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■■  σελ.  σελ.  17-2017-20

Νέο ρεκόρ χρηµατοδότησης για έργα 
αγροτικής οδοποιίας αυτή τη φορά

■ σελ.  10

■ σελ.  12-13

10 στα 10 έργα και 6,6 εκατ. 
ευρώ ενέταξε στο Πρόγραµµα 
Αγροτικής Ανάπτυξης - 
Πρόκειται για την υψηλότερη 
χρηµατοδότηση στην Ελλάδα 
µε βαθµολογία 95% σε όλους 
σχεδόν τους φακέλους 

ΔΉΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΉΜΟΣ ΒΈΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ

Την µια µέρα υπέγραψαν 
το δηµαρχείο, την άλλη 
ξεκίνησαν οι εργασίες!
 Στο κτήριο περιλαµβάνονται όλες οι 
υπηρεσίες και ένα σύγχρονο δηµοτικό θέατρο

■ σελ.  14

ΑΠΟΓΝΩΣΗΑΠΟΓΝΩΣΗΑΠΟΓΝΩΣΗΑΠΟΓΝΩΣΗ
για τους αγρότεςγια τους αγρότεςγια τους αγρότεςγια τους αγρότες
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Η σελίδα του Λέωντος...
Η κυβέρνηση έχει μπλέξει μέχρι 

τώρα Ουκρανία, Αρμενία, Κίνα, 
Ρωσία, Τουρκία και μουσουλμάνους 
Θράκης, στην προσπάθεια της να 
δικαιολογήσει τις ‘νόμιμες επισυνδέ-
σεις’ παρακολούθησης τηλεφώνων. 
Κάποιος λογικός δεν υπάρχει να τους 
πει ότι η σιωπή είναι χρυσός και ότι 
δεν είναι απαραίτητο να γίνουμε ρεζίλι 
σε όλο τον πλανήτη!!!

Σ υνεπής στις προεκλογικές του 
υποσχέσεις ο πρωθυπουργός 

μας. Πολλές, νέες και καλά αμειβόμε-
νες θέσεις εργασίας είχε υποσχεθεί. 
Έ λοιπόν διπλασίασε τον αριθμό των 
μετακλητών υπαλλήλων, διπλασίασε 
επίσης και τους μισθούς τους.  Αυτό 
που δε μας είχε εξηγήσει ήταν ότι η 
υπόσχεση αφορούσε μόνο τους δι-
κούς του ανθρώπους. Ασυνεπή όμως 
δεν τον λες… έτσι δεν είναι!!!

Έ χουμε την ποιοτικότερη κιλο-
βατώρα στην Ευρώπη δήλωσε 

ο λαλίστατος κος Άδωνις. Πράγματι 
χιλιάδες καταναλωτές δήλωσαν ότι 
τα φαγητά που μαγειρεύουν στην ηλε-
κτρική κουζίνα φαίνονται νοστιμότερα 
πλέον. Κρίμα που θα αναγκαστούμε 
να επιστρέψουμε στις φουφούδες 
λόγω   ακρίβειας και θα χάσουμε το 
πλεονέκτημα!!!

Μ ειώθηκε ο φόρος στα είδη πολυ-
τελείας, στα πλαίσια εφαρμογής 

της κοινωνικής και φιλολαϊκής πολιτικής 
της κυβέρνησης. Επιτέλους να πιούμε 
και μείς μια σαμπάνια της προκοπής, 
που έχουμε πήξει στο χύμα κρασί. 
Μα τρώγετε το ‘Φουά-Γκρά’ χωρίς 
‘ΜΟΕΤ’, όχι πέστε μου!!!

Ε κείνος ο υπουργός (ο Χατζηδάκης 
ντε) που έλεγε ότι θα ιδιωτικοποι-

ήσει τη ΔΕΗ για να έχουμε φτηνό  ρεύ-
μα τι να κάνει άραγε. Δεν τον ακούω 
τελευταία και ανησυχώ!!!

Ό ταν ξέσπασε η κρίση στα Ίμια 
οι Τούρκοι ισχυρίστηκαν ότι τα 

νησιά είναι τουρκικά επειδή, μεταξύ 
άλλων, είναι καταχωρημένα στο τουρ-
κικό κτηματολόγιο (ως Καρντάκ). Σιγά 
τα ωά  και εκείνη η ρημάδα η νησίδα 
του Έβρου είναι καταχωρημένη στο 
ελληνικό κτηματολόγιο, αλλά δε θα 
σκοτωθούμε κιόλας. Ας την πάρουν οι 
τούρκοι, εμείς έχουμε ένα σωρό νησιά 
δε θα μας λείψει. Αρχοντιά ρε!!!!

Ο ι ΗΠΑ αφού με τον τρόπο τους 
και τη βοήθεια του ΝΑΤΟ και της 

Ρωσίας, άναψαν φωτιά στην Ευρώπη, 
τώρα συνδαυλίζουν τα κάρβουνα και 
στην άλλη μεριά του πλανήτη. Προς 
στιγμήν χάνει η Ευρώπη(και πολύ μά-
λιστα), κερδίζουν ΗΠΑ, Τουρκία και 
πετρελαιάδες, ενώ η Ρωσία παραμένει 
αδιάφορη. Άμα ανάψει και το ‘Κινεζι-
κό’, θα κάνουμε νέο απολογισμό. 

Παιχνίδια εξουσίας με θύματα τις μω-
ρές παρθένες!!!
ΥΓ1: δεν πιστεύω να στείλουμε όπλα 
και στην Ταιβάν.
ΥΓ2: για τις αιτίες των πολέμων ακολου-
θήστε το χρήμα (ασφαλής μέθοδος), τα 
άλλα είναι απλώς το περιτύλιγμα.

Ε κείνος ο ΟΗΕ υπάρχει ακόμη βρε 
παιδιά; Πόλεμοι γίνονται, πύραυ-

λοι σφυρίζουν, βόμβες σκάνε, κορμιά 
πέφτουν και αυτός εκεί, στην απόλυ-
τη Νιρβάνα. Μήπως να το ξαναδούμε 
λίγο το θέμα??? 

Α ς γράψουμε και κάτι ευχάριστο 
μέρες που ΄ναι. Προχωράει η ολο-

κλήρωση του δημαρχείου φάντασμα 
που γενιές και γενιές ψηφοφόρων πε-
ρίμεναν με αγωνία. Ανάμεσα στις σύγ-
χρονες τεχνολογίες και τις δεδομένες 
ανέσεις που θα εμπεριέχει, πρόκειται 
να κατασκευαστούν και δημόσια λου-
τρά και πλυντήρια, ώστε σε κάθε δι-
ακοπή νερού, στο μέλλον, να έχουμε 
κάπου να πλενόμαστε και να ευλογάμε 
το δήμαρχο που μας σκέφτηκε. 
Ενθουσιασμένος!!!

Α κριβαίνουν τα δημοτικά τέλη και 
κάποιοι αυτοδιοικητικοί πέφτουν 

από τα σύννεφα. 
Να τους θυμίσω ότι το κοστολόγιο της 
ΤΕΡΝΑ ήταν γνωστό από το 2015, όταν 
δημοσιεύτηκε η σύμβαση και κάποιοι 
που σήμερα διαμαρτύρονται τότε έκα-
ναν την πάπια είτε αδιαφορούσαν.
Τώρα, που δεν μπορεί να αλλάξει τίπο-
τα για τα επόμενα 30 χρόνια, κάνουν 
αντιπολίτευση.
Καλά κρασιά παλληκάρια!!!   

Ε κεί στο παραλιακό σύνορο Κοκκω-
νίου - Νεράτζας η θάλασσα έχει, 

πριν από χρόνια,  φάει τμήμα του δρό-
μου αφήνοντας μια επικίνδυνη οπή. Ο 
δήμος μπάλωσε πρόχειρα την τρύπα, 
χωρίς να περιορίσει βέβαια την επικιν-
δυνότητα  και υποθέτω ότι ψάχνει για 
κάποια μόνιμη και σταθερή λύση.
Κε δήμαρχε μέχρι να βρείτε τη λύση 
θα έχουμε αποικίσει τον πλανήτη Άρη. 
Μήπως να σπρώξουμε λίγο τα πράγ-
ματα πριν σκοτωθεί κανένας;
Λέω, μήπως???

Τ α κινητά έγινε   τηλέφωνο, τηλε-
όραση, ραδιόφωνο, εφημερίδα, 

διασκέδαση, σημειωματάριο, παιγνιδο-
μηνανή, κάμερα, αλληλογραφία, κλπ, 
κλπ κλπ. Τώρα πια και μυγοσκοτώστρα. 
Εμφανίστηκε εφαρμογή που διώχνει τα 
κουνούπια(δοκιμασμένη). Και όχι, δεν 
τα χτυπάμε με το κινητό στο κεφάλι, 
ένα κουμπί πατάμε και πέφτουν ξερά. 
Άντε να φτιάξουν και μια εφαρμογή να 
πέφτουν και οι γυναίκες με το πάτημα 
ενός κουμπιού και μετά να πάμε στον 
παράδεισο ευτυχισμένοι!!!

Λ.Σ. (30/08/2022)

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

Σ υνεχίζεται αμείωτη η ένταση στο 
Ουκρανικό μέτωπο, παρά τη ζέστη 

που επικρατεί στις στέπες του βορά και οι 
ηγέτες της ΕΕ μαζεύτηκαν σε μυστική σύ-
σκεψη για να εκτιμήσουν την κατάσταση 
και να λάβουν αποφάσεις. Κλειστήκανε 
σε ένα δωμάτιο με ηχομόνωση και προ-
στασία από κακόβουλα λογισμικά παρα-
κολούθησης και αφού αντάλλαξαν φιλο-
φρονήσεις και θαύμασαν το εξαιρετικό 
μαύρισμα και τους κοιλιακούς που τους 
επέδειξε ο δικός μας ηγέτης, άρχισαν τη 
σοβαρή συζήτηση, αποσπάσματα της 
οποίας κατάφερα να υποκλέψω και σας 
μεταφέρω.
Να πάρουμε νέα μέτρα κατά της Ρωσίας, 
πρότεινε η φον Λάϊεν.
Είσαι καλά Ούρσουλα, θα μας κόψει τελεί-
ως το αέριο, διαφώνησε ο φον Σόλτς. Άλ-
λωστε κάθε φορά που παίρνουμε μέτρα, 
εμείς φτωχαίνουμε και η Ρωσία πλουτίζει.
Να τους στείλουμε κι άλλα όπλα, αντι-
πρότεινε απτόητη η συντονίστρια και όλοι 
κοίταξαν το δικό μας.
Τι έγινε ρε παιδιά, ρώτησε ξαφνιασμένος 
ο δικός μας, που χάζευε σε κάτι φωτο 
από τις διακοπές του.
Έχεις κάτι ρώσικα αντιπυραυλικά συστή-
ματα, αν θυμόμαστε καλά.

Ναι αλλά… νομίζω ότι τα χρειαζόμαστε.
Είσαι αχάριστος, ανέκραξε ο φον Σούλτς, 
δε γίνεται να παγώσουμε εμείς στο βορά 
ενώ εσείς κάνετε ηλιοθεραπεία μέχρι τα 
Χριστούγεννα.
Δεν έκανα ηλιοθεραπεία για ποδηλατάδα 
είχα πάει, διαμαρτυρήθηκε ο δικός  και 
δικαίως βέβαια. 
Δείξε την αλληλεγγύη σου και μείς όλο και 
κάτι θα σε φιλέψουμε. Άλλωστε έχουμε 
κάτι φωτο και κάτι κρυφές συνομιλίες 
που είχες με τη Μάρεβα όταν ήσασταν σε 
διάσταση, σύμφωνα με δήλωσή σου.
Τιιιιι,  με παρακολουθούσατε παλιο….
Δεν κατάφερα να υποκλέψω τη συνέχεια 
αλλά από τότε παρακολουθώ τις αποστο-
λές από το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, 
μήπως και…!!!. 



 Σχολικά bazaar με ανανεωμένα σχολικά 
είδη από «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» προσκαλεί τους φί-
λους και υποστηρικτές του να επισκεφτούν τα σχολικά 
bazaar που διοργανώνει σε πολλές περιοχές της Ελ-
λάδας, να υποδεχτούν την σχολική χρονιά με Χαμόγε-
λο και να στηρίξουν τα παιδιά που μεγαλώνουν στα 14 
Σπίτια του Οργανισμού.

Μέσα από τα νέα πολύχρωμα, σχολικά είδη του Ορ-
γανισμού τα παιδιά διδάσκονται πολύτιμες αξίες και 
αποκτούν σημαντικά εφόδια για τη ζωή τους. Στη νέα 
συλλογή σχολικών ειδών οι μικροί και μεγάλοι φίλοι 
του Οργανισμού θα βρουν τετράδια γεμάτα μηνύματα 
αγάπης, φιλίας και διαφορετικότητας, όπως και τετρά-
δια και σχολικά είδη που προάγουν τη φαντασία και 
ενισχύουν τη διάθεση για μάθηση με ευχάριστο τρόπο.

Για τους μικρούς ζωγράφους διατίθενται στη σχολι-
κή συλλογή μπλοκ ζωγραφικής, χρωμοσελίδες με αυ-
τοκόλλητα, μαρκαδόροι σε διαφορετικά μεγέθη, ξυλο-
μπογιές, κηρομπογιές, νερομπογιές και γραφική ύλη 
σε νέα δημιουργικά σχέδια, εξαιρετικής ποιότητας, 

φιλικά προς το περιβάλλον, σε προσιτές, πάντα, τιμές.
  Με κάθε αγορά ενισχύετε το πολυσχιδές έργο του 

Οργανισμού, υποστηρίζοντας την προσπάθειά μας να 
παραμένουμε στο πλευρό κάθε παιδιού σε κίνδυνο κι 
ανάγκη. 

Αξίζει να σημειωθεί πως «Το Χαμόγελο του Παι-
διού» το Α’ εξάμηνο του 2022, υποστήριξε 38.710 
παιδιά καθώς και τις οικογένειές τους. Στις Γραμμές 
116111, 1056, και 116000, διαχειριστήκαμε πάνω από 
122.600 κλήσεις για θέματα κακοποίησης, εξαφανίσε-
ων και συμβουλευτικής σε παιδιά και ενήλικες, ενώ 
υποστηρίξαμε 61 παιδιά καθώς και τις μητέρες τους, 
που έχουν υποστεί ενδοοικογενειακή βία. Σήμερα, 
στα 11 Σπίτια μας, μεγαλώνουν 262 παιδιά.

Φέτος, διαλέγουμε τα πιο ξεχωριστά σχολικά, κάνο-
ντας τη διαφορά στη ζωή ενός παιδιού.

Διαλέγουμε σχολικά, μοιράζουμε Χαμόγελα!
ΚΟΡΙΝΘΟΣ
Σάββατο,  17/9/2022 Εμπορικό Πάρκο "Mare West"                                                                        

(εντός της εμπορικής στοάς) 10:00-20:00
Τα είδη του Οργανισμού μπορείτε να τα βρείτε και 

στο e-shop μας:  https://www.hamogelo.gr/gr/el/
eshop/scholika/ ή να επικοινωνήσετε στα τηλ. 210 
3306140 ή 11040 (αστική χρέωση).

Για περισσότερες πληροφορίες: 
«Το Χαμόγελο του Παιδιού», 
Ερμού 14, Κόρινθος, 27410 - 71211
korinthosoffice@hamogelo.gr 
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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: 

Νοσοκομείο Κορίνθου: 
Γίνε Δότης Μυελού 

των Οστών

Η Διοίκηση του Γ.Ν Κορίνθου χαιρετίζει την 
πρωτοβουλία της Διεύθυνσης Νοσηλευτικής 
Υπηρεσίας και της Επιτροπής Νοσοκομειακών 
Λοιμώξεων του Νοσοκομείου και συμμετέχει 
ενεργά στην 1η Πανελλήνια Εθελοντική Δράση 
Δωρεάς Μυελού των Οστών «Οι Νοσηλευτές δί-
νουν Όραμα Ελπίδας». 

Η δράση οργανώνεται από την Ένωση Νοση-
λευτών Ελλάδος, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας 
Ημέρας Εθελοντών Δότη Μυελού των Οστών, σε 
συνεργασία με το Σύλλογο «ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ» 
και το Κέντρο Ενημέρωσης και Προσέλκυσης 
Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών «ΧΑΡΙΣΕ 
ΖΩΗ». 

Το πρόγραμμα ξεκινά στις 14 Σεπτεμβρίου 
2022 και φιλοξενείται στο ισόγειο του Γ.Ν. Κο-
ρίνθου, στο χώρο του Εμβολιαστικού Κέντρου. 
Τη συγκεκριμένη ημέρα, η λήψη των δειγμάτων 
(δείγμα σάλιου, με μπατονέτα από το στόμα) θα 
γίνει από τις 12:00 έως 15:00 και συνεχίζεται για 
κάθε ενδιαφερόμενο, σε πρωινό ωράριο, καθη-
μερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή, κατόπιν 
προγραμματισμένου ραντεβού. 

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού, 
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν  στο τη-
λέφωνο 27413 61530. 
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Cafe_cocktail_resto

Always the sun
Παραλία Βραχατίου

Ομόφωνα παραπέμπεται σε δίκη 
ο δολοφόνος της Γαρυφαλλιάς

Εξελίξεις στην υπόθεση δολοφονίας της Γαρυ-
φαλλιάς Ψαρράκου στη Φολέγανδρο, που σόκαρε 
το πανελλήνιο, καθώς ο καθ' ομολογίαν δράστης της 
δολοφονίας της παραπέμπεται σε δίκη με ομόφω-
νο βούλευμα, μετά από πρόταση της εισαγγελέως 
Πλημμελειοδικών Νάξου.

Η 26χρονη Γαρυφαλλιά δολοφονήθηκε από τα 
χέρια του 30χρονου συντρόφου της, ο οποίος, σύμ-
φωνα με τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής έκθε-
σης, προτού η κοπέλα καταλήξει την έσπρωξε από τα 
βράχια και την πέταξε στη θάλασσα.

Σύμφωνα με σχετικό δελτίο Τύπου, το δικηγορικό 
γραφείο του Αλέξη Κούγια, ο οποίος έχει αναλάβει 
την εκπροσώπηση της οικογένειας του θύματος, 
ενημέρωσε χθες ότι το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών 
Νάξου εξέδωσε βούλευμα με το οποίο ο δράστης 
του εγκλήματος παραπέμπεται στο αρμόδιο Μεικτό 
Ορκωτό Δικαστήριο που θα οριστεί, για το αδίκημα 
της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική 
κατάσταση.

Η ανακοίνωση του Αλέξη Κούγια
Σε διάφορες τηλεοπτικές εκπομπές δημοσιοποι-

είται η ελλιπής είδηση ότι υπάρχει εκ μέρους της 
κυρίας εισαγγελέως Πλημμελειοδικών Νάξου πα-
ραπεμπτική πρόταση για την υπόθεση της άγριας 
δολοφονίας εις βάρος της αείμνηστης Γαρυφαλλιάς 
Ψαρράκου, της οποίας την οικογένεια εκπροσωπού-
με με τον επικεφαλής του γραφείου μας κύριο Αλέξιο 
Κούγια στο βήμα της πολιτικής αγωγής - υποστήρι-
ξης της κατηγορίας.

Η ολοκληρωμένη είδηση είναι ότι την Παρασκευή 
2 Σεπτεμβρίου 2022 το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών 
Νάξου εξέδωσε το αναμενόμενο μετά την πρόταση 
της κυρίας εισαγγελέως Πλημμελειοδικών Νάξου 
βούλευμα, με το οποίο ο πρόεδρος Πρωτοδικών 
Νάξου και τα μέλη του Συμβουλίου αποδέχονται την 
εισαγγελική πρόταση, και ο δράστης του εγκλήματος, 

ο οποίος υποστήριζε με δημόσιες εμφανίσεις του 
συνηγόρου υπερασπίσεώς του ότι είναι ποινικά ακα-
ταλόγιστος ή έστω μειωμένου καταλογισμού, παρα-
πέμπεται, απορριπτομένων των ισχυρισμών του, στο 
αρμόδιο Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο που θα οριστεί, 
διότι διέπραξε εις βάρος της αείμνηστης Γαρυφαλ-
λιάς Ψαρράκου το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από 
πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, μη γενομένου 
δεκτού ουδενός ισχυρισμού του.

Μετά από αυτή την εξέλιξη, το δικηγορικό μας γρα-
φείο και η οικογένεια της αείμνηστης Γαρυφαλλιάς 
αναμένουμε την απόφαση του αντεισαγγελέα του 
Αρείου Πάγου κυρίου Δημητρίου Παπαγεωργίου για 
το αν θα κάνει δεκτή την αίτηση την οποία υπέβαλε 
το γραφείο μας και απηχεί τη θέληση της οικογένει-
ας Ψαρράκου ώστε η δίκη να διεξαχθεί στο Μεικτό 
Ορκωτό Δικαστήριο Αθηνών, και όχι σε κάποιο από 
τα Μεικτά Ορκωτά Δικαστήρια της περιφέρειας του 
Εφετείου Αιγαίου.

Μητέρα Γαρυφαλλιάς: Αυτοί οι άνθρωποι 
έχουν μαύρη ψυχή

Η μητέρα της Γαρυφαλλιάς, η κυρία Αλεξάνδρα 
Μάκου-Ψαρράκου, μίλησε στο «Χαμογέλα και πάλι», 
λέγοντας: «Η πρόταση της εισαγγελέως είναι αυτό που 
και εμείς περιμέναμε, ότι αυτός ο άνθρωπος δεν θα 
έχει κάποιο ψυχολογικό πρόβλημα. Και είναι λίγο για 
εμάς προκλητικό και για όλη την κοινωνία πιστεύω, 
οι δράστες μετά από ένα τέτοιο έγκλημα να προφασί-
ζονται ότι έχουν ψυχολογικά προβλήματα. Δεν έχουν 
ψυχολογικά προβλήματα αυτοί οι άνθρωποι. Αυτοί οι 
άνθρωποι έχουν κάποιες διαταραχές, και δεν πρέπει 
να μπερδεύουμε τα ψυχολογικά προβλήματα με τις δι-
αταραχές. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν μαύρη ψυχή και 
γι' αυτό κάνουν αυτά τα εγκλήματα».

Σε ερώτηση εάν η μητέρα της Γαρυφαλλιάς αισθά-
νεται μια πρώτη δικαίωση, απαντά: «Φυσικά είναι μια 
πρώτη δικαίωση, αν και η δικαίωση δεν υπάρχει για 
εμάς, γιατί θα ήταν να γυρίσουν πίσω τα παιδιά μας. 
Όμως, πρέπει να υπάρξει τιμωρία και να μείνει αυτός 
ο άνθρωπος στη φυλακή, γιατί το παιδί μου το έχει κα-
ταδικάσει ισόβια. Δεν θα το ξαναδώ, δεν θα μας ξανα-
δεί… Και είμαι κι εγώ μητέρα, όπως όλες που ζητάμε 
δικαίωση και όχι εκδίκηση. Και βλέπουμε ότι οι δολο-
φόνοι βγαίνουν έξω. Οι δολοφόνοι του Ζακ βγαίνουν 
έξω, ο Κορκονέας βγαίνει έξω. Δηλαδή για ποια δικαί-
ωση μιλάμε; Πόσο αξίζει η ζωή των παιδιών μας σε 
χρόνια; Δηλαδή μπαίνουν μέσα πέντε χρόνια και μετά 
βγαίνουν έξω; Κι εμείς αυτούς τους ανθρώπους κα-
λούμαστε να τους ξαναδούμε, κι εμείς και η κοινωνία; 
Και ο κόσμος… βράζει».

Στο τι λέει ο κόσμος όταν τη συναντούν απαντάει η 
κ. Μάκου-Ψαρράκου ότι συμβαίνει μια γενοκτονία, 
σκοτώνουν τα κορίτσια και συνεχίζει σχετικά με το 
νομικό πλαίσιο: «Το πλαίσιο πρέπει να αυστηροποιη-
θεί και ναι ο όρος "γυναικοκτονία" πρέπει να μπει ως 
θεσμικός όρος. Γιατί φοβούνται να βάλουν τον όρο 
"γυναικοκτονία"»;                            Πηγή:iefimerida.gr



Θερμά συγχαρητήρια στους  μαθητές μας της Γ΄Λυκείου που
εισάγονται στις σχολές προτίμησης τους, 

στην ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ!

Επιτυχόντες
2022

Μαζί σχεδιάζουμε τον δρόμο
προς την επιτυχία!

ΙΑΤΡΙΚΗ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) – ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΛΑΜΙΑ)

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ε.Κ.Π.Α.  (ΑΘΗΝΑ)

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΡΙΠΟΛΗ) - ΠΑΝ.ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ

Ν. Γ.

Β. Κ.

Κ. Μ.

Ν. Κ.

Ε. Μ.

Γ. Π. 

Φ. Μ.

Μ. Β.

Α. Ν.

Θ. Σ.

Σύμφωνα με το νέο νόμο περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων
δε δημοσιεύουμε τα ονόματα των μαθητών.

TAKHΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΣ ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ
ΑΧΕΠΑΝΣ 4 | Βέλο | 20002
Τηλ: 2742 302 618
6944 66 25 14  // 6981 82 06 63
Email: info@proodosmathitiki.gr
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Γ. Ψυχογιός : 1079 παιδιά χωρίς voucher για 
Βρεφονηπιακούς και ΚΔΑΠ στην Κορινθία!

Ο Βουλευτής Κορινθίας του ΣΥΡΙΖΑ  Γιώργος 
Ψυχογιός έκανε την ακόλουθη δήλωση σχε-
τικά με την κυβερνητική πολιτική που αφήνει 

εκατοντάδες παιδιά στο Νομό Κορινθίας εκτός Βρε-
φονηπιακών σταθμών,  ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠΑμεΑ για τη 
νέα σχολική χρονιά.

ΔΗΛΩΣΗ 
Εκατοντάδες γονείς του Νομού μας που ταλαιπω-

ρούνται όλο τον Αύγουστο λόγω καθυστέρησης της 
ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων, πληροφορήθηκαν 
μόλις στις 31 Αυγούστου ότι απορρίφθηκαν οι αιτήσεις 
τους, με αποτέλεσμα 1079 παιδιά (!!) στην Κορινθία, 
δηλαδή το 33% όσων είχαν πλήρεις φακέλους, να 
μείνουν ως τώρα εκτός Βρεφονηπιακών σταθμών, 
ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠΑμεΑ για τη νέα σχολική χρονιά, εφό-
σον δεν λαμβάνουν το πολυπόθητο voucher. Μάλιστα, 
η αδικία και η ταλαιπωρία γονιών και παιδιών συνεχί-
ζεται. Η ΕΕΤΑΑ μόλις χθες αναγνώρισε ότι έχει κάνει 
χιλιάδες λάθη στην απονομή των vouchers κι αντί να 
τα διορθώσει άμεσα, καλεί τους γονείς να υποβάλουν 
ενστάσεις για να δικαιωθούν.

Το 2019, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ είχε προνοήσει 
ώστε όλα τα παιδιά με πλήρεις φακέλους να πάρουν 
voucher για βρεφονηπιακούς, ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠΑ-
μεΑ. Γι’ αυτό αύξησε όσο χρειαζόταν από εθνικούς 
πόρους τον προϋπολογισμό του Προγράμματος 
«Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής 
Ζωής». Έτσι, μέσα σε μια τετραετία από τα 79.000 
vouchers του 2015 φτάσαμε στα 155.000 το 2019, 
ενώ τα αποτελέσματα βγήκαν στις 15 Ιουλίου, με σε-

βασμό σε γονείς, παιδιά, εκπαιδευτικούς και εργαζό-
μενους στις πολύ κρίσιμες αυτές κοινωνικές δομές.  
Καλούμε την κυβέρνηση να κάνει το ίδιο και να αυ-
ξήσει το κονδύλι για να καλυφθούν όλα τα παιδιά με 
πλήρη φάκελο. 

Η αντικοινωνική πολιτική της ΝΔ αποκλείει χι-
λιάδες παιδιά και θίγει εκατοντάδες οικογένειες και 

στην Κορινθία αποδεικνύοντας την απαξίωση του 
κοινωνικού κράτους και των θεσμών του σε έναν 
ακόμα τομέα. Καλλιεργεί μια πλασματική εικόνα 
για την καθημερινότητα των πολιτών, αφού μέσα σε 
εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες δεν εξασφαλίζει ούτε 
τις βασικές κοινωνικές ανάγκες. Με τις παρεμβάσεις 
μας εντός κι εκτός Βουλής δεν θα το επιτρέψουμε!  



Ελ. Βενιζέλου 43, ΒΡΑΧΑΤΙ
% 27410 51210 & 56205

ΑΓΓΛΙΚΑ - ΓΑΛΛΙΚΑ - ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ - ΙΣΠΑΝΙΚΑ

Συγχαρητήρια σε όλους
Καλή σχολική χρονιά

& καλή πρόοδο!

Level C2 Proficiency ECPE 
Michigan

ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 

ΑΓΓΕΛΟΣ
ΡΗΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΧΑΝΤΕΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΚΑΜΠΟΥΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΠΟΛΙΤΗ ΑΘΗΝΑ
ΠΟΛΙΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΒΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 

Level C2 Proficiency NOCN
ALEΞΙΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΜΠΑΡΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΝΤΑΓΙΑ ΤΖΕΝΗ 3/4 ΕΝΟΤΗΤΕΣ
ΧΑΝΙΑΣ ΝΙΚΟΣ 2/4 ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Cambridge FCE Level B2 (Lower)
ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΒΛΑΣΗΣ

ΠΟΛΙΤΗ ΗΛΕΚΤΡΑ Grade B!
ΜΝΗΜΑΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Michigan ECCE B2
ΓΚΙΟΚΑ ΑΝΤΟΝΙΟ

ΜΠΑΡΛΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Michigan ABLE
KAMΠΟΥΡΗ ΑΝΝΑ

ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΚΙΟΚΑ ΑΝΤΟΝΙΟ

Level B1 (Pre Lower)
Cambridge B1

ΦΑΜΠΙΟΛΑ ΖΕΖΑΙ Grade A!

BCCE Michigan B1
ΚΛΑΟΥΝΤΙΟ ΠΡΕΝΤΙ
ΘΕΟΧΑΡΗ ΕΛΕΝΗ

ΧΑΝΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΤΡΟΥΠΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΜΑΝΑΒΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΣΕΛΑ ΑΛΕΣΙΟ

ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ

ΕΠΙΠΕΔΑ STYLE 1-2-3
Style 3

ΣΚΟΥΡΤΗ ΤΖΩΡΤΖΙΝΑ
ΠΡΕΝΓΚΑ ΜΕΛΙΤΑ
ΑΛΕΞΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ

ΜΑΝΑΒΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΓΚΙΟΚΑ ΡΟΜΠΕΡΤΟ

Style 2
ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΤΣΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΑΛΙΦΡΑΓΚΗΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ
ΜΠΑΡΛΑ ΜΑΡΙΝΑ

ΧΑΡΛΑΥΤΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΚΕΛΑΪΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Style 1
ΜΝΗΜΑΤΙΔΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ
ΚΟΡΔΑΛΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ

ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΡΟΤΖΙΩΚΟΣ ΑΡΗΣ

ΜΕΤΑ ΡΟΖΕΛΑ
ΝΤΑΓΙΑ ΜΑΡΙΟΛΑ
ΛΑΝΙ ΚΛΟΝΤΙΑΝ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ & ΙΟΥΝΙΟΥ 2022

ΓΑΛΛΙΚΑ 
Για παιδιά Δημοτικού – 
Γυμνασίου και Ενήλικες.

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
Ενημερωθείτε για τα καινούργια 

τμήματα των Γερμανικών
για παιδιά:

α) Δημοτικού, β) Γυμνασίου
και γ) Ενήλικες

με φιλικό πρόγραμμα 
μελέτης και ωρών. 

Β1 DELE CERVANTES
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΝΤΕΣ

ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΑΓΓΛΙΚΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ - ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ    13,5/20

ΑΓΓΛΙΚΑ
Pre junior τμήμα:

για παιδιά νηπιαγωγείου και Α΄ Δημοτικού
χωρίς γραφή. 

Α’ junior για παιδιά Β΄ Δημοτικού

και Α’ junior για μεγαλύτερα παιδιά Δημοτικού
Τιμές προσιτές και οικογενειακά πακέτα

Και φέτος θα λειτουργήσουν τμήματα και ατομικά 
μαθήματα νηπιακά, παιδιών-εφήβων και ενηλίκων σε όλες 
τις γλώσσες με επαγγελματίες στο αντικείμενό τους.

ΙΣΠΑΝΙΚΑ

Τμήματα παιδικά, εφηβικά,
ενηλίκων

100% 
επιτυχία!

Συγχαρητήρια στους μαθητές μας για την επιτυχία τους στις εξετάσεις
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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

Πολιτική

Γ. ΨΥΧΟΓΙΟΣ : Στο στόχαστρο των εταιρειών διαχείρισης 
δανείων οι πολίτες και στην Κορινθία 

Κοινοβουλευτική Eρώτηση κατέθεσαν 36 βου-
λευτές/τριες του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ μεταξύ των οποίων 
και ο βουλευτής Κορινθίας, Γ. Ψυχογιός, προς τα 
Υπουργεία Ανάπτυξης & Επενδύσεων και Οικονο-
μικών για την σωρεία προβλημάτων που έχει δη-
μιουργήσει στους πολίτες η μεταφορά των απαιτή-
σεων των τραπεζών προς τις Εταιρίες Διαχείρισης 
Απαιτήσεων (Funds).

Όπως σημειώνουν οι βουλευτές, λόγω του συσ-
σωρευμένου όγκου των εξυπηρετούμενων υπη-
ρεσιών, που καλούνται να αναλάβουν οι Εταιρίες 
αυτές, σε συνδυασμό με την έλλειψη επαρκούς επι-
καιροποίησης του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας 
τους, οι πολίτες καλούνται σε ένα αέναο γραφειο-
κρατικό κυνήγι για να αποδείξουν τα αυτονόητα.

Μάλιστα, σε αρκετές περιπτώσεις οι δανειολήπτες 
εξακολουθούν να καταβάλλουν μηνιαίες δόσεις για 
τα δάνειά τους σε λανθασμένους λογαριασμούς, 
αναγκάζονται να αιτούνται αντιλογισμούς καταβο-
λών, ενώ πολλές φορές κινδυνεύουν να απολέσουν 
ακόμη και τον όποιο διακανονισμό των οφειλών 

τους είχαν επιτύχει στο παρελθόν.
Πρόβλημα έχει δημιουργηθεί επίσης σε μεγάλο 

αριθμό δανειοληπτών, οι οποίοι έχουν ενταχθεί στο 
προστατευτικό πλαίσιο της προστασίας της κύριας 
κατοικίας, όπως κάθε φορά μεταρρυθμιζόταν με τις 
τροποποιήσεις του. Οι δανειολήπτες, παρά το γεγο-
νός ότι τηρούν τις ρυθμίσεις τους και είναι συνεπείς 
με τις καταβολές των δόσεων που έχουν οριστεί 
από τον νόμο και την διαδικασία της προστασίας της 
κύριας κατοικίας, είναι δηλαδή ενήμεροι, οι Εται-
ρείες Διαχείρισης αδυνατούν να ενημερώσουν τις 
υπηρεσίες τους για αυτές τις καταβολές. Φτάνουν, 
μάλιστα, στο σημείο να καταγγέλουν τις αρχικές 
δανειακές συμβάσεις με την αποστολή εξωδίκων 
κοινοποιήσεων, δημιουργώντας εκτός από μεγάλη 
ανησυχία στους πολίτες, ένα νομικό χάος που θα 
κληθούν να πληρώσουν οι τελευταίοι.

Η Κυβέρνηση παραλείπει ακόμα να ενσωματώσει 
στο ελληνικό δίκαιο την Οδηγία (ΕΕ) 2021/2167 για 
τους διαχειριστές πιστώσεων και τους αγοραστές 
πιστώσεων, καθώς είναι ανάγκη οι εταιρίες αυτές να 

πληρούν κάποια ελάχιστα εχέγγυα καλής λειτουρ-
γίας και αυστηρές προϋποθέσεις, ώστε να λάβουν 
άδεια για την άσκηση δραστηριότητας από τις αρμό-
διες αρχές.

Υπενθυμίζεται ότι επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ υπήρ-
χε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο δικαστικής και εξω-
δικαστικής προστασίας της πρώτης κατοικίας που 
η κυβέρνηση της ΝΔ κατήργησε, ενώ οι εταιρείες 
διαχείρισης υπόκεινταν σε πολύ αυστηρό έλεγχο για 
την συμμόρφωσή τους στο εθνικό και ευρωπαϊκό 
δίκαιο και τον σεβασμό των οφειλετών και με σοβα-
ρές κυρώσεις, αν αυτό δεν συνέβαινε.

Ερωτάται, επομένως, η Κυβέρνηση ποιες πρω-
τοβουλίες θα λάβει για την επίλυση των παραπάνω 
προβλημάτων και την προστασία των δανειοληπτών 
από καταχρηστικές πρακτικές, συνεχείς πιέσεις και 
καταστρατήγηση δικαιωμάτων τους από τις εταιρεί-
ες διαχείρισης απαιτήσεων (Funds).



Δ.Σ. Βέλου-Βόχας: Με ευρεία αποδοχή ο νέος πρόεδρος
Πραγματοποιήθηκαν το πρωί, της Κυ-

ριακής 28 Αυγούστου 2022, οι εκλογές για 
την ανάδειξη νέου προέδρου του Δημοτικού 
συμβουλίου Βέλου-Βόχας. Οι εκλογές έγι-
ναν όπως ορίζει η νομοθεσία μετά την πα-
ραίτηση και ανεξαρτητοποίηση του Βασίλη 
Τρωγάδη. Στην συνεδρίαση ο μέχρι πρότινος 
πρόεδρος του Δ.Σ. και νυν ανεξάρτητος Δη-
μοτικός Σύμβουλος, δεν παραβρέθηκε και 
έλαμψε διά της απουσίας του.

Με την έναρξη της συνεδρίασης ανα-
γνώστηκε από τον προεδρεύοντα Τζίμη 
Τριανταφύλλου η επιστολή παραίτησης 
του κ. Τρωγάδη, η οποία σχολιάστηκε από 
τον δήμαρχο Βέλου-Βόχας Αννίβα Παπα-
κυριάκο με μία λακωνική φράση: «Καλή 
συνέχεια στον εδώ και 10 χρόνια άμεσο 
συνεργάτη μου». Το σχόλιο προκάλεσε την 
θυμηδία των δημοτικών συμβούλων, όμως 
ο δήμαρχος δεν επεκτάθηκε και προχώρησε 
αμέσως στην πρόταση νέου προέδρου Δη-
μοτικού Συμβουλίου, δίνοντας το όνομα του 
Κώστα Τριανταφύλλου.

Ο Κώστας Τριανταφύλλου, ένας ιδιαίτε-
ρα δραστήριος δημοτικός σύμβουλος, Ζευ-
γολατιώτης και εντεταλμένος σε θέματα ηλε-
κτροφωτισμού και αθλητισμού, αποδέχθηκε 

την πρόταση του δημάρχου και μη υπαρχό-
ντος άλλου υποψηφίου, το θέμα μπήκε σε 
ψηφοφορία με αντίπαλο τα …λευκά! Κι όπως 
σχολίασε ένας εκ παρισταμένων δημοτικών 
συμβούλων απαντώντας στην απορία άλλου, 
γιατί γίνεται η ψηφοφορία· για να «μετρηθούν 
οι αντιδράσεις». Τα λευκά δηλαδή!

Και ενώ θα περίμενε κανείς ότι η αντιπο-
λίτευση θα ακολουθούσε μια κοινή γραμμή 
με την επιλογή του λευκού έτσι ώστε να κα-
ταδείξει το εκτιμώμενο «πλήγμα» το οποίο 
δέχθηκε ο συνδυασμός του δημάρχου με 
την παραίτηση/ανεξαρτητοποίηση Τρωγάδη 

και όλα τα σενάρια τα οποία διακινούνται, 
αντιθέτως η ψηφοφορία αντιμετωπίστηκε 
χαλαρά, ή όπως θα έλεγαν σε άλλες εποχές 
«κατά συνείδηση», στο πλαίσιο της πολιτικής 
αβρότητας και του πολιτικού πολιτισμού.

Η συνείδηση και η διάθεση λοιπόν των 
δημοτικών συμβούλων διάλεξε οδό συναι-
νετική και εκφράστηκε θετικά απέναντι στον 
Κώστα Τριανταφύλλου, ο οποίος πέραν των 
12 συμβούλων της συμπολίτευσης απέσπα-
σε την θετική ψήφο άλλων έξι (6) συμβού-
λων της αντιπολίτευσης, περιορίζοντας τον 
αριθμό των λευκών στα εφτά (7). Πρέπει να 

σημειώσουμε ότι οι παρόντες ήταν 25, δεδο-
μένου ότι εκτός του Βασίλη Τρωγάδη, απών 
ήταν και ο Νίκος Περρής.

Με ευρεία πλειοψηφία και εμπιστοσύνη 
στο πρόσωπό του εκλέχθηκε λοιπόν ως 
νέος πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου 
Βέλου-Βόχας ο Κώστας Τριανταφύλλου. 
Του ευχόμαστε καλή δύναμη στο έργο στο 
κρίσιμο διάστημα του ενάμισι χρόνου που 
απομένει μέχρι την ανάληψη καθηκόντων 
της νέας δημοτικής αρχής που θα προκύψει 
από τις εκλογές του 2023.

Στα παραλειπόμενα της μέρας πρέπει να 
σημειώσουμε ότι ο συνδυασμός του Αννίβα 
Παπακυριάκου εμφανίστηκε συσπειρωμέ-
νος και δεμένος, βγάζοντας μάλιστα αναμνη-
στική φωτογραφία «οικογενειακή» όπως 
λέγεται, μετά το πέρας της διαδικασίας. Από 
την φωτογραφία μπορεί να έλειψαν οι Μα-
στοράκος Άγγελος και Δημήτρης Μπεκιάρης 
που ο πρώτος λόγω τρύγου και ο δεύτερος 
λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων έφυγαν 
αφού ψήφισαν, όμως το κλίμα ήταν ιδιαίτερα 
θερμό. Αστειευόμενοι και χαριτολογώντας 
μεταξύ τους αγκάλιασαν όλοι τον νέο πρό-
εδρο και τον δήμαρχο, δείχνοντας στοιχεία 
ισχυρής συνοχής.

Νέος πρόεδρος ο Κώστας Τριανταφύλλου – Συσπειρωμένος ο συνδυασμός του Αννίβα – Χωρίς κοινή γραμμή η αντιπολίτευση
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ΕΣΠΑ

Προγράµµατα
ΟΑΕ∆

Υπηρεσίες
Εξυπ/σης Πολιτών

Πληρωµές
Λογαριασµών

Πιστοποιητικά

Επιδόµατα

Υπεύθυνες ∆ηλώσεις

Εξουσιοδοτήσεις

Ενέργεια

Τηλεφωνία/TV

Οφειλές ∆ηµοσίου

Εισφορές

∆ήµοι

+30 2742025257       +30 6937166882        +30 6986520061

Support & Consult

Εθνικής Αντίστασης 24, 20200 Κιάτο

info@e-act.gr

Δήμος Σικυωνίων: Νέο ρεκόρ χρηματοδότησης

Γ ια ακόμη μια φορά ο δήμαρχος Σι-
κυωνίων ξεπέρασε κάθε όριο στις 
χρηματοδοτήσεις, κερδίζοντας τις 

εντυπώσεις σε πανελλαδικό επίπεδο. Αυτή 
τη φορά ο «συνήθης ύποπτος» των χρη-
ματοδοτήσεων βρέθηκε στην πρώτη θέση 
πανελλαδικά αφού εξασφάλισε της υψη-
λότερης χρηματοδότησης ΕΣΠΑ για έργα 
αγροτικής οδοποιΐας στο αντίστοιχο πρό-
γραμμα του Υπουργείου Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίμων και της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

Συγκεκριμένα, ο δήμος Σικυωνίων κα-
τάφερε να κερδίσει 6,6 εκατομμύρια ευρώ 
για 10 έργα αγροτικής οδοποιίας στα όρια 
του. Αυτό τον φέρνει στην πρώτη θέση 
των δήμων που διεκδίκησαν τις αντίστοιχες 
χρηματοδοτήσεις και μάλιστα με διαφορά 
σχεδόν 100% από τον δεύτερο (δήμος Κε-
ντρικών Τζουμέρκων με 3,5 εκατ. ευρώ).

Είναι αξιοσημείωτο επίσης, ότι ο δήμος 
Σικυωνίων συγκέντρωσε και την υψηλό-
τερη βαθμολογία στην αξιολόγηση των 
φακέλων που κατέθεσε, στα 7 έργα έπιασε 
το μέγιστο 95% και στα άλλα τρία κινήθηκε 
πάνω από το 80%, ενώ εγκρίθηκαν και τα 
10 έργα των οποίων την χρηματοδότηση 
αιτήθηκε.

Συνεπώς με βάση τα αποτελέσματα, 
εξασφαλίστηκαν 6.605.000€ τα οποία αντι-
στοιχούν στα εξής έργα:
• ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ 

ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΥ – ΚΑΙΣΑΡΙΟΥ
• ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΕΛΙΝΑΣ
• ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΛΑΛΙΩΤΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΙΟΥ
• ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΛΙΟΥ
• ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ
• ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΓΟΝΟΥΣΣΑΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ 
ΚΑΙ ΜΠΟΖΙΚΩΝ

• ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΛΑΥΚΑΣ, ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ 
ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ

• ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ 
ΜΟΣΙΑΣ – ΜΑΤΙΟΥ

• ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ 
ΚΑΛΛΙΑΝΩΝ – ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ

• ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ 
ΓΚΟΥΡΑΣ – ΜΕΣΙΝΟΥ
Ο δήμαρχος Σικυωνίων, Σπύρος Στα-

ματόπουλος, ικανοποιημένος για άλλη μια 
φορά για την υψηλή χρηματοδότηση που 
επετεύχθη, σημείωσε ότι για τον ίδιον και 
τους συνεργάτες του η εξασφάλιση χρη-
ματοδοτήσεων για την αγροτική οδοποιία 
είναι μια έμμεση και ουσιαστικά στήριξη 
στους αγρότες και το αγροτικό εισόδημα, 
γι’ αυτό και αποτελεί μια από τις υψηλότε-
ρες προτεραιότητές του.

Το ασφαλές και εκσυγχρονισμένο αγρο-
τικό οδικό δίκτυο συνεισφέρει σημαντικά 
στην γρήγορη μεταφορά των προϊόντων 
στις αγορές καθώς και στην εύκολη μετα-
κίνηση οχημάτων και αγροτικών μηχανη-
μάτων από και προς τις καλλιέργειες. Έτσι 
στηρίζεται ουσιαστικά – στο πλαίσιο των 
παρεχόμενων υποδομών – η αγροτική πα-
ραγωγή ειδικά σε εποχές δύσκολες όπως 
οι σημερινές που οι αγρότες δοκιμάζονται 
πολλαπλά, σημείωσε.

Καταλήγοντας ο δήμαρχος Σικυωνίων 
ευχαρίστησε τις υπηρεσίες του δήμου (τε-
χνική υπηρεσία και γραφείο προγραμματι-
σμού) καθώς επίσης και τις δημόσιες υπη-
ρεσίες: Δασαρχείο, Εφορεία Αρχαιοτήτων 
και Εφορεία Νεότερων μνημείων, αλλά 
και την διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης 
και φυσικά την Διαχειριστική του Υπουρ-
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
για την άψογη συνεργασία που έφερε το 
άριστο αποτέλεσμα.

10 στα 10 έργα αγροτικής οδοποιίας 6,6 εκατ. ευρώ ενέταξε στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης - Πρόκειται 
για την υψηλότερη χρηματοδότηση στην Ελλάδα με βαθμολογία 95% σε όλους σχεδόν τους φακέλους 
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ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2022
ΘΕΛΕΡΙΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΙΑΤΡΙΚΗ  ΠΑΤΡΩΝ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ  ΦΑΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ  ΠΑΤΡΩΝ

ΚΑΛΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑ

ΚΩΤΣΙΩΡΟΥ ΝΑΤΑΣΣΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΑΤΡΑ

ΜΑΡΙΟΣ ΛΛΑΧΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΠΑΡΤΗ

ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΛΑΜΙΑ

ΟΜΑΡ ΦΑΡΟΥΚ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΘΗΝΑ

********  ****** ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΑΤΡΑ

ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΤΡΙΠΟΛΗ

ΠΑΝΤΕΛΕΩΝ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΞΑΝΘΗ

ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΑΘΗΝΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ

ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ  ΚΩΣΤΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑ

ΜΙΑΡΗ ΕΥΔΟΚΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ  ΚΕΡΚΥΡΑ

ΚΑΡΙΑΜΗΣ  ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑ

ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑ

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΝΤΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗ

ΚΟΣΚΟΛΕΤΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΛΑΜΙΑ

ΚΑΤΡΙΝΗ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΘΗΝΑ

ΧΟΝΤΖΑ ΜΑΡΙΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΒΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ  ΜΑΡΙΕΛΠΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΑΤΡΑ

ΜΟΥΣΑΔΗ ΦΑΝΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΙΟ

ΚΕΛΛΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑ

ΜΠΙΩΤΑΚΗ  ΚΩΝ/ΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΜΠΑΡΤΖΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ  ΚΕΡΚΥΡΑ

 ΣΚΟΥΡΤΗ ΝΑΤΑΛΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΕΙΧΗΡΗΣΕΩΝ ΔΥΤ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΚΑΛΛΙΑΝΙΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΠΑΠΟΥΤΣΗ ΜΑΡΙΚΑΤΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ

ΜΠΑΡΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ

ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ - Ν. Καζαντζάκη 4  |  τηλ.: 27410 55136
ΒΡΑΧΑΤΙ - Ελ. Βενιζέλου 60  |  τηλ.: 27410 55456  |  κιν.: 6942 602535

Συγχαρητήρια σε όλους!

26 χρόνια το φροντιστήριο των επιτυχιών
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Η αύξηση των δημοτικών τελών 
και η χαμένη ευκαιρία της αυτοδιοίκησης

Π
αρακολουθήσαμε πριν 
λίγες μέρες την δεύτερη 
κατά σειρά προσπάθεια 
του δήμου Βέλου-Βό-
χας να συζητήσει στο 
Δημοτικό Συμβούλιο 

και να περάσει την αύξηση των δη-
μοτικών τελών όπως αυτή προκύπτει 
μετά την έναρξη λειτουργίας της κε-
ντρικής διαχείρισης σε επίπεδο Πε-
ριφέρειας Πελοποννήσου. Το θέμα 
τελικά δεν συζητήθηκε για τυπικούς 
λόγους.

Αυτή η συζήτηση και η λήψη από-
φασης πρόκειται να πραγματοποιηθεί 
σε όλους τους δήμους της Κορινθί-
ας (πλην Κορινθίων, όπως δήλωσε ο 
δήμαρχος Βασίλης Νανόπουλος). Αιτία 
για την αύξηση είναι το κόστος δια-
χείρισης των σκουπιδιών, όπως αυτό 
προέκυψε μετά την έναρξη της ΣΔΙΤ 
των απορριμμάτων με την ΤΕΡΝΑ στο 
πλαίσιο της σύμβασης που υπογράφη-
κε με την Περιφέρεια Πελοποννήσου. 

Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα από 
την αρχή, απαντώντας κατά το δυνατόν 
στο ερώτημα που κυκλοφορεί σε αρκε-
τά χείλη: Τι προβλέπει η σύμβαση για 
την διαχείριση των απορριμμάτων;

Τα απόκρυφα της ΣΔΙΤ
Η ΣΔΙΤ, Σύμπραξη Δημοσίου Ιδιω-

τικού Τομέα, με απλά λόγια είναι μια 
συμφωνία μεταξύ Δημόσιου και ιδι-
ωτικού τομέα για την κατασκευή και 
λειτουργία ενός έργου. Έρχεται δηλα-
δή ο ιδιώτης με τα κεφάλαια του, την 
τεχνογνωσία του και το ανθρώπινο δυ-
ναμικό του και λέει στο δημόσιο: «Θες 
διαχείριση απορριμμάτων και δεν μπο-
ρείς να την κάνεις μόνος σου; Θα την 
κάνω εγώ. Δωσ’ μου χρηματοδότηση, 
βάζω κι εγώ τόσα κεφάλαια, βάζω την 
τεχνογνωσία που έχω και τους ειδικευ-
μένους ανθρώπους και θα το λειτουρ-
γώ με κέρδος για μένα για τόσα χρόνια». 
Αυτό είναι η ΣΔΙΤ πολύ-πολύ απλοϊκά. 

Αυτό περίπου έγινε και με τη διαχεί-
ριση των απορριμμάτων στην Πελο-
πόννησο. Ωστόσο, η ιδιωτική εταιρεία 
(η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ εν προκειμέ-
νω) έβαλε κι άλλα δεδομένα στην «εξί-
σωση». Για παράδειγμα έβαλε αυτό 
που ονομάζεται «Ελάχιστη Εγγυημένη 
Ποσότητα». 

Στη σελίδα 40 της αρχικής σύμβα-
σης που έχει υπογράψει η Περιφέ-
ρεια Πελοποννήσου με την ΤΕΡΝΑ, 
διαβάζουμε για την ελάχιστη εγγυη-
μένη ποσότητα: «Η ελάχιστη ποσότητα 
Συμβατικών Αποβλήτων που ανέρχεται 
στους εκατό πενήντα χιλιάδες (150.000) 
τόνους συνολικά ανά Συμβατικό Έτος 
για την οποία η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟ-
ΠΟΝΝΗΣΟΥ εγγυάται ότι θα παραδοθεί 
στον ΙΦΣ στα Σημεία Παραλαβής ή/
και στα Εναλλακτικά Σημεία Παραλα-
βής κατά τη διάρκεια κάθε Συμβατικού 
Έτους καθ’ όλη τη διάρκεια της Συμβα-
τικής Περιόδου».

Δηλαδή ό,τι και να γίνει πρέπει κάθε 
χρόνο η Περιφέρεια Πελοποννήσου να 
παραδίδει στην ΤΕΡΝΑ 150.000 τό-
νους απορριμμάτων. Πρακτικά αυτό τι 
σημαίνει;  Ό,τι είτε παράξουμε είτε δεν 
παράξουμε σκουπίδια η εταιρεία θα 
διεκδικήσει την αμοιβή της για 150.000 
τόνους απορριμμάτων. Την αμοιβή 

της. Η οποία αμοιβή, αφορά το σύνο-
λο της Περιφέρειας Πελοποννήσου και 
υπολογίζεται από έναν περίπλοκο μα-
θηματικό τύπο, ο οποίος περιλαμβάνει 
την ελάχιστη εγγυημένη ποσότητα. 

Κι αν τρελαθούμε στην ανακύκλω-
ση, στην κομποστοποίηση και εν τέλει 
αν η ακρίβεια μας γονατίσει τόσο πολύ 
που δεν έχουμε σκουπίδια; Και πάλι 
η αρχική σύμβαση προβλέπει ότι θα 

πληρώσουμε τους 150.000 τόνους 
απορριμμάτων. 

Όμως πέρα από την ελάχιστη εγγυ-
ημένη ποσότητα που λίγο πολύ όλοι 
γνωρίζουμε ή έχουμε ακούσει, στην 
σύμβαση προβλέπεται και η Μέγιστη 
Ποσότητα. 200.000 τόνους. «διευκρινί-
ζεται» μας λέει η σύμβαση στην σελί-

δα 328, «ότι ο ΙΦΣ δεν υποχρεούται να 
αποδεχθεί οποιαδήποτε ποσότητα Συμ-
βατικών Αποβλήτων άνω των 200.000 
τόνων ετησίως (Μέγιστη Ποσότητα)». 
Δηλαδή αν κάποια στιγμή τα σκουπίδια 
μας ως Περιφέρεια Πελοποννήσου ξε-
περάσουν τους 200.000 τόνους τι γίνε-
ται; Κανείς δεν ξέρει. 

Άλλο σημείο που έχει ιδιαίτερο ενδι-
αφέρον είναι το κεφάλαιο των Απομει-

ώσεων που αφορούν και στην ανακύ-
κλωση. «Η Περιφέρεια Πελοποννήσου» 
μας λέει η σύμβαση «δεν μπορεί, για 
οποιοδήποτε Συμβατικό Μήνα (ν), να 
κάνει Απομειώσεις που είναι μεγαλύ-
τερες από τη Μηνιαία Ενιαία Χρέωση». 
Δηλαδή εξασφαλισμένη η εταιρεία από 
κάθε άποψη, ακόμη όπως είπαμε κι αν 
εμείς τρελαθούμε στην ανακύκλωση. 

Ορθώς βέβαια η εταιρεία αναζητά 
την εξασφάλισή της. Έτσι είναι το σω-
στό. Το θέμα όμως είναι τι κάνουμε 
εμείς…

Η χαμένη ευκαιρία 
της αυτοδιοίκησης

Ωστόσο, πριν από μερικά χρόνια, το 
2016 θυμίζω, η πρόθεση της τότε κυ-
βέρνησης (ΣΥΡΙΖΑ θυμίζω) ήταν να 
μην υπάρξει ούτε ΣΔΙΤ, ούτε κεντρική 
διαχείριση, ούτε ελάχιστη εγγυημένη 
ποσότητα, ούτε κόφτης στην ανακύ-
κλωση, ούτε τίποτα τέτοιο. Αναπλη-
ρωτής υπουργός Περιβάλλοντος ο 
Γιάννης Τσιρώνης, όπως ίσως θα θυ-
μούνται κάποιοι, αποφάσισε τον Φε-
βρουάριο του 2016 να αφαιρέσει την 
αρμοδιότητα της κεντρικής διαχείρι-
σης απορριμμάτων από την Περιφέ-
ρεια (προς μεγάλη αγανάκτηση του 
τότε Περιφερειάρχη Πέτρου Τατούλη) 
και να την μεταβιβάσει στον ΦΟΔΣΑ 
δηλαδή στους δήμους. Μάλιστα, ο τότε 
αναπλ. Υπουργός Περιβάλλοντος κα-
λούσε τους δήμους να εκπονήσουμε 
σχέδια τοπικής διαχείρισης στερεών 
αποβλήτων, ώστε να χρηματοδοτη-
θούν και να διαχειριστούν μόνοι τους 
τα απορρίμματα. 

Μάλιστα οι δήμαρχοι της Πελοπον-
νήσου, τον Μάρτιο του 2016, ένα μήνα 
μετά την αφαίρεση της αρμοδιότητας 
από την Περιφέρεια, κλήθηκαν στο 
Μαξίμου όπου συμμετείχαν σε κοινή 
συνεδρίαση με διυπουργική επιτροπή 
για να ενημερωθούν σχετικά και να 
καταγραφούν οι απόψεις τους και οι 
προτάσεις τους. 

Τέτοια τιμή και τέτοια προσοχή δεν 
είχαν λάβει ποτέ έως τότε (και ούτε 
ξαναέλαβαν) οι δήμαρχοι της Πελο-
ποννήσου. Μέχρι τον προθάλαμο του 
υπουργείου τούς είχαν πάντα, κι άντε 
στα γρήγορα στο γραφείο του υπουρ-
γού για την καθιερωμένη φωτογραφία. 
Και ξαφνικά βρέθηκαν στο Μαξίμου, 
στο γραφείο του Πρωθυπουργού και 
στο τραπέζι του υπουργικού συμβου-
λίου να καταθέτουν τις γνώμες και τις 
ιδέες τους! 

Στην συνάντηση εκείνη έγιναν σα-
φείς οι προθέσεις της κυβέρνησης 
(ΣΥΡΙΖΑ ξαναθυμίζω) να διευκολύνει 
το έργο και να προωθήσει τα σχέδια 
των δημάρχων και του οργάνου τους 
(ΦΟΔΣΑ) για την διαχείριση των απορ-
ριμμάτων. Και ποια ήταν η έμπρακτη 
απάντηση των αιρετών; Η δυσκολία 
των δήμων να καταρτίσουν το συντο-
μότερο δυνατό, τα τοπικά σχέδια δια-

n

Ποια θα ήταν η διαφορά αν τότε είχαν εφαρμοστεί τα σχέδια 
της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ; Τα 65 εκατ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, αντί να δοθούν στην ΤΕΡΝΑ υπό μορφή ΣΔΙΤ για να 
κατασκευαστούν τα φαραωνικού τύπου έργα – που σήμερα 

απαιτούν 85€/τόνο απορριμμάτων από κάθε δήμο– θα είχαν 
δοθεί στους δήμους που θα διαχειρίζονταν τοπικά με μικρές 

μονάδες, χωρίς κόστος μεταφοράς και χωρίς κέρδος ιδιωτικής 
επιχείρησης την διάθεση των στερεών αποβλήτων 
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διανομή κατ’ οίκον

Φ Α Σ Ι Λ Η
Κ Α Τ Σ Α ΡΟ Υ
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ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟ

ΑΣΣΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΗΛ. 27410 87149

Ι. Π. ΔΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΓΡΑΕΡΙΟ

χείρισης ώστε να παραχθεί από τον 
ΦΟΔΣΑ ένα συνολικό περιφερειακό 
σχέδιο διαχείρισης, αντί να αμβλυν-
θεί, έγινε χειρότερη και σχεδόν αξε-
πέραστο εμπόδιο, όταν ξαφνικά πα-
ραιτήθηκε ο τότε πρόεδρος του φορέα, 
ο Ηλίας Ανδρικόπουλος για λόγους 
«ευθύνης, αξιοπρέπειας και μεγάλης 
απογοήτευσης». Ο τότε δήμαρχος 
Κορινθίων μαινόμενος με απανωτές 
συνεντεύξεις και δηλώσεις ωρυόταν 
κατά Τατούλη, ενώ κάποιοι δήμαρχοι 
έκαναν υπεράνθρωπες προσπάθειες 
να φτιάξουν τα τοπικά σχέδια διαχεί-
ρισης και να εκμεταλλευτούν το ατού 
που τους προσέφερε η κυβέρνηση. 

Τελικά, όλα αυτά μετά από ένα μα-
κρύ διάστημα συναντήσεων, αμφι-
βολιών, προσπαθειών, έντασης και 
αντιδράσεων κατέληξαν σε ένα φοβε-
ρό ναυάγιο που πήρε στον πάτο κάθε 
ελπίδα για τοπική διαχείριση από τους 
δήμους και κάθε ελπίδα για αποφυγή 
των φαραωνικών έργων της ΣΔΙΤ. 

Τον Απρίλιο του 2017 οι δήμαρχοι 
της Πελοποννήσου μέσω του ΦΟΔΣΑ 
παρέδωσαν στην Περιφέρεια Πελο-
ποννήσου και πάλι την διαχείριση 
των απορριμμάτων, ανοίγοντας ουσι-
αστικά το δρόμο για την ΣΔΙΤ που σή-
μερα είναι σε λειτουργία. 

Ποια θα ήταν η διαφορά αν τότε εί-
χαν εφαρμοστεί τα σχέδια της κυβέρ-
νησης ΣΥΡΙΖΑ; Τα 65 εκατ. ευρώ από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση, αντί να δο-
θούν στην ΤΕΡΝΑ υπό μορφή ΣΔΙΤ για 
να κατασκευαστούν τα φαραωνικού 
τύπου έργα – που σήμερα απαιτούν 
85€/τόνο απορριμμάτων από κάθε 
δήμο– θα είχαν δοθεί στους δήμους 
που θα διαχειρίζονταν τοπικά με μι-
κρές μονάδες, χωρίς κόστος μεταφο-
ράς και χωρίς κέρδος ιδιωτικής επι-
χείρησης την διάθεση των στερεών 
αποβλήτων. 

Υπήρξαν κάποιοι δήμαρχοι όπως 
ο Δημήτρης Καμπόσος στο Άργος, ο 
Αλέκος Πνευματικός στην Κόρινθο ή 
ο Σπύρος Σταματόπουλος στο Κιάτο 
που προσπάθησαν μέχρι τελευταία 
στιγμή, όμως έμειναν μόνοι τους, 
αφού οι συνάδελφοί τους – ναι οι ίδιοι 
δήμαρχοι που σήμερα καλούν τον κό-
σμο να κατανοήσει την αναγκαιότητα 
της αύξησης των δημοτικών τελών –  

προτίμησαν να παραδώσουν τα κλει-
διά στην ΣΔΙΤ, στην ΤΕΡΝΑ και στην 
Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Έτσι έχουν τα γεγονότα. Κάποτε 
υπήρξε μια χρυσή ευκαιρία για την 
τοπική αυτοδιοίκηση και χάθηκε… 

Το τελευταίο «δώρο»
Ωστόσο, η κυβέρνηση το 2017 πριν 

εγκαταλείψει εντελώς την προσπάθεια 
μετά την ατολμία και αβουλία των δη-
μάρχων προχώρησε σε διαπραγμά-
τευση με εταιρεία και συμφώνησε τα 
παρακάτω τα οποία περιλήφθηκαν σε 
παραρτήματα της σύμβασης:

1. Η ελάχιστη εγγυημένη ποσότητα 
απορριμμάτων μειώθηκε από τους 
150.000 τόνους ετησίως στους 105.000 
τόνους ετησίως.

2. Προστέθηκαν στον σχεδιασμό 
ακόμα πέντε Σταθμοί Μεταφόρτωσης 
Απορριμμάτων (ΣΜΑ), μειώνοντας το 
κόστος μεταφοράς των απορριμμάτων 
ανά δήμο. Επιπλέον, με τη συμπίεση 
των απορριμμάτων στα ΣΜΑ θα μει-
ώνεται και το κόστος της μεταφοράς 
στον τελικό αποδέκτη (μονάδα δια-
χείρισης απορριμμάτων). Η ωφέλεια 
υπολογίζεται ότι είναι της τάξης των 
10 ευρώ/τόνο.

3. Το κόστος «εισόδου» (gate fee) 

των απορριμμάτων στη μονάδα επε-
ξεργασίας συμφωνήθηκε να παραμεί-
νει σταθερό.

Σκεφτείτε ποιες θα ήταν οι αυξή-
σεις των δημοτικών τελών σήμερα, 
αν η κυβέρνηση το 2017 δεν είχε φρο-
ντίσει να διαφοροποιήσει τους όρους 
της σύμβασης. 

Ο Γολγοθάς
των δημοτικών τελών

Σήμερα, λοιπόν οι δήμοι καλούνται 
να ψηφίσουν γενναίες αυξήσεις δημο-
τικών τελών. Και είναι βέβαιον ότι και 
αυτοί που ενόψει κάλπης του 2023, δι-
ατυμπανίζουν ότι δεν θα το κάνουν θα 
βρεθούν τελικά στην δυσάρεστη θέση 
να το πράξουν, γιατί τα αποθεματικά 
είναι συγκεκριμένα και το κόστος της 
διαχείρισης των απορριμμάτων είναι 
ο πίθος των Δαναΐδων. 

Οι νυν δήμαρχοι πρέπει να πιούν 
το πικρό ποτήρι της αύξησης και της 

αγανάκτησης του κόσμου γιατί η αύ-
ξηση σε συνδυασμό με την ακρίβεια, 
πονάει. Οι αντιπολιτεύσεις έχουν όλο 
το περιθώριο, θεωρητικολογώντας να 
προσεγγίσουν το θέμα και να τάξουν τα 
πάντα, ενόψει μάλιστα και δημοτικών 
εκλογών σε έναν χρόνο: Ελάχιστες 
αυξήσεις, εκτίναξη της ανακύκλωσης, 
μείωση του όγκου των απορριμμά-
των, έως και μηδενικές αυξήσεις. 
Βέβαια, ένας συνετός σύμβουλος θα 
τους υπενθύμιζε ότι καλό είναι να μην 
το παρατραβάνε γιατί υπάρχει ο «κίν-
δυνος» να βρεθούν στην εξουσία και 
όλα όσα ισχυρίζονταν να καταρρεύ-
σουν σαν χάρτινος πύργος μπροστά 
στην «ελάχιστη εγγυημένη ποσότη-
τα» και τον «κόφτη» της απομείωσης 
ανακύκλωσης. Και τότε τα «κάστανα» 
από την φωτιά θα αναγκαστούν να τα 
βγάλουν μόνοι τους και σίγουρα θα 
«τσουρουφλιστούν»! 

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ



ΣΑΒΒΑΤΟ  10  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022 ΠΟΛΙΤΏΝ
Γνώμη14 Δήμοι

Δήμος Βέλου-Βόχας: Την μια μέρα υπέγραψαν 
το δημαρχείο, την άλλη ξεκίνησαν οι εργασίες!

Υπογράφηκε η σύμβαση με τον ανάδοχο για την πολυπόθητη αποπεράτωση του δημαρχιακού 
καταστήματος του δήμου Βέλου-Βόχας στο Ζευγολατιό – Την επομένη της υπογραφής ξεκίνησε το έργο – 

Το κτήριο περιλαμβάνει εκτός από γραφεία και υπηρεσίες κι ένα σύγχρονο Δημοτικό Θέατρο

Η αποπεράτωση του δημαρχιακού κα-
ταστήματος του δήμου Βέλου-Βόχας, στο 
Ζευγολατιό, ήταν ένα έργο που αποτελούσε 
τον διακαή πόθο της τοπικής κοινωνίας 
εδώ και δύο δεκαετίες. Οι εργασίες στο 
σημαντικό αυτό έργο οι οποίες είχαν ξε-
κινήσει το 2002, διεκόπησαν – για λόγους 
που έχουμε αναλύσει πολλαπλώς σε προη-
γούμενα ρεπορτάζ της εφημερίδας μας – το 
2008 και από τότε το έργο παλινδρομούσε 
μεταξύ φθοράς και αφθαρσίας, μεταξύ 
«προτροπών» για την μετατροπή του σε 
ΚΤΕΟ Αγροτικών Μηχανημάτων και σοβα-
ρών προσπαθειών για την εξεύρεση χρη-
ματοδότησης για την αποπεράτωσή του.

Όλα αυτά, ευτυχώς, ανήκουν πια στο 
παρελθόν. Την Δευτέρα 8 Αυγούστου 2022 
μετά από χρόνια προσπαθειών και προσδο-
κιών υπογράφτηκε η σύμβαση με τον ανά-
δοχο, ο οποίος την επόμενη κιόλας μέρα 
έπιασε δουλειά! Η υπογραφή της σύμβα-
σης έγινε στο γραφείο του Δημάρχου Βέ-
λου-Βόχας Αννίβα Παπακυριάκου παρουσία 
αντιδημάρχων και προέδρων των νομικών 
προσώπων του δήμου, καθώς και αρκετών 
ΜΜΕ που βρέθηκαν εκεί και κατέγραψαν την 
ιστορική, για τον δήμο Βέλου-Βόχας, στιγμή.

Παρόντες ήταν, λοιπόν, ο αντιδήμαρχος 
Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Ανδρέας Σιάχος, 
ο αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Μιχάλης 
Σδράλης, ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού κ. 
Νίκος Ρόζος, η πρόεδρος της «Ανέλιξης» 
κα Μαρία Καλλίρη, ο πρόεδρος του Λιμε-
νικού Ταμείου Βόχας κ. Γιώργος Δαληβί-
γκας, ενώ ανειλημμένη υποχρέωση στο 
πλαίσιο των καθηκόντων τους ως αντι-
δήμαρχοι Καθαριότητας και Υποδομών 
κράτησε τους Δημ. Τριανταφύλλου και 

Θοδ. Ράπτη εκτός. Παρόντες ήταν ακόμη ο 
εντεταλμένος σύμβουλος κ. Κώστας Τρια-
νταφύλλου και φυσικά η Γενική Γραμματέ-
ας του δήμου Βέλου-Βόχας κα Νάντια Δη-
μητρίου. Οι υπογραφές έπεσαν γρήγορα 
και όπως ευχήθηκε χαριτολογώντας 
ο δήμαρχος Βέλου-Βόχας, με την ίδια 
γρηγοράδα να γίνει και το έργο!

Φαίνεται ότι ο εκπρόσωπος της εταιρεί-
ας κ. Παπαδόπουλος πήρε πολύ σοβαρά 
την κουβέντα του δημάρχου διότι την άλλη 
μέρα, Τρίτη 9 Αυγούστου, από νωρίς το 
πρωί τα μηχανήματα έπιασαν δουλειά, κα-
θαρίζοντας τον περιβάλλοντα χώρο του 
δημαρχείου, ώστε να δημιουργηθεί το 
εργοτάξιο και να αρχίσει η αποκατάστα-
ση του φέροντος οργανισμού, δηλαδή με 
απλά λόγια να πλυθεί και να αποκαταστα-
θεί η οικοδομή.

Δηλώσεις
Κατά τη διάρκεια της υπογραφής της 

σύμβασης τόσο ο δήμαρχος κ. Αννίβας 
Παπακυριάκος όσο και ο εκπρόσωπος 
της αναδόχου εταιρείας κ. Παπαδόπουλος 

έκαναν δηλώσεις σχετικά με το έργο.
Ο Αννίβας μίλησε  για τις μεγάλες προ-

σπάθειες που έγιναν όλα αυτά τα χρόνια 
ώστε το έργο να χρηματοδοτηθεί και να 
προχωρήσει, τις δυσκολίες που αντιμε-
τωπίστηκαν, τις αλλεπάλληλες μελέτες, 
την αφιλοκερδή εργασία ανθρώπων που 
πίστεψαν στο έργο και έδωσαν τον εαυτό 
τους για να βρεθεί διέξοδος, να ξεμπλο-
κάρει και να συμβασιοποιηθεί. Επιπλέον, 
τόνισε ότι παρά το γεγονός ότι δέχθηκε 
σφοδρή κριτική όλα αυτά τα χρόνια, ακόμη 
κι ότι δεν ήθελε να τελειώσει το έργο λεγό-
ταν, δεν σταμάτησε στιγμή να προσπαθεί 
για την χρηματοδότηση και ολοκλήρωσή 
του, γεγονός που τελικά επιτεύχθηκε.

Ο δήμαρχος δεν έχασε την ευκαιρία να 
σημειώσει αντιπαραβάλλοντας τα έργα ότι 
κατ’ αναλογία και το έργο της ύδρευσης 
του δήμου, καθώς και όλες οι ενέργειες 
που γίνονται δέχονται εξίσου σφοδρή κρι-
τική στην παρούσα στιγμή, όμως σε λίγο 
καιρό, θα δημοπρατηθούν τα έργα ύψους 
7.000.000€ που χρηματοδοτούνται από 
το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» και τότε 

θα καταλάβουν όλοι, ποια είναι η αλήθεια 
και ποιο το ψέμα.

Ο εκπρόσωπος της εταιρείας κ. Πα-
παδόπουλος με τη σειρά του μίλησε για 
την εξαιρετική σπουδαιότητα του έργου 
που αποτελεί πρόκληση και για την εται-
ρεία του. Εξήγησε ότι οι αυστηρές προ-
διαγραφές που υπάρχουν στις μελέτες 
του έργου θα καταστήσουν το δημαρχείο 
Ζευγολατιού, το πιο σύγχρονο δημαρ-
χείο σε όλη την Κορινθία από άποψη 
υποδομών, τεχνολογικών και καινοτόμων 
υποδομών καθώς και λειτουργικότητας 
και εξυπηρέτησης του πολίτη. Όλες οι 
υπηρεσίες θα στεγαστούν στο νέο κτή-
ριο, πλην των ΚΕΠ που θα παραμείνουν 
ως είναι σε Ζευγολατιό, Βραχάτι και Βέλο, 
ενώ όπως τονίστηκε η γη στην περιοχή, θα 
αποκτήσει μια τεράστια υπεραξία η οποία 
μπορεί να μην φαίνεται αυτή τη στιγμή 
αλλά θα γίνει αντιληπτή αμέσως μετά την 
έναρξη λειτουργίας των υπηρεσιών.

Στο περιθώριο της συνέντευξης τύ-
που, ο δήμαρχος Αννίβας Παπακυριάκος 
ενημέρωσε ότι ήδη έχουν προωθηθεί οι 
μελέτες των κόμβων που θα συνδέουν 
την παλιά εθνική οδό με το δημαρχείο, 
γεγονός που θα αλλάξει ριζικά και θα 
αναβαθμίσει σημαντικά όλη την ευ-
ρύτερη περιοχή από το Βραχάτι μέχρι 
το Ζευγολατιό και θα καταστήσει το νέο 
δημαρχείο πραγματικό κέντρο του δήμου 
Βέλου-Βόχας αλλά και ευρύτερα της γεω-
γραφικής ενότητας της Βόχας.

Τέλος και οι δύο άνδρες είπαν ξεκάθα-
ρα ότι στο χρονικό διάστημα του ενός 
χρόνου το δημαρχείο θα έχει ολοκλη-
ρωθεί.

ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΧΡ. ΦΩΤΙΟΣ
Θ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 44 – ΒΡΑΧΑΤΙ

ΤΗΛ. 6973 241 844
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Δυναμικά μπαίνει στην νέα σεζόν ο Παμβοχαϊκός
Ολοκλήρωσε τον κύκλο των μεταγραφών και ξεκινά την πορεία του πιο έτοιμος από ποτέ

Για μία δυναμική σεζόν ετοιμάζεται ο 
Παμβοχαϊκός, ο οποίος ολοκλήρωσε τον 
κύκλο των μεταγραφών και των ανανε-
ώσεων του ρόστερ του.
Συγκεκριμένα, η ομάδα του Βραχατίου 
διατήρησε την συνεργασία της με τους:
Σπυράκος Κωνσταντίνος
Μπάρτζης Αργύρης
Καλλίρης Γιάννης
Καλλίρης Χρήστος
Σταμπεδάκης Στέλιος
Μασούρης Χρήστος 
Μασούρης Νεκτάριος
Γκατζογιάννης Νίκος

Καρακάσης Ηλίας
Παράλληλα, η διοίκηση ανακοίνωσε 
την απόκτηση του Νίκου Μπέση και του 
Δημήτρη Νανόπουλου, κεντρικού και 
ακραίου αντίστοιχα. 
Επίσης την επιστροφή των κεντρικών 
Παναγιώτη Πελεκούδα και Σπύρου Με-
θενίτη καθώς και του διαγώνιου Γιώρ-
γου Παπασιδέρη. 
Κλείνοντας τις μεταγραφές η ομάδα ανα-
κοίνωσε τα άτομα που θα είναι στο τιμόνι 
των ανδρών.
Πρόκειται για τον Χρήστο Βαρδή ως 
προπονητή και τον Μπάμπη  Φελέκη ως 

βοηθό προπονητή. Άτομα με χρόνια πα-
ρουσία στην ομάδα και εμπειρία που θα 
οδηγήσουν την ομάδα στην άνοδο.

Χορηγός Επικοινωνίας η ΓΝΩΜΗ 
ΠΟΛΙΤΩΝ
Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας 
ανακοινώσουμε την έναρξη της χορη-
γικής συνεργασίας του Παμβοχαϊκού με 
την εφημερίδα μας για την αγωνιστική 
σεζόν 2022-2023. Η συνεργασία στηρί-
ζεται στη κοινή πεποίθηση & των δύο για 
την προώθηση του αθλήματος αλλά και 
της ομάδας.

Σπύρος Καραβάς: Παραμένουμε ουραγοί μετά από 3 χρόνια…

Με αφορμή τη είδηση που αφορά την έγκριση χρη-
ματοδότησης 11 εκατ. ευρώ για 16  έργα οδοποιίας  
εκ των οποίων ο δήμος Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης 
υπέβαλε και ενέταξε μόνο ένα έργο ο επικεφαλής της 
δημοτικής παράταξης Ορίζοντες Δημιουργίας Ξυλο-
κάστρου Ευρωστίνης Σπύρος Καραβάς διαπιστώνει 
πλέον εκ του αποτελέσματος πως η περιοχή παραμέ-
νει ουραγός μετά από 3 χρόνια ανάληψη της δημαρ-
χίας από τον Βλάση Τσιώτο.

Συγκεκριμένα ο κ. Καραβάς αναφέρει:
«Εντάχθηκαν σήμερα και επίσημα 16 έργα οδο-

ποιίας για την Κορινθία στο Πρόγραμμα Αγροτικής 
Ανάπτυξης 2014-2020, συνολικού προϋπολογισμού 
10.934.969,72 €

Δυστυχώς ο δήμος μας, κατεξοχήν αγροτικός, 
υπέβαλε και ενέταξε μόνο ένα έργο….

Τόσοι έμμισθοι σύμβουλοι δεν μπόρεσαν να ενημε-
ρώσουν ότι είχαμε δικαίωμα να υποβάλλουμε πολλά 
παραπάνω έργα;;;

Πόσες ακόμα ευκαιρίες θα απωλέσουμε ως δή-
μος;;;

Τόσο πολύ νοιαζόμαστε για την αγροτική οδοποιία 
του δήμου μας;;;

Τι θα πούμε προεκλογικά στα χωριά μας για μια 
ακόμα χαμένη ευκαιρία;;;

Αν είχαμε εντάξει και εμείς όχι 6εκατ όπως το Κιά-
το,αλλά 3εκατ ευρώ, θα απελευθερώναμε ένα μεγά-
λο τμήμα της χρηματοδότηση του Αντώνης Τρίτσης 
για άλλα έργα προς άλλους άξονες….

Κρίμα…
Ένταξη έργων Π.Ε. Κορινθίας στο πρόγραμμα 
Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020:
Δήμος Κορινθίων:
3 έργα, συνολικού προϋπολογισμού 3.000.000,00 €
Δήμος Νεμέας:

2 έργα, συνολικού προϋπολογισμού 830.000,00 €
Δήμος Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης:
1 έργο, συνολικού προϋπολογισμού 499.969,72 €
Δήμος Σικυωνίων:
10 έργα, συνολικού προϋπολογισμού 6.605.000,00 €

Πολλά συγχαρητήρια σε όλους όσοι συνέβαλλαν 
για την ένταξη των παραπάνω πολύ χρήσιμων έρ-
γων και ειδικά στους φίλους γείτονες δημάρχους που 
άδραξαν και αυτή την ευκαιρία προς βελτίωση της 
καθημερινότητας των δήμων τους!!!», καταλήγει.
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Στον ΣΜΑ Σπαθοβουνίου 
ο Δήμαρχος Κορινθίων 

Ο Δήμαρχος διαπίστωσε και σε αυτήν την επίσκεψη την ομαλή 
διαδικασία μεταφοράς και απόθεσης των απορριμμάτων του 

δήμου Κορινθίων στις εγκαταστάσεις

Στο Σταθμό Μεταφόρτωσης απορριμμάτων 
στο Σπαθοβούνι βρέθηκε το πρωί ο Δήμαρχος 
Κορινθίων Βασίλης Νανόπουλος. Ο Δήμαρχος 
διαπίστωσε και σε αυτήν την επίσκεψη την 
ομαλή διαδικασία μεταφοράς και απόθεσης 
των απορριμμάτων του δήμου Κορινθίων στις 
εγκαταστάσεις. Συνομίλησε και με τους ερ-
γαζομένους στο Σταθμό αλλά και με οδηγούς 
απορριμματοφόρων που βρίσκονταν στην δι-
αδικασία απόθεσης προκειμένου να καταγρά-
ψει τυχόν προβλήματα ή βελτιωτικές κινήσεις 
που μπορούν να γίνουν. 
 «Παρακολουθώ την διαδικασία από κοντά, οι 

επισκέψεις μου στον ΣΜΑ είναι συχνές για-
τί θέλω να μην υπάρχουν προβλήματα και αν 
υπάρχουν να λύνονται άμεσα. Ο Δήμος Κορινθί-
ων έχει ενταχθεί στην ολοκληρωμένη διαχείρι-
ση των απορριμμάτων λύνοντας ένα πρόβλημα 
ετών. Στόχος μου είναι η σταδιακή μείωση των 
απορριμμάτων με την αύξηση της ανακύκλω-
σης όπως έχω ξαναπεί, προκειμένου το περι-
βαλλοντικό μας αποτύπωμα να είναι θετικό και 
βέβαια να κατορθώσουμε να φτάσουμε σε μεί-
ωση δημοτικών τελών σε βάθος χρόνου. Αυτό 
όμως είναι ένα στοίχημα που πρέπει να το κερ-
δίσουμε όλοι μαζί, δήμος και δημότες.»

Δήμος Κορινθίων

Νίκος Σταυρέλης: Ανεπαρκής 
η δημοτική αρχή στον 

σχεδιασμό βελτίωσης των 
πλατειών Παναγή Τσαλδάρη 

και Σταύρου Ηλιόπουλου
«Όταν τον Μάρτη του 2021 ο Δήμαρχος  ζήτησε να διαλυθεί η 
σύμβαση με τον ανάδοχο του έργου Ανάπλασης πλατείας Παναγή 
Τσαλδάρη (Περιβολάκια) προκειμένου να δοθεί σε χρήση, όπως 
ακριβώς ήταν, δεσμεύτηκε στην Οικονομική Επιτροπή ότι για τις 
υπολειπόμενες εργασίες θα συντασσόταν νέα μελέτη για να δη-
μοπρατηθεί.
Δυστυχώς πάει περίπατο και αυτή η δέσμευση.
Πέρασε 1,5 χρόνος για να φέρει θέμα σήμερα στην Οικονομική 
Επιτροπή και να μας ζητήσει την θετική ψήφο μας σε δημοπρά-
τηση νέου έργου προϋπολογισμού 850.000€ βάσει νέας μελέτης.
Η μελέτη αφορά Ανάπλαση τριών πλατειών:
Παναγή Τσαλδάρη, Σταύρου Ηλιόπουλου και Πάρκο Πρόνοιας 
στο Συνοικισμό.
Στην πλατεία Παν. Τσαλδάρη (Περιβολάκια) ουσιαστικά η μόνη 
αλλαγή είναι η τοποθέτηση πέργκολας για χρήση από τα κατα-
στήματα αλλά και από τους πολίτες σε άλλα σημεία, καθώς και η 
επένδυση των τσιμέντινων παγκακιών με ξύλο. Αυτή είναι όλη 
και όλη η ανάπλαση στα Περιβολάκια.
Στην πλατεία Σταύρου Ηλιόπουλου προβλέπεται η τοποθέτηση 
πέργκολας σε μερικά σημεία, καθώς και η τοποθέτηση οργάνων 
καλλισθενικής γυμναστικής με αντικατάσταση φωτιστικών σωμά-
των.
Στο πάρκο Πρόνοιας (Λουτρακίου και Κοραή) στο Συνοικισμό 
προβλέπεται η τοποθέτηση πέργκολας σε δύο σημεία, προεργα-
σία για παιδική χαρά, όργανα γυμναστικής, φωτιστικά σώματα και 
φύτευση πρασίνου. 
 Η παράταξή μας δεν έδωσε θετική ψήφο επειδή:
-Δεν έγινε καμία διαβούλευση με τους καταστηματάρχες. Κανέ-
νας δε γνωρίζει τίποτα. Γιατί τόση εχεμύθεια;
-Η απόλυτη ανάγκη αύξησης του πρασίνου δεν καλύπτεται σε κα-
μία περίπτωση. Το τεράστιο ποσό μόλις 14.652€ !!! επί του συνο-
λικού της μελέτης 850.000 € καταδεικνύει τη γύμνια σε πράσινο.
-Ενώ υπήρχε ομολογημένη δέσμευση για απόλυτη ανάγκη επέ-
κτασης των μοναδικών παιδικών χαρών στα Περιβολάκια και 
στην πλατεία Σταύρου Ηλιόπουλου δυστυχώς ούτε αυτή η υπό-
σχεση υλοποιήθηκε.
 Θετικά τοποθετηθήκαμε στην ανάπλαση μόνον του Πάρκου Πρό-
νοιας.»



Τι είδε ο ΣΥΡΙΖΑ στην Νεμέα 
και το ΠΑΣΟΚ στην Βόχα

Στην Νεμέα βρέθηκε κλιμάκιο της ΝΕ του ΣΥΡΙΖΑ-
ΠΣ Κορινθίας, αποτελούμενο τον βουλευτή Κορινθί-
ας Γιώργο Ψυχογιό, τον συντονιστή της ΝΕ Ανδρέα 
Χασάπη, την πρώην βουλεύτρια Μαρία Θελερίτη, τον 
πρώην Γενικό Γραμματέα του ΥΠΑΑΤ Χαράλαμπο Κα-
σίμη, τον υπεύθυνο του τμήματος αγροτικής πολιτικής 
της ΝΕ Παναγιώτη Ρογκάκη, την συντονίστρια της ΟΜ 
Νεμέας Αργυρώ Κουρελή, καθώς και τα μέλη της ΝΕ 
Σοφία Μπαλτά και Πάνο Πλασσαρά,  όπου διαπίστωσαν 
ιδίοις όμμασι το μέγεθος της καταστροφής. Ακολούθησε 
συνάντηση στο δημαρχείο όπου μεταξύ άλλων κατατέ-
θηκε η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για την αποζημίωση των 
αγροτών. Εκεί ο Γιώργος Ψυχογιός ενημέρωσε για τις 
παρεμβάσεις που έχουν στην Βουλή για τα προβλήματα 
στην Νεμέα και σε όλο το νομό και ανέπτυξε τις προτάσεις 
οι οποίες περιλαμβάνουν τέσσερις άξονες στήριξης.
1. Ένταξη  των ζημιών που δεν καλύπτονται από τον 

υπάρχοντα κανονισμό του ΕΛΓΑ και χρηματοδότησης 
τους από το ταμείο Αρωγής.

2. Ανταπόκριση του ΕΛΓΑ, με ταχύτητα και πρόσληψη 
του αναγκαίου αριθμού εκτιμητών για να ολοκληρω-
θούν άμεσα οι διαδικασίες υποβολής αιτήσεων και 
πορισμάτων.

3. Προκαταβολές στους πληγέντες παραγωγούς.
4. Αλλαγή στον κανονισμό του ΕΛΓΑ και ολοκλήρωση 

μελέτης διαχείρισης κίνδυνων προς την Ε.Ε.
5. Μελέτη επιπτώσεων στην πρωτογενή παραγωγή και 

διαδικασία χρηματοδότησης για την αντιμετώπισή τους.
Ο Χαράλαμπος Κασίμης στην δική του παρέμβαση 

αναφέρθηκε στην συνδεδεμένη ενίσχυση της σταφίδας, 
που αποτέλεσε έργο της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, τό-
νισε την ανάγκη διατήρησής της και ενημέρωσε για τις 
πραγματικές διαστάσεις και προοπτικές χρηματοδότησης 
από το Ταμείο Ανάκαμψης  του προγράμματος αναδιάρ-
θρωσης της σταφίδας για το οποίο ακούγονται πολλά και 
πομπώδη από τους κυβερνητικούς βουλευτές, χωρίς 
αναφορά στις βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής στο 
πρόγραμμα που απαιτούν ολοκλήρωση της σχετικής 

μελέτης, συμμετοχή των ενδιαφερόμενων σε συνεται-
ρισμούς ή ομάδες παραγωγών, ιδία συμμετοχή των πα-
ραγωγών σε ένα σημαντικό ποσοστό των δαπανών και 
ικανοποιητικούς πόρους.

Η Μαρία Θελερίτη με τη σειρά της αναφέρθηκε στο 
ιδιαίτερο και πολύ σημαντικό ρόλο που μπορεί να παίξει 
η Τοπική Αυτοδιοίκηση αξιοποιώντας όλα τα εργαλεία 
χρηματοδοτικά και μη που διαθέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση 
ώστε να βοηθήσει ουσιαστικά και να στηρίξει καίρια το 
αγροτικό εισόδημα και τους αγρότες.

Από την άλλη κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ υπό τον Ανδρέα 
Πουλά βρέθηκε σε περιοδεία κυρίως στην Βόχα. Στην 
περιοδεία συμμετείχαν μεταξύ άλλων οι βοχαΐτες μέλη 

της ΝΕ, Ελευθερία Παπαλέκα, Περαχωρίτης και Πανα-
γιώτης Δαληβίγκας, τα μέλη της ΚΠΕ Δημήτρης Αγγε-
λόπουλος και Σπύρος Φράγκος, καθώς και η πρώην 
Βουλευτής Κατερίνα Φαρμάκη. Σύμφωνα με το Δελτίο 
Τύπου ο βουλευτής Αργολίδας Ανδρέας Πουλάς ζήτη-
σε από την κυβέρνηση: «την άμεση κινητοποίηση των 
αρμόδιων φορέων προκειμένου να καταγραφούν οι ζη-
μιές και να δοθούν δίκαιες και γρήγορες αποζημιώσεις, 
καθώς  μετά από μία δύσκολη χρονιά και ένα Χειμώνα 
που προοιωνίζεται ακόμη πιο δύσκολος, οι αγρότες θα 
κληθούν να καλλιεργήσουν και πάλι με την ακρίβεια των 
καυσίμων και των αγροτικών εφοδίων να «χτυπάει κόκ-
κινο». 
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Σε απόγνωση οι αγρότες 
της Κορινθίας

Οι εκτεταμένες ζημιές στην παραγωγή από τις καιρικές συνθήκες, η χαμηλή τιμή 
του προϊόντος και η προοπτική μη αποζημίωσης από τον ΕΛΓΑ έχουν οδηγήσει τον 

πρωτογενή τομέα στον νομό μας στα πρόθυρα της απόλυτης καταστροφής
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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

Αγροτικά

Στη Βουλή η τεράστια καταστροφή 
των αμπελοκαλλιεργειών της Κορινθίας

Αναγκαία η άμεση στήριξη των παραγωγών, τονίζουν Αραχωβίτης και Ψυχογιός
Ερώτηση προς τον Υπουργό Αγροτι-

κής Ανάπτυξης και Τροφίμων κατατέθη-
κε με πρωτοβουλία του βουλευτή του 
νομού μας , Γ. Ψυχογιού και την συνυπο-
γραφή του βουλευτή Λακωνίας Σταυρού 
Αραχωβίτη για την τεράστια καταστροφή 
στην αμπελοκαλλιέργεια της Κορινθίας 
και την ανάγκη άμεσης στήριξης των πα-
ραγωγών. Στην ερώτηση αναφέρονται 
τα εξής:

«Όπως πολλές φορές σας έχουμε ανα-
φέρει το τελευταίο διάστημα, ο Νομός 
Κορινθίας, ένας από τους πιο παραγω-
γικούς νομούς της χώρας, αντιμετωπίζει 
από τις αρχές του 2020 πολλά προβλήμα-
τα στον τομέα της πρωτογενούς παραγω-
γής και του αγροτικού εισοδήματος. Από 
την αρχή της πανδημίας και την πρώτη 
καραντίνα είχαν αρχίσει να φαίνονται τα 
προβλήματα, τα οποία με τις πολιτικές της 
κυβέρνησης Μητσοτάκη έχουν οδηγήσει 
τους παραγωγούς σε αδιέξοδο.

Ανεπαρκέστατη αντιμετώπιση επι-
πτώσεων πανδημίας, εκτίναξη κόστους 
παραγωγής με αυξήσεις σε ζωοτροφές, 
λιπάσματα, εφόδια, πετρέλαιο, ενέργεια, 
ζημιές λόγω κλιματικής αλλαγής, κου-
τσουρεμένες αποζημιώσεις ΕΛΓΑ, οι 

καλλιέργειες της Κορινθίας ακόμα εκτός 
του προγράμματος για τον προανθικό 
παγετό 2021, είναι μόνο μερικές από τις 
επιπτώσεις των πολιτικών της ΝΔ στον 
πρωτογενή τομέα.

Το καλοκαίρι του 2022 τα προβλήμα-
τα εντάθηκαν λόγω των παρατεταμένων 
υψηλών θερμοκρασιών, της συνεχιζόμε-
νης ανομβρίας και των καθυστερήσεων 
στο αρδευτικό έργο του φράγματος του 
Ασωπού. Όπως σημειώνουν και οι ίδιοι 
οι αγρότες σε ανακοινώσεις και επιστολές 
που κοινοποίησαν σε όλους τους αρμό-
διους φορείς, αυτή τη στιγμή ολόκληρες 

παραγωγές επιτραπέζιων -κυρίως- στα-
φυλιών καταστρέφονται με τους παρα-
γωγούς να βρίσκονται σε απόγνωση με 
ανυπολόγιστες συνέπειες, ιδίως μετά από 
δύο παγετούς και τρεις παρατεταμένους 
καύσωνες που έρχονται και από τη περ-
σινή χρονιά.

Επειδή, η αμπελοκαλλιέργεια είναι η 
κύρια καλλιέργεια στο Νομό Κορινθίας 
με τεράστιες εξαγωγές και εξαιρετικά 
κρίσιμη εισαγωγή συναλλάγματος για την 
χώρα. Επειδή, η οικονομίας του Νομού 
βασίζεται κυρίως στην πρωτογενή παρα-
γωγή και την οικονομική αλυσίδα γύρω 

από αυτήν. Επειδή, έχουμε παρατετα-
μένες υψηλές θερμοκρασίες, χωρίς να 
έχουμε καύσωνα, με αποτέλεσμα οι ζη-
μιές στην παραγωγή να μην καλύπτονται 
από τον ΕΛΓΑ. Επειδή, λόγω της κλιμα-
τικής αλλαγής με τη μεγάλη μείωση των 
βροχοπτώσεων έχει μειωθεί δραματικά 
ο υδροφόρος ορίζοντας και το διαθέσιμο 
νερό στην περιοχή.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός: Με ποια 
μέτρα σκοπεύει να αντιμετωπίσει το 
πρόβλημα των ζημιών για τους αμπελο-
καλλιεργητές της Κορινθίας από τις παρα-
τεταμένες υψηλές θερμοκρασίες και την 
ανομβρία; Πότε προβλέπεται να ολοκλη-
ρωθεί το φράγμα του Ασωπού, έργο που 
θα συμβάλει καθοριστικά στην επίλυση 
των τεράστιων προβλημάτων άρδευσης 
του Νομού; Ποια χρηματοδοτικά εργα-
λεία θα ενεργοποιήσει για την κάλυψη της 
δραματικής μείωσης εισοδήματος των 
παραγωγών, αλλά και για μέτρα ενεργη-
τικής προστασίας από ακραία φαινόμενα, 
τα αναγκαία προγράμματα αναμπελώσε-
ων και λοιπές δράσεις;

Οι Ερωτώντες Βουλευτές
Ψυχογιός Γεώργιος
Αραχωβίτης Σταύρος»
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Συνάντηση στο Υπουργείο Αγροτικής ανάπτυξης
Οι δήμαρχοι του νομού και οι εκπρόσωποι των αγροτών βρέθηκαν σε σύσκεψη με τον υπουργό Αγροτικής 

Ανάπτυξης παρουσία των κυβερνητικών βουλευτών του νομού και του προέδρου του ΕΛΓΑ

Την Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου πραγμα-
τοποιήθηκε στο ΥπΑΑΤ ευρεία σύσκεψη 
σχετικά με την αντιμετώπιση των ζημιών 
που έχουν προκληθεί στις καλλιέργειες 
της κορινθιακής σταφίδας, καθώς και 
των επιτραπέζιων και οινοποιήσιμων 
σταφυλιών στο Νομό Κορινθίας. 

Στη σύσκεψη που συνεκλήθη υπό τον 
Υπουργό, κ. Γ. Γεωργαντά, συμμετείχαν 
οι κυβερνητικοί βουλευτές (Υφυπουρ-
γοί Έρευνας και Τεχνολογίας κ. Χρ. Δή-
μας, Χωροταξίας και Περιβάλλοντος 
κ. Νικ. Ταγαράς και ο κ. Κωνσταντίνος 
Κόλλιας), ο Περιφερειάρχης Πελοπον-
νήσου, κ. Π. Νίκας, οι δήμαρχοι των 
περιοχών που έχουν πληγεί, καθώς και 
εκπρόσωποι των αγροτών Κορινθίας.  
Στη συνάντηση μετείχε και ο Πρόεδρος 
του ΕΛΓΑ, κ. Ανδρ. Λυκουρέντζος.

Αλγεινή εντύπωση προκάλεσε ο 
αποκλεισμός του βουλευτή Κορινθίας, 
εκλεγμένου με τον ΣΥΡΙΖΑ, κ. Γιώργου 
Ψυχογιού, ενώ την ίδια στιγμή το παρόν 
στην συνάντηση έδωσε ο πρόεδρος της 
ΝΟΔΕ Κορινθίας. Κάποιοι προφανώς 
προσπαθούσαν να μετατρέψουν την συ-
νάντηση σε κομματικό αλισβερίσι. 

Εν πάση περιπτώσει στην συνάντηση 
συζητήθηκαν όσο δυνατόν περισσότερο 
τα θέματα που καίνε τους αγρότες αυτή 
τη στιγμή. Δελτίο τύπου το Υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης δεν εξέδωσε για 
να μας ενημερώσει για τα αποτελέσμα-
τα και κυρίως για τις δεσμεύσεις που 
υπήρξαν κι έτσι θα αρκεστούμε σε ό,τι 
αναφέρουν οι κυβερνητικοί βουλευτές 
που ήταν παρόντες. 

Τις όποιες πληροφορίες μάς τις δίνει ο 
Κώστας Κόλλιας που αναφέρει σε δελτίο 
τύπου πως: «Ο Υπουργός με τον Πρόε-
δρο του ΕΛΓΑ Πάτρας δεσμεύτηκαν :
Α) Για γρήγορες και δίκαιες αποζημιώ-

σεις.
Β) Για την άμεση ενίσχυση του ΕΛΓΑ Πά-

τρας με 10 επιπλέον εκτιμητές.
Γ) Ότι από αύριο θα βρίσκεται στο Νομό 

σχεδόν το σύνολο των εκτιμητών του 
ΕΛΓΑ Πάτρας.

Δ) Εντός 20 ημερών θα έχει αποτυπωθεί 

η συνολική εικόνα για την ένταση και 
την έκταση των ζημιών ανά περιοχή.

Ε) Για τις περιοχές με εκτεταμένες ζη-
μιές, θα πληρωθούν οι προβλεπόμενες 
προκαταβολές.

ΣΤ) Οι υποχρεώσεις των παραγωγών κο-
ρινθιακής σταφίδας για την πληρωμή 
της συνδεδεμένης ενίσχυσης, θα προ-
σαρμοστούν ανάλογα με το μέγεθος της 
ζημιάς.

Ζ) Θα ρυθμιστεί νομοθετικά το ακατάσχετο 
των αποζημιώσεων».

Τι λένε οι δήμαρχοι
«Οι αγρότες ζουν φέτος μια από τις χει-

ρότερες χρονιές. Οι καιρικές συνθήκες 
από τη μία, το αυξημένο κόστος παρα-
γωγής και οι χαμηλές τιμές του προϊόντος 
από την άλλη, συνθέτουν ένα εκρηκτικό 
μείγμα, το οποίο μπορεί να εξελιχθεί σε 
βόμβα στα θεμέλια της τοπικής κοινωνί-
ας», σημειώνεται στην ανακοίνωση του 
δήμου Σικυωνίων. 

«Ως τοπική αυτοδιοίκηση κάνουμε ό,τι 
περισσότερο μπορούμε για να υποστη-
ρίξουμε το αγροτικό εισόδημα. Η εξα-
σφάλιση υψηλών χρηματοδοτήσεων 
για αρδευτικά έργα, αγροτική οδοποιία 
και άλλα έργα υποδομής γίνεται σε αυτήν 
την βάση της στήριξης της αγροτικής οι-
κονομίας, της βάσης δηλαδή, της τοπικής 
οικονομίας μας. 

Σε αυτό το πλαίσιο της στήριξης των 

αγροτών, ο δήμαρχος Σικυωνίων, Σπύ-
ρος Σταματόπουλος βρέθηκε την Δευ-
τέρα 5 Σεπτεμβρίου στο Υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης στην συνάντηση 
του υπουργού με τους αγρότες της 
Κορινθίας, διεκδικώντας μαζί τους την 
άμεση και ουσιαστική κάλυψη της ζη-
μιάς στην αγροτική παραγωγή. Παρό-
ντες ήταν και οι υπόλοιποι δήμαρχοι των 
περιοχών που δοκιμάζονται καθώς και οι 
εκπρόσωποι των αγροτικών συνεταιρι-
σμών και ενώσεων.

Οι ζημιές που έχουν γίνει φέτος στην 
αγροτική παραγωγή, εκτός από πολλές 
και σημαντικές έχουν κι άλλο ένα ιδιαί-
τερο χαρακτηριστικό που δυσχεραίνει τις 
αποζημιώσεις. Είναι ζημιές που έγιναν 
λίγο-λίγο και κορυφώθηκαν σε καταστρο-
φικές συνέπειες από συνεχόμενα καιρικά 
φαινόμενα που έβλαπταν αθροιστικά τις 
καλλιέργειες. 

Γι’ αυτό ο δήμαρχος Σικυωνίων 
ένωσε την φωνή του με τους αγρότες 
και ζήτησε διαφορετική μεταχείριση και 
πιο ευρεία αντίληψη από τον ΕΛΓΑ για τις 
φετινές ζημιές στην περιοχή μας. Ζήτησε 
άμεσες εκτιμήσεις και αποζημιώσεις 
το συντομότερο δυνατό και προκαταβολές 
στους χειμαζόμενους αγρότες που αν δεν 
στηριχθούν τώρα, δεν θα έχουν τη δυ-
νατότητα να καλλιεργήσουν την επόμενη 
χρονιά, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την 
οικονομία της περιοχής.

Ο υπουργός δεσμεύτηκε ότι θα γί-
νουν προσλήψεις εκτιμητών στον ΕΛΓΑ 
για να γίνουν οι αυτοψίες το συντομότε-
ρο δυνατό και θα δοθούν προκαταβολές 
αμέσως μόλις γίνουν οι έλεγχοι. Επίσης 
έγινε αντιληπτό από τους παριστάμενους 
ότι η κατάσταση στον αγροτικό κόσμο 
έχει φτάσει σε ένα ιδιαίτερα κρίσιμο 
σημείο και αφορά την επιβίωση όλης της 
τοπικής οικονομίας και για το λόγο αυτό 
οι παρεμβάσεις και από την τοπική αυτο-
διοίκηση πρέπει να είναι αυξημένες και 
ουσιαστικές», καταλήγει.

Στο ίδιο μήκος κύματος και οι ανακοι-
νώσεις των άλλων δήμων. Ο δήμαρχος 
Κορινθίων Βασίλης Νανόπουλος παρα-
χώρησε συνέντευξη τύπου για να ενη-
μερώσει για τα αποτελέσματα της συνά-
ντησης, ενώ ο δήμαρχος Βέλου-Βόχας 
Αννίβας Παπακυριάκος στην ανακοίνω-
ση του επεσήμανε: 

«Η σημαντική είδηση την οποία ανα-
κοίνωσε ο Υπουργός στην συνάντηση εί-
ναι ότι οι αναγγελίες που έχουν γίνει ήδη 
στον ΕΛΓΑ, για τις ζημιές στην αγροτική 
παραγωγή, ανεξαρτήτως αν καλύπτονται 
από τα κριτήρια που αφορούν σε θερ-
μοκρασίες, ύψος βροχόπτωσης κλπ, θα 
εξεταστούν θετικά.

Αυτή η απόφαση δικαιώνει τις αποφά-
σεις και τις ενέργειες του δήμου Βέλου-
Βόχας. Θυμίζουμε ότι ήδη από την Δευ-
τέρα 5 Σεπτεμβρίου οι ανταποκριτές του 
ΕΛΓΑ στον Δήμο Βέλου-Βόχας δέχονται 
δηλώσεις ζημιάς από τις βροχοπτώσεις. 
Οι δηλώσεις θα μπορούν να κατατεθούν 
έως και την Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου. 

Επιπλέον, ο υπουργός δεσμεύτηκε για 
την πρόσληψη επιπλέον εκτιμητών για 
τον ΕΛΓΑ έτσι ώστε το συντομότερο δυ-
νατό να πραγματοποιηθούν όλες οι εκτι-
μήσεις και οι αγρότες να αποζημιωθούν 
όσο το δυνατόν πιο γρήγορα». 

Ο δήμαρχος Βέλου-Βόχας Αννίβας 
Παπακυριάκος με την ολοκλήρωση της 
συνάντησης εξέφρασε την ικανοποίησή 
του για την αποδοχή των αιτημάτων του 
δήμου και των αγροτών από το Υπουρ-
γείο Αγροτικής Ανάπτυξης.
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15 Σεπτεμβρίου 2022: Εκδήλωση για το μέλλον 
της γεωργίας στην Κορινθία

Στο Επιμελητήριο Κορινθίας οι αγρότες θα έχουν την ευκαιρία να πληροφορηθούν έγκυρα για το 
πρόγραμμα αναδιάρθρωσης των καλλιεργειών τους μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης 

Μια πολύ σημαντική για το μέλλον 
της γεωργίας στο νομό μας εκδήλωση 
οργανώνεται από την Εθνική Ένωση 
Αγροτικών Συνεταιρισμών σε συνερ-
γασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών και το Επιμελητήριο Κοριν-
θίας την Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου 2022 
και ώρα 7:00 μ.μ. στην αίθουσα του 
Επιμελητηρίου Κορινθίας (Ερμού 2, 
Κόρινθος).

Η εκδήλωση, η οποία πραγματοποι-
είται για την ενημέρωση των Αγροτών 
και των Αγροτικών Συλλογικών Ορ-
γανώσεων της ευρύτερης περιοχής 
της Κορινθίας, αφορά στο πρόγραμμα 
«Αναδιάρθρωση δενδρωδών καλλι-
εργειών στα πλαίσια των χρηματοδο-
τήσεων του Ταμείου Ανάκαμψης της 
Αγροτικής Οικονομίας». Θυμίζουμε 
ότι το πρόγραμμα πρόκειται να ανοίξει 
στις 20 Σεπτεμβρίου 2022 και ως κα-
ταληκτική ημερομηνία έχει οριστεί η 1η 
Νοεμβρίου 2022. 

Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι όταν 
λέμε δενδρώδεις καλλιέργειες εννοού-
με και τις αμπελοκαλλιέργειες επιτρα-
πέζιων σταφυλιών. Εξαιρούνται από 
το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης μόνο, 
οι οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου 
καθώς και οι ελιές. 

Στόχοι του προγράμματος αναδιάρ-
θρωσης είναι:

α) Η βελτίωση των συνολικών επι-
δόσεων και της βιωσιμότητας της γε-
ωργικής εκμετάλλευσης, ιδίως μέσω 
της μείωσης του κόστους παραγωγής 
ή της βελτίωσης και αναδιάταξης της 
παραγωγής.

β) Η βελτίωση της παραγωγικότητας 
των δενδρωδών καλλιεργειών στον 
πρωτογενή τομέα.

γ) Η βελτίωση της θέσης των αγρο-
τών στην αλυσίδα αξίας.

δ) Η ενίσχυση της ανταγωνιστικό-
τητας των γεωργικών προϊόντων στις 
αγορές με τη χρήση νέων ποικιλιών.

ε) Η αντιμετώπιση των επιπτώσεων 
της κλιματικής αλλαγής.

στ) Η βιώσιμη ανάπτυξη και η απο-
δοτικότερη διαχείριση των φυσικών 
πόρων.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του 
προγράμματος είναι 166 εκατ. ευρώ 
και δικαιούχοι είναι συλλογικοί φορείς 
όπως:

Ομάδες Παραγωγών (Ομ.Π.),
Οργανώσεις Παραγωγών (Ο.Π.),
Ενώσεις Οργανώσεων Παραγωγών,
Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ),
Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις 

(ΑΕΣ) και
Ανώνυμες Εταιρίες των οποίων η 

πλειοψηφία των μετοχών ανήκει σε 
Συνεταιρισμούς του ν. 4673/2020

Το σημαντικό όπως βλέπουμε από 
την λίστα των δικαιούχων είναι ότι 
αποκλείονται τα φυσικά πρόσωπα και 
γίνεται μια προσπάθεια ενίσχυσης των 
συλλογικών/συνεταιριστικών σχημά-
των. Σε σύντομη συνομιλία που είχαμε 
με τον κ. Χρήστο Γιαννακάκη αντι-
πρόεδρο της ΕΘΕΑΣ (Εθνική Ένωση 
Αγροτικών Συνεταιρισμών), μας εξή-
γησε πώς αυτή την στιγμή παρουσιάζε-
ται χαμηλή συμμετοχή  στο πρόγραμμα 
και  μειωμένο ενδιαφέρον. Το γεγονός 
αυτό αποδίδεται στο χαμηλό πλαφόν 
που έχει μπει στο πρόγραμμα  που είναι 
500.000€/ανά αίτηση συνεταιρισμού, 
γεγονός που σημαίνει ότι για να απορ-
ροφηθούν τα 166 εκατ. ευρώ πρέπει 
να υποβάλλουν αιτήσεις πάνω από 300 

συνεταιρισμοί και ομάδες παραγωγών 
στην επικράτεια. Για το λόγο αυτό ζητή-
θηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω 
της κυβέρνησης να γίνει τροποποίηση 
του κανονισμού και το πλαφόν ανά 
αίτηση να ανέλθει στα 3 εκατομμύρια 
ευρώ, ώστε να καλυφθούν κατά το δυ-
νατόν περισσότεροι παραγωγοί μέσω 
των συνεταιρισμών. 

Στην πολύ σημαντική εκδήλωση που 
θα πραγματοποιηθεί στο Επιμελητήριο 
Κορινθίας καλούνται να συμμετέχουν 
όλοι οι αγρότες της περιοχής ανε-
ξάρτητα αν ανήκουν ή όχι σε συνεται-
ρισμούς για την καλύτερη, υπεύθυνη 
ενημέρωσή τους. 

Οι συνθήκες που διαμορφώνουν η 
κλιματική αλλαγή, η διεθνής ενεργεια-
κή και οικονομική κρίση στην Ευρώπη 
και τον κόσμο, απαιτούν την συσπεί-
ρωση των παραγωγών αγροτικών 
προϊόντων και την συλλογική ανά-
ληψη των αναγκαίων πρωτοβουλιών 
για την υπεράσπιση των συμφερόντων 
τους και της βιωσιμότητάς τους. 

Στην εκδήλωση θα μιλήσουν, εκτός 
από τον κ. Χρήστο Γιαννακάκη αντι-
πρόεδρο της ΕΘΕΑΣ, οι καθηγητές του 
Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών: 
Κωνσταντίνος Τσιμπούκας,  Κατερίνα 
Μπινιάρη και Πέτρος Ρούσσος.

Σε όσους θέλουν να συμμετέχουν 
δίδεται η δυνατότητα να το κάνουν και 
διαδικτυακά μέσω του ακόλουθου 
συνδέσμου: 

https://us02web.zoom.us/j/8150293
7088?pwd=NVFhcFF0SkxEVVFqdURC
NjN2MmhJUT09

Αγροτικά



ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΜΑΡΜΑΡΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ
ΘΑΝΑΣΕΝΑΡΗΣ

Μουσών 14,
Βέλο Κορινθίας

Mάρµαρα • γρανίτες
φυσικά πετρώµατα

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

ΣΑΒΒΑΤΟ  10  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022

21ΠΟΛΙΤΏΝ
Γνώμη Ιστορικά - Βιβλίο

Σεπτέμβριος 146 π.Χ.: Η μάχη της Λευκόπετρας στον 
Ισθμό και η καταστροφή της Κορίνθου από τον Μόμμιο

Η Κόρινθος κηρύχθηκε ager publicus (=δημόσια ρωμαϊκή γη) ώστε να αποτραπεί 
η επανακατασκευή της - Πέρασαν 100 χρόνια για να κατοικηθεί ξανά...

Τ ο 168 π.Χ. οι Ρωμαίοι υπό το 
στρατηγό τους Αιμίλιο Παύλο, 
νίκησαν τους Μακεδόνες στην 
μάχη της Πύδνας και υπέταξαν 

τη Μακεδονία. Το 167 π.Χ. ένας ρω-
μαιόφιλος στρατιωτικός της Αχαϊκής 
Συμπολιτείας, ο Καλλικράτης ο Αχαιός 
παρέδωσε τους 1.000 πιο εξέχοντες 
πολίτες της. Μετά από 17 χρόνια αιχ-
μαλωσίας, (150 π.Χ.) ξαναγύρισαν στην 
πατρίδα τους. Από τους 1.000 όμως 
300, γιατί οι άλλοι 700 είχαν στο μεταξύ 
είχαν πεθάνει.
Τελικά όμως ο Καλλικράτης ο Αχαιός 
πέθανε και την εξουσία στη Συμπολι-
τεία την ανέλαβαν οι αντιρωμαϊκοί που 
κήρυξαν πόλεμο στη Σπάρτη. Η Σπάρ-
τη είχε έριδες με την Αχαϊκή Συμπολι-
τεία και ζήτησε βοήθεια από τη Ρώμη. 
Οι Ρωμαίοι στην αρχή δεν φάνηκαν 
πρόθυμοι επειδή είχε κηρυχτεί ο Γ΄ 
Καρχηδονιακός Πόλεμος και ήταν σε 
εξέλιξη το κίνημα του Ανδρίσκου στη 
Μακεδονία. Όμως έστειλαν πρέσβεις 
στη Συμπολιτεία και της ζήτησαν να 
αποχωρήσουν από αυτή η Σπάρτη, η 
Κόρινθος, ο Ορχομενός και άλλες πό-
λεις. Όμως οι Αχαιοί δε δέχτηκαν. Μια 
πρώτη σύγκρουση έγινε στη Σκάρφεια 
όπου ο αρχηγός των Αχαιών, Κριτόλα-
ος, έπαθε πανωλεθρία και ο αρχηγός 
των Ρωμαίων, Μέττελος, προχώρησε 
ακάθεκτος προς την Πελοπόννησο. 
Μετά το θάνατο του Κριτόλαου, στρα-
τηγός στη Συμπολιτεία αναγορεύθηκε 
ο Διαίος, που μισούσε βαθύτατα τους 
Ρωμαίους.

Η μάχη
Ο Διαίος έκανε μεγάλες αλλαγές στο 
στρατό της Συμπολιτείας και απελευ-

θέρωσε 12.000 δούλους, μάζεψε 2.000 
ελαφρούς οπλισμένους πολεμιστές 
και 500 ιππείς. Ο Ρωμαίος στρατηγός 
Μόμμιος είχε 23.000 πεζούς και 3.500 
ιππείς. Οι δύο στρατοί κατευθύνθηκαν 
προς τη Λευκόπετρα της Κορίνθου το 
146 π.Χ. Ο Διαίος έταξε το αριστερό του 
καλύπτοντας το στα τείχη της Κορίν-
θου. Στο κέντρο έταξε τη φάλαγγα των 
σαρισσοφόρων και στο δεξιό κέρας 
λίγους ιππείς. Ο Μόμμιος έταξε τις λε-
γεώνες του στο κέντρο και τους ιππείς 
του στο αριστερό κέρας. Την πρώτη 
μέρα κανείς από τους δύο στρατούς 
δεν έκανε κίνηση. Το βράδυ όμως ο Δι-
αίος έκανε μια επιτυχημένη καταδρο-
μική επιχείρηση κατά των Ρωμαίων. 
Όμως οι Ρωμαίοι παρά τον πανικό τους 
τούς απέκρουσαν. Το επόμενο πρωί οι 
Ρωμαίοι επιτέθηκαν με το πεζικό τους 
εναντίον των Ελλήνων σαρισσοφό-
ρων. Οι Έλληνες όμως κατάφεραν να 
κρατήσουν τους Ρωμαίους. Δεκάδες 

επιθέσεις των Ρωμαίων κατέληξαν σε 
αποτυχία. Όσο τα πλευρά των Ελλή-
νων ήταν καλυμμένα, οι Ρωμαίοι δεν 
μπορούσαν να διασπάσουν τη φάλαγγα 
τους. Ο Μόμμιος διέταξε τότε το ιππι-
κό του να επιτεθεί. Οι Έλληνες και πάλι 
συγκράτησαν τους Ρωμαίους, όμως η 
αριθμητική υπεροχή των τελευταίων 
ανάγκασε τους Έλληνες ιππείς να υπο-
χωρήσουν. Έτσι έπεσε και το ελληνικό 
κέντρο ηρωικά μαχόμενο. Η νίκη των 
Ρωμαίων ήταν ολοκληρωτική.

Μετά τη μάχη
Μετά την πανωλεθρία της Συμπολιτείας 
στην Λευκόπετρα, οι Αχαιοί σκορπίστη-
καν πανικόβλητοι στην Πελοπόννησο, 
αναζητώντας καταφύγιο ο καθένας στη 
γενέτειρά του. Ακόμη και ο στρατηγός 
Δίαιος, ίσως κυριευμένος από τον πα-
νικό της στιγμής, κατέφυγε στην ιδι-
αίτερη πατρίδα του (τη Μεγαλόπολη) 
και αφού θανάτωσε τη γυναίκα του, 

αυτοκτόνησε και ο ίδιος. Είναι σχεδόν 
σίγουρο πως, εάν κατά την οπισθοχώ-
ρηση επέλεγε να κλειστεί πίσω από τα 
τείχη της Κορίνθου με όσα στρατεύμα-
τα του είχαν απομείνει, θα μπορούσε 
να κερδίσει χρόνο δίνοντας συνέχεια 
στον πόλεμο. Το αποτέλεσμα της ήττας 
δύσκολα θα μπορούσε να ανατραπεί, 
όμως έτσι θα είχαν την δυνατότητα δι-
απραγμάτευσης ευνοϊκότερων όρων. 
Ο Μόμμιος, μετά τη νίκη, οδήγησε 
τις λεγεώνες στην Κόρινθο, απέφυγε 
όμως να εισβάλει στην πόλη, φοβού-
μενος ενδεχόμενη ενέδρα των Αχαιών. 
Τα ρωμαϊκά στρατεύματα παρέμειναν 
στρατοπεδευμένα εκεί για τρεις μέ-
ρες. Η πολιορκία που ακολούθησε 
ήταν σφοδρή και βάναυση. Ο Ρωμαίος 
ύπατος, αφού διέταξε να εκτελεστούν 
όσοι άντρες βρίσκονταν στην πόλη, να 
πωληθούν οι γυναίκες και τα παιδιά ως 
δούλοι και μαζί και οι δούλοι της Κο-
ρίνθου, αδιάφορο αν ήταν απελεύθεροι 
ή όχι, διάλεξε τα καλύτερα αριστουρ-
γήματα της κορινθιακής τέχνης και τα 
έστειλε στη Ρώμη. Τέλος η πόλη παρα-
δόθηκε στις φλόγες.
Αντίθετα με την τύχη της Μακεδονίας 
την επαύριο της ήττας του Ανδρίσκου 
(148π.Χ.), η Αχαϊκή Συμπολιτεία δεν 
μετατράπηκε σε ρωμαϊκή επαρχία. 
Αυτό έγινε μόνο πολύ αργότερα. Η Κό-
ρινθος όμως κηρύχθηκε ager publicus 
(=δημόσια ρωμαϊκή γη) ώστε να απο-
τραπεί η επανακατασκευή της. Μόλις 
το 44 π.Χ. (100 χρόνια αργότερα) πραγ-
ματοποιήθηκε η ανοικοδόμηση, κάνο-
ντας την Κόρινθο μια από τις πλέον ευ-
νοημένες πόλεις της Ελλάδος από τους 
Ρωμαίους αυτοκράτορες.

Πηγή: wikipedia.com
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ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ
Ο νέος καθηγητής μπήκε στην 

τάξη με αυτοπεποίθηση και ένα μά-
τσο χαρτιά στο χέρι. Οι μαθητές, στα 
χρόνια της επιθετικής εφηβείας, τον 
ζύγιασαν μετρώντας κινήσεις και 
αντιδράσεις, για να σιγουρευτούν 
ότι θα τον έχουν του χεριού τους.

Ο καθηγητής με στωική ηρε-
μία τους διάβασε ένα απόσπασμα 
από κείμενο του Παπαδιαμάντη. 
Η γλώσσα δύσκολη και ελάχιστα 
κατανοητή, από το σύνολο σχεδόν 
των μαθητών. Ο καθηγητής δεν 
τους επιτίμησε, για να μην απογοητευ-
τούν,  αλλά τους βοήθησε βήμα-βήμα 
να ανακαλύψουν ένα πλούτο στοιχείων 
που κρύβονταν πίσω από τις λέξεις και 
την ιδιαίτερη γραφή του Παπαδιαμάντη. 
Οι μαθητές ανταποκρίθηκαν με ενθου-
σιασμό, παρά την αρχικά επιθετική τους 
στάση, γιατί κατανόησαν ότι το ταξίδι θα 
είχε ενδιαφέρον.

 Η μάχη είχε κερδηθεί. Ο δρόμος για 
την αναζήτηση της γνώσης ήταν ανοι-
κτός.

Όταν ο Κώστας Παππής πρωτοεμ-
φανίστηκε στο χώρο της λογοτεχνίας, 
με τη συλλογή διηγημάτων «Οι ψυχές 
των τόπων-Οδοιπορικό σε μια άλλη 
Κορινθία», μας αποκάλυψε μια σπάνια 
και μοναδική ιδιότητα που τον χαρα-

κτηρίζει. Η ματιά του βλέπει μέσα 

και πίσω από τα προφανή, αυτά που τα 
δικά μας μάτια προσπερνούν συνήθως 
βιαστικά. Εκεί ανακαλύψαμε μαζί του 
τις μυστικές διαδρομές, που μισοχαμέ-
νες στο χρόνο, συνδέουν το παρόν που 
ζούμε με το παρελθόν των ανθρώπων 
που έζησαν αιώνες πριν, πατώντας στα 
ίδια χώματα και αντικρύζοντας το ίδιο 
ουρανό πάνωθέ τους.

Στην παρούσα συλλογή, των δέκα δι-
ηγημάτων που την απαρτίζουν, σκαλίζει 
ακόμη περισσότερο τα πράγματα και τα 
γεγονότα, αναζητώντας την πραγματι-
κή πηγή της ύπαρξής τους. Αναζητώ-
ντας τη μυστική αυτή ύλη που χτίζει το 
προσωπικό και κοινωνικό οικοδόμημα 
που χαρακτηρίζει την πορεία αλλά και 
τη θέση του καθενός μας στο χώρο.

Ο τίτλος της συλλογής ‘Φωταγω-
γός’, δηλαδή η οδός που οδηγεί 
στο Φως, προέκυψε από το πρώτο 
και μεγαλύτερο διήγημα της σειράς 
όπου περιγράφει τη αγωνιώδη πο-
ρεία του ήρωά του, στην αναζήτηση 
μια ζωής μακριά από τις προκαθορι-
σμένες συμβάσεις.  Μήπως ανάλογη 
αγωνιώδη πορεία δε χαρακτηρίζει 
τη ζωή πολλών από μας, στην προ-
σπάθεια μας να καταλάβουμε τον 
εαυτό μας και να βρούμε την πραγ-
ματική μας θέση στην κοινωνία;

Είναι φανερό ότι όλες οι ιστορίες 
της συλλογής απορρέουν από προ-
σωπικές εμπειρίες του συγγραφέα ή 
από πληροφορίες που συνέλεξε και 
ξεδιάλεξε, τους έδωσε υπόσταση και 
τις παρέδωσε στο χρόνο και τη μνή-
μη. 

Ένας σημαντικός ποδοσφαιρικός 
αγώνας και οι αντιδράσεις των συμμε-
τεχόντων, μία επιγραφή που ανακαλύ-
φθηκε τυχαία σε ένα νησί του Αιγαίου 
και μας γύρισε αιώνες πίσω, οι περιπέ-
τειες κάποιων φιλανθρώπων κυριών 
και η κατάληξη ενός εράνου αγάπης, 
αλλά και η βασανιστική πορεία μια ομά-
δας προσφύγων της Μικρασίας, που 
από νοικοκυραίοι κατάντησαν πένητες 
και αποδιοπομπαίοι, από την τοπική 
επαρχιακή κοινωνία.      

Η γλώσσα των κειμένων είναι πλού-
σια, χωρίς λεκτικές ακρότητες, στρωτή 
και διαβάζεται ευχάριστα.  

Θα σας γοητεύσει, θα σας συγκινή-
σει, θα σας διδάξει,  θα το βρείτε στα 
τοπικά βιβλιοπωλεία.

Σας το συνιστώ.

Ο  ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

Ο Κώστας Παππής γεννήθηκε στο Κιά-
το, όπου πέρασε τα παιδικά, εφηβικά και 
τα πρώτα νεανικά του χρόνια.

Σπούδασε στο Εθνικό Μετσόβιο 
Πολυτεχνείο (Σχολή Μηχανολόγων-
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών) και στο 
Polytechnic of Central London (Diploma  
in Management Studies). έκανε διδα-
κτορικό στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου.

Εργάστηκε, μεταξύ άλλων, ως καθη-
γητής στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας και 
στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά. Διετέλεσε 
πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Επι-
χειρησιακών Ερευνών και σήμερα είναι 
ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου 
Πειραιά. Έχει σημαντικό επιστημονικό, 
διδακτικό και ερευνητικό έργο, δημο-
σιευμένο στην Ελλάδα και σε διεθνείς 
εκδοτικούς οίκους, επιστημονικά περι-
οδικά και πρακτικά διεθνών συνεδρίων. 

Στο χώρο της λογοτεχνίας εμφανίστη-
κε το 2019 και αυτό είναι το τέταρτο βι-
βλίο του. Αρθρογραφεί στην εφημερίδα 
«Πολιτεία Σικυωνείων» και διατηρεί το 
blog costaspappis,blogspot.com.
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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 • 



Δίνουμε ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΛΥΣΗ με ΑΚΡΙΒΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μία συνάντηση μαζί μας είναι αρκετή για να καταλάβετε 
τη δύναμή μας και να δώσετε οριστική λύση στο 
πρόβλημά σας με την καινοτόμο ευρεσιτεχνία μας!

Έδρα: Συρακουσών 85, Λαμπρινή, 111 42 Αθήνα | τηλ.: 210 2510610 | email: subsystem1@hotmail.com
YΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | τηλ.: 6977 703883 | email: dimitris.katsikis7@gmail.com

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΟΝ Ο.Β.Ι.: 1007724

ΓΙΑΤΙ ΕΜΕΙΣ; 
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ 
SUBSYSTEM

ΑΛΛΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ/ 

ΤΡΟΠΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ

1

ΕΡΕΥΝΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ 
ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ

και ΣΕ ΜΕΓΑΛΑ ΒΑΘΗ 

(π.χ. 200-500-800 και πλέον μέτρα)

ΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ

2
ΥΠΟΔΕΙΞΗ ΣΗΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΒΑΘΟΥΣ 

ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ 
ΜΕ ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑ

ΟΧΙ

3
ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΛΕΚΑΝΗ ή 

ΟΧΙ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΑΥΤΗΣ
ΟΧΙ

4
ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ 

ΡΗΓΜΑΤΟΣ, ΥΨΟΣ και ΠΛΑΤΟΣ 
ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΕΝΕΡΓΟ ή ΟΧΙ

ΟΧΙ

5
ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΗΣ 

ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΕΝΔΟΧΩΡΑ
ΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ

6

ΕΡΕΥΝΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΝΕΡΟΥ 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΙΡΙΚΩΝ 
ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΕ ΑΜΕΣΟ ΧΡΟΝΟ

ΟΧΙ

7

ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ 
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ 

ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΕΥΡΎΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΓΙΑ ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ

ΟΧΙ

8

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗ 
ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ 

ΒΙΩΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ

ΟΧΙ

9
ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ 

ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ, ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΕΦΙΚΤΟ ΓΙΑ 
ΛΟΓΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΟΧΙ

10

ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΗΜΕΙΟΥ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ 
ΒΑΣΕΙ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ (π.χ. 
οικονομικών, χρονικών, 
προσβασιμότητας κ.ο.κ.)

ΟΧΙ

*Μερικές από τις παραπάνω έρευνες τυγχάνουν 0 έως 5% απόκλιση

ΤΡΙΑΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΘΕΤΙΚΑ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ SUB SYSTEM ME THN ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑ 
ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
Είναι η λύση στο πρόβλημα σας, 
έχει ή δεν έχει νερό

Δ Ι Ε Υ Κ Ρ Ι Ν Ι Σ Η :
ΚΑΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΜΕ ΡΑΒΔΟΣΚΟΠΙΑ 

ή ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 


