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Η σελίδα του Λέωντος...
Α πό τη μια Ρωσία μας καταχώρη-

σε στις  εχθρικές χώρες, από την 
άλλη η Ουκρανία μας στέλνει διαβήμα-
τα διαμαρτυρίας και έχει μουτρώσει. 
Τέτοιες επιτυχίες στα εθνικά θέματα 
είχαμε να δούμε από τον ‘Ατυχή πόλε-
μο του ‘97’. Άμα έχεις ηγεσία με …. Τα 
είπαμε μην τα ξαναλέμε!!!

Κ άποιος παλιός μου φίλος, αποδη-
μήσας πλέον, είχε αναπηρία 66%. 

Ούτε να δουλέψει μπορούσε ούτε 
σύνταξη εδικαιούτο, ούτε καταθέσεις 
διέθετε. Αν τον ρωτούσες τι κάνει, 
πάντα απαντούσε με χαμόγελο· «Αν 
εξαιρέσεις το πρόβλημα που έχω, μια 
χαρά είμαι». Αυτό μου θύμισε η πρό-
σφατη ομιλία του Πρωθυπουργού μας 
στο Ευρωκοινοβούλιο. Αν εξαιρέσετε 
κύριοι ευρωβουλευτές τα προβλήμα-
τα με την οικονομία, την υγεία, τους 
θεσμούς, την εξωτερική πολιτική, τη 
χειραγώγηση των ΜΜΕ, τις δικαστικές 
περιπέτειες κλπ, κλπ, είμαστε η πιο 
επιτυχημένη χώρα.
Αχ βρε Αντώνάκη, μέχρι και ο πρωθυ-
πουργός σε αντιγράφει!!!

Δ ε φτάνει που δεν θα επαρκούν 
τα λεφτά για πετρέλαιο και αέριο 

για το καλοριφέρ το χειμώνα, αλλά με 
τόσες πυρκαγιές ούτε ξύλα για το τζά-
κι δε θα βρίσκουμε. Και να πεις ότι δε 
λάβαμε μέτρα.
Και ειδικό υπουργείο φτιάξαμε και 
εισαγόμενο υπουργό φέραμε και πα-
πάδες διορίσαμε και αστυνομικούς 
στα πανεπιστήμια βάλαμε, αλλά οι 
πυρκαγιές εκεί, το χαβά τους, δεν κα-
ταλαβαίνουν τίποτα.
Τέτοια αχαριστία πιά!!!

Η αποφυλάκιση Λιγνάδη δε θα μας 
απασχολούσε υπό κανονικάς συν-

θήκας. Το προβλέπει ο νόμος, παλιός 
καινούργιος δεν έχει σημασία, το σε-
βόμαστε. Το πρόβλημα είναι ότι αυτές 
οι ‘έρμες’ οι ευνοϊκές διατάξεις εφαρ-
μόζονται κυρίως για επώνυμους, λε-
φτάδες, ανθρώπους του συστήματος 
και της εξουσίας ή έχοντες το ‘σωστό’ 
δικηγόρο. Για την πλέμπα υπάρχει άλ-
λος νόμος. Σύμπτωση άραγε???

Μ ια περίεργη άσπρη σκόνη σκορ-
πίστηκε από το ουκρανικό αε-

ροπλάνο που έπεσε στην Καβάλα. Οι 
αρχές στην προσπάθειά τους να λύ-
σουν το μυστήριο ανακάλυψαν πέντε 
λύκους, οκτώ ελάφια και δύο αρκού-
δες που ’τραγουδούσαν’ και ‘χόρευαν’ 
αδελφωμένα, σε παρακείμενη ρεμα-
τιά, σα να είχαν πάρτι. 
Η επιστημονική υπηρεσία του στρατού 
ακόμη αναλύει το περίεργο και ανεξή-
γητο φαινόμενο!!!

Α γαπητοί σύντροφοι ‘εν τη αγανα-
κτήσει’ και λοιπές ακτιβιστικές 

δυνάμεις, παρακαλώ σεβαστείτε τις 
κατοικίες των προς ‘διαπόμπευση’ 

ατόμων. Γιατί μπορεί να είναι ρεμά-
λια και να τους αξίζουν ‘πίσσα και 
πούπουλα’, αλλά ούτε τα παιδιά τους 
φταίνε, ούτε οι λοιποί συγγενείς, ούτε 
βεβαίως οι γείτονες. 
Βρίστε τους όσο θέλετε, αλλά μείνετε 
σε απόσταση από τα σπίτια!!! 

Π οιες παραβιάσεις στο Αιγαίο από 
τα αεροπλάνα τους, ποιες απει-

λές για γεωτρήσεις στη δική μας(?) 
ΑΟΖ, ποια αμφισβήτηση της κυριαρχί-
ας μας στα μισά νησιά μας και πράσινα 
άλογα. Εδώ έχουμε πρόβλημα σοβαρό 
και θα φάμε τα μουστάκια μας. Το κο-
κορέτσι κύριοι είναι ελληνικό, ελληνι-
κότατο και δε σηκώνουμε κουβέντα. 
Πίσω Τουρκαλάδες και σας φάγαμε.
Είπαμε φίλοι και σύμμαχοι, αλλά έχου-
με και ένα φιλότιμο!!!

Τ ο Ζευγολατιό υδροδοτείτο από 
γεώτρηση ευρισκόμενη στην επι-

κράτεια του διπλανού δήμου. 
Ο διπλανός δήμος αποφάσισε να 
κλείσει τη γεώτρηση γιατί ανακάλυψε 
κάποια ‘νομικά’(?) προβλήματα, αγνο-
ώντας τις συνέπειες στο Ζευγολατιό. 
Το χωριό έμεινε για πολλές-πολλές 
μέρες στεγνό και είπε το νερό νεράκι. 
Ο δήμαρχος του διπλανού δήμου απο-
φάσισε, επειδή έχει καλή καρδιά, να 
μας δώσει νερό από τη γεώτρηση που 
είχε κλείσει, αρκεί να φτιάχναμε ένα 
νέο αγωγό. Κάτι η γραφειοκρατία, κάτι 
που κάηκε το εργοστάσιο που βγάζει 
τους ειδικούς σωλήνες που χρειαζό-
μαστε, το νερό τρόμαξε να έρθει.
Κύριε δήμαρχε του διπλανού δήμου 
αφού έχετε καλή καρδιά και μας λυπη-
θήκατε, γιατί δε μας ζητάγατε να φτιά-
ξουμε το νέο αγωγό, πριν να κλείσετε τη 
γεώτρηση και πριν να καεί το εργοστάσι-
ο(μοναδικό στον κόσμο); Έπρεπε να γκα-
νιάξει το Ζευγολατιό; Εσείς κε δήμαρχε 
του δικού μας δήμου νοιώθετε ότι όλα 
καλά έγιναν και αξίζουν ευχαριστίες στο 
φίλο σας το δήμαρχο του διπλανού δή-
μου. Μιάν απορία την έχω!!!

Υ πάρχει μια κυρία στο διαδίκτυο 
που αναρτά τολμηρές φωτογρα-

φίες στο Instagram και βγάζει χρήμα.
Μετά μάθαμε ότι τα έχει με κάποιον 
αναλόγου διασημότητος. Μετά ότι χώ-
ρισαν. Μετά ότι τα ξανάφτιαξαν. Μετά 
ότι είναι έγκυος. Μετά…. τίνος είναι 
βρε γυναίκα το παιδί. Κι αργότερα κι 
αργότερα, περάσανε δυο κότερα.
Υποθέτω ότι για να καταγράφεται 
τόσο συχνά στα ειδησεογραφικά κα-
νάλια έχει κοινό που ενδιαφέρεται και 
ασχολείται. Και μετά αναρωτιόμαστε 
αν μας ψεκάζουν!!!

Β γήκαν, με τα χίλια ζόρια, τα πρώ-
τα αποτελέσματα της πρόσφατης 

απογραφής πληθυσμού. Συμπέρα-
σμα.: Γ@μ@τε γιατί χανόμαστε!!!

Λ.Σ. (24/07/2022)

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

ΚΑΛΠΗ… ΠΟΙΑ ΚΑΛΠΗ?

Τ ο υπουργικό συμβούλιο, παρουσία 
του πρωθυπουργού, είχε μόλις ολο-

κληρωθεί, η ημερομηνία των εκλογών είχε 
αποφασιστεί και οι παραβρισκόμενοι ταξί-
δευαν ήδη νοερά στις περιφέρειές τους 
προς άγραν ψήφων.
Κυριακή 2 Οκτωβρίου συμφώνησαν, ώστε 
οι ψηφοφόροι να είναι ακόμη ευδιάθετοι 
από τις καλοκαιρινές τους διακοπές και να 
μην έχουν παραγγείλει πετρέλαιο για το 
καλοριφέρ. 
Ο πρωθυπουργός γύρισε στον ειδικό σύμ-
βουλο του επί εκλογικών και τον διέταξε 
να του ετοιμάσει πρόγραμμα περιοδειών 
και να του γράψει τις ομιλίες.
Και ξαφνικά χτυπάει το τηλέφωνο του 
πρωθυπουργού.
Ωχ η Μαρέβα είναι, τι να θέλει πάλι μουρ-
μούρισε.
- Ναι αγάπη μου σε ακούω.
- Κυριακούλη με πήρε η μαμά τηλέφωνο.
- Μπράβο είναι καλά από υγεία.
- Από υγεία μια χαρά, αλλά θέλει να σου 
θυμίσω ότι της έχεις τάξει να την πας στη 
συνέλευση του ΟΗΕ το Δεκέμβριο.
- Μα δεν επιτρέπεται σε συγγενείς μαΡέ-
βα.
- Εμένα πως μπόρεσες να με πας, μπορείς 
και τη μαμά.

- Ναι αλλά έχουμε εκλογές το φθινόπωρο 
και δεν είναι σίγουροι ότι….
- Μην ακούσω λέξη, να τις αναβάλεις αμέ-
σως.
- Μα έχω ήδη εκτεθεί αγάπη μου.
- Άσε τις δικαιολογίες, λες και είναι η πρώ-
τη φορά που εκτίθεσαι. Το λες γιατί δεν 
αγαπάς τη μαμά.
- Αστειεύεσαι ούτε να το σκέφτεσαι,, κο-
ρώνα στο κεφάλι μου την έχω.
Το τηλέφωνο έκλεισε απότομα και ο πρω-
θυπουργός αφού πήρε βαθιά ανάσα στρά-
φηκε στο άναυδο υπουργικό συμβούλιο.
- Κύριοι δεν είναι σωστό να παίζουμε με 
τους θεσμούς. Οι εκλογές θα γίνουν τέλος 
της τετραετίας (και ο θεός να βάλει το χέρι 
του, είπε από μέσα του).
Κι όποιος ισχυριστεί ότι η πεθερά δεν είναι 
θεσμός είτε είναι ανύπανδρος είτε βολεύ-
τηκε με ορφανή!!!



Ασύλληπτη τραγωδία στην άσφαλτο
Νεκρά δύο παιδιά 16 και 18 χρονών - Χαροπαλεύει ο 15χρονος οδηγός

Ασύλληπτη τραγωδία σημειώθηκε στην Εθνι-
κή Οδό Κορίνθου – Τριπόλεως τα ξημερώματα της 
Δευτέρας 18 Ιουλίου, όταν δύο παιδιά 18 και 16 ετών 
βρήκαν ακαριαίο θάνατο μετά από σύγκρουση του 
αυτοκινήτου που οδηγούσε ένας 15χρονος.

Ο 15χρονος που οδηγούσε το αυτοκίνητο είχε πά-
ρει κρυφά από τους γονείς του τα δεύτερα κλειδιά, 
ενώ κατά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο έμαθε ότι 
αδερφή του είναι νεκρή και ακολούθησαν σκηνές 
αρχαίας τραγωδίας.

«Δεν ήξεραν τίποτα οι γονείς»
Η θεία του 15χρονου οδηγού και της 18χρονης 

αποκάλυψε πως τα παιδιά πήραν κρυφά το δεύτερο 
κλειδί του αυτοκινήτου της οικογένειας για να πάνε 
βόλτα.

«Είχε κρύψει ο πατέρας του το κλειδί, αλλά βρή-
καν τα παιδιά το δεύτερο κλειδί και έφυγαν τα παιδιά 
2:30 τη νύχτα. Δεν ήξεραν τίποτα οι γονείς. Το είχε 
ξανακάνει μια φορά ο 15χρονος να πάρει τα κλειδιά 
κρυφά, οι γονείς έκρυβαν τα κλειδιά» ανέφερε μετα-
ξύ άλλων η θεία των παιδιών στον Alpha.

«Τα παιδιά δεν είχαν πιει. Ο δρόμος έχει ένα ση-
μείο που την «πατάνε» όλοι, αν δε στρίψεις σωστά 
μετά φτάνεις Τρίπολη για να γυρίσεις πίσω. Ήταν 4 
μέτρα πιο μπροστά από το σημείο και πήγαν να κά-
νουν όπισθεν για να γυρίσουν πίσω κατευθείαν αλλά 
έγινε το τροχαίο», ήταν τα λόγια της.

«Έμαθε ότι πέθανε η αδερφή του και ούρλιαζε. 
Του το είπε η μαμά του. Τι να πρωτοκρατήσει κρυ-
φό. Το άλλο παιδί που πέθανε ήταν γείτονας, φίλος. 
Η Αναστασία (η αδερφή) έφυγε ακαριαία, τα παιδιά 
που πέθαναν κάθονται πίσω και πέθαναν αμέσως» 
κατέληξε.

Πώς έγινε το τροχαίο
Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγ-

μής, όλα συνέβησαν στις 5 τα ξημερώματα, όταν στα 
ΣΕΑ Σπαθοβουνίου, το ένα ΙΧ, με επιβαίνοντες τέσ-
σερις νεαρούς, έκανε όπισθεν στην Εθνική, με απο-
τέλεσμα να συγκρουστεί με ένα διερχόμενο όχημα 
που οδηγούσε ένας 69χρονος Άγγλος.

Στο τιμόνι του αυτοκινήτου που επέβαιναν οι νε-
αροί βρισκόταν ένας 15χρονος, με συνοδηγό έναν 
18χρονο και στο πίσω κάθισμα η 18χρονη αδερφή 
του οδηγού και ένας 16χρονος.

Από την σύγκρουση σκοτώθηκαν ακαριαία η 
18χρονη και ο 16χρονος, ενώ τραυματίστηκε σοβαρά 
ο 15χρονος και λιγότερο σοβαρά ο 18χρονος συνο-
δηγός και ο 69χρονος Άγγλος.

Ο 15χρονος οδηγός υποβλήθηκε σε ένα πολύωρο 
χειρουργείο στο Νοσοκομείο Παίδων “Αγία Σοφία”, το 
οποίο ευτυχώς είχε καλή έκβαση. Όπως μετέδωσε το 
MEGA, ο νεαρός νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση, 
έχοντας υποστεί κρανιοεγκεφαλική κάκωση, καθώς 
και κακώσεις στον αυχένα και στην κοιλιακή χώρα.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει στο newsit.gr, άνθρω-
πος που γνώριζε τα παιδιά «ήταν όλα τους καλά και 
ευγενικά, πάντα με το χαμόγελο, έβραζε το αίμα τους 
όπως σε όλα τα παιδιά της ηλικίας τους. Το σημείο 
που έγινε το τροχαίο είναι καταραμένο, εκεί γίνονται 
συνέχεια δυστυχήματα. Η κατάσταση του 15χρονου 
οδηγού είναι πολύ σοβαρή, είχε γίνει έκκληση από 
την οικογένεια για αίμα, αλλά ευτυχώς βρήκαν και 
μπήκε στο χειρουργείο το παιδί».

Το μοιραίο λάθος του 15χρονου οδηγού
Το όχημα που οδηγούσε ο 15χρονος κινούνταν 

προς Κόρινθο, όμως έκανε λάθος και προσπέρασε 
την έξοδο.

Όταν το αντιλήφθηκε αυτό, ο οδηγός αποφάσισε 
να κάνει όπισθεν -αν και κινούνταν στην αριστερή 
λωρίδα κυκλοφορίας- ώστε να μπορέσει να βγει από 
την έξοδο και να συνεχίσει στον προορισμό του.

Ο 15χρονος δεν είδε ότι ακολουθούσε άλλο όχημα, 
ο οδηγός του οποίου δεν πρόλαβε να αντιδράσει, με 
αποτέλεσμα τα δύο ΙΧ να συγκρουστούν με σφοδρό-
τητα.

Με πληροφορίες και φωτο από το korinthostv.gr

ΔΕΥΤΕΡΑ 25 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022

3ΠΟΛΙΤΏΝ
Γνώμη Κοινωνία

• 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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Βρεφονηπιακοί σταθμοί 
ΕΣΠΑ: Πότε ξεκινούν 
οι αιτήσεις

Η υφυπουργός Εργασίας Δ. 
Μιχαηλίδου ανακοίνωσε σε 

τηλεοπτική της παρουσία, την 
ημερομηνία που  θα βγει η απόφαση 
για τους βρεφικούς και τους παιδικούς 
σταθμούς της ΕΕΤΑΑ (ΕΣΠΑ).
Όπως είπε: Αυτή την εβδομάδα που μας 
έρχεται εκδίδεται η υπουργική απόφαση, 
για να μπορέσει να υπάρξει ένας 
συνολικός συντονισμός, και η αλλαγή θα 
έχει να κάνει με τα αυξημένα ποσοστά 
συμμετοχής. Αμέσως μετά την ΚΥΑ, θα 
ανοίξει και η πλατφόρμα για τις αιτήσεις.
“Ειδικότερα, ως προς τα εισοδηματικά 
κριτήρια, θα υπάρχουν αλλαγές και δίνω 
ένα παράδειγμα:  Μια οικογένεια με δυο 
παιδιά και μεικτό εισόδημα 33.000 ευρώ, 
θα μπορεί πλέον να πάρει voucher”, είπε, 
τονίζοντας ότι συγκριτικά με τις άλλες 
χρονιές, θα μείνουν πολλές λιγότερες 
οικογένειες «εκτός».
“Είμαστε κοντά στο να εκπληρώσουμε 
τη δέσμευσή μας, «κανένα παιδί να μη 
μείνει εκτός βρεφονηπιακού σταθμού»”, 
πρόσθεσε.
Όπως είπε η κα Μιχαηλίδου, από 
Σεπτέμβρη θα έχουμε καλύτερους και 
αναβαθμισμένους βρεφονηπιακούς 
σταθμούς, καθώς ξεκινάει και το 
πρόγραμμα «ΚΥΨΕΛΗ», που θα δίνει 
έμφαση στη δημιουργική απασχόληση 
των παιδιών αλλά και στην πρώιμη 
ανίχνευση αναπηριών, μέσω ειδικών 
τεστ.

ΣΤΑ ΓΡΗΓΟΡΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Υπογράφηκε μεταξύ του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ.Παναγιώτη 
Νίκα και του Διοικητή του Νοσοκομείου Κορίνθου κ.Γρηγόρη Καρπούζη 

η Προγραμματική Σύμβαση για το έργο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ του 
Γ.Ν.ΚΟΡΙΝΘΟΥ» με συνολικό προϋπολογισμό 4.434.744,06€, γεγονός που 
σηματοδοτεί ένα σημαντικό  βήμα προς την υλοποίηση του εν λόγω έργου. 
Με την υπογραφή της εν λόγω σύμβασης η διαδικασία εκτέλεσης του έργου 
πλησιάζει στην τελική ευθεία!

ΙΝΚΑ: Η ακρίβεια παντού γονατίζει
την οικογενειακή οικονομία

Τ ο ΙΝΚΑ - Γενική Ομοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδας έχει 
καταγράψει φαινόμενα ακρίβειας και δυσκολίας επιβίωσης 

άνω του 35% των πολιτών στην Ελλάδα. Η νέα καταγραφή 
που πραγματοποίησε έχει να κάνει με το κόστος ζωής σε είδη 
διατροφής και προσωπικής φροντίδας. 
Τον Μάρτιο του 2021 με Μάρτιο 2022 είχε καταγράψει μια αύξηση 
της τάξης του 30%. Δηλαδή εάν ήθελε 300 ευρώ το 2021 το 2022 
Μάρτιο με Μάρτιο ήθελε 390 ευρώ. Σήμερα δυστυχώς το ποσό 
για τα ίδια πράγματα είναι 450 ευρώ. Αύξηση της τάξης του 50% 
και έχει ο θεός ακόμα. 
Τώρα βέβαια ναι είναι και ο πόλεμος Ρωσίας Ουκρανίας 
που έφερε αυτή την τραγική κατάσταση.  Όμως δυστυχώς η 
αισχροκέρδεια συνεχίζει να κάνει πάρτι εις βάρος όλων των 
πολιτών Καταναλωτών στην Ελλάδα. Συμπεράσματα; 
Η παγκόσμια οικονομική κρίση η Ευρωπαϊκή αδυναμία 
αντιμετώπισης των προβλημάτων και ο θεατής κυβέρνηση έφεραν 
την Ελληνική οικονομία να γονατίσει τα Ελληνικά νοικοκυριά. 
Υπάρχει λύση; ναι υπάρχει!!! Απλά δεν υπάρχει δεν μπορώ αλλά 
μόνο δεν θέλω.  Αυτό έγινε και με την τροπολογία για την ρήτρα 
αναπροσαρμογής.  Αυτό γίνεται και με τα επιδόματα ψίχουλα της 
κυβέρνησης.  Να σταματήσουν τα επιδόματα και να πέσουν οι 
τιμές.  Μπορεί να γίνει; ναι μπορεί να γίνει 

ΦΩΤΙΑ ΣΤΗΝ ΖΉΡΕΙΑ

Φωτιά ξέσπασε νωρίς το μεσημέρι 
της 21ης Ιουλίου στη Λίμνη Δασίου 

του δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης, 
με την κινητοποίηση της πυροσβεστικής 
λόγω της ευρύτερης ευαίσθητης 
περιοχής να είναι ιδιαίτερα μεγάλη. 
Πιο συγκεκριμένα, στο σημείο έσπευσαν 
άμεσα 28 πυροσβέστες με 2 ομάδες 
πεζοπόρων τμημάτων, εθελοντικές 
ομάδες, αλλά και τρία αεροπλάνα.
Η πυρκαγιά τελικά έσβησε μετά από 2 
ώρες περίπου κι αφού έκαψε περίπου 3 
στρέμματα δάσους μαύρης πεύκης.

Κοινωνία
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Χρ. Δήμας: Το 1ο anti-drone σύστημα ελληνικής 
σχεδίασης, βρίσκεται στο τελικό στάδιο δοκιμών

Τ
ην πρώτη ελληνικής σχεδίασης πλατφόρμα, 
anti-drone, αναπτύσσει η ομάδα του Εθνι-
κού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής 
Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ/ΙΠΤΗΛ) όπως σημειώ-

νει σε δηλώσεις του στο ΑΠΕ - ΜΠΕ ο υφυπουργός 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων Χρίστος Δήμας.

Η ερευνητική ομάδα είναι έτοιμη να περάσει στο 
στάδιο των τελικών δοκιμών σε πραγματικές συνθή-
κες ενώ, ταυτόχρονα, το ΕΚΕΤΑ βρίσκεται σε συζη-
τήσεις με ιδιωτικές εταιρίες για ενδεχόμενη εμπορική 
του αξιοποίηση.

Τις προηγούμενες μέρες, όπως αναφέρει στο ΑΠΕ - 
ΜΠΕ ο κ. Δήμας, το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφο-
ρικής και Επικοινωνιών του Εθνικού Κέντρου Έρευ-
νας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ/ΙΠΤΗΛ) στα 
πλαίσια του Η2020 Ευρωπαϊκού έργου ALADDIN, 
συμμετείχε στον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την αξι-
ολόγηση, ενός συστήματος αντι-ΣμηΕΑ (Συστήματα μη 
Επανδρωμένων Αεροσκαφών).

Πρόκειται  για μια ολοκληρωμένη λύση στο αυξα-
νόμενο πρόβλημα της απειλής ΣμηΕΑ, βασιζόμενο σε 
ένα τελευταίας τεχνολογίας σύστημα και ενισχύοντας 
το με την έρευνα σε διάφορες τεχνολογίες και λει-
τουργίες ανίχνευσης και εξουδετέρωσης.

Έτσι, ανέπτυξε μεθοδολογίες βαθιάς μάθησης 
(Deep learning) και ενσωμάτωσε αισθητήρες διαφό-
ρων τύπων για να υλοποιήσει την πρώτη ολοκληρω-
μένη πλατφόρμα ελληνικής σχεδίασης για ανίχνευση, 
ταυτοποίηση, εντοπισμό και εξουδετέρωση μη εξου-
σιοδοτημένων και εν δυνάμει εχθρικών, μη επαν-
δρωμένων ιπτάμενων μέσων.

Όπως σημειώνει στο ΑΠΕ- ΜΠΕ ο κ. Δήμας: «Θέ-
λουμε να αξιοποιήσουμε τους ταλαντούχους έλληνες 
επιστήμονες για να ανταπεξέλθουμε στις προκλή-
σεις της εποχής μας, όπως είναι και η εθνική άμυ-
να \ ασφάλεια. Η ομάδα του ΕΚΕΤΑ, αναπτύσσει μία 
ολοκληρωμένη, αξιόπιστη επιστημονική λύση, που 
αποτελεί την πρώτη ελληνικής σχεδίασης πλατφόρμα 
anti-drone και βασίζεται σε τελευταίας τεχνολογίας 
συστήματα. Σήμερα, παρατηρούμε την ολοένα και με-
γαλύτερη επίδραση των νέων τεχνολογιών, της τεχνη-
τής νοημοσύνης, της ρομποτικής και των αλγορίθμων 
στον πυλώνα της ασφάλειας. Η Ελλάδα με το επιστη-
μονικό δυναμικό που διαθέτει μπορεί να πρωταγωνι-
στήσει στο συγκεκριμένο πεδίο. Η πρωτοβουλία απο-
τελεί ένα καλό παράδειγμα για αυτό που έχουμε θέσει 
ως στόχο, να συνδέσουμε δηλαδή πιο αποτελεσματικά 
την εγχώρια παραγόμενη έρευνα, την καινοτομία, τις 
νέες τεχνολογίες και την επιχειρηματικότητα με την 

Πολιτική Προστασία και την Εθνική 'Αμυνα».
Το σύστημα συμμετείχε στον διαγωνισμό δεδομέ-

νων (data challenge) στα πλαίσια του Διεθνούς Συνε-
δρίου πάνω στα Στρατιωτικά Συστήματα Επικοινωνι-
ών και Πληροφοριών (ICMCIS 2021). Ο διαγωνισμός 
διοργανώθηκε από το Πρακτορείο Πληροφοριών και 
Επικοινωνιών του ΝΑΤΟ και διεξήχθη από τον Φε-
βρουάριο μέχρι τον Μάιο του 2021. Απέσπασε την 1η 
θέση προτείνοντας έναν ιχνηλάτη, που βασίζεται σε 
τεχνολογίες Μηχανικής Μάθησης / Τεχνητής Νοημο-
σύνης (ΤΝ), με μια πρωτοποριακή μέθοδο παρακο-
λούθησης, που βασίζεται στη συσχέτιση και συγχώ-
νευση δεδομένων από πολλούς αισθητήρες.

Σήμερα το ΕΚΕΤΑ βρίσκεται στη φάση της τελειο-
ποίησης του anti-drone συστήματος ως προς τους δι-
αφορετικούς αισθητήρες που αξιοποιούνται (ραντάρ, 
θερμικές κάμερες και οπτικές κάμερες, μικρόφωνα, 

ανιχνευτές ραδιοκυμάτων) και τους αλγορίθμους που 
έχουν αναπτυχθεί, με την ερευνητική ομάδα να είναι 
έτοιμη να περάσει και στο στάδιο των τελικών δοκι-
μών του σε πραγματικές συνθήκες. Την ίδια στιγμή, το 
ΕΚΕΤΑ βρίσκεται σε συζητήσεις με ιδιωτικές εταιρίες 
για ενδεχόμενη εμπορική του αξιοποίηση.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος ΔΣ του ΕΚΕΤΑ Δη-
μήτρης Τζοβάρας δήλωσε ότι «η ανάπτυξη του προ-
ηγμένου αυτού συστήματος ανίχνευσης πολλαπλών 
απειλών drones από το ΕΚΕΤΑ, έχει διττή σημασία: 
τόσο διότι είναι αποτέλεσμα αξιοποίησης της γνώσης 
που παράγεται στο Ερευνητικό μας Κέντρο, όσο και 
γιατί προάγει την καινοτομία και την οικονομία της 
γνώσης προ όφελος της κοινωνίας,  παρέχοντας, εν 
προκειμένω, καίριες λύσεις στον τομέα της ασφάλει-
ας και προστασίας της πολιτείας και των πολιτών. Για 
τους λόγους αυτούς, είμαστε χαρούμενοι που βρισκό-
μαστε στην τελική φάση βελτιστοποίησής του και ιδι-
αίτερα αισιόδοξοι ότι σύντομα θα προχωρήσουμε στην 
εμπορική του αξιοποίηση».

Τέλος, ο ερευνητή Βαθμίδας Β΄ του Ινστιτούτου Τε-
χνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) 
του ΕΚΕΤΑ, Κωνσταντίνος Βότης  σημειώνει σε δή-
λωσή του: «Πλέον μέσω μεθόδων βαθιάς μάθησης 
(Deep Learning) είναι εφικτή η ανάπτυξη μηχανισμών 
ακριβείας για την ανίχνευση απειλών από συστήματα 
μη επανδρωμένων αεροσκαφών, συμβάλλοντας απο-
φασιστικά  στην ασφάλεια κρίσιμων υποδομών».

Πρόκειται για την πρώτη 
ολοκληρωμένη πλατφόρμα ελληνικής 

σχεδίασης για ανίχνευση, ταυτοποίηση, 
εντοπισμό και εξουδετέρωση μη 

επανδρωμένων ιπτάμενων μέσων, που 
υλοποιεί το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και 

Τεχνολογικής Ανάπτυξης.
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Always the sun
Παραλία Βραχατίου

Με την παρέμβασή του ζητά την άμεση στήριξη του συνόλου των πληγέντων παραγωγών της Κορινθίας

Γ. Ψυχογιός: Στη Βουλή η άμεση αποζημίωση για τον προανθικό 
παγετό του 2021 στους πληγέντες παραγωγούς της Κορινθίας  

Ερώτηση προς τον Υπουργό Αγροτι-
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων κατέθε-
σε ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Κορινθίας, 
Γ. Ψυχογιός, με την οποία φέρνει στη 
Βουλή ένα σημαντικό αίτημα πολλών 
παραγωγών του Νομού που, παρά τις 
εξαγγελίες της κυβέρνησης και του 
ίδιου του Πρωθυπουργού, περιμένουν 
ακόμα να αποζημιωθούν για τις πολύ 
σοβαρές ζημιές που προκάλεσε ο προ-
ανθικός παγετός του 2021. 

Με την παρέμβασή του στη Βουλή, 
που υπογράφεται και από τον αρμόδιο 
Τομεάρχη, Στ. Αραχωβίτη, ζητά την 
άμεση στήριξη του συνόλου των πλη-
γέντων παραγωγών της Κορινθίας από 
τις ζημιές του προανθικού παγετού του 
2021 με την αξιοποίηση όλων των δια-
θέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων.

Η Ερώτηση αναλυτικά  
«Προς τον κ.  Υπουργό 
 Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

Θέμα: «Άμεση στήριξη όλων των πλη-
γέντων από τις ζημιές του προανθικού 
παγετού του 2021 στην Κορινθία» 

 Η πρωτογενής παραγωγή στο Νομό 
Κορινθίας δέχεται τα τελευταία 3 χρόνια 
τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης, 
τις επιπτώσεις των απανωτών κρίσεων 
(πανδημίας, ακρίβειας, πολέμου) από 
το 2020 ως σήμερα, αλλά πολύ περισ-
σότερο τις επιπτώσεις της πολιτικής της 
κυβέρνησης της Ν.Δ η οποία φαίνεται 
καθαρά πια ότι έχει σαν στόχο την εξα-

φάνιση των μικρών αγροτικών εκμε-
ταλλεύσεων.

Μεταξύ των άλλων, που έχουν οδη-
γήσει τους παραγωγούς όχι μόνο να μην 
μπορούν να καλλιεργήσουν, αλλά και 
να αντιμετωπίζουν σοβαρά ζητήματα 
επιβίωσης γι’ αυτούς και τις οικογένειές 
τους, είναι και η πλήρης αδιαφορία και 
αδράνεια του ΥΠΑΑΤ για τις ζημιές από 
τους προανθικούς παγετούς του 2021, 
που έπληξαν σοβαρά πολλές καλλιέρ-
γειες σε όλη την Κορινθία. 

Επειδή, η κατάσταση στον πρωτογενή 
τομέα και της Κορινθίας είναι τραγική,

Επειδή, το κόστος παραγωγής είναι 
πια δυσβάστακτο και πολλοί αγρότες και 
κτηνοτρόφοι εγκαταλείπουν την παρα-

γωγή,
Επειδή, η εγκατάλειψη της παραγω-

γής οδηγεί τη γη σε λίγα χέρια και άλ-
λες χρήσεις μειώνοντας την διατροφική 
επάρκεια της χώρας,

Επειδή, οι παραγωγοί πρέπει να στη-
ριχθούν για να συνεχίσουν να δίνουν 
ζωή στην ελληνική ύπαιθρο, για να μην 
διαλυθεί μια ολόκληρη κοινωνική και 
οικονομική αλυσίδα που στην Κορινθία 
βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στον αγρο-
τικό τομέα, για να θωρακιστεί η χώρα 
απέναντι στην επισιτιστική κρίση και την 
διεθνή αστάθεια που επικρατεί,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός
1. Σε τι ποσοστό εκκρεμούν αποζημιώ-

σεις και  πότε αναμένεται να εξοφλη-

θούν οι πληγέντες από τις ζημιές του 
2021 στην Κορινθία;

2. Θα ενταχθεί ο προανθικός παγετός 
του 2021 σε πρόγραμμα στήριξης, 
όπως τόσες φορές έχει δεσμευτεί το 
Υπουργείο σας και πότε θα καταβλη-
θούν τα χρήματα στους δικαιούχους 
σε όλο το Νομό;

3. Με ποια άλλα εργαλεία σκοπεύει 
να στηρίξει του κορίνθιους αγρότες 
που έχουν πληγεί από την κλιματι-
κή κρίση, αλλά και τις  πολιτικές της 
κυβέρνησης Μητσοτάκη τα τελευταία 
χρόνια;

ΟΙ ΕΡΩΤΩΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ
ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
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Διαχείριση Απορριμμάτων: “Η ώρα του λογαριασμού”- 
Έρχεται αναπροσαρμογή δημοτικών τελών

Ρεπορτάζ: Τζένη Σουκαρά, jennysworld.gr
Κοινή συνέντευξη Τύπου έδωσαν 

από το δημαρχείο του Λουτρακίου, 
οι 5  από τους 6 δημάρχους της Κο-
ρινθίας, Γιώργος Γκιώνης, Αννίβας 
Παπακυριάκος, Σπύρος Σταματόπου-
λος, Κώστας Φρούσιος και Βλάσης 
Τσιώτος με θέμα  το πρόβλημα της δι-
αχείρισης των απορριμμάτων και του 
μεγάλου κόστους που καλούνται να 
διαχειριστούν οι δήμοι.

Οι δήμαρχοι αφού αναφέρθηκαν στις 
παθογένειες και στα λάθη που έγιναν 
όλα αυτά τα χρόνια στο θέμα της διαχεί-
ρισης των απορριμμάτων και στην  αφό-
ρητη κατάσταση που οδήγησε σε αδιέ-
ξοδο όταν έκλεισαν όλες οι χωματερές, 
ομολόγησαν πως η σημερινή λύση της 
διαχείρισης αποτελεί μονόδρομο.

Παραδέχθηκαν και οι πιο παλαιοί σαν 
τον Σπύρο Σταματόπουλο, Αννίβα Πα-
πακυριάκο και Γιώργο Γκιώνη πως επί 
10 χρόνια όλες οι κυβερνησεις είχαν 
προσανατολιστεί προς το σχέδιο που 

πρότεινε η  ΤΕΡΝΑ για την διαχείριση 
των σκουπιδιών στην Πελοποννησο  
και πως οι δήμαρχοι πολλές φορές 
αντιστάθηκαν φοβούμενοι το κόστος 
και την μετακύλισή του στους πολίτες. 

Παρ΄ολα αυτά δεν φαίνεται να μπο-
ρούσε να υπάρξει άλλη λύση και φτά-

σαμε στην ώρα του λογαριασμού, που 
είναι προφανές πως  θα φέρει μεγάλη 
αύξηση των δημοτικών τελών. 

Η αύξηση στο κόστος διαχείρισης 
απορριμμάτων, η τεράστια ενεργεια-
κή κρίση, οι τιμές της ενέργειας που  
βρίσκονται σε πρωτοφανή επίπεδα, 

συνεπικουρούν στη γιγάντωση του 
προβλήματος. Η  εκτίναξη στους λο-
γαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος και 
η κατακόρυφη άνοδος στην τιμή της 
βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης, 
οδηγεί όλους τους Δήμους σε εξαιρε-
τικά δυσμενή θέση.

Τα ήδη περιορισμένα οικονομικά 
δεδομένα των Δήμων επιβαρύνονται 
με απρόβλεπτο τρόπο στους προ-
ϋπολογισμούς, με αποτέλεσμα να 
μην μπορούν να ανταποκριθούν στις 
πραγματικές τους ανάγκες. Το κόστος 
είναι υπέρογκο, τα λεφτά δεν φτάνουν 
και η πραγματικότητα επιδεινώνεται 
δραματικά, διαπιστώνουν.

Και οι 5 δήμαρχοι έδειξαν αποφασι-
σμένοι να ζητήσουν απο την πολιτεία 
μέσω ΠΕΔ ενίσχυση, ωστόσο άμεσα 
θα πρέπει να υπάρξουν αυτές οι αυξή-
σεις για να μπορέσει να λειτουργήσει 
απρόσκοπτα η διαχείριση των απορ-
ριμμάτων.

Νίκος Σταυρέλης: Οσμή σκανδάλου με παραποίηση και νόθευση εγγράφων
Σε μια πολύ σοβαρή καταγγελία προχώρησε ο επικεφαλής 

της "Πνοής Δημιουργίας" και δημοτικός Σύμβουλος Κορινθίων 
Νίκος Σταυρέλης. Όπως αναφέρει σε δελτίο τύπου που εξέδω-
σε: «Ενημερώσαμε το Δημοτικό Συμβούλιο ότι χθες προσφύ-
γαμε στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κορίνθου όλα τα μέλη 
της παράταξής μας για την ωμή παραποίηση των αποφάσεων 
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και του Δημοτικού Συμβουλί-
ου, καθώς και τη νόθευση και παραποίηση σχεδιαγραμμάτων  
σχετικά με τις Σημειακές Τροποποιήσεις του Γενικού Πολεοδο-
μικού Σχεδίου Κορινθίων.

Συγκεκριμένα:
Η υπ’  αριθμ. 11 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου λή-

φθηκε στις 14/2/2022.  Όμως στο ΦΕΚ 217/τ.Δ. που δημοσι-
εύτηκε στις 7/4/22 έχουν παρεισφρήσει εντάξεις περιοχών με 
αλλαγές χρήσεων γης στην περιοχή του Σολομού, χωρίς να 
περιλαμβάνονται στην απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
�� Τα εύλογα ερωτήματά μας στον κ. Εισαγγελέα είναι:
1. Ποιος έδωσε εντολή σύνταξης της από 2ο/2022 τεχνι-

κής έκθεσης και των αρχικών σχεδιαγραμμάτων που 
αποτέλεσαν τη βάση  των αποφάσεων της Επιτροπής Ποιό-
τητας Ζωής και του Δημοτικού Συμβουλίου;;;

2. Ποιος έδωσε εντολή σύνταξης της εισήγησης της Πο-
λεοδομίας του Δήμου Κορινθίων προς την Επιτροπή Ποιό-
τητας Ζωής, χωρίς να υπάρχει σύμβαση ανάθεσης σύνταξης 
σχεδίων και τεχνικής έκθεσης;;;

3. Ποιος ήλεγξε και ποιος είχε θεσμική και νόμιμη υπο-
χρέωση να ελέγξει την παραπάνω σοβαρή υπηρεσιακή 
θεσμική παραβίαση;;;

4. Ποιος όφειλε να ελέγξει την ταυτότητα των Σχεδίων 
που εγκρίθηκαν  από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και το 
Δημοτικό Συμβούλιο προς αυτά που υποβλήθηκαν,  εγκρί-
θηκαν και τελικά δημοσιεύτηκαν τα παραποιούμενα σχέδια;;;

5. Ποιος ο δικαιολογητικός λόγος της παραποίησης – νό-
θευσης των εγκριθέντων αρχικά σχεδίων;;;

6. Ποιος ο δικαιολογητικός λόγος της πρωτόγνωρης  και πρω-
τοφανούς για την «ταχύτητα» λειτουργίας των Δημοσίων 
Υπηρεσιών, σύνταξης και έγκρισης των σχεδίων κυρίως 
δε υπογραφής εγγράφων  σε χρόνους ΕΚΤΟΣ του νόμι-
μου ωραρίου λειτουργίας των Δημοσίων Υπηρεσιών,  
με την υπογραφή από την υπάλληλο της Πολεοδομίας του 

Δήμου Κορινθίων την 02/03/2022 και ώρα 18:39:12΄΄ !!!!
7. Αν ήταν αναγκαία η σημειακή μεταβολή στη συγκεκριμένη 

περιοχή και στη συγκεκριμένη έκταση, γιατί δεν περιλή-
φθηκε στα αρχικά σχέδια και την τεχνική έκθεση του 
συντάκτη – μελετητή;;;

8. Ποιος έχει την ευθύνη για την ΩΜΗ παραποίηση των 
αποφάσεων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και του Δημο-
τικού Συμβουλίου;;;;

9.  Ποιες ενέργειες έγιναν για την αποκατάσταση της νο-
μιμότητας;;; και τέλος

10.  Ποιος ή ποιοι  και με ποιο αντάλλαγμα επέβαλαν ή 

ανέχθηκαν την παραπάνω κατάσταση;;;
Κύριε Εισαγγελέα
Τα παραπάνω  ερωτήματα  προβάλλονται καθημερινά 

πλέον στην Κορινθιακή Κοινωνία και η απάντησή τους 
θεωρούμε ότι είναι επιβεβλημένη.
�� ΔΕΝ υποκαθιστούμε το θεσμικό ρόλο  κανενός, ούτε διεκδι-

κούμε την θέση του Κήνσορα.
�� Αναφερόμαστε σε Σας γιατί πιστεύουμε ειλικρινά ότι με την 

διενέργεια των αναγκαίων ανακριτικών πράξεων θα απο-
καλυφθεί το μέγεθος αυτής της προκλητικής ενέργει-
ας, που έχει την οσμή «ΣΚΑΝΔΑΛΟΥ».
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Το 1ο Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικής «Μίκης 
Θεοδωράκης» άνοιξε τις πύλες του στο Βραχάτι

Ο Δήμος Βέλου – Βόχας και το ΝΠΔΔ 
«Ανέλιξη» θέλοντας να τιμήσουν τη 
ζωή και το έργο του σπουδαίου Έλληνα 
συνθέτη και μουσουργού Μίκη Θεοδω-
ράκη, διοργανώνουν το 1ο Διεθνές 
Φεστιβάλ Μουσικής «Μίκης Θεοδω-
ράκης», το οποίο άνοιξε τις πύλες του 
στο Βραχάτι, στον τόπο όπου ο αγαπη-
μένος μας Μίκης έζησε και δημιούργη-
σε μερικά από τα σπουδαιότερα έργα 
του. 

Στόχος είναι το φεστιβάλ αυτό να 
αποτελέσει έναν θεσμό που κάθε χρόνο 
με άξονα το έργο του αείμνηστου Θεο-
δωράκη, θα φέρνει κοντά καλλιτέχνες 
και μουσικούς από όλον τον κόσμο, οι 
οποίοι θα παρουσιάζουν το έργο και τις 
δημιουργίες τους.

Η έναρξη του Φεστιβάλ πραγματο-
ποιήθηκε την Κυριακή 24 Ιουλίου, 
ώρα 9:00 το βράδυ με την συναυλία των 
Γιάννη Μπούρα και Θοδωρή Σκόνδρα. 

Την έναρξη του Φεστιβάλ έκανε ο 
δήμαρχος Βέλου-Βόχας Αννίβας Παπα-
κυριάκος ενώ ομιλία πραγματοποίησε η 
πρόεδρος του ΝΠΔΔ "Ανέλιξη" Μαρία 
Καλλίρη. 

Η μεγάλη στιγμή του φετινού Φεστι-
βάλ θα είναι την Παρασκευή 29 Ιουλίου, 
γενέθλια ημέρα του Μίκη Θεοδωράκη, 
μία πολύ σημαντική μέρα για τον δήμο 
Βέλου-Βόχας. Από το 2014 με εξαίρεση 
βέβαια τα δύο τελευταία έτη της πανδη-
μίας, αυτή την μέρα, λάμβανε χώρα η 
μεγάλη συναυλία προς τιμήν του δικού 
μας Μίκη. 

Η συναυλία πραγματοποιούταν με την 
φυσική παρουσία του ίδιου, που συνή-
θως καθόταν στην πρώτη θέση παρέα 
με τους Βραχατιώτες φίλους του. 

Φέτος, πρώτη χρονιά που δεν θα είναι 
εκεί, ο δήμος και η "Ανέλιξη" αποφάσι-
σαν να διοργανώσουν μια εμβληματική 

συναυλία προς τιμήν του. Η «Ορχήστρα 
Μίκης Θεοδωράκης» ο Δημήτρης Μπά-
σης, ο Βασίλης Λέκκας, ο Παναγιώτης 
Πετράκης, η Μπέττυ Χαρλαύτη, ο εγ-
γονός του Άγγελος Θεοδωράκης, θα 
ερμηνεύσουν αξέχαστα κομμάτια του 
Μίκη Θεοδωράκη. 

Το πλήρες πρόγραμμα του Φεστιβάλ 
έχει ως εξής: 

24/07/2022 ημέρα ΚΥΡΙΑΚΗ:  Αφι-
έρωμα στους δημοκρατικούς αγώνες 
του Μίκη. Μουσική βραδιά από τους 
Γιάννη Μπούρα και Θοδωρή Σκόνδρα 
ΩΡΑ 21:00 - ΠΑΡΑΛΙΑ ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ 

27/07/2022 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ: O 
Kώστας Θωμαΐδης συναντά τον Μίκη 
και τον Θάνο. Αφιέρωμα στον Μίκη 
Θεοδωράκη και τον Θάνο Μικρούτσι-
κο. Συμμετέχουν: H Ορχήστρα Δωμα-
τίου “Respira” και η Χορωδία Opus 
Femina. Παρουσιάζει ο Αλέξης Κω-
στάλας (φιλική συμμετοχή) Καλλιτεχνι-
κή Επιμέλεια: Πελοπίδας Μαυρόπουλος 
ΩΡΑ 21:00 - ΠΑΡΑΛΙΑ ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ 

28/07/2022 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ: Μου-
σική Βραδιά με τον ΓΟΡΔΙΟ ΔΕΣΜΟ 
αφιερωμένη στον Μίκη Θεοδωράκη 
ΩΡΑ 21:00 - ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΟΧΑΪΚΟΥ 

29/07/2022 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 
ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ με την Ορχή-
στρα «Μίκης Θεοδωράκης» με τον 
Βασίλη Λέκκα, τον Δημήτρη Μπάση, 
τον Παναγιώτη Πετράκη, την Μπέττυ 
Χαρλαύτη και τον Άγγελο Θεοδωράκη 
ΩΡΑ 21:00 - ΠΑΡΑΛΙΑ ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ 

01/08/2022 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ: Μου-
σική Βραδιά με την ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΚΟΥ-
ΡΙΩΤΗ ΩΡΑ 21.00 - ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥ-
ΘΕΡΙΑΣ ΒΕΛΟ
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Δήμος Σικυωνίων: Ασφαλής και αυτόνομη πρόσβαση 
στην θάλασσα για όλους!

ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟ

ΑΣΣΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΗΛ. 27410 87149

Ι. Π. ΔΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΓΡΑΕΡΙΟ

Τοποθετήθηκαν στις παραλίες Κάτω Διμηνιού και Κιάτου οι ειδικές ράμπες αυτόνομης πρόσβασης των ΑμεΑ

Β. Νανόπουλος: Η δημοτική μας αρχή με σωστές κινήσεις
επεκτείνει τον παραλιακό πεζόδρομο στα Καλάμια! 

Τοποθετήθηκαν και φέτος οι δύο ει-
δικές ράμπες πρόσβασης ΑμεΑ στις 
παραλίες του δήμου Σικυωνίων. Συ-
γκεκριμένα, η μία τοποθετήθηκε στην 
παραλία Κιάτου, παραπλεύρως του 
καταστήματος Sorbetto και η άλλη στην 
παραλία «Πευκιάς» του Κάτω Διμη-
νιού. 

Οι ράμπες Seatrac και οι βοηθητικές 
υποδομές σκοπό έχουν να προσφέρουν 
στα ΑμεΑ και τους ανθρώπους με κινη-
τικές δυσκολίες αυτόνομη και ασφαλή 
πρόσβαση στην θάλασσα. Χάρη σε αυ-
τές τις εγκαταστάσεις οι άνθρωποι με 
κινητικά προβλήματα μπορούν να απο-
λαύσουν ευκολότερα και με μεγαλύτε-
ρη αυτονομία τη θάλασσα, το κολύμπι 
και όλες τις ευεργετικές ιδιότητες που 

αυτά έχουν. Εξάλλου, είναι γνωστό ότι 
η θαλασσοθεραπεία ενδείκνυται ως μέ-
θοδος αποκατάστασης ασθενών με ανα-
πηρίες και κινητικά προβλήματα.

Οι ειδικά διαμορφωμένες βοηθητικές 
υποδομές δεν επιφέρουν αλλοιώσεις 
στο περιβάλλον και χρησιμοποιούν 
αποκλειστικά φωτοσυλλέκτες για την 
κάλυψη των ενεργειακών αναγκών 
τους. 

Επιπλέον, είναι εύκολα διαχειρίσι-
μες με ένα τηλεχειριστήριο, το οποίο 
μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να προ-
μηθευτούν από τις υπηρεσίες του δή-
μου σε εργάσιμες μέρες και ώρες 
(τηλ. 2742360100) ή στα καταστήματα 
Sorbetto και Caribbean Beach Bar που 
βρίσκονται δίπλα στις εγκαταστάσεις. 

Ξεκίνησε το πρωί της 7ης Ιουλίου η κατεδάφιση κτι-
σμάτων που βρίσκονται στο τέρμα της οδού Μεγάλου 
Αλεξάνδρου (περιοχή Κεραμυδάκι) προκειμένου να 
υλοποιηθεί το μεγάλο έργο της επέκτασης του παραλι-
ακού πεζόδρομου και της ενοποίησης του παραλιακού 
μετώπου.  

«Υλοποιούμε σήμερα ένα αίτημα και μια επιθυμία 
ετών των κατοίκων της περιοχής αλλά και ολόκληρης 
της πόλης» δήλωσε από το σημείο ο Δήμαρχος Κοριν-
θίων Βασίλης Νανόπουλος εκφράζοντας την χαρά και 
ικανοποίηση του. «Η απομάκρυνση  των οικιών που βρί-
σκονται εδώ θα μας επιτρέψει να επεκτείνουμε τον πεζό-
δρομο που υπάρχει ήδη για 450 ακόμα μέτρα. Σε λίγους 
μήνες από σήμερα θα δημιουργηθεί νέος πεζόδρομος 
για κατοίκους και επισκέπτες, ένας πεζόδρομος παραλι-
ακός όπως αρμόζει στην παραλία μας.» 

Κάτοικοι της περιοχής έδειξαν στον κ.Δήμαρχο σημεία 
του υπάρχοντος πεζοδρόμου όπου έχουν καταγραφεί οι 
ημερομηνίες των τελευταίων έργων. Στο συγκεκριμένο 
κομμάτι η τελευταία παρέμβαση ήταν το 1988, 34 χρόνια 
πριν!   

«Η ενοποίηση του παραλιακού μας μετώπου εντάσσε-
ται στην βούληση και τον σχεδιασμό της δημοτικής μας 
αρχής η πόλη να στρέψει το βλέμμα της στην θάλασσα. Το 
έργο που ξεκινά σήμερα έχει έτοιμη μελέτη, είναι ενταγ-
μένο στον προυπολογισμό του δήμου και θα έχει ολο-
κληρωθεί σε λίγους μήνες από σήμερα. Είμαι ιδιαίτερα 

χαρούμενος διότι ακόμα μια δέσμευση μας υλοποιείται 
σε όφελος των πολιτών και του δήμου» κατέληξε ο δή-
μαρχος Βασίλης Νανόπουλος στην δήλωση του. 

Οι διαδικασίες που οδήγησαν στην σημερινή εξέλιξη 
ήταν πολύπλοκες και χρονοβόρες ωστόσο τόσο η Διεύ-
θυνση Πολεοδομίας και η αντιδήμαρχος κ.Κωνσταντίνα 

Κόλλια όσο και η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων, ο Αντι-
δήμαρχος Γιώργος Πούρος , ο ειδικός σύμβουλος του 
δημάρχου Κώστας Παπασταμόπουλος και ο μελετητής 
Χρήστος Καπετανάκης κατόρθωσαν να τις δρομολο-
γήσουν και να τις ολοκληρώσουν, προσφέροντας στην 
πόλη και το δήμο ένα πραγματικό έργο πνοής! 
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Το Φιάσκο στο Δερβένι
Γράφει ο Επαμεινώνδας Κατσούλας*

Η τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλί-
ου πραγματοποιήθηκε στο Δερβένι, με μοναδικό θέμα 
που αφορούσε την Δημοτική Ενότητα Ευρωστίνης την 
παράταση της μίσθωσης του Τουριστικού Περιπτέρου 
Δερβενίου! 

Αντί για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα μεγά-
λα και σοβαρά προβλήματα, η Δημοτική Αρχή περιορί-
στηκε σε "Ενημέρωση για έργα και δράσεις", αποδει-
κνύοντας την απαξίωσή της για την περιοχή.

Οι ΕΝΕΡΓΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ επιλέξαμε να παραστούμε στη 
συνεδρίαση και ΝΑ ΚΑΤΑΓΓΕΙΛΟΥΜΕ ΤΟΝ ΕΜΠΑΙΓΜΟ 
της Δημοτικής Αρχής προς τους Ευρωστίνιους συνδη-
μότες μας. 

Θέσαμε θέματα που απασχολούν τους κατοίκους, 
αφού η Δημοτική Αρχή αδιαφορεί για αυτά και συνεχί-
ζει, 3 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ την ανάληψη της διακυβέρνησης 
του Δήμου, με εξαγγελίες που δεν υλοποιούνται και 
υποσχέσεις που δεν τηρούνται.

Συγκεκριμένα μεταξύ άλλων επισημάναμε ότι: 
Για το Ειρηνοδικείο δεν έχει σημειωθεί ΚΑΜΙΑ ΠΡΟ-

ΟΔΟΣ ΚΑΙ ΚΑΜΙΑ ΕΝΤΑΞΗ σε χρηματοδοτικό πρό-

γραμμα, με συνέπεια η κατάσταση του κτηρίου να επι-
δεινώνεται και η αξιοποίηση του να ματαιώνεται, ενώ 
ΗΔΗ ΠΕΡΑΣΑΝ 4 ΧΡΟΝΙΑ από την παραχώρησή του. 

Υπενθυμίσαμε την υποχρέωση του Δήμου να αξιο-
ποιήσει το κτήριο εντός μίας πενταετίας.  

Για τον παρακαμπτήριο δρόμο του Δερβενίου, παρά 
τα μεγάλα λόγια και τις προβεβλημένες "διασυνδέσεις" 
της Δημοτικής Αρχής με κυβερνητικούς παράγοντες, ο 
δρόμος παραμένει σταματημένος πριν από τον παλαιό 
σιδηροδρομικό σταθμό και ΔΕΝ ΠΡΟΧΩΡΑΕΙ.

Για την αξιοποίηση της παλαιάς σιδηροδρομικής 
γραμμής, ο Δήμαρχος αρνείται,  παρά τις επανειλημμέ-
νες προτάσεις μας, να συζητήσει το θέμα στο Δημοτικό 
Συμβούλιο ενώ η Περιφέρεια σχεδιάζει πάρκα αναψυ-
χής και ποδηλατοδρόμους, ερήμην της τοπικής κοινω-
νίας και των εκπροσώπων της.

Το Δερβένι έχει ζωτική ανάγκη από την ολοκλήρωση 
του παρακαμπτήριου δρόμου έως την Λυγιά και από 
την σωστή αξιοποίηση της γραμμής του τραίνου.

Η ανάγκη δημιουργίας παράλληλου δρόμου είναι επι-
τακτική ανάγκη αφού η Παλαιά Εθνική οδός  καταρρέ-
ει κάθε χρόνο (π.χ. Λυκοποριά, Μαύρα Λιθάρια) και η 
Δημοτική Αρχή δεν φροντίζει για την υλοποίηση έργων 
προστασίας από τη διάβρωση των ακτών, που αποτελεί 
το υπ αριθμόν 1 πρόβλημα της παραλιακής ζώνης του 
Δήμου μας. 

Για τη σύνδεση της Δημοτικής Ενότητας Ευρωστίνης 
με τον βιολογικό καθαρισμό Ξυλοκάστρου, θέμα για το 
οποίο η παρούσα Δημοτική Αρχή τόσο κατηγορούσε 
την προηγούμενη ότι δεν υπέβαλε πρόταση για ένταξη 
του σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα, ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΜΕ ΣΕ 
ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ για μελλοντική του ένταξη 

(πότε άραγε και σε ποιο πρόγραμμα;)
Για τον οδικό άξονα σύνδεσης της Γκούρας με το Δερ-

βένι παρά τις εξαγγελίες της Δημοτικής Αρχής και της 
Περιφέρειας, το έργο δεν έχει συμπεριληφθεί για χρη-
ματοδότηση από το ΕΣΠΑ.

Για τη συνεχιζόμενη έλλειψη οδοφωτισμού στον πα-
ραλιακό δρόμο στο Στόμι, τη Λυκοποριά και τη Λυγιά, 
που αποτελεί η απαράδεκτη κατάσταση, ΚΑΜΙΑ ΕΝΕΡ-
ΓΕΙΑ δεν έχει γίνει όπως και ΚΑΜΙΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ επίλυ-
σης του προβλήματος.

Φαίνεται, ότι σύμφωνα με την αντίληψη των διοικού-
ντων το Δήμο, ο οδοφωτισμός αποτελεί πολυτέλεια για 
δημότες Β κατηγορίας!

Για όλα αυτά ο Δήμαρχος απάντησε και πάλι με υπο-
σχέσεις για "έργα και δράσεις" που πλέον μετά από τρία 
χρόνια θητείας του, ΔΕΝ ΠΕΙΘΟΥΝ ΚΑΝΕΝΑ.

Οι ΕΝΕΡΓΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ θα συνεχίσουμε να θέτουμε 
τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο τέως Δή-
μος Ευρωστίνης, όπως άλλωστε με συνέπεια το κάνου-
με από την ανάληψη των καθηκόντων μας ως Δημοτι-
κοί Σύμβουλοι.

* Ο κ. Επαμεινώνδας Κατσούλας είναι δημοτικός 
σύμβουλος Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης
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Δήμος Σικυωνίων: Στο Κρυονέρι τοποθετήθηκαν 
οι Λίθοι Μνήμης ενάντια στην Λήθη του Χρόνου

Δύο μέρες με πολύ σημαντικές εκδη-
λώσεις, αντίδοτο στην Λήθη του Χρό-
νου, ολοκληρώθηκαν το Σάββατο 23 
Ιουλίου στο Κρυονέρι και στο Μουσείο 
Περιβάλλοντος Στυμφαλίας. 
Πρόκειται για την τοποθέτηση Λίθων 
Μνήμης (Stolpersteine) σε ανάμνηση 
της διάσωσης της εβραϊκής οικογένει-
ας Καμχή την περίοδο της Γερμανικής 
Κατοχής, την παρουσίαση του βιβλίου 
της Μαρίζας Ντεκάστρο «Οι δικοί μου 
άνθρωποι», καθώς και την προβολή της 
ταινίας  “A slice of heaven” (Ένα κομμάτι 
ουρανού) που αφορούσε επίσης στη δι-
άσωση  της οικογένειας Καμχή.
Οι Λίθοι Μνήμης τσιμεντένιοι κύβοι, 
διαστάσεων 10Χ10 εκ., που φέρουν 
μια ορειχάλκινη πλάκα με χαραγμένα 
πάνω τα στοιχεία των ανθρώπων, που 
υπέστησαν διώξεις ή εξοντώθηκαν από 
τους Ναζί τοποθετήθηκαν επί της επαρ-
χιακής οδού έμπροσθεν της οικίας του 
Δημήτρη Δημόπουλου, όπου κρυβόταν 
η εβραϊκή οικογένεια Καμχή το 1943-
1944. Η τοποθέτηση έγινε παρουσία της 
Ρίφκα Καμχή, του συζύγου της καθώς 
και αρκετών παιδιών και απογόνων 
αυτής. Παρόντες επίσης ήταν Γερμανοί 
νέοι από το δήμο Σπάνταου Βερολίνου 
και το γραφείο Συντονισμού Λίθων 
Μνήμης, αλλά και αρκετοί απόγονοι 
των οικογενειών του παπα-Νίκου Αθα-
νασούλη και του Θανάση Δημόπουλου, 
που κατατάχθηκαν στις οικογένειες των 
Δικαίων των Εθνών, το 2018.
Κατά την σεμνή τελετή τοποθέτησης, οι 
παριστάμενοι με πρώτη την Ρίφκα που 
το 1943-1944 ήταν ένα 7χρονο παιδί, 
άφησαν ένα λευκό τριαντάφυλλο πάνω 
στις ορειχάλκινες Λίθους Μνήμης σε 
ανάμνηση όλων των διωγμών και των 

διώξεων που υπέστησαν εβραϊκές και 
μη οικογένειες τα σκοτεινά χρόνια που 
κυριαρχούσε στον κόσμο, ο φασισμός 
και ο ναζισμός. 
Ο δήμαρχος Σικυωνίων Σπύρος Στα-
ματόπουλος στον σύντομο χαιρετισμό 
του και αφού καλωσόρισε τόσο την 
οικογένεια της Ρίφκας Καμχή όσο και 
τους νέους από τον δήμο Σπαντάου, 
αναφέρθηκε στο γεγονός ότι η γενιά του 
είναι τελευταία γενιά που άκουσε διη-
γήσεις για τα γεγονότα του πολέμου και 

της Κατοχής από παππούδες και για-
γιάδες που τα έζησαν. Το γεγονός αυτό 
σημείωσε είναι μια ευθύνη για να δια-
τηρήσουμε ζωντανή την Μνήμη και να 
την μεταδώσουμε στις νέες γενιές, ώστε 
ποτέ να μην ξεχαστεί το κάθε τι καλό και 
το κάθε τι κακό που διαμόρφωσε τον 
κόσμο που τους παραδίδουμε.
Η μνήμη είναι ο άνθρωπος υπογράμμι-
σε και γι’ αυτό κάθε λίθος μνήμης που 
τοποθετήθηκε στην φιλόξενη γη του 
Κρυονερίου έχει το διττό χαρακτήρα του 
ανθρώπου: Φέρει το βάρος μιας κατα-
στροφής που μαυρίζει τις ψυχές, αλλά 
και χτίζει την έκφραση μιας καλοσύνης 
που θα φωτίζει τον κόσμο. 

Χαιρετισμούς απεύθυναν επίσης ο 
πρόεδρος της Κοινότητας Κρυονερίου 
Κώστας Ραφτόπουλος, ο βουλευτής 
Κορινθίας (ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ) Γιώργος Ψυ-
χογιός, ο εκπρόσωπος του Κεντρικού 
Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδος, 
Μπένης Νατάν και ο Alex Kallias, δι-
ευθυντής Κέντρου Νέων Wildwuchs 
Δήμου Σπάνταου Βερολίνου - Γραφείο 
συντονισμού Λίθων Μνήμης.
Ακολούθησε η παρουσίαση του βιβλίου 
“Οι δικοί μου άνθρωποι” της Μαρίζας 
Ντεκάστρο (συγγραφέας),  παρουσία 
των Χαρά Μαραντίδου (εικονογράφος) 
και Αλέξα Αποστολάκη (Εκδόσεις Κα-
λειδοσκόπιο).
Τον συντονισμό της εκδήλωσης είχε ο 
Σύλλογος “Φιλοξενία”.
Το Σάββατο 23 Ιουλίου στο Μουσείο 
Περιβάλλοντος Στυμφαλίας, πραγματο-
ποιήθηκε η προβολή της ταινίας “A slice 
of heaven” (Ένα κομμάτι ουρανού) για 
τη διάσωση  της Εβραϊκής οικογένειας 
Καμχή στο Κρυονέρι Κορινθίας κατά τη 
διάρκεια της Κατοχής.  Στην προβολή 
εκτός της οικογένειας της Ρίφκα Καμχή, 
το παρόν έδωσε και η σκηνοθέτις Χιλά 
Τιμόα-Άσουρ.
Στις εκδηλώσεις, οι οποίες τελούσαν 
υπό την αιγίδα της Επιτροπής Παιδείας, 
Θρησκευμάτων και Νεολαίας της ΚΕΔΕ 
και του Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας, 
παραβρέθηκαν μεταξύ άλλων ο Γιώρ-
γος Ψυχογιός, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ 
Κορινθίας, ο αντιδήμαρχος Σικυωνίων 
Γιώργος Τσολάκος, ο δημοτικός σύμ-
βουλος Σικυωνίων Βαγγέλης Χουσελάς, 
ο περιφερειακός σύμβουλος Γιώργος 
Οικονόμου καθώς και το μέλος του ΔΣ 
του Επιμελητηρίου Κορινθίας Σωτήρης 
Κουκουλάκης. 
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Στ. Κραουνάκης: “Tα εγκαίνια δεν είναι να κόβουμε κορδέλες! Μια είναι η ΕΙΡΗΝΗ!”
Στον δημόσιο διάλογο που aναπτύχθηκε από 
τα social media και όχι μόνο σχετικά με την μη 
προσέλευση του κοινού στα πολυδιαφημισμένα από 
το δήμο εγκαίνια της κορυφαίας ηθοποιού Ειρήνης 
Παππά συμμετείχε και ο μεγάλος συνθέτης Σταμάτης 
Κραουνάκης.
Συγκεκριμένα στον τοίχο του fb της Τζένης Σουκαρά 
και διαβάζοντας την είδηση των εγκαινίων και τα 
σχόλια των πολιτών έγραψε:
“Καλή μου Τζένη οταν εγκαινιαζεται ενα θεατρο 
στην Πατριδα μιας διεθνους Ελληνιδας κινητο-

Μ Ι Κ Ρ Ε Σ Ε Ι Δ Η Σ Ε Ι Σ

Κείνος που στ' αληθινά αγαπά τον Λαό του, δεν γίνεται 

ποτέ αρχηγός του, γίνεται υπηρέτης του.

“ΒΙΑΣΤΗΣ ΕΙΝΑΙ” Πριν ξεκινήσουν οι «Πέρσες» του Αισχύλου στο κατάμε-
στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου, πολίτες άνοιξαν πανό, που έγραφε «Βιαστής εί-
ναι», με το κοινό να ξεσπά σε χειροκροτήματα, ενώ κανένας θεσμικός παράγοντας 
δεν ήταν παρών. 
Το ηχηρό μήνυμα στάλθηκε ενάντια στην απόφαση του Μικτού Ορκωτού Δικα-
στηρίου να έχει αναστέλλουσα δύναμη η έκτιση της 12ετούς ποινής του Δημή-
τρη Λιγνάδη, που κρίθηκε ένοχος για κατά συρροή βιασμούς δύο ανηλίκων χωρίς 
ελαφρυντικά.

«Η ισχύς εν τη ενώσει – Πως ένα εμβληματικό έργο γίνεται πράξη»

Γράφει ο Νεκτάριος Γ. Σπηλιόπουλος*
 
«Η ισχύς εν τη ενώσει», πόσο μάλλον όταν η 

ένωση αυτών των δυνάμεων προέρχεται από 2 
όμορους Δήμους της Πελοποννήσου, τον Δήμο Κο-
ρινθίων & τον Δήμο Λουτρακίου-Περαχώρας- Αγίων 
Θεοδώρων, με αφετηρία κοινά οράματα, κοινές 
αναπτυξιακές & τουριστικές προοπτικές, διάθεση 
για συνεργασία και συνεκμετάλλευση των διαθέσι-
μων χρηματοδοτικών προγραμμάτων & πόρων.

Τις προηγούμενες ημέρες ένα μεγάλο και εμβλη-
ματικό έργο, η μεγαλύτερη αστική ανάπλαση στο 
νομό Κορινθίας με τις αρχές της«βιώσιμης κινητι-
κότητας», έλαβε την έγκριση και την ένταξή του στο 
Πρόγραμμα Επενδύσεων του Ταμείου Ανάκαμψης 
«Παρεμβάσεις με στόχο την βελτίωση του αστικού 
περιβάλλοντος και του Δημοσίου Χώρου», που υλο-
ποιεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Το έργο με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙ-
ΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ & ΛΟΥΤΡΑ-
ΚΙΟΥ» χρηματοδοτείται 100% από τοεν λόγω Πρό-
γραμμα με το ποσό των 12.000.000 €.

Η ένωση του παράκτιου μετώπου των 2 πόλεων 
(Κορίνθου-Λουτρακίου)σε μία ενιαία διαδρομή επι-
χειρείται για 1η φορά και καθιστά το έργο μοναδικό.

Μιλούμε επί της ουσίας για τον «μετασχηματι-
σμό» κατόπιν σχετικών παραχωρήσεων στους 2 
Δήμους, ενός χώρου που μέχρι σήμερα δεν χρησι-
μοποιείται (τμήμα σιδηροδρομικών γραμμών του 
ΟΣΕ) και ενός χώρου που χρησιμοποιείται για στρα-
τιωτικές χρήσεις (τμήμα εν ενεργείαστρατοπέδου), 

σε “γραμμικό πάρκο” μήκους 6 χιλιομέτρων, κα-
θιστώντας τον χώρο εναλλακτικής ασφαλούς μετα-
κίνησης, περιπάτου, ποδηλασίας και αναψυχής, με 
την δημιουργία:
· Ποδηλατόδρομου διπλής κατεύθυνσης
· Πεζόδρομου
· Χώρων Πρασίνου
· Χώρων ξεκούρασης & δραστηριοτήτων ελεύ-

θερου χρόνου
συμβάλλοντας καθοριστικά στην:

3 Αισθητική & περιβαλλοντική αναβάθμιση της 
περιοχής

3 Βιοκλιματική βελτίωση
3 Σύνδεση χώρων και λειτουργιών των 2 πόλε-

ων
3 Βελτίωση της καθημερινότητας των κατοίκων
3 Ενίσχυση της τοπικής οικονομίας

Ιδιαίτερα όμως και πέραν των τεχνικών και λοι-
πών χαρακτηριστικών του έργου, θα πρέπει να 
τονισθεί η μεγάλη σημασία της συνεργατικότη-
τας για την διεκδίκηση και εν τέλει την επίτευξη του 
στόχου.

Οι 2 όμοροι Δήμοι ανέθεσαν διαμέσου Προγραμ-
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Θέμα 
Προτεραιοτήτων
�� Ένα καινούριο πολεμικό Ραφάλ 
κοστίζει 90 εκατομμύρια ευρώ. 
�� Ένα πυροσβεστικό Canadair CL-215 
κοστίζει 4 εκατομμύρια ευρώ. 
3 Η Ελλάδα αγόρασε 18 Ραφάλ (και-
νούρια και μεταχειρισμένα). 
3 Εάν αγοράζαμε ΕΝΑ Ραφάλ λιγότερο, 
θα μπορούσαμε να πάρουμε 22 επιπλέ-
ον πυροσβεστικά Canadair CL-215. 
3 Ή 3 υπερσύγχρονα Canadair CL-515 
που πετάνε και το βράδυ (κόστος 25-35 
εκατομμύρια ευρώ το καθένα). 
Όλα είναι θέμα προτεραιοτήτων!

Η μεγάλη του τόπου μας ξεφτίλα
«Για τους Final Act δεν χρειάζεται να πω πολλά, 
σάς τα λέω συχνά. Το χθεσινό τους ομως live Final 
Act  feat  Tania Kikidi ήταν το κάτι άλλο. Είχαμε 
την ευτυχία να ακούσουμε φοβερές ερμηνείες 
σε τεράστια τραγούδια από μια πραγματική 
ΦΩΝΑΡΑ. Η Τάνια Κικίδη Tania Kikidi τα έδωσε 
όλα και κατόρθωσε να κερδίσει ακόμα και τους 
ΚΑΦΡΟΥΣ. 
Ήμουν μάρτυρας, από το πρώτο μισάωρο της 
συναυλίας, συγκεκριμένοι μαγαζάτορες των 
καβαλημένων Καλαμιών ζητούσαν επίμονα και 
φορτικά να τελειώνει η συναυλία γιατί τους χάλα-
γε τη μουσική επένδυση της Πίνα Κωλάδας τους.
Και όσο η Κικίδη με τη φωνάρα της ΔΙΔΑΣΚΕ τι 
σημαίνει μουσική ΤΟΣΟ ΕΚΕΙΝΟΙ σκυλιασμένα 

δυνάμωναν τις μπότες στα μπουκωμένα μπάσα 
των ηχείων τους.
ΔΥΣΤΥΧΩΣ όμως αυτοί είμαστε. Και μεγάλο μέρος 
των πολιτών ΑΥΤΟΥΣ ψηφίζει. Και εδώ που τα 
λέμε, ΕΤΣΙ τέλικα γουστάρει αυτό το μέρος «πολι-
τών». Αυτή είναι η μοίρα και η ξεφτίλα μας. 
Και αν όσοι δεν καταλαβαίνουν τι λέμε όταν γρά-
φουμε ότι ο τόπος στραβά αρμενίζει, χτες ελπίζω 
να κατάλαβαν. Είναι θέμα ΝΟΟΤΡΟΠΙΑΣ. ΚΑΦΡΙ-
ΛΑΣ. ΖΟΥΓΚΛΑ, μαγκιά και τα μυαλά σκ@τ@. 
Και εντάξει, ας πούμε τον Περιβολάρη Panos 
Perivolaris τον έχουν χεσμένο γιατί ως γνωστόν 
συντοπίτης δεν πρέπει να προκόψει, αλλά ρε 
ανεκδιήγητοι τι σας χάλασε από την Κικίδη ; 
ΚΡΙΜΑ. Ντράπηκα πολύ χτες. ΞΕΦΤΙΛΑ».

Βασίλης Μπαλάφας/Facebook

Στ. Κραουνάκης: “Tα εγκαίνια δεν είναι να κόβουμε κορδέλες! Μια είναι η ΕΙΡΗΝΗ!”
ποιειται με μια παρασταση διεθνους βεληνεκους.
Οταν ειναι θεατρο δεν παμε να δουμε σινεμα.
Δεν φταιει παντα ο κοσμος.Φταινε και τα μυαλα-
κια.Τα εγκαινια δεν ειναι κοβουμε κορδελλες.
Μια ειναι Η Ειρηνη.
Ε και δεν παιξανε και την ΗΛΕΚΤΡΑ.”
Οπωσδήποτε η εμπειρία και η ματιά του μεγάλου καλ-
λιτέχνη είναι απολύτως αντικειμενική και δίνει πολλές 
απαντήσεις στα σημερινά ερωτήματά μας, σχετικά με 
τα λάθη και τις επιλογές των διοργανωτών.

Jenny’s World

Μ Ι Κ Ρ Ε Σ Ε Ι Δ Η Σ Ε Ι Σ

ΤΟΥ ΤΟΙΧΟΥ
Αν τα δάση

ήταν τράπεζες 
θα τα 'χαμε 

σώσει...

Μενέλαος Λουντέμης
Κείνος που στ' αληθινά αγαπά τον Λαό του, δεν γίνεται 

ποτέ αρχηγός του, γίνεται υπηρέτης του.

«Η ισχύς εν τη ενώσει – Πως ένα εμβληματικό έργο γίνεται πράξη»
σε “γραμμικό πάρκο” μήκους 6 χιλιομέτρων, κα-
θιστώντας τον χώρο εναλλακτικής ασφαλούς μετα-
κίνησης, περιπάτου, ποδηλασίας και αναψυχής, με 
την δημιουργία:
· Ποδηλατόδρομου διπλής κατεύθυνσης
· Πεζόδρομου
· Χώρων Πρασίνου
· Χώρων ξεκούρασης & δραστηριοτήτων ελεύ-

θερου χρόνου
συμβάλλοντας καθοριστικά στην:

3 Αισθητική & περιβαλλοντική αναβάθμιση της 
περιοχής

3 Βιοκλιματική βελτίωση
3 Σύνδεση χώρων και λειτουργιών των 2 πόλε-

ων
3 Βελτίωση της καθημερινότητας των κατοίκων
3 Ενίσχυση της τοπικής οικονομίας

Ιδιαίτερα όμως και πέραν των τεχνικών και λοι-
πών χαρακτηριστικών του έργου, θα πρέπει να 
τονισθεί η μεγάλη σημασία της συνεργατικότη-
τας για την διεκδίκηση και εν τέλει την επίτευξη του 
στόχου.

Οι 2 όμοροι Δήμοι ανέθεσαν διαμέσου Προγραμ-

ματικής Σύμβασης στον Αναπτυξιακό Οργανισμό 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΔΗΜΟΠΡΑΚΤΟΣ ΑΕ» 
-στον οποίο είναι συνιδρυτές και μέτοχοι- το δύ-
σκολο αυτό εγχείρημα προετοιμασίας, υποβολής 
και παρακολούθησης του φακέλου διεκδίκησης και 
όλες τις απαραίτητες τεχνικές μελέτες και τεύχη, κα-
θώς και την υποστήριξή τους στην διαδικασία αξιο-
λόγησης και εν τέλει έγκρισης του χρηματοδοτικού 
αιτήματος.

Αυτή η συνεργασία θα συνεχιστεί και στις υπόλοι-
πες φάσεις του έργου (Δημοπράτηση-Ανάδειξη 
Αναδόχου-Κατασκευή-Παραλαβή & απόδοση 
προς χρήση στους δημότες & επισκέπτες), απο-
δεικνύοντας έμπρακτα ότι στις δύσκολες περιόδους 
που διανύουμε οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκη-
σης μπορούν και πρέπει να συναθροίζουν δυνάμεις, 
να χαράσσουν κοινές στρατηγικές, να διεκδικούν 
και εν τέλει να πετυχαίνουν το καλύτερο δυνατό 
αποτέλεσμα για τους δημότες τους.

* Ο κ. Νεκτάριος Σπηλιόπουλος είναι Γενικός Γραμ-
ματέας του Δήμου Κορινθίων & Διευθύνων Σύμβουλος 

του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκη-
σης «ΔΗΜΟΠΡΑΚΤΟΣ Α.Ε.»
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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

Εγκαινιάστηκε το νέο ανοιχτό θέατρο 
«ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΠΑ» στο Χιλιομόδι

Β.Νανόπουλος: Στόχος μας είναι το νέο σύγχρονο και όμορφο θέατρο να γίνει 
ένα διεθνές πολιτιστικό κέντρο  - Ν. Σταυρέλης: Αυτά τα έργα τελικά μας ενώνουν όλους

Τ ο νέο ανοιχτό θέατρο του δήμου 
Κορινθίων, το θέατρο «Ειρήνη 
Παπά» στο λόφο Νικηταρά στο 

Χιλιομόδι ,εγκαινίασε την Τρίτη 19 Ιου-
λίου ο Δήμαρχος Κορινθίων Βασίλης 
Νανόπουλος παρουσία αρχών και πο-
λιτών. Συγκίνηση, χαρά,  αλλά και ένας 
μεγάλος στόχος, το θέατρο να γίνει ση-
μείο πολιτιστικής αναφοράς διεθνώς, 
κυριάρχησαν στην βραδιά. 
«Νοιώθουμε όλοι υπερήφανοι που βρι-
σκόμαστε εδώ απόψε, στα εγκαίνια, του 
θεάτρου «Ειρήνη Παπά». Και στέλνουμε 
ένα μήνυμα. Η Κόρινθος δεν  ξεχνά και 
τιμά και εν ζωή, τους  επιφανείς πολίτες 
του δήμου μας , γιατί ξέρουμε καλά ότι 
είναι ο μόνος δρόμος, αυτός ο δήμος να 
ξαναλάμψει. Με την λάμψη του Νικηταρά, 
με την λάμψη της Ειρήνης Παπά, αυτός ο 
λόφος γίνεται σύμβολο για την Ελλάδα. 
Το νέο σύγχρονο και όμορφο θέατρο που 
αποδίδουμε ολοκληρωμένο, στόχος μας 
είναι να γίνει για τον τόπο μας ένα διεθνές 
πολιτιστικό κέντρο» ανέφερε στην ομιλία 
του ο Δήμαρχος Κορινθίων δηλώνοντας 
υπερήφανος για το θέατρο και ευχαρι-
στώντας όλους όσοι συνέβαλαν για να 
υλοποιηθεί. 
 «Ως πολίτης πρώτα και ως δήμαρχος 
μετά , νοιώθω την υποχρέωση  να ευ-
χαριστήσω όσους εμπνεύστηκαν το 
μεγάλο αυτό έργο, όσους βοήθησαν να 
ξεπεραστούν οι πολλές δυσκολίες και 
τελικά να ολοκληρωθεί και να αποδο-
θεί στον πολιτισμό. Να ευχαριστήσω 
την σημερινή αλλά και την προηγούμε-
νη δημοτική αρχή στο σύνολο της που 

στήριξε το όνειρο και το μετέτρεψε σε 
έργο, όλους τους δημοτικούς και τοπι-
κούς συμβούλους  που πήραν τις κρί-
σιμες αποφάσεις. Την πολιτική και την 
περιφερειακή ηγεσία που βοήθησαν σε 
ότι  τους ζητήθηκε. Την ΑΝΒΟΠΕ και το 
υπουργείο αγροτικής ανάπτυξης για τη 
χρηματοδότηση του έργου. Τους πολίτες 

του Χιλιομοδίου, που ο καθένας με τον 
τρόπο του, στήριξε και βοήθησε. 
Η τελετή εγκαινίων ξεκίνησε με τον 
αγιασμό του θεάτρου και κατόπιν ακο-
λούθησε η ομιλία του Δημάρχου Κο-
ρινθίων στην οποίαν αναφέρθηκε το 
ιστορικό του έργου, ιστορικό που ξεκινά 
από τον πρώην δήμο Τενέας 12 χρόνια 
πριν αλλά και στην σπουδαία προσω-
πικότητα και πορεία της Ειρήνης Παπά 
παγκοσμίως! 
Ακολούθησαν χαιρετισμοί από τον 
Υφυπουργό Έρευνας και Τεχνολογίας 
κ.Χρίστο Δήμα, τον Υφυπουργό Χω-
ροταξίας και αστικού περιβάλλοντος 
Νίκο Ταγαρά, των Βουλευτών κ.κ Κώ-
στα Κόλλια και Γιώργου Ψυχογιού, 
της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε Κορινθίας 
κ.Αθηνάς Κόρκα, της Αρχαιολόγου και 
Επίτιμης Διευθύντριας Αρχαιοτήτων και 
Πολιτιστικής Κληρονομίας του Υπουρ-
γείου Πολιτισμού δρ. Έλενας Κόρκα, 

του Αντιδήμαρχου Δημήτρη Μπίτζιου, 
ενώ μαγνητοσκοπημένο προβλήθηκε το 
μήνυμα του κ.Μανούσου Μανουσάκη ο 
οποίος μετέφερε τον διακαή πόθο της 
Ειρήνης Παπά να αποκτήσει το δικό της 
θέατρο. 
Οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαι-
ρία να παρακολουθήσουν ως επιστέ-
γασμα της όμορφης βραδιάς την ταινία 
«ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ» του Μιχάλη Κακογιάννη 
απολαμβάνοντας την σπουδαία ηθοποιό 
στους πρωταγωνιστικούς ρόλους. Την 
ταινία προλόγισε ο σύμβουλος διεθνών 
σχέσεων του ιδρύματος «Μ.Κακογιάν-
νης» κ. Θεόδωρος Αγγελόπουλος ση-
μειώνοντας την θέρμη της συνεργασίας 
του δήμου Κορινθίων και βεβαίως την 
βεβαιότητα του πως το θέατρο θα είναι 
ο κρίκος που άρρηκτα θα συνδέσει την 
Κόρινθο με τις Συρακούσες στις επόμε-
νες δεκαετίες.

Νίκος Σταυρέλης: Αυτά τα έργα 
μας ενώνουν όλους
Σε δηλώσεις του ο επικεφαλής της 
"Πνοής Δημιουργίας" δημοτικός σύμ-
βουλος Κορινθίων, Νίκος Σταυρέλης 
σημείωσε μεταξύ άλλων:
«Αυτά τα έργα τελικά μας ενώνουν όλους.
Συγχαρητήρια σε όλους τους συντελεστές 
του έργου που ήταν ομόφωνο αίτημα των 
κατοίκων.
Δεν πρέπει να λησμονούμε όμως ότι το 
έργο ανήκει ΠΡΩΤΙΣΤΩΣ στους Τενεά-
τες, στους Χιλιομοδιότες, στην Θεατρική 
Σκηνή Χιλιομοδίου με το πολύ σημαντικό 
διαχρονικά έργο τους».

Δήμος Κορινθίων



ΔΕΥΤΕΡΑ 25 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022

15ΠΟΛΙΤΏΝ
Γνώμη Περιφέρεια

Αστεροσκοπείο Κρυονερίου:Αστεροσκοπείο 
αιχμής για όλη τη νοτιoανατολική Ευρώπη

Η Αντιπεριφερειάρχης Κορινθίας 
κα. Αθηνά Κόρκα παρευρέθη 
τη Δευτέρα 18 Ιουλίου στο Θη-

σείο, σε επιστημονική εκδήλωση, στις 
εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου Αστρο-
νομίας και Αστροφυσικής Διαστημικών 
Εφαρμογών και Τηλεσκόπησης του 
Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. 
Στην εκδήλωση, παρουσιάστηκε το 
εμβληματικό σχέδιο μετασχηματισμού 
του Αστεροσκοπείου Κρυονερίου στην 
Κορινθία, σε Space-Hub της  Νοτιανα-
τολικής Ευρώπης, προϋπολογισμού 
4,3 εκατομμυρίων ευρώ, που χρημα-
τοδοτείται από το πρόγραμμα δημο-
σίων επενδύσεων της Περιφέρειας 
Πελοποννήσου.

Στόχος της δράσης μετασχη-
ματισμού του Αστεροσκοπείου 
Κρυονερίου είναι η ανάπτυξη του 
επιστημονικού τουρισμού στην Πε-
ριφέρεια Πελοποννήσου. Μέσα από 
την αναβάθμιση η γνώση των επι-
στημονικών φορέων θα επιστραφεί 
στην κοινωνία και θα συμβάλλει 
στην βελτίωση του μορφωτικού και 
πολιτιστικού επιπέδου των πολιτών.

Χαιρετίζοντας την εν λόγω εκ-
δήλωση, ο περιφερειάρχης Πε-
λοποννήσου Παναγιώτης Νίκας 
αναφέρθηκε στην εξαιρετική συ-
νεργασία που υπάρχει μεταξύ της 
Περιφέρειας και του ΕΑΑ η οποία 
οδήγησε πρόσφατα στην υπογραφή 
προγραμματικής συμφωνίας για τη 
ριζική αναμόρφωση του περιβάλ-
λοντος χώρου του Αστεροσκοπεί-
ου Κρυονερίου, για την δημιουργία 
πολυχώρου εκπαίδευσης και διά-
χυσης της επιστήμης, η οποία ανα-
μένεται να δημιουργήσει ισχυρές 
αναπτυξιακές προοπτικές, τόσο για 
το ΕΑΑ όσο και για την ευρύτερη 
περιοχή.

Την εξαιρετική συνεργασία με την 
Περιφέρεια Πελοποννήσου επισή-
μαναν από την πλευρά τους, τόσο 
ο διευθυντής και πρόεδρος του 
Δ.Σ. του ΕΑΑ καθηγητής Μανώλης 
Πλειώνης, όσο και ο διευθυντής του 
ΙΑΑΔΕΤ/EAA δρ Σπύρος Βασιλάκος, 
τονίζοντας την διάθεση της Περιφέ-
ρειας για συνεργασία, αλλά και την 
ουσιαστική συνδρομή που παρείχε 
προετοιμάζοντας το έργο του Αστε-
ροσκοπείου, εκπονώντας εξ αρχής 
την σχετική μελέτη.

“Η Περιφέρεια Πελοποννήσου 
συνέβαλε στην υλοποίηση ενός 
ονείρου” δήλωσε χαρακτηριστικά ο 
Μ. Πλειώνης.

 

SPACE HUB ΣΤΗΝ Ν.Α. ΕΥΡΩΠΗ
Οι δύο επιστήμονες, στη συνέχεια, 

επισήμαναν ότι στο πλαίσιο του στρα-
τηγικού σχεδιασμού ανάπτυξης του 
Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η 
διοίκηση του ιδρύματος σχεδιάζει τη 
μετατροπή του Αστεροσκοπείου Κρυ-
ονερίου στην Κορινθία σε Space-Hub 
της νοτιανατολικής Ευρώπης, για θέμα-
τα που σχετίζονται με την ασφάλεια από 
το διάστημα. Την ευθύνη υλοποίησης 
του εμβληματικού αυτού έργου, όπως 
επισημάνθηκε, την έχει το ΙΑΑΔΕΤ του 
ΕΑΑ.

Επιστροφή της γνώσης στην κοινωνία και ανάπτυξη του επιστημονικού τουρισμού στην Περιφέρεια Πελοποννήσου
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Παράταση προθεσμίας υποβολής 
αντιρρήσεων κατά του δασικού 

χάρτη Π.Ε. Κορινθίας

Πέρασε από την Οικονομική Επιτροπή η αξιοποίηση 
της Σιδηδρομικής γραμμής Κορίνθου - Βέλου

Περιφέρεια Πελοποννήσου

Οικόπεδο για την Μικρασιατική Στέγη παραχώρησε 
η Περιφέρεια Πελοποννήσου στον Δήμο Κορινθίων

Η Περιφέρεια αναμένει πλέον την μελέτη από τον Δήμο Κορινθίων
Χρησιδάνειο που αφορά στην παρα-

χώρηση από την Περιφέρεια Πελοπον-
νήσου προς χρήση στον Δήμο Κορινθί-
ων ενός οικοπέδου, για την ανέγερση 
σε αυτό της Μικρασιατικής Στέγης, υπέ-
γραψε ο περιφερειάρχης Πελοποννή-
σου Παναγιώτης Νίκας με τον δήμαρχο 
Βασίλη Νανόπουλο, το μεσημέρι της Τε-
τάρτης 6 Ιουλίου, στα γραφεία της Π.Ε. 
Κορινθίας, στην Κόρινθο.

“Με την παραχώρηση αυτή αποδει-
κνύουμε έμπρακτα την συμβολή της 
Περιφέρειας Πελοποννήσου στην δια-
τήρηση της μνήμης της Μικρασιατικής 
καταστροφής” δήλωσε, μεταξύ άλλων, 
ο περιφερειάρχης Π. Νίκας και πρόσθε-
σε ότι η Περιφέρεια αναμένει πλέον την 
μελέτη από τον Δήμο Κορινθίων, καθώς 
η ίδια προτίθεται να συνδράμει και στην 
κατασκευή του εν λόγω χώρου μνήμης.

Η Δ/νση Δασών Κορινθίας 
ανακοινώνει πως σύμφωνα με 
μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρο-
μείου που έλαβε από το Υπουρ-
γείο Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας και την από 15 Ιουλίου 
2022 ανακοίνωση του Υπουρ-
γείου Περιβάλλοντος & Ενέρ-
γειας στην ιστοσελίδα https://
ypen.gov.gr/paratasi-eos-tis-
31-iouliou-gia-tin-ypovoli-
antirriseon- stous-dasikous-
chartes/ (διαδρομή: https://
ypen.gov.gr/ Ô Ανακοινώσεις 
Τύπου), χορηγείται παράταση για 
την υποβολή αντιρρήσεων επί 
του περιεχομένου των δασικών 
χαρτών για 16 ημέρες. Η νέα 
καταληκτική ημερομηνία είναι η 
31η Ιουλίου 2022 και είναι κοινή 

για τους κατοίκους της Ελλάδας 
και του Εξωτερικού. Η εν λόγω 
παράταση ισχύει και για τον δα-
σικό χάρτη της Π.Ε. Κορινθίας. 
Μέχρι σήμερα δεν υπάρχει ενη-
μέρωση για δημοσίευση της πα-
ράτασης αυτής σε Φύλλο Εφη-
μερίδας της Κυβέρνησης.

Η Υπηρεσία καλεί τους ενδι-
αφερόμενους πολίτες να ελέγ-
ξουν το περιεχόμενο του χάρτη 
μέσα από την ιστοσελίδα του φο-
ρέα ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟ-
ΓΙΟ ΝΠΔΔ (www.ktimatologio.
gr Ô Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Ô 
Προς πολίτες Ô Δασικοί χάρτες 
Ô Ανάρτηση) και εάν κρίνουν 
σκόπιμο να καταθέσουν εμπρό-
θεσμα αντιρρήσεις κατ’ αυτού 
μέσα από την ίδια διαδρομή.

Την Έγκριση των Τευχών Δημοπράτη-
σης του έργου με τίτλο: «Αξιοποίηση & 
Ανάδειξη του κατηργημένου δικτύου σι-
δηροδρομικής γραμμής Κορίνθου - Βέ-
λου σε περιβαλλοντικό πάρκο» προϋπο-
λογισμού 5.000.000,00 ευρώ αποφάσισε 
η πρόσφατη συνεδρίαση της οικονομικής 
επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννή-
σου, στις 20 Ιουλίου.

Τα τεύχη δημοπράτησης αποτελούνται 
από:
• Διακήρυξη Ανοιχτής Δημοπρασίας
• Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς
• Τιμολόγιο Μελέτης
• Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων
• Τεχνικές Προδιαγραφές
• Τεχνική Περιγραφή 
• Προϋπολογισμό Μελέτης



Οι τελικοί δικαιούχοι θα αναδειχθούν με ηλεκτρονική κλήρωση
Σε λειτουργία τέθηκε μέσω του 

vouchers.gov.gr  το νέο πλήρως ανα-
βαθμισμένο πρόγραμμα «Τουρισμός 
για Όλους» που αφορά στην επιδότηση 
των τουριστικών δαπανών διαμονής για 
200.000 πολίτες. Με το νέο «Τουρισμός 
για Όλους PASS» οι δικαιούχοι μπορούν 
να εκδώσουν μία άυλη ψηφιακή χρεω-
στική κάρτα, την οποία θα μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν για τη διαμονή τους σε 
όποιο ξενοδοχείο ή κατάλυμα της χώρας 
επιλέξουν.

Το πρόγραμμα αποτελεί μία αναβαθμι-
σμένη εκδοχή του ομώνυμου προγράμ-
ματος των προηγούμενων ετών, καθώς 
για πρώτη φορά προσφέρεται:
– Αυξημένη επιδότηση 150 ευρώ ανά 

δικαιούχο (από 120 ευρώ που ήταν 
πέρυσι)

– Ειδική πρόβλεψη για υψηλότερη επι-
δότηση 200 ευρώ για ΑμεΑ με αναπη-

ρία άνω του 67%
– Ανέπαφη πληρωμή και εξαργύρωση 

του e-voucher σε κάθε πάροχο διαμο-
νής (ξενοδοχεία, καταλύματα κ.α.) και 
σε κάθε προορισμό της χώρας, χωρίς 
γεωγραφικούς περιορισμούς

– ‘Αμεση αποζημίωση των παρόχων, 
γεγονός που βάζει τέλος στην αναμονή 
και τις χρονοβόρες γραφειοκρατικές 
διαδικασίες

– Εξαργύρωση του e-voucher εφάπαξ 
ή σε δόσεις μέχρι και τον Ιούνιο του 
2023, ώστε υποστηριχθεί και η επιλο-
γή διακοπών εκτός υψηλής τουριστι-
κής περιόδου.
Κατόπιν παρέμβασης του Πρωθυ-

πουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, ο 
προϋπολογισμός του νέου ψηφιακού 
προγράμματος «Τουρισμός για Όλους» 
ανέρχεται φέτος στα 31 εκατ. ευρώ, 
ξεπερνώντας κατά πολύ το ποσό που 

απορροφήθηκε κατά τα προηγούμενα 
δύο έτη του προγράμματος. Παράλληλα, 
εξασφαλίστηκε η επέκταση του προ-
γράμματος για τα επόμενα τρία χρόνια, 
δηλαδή μέχρι το 2025.

Αίτηση για το πρόγραμμα μπορούν να 
υποβάλλουν πολίτες με ατομικό εισόδη-
μα έως 16.000 ευρώ και οικογενειακό 
εισόδημα έως 28.000 ευρώ, ποσό που 
προσαυξάνεται για κάθε παιδί. 

H λειτουργία της ψηφιακής πλατ-
φόρμας είναι ιδιαίτερα απλή, καθώς για 
την υποβολή της αίτησης κάθε πολίτης 
χρειάζεται μόνο τους κωδικούς του 
στο Taxisnet και την επιβεβαίωση ενός 
αριθμού κινητού τηλεφώνου και μίας 
διεύθυνσης e-mail. Όλα τα υπόλοιπα 
στοιχεία αντλούνται αυτόματα, μέσω του 
Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενι-
κής Γραμματείας Πληροφοριακών Συ-
στημάτων Δημόσιας Διοίκησης.

Η διαδικασία μπορεί να διεκπεραιω-
θεί και μέσω ΚΕΠ.

Επισημαίνεται ότι στις αιτήσεις δεν 
τηρείται χρονική προτεραιότητα, ενώ οι 
τελικοί δικαιούχοι του προγράμματος θα 
αναδειχθούν με ηλεκτρονική κλήρωση 
μεταξύ των δικαιούχων που θα έχουν 
υποβάλει αίτηση.

Το τηλέφωνο εξυπηρέτησης για τους 
πολίτες είναι το 210-2600610 και η γραμ-
μή θα ξεκινήσει τη λειτουργία της παράλ-
ληλα με τη λειτουργία της πλατφόρμας.

Επιλεγέντες ως δικαιούχοι στο πλαίσιο 
του προγράμματος «Κοινωνικός Του-
ρισμός» (2021-2022 και 2022-2023) του 
Ο.Α.Ε.Δ. και της Δ.Υ.Π.Α. -ανεξαρτήτως 
από το εάν έκαναν χρήση ή όχι της παρο-
χής- καθώς και ωφελούμενοι του προ-
γράμματος «Evia-Samos Pass» υπενθυ-
μίζεται ότι δεν μπορούν να λάβουν μέρος 
στο πρόγραμμα.
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«Τουρισμός για Όλους» χωρίς
γεωγραφικούς περιορισμούς

ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Κάντε τις επιστρεπτέες - μη επιστρεπτέες. Είναι το ελάχιστο σε αυτές τις συνθήκες!
Ερώτηση προς τους   Υπουργούς Οικονομικών και 

Ανάπτυξης & Επενδύσεων κατέθεσαν 57 βουλευτές του 
ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ , μεταξύ των οποίων και ο βουλευτής Κο-
ρινθίας Γ. Ψυχογιός, σχετικά με τις επιστρεπτέες προκα-
ταβολές που καλούνται να πληρώσουν οι επιχειρήσεις 
σταδιακά από το τέλος Ιουλίου.

Όπως σημειώνουν οι βουλευτές, η Κυβέρνηση τις 
προηγούμενες ημέρες αποφάσισε να αναρτήσει τα εκ-
καθαριστικά των οφειλών των επιχειρήσεων από την 
επιστρεπτέα προκαταβολή, την οποία είχαν λάβει την 
περίοδο της πανδημίας. Πάνω από 600.000 επιχειρήσεις 
καλούνται στο τέλος του μήνα να πληρώσουν ΦΠΑ, φόρο 
εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ και τμήμα της επιστρεπτέας προ-
καταβολής, εντείνοντας το πρόβλημα ρευστότητας που 
αντιμετωπίζουν πολλές από αυτές. Σύμφωνα με στοιχεία 
του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ 48% των μικρών και πολύ μικρών επι-
χειρήσεων αντιμετώπιζαν πρόβλημα ρευστότητας ήδη 
από το Β’ Εξάμηνο του 2021, το 21,4% δεν έχει καθόλου 
ταμειακά διαθέσιμα, ενώ το 47,3% έχει ληξιπρόθεσμη 
οφειλή προς το Δημόσιο ή ιδιώτες.

Παράλληλα οι ήδη επιβαρυμένες επιχειρήσεις και 
επαγγελματίες από τις πολλαπλές κρίσεις, αντιμετωπί-
ζουν σήμερα τις συνέπειες από την εκρηκτική αύξηση του 
του πληθωρισμού, ο οποίος αγγίζει το 12,1% για τον Ιού-
νιο 2021. Οι αυξήσεις σε ενεργειακό κόστος, πρώτες ύλες 
και καύσιμα, ο αποκλεισμός της συντριπτικής πλειοψηφί-
ας των επιχειρήσεων από τον τραπεζικό δανεισμό και τα 
χρηματοδοτικά προγράμματα, δημιουργούν ένα εκρηκτι-
κό πλαίσιο μέσα στο οποίο καλούνται να λειτουργήσουν.

Επειδή, οι επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες αντιμετω-
πίζουν τις οδυνηρές επιπτώσεις από την έκρηξη του πλη-
θωρισμού και  εκρηκτικό πρόβλημα ρευστότητας, όταν 
η Κυβέρνηση έχει περιοριστεί μέχρι σήμερα σε αποσπα-
σματικά και αναποτελεσματικά μέτρα στήριξης,

Επειδή από την πρώτη στιγμή σας έχουμε θέσει την 
ανάγκη να μετατραπούν οι επιστρεπτέες προκαταβολές 
σε μη επιστρεπτέες, ως ένα ελάχιστο βήμα για την στήρι-
ξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δεν μπορούν να 

επιβιώσουν σε αυτές τις συνθήκες των υπέρογκων αυξή-
σεων του κόστους και των υποχρεώσεων τους,

Ερωτήθηκαν  οι αρμόδιοι Υπουργοί :
• Προτίθεται η Κυβέρνηση να μετατρέψει σε μη επιστρε-

πτέα την επιστρεπτέα προκαταβολή που έλαβαν πάνω 
από 600.000 επιχειρήσεις και καλούνται να αποπλη-
ρώσουν σταδιακά από τα τέλη Ιουλίου;

• Σε ποια μέτρα προτίθεται να προβεί η Κυβέρνηση προ-
κειμένου να αποφευχθεί η οικονομική εξόντωση επι-
χειρήσεων και επαγγελματιών από τις συνεχείς κρίσεις 
τις οποίες καλούνται να αντιμετωπίσουν; 
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΤΡΑΠΕΖΑ

Αύξηση του επιτοκίου 
της κατά 0,5% 
Με μία επιθετική κίνηση προκειμέ-
νου να αντιμετωπίσει τις οξύτατες 
πληθωριστικές πιέσεις η Ευρωπα-
ϊκή Κεντρική Τράπεζα προχώρησε 
σήμερα σε μία αύξηση του επιτοκίου 
της κατά 0,5%. Επομένως μετά την 
αύξηση αυτή από τις 27 Ιουλίου το 
βασικό επιτόκιο της ΕΚΤ διαμορφώ-
νεται πλέον στο 0,5%, ενώ αυτό της 
οριακής χρηματοδότησης στο 0,75%.
Παράλληλα το Δ.Σ. απεφάσισε τη δη-
μιουργία του Μηχανισμού Προστασίας 
Μετάδοσης, (της νομισματικής πολιτι-
κής) προκειμένου να αποφευχθούν οι 
ασύμμετρες αυξήσεις των αποδόσεων 
(και συνεπώς του κόστους δανεισμού) 
μεταξύ των επιμέρους κρατικών 
ομολόγων της ευρωζώνης.
Η απόφαση που ανακοινώθηκε πριν 
από λίγο αναφέρει: «Το Διοικητικό 
Συμβούλιο έκρινε ότι είναι σκόπιμο 
να κάνει ένα μεγαλύτερο πρώτο 
βήμα στην πορεία ομαλοποίησης 
των επιτοκίων πολιτικής από ό,τι είχε 
σηματοδοτήσει στην προηγούμενη 
συνεδρίασή του. Η απόφαση αυτή 
βασίζεται στην επικαιροποιημένη 
εκτίμηση του Διοικητικού Συμβουλίου 
για τους κινδύνους πληθωρισμού». 
Σημειώνεται ότι η επικεφαλής της ΕΚΤ 
Κριστίν Λαγκάρντ στην προηγούμενη 
συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβου-
λίου είχε αφήσει να εννοηθεί ότι η 
αύξηση θα ήταν μόνο κατά 0,25%.
Η περαιτέρω ομαλοποίηση (δηλαδή 
άνοδος) των επιτοκίων θα αποφασι-
στεί σε επόμενες συνεδριάσεις του 
Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ, 
εφόσον τούτο κριθεί αναγκαίο. Όπως 
αναφέρει η απόφαση, η μελλοντική 
πορεία των επιτοκίων που θα αποφα-
σίσει το Διοικητικό Συμβούλιο θα συ-
νεχίσει να εξαρτάται από τα δεδομένα 
και θα αποσκοπεί στο να βοηθήσει 
στην επίτευξη του στόχου του για 
πληθωρισμό 2% μεσοπρόθεσμα.

to the point

Οικονομία

Μεταβίβαση αυτοκινήτου 
με ένα κλικ – MyAuto

Πρόσβαση μέσω gov.gr στον ηλεκτρονικό φάκελο του αυτοκινήτου σας

H ψηφιακή μεταβίβαση οχημάτων 
και η υπηρεσία MyAuto παρουσιάστη-
καν σε συνέντευξη Τύπου που πραγ-
ματοποιήθηκε στο Ελληνικό Μουσείο 
Αυτοκινήτου από τους υπουργούς 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκο 
Πιερρακάκη και Υποδομών και Μετα-
φορών, Κώστα Καραμανλή.

Όπως τόνισε ο υπουργός Υποδομών 
και Μεταφορών Κώστας Καραμανλής 
«περιορίζουμε την γραφειοκρατία και 
εξοικονομούμε σημαντικούς πόρους για 
τη δημόσια διοίκηση», τόνισε μάλιστα 
ότι το υπουργείο Μεταφορών και Υπο-
δομών απέκτησε νέο πληροφοριακό 
σύστημα με αποτέλεσμα να «βγάζουμε 
το υπουργείο από έναν ψηφιακό Μεσαί-
ωνα. Σήμερα σπάμε γραφειοκρατικές 
αγκυλώσεις που σε πολλές περιπτώσεις 
που διαιώνιζαν φαινόμενα αδιαφάνειας 
και διαπλοκής».

Όσον αφορά στην υπηρεσία MyAuto 
είπε ότι με αυτόν τον τρόπο «εκμη-
δενίζουμε τον χρόνο, το κόστος και 
εκμηδενίζουμε την μεγάλη προσπά-
θεια που κάνει ένας ιδιοκτήτης για να 
αποκτήσει την συνολική εικόνα των 
δεδομένων του οχήματός του». Όσον 
αφορά στην ψηφιακή μεταβίβαση 
αυτοκινήτων υπογράμμισε ότι «απλο-
ποιείται μια διαδικασία η οποία πραγ-
ματικά ταλαιπωρούσε τους πολίτες. Το 
ζητούμενο μας είναι κάθε δράση, κάθε 
απόφαση πρέπει να βελτιώνει την κα-
θημερινότητα των πολιτών».

Από την πλευρά του ο υπουργός 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος 
Πιερρακάκης επεσήμανε ότι «στις με-
ταβιβάσεις αυτοκινήτων πλέον γίνεται 
μια διαδικασία η οποία περιλαμβάνει 

απλουστεύσεις στον πυρήνα της, κα-
θώς αντλούνται πολλά έγγραφα αυτό-
ματα» και είπε χαρακτηριστικά ότι ήδη 
τις πρώτες κιόλας ώρες που ανέβηκε 
η υπηρεσία έγιναν ψηφιακά δυο μετα-
βιβάσεις. Για το MyAuto πρόσθεσε ότι 
«μπορείς να βλέπεις όλα τα στοιχεία 
του οχήματός σου με έναν εύληπτο, 
ψηφιακό τρόπο μέσω του gov.gr. Αυτό 
που πρακτικά προσπαθούμε να κά-
νουμε είναι να θέσουμε την χώρα σε 
κίνηση».

Ο υφυπουργός Υποδομών και Με-
ταφορών, αρμόδιος για τις Μεταφο-
ρές, Μιχάλης Παπαδόπουλος δήλωσε 
ότι «οι υπηρεσίες που παρουσιάζονται 
έχουν να κάνουν περισσότερο προσιτή 
την σχέση του πολίτη με τις δημόσιες 
υπηρεσίες σε ένα πεδίο που παραδο-
σιακά υπήρχαν και υπάρχουν πολλές 
παθογένειες». Ο κ. Παπαδόπουλος 

αναφέρθηκε εκτενώς στις μέχρι σή-
μερα δράσεις των δυο υπουργείων 
και έκανε λόγο για εποικοδομητική 
συνεργασία και έναν ψηφιακό χάρτη 
«που μας προσφέρει δεδομένα που 
δεν είχαμε μέχρι σήμερα και είναι πο-
λύτιμος σύμβουλός μας για τις επόμε-
νες αποφάσεις».

Παρουσιάζοντας τα βήματα για την 
ψηφιακή μεταβίβαση αυτοκινήτων ο 
γενικός γραμματέας Ψηφιακής Δια-
κυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδι-
κασιών Λεωνίδας Χριστόπουλος υπο-
γράμμισε ότι «όλες οι πληροφορίες θα 
αντλούνται αυτόματα από τα αντίστοιχα 
μητρώα». Συγκεκριμένα, η Ψηφιακή 
Μεταβίβαση Οχημάτων θα πραγμα-
τοποιείται μέσω του drivers-vehicles.
services.gov.gr, με ελάχιστες ενέργει-
ες από πλευράς τόσο του πωλητή, όσο 
και του αγοραστή.
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Ολοκληρώθηκαν οι εκδηλώσεις μνήμης και τιμής για 
τον Κιατανιώτη διπλωμάτη Ευθύμιο Κανελλόπουλο
Πραγματοποιήθηκαν το Σαββατοκύριακο 16 και 17 Ιουλίου στο Κιάτο οι εκδηλώσεις τιμής και μνήμης 
που διοργάνωσε ο δήμος Σικυωνίων, για τα 150 χρόνια από την γέννηση του Ευθύμιου Κανελλόπουλου

Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν το βράδυ 
του Σαββάτου με τα εγκαίνια της Έκ-
θεσης “Ευθύμιος Κανελλόπουλος:  Η 
οικογένεια, η ζωή, η δράση και το έργο 
του Κιατανιώτη διπλωμάτη”. Στην έκθε-
ση η οποία θα λειτουργεί στο χώρο του 
1ου Γυμνασίου Κιάτου κατά τις μέρες και 
ώρες των εκδηλώσεων των «Σικυωνί-
ων», οι παριστάμενοι είχαν την ευκαιρία 
με την καθοδήγηση του καθηγητή Παν/
μίου κ. Νίκου Πουλόπουλου να «περι-
ηγηθούν» στο έργο και τις δράσεις του 
Έλληνα Διπλωμάτη σε κρίσιμες εποχές 
της ελληνικής ιστορίας. 

Ο δήμαρχος Σικυωνίων Σπύρος Στα-
ματόπουλος, στον σύντομο χαιρετισμό 
του, επικαλέστηκε τα λόγια του Κα-
ζαντζάκη και σημείωσε ότι «το πρώτο 
χρέος μας είναι να νιώσουμε μέσα μας 
όλους τους προγόνους μας», τονίζοντας 
με αυτόν τον τρόπο την ανάγκη της δια-
τήρησης της ιστορικής μνήμης τόσο σε 
τοπικό όσο και σε εθνικό επίπεδο,  έτσι 
ώστε «να θυμηθούμε ποιοι είμαστε, από 
πού ερχόμαστε και να ξεκαθαρίσουμε 
πού θέλουμε να πάμε». Σ’ αυτό το πλαί-
σιο ανακοίνωσε ότι η Έκθεση μετά το 
πέρας των φετινών «Σικυωνίων» θα 
μεταφερθεί στην Δημοτική Βιβλιοθή-
κη Σικυωνίων όπου θα υποστηριχθεί 
με νέες τεχνολογίες και διαδραστικές 
εφαρμογές και θα τοποθετηθεί μόνιμα 
σε ειδική ενότητα του χώρου, αφιερω-
μένη στην τοπική ιστορία.

Τα εγκαίνια της Έκθεσης ακολούθησε 
η συναυλία των Γεράσιμου Ανδρεάτου 
και Μάκη Ψαραδέλλη, με τη συμμετοχή 
της προέδρου της Ένωσης Μικρασια-
τών Νεαπόλεως Κιάτου, Βασιλικής Μι-
χαλούση. Οι καλλιτέχνες συγκίνησαν το 
κοινό τόσο με τα τραγούδια τους όσο και 
με τις αφηγήσεις τους από προσωπικές 
και μη μαρτυρίες προσφύγων, αλλά και 
αποσπάσματα επιστολών του Ευθύμιου 
Κανελλόπουλου που αφορούσαν στην 
Μικρασιατική Καταστροφή. 

Το πρωί της Κυριακής 17 Ιουλίου, 
οι εκδηλώσεις ολοκληρώθηκαν στην 
ημερίδα με τίτλο: “Ευθύμιος Κανελλό-
πουλος: Ο διπλωμάτης και η εποχή του”, 
όπου οι παριστάμενοι είχαν την ευκαι-
ρία να ακούσουν πολύ ενδιαφέρουσες 
εισηγήσεις σχετικά με τη ζωή και το 
έργο του Κιατανιώτη διπλωμάτη. Ανα-
λυτικά μίλησαν οι: 
• Γεώργιος Ν. Κασκαρέλης, Πρώην 

στέλεχος της Τράπεζας της Ελλάδας – 

Συγγραφέας, με θέμα: «Η Ιστορία της 
Οικογένειας Κανελλοπούλου από το 
1821 μέχρι τα νεώτερα χρόνια»

• Νίκος Πουλόπουλος, Επίκουρος Κα-
θηγητής Ελληνικής Ιστορίας και Πο-
λιτισμού, Πανεπιστήμιο του Μιζούρι 
- Σεντ Λούις, με θέμα: «Ο διπλωμάτης 
Ευθύμιος Κανελλόπουλος στις υπη-
ρεσίες του Έθνους»

• Λεωνίδας Χρυσανθόπουλος, Πρέ-
σβης επί τιμή, με θέμα: «Ευθύμιος 

Κανελλόπουλος, ο Έλληνας Πρέσβης 
από το Κιάτο στην απελευθερωμέ-
νη Κωνσταντινούπολη σε μια εποχή 
όπου η Ελλάδα τολμούσε»

• Αντώνης Κλάψης, Επίκ. Καθηγητής, 
Τμ. Πολιτικής Επιστήμης & Διεθνών 
Σχέσεων, Παν/μιο Πελοποννήσου, με 
θέμα: «Η προοπτική επέκτασης της 
ελληνικής κυριαρχίας στη δυτική Μι-
κρά Ασία: Στρατηγικές επιδιώξεις και 
γεωπολιτικοί περιορισμοί»

• Μελέτης Μελετόπουλος, Διδάκτωρ 
Οικονομικών και Κοινωνικών Επι-
στημών του Παν/μίου της Γενεύης 
και Διδάκτωρ Φιλοσοφίας του Παν/
μίου Αθηνών - Λυκειάρχης της Ιονί-
ου Σχολής με θέμα: «Ο Μικρασιατικός 
Πόλεμος και τα Πετρέλαια της Μο-
σούλης».
 Τον συντονισμό της εκδήλωσης είχε 

η δημοσιογράφος Τζένη Σουκαρά. 
Τις εκδηλώσεις τίμησαν με την πα-

ρουσία τους η αντιπεριφερειάρχης Κο-
ρινθίας Αθηνά Κόρκα, ο πρόεδρος του 
Επιμελητηρίου Κορινθίας Τάκης Λου-
ζιώτης, ο αντιπεριφερειάρχης Πελοπον-
νήσου Χάρης Βυτινιώτης, η εντεταλμένη 
σύμβουλος της Περιφέρειας Ιωάννα 
Κασίμη, οι πρώην βουλευτές Κορινθίας 
Γιώργος Τσόγκας και Μαρία Θελερίτη, 
ο περιφερειακός σύμβουλος Απόστο-
λος Παπαφωτίου, ο πρόεδρος του ΔΣ 
Σικυωνίων Νίκος Σκαρμούτσος, ο πρό-
εδρος της Μηκώνης Δημήτρης Ζάρκος, 
ο αντιδήμαρχος Γιώργος Τσολάκος, οι 
δημοτικοί σύμβουλοι Μάρκος Λέγγας 
και Σταμάτης Γκούμας, ο πρόεδρος της 
Κοινότητας Κιάτου Τάσος Λεονάρδου, 
καθώς και αρκετοί εκπρόσωποι Μικρα-
σιατικών και άλλων Σωματείων.

Ιδιαίτερη τιμή αποτέλεσε η παρουσία 
της προέδρου της Μικρασιατικής Στέγης 
Κορίνθου κας Βασιλικής Ευστρατιά-
δου, η οποία και τις δύο μέρες συγκί-
νησε τους παριστάμενους με τις γεμάτες 
συναίσθημα ομιλίες της.
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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 

 Δευτέρα έως Σάββατο 9.00 -13.30
Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 18.00 - 20.30

28ης Οκτωβρίου 28 Κιάτο, 20200

τηλ.: 27420.22456 κιν.: 6971.618.925
e-mail: info@edaskalakis.gr  - www.edaskalakis.gr

ΕΡΡΙΚΟΣ Α. 
∆ΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ

• Παροχή Υπηρεσιών • Χειρουργικές Επεμβάσεις  

• Αιματολογικές • Βιοχημικές εξετάσεις •

• Φάρμακα • Είδη Pet Shop • 



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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25 Ιουλίου 1893: Εγκαινιάζεται 
η Διώρυγα της Κορίνθου

Τα λαμπρά εγκαίνια και τα παραλειπόμενα του εορτασμού – Η πραγματοποίηση ενός ονείρου 
χιλιάδων ετών και ο προβληματισμός για τα γεωπολιτικά κέρδη της Ελλάδας

Η Κυριακή 25 Ιουλίου 1893 
ήταν μια μεγάλη μέρα για 
την Ελλάδα αλλά και όλη 
την Ανατολική Μεσόγειο. 

Ο Ισθμός αυτό το στενό κομμάτι γης 
που ένωνε δύο στεριές και χώριζε δύο 
θάλασσες, αυτή η «υπερμεγέθης γέ-
φυρα» όπως χαρακτηριζόταν από τον 
Τύπο της εποχής, που ανάγκαζε τα 
πλοία να κάνουν χιλιάδες μίλια γύρω 
από την Πελοπόννησο, είχε διανοι-
χθεί και στη θέση του είχε δημιουργεί 
μια Διώρυγα, η οποία εγκαινιαζόταν! 

Οι εφημερίδες της εποχής υποδέ-
χθηκαν το γεγονός  με μακροσκελή 
άρθρα τους στα πρωτοσέλιδά τους. 
Η εφημερίδα «Το Άστυ» στο πρωτοσέ-
λιδό της μιλά για «τελετή, όμοιαν της 
οποίας η Ελλάς δεν είδεν, αφ’ ότου η 
Μεσόγειος περιβρέχει τας πολυσχιδείς 
ακτάς της, αλλά και ούτε θα ιδή ποτέ εν 
τω μέλλοντι»! 

Η αλήθεια είναι ότι η εφημερίδα 
δικαίως πανηγυρίζει καθότι όπως ση-
μειώνει παρακάτω το έργο αυτό ήταν 
όνειρο αιώνων που έγινε πραγμα-
τικότητα. Επιτέλους θα διέρχονται 
ελεύθερα από τον Κορινθιακό στο Σα-
ρωνικό και από το Σαρωνικό στον Κο-
ρινθιακό και μικρά και μεγάλα πλοία 
και θωρηκτά και λέμβοι και «οι τε 
κολοσσοί και οι νάνοι των θαλασσών», 
διότι η γλώσσα εκείνη της γης «η δίκην 
παμμεγέθους γέφυρας» δεν είναι πλέ-
ον ικανή να προβάλλει αντίσταση «εις 
τους βουλομένους να διέλθωσιν από της 
μίας εις την άλλην θάλασσαν». 

Ο επίσημος και ο ανεπίσημος 
πρώτος διάπλους

Τα εγκαίνια του έργου «το οποίον 
ωνειρεύθη ο Περίανδρος, ηθέλησε να επι-

χειρήση ο Νέρων, απεπειράθησαν να συ-
ντελέσωσιν οι Δόγαι και ήγαγον εις πέρας 
οι σύγχρονοί μας», έγιναν όπως είπαμε 
σαν σήμερα, 25 Ιουλίου 1893. Τον πρώ-
το επίσημο διάπλου στη γέφυρα θα 
τον έκανε η θαλαμηγός που μετέφερε 
την βασιλική οικογένεια. 

Πράγματι, στη Διώρυγα μπαίνει 
πρώτη η βασιλική θαλαμηγός, και 
ακολουθεί ο βασιλιάς Γεώργιος επικε-
φαλής του στολίσκου των τορπιλλο-
βόλων, όπως γράφει η εφημερίδα «Το 
Άστυ». Ο βασιλιάς στέκεται στην πρύ-
μνη του πλοίου που τον φέρει «συνομι-
λών μετά του βαρώνου Κοσζεκ και του κ. 
Μπεναβίδες».

Ωστόσο, όπως δηκτικά σημειώνει 
η εφημερίδα «Καιροί» τα ανεπίσημα 
εγκαίνια τα είχε κάνει ο κ. Συγγρός 
«κατά τρόπον επιδεικτικόν» την προ-
ηγούμενη μέρα! Αλλά όπως σημειώ-
νει η εφημερίδα «δεν ενδιαφέρει ημάς 
το ανάρμοστον και λυπηρόν τούτο 

γεγονός. Ό,τι κατ’ εξοχήν ενδιαφέρει το 
έθνος είναι η συντελεσθείσα τομή του 
Ισθμού και η μεταβολή αυτού εις πλωτήν 
διώρυγα και εις θαλασσίαν οδόν συγκοι-
νωνίας». Ωστόσο ο αρθρογράφος της 
εφημερίδας «Καιροί» βρίσκει αρκετά 
αρνητικά στη διαχείριση του έργου. 

Εκφράζει τους φόβους του ότι το 
έργο φτιάχτηκε να εξυπηρετηθούν τα 
συμφέροντα του Αυστριακού και του 
Ιταλικού Εμπορίου, της αντίστοιχης 
βιομηχανίας και του αντίστοιχου ναυ-
τικού. Ενώ μάλιστα όμως σημειώνει, 
«αμφότερα τα έθνη ταύτα κατέχουσιν εν 
τη Μεσογείω και τη Ανατολή απέναντι 
του ημετέρου έθνους θέσιν αντίπαλον και 
πολεμίαν»! Φοβάται ότι η Διώρυγα θα 
εκμηδενίζει τον πλούτο και την ισχύ 
της Κορίνθου, θα βλάψει την ανάπτυ-
ξη του εμπορίου, της βιομηχανίας και 
της ναυτιλίας. Το μόνο όφελος που 
βρίσκει για το ελληνικό κράτος έγκει-
ται στον ταχύτερο πλου από τον Πει-

ραιά προς το Ιόνιο πέλαγος και τα 
νησιά του. 

Τέλος πάντων καταλήγει ο αρθρο-
γράφος της εφημερίδας «Καιροί» «δια 
της διώρυγος εδημιουργήσαμεν υπέρο-
χον στρατηγικήν θέσιν εν τη Μεσογείω, 
πρέπει δε να μεριμνήσωμεν περί αυτής 
ως τάχιστα, καλώς οχυρούντες αμφοτέ-
ρας τας εξόδους του Κορινθιακού, όπως 
μη προλάβη ημάς αποφάσις τις διεθνής 
των μεγάλων Δυνάμεων, εξουδετερούσα 
δε ημάς την στρατηγικήν του κόλπου 
σπουδαιότητα, παρακωλύουσα δε ημίν 
την οχύρωσιν και μεταβάλλουσα την από 
τούτου θαλασσίαν οδόν εις καθαρώς 
εμπορικήν»!

Οι λεπτομέρειες των εγκαινίων
Στις 7:30 το πρωί της Κυριακής 25 

Ιουλίου 1893 «εξεκίνησε εκ Πειραιώς η 
“Σφακτηρία” γοργώς κυματοπλαταγού-
σης της έλικός της κατευθυνόμενη εις Κα-
λαμάκιον». Η θαλαμηγός μετέφερε τα 
μέλη της βασιλικής οικογένειας στον 
Ισθμό όπου θα γίνονταν τα εγκαίνια της 
Διώρυγος. Μαζί με τη “Σφακτηρία” 
στο Καλαμάκι πήγαινε και το ατμό-
πλοιο “Σάμος” όπου είχαν επιβιβαστεί 
οι υπουργοί της ελληνικής κυβέρνησης 
με τις οικογένειές τους συνοδευόμενοι 
και από άλλους επίσημους καλεσμέ-
νους. Σε τρίτο πλοίο, στην “Ίριδα”, 
τέλος, είχαν επιβιβαστεί οι ανώτεροι 
υπάλληλοι του Κράτους, πλείστοι αξι-
ωματικοί και εκλεκτόν πλήθος!

Μαζί με τα τρία πλοία από τον Πει-
ραιά αναχώρησαν κι άλλα ιδιωτικά 
ατμόπλοια “η Κρήτη” του Γουδή, η 
“Θέτις” του Τζών γεμάτα κόσμο που 
ήθελε να παραστεί στα εγκαίνια του 
μεγάλου τεχνικού έργου! Επίσης από 
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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

το Φάληρο, η θωρηκτή μοίρα του ελ-
ληνικού Ναυτικού μαζί με  την αγγλική 
θαλαμηγό “Έκπληξις” και το ρωσικό 
πρόσκοπο “Δαναΐς” κατευθυνόταν και 
στον Ισθμό. 

Στον Καλαμάκι έφτασαν πρώτα τα 
πολεμικά πλοία, στις 8:00 το πρωί, 
η δε «Σφακτηρία» με τα υπόλοιπα 
ατμόπλοια έφτασε στις 11:00! Πλήθος 
κόσμου είχε συγκεντρωθεί για να χαι-
ρετίσει και να επευφημίσει την ελλη-
νική βασιλική οικογένεια. «Την 11 και 
ημίσειαν απεβιβάσθη η β. Οικογένεια εις 
την αριστεράν πλευράν του στομίου της 
διώρυγος υπό κομψήν σκιάδα διακεκο-
σμημένη δια κυανολεύκων εμπετασμά-
των, και εψάλη αμέσως αγιασμός υπό 
του Αρχιεπισκοπου Κορινθίας» Σωκράτη 
Κολιάτσου, όπως αναφέρει η εφημερί-
δα «Ακρόπολις». 

Μετά τον Αγιασμό ο βασιλιάς Γεώρ-
γιος Α΄ εξεφώνησε τον πανηγυρικό της 
ημέρας, μη παραλείποντας να εκφρά-
σει τη μεγάλη χαρά του που επί των 
ημερών του πραγματοποιήθηκε ένα 
έργο που ήταν ζητούμενο από την επο-
χή του Περιάνδρου και του Νέρωνος. Ο 
βασιλιάς δεν παρέλειψε να αποδώσει 
τα εύσημα στον πρώην πρωθυπουρ-
γό Θρασύβουλο Ζαΐμη, στον στρατη-
γό Τυρ, στον Ανδρέα Συγγρό και στον 
Έλληνα μηχανικό Μάτσα και κατέλη-
ξε ευχαριστώντας όλους όσοι συνετέλε-
σαν στη διεκπεραίωση του έργου. 

Στον λόγο του βασιλιά απάντησε ο 
Συγγρός ο οποίος επίσης απέδωσε τα 
εύσημα στον στρατηγό Τυρ αλλά και την 
δέουσα ευγνωμοσύνη στα γαλλικά κεφά-
λαια που στήριξαν το έργο. Απευθυνόμε-
νος, δε, στην βασίλισσα Όλγα είπε: 

«Αντί των στρωμάτων γης άτινα τέως 
εχώριζον τους δύο κόλπους, ιδού ήδη 
ιστός μόνον μετάξινος εμποδίζει την από 
του ενός είς το άλλον μέρος μετάβασιν. 
Την τομήν του κωλύματος τούτου ευ-
δοκησάτω η Υμετέρα Μεγαλειότης να 
τελέση βοηθεία της ψαλίδος ταύτης, 
ην λαμβάνω την τιμήν να προτείνω Αυτή, 
κηρύττουσα ούτω το άνοιγμα της δια 
του Ισθμού της Κορίνθου παγκοσμίου 
συγκοινωνίας. Ζήτω ο Βασιλεύς! Ζήτω η 
Βασίλισσα! Ζήτω η Βασιλική Οικογένεια», 
καταλήγει ο Ανδρέας Συγγρός δίνοντας 
το ψαλίδι στην βασίλισσα Όλγα η οποία 
«έταμε την κυανόλευκον ταινίαν την 

συνδέουσαν τα δύο άκρα του πορ-
θμού»!

Mετά την κοπή της κορδέλας η βα-
σιλική θαλαμηγός διέπλευσε τη διώ-
ρυγα ακολουθούμενη από τα υπόλοι-
πα πλοία. Με το πέρας του διάπλου, 
αγκυροβόλησε στην Ποσειδωνία όπου 
παρατέθηκε γεύμα στους υπουργούς, 
πρέσβεις και αυλικούς. 

Οι προσκρούσεις της «Ίριδος» 
και οι απρέπειες!

Όπως περιγράφει ο ανταποκριτής 
της εφημερίδας «Ακρόπολις» που είχε 
επιβιβαστεί στο πλοίο «Ίριδα» τόσο 
ο ίδιος όσο και οι υπόλοιποι επιβάτες 
έζησαν τον απόλυτο τρόμο όταν το 
πλοίο τους άρχισε να προσκρούει στα 
διαζώματα της διώρυγας! 

Αλλά όπως εξηγεί ο εν λόγω ρεπόρ-
τερ, το κακό ξεκίνησε όταν ατμάκα-
τος του πολεμικού ναυτικού μπήκε 
στο κανάλι κινούμενη στην αντίθετη 
φορά από την «Ίριδα». Προσπαθώ-
ντας ο κυβερνήτης να αποφύγει την 
σύγκρουση έστρεψε απότομα το πλοίο 
και αυτό είχε ως αποτέλεσμα την πρό-
σκρουσή του στα διαζώματα της διώ-
ρυγας! Η πλώρη του πλοίου σφηνώ-
θηκε και ήταν αδύνατον να κινηθεί! 

Οι τρομαγμένοι επιβάτες συγκε-
ντρώθηκαν στη μία πλευρά του πλοίου 
και έσπρωξαν με όλη τη δύναμή τους 
κόντρα στο διάζωμα της διώρυγας 
δίνοντας έτσι την ευκαιρία στο σκάφος 
να ξεκολλήσει!  Ωστόσο μέχρι την έξο-
δό της από το κανάλι, η «Ίριδα» προ-
σέκρουσε αρκετές φορές ακόμη στα 

διαζώματα και «πολλάκις οι επιβάται 
διέτρεξαν πραγματικόν κίνδυνον»!

Εις βάρος της Ίριδας διεπράχθη και 
μία απρέπεια, όπως σημειώνει πάντα 
ο ρεπόρτερ της Ακρόπολεως. Ενώ κατά 
το πρόγραμμα ήταν η σειρά της να μπει 
στο κανάλι, δύο άλλα εμπορικά πλοία 
αυθαίρετα, όρμησαν μπροστά να δια-
βούν αυτά πρώτα τη διώρυγα λες και 
επρόκειτο για αγώνα δρόμου. 

Μάλιστα ο κυβερνήτης της «Θέτι-
δος» παρά το γεγονός ότι μία λέμβος 
πολεμική επιχείρησε να ανακόψει 
την πορεία του συνέχισε ακάθεκτος 
και μόνο ο κίνδυνος της προσαράξεως 
τον έκανε να ανακρούσει πρύμνα και να 
παραχωρήσει τη θέση του στην «Ιριδα» 
«εν μέσω γιουχαϊσμών και συριγμάτων 
των επιβατών ταύτης». Και τους δύο 
«πλοιάρχους εμάθομεν θα τιμωρήση 

αυστηρότατα το υπουργείον των Ναυ-
τικών», γράφει ο ανταποκριτής της 
εφημερίδας «Ακροπόλις».

Ο αρθρογράφος όμως, όπως φαίνε-
ται, έχει συγκεντρώσει τις χειρότερες 
αναμνήσεις από τα εγκαίνια της Διώ-
ρυγας, αφού και αυτός και οι επιβάτες 
της Ίριδας, δεν έφαγαν καλά, ήταν 
στο σκοτάδι γιατί δεν υπήρχαν κεριά 
και φανάρια στο ατμόπλοιο και άλλα 
φαιδρά, έτσι ώστε να γράψει στην κα-
τακλείδα της ανταπόκρισής του ότι «τα 
εγκαίνια της τομής πλην της τυπικής εορ-
τής του αγιασμού και των λόγων και του 
ωραίου θεάματος της ναυτικής παρατά-
ξεως απέτυχον οικτρώς»!

Τι έγραψε ο Σουρής
Ο Γεώργιος Σουρής εκείνη την επο-

χή εξέδιδε την εφημερίδα «Ο Ρωμη-
ός», η οποία γραφόταν όλη σε έμμετρο 
λόγο. Στις «Είκοσι κι οκτώ Αυγούστου» 
ο «Ρωμηός» ασχολήθηκε με τη Διώρυ-
γα. Γράφει λοιπόν: 

«Και στης Κορίνθου τον Ισθμό επήγαμε μια μέρα 
κι όλο σκιαίς θεόραταις πετούσαν εκεί πέρα, 

Περίανδροι και Καίσαρες και θηριώδεις Νέρωνες»
Και παρακάτω ο Σουρής απευθύνε-

ται στις σκιές  και λέει: 
«δεν ήτον ο Ισθμός για τα δικάς σας μούτρα, 

και πρέπει πανταχού της γης με τρόμπα να κηρύξετε 
πώς τα γυαλιά σας έβαλε η των Ελλήνων κούτρα».
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ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ
Δύο αδερφές, έρμαια στην αδηφάγα δίνη 

του χρόνου και των αντιξοοτήτων. Μια 
κοινή πορεία γεμάτη δυσκολίες, αδιέξοδα, 
συγκρούσεις και ανθρώπινα δράματα. Μια 
ιστορία που ξεκινά μέσα στα σκληρά χρόνια 
της Δικτατορίας του 1967 και ολοκληρώνε-
ται στα ελπιδοφόρα χρόνια της Μεταπολί-
τευσης.

Μέσα στα γκρίζα σύννεφα των αλλεπάλ-
ληλων αδιεξόδων οι ανθρώπινες σχέσεις 
δοκιμάζονται διαρκώς. Οι διαδοχικές απο-
καλύψεις της αλήθειας θα σηματοδοτήσουν 
το τέλος μιας εποχής που σημαδεύτηκε από 
τα ψέματα, από τα πάθη των πρωταγωνι-
στών της, από την αμείλικτη μοίρα αλλά και 
από τον ίδιο τον ρου της Ιστορίας.

Οι χαρακτήρες παρορμητικοί και παρά-
φοροι ζουν ο καθένας τον μύθο τους, χωρίς 
αναστολές. Η κάθαρση είναι η μόνη επιλογή 
τους και δίνει το έναυσμα για μια καινούργια 
αρχή. Οι δύο αδερφές επανασχεδιάζουν τη 
ρότα τους, «Χαράζοντας το αύριο» σε μια 
νέα βάση…

Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΜΑΣ 
Αυτό το βιβλίο αποδεικνύει την άποψή 

μου πως στους μικρότερους εκδοτικούς 
οίκους κρύβονται διαμάντια.

Η κυρία Πλαϊνάκη δεν είναι καινούργια 
στα ελληνικά γράμματα, και πέρα από το γε-
γονός πως έγραφε από νεαρή ηλικία, αυτό 
της το βιβλίο είναι ήδη το τέταρτο που κυ-

κλοφορεί.
Ας ξεκινήσουμε από το 

εξώφυλλο που είναι πολύ 
περιποιημένο και με πολύ 
αισιόδοξα χρώματα. Λιτό και 
απέριττο.

 Η ιστορία ξεκινά χρονικά 
το 1967, μια εποχή όπου η 
κοινωνία μαστίζεται από 
τρομακτικά μεγάλες οι-
κονομικές δυσκολίες και 
πολλά μέλη οικογενειών 
αναγκάζονται να ακολουθήσουν τον πικρό 
δρόμο της ξενιτιάς. Πολλοί από αυτούς 
δυστυχώς έριξαν μαύρη πέτρα πίσω τους. 
Άλλοι πάλι προτιμούσαν μεν να είναι εντάξει 
στις οικονομικές υποχρεώσεις τους απένα-
ντι στην οικογένειά τους, αλλά ξεχνούσαν 
πως οι ανάγκες της οικογένειας δεν είναι 
μόνο τα χρήματα.

 Όλα αυτά τα περιστατικά βασίζονται στη 
πραγματικότητα, κι έχουν δέσει αριστουρ-
γηματικά με την μυθοπλασία.

Αφηγήτρια αυτής της ιστορίας είναι η 
μικρή κόρη μιας τέτοιας οικογένειας, που 
βιώνει αυτού του είδους τις δυσκολίες, μια 
κατάσταση πολύ συνηθισμένη για πολ-
λές οικογένειες της εποχής εκείνης.

Η αφήγηση αυτή είναι περισσότερο 
«γυναικοκεντρική», ένα είδος φόρος 
τιμής στις γυναίκες αυτών των οικο-
γενειών, τις αφανείς Ηρωίδες, που 
παραμένουν δυνατές σε μια κοινωνία 
που δεν είναι φιλική απέναντί τους, ει-
δικά τη δεκαετία του ’70.

Μια πολύ πειστική απόδοση των 
γεγονότων και της ατμόσφαιρας αυτής 
της εποχής, αλλά παρ’ όλη τη δυσάρε-
στη θεματολογία, η συγγραφέας μας 
θέλει να μας στρέψει στην αισιόδοξη 
πλευρά του θέματος. Το πώς οι δυσκο-
λίες της καθημερινής ζωής, μας βοη-
θούν να ανακαλύψουμε πόση δύναμη 
έχουμε μέσα μας. Κακά τα ψέματα οι 

χαρακτήρες των 
ανθρώπων δια-
μορφώνονται μέσα 
από τις δυσκολίες, 
τα αδιέξοδα και τις 
εντάσεις που αντι-
μετωπίζουν στη 
ζωή. Η προσαρμο-
γή στις εκάστοτε 
καταστάσεις δεν 
γίνεται πάντα με 
ευκολία, το αντίθε-

το μάλιστα, αλλά αυτό γίνεται πάντα με την 
προοπτική πως υπάρχει κι ένα αύριο, με την 
ελπίδα πως μπορεί να είναι καλύτερο. Όσο 
δύσκολα κι αν έχουν περάσει οι άνθρωποι, 
αντλούν από μέσα τους τη δύναμη, δεν στα-
ματούν να ελπίζουν και παλεύουν για αυτό. 
Το γεγονός πως μπορούν να ζήσουν καλύ-
τερες μέρες είναι στο χέρι τους. Αυτό όμως 
έχει σαν βασική προϋπόθεση πως πρέπει 
να είμαστε δυνατοί, να συνεχίσουμε να στε-
κόμαστε όρθιοι και σε καμία περίπτωση δεν 
πρέπει να μας παίρνει από κάτω, πρέπει να 
είμαστε αισιόδοξοι. Δεν πρέπει να μένουμε 
στις άσχημες και δυσάρεστες καταστάσεις 
που βιώνουμε, η ζωή προχωράει και αυτό 

πρέπει να κάνουμε κι εμείς, να τα ξεπερνάμε 
και να τα αφήνουμε πίσω μας.

Όπως συνηθίζω εγώ να λέω, πως η ζωή 
κάνει κύκλους, κάποιοι κλείνουν και παράλ-
ληλα κάποιοι νέοι ανοίγουν, και  καλό είναι 
να έχουμε κλείσει τους λογαριασμούς μας 
για να μπορούμε να κάνουμε μια νέα αρχή.

Αξίζει να διαβάσετε αυτή την ιστορία, γιατί 
η αλήθεια είναι πως η ζωή είναι το μεγαλύ-
τερο σχολείο.

Η  ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ
Η Κυριακή Πλαϊνάκη γεννήθηκε το 1950 

στον Πειραιά. Σπούδασε ιστορία και λογοτε-
χνία σε ιδιωτικό κέντρο σπουδών στην Αθή-
να. Εργάστηκε για πολλά χρόνια στον ιδιωτικό 
τομέα και παρακολούθησε σεμινάρια σε οικο-
νομικά και τεχνικά θέματα. Είναι παντρεμένη 
κι έχει δυο παιδιά. Ασχολείται με τη συγγρα-
φή από νεαρή ηλικία.

Έργα της:
“Μερόπη η Καππαδόκισσα” (Εκδόσεις Γα-

βριηλίδη, 2014)
“Το πορτρέτο” (Εκδόσεις Γαβριηλίδη, 2016)
“ Έτσι έφυγε” (Εκδόσεις Γαβριηλίδη, 2019)
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