYTILINEOS SA - EUSIF SL AE, προέ-
κυψε από ανοιχτό διεθνή διαγωνισμό και 
αποτελεί εγγύηση τόσο για την εκτέλεση 
του έργου όσο και για την λειτουργία 
του σε βάθος 12ετίας. Η σύμβαση που 
υπεγράφη την Παρασκευή 29 Ιουλίου 
2022 από τον Δήμαρχο Κορινθίων Βα-
σίλη Νανόπουλο και τον εκπρόσωπο 
της αναδόχου κοινοπραξίας Δημήτρη 
Τριανταφυλλόπουλο, φέρει την έγκριση 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου και όλες τις 
εγκρίσεις της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης η οποία απέρριψε την προσφυγή του 
κ.Νίκου Σταυρέλη.  «Το έργο της ενερ-
γειακής αναβάθμισης του δήμου έχει την 
σφραγίδα της δημοτικής μας αρχής! Σε 
μια εποχή που το κόστος της ηλεκτρικής 
ενέργειας αυξάνεται, ως δήμος, προχω-
ρούμε στην ενεργειακή αναβάθμιση του 
οδοφωτισμού ώστε να καταφέρουμε να 
μειώσουμε το κόστος, να εξοικονομή-

σουμε ενέργεια και βεβαίως να προσφέ-
ρουμε καλύτερες υπηρεσίες στους πολί-
τες. Η απόφαση μας για την υλοποίηση 
του έργου αυτού, αποδεικνύεται σοφή» 
ανέφερε ο δήμαρχος Κορινθίων Βασί-
λης Νανόπουλος ευχαριστώντας όσους 
συνέβαλαν είτε με την ψήφο τους είτε με 
την εργασία τους. 

Η σύμβαση στοχεύει στην προσαρ-
μογή του επιπέδου φωτισμού και στην 
εξοικονόμηση ενέργειας καθώς το ζή-
τημα αυτό καθίσταται πλέον επιτακτική 

ανάγκη. Η προσφερόμενη εξοικονόμη-
ση ενέργειας από την ανάδοχο κοινο-
πραξία αγγίζει το 70% και το έργο αφο-
ρά στην εγκατάσταση για 1 έτος και στην 
λειτουργία και συντήρηση για 12 χρόνια 
του απαραίτητου εξοπλισμού του συ-
στήματος ηλεκτροφωτισμού. Η αξία της 
σύμβασης ανέρχεται σε 11.788.300,00 
ευρώ + 24% ΦΠΑ, ενώ χρηματοδότη-
ση του έργου θα καλυφθεί 100% από 
Ιδίους Πόρους, προερχόμενους από τα 
Ανταποδοτικά Τέλη Ηλεκτροφωτισμού 

του Δήμου για χρονική διάρκεια 12 
ετών. Οι δε πληρωμές θα γίνονται από 
την εξοικονόμηση ενέργειας.

Ειδικότερα το έργο περιλαμβάνει:
• Την προμήθεια και εγκατάσταση 

21.299 νέων λαμπτήρων/φωτιστι-
κών/προβολέων σύγχρονης τεχνο-
λογίας τύπου LED, σε υφιστάμενους 
φωτιστικούς ιστούς που ανήκουν στο 
Δήμο Κορινθίων.

• Τη λειτουργία «Συστήματος Τηλεε-
λέγχου – Τηλεχειρισμού & Ελέγχου 
Ενέργειας»:

a) σε επίπεδο κόμβου (Pillar), για 20.299 
Φωτιστικά Σώματα/Λαμπτήρες/Προ-
βολείς στο Σύστημα Ηλεκτροφωτι-
σμού Κοινοχρήστων Χώρων

b) σε επίπεδο Φωτιστικού Σώματος, 
για 1.000 φωτιστικά σώματα που θα 
εγκατασταθούν πιλοτικά σε δρόμους 
του Δήμου και θα συνοδεύονται από 
1.000 ασύρματους ελεγκτές. 

• Σύστημα περιοδικής και επεμβατικής 
συντήρησης μέσω Η/Υ (μεθοδολο-
γία καταγραφής βλαβών, ιεράρχηση, 
προγραμματισμός αποκατάστασης, 
έλεγχος αποκατάστασης, reporting, 
παρακολούθηση).



Έως τις 22 Αυγούστου μπορούν να υποβάλλουν αίτηση οι άνεργοι
Το ΚΕΚ της Αναπτυξιακής του Επιμελητηρίου 

Κορινθίας σας ενημερώνει ότι από την Τετάρτη 
27 Ιουλίου 2022 και ώρα 17:00, ξεκίνησε η ηλε-
κτρονική υποβολή αιτήσεων συμμετοχής ανέρ-
γων, για συμμετοχή στα προγράμματα αναβάθ-
μισης δεξιοτήτων «νέας γενιάς» σε ψηφιακές και 
πράσινες δεξιότητες.

Το πρόγραμμα, με συνολικό προϋπολογισμό 
100 εκατ. ευρώ, στοχεύει στην επαγγελματική 
κατάρτιση 80.000 ανέργων και υλοποιείται στο 
πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Αν-
θεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης NextGenerationEU. 
Από τα 100 εκατ. ευρώ, τα 50 εκατ. ευρώ – που 
θα καλύψουν 40.000 ανέργους – διατίθενται για 
τα Κέντρα Εκπαίδευσης και δια Βίου Μάθησης 
(ΚΕΔΙΒΙΜ) των 14 ΑΕΙ που έχουν δηλώσει συμ-
μετοχή, ενώ τα υπόλοιπα 50 εκατ. ευρώ θα δι-
ατεθούν σε 181 ειδικώς αδειοδοτημένα Κέντρα 
Δια Βίου Μάθησης που ανήκουν είτε σε ιδιώτες, είτε σε 
κοινωνικούς εταίρους, μέσα από τα προγράμματα των 
οποίων θα καλυφθούν οι υπόλοιποι 40.000 άνεργοι.

Στόχος της δράσης είναι η ποιοτική αναβάθμιση των 
γνώσεων και δεξιοτήτων των ανέργων μέσω προγραμ-
μάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης που 
ανταποκρίνονται στις ανάγκες της οικονομίας, ώστε να 
ενισχυθεί η απασχολησιμότητά τους και να επιτευχθεί 
ταχύτερα η εργασιακή επανένταξή τους.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης συμμετοχής για εγγρα-
φή στο Μητρώο Ωφελούμενων

Ανέργων, Α΄ φάσης, έχουν όσοι πληρούν τουλάχι-
στον τις εξής προϋποθέσεις:
• Είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ανέργων της ΔΥΠΑ
• Είναι άνω των 18 ετών
• Είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής δευτερο-

βάθμιας εκπαίδευσης.
Σημειώνεται ότι, το κάθε πρόγραμμα κατάρτισης μπο-

ρεί να απαιτεί επιπλέον προϋποθέσεις για τη συμμετοχή 
των ωφελούμενων. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοι-
χτή μέχρι τη συμπλήρωση των προβλεπόμενων θέ-
σεων. Συγκεκριμένα, κάθε άνεργος που ενδιαφέρεται 
καλείται να προχωρήσει στα εξής βήματα:
• Συμπληρώνει και υποβάλλει ηλεκτρονικά την «Αίτηση 

Συμμετοχής», μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της 
Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) στη διαδρομή: Αρχική/
Εκπαίδευση / Κατάρτιση και εκπαιδευτικό περιεχό-
μενο/ Εγγραφή στο
Τμήμα Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων Αθήνα, 

27.07.2022Μητρώο Ωφελουμένων κατάρτισης μέσω 
των Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ των Α.Ε.Ι. και των αδειοδοτημένων 
Κ.Δ.Β.Μ. εισερχόμενος με κωδικούς TAXISnet.
• Επισυνάπτει: 1) Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας-Δια-

βατηρίου σε ισχύ (ταυτοποίηση), 2) Αντίγραφο απο-
λυτηρίου, τουλάχιστον, Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης 
ή ανώτερου τίτλου σπουδών, και 3) Υπεύθυνη Δή-
λωση μέσω gov.gr, στην οποία θα δηλώνει ότι δεν 
παρακολουθεί ή /και δεν έχει παρακολουθήσει άλλο 
πρόγραμμα κατάρτισης που χρηματοδοτείται από το 
Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας, στο πλαίσιο 
της δράσης 16913 «SUB
2: Οριζόντια Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων 

για στοχευμένες πληθυσμιακές ομάδες» και δεν έχει 
παρακολουθήσει πρόγραμμα κατάρτισης στο ίδιο αντι-
κείμενο, κατά τα τελευταία 2 έτη πριν από τη δημοσίευ-

ση της παρούσας πρόσκλησης.
• Επισυνάπτει πτυχίο γνώσης αγγλικής γλώσσας, εάν το 

κατέχει.
• Διαφυλάσσει το αποδεικτικό της υποβολής της αίτη-

σής του, που αναγράφει
τον «Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής» 

(ΚΑΥΑΣ) καθώς και την ακριβή ημερομηνία και ώρα 
υποβολής της. Ο κωδικός ΚΑΥΑΣ είναι αυστηρά προ-
σωπικός και μοναδικός για κάθε αίτηση συμμετοχής, 
αποτελεί το αποδεικτικό της υποβολής της και χρησι-
μοποιείται αντί για το ονοματεπώνυμο του αιτούντος σε 
όλα τα έγγραφα.

Οι ωφελούμενοι που θα υποβάλουν αίτηση έως και 
22 Αυγούστου και εφόσον πληρούν τις βασικές προ-
ϋποθέσεις συμμετοχής, θα ενταχθούν στο Μητρώο 
Ωφελουμένων, Α΄ φάσης, το οποίο θα εκδοθεί στις 25 
Αυγούστου.

Στη συνέχεια οι ωφελούμενοι θα μπορούν να 
επιλέξουν το πρόγραμμα κατάρτισης που επιθυ-
μούν να παρακολουθήσουν, από τη λίστα των 
προσφερόμενων προγραμμάτων κατάρτισης 
που εμφανίζεται στον ωφελούμενο, σύμφωνα 
με το εκπαιδευτικό επίπεδο (απόφοιτος υποχρε-
ωτικής εκπαίδευσης, δευτεροβάθμιας, τριτο-
βάθμιας κλπ.) καθώς και τα λοιπά ακαδημαϊκά 
προσόντα που έχει ο ίδιος δηλώσει. Η εν λόγω 
λίστα θα ανανεώνεται διαρκώς.

Η επιλογή των ανέργων και η εγγραφή τους 
στο Μητρώο Ωφελούμενων θα γίνεται κατά σει-
ρά προτεραιότητας υποβολής της αίτησης, εφό-
σον πληρούνται οι επί μέρους προϋποθέσεις 
συμμετοχής στο πρόγραμμα κατάρτισης που θα 
επιλέξουν (όπως ανεργία, εκπαιδευτικό επίπεδο, 
γνώση ξένης γλώσσας, όπου απαιτείται κλπ.) και 
μέχρι εξαντλήσεως των προσφερόμενων θέσε-
ων.

Ο κάθε καταρτιζόμενος θα παρακολουθήσει πρό-
γραμμα θεωρητικής κατάρτισης που αφορά την ανά-
πτυξη ψηφιακών και πράσινων γνώσεων και δεξιοτή-
των, συνολικής διάρκειας έως 200 ώρες, που θα πρέπει 
να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο σε διάστημα 3 μηνών. 
Η υλοποίηση θα πραγματοποιηθεί με δια ζώσης εκπαί-
δευση σε ποσοστό τουλάχιστον 35% και με τη μέθοδο 
της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (τηλεκατάρτιση), που 
θα περιλαμβάνει τουλάχιστον 35% σύγχρονη και έως 
30% ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Οι ωφελούμενοι που θα ολοκληρώσουν την κατάρ-
τιση υποχρεούνται να συμμετάσχουν στις εξετάσεις πι-
στοποίησης. Κάθε ωφελούμενος που ολοκληρώσει το 
Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης και αποκτήσει 
την Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων δικαιού-
ται να λάβει εκπαιδευτικό επίδομα που ανέρχεται σε 5 
ευρώ/ώρα κατάρτισης, άρα για πρόγραμμα 200 ωρών 
φτάνει στα 1.000 ευρώ.
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Γνώμη Οικονομία
Κατάρτιση σε ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες 
προσφέρει το ΚΕΚ του Επιμελητηρίου Κορινθίας
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Βλάσιος Ιωαν. Μπάρτζης
Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος

ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΚΟ 
ΙΑΤΡΕΙΟ

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

| . | 

| 

| 

Μικροωτοσκόπηση  Ακοοµετρία (τονική - οµιλητική), 
τυµπανοµετρία, ακουστικό αντανακλαστικό, 
έλεγχος ευσταχιανής σάλπιγγας

Λειτουργική εξέταση οπισθίου λαβυρίνθου 
- Αντιµετώπιση ιλίγγου θέσεως

Ενδοσκοπικός έλεγχος ώτων, ρινός, 
φάρυγγα, λάρυγγα µε εύκαµπτα & άκαµπτα 
ενδοσκόπια - Video καταγραφή δεδοµένων

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

ΩΡΑΡΙΟ ΙΑΤΡΕΙΟΥ: 

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

ΣΑΒΒΑΤΟ    09:00 - 12:00 [ΒΡΑΧΑΤΙ]

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

e-mail: korantaniskonstantinos26@gmail.com

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡ. 
ΚΟΡΑΝΤΑΝΗΣ

Υπ. ∆ιδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Παν/µίου Αθηνών
Συνεργάτης Γ́  Παθολογικής Κλινικής Νοσοκοµείου 

“ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ”
τ. ιατρός Κλινικής Παθολογικής Φυσιολογίας ΓΝΑ Λαϊκό

ΙΑΤΡΟΣ - ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ

εξέταση µε εξειδικευµένα διαγνωστικά µέσα 
  (Ηλεκτροκαρδιογράφηµα,   υπέρηχος)

- Ακοολογικός έλεγχος
παίδων & ενηλίκων 

- Εκτίμηση εμβοών (βουητά)
και ροχαλητού

- Έλεγχος λαβυρινθικής
λειτουργίας (Ίλιγγος/Ζάλη)

- Ενδοσκοπικός έλεγχος
ρινός, φάρυγγα, λάρυγγα
και ώτων 



ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΜΑΡΜΑΡΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ
ΘΑΝΑΣΕΝΑΡΗΣ

Μουσών 14,
Βέλο Κορινθίας

Mάρµαρα • γρανίτες
φυσικά πετρώµατα

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

ΓΥΡΙΣΤΕ ΣΕΛΙΔΑ
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Γνώμη Ιστορικά - Βιβλίο

8 Αυγούστου 1458: Ο Ακροκόρινθος πέφτει 
στα χέρια του Μωάμεθ του Πολιορκητή

Η πύλη της Πελοποννήσου καταλαμβάνεται από τους Τούρκους – Ποιος ήταν ο Ματθαίος 
Ασάνης ο τελευταίος υπερασπιστής του Ακροκορίνθου – Τα γεγονότα που προηγήθηκαν

Στα τέλη Ιουλίου του 1458 ο Μω-
άμεθ ο Πορθητής αφού έχει τελειώσει 
την αιματηρή περιοδεία του στην Πελο-
πόννησο και έχει κατακτήσει μια σειρά 
κάστρων με προεξάρχον αυτό της Πά-
τρας, επιστρέφει από τον παραλιακό 
δρόμο δίπλα στη θάλασσα προς την 
Κόρινθο, όπου έχει αφήσει το Μεγάλο 
Βεζίρη του, τον Μαχμούτ, να πολιορκεί 
τον Ακροκόρινθο. Ο Μωάμεθ έφτασε 
στην Κορινθία στις 15 Μαΐου 1458 
αποφασισμένος να καθυποτάξει την 
Πελοπόννησο και να θέσει υπό την 
απόλυτη κυριαρχία του το Δεσποτά-
το του Μοριά, μετά από τους κακούς 
πολιτικούς χειρισμούς των αδελφών 
Θωμά και Δημητρίου Παλαιολόγου. 

Επιστρέφει, λοιπόν, ο Πορθητής και 
από τα δυτικά αυτή τη φορά προς 
την Κορινθία. Στο δρόμο του κατακτά 
το κάστρο της Βοστίτσας (Αίγιο) στο 
οποίο δεν βρήκε καμία αντίσταση από 
τους κατοίκους, με αποτέλεσμα να τους 
χαρίσει σημαντικά προνόμια. Καθώς 
εισέρχεται στην Κορινθία από τα δυτικά 
και συναντά τους μικρούς οικισμούς της 
και τα γόνιμα εδάφη της, «κατεπλάγη	ο	
πορθητής» όπως λένε οι ιστορικοί, από 
την ευφορία, ώστε παρεχώρησε ελευ-
θερία και ανεισφορία σε όσους από 
τους τρομαγμένους κατοίκους ήθελαν 
να γυρίσουν στον τόπο τους. Είναι πι-
θανό, αν και ιστορικά ανεξακρίβωτο, το 
προνομιακό φορολογικό καθεστώς 
της Βόχας, να έχει την πηγή του σ’ 
αυτό το πέρασμα, σ’ αυτό το θαυμασμό 
του Πορθητή για την περιοχή. 

Στην Κόρινθο όμως τον περίμενε 
μια μεγάλη απογοήτευση. Το κάστρο 
παρέμενε απόρθητο, ενώ ο υπερα-
σπιστής του, ο Ματθαίος Ασάνης, είχε 

καταφέρει να το εφοδιάσει και να ενι-
σχύσει τις άμυνες και τη φρουρά του! 
Επιπλέον τα πράγματα είχαν δυσκολέ-
ψει πολύ για τους πολιορκητές, διότι το 
λιγοστό χορτάρι που υπήρχε ως τροφή 
των αλόγων έχει εξαντληθεί ή έχει ξε-
ραθεί από τη ζέστη που επικρατεί στον 
βοχαΐτικο κάμπο. 

Ποιος ήταν όμως ο Ματθαίος Ασά-
νης που είχε καταφέρει για τρεις πε-
ρίπου μήνες να κρατήσει τις τουρκι-
κές ορδές μακριά από την Κόρινθο; 

Ο Ματθαίος Ασάνης ήταν απόγονος 
της βουλγάρικης δυναστείας των Ασα-
νών και της δυναστείας των Παλαιο-
λόγων. Ο πατέρας του ήταν ο Παύλος 
Ασάνης και η μητέρα του, μία Παλαιο-
λογίνα. Η αδελφή του Θεοδώρα, ήταν 
η σύζυγος του Δεσπότη του Μορέα 
Δημητρίου Παλαιολόγου και η τύχη 
του Ματθαίου συνδέθηκε, μοιραία, με 

την τύχη των τελευταίων Παλαιολόγων. 
Γεννημένος μάλλον, περί το 1405, 

ήταν μόλις 18 χρονών όταν τον Σε-
πτέμβριο του 1423, στάλθηκε με τον 
γαμπρό του, Δημήτριο Παλαιολόγο, ως 
πρέσβης, στην αυλή του Ούγγρου 
βασιλιά Σιγισμούνδου. Το 1442 φαί-
νεται ότι έπαιξε κι αυτός το ρόλο του 
στην αποτυχημένη απόπειρα του πα-
τέρα του Πορθητή, σουλτάνου Μου-
ράτ του Β΄ να πολιορκήσει την Κων-
σταντινούπολη, όμως φυλακίστηκε 
από τον αυτοκράτορα Ιωάννη Παλαιο-
λόγο, κατάφερε να διαφύγει και να βρει 
καταφύγιο μαζί με τον Δημήτριο, 
πάντα, στους Γενοβέζους του Γαλατά. 

Ακολούθησε τον Δημήτριο στη 
Λήμνο, όταν ορίστηκε κυβερνήτης του 
νησιού και στη συνέχεια στο Δεσποτά-
το του Μοριά. Το 1452 κατάφερε να 
πετύχει μια σπουδαία νίκη έναντι των 
οθωμανικών στρατευμάτων στο Λεο-
ντάρι της Μεγαλόπολης, παρασύρο-

ντας τους σε ένα στενό πέρασμα, όπου 
οι περισσότεροι Τούρκοι σκοτώθηκαν 
και ο αρχηγός τους Αχμέτ Μπέης πιά-
στηκε αιχμάλωτος. 

Το 1454 ορίστηκε κυβερνήτης της 
Κορίνθου και ήταν αυτός που βρέθηκε 
στις 15 Μαΐου του 1458 στη δυσάρεστη 
θέση να δει τα λεφούσια του Μωάμεθ 
να κατακλύζουν τον Ισθμό και τις βο-
ρειανατολικές παρειές της Κορίνθου. Ο 
Ματθαίος σε αντίθεση με τον γαμπρό 
του Δημήτριο Παλαιολόγο, ήταν γεν-
ναίος, πολυμήχανος και δραστήριος. 
Μαζί του είχε τον Λουκάνη Νικηφόρο 
με τον οποίον οργάνωσαν την άμυνα 
του κάστρου και της πόλης όσο καλύ-
τερα μπορούσαν. 

Όπως είπαμε και παραπάνω ο Μω-
άμεθ άφησε το μισό στρατό του στην 
Κόρινθο και συνέχισε για τα άλλα κά-
στρα του Μοριά. Όταν ο σουλτάνος και 
Πορθητής της Πόλης επανήλθε στις 6 
Αυγούστου 1458 ο Ασάνης είχε κα-
ταφέρει να διατηρήσει τον Ακροκόριν-
θο απόρθητο. Μάλιστα, με μια γενναία 
και παράτολμη κίνηση, βγήκε από το 
κάστρο της Κορίνθου, πήγε στο Ναύ-
πλιο για να εξασφαλίσει τα απαραίτητα 
εφόδια για τους έγκλειστους. Μάλιστα, 
όχι μόνο κατάφερε να ανεφοδιάσει 
τον Ακροκόρινθο, αλλά ενίσχυσε τη 
φρουρά του με εβδομήντα επιπλέον 
άνδρες που έφερε μαζί του και ξανα-
μπήκαν στο κάστρο!

Έξαλλος ο σουλτάνος έδωσε δια-
ταγή να καταρρίψουν την είσοδο του 
Ακροκορίνθου. Έστησε τα κανόνια του 
απέναντι από την πύλη και διέταξε τους 
άνδρες του να κατασκευάσουν λίθινες 
οβίδες από τα ερείπια του αρχαιολο-
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γικού χώρου της Κορίνθου! Τεράστια 
καταστροφή φαίνεται πώς έγινε στον 
αρχαιολογικό χώρο, παρότι δεν γνωρί-
ζουμε με ακρίβεια αν γκρέμισε αρχαία 
οικοδομήματα για να κατασκευάσει τα 
πολεμοφόδιά του. Τελικά, οι επαναλαμ-
βανόμενες βολές κατάφεραν σημαντι-
κό ρήγμα στον εξωτερικό από τους 
τρεις περιβόλους του Ακροκορίνθου, 
με αποτέλεσμα οι Τούρκοι να επιχειρή-
σουν έφοδο στο δεύτερο περίβολο. 

Οι υποστηρικτές του κάστρου όμως, 
είχαν συγκεντρώσει μεγάλο αριθμό πε-
τρών, βράχων και άλλων ογκωδών τα 
οποία εκσφενδόνιζαν εναντίον των 
αντιπάλων τους καταφέρνοντάς τους 
σημαντικά πλήγματα, σε σημείο που 
τους ανάγκασαν να οπισθοχωρήσουν 
με μεγάλες απώλειες. 

Στο τουρκικό στρατόπεδο υπήρξε 
προβληματισμός ώσπου οι στρατιωτικοί 
του Μωάμεθ κατασκεύασαν μία πέτρι-
νη σφαίρα, εννιακοσίων λίτρων(!), 
την οποία εκτόξευσαν κατά του Ακρο-
κορίνθου. Η τεράστια αυτή σφαίρα έπε-
σε μέσα στα τείχη αφού διένυσε περίπου 
ενάμιση μίλι και κατέστρεψε ολοσχε-
ρώς το αρτοποιείο και την οπλοθή-
κη της καστροπολιτείας. Η ζωή των 
εγκλείστων δυσκόλεψε σημαντικά, αλλά 
έκαναν κουράγιο κι έπαιρναν θάρρος 
από το γεγονός ότι και οι πολιορκη-
τές στερούνταν σημαντικά και τροφές 
και ζωοτροφές, ίσως δε η κατάστασή 
τους να ήταν πιο δύσκολη από ό,τι των 
εγκλείστων. Ο Ασάνης ήταν αποφασι-
σμένος να μην παραδοθεί και περίμενε 
ότι οι πολιορκητές μπροστά στην έλ-
λειψη τροφής θα υποχωρούσαν.

Τότε, ξαφνικά έκανε την εμφάνισή του 
ένα τουρκικό απόσπασμα, το οποίο 
αφού είχε λεηλατήσει τις περιοχές της 
Ηλείας και της Μεσσηνίας, έφθασε στην 
Κόρινθο κουβαλώντας σημαντικές 
ποσότητες τροφών, 15.000 περίπου 
θρέμματα, γράφει ο Ουίλλιαμ Μίλερ. 
Ο Ασάνης αντιλήφθηκε αμέσως τη δύ-

σκολη κατάσταση στην οποία περιήλ-
θαν, αλλά κατέστρωνε ήδη σχέδια για να 
ανακουφίσει τους έγκλειστους, επιχει-
ρώντας ίσως άλλη μία έξοδο που θα 
ανανέωνε τις προμήθειες των πολιορ-
κούμενων σε τροφές και πολεμοφόδια. 

Δυστυχώς, όμως, ο τότε μητροπο-
λίτης Κορίνθου (Ιωακείμ;) είχε δια-
φορετική άποψη. Αφού έμαθε για τη 
δύσκολη θέση στην οποία βρίσκονταν, 
αφενός μεν διέσπειρε στο λαό την διά-
θεση για παράδοση, αφετέρου δε ειδο-
ποίησε τον Μωάμεθ για την κατάστα-
ση. Ο σουλτάνος δεν έχασε στιγμή και 
κάλεσε τον Ασάνη να παραδοθεί. 

Η λαϊκή δυσαρέσκεια είχε πυκνώ-
σει εντός των τειχών, οι κάτοικοι είχαν 
πληροφορηθεί την ευνοϊκή μεταχείριση 
των πληθυσμών από τον Πορθητή και 
επιθυμούσαν να παραδοθεί το κάστρο. 
Έτσι το πρωί της 8ης Αυγούστου 1458, 
όπως μας παραδίδει ο Finley, ο Ματ-
θαίος Ασάνης και ο Νικηφόρος Λου-
κάνης κρατώντας σημαίες ανακωχής 
βγήκαν από τον Ακροκόρινθο παραδί-
δοντάς τον στον Μωάμεθ τον Πορθητή. 

Το «κάστρο του Άστρου» όπως το 
αποκαλούσαν οι Τούρκοι, η περιώνυμος 
Κόρινθος, παραδόθηκε, οι κάτοικοί της 
όμως δεν επιβαρύνθηκαν παρά μόνο 
τον φόρο που πλήρωναν έτσι κι αλ-
λιώς στους βυζαντινούς άρχοντες. Οι 
δεσπότες όμως, αναγκάστηκαν να πλη-
ρώνουν ετήσιο φόρο πάνω από 3000 

χρυσά νομίσματα και να παραχωρή-
σουν όλες τις πόλεις, τους οικισμούς 
και τη γη πέριξ της Πάτρας, του Αιγίου, 
των Καλαβρύτων και όπου αλλού είχε 
περάσει με το στρατό του ο Μωάμεθ. 
Ο Ασάνης μετέφερε τις απαιτήσεις του 
σουλτάνου στους δύο δεσπότες του 
Μοριά κι αυτοί μη έχοντας άλλη λύση, 
τις αποδέχτηκαν. 

Ο ιστορικός Αμβρόσιος Σφραντζής 
απογοητευμένος από τις εξελίξεις και 
από τον δεσπότη Θωμά, έγραψε ότι «τα	
ρηθέντα	άστεα	τω	αμηρά	παρέδωκεν	ως	
λάχανα κήπου». 

Ο Μωάμεθ άφησε στην Κόρινθο 
φρουρά τετρακοσίων επίλεκτων από 
τους σωματοφύλακές του, εγκατέστησε 
φρουρές και ενίσχυσε με προμήθειες 
και προσόδους όλα τα κάστρα που ήταν 
σε καλή κατάσταση και κατέστρεψε τα 
υπόλοιπα. Τέλος, άφησε τον Ομάρ, τον 
γιο του Τουραχάν ως διοικητή της 
τουρκικής επαρχίας της Πελοπον-
νήσου και αφού ξεκουράστηκε σχεδόν 
ένα μήνα στην «αφνειό» Κόρινθο, έφυγε 
για την Αθήνα και για νέες κατακτήσεις!

Το τέλος του Ματθαίου Ασάνη, 
του τελευταίου βυζαντινού άρχο-
ντα της Κορίνθου

Δύο περίπου χρόνια αργότερα, στα 
μέσα Μαΐου του 1460 ο Σουλτάνος 
ζήτησε από τον Δημήτριο να έρθει να 
τον συναντήσει όμως εκείνος από φόβο 

μήπως συλληφθεί έστειλε τον Ματ-
θαίο, για τον οποίον ο Μωάμεθ έτρεφε 
μεγάλο σεβασμό. Όμως ο θυμός του 
σουλτάνου ήταν τόσο ισχυρός που ούτε 
ο σεβασμός για τον Ματθαίο, ούτε τα 
πλούσια δώρα κατάφεραν να τον εξευ-
μενίσουν κι έτσι στις 29 Μαΐου 1460 
κυρίευσε το κάστρο του Μυστρά θέτο-
ντας οριστικά τέλος στο ομώνυμο Δε-
σποτάτο. Ο Ματθαίος συνελήφθη και 
ακολούθησε τον Δημήτριο για ακόμη 
μία φορά, στην εξορία του στην πόλη 
Αίνος της Θράκης, αρχικά και κατόπιν 
στο Διδυμότειχο, όπου και πέθανε μετά 
από εφτά χρόνια μέσα στη φτώχεια, 
αφήνοντας μια κόρη.

Χρόνια αργότερα στη Νάπολη της 
Ιταλίας, ένας νεαρός ονόματι Θωμάς 
Ασάνης Παλαιολόγος, βυζαντινός αρι-
στοκράτης, ήταν γνωστός ως ο «άρχο-
ντας	της	Κορίνθου». Ο νεαρός που είχε 
οργανώσει μια σημαντική εξέγερση 
στον ελληνικό χώρο κατά των Οθω-
μανών και είχε χρηματοδοτήσει την 
ανέγερση της πρώτης ανατολικής ορ-
θόδοξης εκκλησίας στη Νάπολη, ανα-
φερόταν σε παπική βούλα του Πάπα 
Παύλου Γ΄ ως «πρώην βασιλέας της 
Κορίνθου και του Μωριά», καθώς και 
ως «άρχοντας της Κορίνθου».  Πολλοί 
ιστορικοί υποστηρίζουν πως ο γενναίος 
αυτός άνδρας, που ήταν εγκατεστημέ-
νος στην Καλαβρία της Κάτω Ιταλίας, 
ήταν ο εγγονός του Ματθαίου Ασάνη, 
του τελευταίου Βυζαντινού άρχοντα 
της Κορίνθου!

Έρευνα-επιμέλεια-κείμενο: Γιώτα 
Χρ. Αθανασούλη

Πηγές:
• Φερδινάνδος Γρηγορόβιος, Ιστορία της πό-

λεως Αθηνών κατά τους μέσους αιώνας – 
Τόμος Β΄

• Γεώργιος Σφραντζής, Χρονικόν της Αλώσε-
ως

• Runciman Steven, Lost Capital of Byzantium: 
The History of Mistra and the Peloponnese.

• Ουίλλιαμ Μίλλερ, Ιστορία της Φραγκοκρατί-
ας εν Ελλάδι (1204-1566)

Ιστορικά
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Δήμος Σικυωνίων: Συγκίνηση και γλυκιές 
μελωδίες για τον Γιάννη Σπανό

Ο δήμαρχος θύμισε στο πολυπληθές κοινό ότι οι Αποθήκες ΑΣΟ που μετατρέπονται σε χώρο πολιτισμού, 
θα φέρουν στο εξής το όνομα “ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΑΝΟΣ”, ως ύστατο φόρο τιμής στον μεγάλο συνθέτη

Ο	 Μανώλης	 Μητσιάς,	 η	 Ελένη	 Δή-
μου,	 ο	Δώρος	Δημοσθένους,	 η	Πέννυ	
Ξενάκη,	ο	Κώστας	Τζιάγκουλας,	ο	Κο-
σμάς	 Κοκόλης και η Μαρία Αλεξίου 
υπό την καλλιτεχνική επιμέλεια του 
μαέστρου	 Γιώργου	Παγιάτη βρέθηκαν 
στο Κιάτο την Τρίτη 26 Ιουλίου 2022, 
ανήμερα των γενεθλίων του Γιάννη 
Σπανού σε μια συναυλία-αφιέρωμα 
στην μνήμη του. 

Της συναυλίας, της οποίας συνδιορ-
γανωτές ήταν ο δήμος Σικυωνίων και 
το ΝΠΔΔ «Μηκώνη», είχαν προηγηθεί 
τα εγκαίνια της Έκθεσης που είναι 
αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του. 
Στην έκθεση παρουσιάζεται άγνω-
στο, ανέκδοτο και σπάνιο υλικό από 
την πλούσια καριέρα του αγαπημένου 
συνθέτη. Το υλικό το οποίο ανήκει στο 
προσωπικό αρχείο του Γιάννη Σπανού 
παραχωρήθηκε από την ανιψιά του Σο-
φία Μαγκαφά, την οποία ο δήμαρχος 
Σικυωνίων Σπύρος Σταματόπουλος 
ευχαρίστησε ιδιαίτερα για την συμβολή 
της σ’αυτήν την εκδήλωση προς τιμήν 
του αείμνηστου μουσουργού. 

Ο δήμαρχος Σικυωνίων στον σύντο-
μο χαιρετισμό του, θύμισε στο κοινό 
που κατέκλυσε το προαύλιο του 1ου 
Γυμνασίου Κιάτου ότι οι Αποθήκες 
ΑΣΟ που βρίσκονται στο	 τελευταίο	
στάδιο	 αποκατάστασής	 τους	 και	 μετα-
τροπής	 τους	 σε	 χώρο	 πολιτισμού, θα 
φέρουν στο εξής το όνομα «ΓΙΑΝ-
ΝΗΣ ΣΠΑΝΟΣ», ως ύστατο φόρο τι-
μής στον μεγάλο συνθέτη. 

Επιπλέον, ανακοίνωσε την πρόθεση 
του δήμου το υλικό της Έκθεσης να 
αποτελέσει τον πυρήνα μιας ειδικής 
συλλογής, που θα εμπλουτιστεί, θα 
εγκατασταθεί μόνιμα στις αποθήκες ΑΣΟ 
και θα είναι επισκέψιμη από το κοινό. 

Η συναυλία που ολοκλήρωσε την 
μαγική αυτή βραδιά κράτησε μέχρι	 τις	
πρώτες	 πρωινές	 ώρες	 με τους κατα-
ξιωμένους καλλιτέχνες να αποδίδουν 
ένα μόνο μέρος από το ανεξάντλητο 
έργο του Γιάννη Σπανού και τον κόσμο 
να παραμένει στις θέσεις του, σιγοτρα-
γουδώντας τα αγαπημένα τραγούδια 
και χειροκροτώντας με θέρμη τους συ-
ντελεστές. 
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Χιλιάδες άτομα παρακολούθησαν 
το 1ο Διεθνές Φεστιβάλ "Μίκης Θεοδωράκης"

Στην παραλία Βραχατίου, στο Βοχαϊκό και στο Βέλο, μοναδικοί ερμηνευτές απέδωσαν φόρο τιμής στον αιώνιο Μίκη

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε την 
Τρίτη 2 Αυγούστου το 1ο Διεθνές Φεστι-
βάλ Μουσικής «Μίκης Θεοδωράκης», 
το οποίο διοργάνωσε ο δήμος Βέλου-
Βόχας και το ΝΠΔΔ «Ανέλιξη» του δή-
μου Βέλου-Βόχας. 
Η φετινή πρώτη διοργάνωση που τε-
λούσε υπό την αιγίδα του Υπουργείου 
Πολιτισμού, περιλάμβανε μια σειρά από 
συναυλίες που πραγματοποιήθηκαν 
στο Βοχαϊκό, στο Βέλο και φυσικά στο 
Βραχάτι και είχαν ως κεντρικό άξονα τη 
ζωή και το έργο του αείμνηστου Έλληνα 
συνθέτη.  
Όπως είναι γνωστό ο Μίκης, επί 50 και 
πλέον χρόνια έζησε και δημιούργησε 
στο Βραχάτι, την πηγή έμπνευσής του 
όπως ο ίδιος έλεγε. 
Η απώλειά του πριν από έναν περί-
που χρόνο, υπήρξε η αφετηρία για την 
θεσμοθέτηση του Διεθνούς Φεστιβάλ 
Μουσικής «Μίκης Θεοδωράκης» το 
οποίο στόχο έχει να συγκεντρώνει κάθε 
χρόνο μουσικούς από όλον τον κόσμο, 
που θα μιλούν, συνεργάζονται, παρου-

σιάζουν στο κοινό, θα επεξεργάζονται, 
θα πειραματίζονται και θα δημιουργούν 
μουσική, με άξονα πάντα το έργο του 
μεγάλου μουσουργού.
Φέτος, ως ημερομηνία έναρξης του Φε-
στιβάλ ορίστηκε η 24η Ιουλίου, μέρα της 
αποκατάστασης της Δημοκρατίας αξι-
οποιώντας τον συμβολισμό για να τονι-
στούν οι δημοκρατικοί αγώνες του Μίκη 
Θεοδωράκη. 
Το Φεστιβάλ για φέτος περιελάμβανε 
συνολικά πέντε συναυλίες, τις οποίες ο 
κόσμος τίμησε και με το παραπάνω με 
την παρουσία του και ήταν οι ακόλουθες: 
24 Ιουλίου στο Βραχάτι,  με τον Γιάν-
νη Μπούρα, τον Θοδωρή Σκόνδρα και 
guest star την Δήμητρα Παπίου
27 Ιουλίου στο Βραχάτι, με τον Κώ-
στα Θωμαΐδη, την Ορχήστρα Δωματί-
ου «Respira» και την Χορωδία Opus 
Femina που ερμήνευσαν με μοναδικό 
τρόπο τα έργα του Μίκη Θεοδωράκη και 
του Θάνου Μικρούτσικου, συγκίνησαν 
και μάγεψαν τους παρευρισκόμενους. 
28 Ιουλίου στην πλατεία του Βοχαϊκού, 

με τον Γόρδιο Δεσμό και τα αγαπημένα 
λαϊκά τραγούδια του Μίκη
Την Παρασκευή 29 Ιουλίου, γενέθλια 
ημέρα του Μίκη Θεοδωράκη, στην 
παραλία Βραχατίου έλαβε χώρα η εμ-
βληματική συναυλία προς τιμήν του με 
την Ορχήστρα «Μίκης Θεοδωράκης». 
Τραγούδησαν ο Βασίλης Λέκκας, ο Δη-
μήτρης Μπάσης, ο Παναγιώτης Πετρά-
κης, η Μπέττυ Χαρλαύτη, ο εγγονός του 
Μίκη, Άγγελος Θεοδωράκης. 
Πάνω από 3.000 άτομα κατέκλυσαν το 
χώρο της συναυλίας και για δύο ώρες 
σιγοτραγούδησαν μαζί με τους ερμη-
νευτές τις αξέχαστες συνθέσεις του με-
γάλου Έλληνα συνθέτη. 
Το κλίμα ήταν συγκινητικό και ο κόσμος 
ανταποκρίθηκε με θέρμη στις ερμηνείες 
των καλλιτεχνών απολαμβάνοντας μια 
μοναδική βραδιά δίπλα στο κύμα του 
Κορινθιακού.
Την Δευτέρα 1 Αυγούστου πραγματο-
ποιήθηκε συναυλία με την Ιωάννα Κα-
κουριώτη στο Βέλο.
Και τέλος την Τρίτη 2 Αυγούστου, το Φε-

στιβάλ έκλεισε με την ροκ συναυλία του 
Χρήστου Παπαργυρίου και της μπάντας 
του στην παραλία Βραχατίου.
Όπως ανέφεραν τόσο ο δήμαρχος Βέ-
λου-Βόχας Αννίβας Παπακυριάκος, 
όσο  η πρόεδρος της «Ανέλιξης» Μαρία 
Καλλίρη και ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού 
Νίκος Ρόζος, στόχος είναι η διοργάνω-
ση να αποτελέσει έναν θεσμό που θα 
διοργανώνεται κάθε χρόνο το τελευ-
ταίο δεκαήμερο του Ιουλίου-αρχές Αυ-
γούστου, στην μνήμη του αξεπέραστου 
Μίκη Θεοδωράκη και θα τονίζει τον 
ιδιαίτερο δεσμό του με το Βραχάτι και 
ευρύτερα τον δήμο Βέλου-Βόχας.
«Κλείνοντας λοιπόν την αυλαία του 1ου 
Διεθνούς Φεστιβάλ Μουσικής «Μίκης 
Θεοδωράκης» αρχίζουμε τις προετοιμα-
σίες για την οργάνωση του 2ου Φεστιβάλ 
το καλοκαίρι του 2023 και την παρουσί-
αση ενός άρτιου προγράμματος αντάξιου 
του αγαπημένου μας Μίκη!», σημειώνε-
ται εύστοχα στην σχετική ανακοίνωση 
του δήμου Βέλου-Βόχας και του ΝΠΔΔ 
"Ανέλιξη".
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Σικυώνια Σκηνή: “Παράσταση Διαμαρτυρίας”
Παρουσιάστηκαν οι “Τρωάδες” του Ευριπίδη, προβάλλοντας έντονα το αντιπολεμικό μήνυμα του έργου

Στον Αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας 
Κορίνθου με σκηνικό περιβάλλον τον 
μεγαλοπρεπή αρχαϊκό ναό του θεού 
Απόλλωνος, δόθηκε την Κυριακή το 
βράδυ 17 Ιουλίου 2022,ενώπιον πολυά-
ριθμου κοινού , η θεατρική παράσταση 
των ΤΡΩΑΔΩΝ του Ευριπίδη, από την 
Σικυώνια Σκηνή.

Έργο καθαρά αντιπολεμικό που κα-
ταγγέλλει την βαρβαρότητα και τον 
παραλογισμό της ανθρώπινης βίας 
,εξαιρετικά επίκαιρο στις σημερινές πα-
γκόσμιες συνθήκες.

Αποδόθηκε με μοναδικό τρόπο από 
μεγάλο σύνολο ηθοποιών της Σικυώ-
νιας Σκηνής , επαρκώς εκπαιδευμένο 
στις απαιτητικές ανάγκες ερμηνείας της 
αρχαίας τραγωδίας .

Κατανυκτική υπήρξε η μέθεξη των 
θεατών που καθηλώθηκαν από την 
υποκριτική αμεσότητα τόσο των ηρώων 
του δράματος και του 12μελούς χορού 
που λειτούργησε με διακριτικη αποτε-
λεσματικότητα συνθέτοντας ουσιαστικά, 
χωρίς εντυπωσιασμούς, τα λυρικά μέρη 
της τραγωδίας 

Η συγκίνηση κυριάρχησε σε όλη την 
διάρκεια της ανέλιξης της υπόθεσης 
του έργου και ενισχύθηκε η δραματική 
ένταση στα επί μέρους επεισόδια , την 
τραγικότητα των οποίων η σπουδαία 
μεταφραστική δουλειά της Ολυμπίας 
Καράγιωργα υπηρέτησε καίρια, χρη-
σιμοποιώντας άριστα τον πλούτο την 
μελωδικότητα και την βαθιά αξία των 
νοημάτων της σύγχρονης Ελληνικής , 
σημερινής μας γλώσσας. Σημαντικότατο 
πλεονέκτημα του όλου εγχειρήματος και 
απόλυτα χρήσιμο εργαλείο για όλους 
τους συντελεστές.

Η παράσταση εντάχθηκε στο Πα-
νελλήνιο πλαίσιο εορτασμού του έτους 
Ευριπίδη που αποδόθηκε στην χρονιά 
που διανύουμε για να τιμηθεί ο μέγας 
τραγικός ποιητής και «Από σκηνής φι-
λόσοφος» όπως από τις μεταγενέστερες 
γενιές ονομάστηκε.

Ήταν μια παράσταση διαμαρτυρίας 
,κατά του πολέμου και των επικίνδυνων 
συνθηκών που διαμορφώνονται παγκο-
σμίως, στο τέλος της οποίας οι ηθοποιοί 
δεν υποκλίθηκαν αλλά με συμβολικό 

τρόπο απόθεσαν το διαμελισμένο σώμα 
του μικρού Αστυάνακτα – γιού του Έκτο-
ρα – για να παραμείνει επί σκηνής ως 
επίλογος ώστε να υπογραμμιστεί κατη-
γορηματικά και να καταδειχτεί το ότι , 
καταστρέφοντας το παιδί καταστρέφεις 
το μέλλον της ανθρωπότητας. Ο συμ-
βολισμός αυτός είχε ως αποτέλεσμα 
την κορύφωση της συγκίνησης και την 
πλήρη συναισθηματική φόρτιση των 
θεατών, βοηθώντας τους με την βιωμα-
τική αυτή προσέγγιση στην εμβάθυνση 
του στοχασμού και του μεγαλείου της 
ποίησης του Ευριπίδη.

Πήραν μέρος με τη σειρά που 
εμφανίστηκαν :
Εκάβη :Λίζα Αναγνωστοπούλου
Ταλθύβιος :Λευτέρης Αχμέτης
Κασσάνδρα :Σωτηρία Ζήση
Ταλθύβιος :Βλάσης Καλογεράκης
Ανδρομάχη :Ντίνα Γιαμπουρανη
Αστυάναξ :Χρήστος Μουλόπουλος
Μενέλαος :Γιώργος Πανούσης
Ταλθύβιος :Κώστας Συριάνος
Ελένη :Μαρία Λίγκα

Ποσειδών :Δημήτρης Αθανασίου
ΧΟΡΟΣ:
Γιώτα Ανδρικοπούλου
Αλεξάνδρα Βασιλοπούλου
Μάρθα Γιανκόπουλου
Αφροδίτη Καλλίρη
Δήμητρα Κομποθανάση
Ευγενία Κοσμοπούλου
Κωνσταντίνα Μηλιώτη 
Πόπη Παπαδά
Μαριλένα Σολώμου
Γιώτα Φίλη
Μαρία Χατζηδουκάκη 
ΣΤΡΑΤΙΩΤΕΣ:
Μάριος Αθανασόπουλος
Τάκης Γεώργας
Αχιλλέας Καρακούσης
Πάνος Καρακούσης
Ιωάννης Σπούλος
Κώστας Σπούλος

Διδασκαλία – Σκηνοθεσία:
Γιώργος Καρβουντζής
Κοστούμια: Σωτηρία Ζήση
Βοηθός Σκηνοθέτη: 
Κωνσταντίνα Γιαμπουράνη
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