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2 Οκτωβρίου 1844: 
Η ανακήρυξη των πρώτων 
βουλευτών Κορινθίας

«Αι γενεαί πάσαι... 
Νικηταράς»

Νέα εποχή 
στην καθαριότητα
Πιλοτική εφαρμογή 
στο Μπολάτι

“Άσχηµα” τα νέα για 
τα δημοτικά τέλη

Τίμησαν τις Ακαδημίες 
του Πέλοπα για τις επιτυχίες 
τους σε πανελλήνιο επίπεδο

Επίσκεψη ΣΥΡΙΖΑ-
ΠΣ Κορινθίας στον 
Υπουργό Αγροτικής 
Ανάπτυξης

Ποιοι εξελέγησαν βουλευτές 
στους 11 δήµους του νοµού

Μια παράσταση του Γεωργίου Α. 
Χριστοδούλου, στο Ανοιχτό Θέατρο 
Πουλίτσας, την Κυριακή 4 Σεπτεµβρίου 2022

Εξασφάλισε και 500.000€ 
χρηµατοδότηση 
για Αγροτική οδοποιία

Οι δηµότες Ξυλοκάστρου-
Ευρωστίνης θα κληθούν να 
πληρώσουν αυξήσεις έως 65%

Διοργανώθηκε φιλικός αγώνας µε τις Ακαδηµίες 
του Ολυµπιακού Πειραιώς - Παρών ο δήµαρχος 
Σπύρος Σταµατόπουλος

Άποψη
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Δημοτικά τέλη με 
κοινωνικά κριτήρια;
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Δώρο απινιδωτές σε ΟΤΑ, 
φορείς και σωµατεία
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έστω και µία ζωή να σωθεί θα είναι έστω και µία ζωή να σωθεί θα είναι 
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“Η πρόληψη αποτελεί µέγιστη 
προτεραιότητα και εργαλείο για την 
αποφυγή ανεπιθύµητων συµβάντων, 
έστω και µία ζωή να σωθεί θα είναι 
εξαιρετικό” επισήµανε ο περιφερειάρχης
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Η σελίδα του Λέωντος...
Θ υμάστε που η πρωθυπουργάρα 

μας είχε βγει στο δρόμο, τις προ-
άλλες και συνάντησε εντελώς τυχαία 
μια άγνωστη κυρία που τον προσφώνη-
σε «τι γκόμενος είσαι εσύ παιδάκι μου». 
Θυμάστε που είχε πάει στη Θεσσαλία και 
συνάντησε έναν καουμπόη καβάλα σε 
ένα άλογο εντελώς τυχαία, που συμπω-
ματικά ήταν και οπαδός του. Ε, και στη 
Ν.Υ. που πήγε συνάντησε εντελώς τυχαία 
έναν ταξιτζή, που συμπωματικά επίσης 
ήταν και αυτός οπαδός του. Συμπωμα-
τικά δε και εντελώς τυχαία είχαν και τις 
κάμερες ανάμενες. 
Κρίμα που τότε στον Υμηττό που συνά-
ντησε τους εξωγήινους δεν είχε σκεφτεί 
να πάρει και τις κάμερες μαζί του και έτσι 
χάσαμε μια ιστορική συνάντηση. 
Κρίμα, κρίμα!!!

Ν έο εκλογικό νόμο απεργάζεται 
η κυβέρνηση, αλλά έχει μπλέξει 

στους υπολογισμούς. Παρακαλούνται οι 
αναποφάσιστοι να πάρουν θέση δημό-
σια, για να μπορέσει η κυβέρνηση να κα-
νονίσει τις αναγκαίες λεπτομέρειες ώστε 
να ξαναγίνει κυβέρνηση.  
Αν μας προκύψει καμιά ‘στενο-ευρεία’ 
(πληροφορίες στο  google) μην εκπλα-
γείτε!!!

Ο αγαπημένος της στήλης κος Άδω-
νις δήλωσε ότι θα βάλει πλαφόν 

(κάποια στιγμή) στην τιμή των καυσόξυ-
λων και του κάρβουνου για το μαγκάλι. 
Εντάξει κε Άδωνις το πιάσαμε το υπο-
νοούμενο. Καλοριφέρ και κλιματιστικά 
γυρίζουμε το διακόπτη στο OFF. Όσοι δε 
δεν έχετε ακόμη προμηθευτεί μαγκάλι, 
σπεύσατε πριν ακριβύνουν και αυτά. Και 
πριν αρχίσετε τη μουρμούρα, να ξέρετε 
ότι το φαΐ στην ‘τσερέπα’ και στη ‘φου-
φού’, ήταν πιο νόστιμο. 
Ευγνώμονες τρισμέγιστε!!!

Α υτές οι προανακριτικές της βουλής 
είναι τόσο έγκυρες και αποτελεσμα-

τικές, σαν να φτιάχναμε μια επιτροπή για 
επίλυση των ελληνοτουρκικών με πλειο-
ψηφία των Τούρκων. Το αποτέλεσμα φυ-
σικά δε θα το δεχόμαστε εμείς οι Έλληνες 
και θα φτιάχναμε μια άλλη επιτροπή με 
πλειοψηφία δική μας, που το αποτέλε-
σμα δε θα το δέχονταν οι Τούρκοι με τη 
σειρά τους.  Μετά θα κατηγορούσαμε ο 
ένας τον άλλο για μεροληψία και απόκρυ-
ψη στοιχείων και θα πορευόμαστε ικανο-
ποιημένοι ότι πράξαμε το καθήκον μας. 
Κι εμείς οι κοινοί θνητοί θα ψάχναμε να 
βρούμε ποιος έχει δίκιο. 
Χαιρετίσματα!!!

Α ύξηση μισθών κ συντάξεων (6%) – 
Πληθωρισμός (12%), σημειώσατε 2.

Νικάμε (εμείς οι πληθωρικοί)!!!! 

Χ ίλια Πεντακόσια(1.500) άτομα 
προσπάθησαν να περάσουν τον 

Έβρο κάποια μέρα, δήλωσε ο αρμόδιος 
υπουργός. Αλήθεια αφού δεν κατάφεραν 
να περάσουν, πως άραγε τους μέτρησαν. 

Να φανταστώ ότι έφτανε ένας-ένας στα 
σύνορα, έλεγε «παρακαλώ να περάσω;». 
Του απαντούσαν βέβαια αρνητικά και κα-
λούσαν τον επόμενο. 
Έτσι  μάλιστα, μπορούμε να μετρήσουμε 
με ακρίβεια!!!

Π αλιά βρίζαμε τους συνδικαλιστές 
της ΔΕΗ που κατέβαζαν τους δια-

κόπτες του ρεύματος. Τώρα θα τους κα-
τεβάζουμε μόνοι μας, για οικονομία και 
θα βρίζουμε τον εαυτό μας. 
Είναι μια πρόοδος!!!

Μ ακροσκελέστατες  και Αργοσυρ-
τότατες οι συζητήσεις στην ΕΕ για 

τον έλεγχο της τιμής του αερίου και της 
ενέργειας γενικά. Μέχρι να πάρουν τελι-
κά κάποια απόφαση ή θα έχει τελειώσει 
ο πόλεμος στην Ουκρανία, ή τα εγγόνια 
μας θα έχουν προσαρμοστεί στις νέες 
συνθήκες για να μην πεθάνουν(βλπ. 
Πέτσας) ή θα έχουμε ανακαλύψει νέο 
καύσιμο.
Αισιοδοξείτε!!!

Σ υμμορία εξορκιστών δρούσε στη 
Βόρειο Ελλάδα και μάλιστα με  συ-

νεχώς αυξανόμενο πελατολόγιο. Όπως 
φαίνεται ο μεσαίωνας έχει βαθιές ρίζες 
στην κοινωνία μας. Το ενδιαφέρον είναι 
ότι συνήθως αυτοί που τρέχουν στους 
εξορκιστές, στις μάγισσες και στις χαρ-
τορίχτρες, είναι και το κοινό που φο-
βάται μην αλλοιωθεί το DNA μας από 
τους πρόσφυγες και χάσουμε αυτά τα 
εξαίρετα δείγματα ‘ελληνοχριστιανικού’ 
πολιτισμού. 
Παλιά τουλάχιστον τους ανίατους 
τους καίγανε για ριζική θεραπεία, ενώ 
τώρα…..!!!

Π ες τα Χρυσόστομε.
«Δεν κάθεται μία γυναίκα να βια-

στεί χωρίς να το θέλει», αποφάνθηκε ο 
Μητροπολίτης Δωδώνης Χρυσόστομος.
Και είχα βάλει στο μάτι από καιρό μια γει-
τόνισσά αλλά συγκρατιόμουνα. 
Τώρα με τη σύμφωνο  και ιερά γνώμη της 
εκκλησίας, μπορώ να προχωρήσω χωρίς 
ενοχές!!!

Ο ι Βρετανοί μας μήνυσαν ότι αν δη-
λώσουμε ότι τα κλεμμένα μάρμαρα 

(περί των τα Ελγινείων ομιλώ) είναι νόμι-
μα δικά τους, τότε θα μας καλέσουν σε 
τσάι  και θα μας δώσουν τιμητική θέση 
στο μνημόσυνο της Ελισσάβετ (τα συλλυ-
πητήρια μου επί τη ευκαιρία στους Βρε-
τανούς). Και μη βιαστείτε να σκεφτείτε 
«σιγά μην τους τα χαρίσουμε κιόλας», 
γιατί κάτι ανάλογο κάναμε με κάτι κυκλα-
δικά ειδώλια που ήταν επίσης κλεμμένα 
από ιδιώτη στην Αμερική. Η αλήθεια εί-
ναι ότι οι Αμερικάνοι είναι πιο σύμμαχοι 
από τους Εγγλέζους και από κυκλαδίτικά 
είναι γεμάτος ο τόπος. 
Στους φίλους άλλωστε μπορούμε να κά-
νουμε κάνα δωράκι πότε-πότε!!!

Λ.Σ. (28/09/2022)

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

Η ΤΙΜΗ ΤΙΜΗ ΔΕΝ ΕΧΕΙ….

Τ ο ρεύμα παράγεται κυρίως από τα 
εξής υλικά:

• Νερό, για υδροηλεκτρικά,
• Ήλιος, για φωτοβολταϊκά,
• Αέρας, για ανεμογεννήτριες,
• Βιομάζα (απορρίμματα), για καύση,
• Λιγνίτης, για θερμοηλεκτρικά και 

βεβαίως
• Πετρέλαιο,
• Φυσικό αέριο.

Απ’ όσο γνωρίζουμε ούτε το νερό των πο-
ταμών ακρίβυνε, ούτε ο αέρας ανατίμησε 
τις ριπές του, ούτε ο ήλιος επιβάρυνε τις 
ηλιαχτίδες του, ο μαύρος ο λιγνίτης κάθε-
ται στα ενδότερα και περιμένει υπομονε-
τικά, ούτε τα σκουπίδια αναβαθμίστηκαν, 

το δε πετρέλαιο είναι αλήθεια ότι αυξή-
θηκε για κάποιο διάστημα αλλά ήδη επα-
νήλθε. Μόνο το αέριο πήρε την ανηφόρα 
και αυξήθηκε 4-5 φορές, αλλά με αέριο 
παράγουμε μόνο το 40% του ρεύματος. 
Κάνοντας έναν πρόχειρο υπολογισμό 
καταλήγω ότι, βάσει των αυξήσεων που 
γνωρίζουμε, το ρεύμα θα έπρεπε να αυ-
ξηθεί περίπου 2,5 φορές (το πολύ). 
Μήπως μπορεί να μου πει κανείς γιατί 
αυξήθηκε εννέα (9) φορές (προ επιδοτή-
σεων).
Εγώ κάνω λάθος στους υπολογισμούς 
(μπακαλίστικος εντάξει) ή κάποιοι μας μα-
δάνε με την ευχή της κυβέρνησης.
Εσείς τι λέτε???



Γ. Ψυχογιός: Νέα παρέμβαση στη Βουλή για τα παιδιά 
που μένουν εκτός σταθμών και ΚΔΑΠ και στην Κορινθία
Με πρωτοβουλία των αρμόδιων τομεαρχών και 55 

βουλευτών/τριών του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ μεταξύ των οποίων 
και ο Γ. Ψυχογιός, βουλευτής Κορινθίας του ΣΥΡΙΖΑ-
ΠΣ, φέρνουν στη Βουλή με ερώτηση στους Υπουρ-
γούς Εργασίας και Κοιν. Υποθέσεων, Εσωτερικών και 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων το παραπάνω θέμα.

Η ΕΕΤΑΑ, προσπαθώντας να κατευνάσει την οργή 
και αναστάτωση των γονιών και των 84.200 παιδιών 
με πλήρεις φακέλους (πολλοί με μεγάλο αριθμό μορί-
ων επειδή ανήκουν σε περισσότερες της μιας ειδικές 
κατηγορίες, μονογονείς, άνεργοι, πολύτεκνοι, τρίτε-
κνοι κ.λπ) που έμειναν εκτός ΚΔΑΠ, καθώς και των 
δήμων και των δομών, στο Δελτίο της για τα αποτελέ-
σματα του φετινού προγράμματος voucher για βρεφο-
νηπιακούς σταθμούς, ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠΑμεΑ, ανέφε-
ρε ασαφώς ότι με ενίσχυση από τους π/υ των τριών 
υπουργείων θα δοθούν 10.500 επιπλέον vouchers για 
ΚΔΑΠ (αντί για 49.500 που ανέφερε το Δελτίο θα φθά-
σουν 60.000).

Η κα Μιχαηλίδου δηλώνει ψευδώς ότι δόθηκαν 
φέτος για ΚΔΑΠ 60.000 vouchers, όσα και πέρυσι 
(που είχαν μείνει εκτός «μόνον» 53.000 παιδιά). Θρι-
αμβολογεί μάλιστα διότι φέτος ικανοποιήθηκαν με 
vouchers για βρεφονηπιακούς και ΚΔΑΠΑμεΑ όλα 

τα παιδιά. Η ίδια όμως έχει ομολογήσει on camera 
ότι από τα 53.700 vouchers για βρεφικούς σταθμούς 
σχεδόν τα μισά είναι χωρίς αντίκρισμα διότι δεν υπάρ-
χουν αντίστοιχες θέσεις. Tο ίδιο συμβαίνει με τα 9.000 
vouchers για ΚΔΑΠΑμεΑ, που δόθηκαν ενώ οι διαθέ-
σιμες θέσεις είναι μόνον 4.500, όσες παραδόθηκαν το 
2019 από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Επομένως, από τον προϋπολογισμό του ενιαί-
ου προγράμματος για Βρεφονηπιακούς, ΚΔΑΠ και 
ΚΔΑΠΑμεΑ θα περισσέψουν μεγάλα κονδύλια. Εν 
τω μεταξύ, οι γονείς, σε απόγνωση, επειδή χωρίς το 
δωρεάν voucher είναι αδύνατον να εξασφαλίσουν 
στα παιδιά τους εξωσχολικές παιδαγωγικές ασχολίες, 
προσπαθούν ει μάτην να μάθουν εάν όντως και πότε 
θα δοθούν τα 10.500 επιπλέον vouchers που ανέφερε 

η ΕΕΤΑΑ και αν τους περιλαμβάνουν.
Οι 58 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ζητούν να σταματή-

σει αυτός ο αναίσχυντος εμπαιγμός και ερωτούν τους 
τρεις συναρμόδιους υπουργούς:
1. Αν θα δώσουν άμεσα vouchers για ΚΔΑΠ σε όλα τα 

84.200 παιδιά που έχουν μείνει φέτος εκτός, ώστε 
να εγγραφούν σε δομές με το ξεκίνημα της σχολι-
κής χρονιάς

2. Αν θα χρησιμοποιήσουν προς τούτο τον π/υ του 
ενιαίου προγράμματος που δεν θα απορροφηθεί 
λόγω έλλειψης θέσεων σε βρεφικούς σταθμούς και 
ΚΔΑΠΑμεΑ, προσθέτοντας και πόρους από τους 
τακτικούς προϋπολογισμούς των Υπουργείων τους 
όπως ανέφερε το Δελτίο Τύπου της ΕΕΤΑΑ.
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• Ανδρικά
• Είδη Θαλάσσης
• Αξεσουάρ Κινητών
• Τεχνολογία
• Σχολικά
• Παιχνίδια
• Είδη πάρτυ
• Περιποίηση 

Σώματος - 
Προσώπου

• Διακοσμητικά 

• Είδη Μπάνιου
• Φωτιστικά
• Συσκευασία
• Auto & Moto
• Άνθη - Φυτά
• Είδη σπιτιού
• Εργαλεία
• Ψάρεμα
• Είδη Κουζίνας
• Ποδήλατα
• Pet Shop

Μεγάλη ποικιλία από: 

Νοσοκομείο Κορίνθου: 
Δωρεά αναπηρικών 
αμαξιδίων από το 
Σωματείο ΑμεΑ 

Ν.Κορινθίας

Πάντα κοντά στις ανάγκες του Νοσοκομείου της 
Κορίνθου το Σωματείο ΑμεΑ Νομού Κορινθίας.
Για μια ακόμα φορά ο πρόεδρος Βασίλης Σπανός 
βρέθηκε εκεί, την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 
και παρέδωσε στον Πρόεδρο των εργαζομένων 
και στον Διοικητή αναπηρικά αμαξίδια.

Τα αμαξίδια αγοράστηκαν με τα έξοδα της δρά-
σης που πραγματοποιεί το σωματείο "καπάκι-κα-
ρότσι", δηλαδή με την ανακύκλωση καπακίων 
από συσκευασίες. Το Σωματείο ενημερώθηκε 
για τις ελλείψεις της Ορθοπαιδικής Κλινικής και 
αμέσως προσφέρθηκε για την δωρεά.  Επιπλέον, 
αγοράστηκε ένα ολοκαίνουριο αμαξίδιο εις μνή-
μην του μέλους του ΔΣ Σπύρου Παπαϊωάννου, 
που έφυγε πρόωρα από τη ζωή στα 45 του χρόνια.

Ο διοικητής του Νοσοκομείου κ. Γρηγόρης 
Καρπούζης αποδέχθηκε συγκινημένος την προ-
σφορά.
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1ο Εργαστηριακό Κέντρο Κιάτου: Αντιμετωπίζοντας το φαινόμενο 
της Μαθητικής Διαρροής: το παράδειγμα της Πορτογαλίας

Το 1ο Εργαστηριακό Κέντρο Κιάτου, πραγματοποί-
ησε πρόγραμμα κινητικότητας εκπαιδευτικών, στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+, 
Βασική Δράση 1 (ΚΑ1): Μαθησιακή Κινητικότητα 
Ατόμων, από τις 15-8-2022 έως τις 27-8-2022 στην 
Πορτογαλία. 

Η κινητικότητα των επτά εκπαιδευτικών μας 
εδράστηκε στο εγκεκριμένο Σχέδιο με κωδικό 
2021-1-EL01-KA122-VET-000030831 και τίτλο: 
"Αντιμετωπίζοντας το φαινόμενο της Μαθητικής Δι-
αρροής: το παράδειγμα της Πορτογαλίας (Confronting 
the phenomenon of school dropout: the example of 
Portugal)" και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπα-
ϊκή Ένωση και το Ι.Κ.Υ..  

Το πρόγραμμα έχει στόχο την  επιμόρφωση των 
εκπαιδευτικών του σχολείου μας, ώστε να εμπλουτί-
σουν τις ήδη υπάρχουσες γνώσεις,  εμπειρίες, δεξι-
ότητες και την εμβάθυνση στο φαινόμενο της μαθη-
τικής διαρροής, ανάλυση των αιτιών και των τρόπων 
αντιμετώπισής της, ώστε να κατανοήσουμε τον ρόλο 
του σχολείου και των εκπαιδευτικών, στην επίλυση 
του προβλήματος. 

Κατά τη διάρκεια της κινητικότητας στη Πορτογα-
λία πραγματοποιήθηκαν εκπαιδευτικά σεμινάρια, 
εκπαιδευτικές και πολιτιστικές επισκέψεις. Οι κύριες 
θεματικές ενότητες των επιμορφώσεων ήταν οι ακό-
λουθες: 
• Πρόληψη της μαθητικής διαρροή
• Βασικά στοιχεία προγραμμάτων πρόληψης της 

εγκατάλειψης 
• Αποτροπή εγκατάλειψης 
• Προγράμματα παρέμβασης 
• Παραδείγματα αποτελεσματικών παρεμβάσεων 
• Παρουσίαση παραδειγμάτων «Προγραμμάτων 

Παρέμβασης»
• Ασφαλή περιβάλλοντα μάθησης 
• Συνεργασία σχολείου-κοινότητας 
• Ευκαιρίες μετά το σχολείο 
• Εναλλακτική εκπαίδευση, κ.α.

Το άλλο σκέλος της κινητικότητας αφορούσε το 
πολιτιστικό κομμάτι. Έτσι, κατά τη διάρκεια της επί-
σκεψης μας στην Πορτογαλία, είχαμε την ευκαιρία να 
γνωρίσουμε την πολιτιστική κληρονομιά της χώρας.

(...)

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης μας στην Πορτο-
γαλία, οι εκπαιδευτικοί ανέπτυξαν ποικίλες κοινω-
νικές δεξιότητες και πιστεύουμε πως η συνάντηση 
αυτή αποτέλεσε σπουδαίο ερέθισμα για την περαι-
τέρω εξέλιξη και πρόοδό τους. Παράλληλα ήρθαν 
σε επαφή με τον πορτογαλικό τρόπο ζωής και κουλ-
τούρα. Οι εκπαιδευτικοί, απέκτησαν και ανέπτυξαν 
γλωσσικές δεξιότητες στην Αγγλική και εν μέρει στην 
Πορτογαλική γλώσσα και τους δόθηκε η δυνατότητα 
να εξασκήσουν την ορολογία στα Αγγλικά, που είναι 

πολύ σημαντικό για την εργασία σε ένα Ευρωπαϊκό 
περιβάλλον. Ήρθαν σε επαφή με τον πολιτισμό και 
την κουλτούρα μιας άλλης ευρωπαϊκής χώρας. Οι 
συμμετέχοντες επέστρεψαν στη χώρα τους με δι-
άθεση να λειτουργήσουν ως πολλαπλασιαστές της 
εμπειρίας τους και των γνώσεων που απεκόμισαν 
καθώς και με ιδέες, καλές πρακτικές και εικόνες που 
θα μπορούσαν να προσφέρουν στην ποιότητα ζωής 
του τόπου μας. 

Επομένως, η υλοποίηση της εκπαιδευτικής κινη-
τικότητας του Erasmus+ στη Πορτογαλία, στέφθηκε 
με επιτυχία δίνοντας Ευρωπαϊκό προσανατολισμό 
στον χαρακτήρα του σχολείου, δημιουργώντας ένα 
δίκτυο συνεργασίας με εκπαιδευτικούς φορείς και 
επιχειρήσεις στην Ευρώπη και θέτοντας τις βάσεις 
για μελλοντικές συνεργασίες. Η άριστη βαθμολογία 
που έλαβε το πρόγραμμα κατά την αξιολόγηση του 
από τους συμμετέχοντες, μας δείχνει το δρόμο που 
οφείλουμε να ακολουθήσουμε.

Ο Διευθυντής του 1ου Ε.Κ. Κιάτου
Παλαιολόγος Δούρος
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«Κατόπιν ενεργειών µου»

Γράφει ο Χαράλαµπος Κασίµης*

Τον τελευταίο καιρό, σε μια σειρά δη-
μοσιευμάτων στον τοπικό τύπο, ανακοι-
νώνονται διάφορα έργα στο νομό, των 
οποίων η προκήρυξη, ένταξη ή υλοποίηση 
διεκδικείται, είτε από τους κυβερνητικούς 
βουλευτές, είτε, από διάφορα «εξαπτέρυ-
γα», στο όνομά τους. Αναπόφευκτα στο 
μυαλό πολλών συμπολιτών μας έρχονται 
εικόνες «Μαυρογιαλούρου» και λογικής 
«κατόπιν ενεργειών μου». Οι εικόνες αυ-
τές -παρά την επίφαση «επιτελικότητας» 
και «εκσυγχρονισμού», που επικαλούνται 
οι κυβερνώντες- αποκαλύπτουν τις βα-
θιές ρίζες του πελατειακού πολιτικού μας 
συστήματος, και ταυτόχρονα του «λαϊ-
κισμού», που υποκριτικά καταδικάζουν, 
αλλά τον υπηρετούν, ενάντια στην θεσμική 
λειτουργία της διοίκησης και των εφαρμο-
στέων πολιτικών.
Παράδειγμα πρώτο.

Κυβερνητικοί βουλευτές και άλλοι τοπι-
κοί παράγοντες διεκδίκησαν για τον εαυτό 
τους την κατασκευή του θεάτρου του Χι-
λιομοδίου. Παρέλασαν τόσο στις παρα-
στάσεις, όσο και στα τοπικά πρωτοσέλιδα, 
διεκδικώντας για τον εαυτό τους την υλο-
ποίηση του έργου. 

Ποια είναι όμως η πραγματικότητα;
Το θέατρο κατασκευάστηκε μέσα από το 

πρόγραμμα CLLD/LEADER της Αναπτυ-
ξιακής Βόρειας Πελοποννήσου και την 
Υποδράση 19.2.4.5 που χρηματοδοτεί-
ται από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
& Τροφίμων, με ευρωπαϊκούς πόρους, 
για την στήριξη έργων που συνδέονται με 
τον πολιτισμό, και τη διατήρηση, αποκατά-
σταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής και 
φυσικής κληρονομιάς των χωριών, των 
αγροτικών τοπίων και των τόπων με υψη-
λή φυσική αξία.

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδια-
φέροντος ανακοινώθηκε στις 12-4-
2018 (με καταληκτική ημερομηνία 22-
10-2018) στην οποία ο δήμος Κορινθίων 
υπέβαλε αίτηση στήριξης στις 21-10-
2018 με κωδ. ΟΠΣΑΑ0011349242. 

Το έργο («Κατασκευή ανοιχτού Δημο-
τικού Θεάτρου Χιλιομοδίου») είχε προϋ-
πολογισμό 440.000 ευρώ (με Δημόσια 
Δαπάνη 352.000 ευρώ) και έτυχε θετι-
κής αξιολόγησης με την αριθμ. 2/2019 
απόφαση ΕΔΠ (στα μέσα του 2019) 

και οριστική απόφαση ένταξης στις 
30/12/2019 (ΕΥΕ Περιφέρειας).  

Από εκεί και πέρα, εννοείται ότι το έργο 
δημοπρατήθηκε και εκτελέστηκε από τον 
δήμο Κορινθίων και τις Τεχνικές του Υπη-
ρεσίες. 

Πού εμπλέκονται, λοιπόν, οι κυβερνητι-
κοί βουλευτές στις διαδικασίες που ξεκί-
νησαν επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, δρομο-
λογήθηκαν από την Αναπτυξιακή Βόρειας 
Πελοποννήσου στα πλαίσια της πρόσκλη-
σης CLLD/LEADER και εκτελέστηκαν από 
τον Δήμο Κορινθίων στη βάση θεσμικού 
πλαισίου και ευρωπαϊκής χρηματοδότη-
σης;

Ποιό είναι, λοιπόν, το «κατόπιν ενεργει-
ών μου»; Εννοούν ότι «παρενέβησαν» σε 
κάποιο στάδιο αυτής της διαδικασίας; Εάν 
ναι, με ποια θεσμική ιδιότητα άραγε; 
Παράδειγμα δεύτερο.

Ανακοινώθηκε πρόσφατα η ένταξη 16 
έργων αγροτικής οδοποιίας στο νομό 
Κορινθίας, ευρωπαϊκής χρηματοδότησης, 
στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτι-
κής Ανάπτυξης. Και πάλι διαβάσαμε ότι 
οφείλουμε πολλά στους κυβερνητικούς 
μας βουλευτές, για την ένταξη αυτών των 
έργων. 

Εκπρόσωποι, μάλιστα, της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης τους ευχαριστούν δημό-
σια, αγνοώντας ή αδιαφορώντας για την 
λειτουργία των θεσμών διαχείρισης των 
ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Και πάλι 
διαπιστώνεται μια παραποίηση της πραγ-
ματικότητας και της θεσμικής λειτουργίας 
των υπηρεσιών διαχείρισης των ευρωπα-
ϊκών προγραμμάτων.

Συγκεκριμένα:
Τον Δεκέμβριο του 2021 εκδόθηκε με 

αριθμ. 5474/23-12-2021 η πρόσκληση 
της Δράσης 4.3.4: «Βελτίωση πρόσβασης 
σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμε-
ταλλεύσεις» του Προγράμματος Αγροτι-
κής Ανάπτυξης 2014-2020 με αποκλει-
στικά ευρωπαϊκή χρηματοδότηση.

Μετά την αξιολόγηση των αιτήσεων 
στήριξης για την υλοποίηση αυτών των 
έργων, στις 24/8/2022 ανακοινώθηκε 
ο προσωρινός πίνακας αποτελεσμάτων, 
στον οποίο ανακοινώνεται η επιλεξιμό-
τητα και η σχετική βαθμολογία τόσο των 
εγκριθέντων όσο και των απορριφθέντων 
αιτήσεων*.

Και εδώ το ερώτημα είναι, πού «παρε-
νέβησαν» οι κυβερνητικοί μας βουλευτές; 
Στην αλλαγή της βαθμολογίας, στην αλ-
λαγή της επιλεξιμότητας, στην επιτάχυνση 
των διαδικασιών, υποκαθιστώντας τους 
άμεσα δικαιούχους δήμους; 

Αντίστοιχες «διεκδικήσεις» έχουμε ζή-
σει και σε άλλες περιπτώσεις, όπως το 
Φράγμα του Ασωπού, η διάσωση και πρό-
οδος του οποίου είναι γνωστό σε όλους 

πλέον ότι οφείλονται στην κυβέρνηση ΣΥ-
ΡΙΖΑ, ενώ, αντίθετα, τόσο η προηγούμενη, 
όσο και η σημερινή καθυστέρηση αποτελεί 
«έργο» των κυβερνήσεων της ΝΔ. 

Όλα τα παραπάνω έχουν ιδιαίτερη ση-
μασία για δύο λόγους: 

αφενός, γιατί τέτοιες πολιτικές συμπε-
ριφορές παραπληροφορούν και παρα-
πλανούν την κοινή γνώμη, αλλοιώνοντας 
την πραγματικότητα, 

αφετέρου γιατί επί της ουσίας υπονο-
μεύουν την λειτουργία των θεσμών, είτε 
πρόκειται για την δημόσια διοίκηση, είτε 
για την τοπική αυτοδιοίκηση, είτε για άλ-
λους φορείς, όπως οι αναπτυξιακές εται-
ρείες.

Με άλλα λόγια, δεν τιμούν την δημο-
κρατία και τους πολίτες. 

Ας αφήσουν, λοιπόν, τους θεσμούς 
και την διοίκηση ελεύθερους από τον μι-
κροπολιτικό εναγκαλισμό τους, ώστε να 
λειτουργήσουν χωρίς παρεμβάσεις, προ-
κειμένου να αναβαθμιστεί ο ρόλος και η 
αποτελεσματικότητά τους, προς όφελος 
της κοινωνίας.

Γιατί η μόνη βιώσιμη πολιτική επιλογή 
για το μέλλον είναι η αλήθεια. Οτιδήποτε 
άλλο -ο λαϊκισμός, η στενή κομματική θε-
ώρηση, η αλαζονεία- έχουν αποτύχει και 
συνεχίζουν να αποτυγχάνουν καθημερινά, 
με δραματικά αποτελέσματα για τον τόπο. 

Όσοι επιμένουν να μην το βλέπουν, 
μάλλον θα βρεθούν προ δυσάρεστων εκ-
πλήξεων.

...................
�� Με μια προσεκτική ανάγνωση των εγκριθέ-

ντων και μη εγκριθέντων έργων παρατηρεί 
κανείς ότι η βαθμολογία τους  διαφοροποι-
είται σημαντικά. Το γεγονός αυτό δηλώνει 
είτε την διαφορετική πληρότητα και ποιότητα 
των αιτήσεων στήριξης από κάθε δήμο, είτε 
τα προβλήματα επιλεξιμότητας που μπορεί να 
είχε κάθε αίτηση, με δεδομένο ότι η δράση 
αυτή αφορά αποκλειστικά στη «Βελτίωση 
πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτρο-
φικές εκμεταλλεύσεις». Γι’ αυτό εξ’ άλλου, 
194 αιτήσεις στήριξης είχαν θετική έκβαση 
και άλλες 100 απορρίφθηκαν (μεταξύ των 
οποίων και 3 από τον νομό Κορινθίας). 

* Ο κ. Xaρ. Κασίμης είναι Καθηγητής 
Αγροτικής Οικονομίας και Αγροτικής 

Ανάπτυξης στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών, πρώην Γενικός Γραμματέας 

Αγροτικής Πολιτικής

 Προεκλογικά άγχη στην εποχή της απλής αναλογικής. 
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Επίσκεψη αντιπροσωπείας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ 
Κορινθίας στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης
Σε συνέχεια των παρεμβάσεων και δράσεων μας 

εντός και εκτός Βουλής, αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙ-
ΖΑ-Π.Σ. Κορινθίας αποτελούμενη από τον βουλευ-
τή Κορινθίας, κ. Γ. Ψυχογιό, τον πρώην Γ.Γ. Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Χ. Κασίμη και τον πρώην 
Πρόεδρο του ΕΛΓΑ και Συντονιστή του Τμήματος Αγρο-
τικής Πολιτικής, κ. Φ. Κουρεμπέ, συναντήθηκε την Πέ-
μπτη 22 Σεπτεμβρίου, μετά από αίτημα που είχε υπο-
βληθεί, με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων, κ. Γ. Γεωργαντά. Σκοπός της συνάντησης 
ήταν να τεθεί απευθείας η ανάγκη άμεσης και γενναίας 
στήριξης των παραγωγών της Κορινθίας από τις πολύ 
σοβαρές ζημιές στις καλλιέργειες του Νομού.

Η αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ παρουσίασε συγκε-
κριμένες προτάσεις για την αντιμετώπιση της τραγικής 
κατάστασης, που θέτει θέμα επιβίωσης των παραγω-
γών και των οικογενειών τους, αλλά και ολόκληρης της 
οικονομικής αλυσίδας του Νομού. Πιο ειδικά ζήτησε 
από τον Υπουργό:
• Ανταπόκριση του ΕΛΓΑ με ταχύτητα και δίκαιες απο-

ζημιώσεις με την πρόσληψη του αναγκαίου αριθ-
μού εκτιμητών, για να ολοκληρωθούν άμεσα οι δια-
δικασίες υποβολής αιτήσεων και πορισμάτων.

• Άμεσες προκαταβολές στους πληγέντες παραγω-
γούς, για να καλύψουν βασικά έξοδα διαβίωσής τους.

• Ένταξη και χρηματοδότηση των ζημιών που δεν 
καλύπτονται από τον υπάρχοντα κανονισμό του ΕΛΓΑ 
μέσω των ενισχύσεων deminimis και αυτών του Τα-
μείου Αρωγής.

• Αναθεώρηση του κανονισμού του ΕΛΓΑ προκει-
μένου να καλύπτει και αίτια λόγω κλιματικής αλλαγής 
και ολοκλήρωση της μελέτης διαχείρισης κινδύνων.

• Αποζημίωση των πληγέντων παραγωγών από τον 
προανθικό παγετό του 2021, ώστε  η Κορινθία να 
μην μείνει τελικά εκτός στήριξης, που δόθηκε ήδη σε 
άλλους Νομούς.

• Επιτάχυνση και ολοκλήρωση του Φράγματος 
Ασωπού, που είχε ξεκολλήσει και εξασφαλίσει συ-
μπληρωματική χρηματοδότηση  η κυβέρνηση του 
ΣΥΡΙΖΑ. Υιοθέτηση μεταβατικής λύσης για την άρ-
δευση, μετά την ολοκλήρωση του φράγματος, με τον 
εκσυγχρονισμό του δικτύου του  ΑΟΣΑΚ, μέχρι 
την παράδοση του αρδευτικού δικτύου.

•  Υλοποίηση στην πράξη του προγράμματος ανα-
διαρθρώσεων καλλιεργειών, είναι νευραλγικής 
σημασίας για την ελληνική γεωργία, εξασφαλίζοντας 
όλες τις αναγκαίες προϋποθέσεις όπως:  Αύξηση του 
προϋπολογισμού ανά συλλογικό φορέα, αύξηση 
του ποσοστού επιχορήγησης, αλλά και χρηματο-
δότηση της ιδίας συμμετοχής, μέσω χρηματοδο-

τικών εργαλείων, όπως αυτό του Ταμείου Εγγυήσεων 
το οποίο έχει δημιουργηθεί το 2019 και έχει μείνει 
ανενεργό από την κυβέρνηση της ΝΔ.
Ο αρμόδιος Υπουργός και ο Πρόεδρος του ΕΛΓΑ που 

συμμετείχε τηλεφωνικά στη συνάντηση, δεσμεύτηκαν 
ότι θα προχωρήσουν το συντομότερο στις εκτιμήσεις 
και τις προκαταβολές. Σε ό,τι αφορά στις αποζημιώσεις 
των πληγέντων από τα μη καλυπτόμενα  από τον 
ΕΛΓΑ αίτια (ξηρασία, σταφίδα στα αλώνια) δεσμεύτη-
καν να μας απαντήσουν στο τέλος Οκτωβρίου, σε ποια 
χρηματοδοτικά εργαλεία θα τα εντάξει (π.χ. ενισχύσεων 
deminimis κλπ).  Επίσης, δεσμεύτηκαν ότι οι αποζη-
μιώσεις από τον προανθικό παγετό του 2021 θα κα-
ταβληθούν εντός του Οκτωβρίου στους δικαιούχους 
παραγωγούς του Νομού. Τέλος, αναγνώρισαν την 
αναγκαιότητα αναθεώρησης του Κανονισμού του 
ΕΛΓΑ που είχε ξεκινήσει επί ΣΥΡΙΖΑ σημειώνοντας ότι 
σύντομα θα γίνουν οι σχετικές ανακοινώσεις. 
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Always the sun
Παραλία Βραχατίου
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40 αυτόματους απινιδωτές διέθεσε σε ΟΤΑ, 
φορείς και σωματεία η Περιφέρεια Πελοποννήσου

Συνολικά 40 αυτόματους εξωτερικούς απινιδωτές 
(AED) παρέδωσε η Περιφέρεια Πελοποννήσου σή-
μερα Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου σε εκπροσώπους πρω-
τοβάθμιων ΟΤΑ, φορέων, αθλητικών σωματείων και 
αστυνομικών διευθύνσεων από τις 5 Περιφερειακές 
Ενότητες.

Οπως σημείωσε σχετικά ο περιφερειάρχης Πα-
ναγιώτης Νίκας, παρουσία των αντιπεριφερειαρχών 
Υγείας Αγγελου Χρονά και Πρόνοιας και Αλληλεγγύης 
Τάσου Γκιολή, η κίνηση αυτή της Περιφέρειας γίνεται 
στο πλαίσιο της πρόληψης και αντιμετώπισης εκτά-
κτων περιστατικών δημόσιας υγείας.

“Η πρόληψη αποτελεί μέγιστη προτεραιότητα και 
εργαλείο για την αποφυγή ανεπιθύμητων συμβάντων, 
έστω και μία ζωή να σωθεί θα είναι εξαιρετικό” επι-
σήμανε ο περιφερειάρχης, προσθέτοντας ότι τους 
απινιδωτές -οι 6 από τους οποίους θα εγκατασταθούν 
στα διοικητήρια των 5 Π.Ε. και στα γραφεία της έδρας- 
θα χειρίζονται συγκεκριμένα πιστοποιημένα άτομα τα 
ονόματα των οποίων θα είναι αναρτημένα στους εν 
λόγω χώρους.

Παράλληλα, ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Π. 
Νίκας, εξήρε το έργο που -παρά την ελλιπή της στε-
λέχωση, όπως είπε- επιτελεί με συνέπεια και ζήλο σε 
καθημερινή βάση η Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγεί-
ας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας, ενώ 
ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη σημαντική δουλειά 
την οποία προσφέρουν οι αντιπεριφερειάρχες Υγείας 
Αγγ. Χρονάς και Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Τ. Γκιο-
λής, τους οποίους και ευχαρίστησε.

 
ΔΡΑΣΕΙΣ

Συνεχίζοντας, ο περιφερειάρχης εξέφρασε προβλη-
ματισμό για την γενικότερη κατάσταση ως προς τον 

τομέα της πρόνοιας στη χώρας μας, τονίζοντας ότι η 
Περιφέρεια Πελοποννήσου έχει αποδυθεί σε προσπά-
θεια για να ανταποκριθεί σε ζητήματα που αφορούν 
τους ρομά, τα αμεα, τα άτομα με χρόνιες νόσους, ενώ 
παράλληλα επισήμανε τα προγράμματα προληπτικής 
ιατρικής που εφαρμόζει ζητώντας και τη συνεργασία 
των δήμων:

“Σχεδιάζουμε σχετικά προγράμματα, οι δήμοι να κά-
νουν προτάσεις ώστε να διαμορφώσουμε την εικόνα 
των αναγκών και να προωθήσουμε τις προληπτικές 
δράσεις ανά δήμο” δήλωσε ο περιφερειάρχης, ανα-
φερόμενος και στην σημαντική οικονομική ενίσχυση 
που έχει λάβει από την Περιφέρεια το εθνικό σύστημα 
υγείας -με τη διάθεση πιστώσεων για εξοπλισμό αλλά 
και κτηριακή αναβάθμιση των νοσοκομείων και των 
κέντρων υγείας, όπως και για την μισθοδοσία επικου-
ρικών γιατρών:

“Κι όμως, παρ’ όλ’ αυτά και παρά τα αιτήματα εξα-
κολουθεί να μην υφίσταται στα Δ.Σ. των νοσοκομείων 
εκπροσώπηση της αυτοδιοίκησης” κατέληξε ο περι-
φερειάρχης Π. Νίκας.

 ■ Εκ μέρους του δήμου Σικυωνίων τον απινιδωτή 
παρέλαβε ο πρόεδρος του ΝΠΔΔ "Μηκώνη" 
Δημήτρης Ζάρκος.
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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

Περιφέρεια

Σύσκεψη στην Π.Ε. Κορινθίας με τον πρόεδρο του ΕΛΓΑ

Ισθμός: Έγιναν τα αποκαλυπτήρια 
της προτομής του Χαρίλαου Τρικούπη

Σύσκεψη εργασίας στο διοικητήριο της Π.Ε. Κο-
ρινθίας είχε ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ Ανδρέας Λυκου-
ρέντζος με υπηρεσιακούς παράγοντες της ΔΑΟΚ, 
της Ομάδας Πολιτικής Προστασίας και συμμετοχή 
των αντιπεριφερειαρχών Κορινθίας Αθηνάς Κόρκα, 
Πρωτογενούς Τομέα Στάθη Αναστασόπουλου, Ανά-
πτυξης και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Χάρη Βυτι-
νιώτη και Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Τάσου Γκιολή.

Το θέμα ήταν η πορεία των αυτοψιών στις πληγεί-
σες καλλιέργειες των αμπελοειδών της Κορινθίας, 
που επλήγησαν αρχικά από τον καύσωνα και μετέ-
πειτα από τις βροχοπτώσεις του καλοκαιριού.

Το συμπέρασμα ήταν η σταδιακή, βάσει χρονοδι-
αγράμματος, ολοκλήρωση του έργου εκτίμησης και 
ολοκλήρωση καταβολής των αποζημιώσεων μέχρι 
τις αρχές της άνοιξης. Επίσης συζητήθηκε και η 
ολοκλήρωση των αποζημιώσεων από τις πυρκαγιές 
του 2021.

Τα αποκαλυπτήρια της προτομής του πρώην Πρωθυπουρ-
γού Χαριλάου Τρικούπη στον πλήρως ανακαινισμένο χώρο 
του τουριστικού περίπτερου στον Ισθμό της Κορίνθου, έγιναν 
το Σάββατο 1η Οκτωβρίου από την Περιφέρεια Πελοποννήσου.

«Με μια σεμνή τελετή», όπως χαρακτηριστικά σημείωσε η 
αντιπεριφερειάρχης Κορινθίας κα Αθηνά Κόρκα, αποδόθηκαν 
τιμές σε έναν οραματιστή πολιτικό και εμβληματική προσωπι-
κότητα που υλοποίησε την διάνοιξη της Διώρυγος πριν από 130 
χρόνια.

Η αποκάλυψη πραγματοποιήθηκε από τον Πρόεδρο της Βου-
λής των Ελλήνων Κώστα Τασούλα και τον Περιφερειάρχη Πε-
λοποννήσου Παναγιώτη Νίκα. Το παρόν μεταξύ άλλων έδωσαν, 
ο υφυπουργός περιβάλλοντος Νίκος Ταγαράς, ο βουλευτής ΣΥ-
ΡΙΖΑ-ΠΣ Κορινθίας Γιώργος Ψυχογιός, η αντιπεριφερειάρχης 
Κορινθίας Αθηνά Κόρκα, οι θεματικοί αντιπεριφερειάρχες Χαρ. 
Βυτινιώτης και Τάσος Γκιολής, οι δήμαρχοι Λουτρακίου και Κο-
ρινθίων, Γιώργος Γκιώνης και Βασίλης Νανόπουλος αντίστοιχα 
καθώς και περιφερειακοί και δημοτικοί σύμβουλοι.



Δήμος Σικυωνίων: Τιμήθηκαν οι Ακαδημίες 
του Πέλοπα για τις πανελλήνιες επιτυχίες τους

Έ νας σημαντικός φιλικός 
αγώνας πραγματοποιήθη-
κε πριν από λίγες μέρες στο 
Δημοτικό Στάδιο του Κιά-

του μεταξύ των ακαδημιών του Πέ-
λοπα Κιάτου και του Ολυμπιακού 
Πειραιώς. Ο αγώνας που διοργανώ-
θηκε από τον δήμο Σικυωνίων και το 
ΝΠΔΔ «Μηκώνη» έγινε για τιμηθούν 
τα παιδιά των Ακαδημιών του Πέλοπα 
που είχαν μια λαμπρή πορεία και κα-
τάφεραν να διακριθούν σε πανελλή-
νιο επίπεδο. 

Συγκεκριμένα, τα νεαρά 
φυντάνια του Πέλοπα συμμε-
τείχαν με τις Μικτές Ομάδες 
Κορινθίας στο Πανελλήνιο 
Πρωτάθλημα Νέων και κα-
τέλαβαν την δεύτερη θέση. 
Η σπουδαία αυτή επιτυχία 
μεταξύ άλλων υπογραμμίζει 
την σημαντική και πολύπλευ-
ρη δουλειά που γίνεται στις 
Ακαδημίες του Πέλοπα και 
η οποία έχει ως αποτέλεσμα 
να αναδεικνύονται ξεχωρι-
στά ταλέντα του τόπου μας, 
που σίγουρα αποτελούν το 
μέλλον του ελληνικού ποδο-
σφαίρου. 

Πριν την διεξαγωγή του 
φιλικού αγώνα, που πήρε 
διαστάσεις μιας γιορτής του 
ποδοσφαίρου και της ευγε-
νούς άμιλλας, ο δήμαρχος 

Σικυωνίων Σπύρος Σταματόπουλος 
και ο πρόεδρος της «Μηκώνης» Δη-
μήτρης Ζάρκος, βράβευσαν εν μέσω 
χειροκροτημάτων, όλα τα παιδιά των 
Ακαδημιών αρχής γενομένης από 
τους πέντε που συμμετείχαν στην κα-
τάκτηση της 2ης θέσης στο Πανελλή-
νιο Πρωτάθλημα, με την φανέλα της 
Μικτής Κ17 της ΕΠΣ Κορινθίας. Εν 
συνεχεία τιμήθηκαν και όλα τα υπό-
λοιπα παιδιά της Κ-17, καθώς και οι 
προπονητές τους, οι βοηθοί αλλά και 
ο υπεύθυνος των Ακαδημιών του 

Πέλοπα Κιάτου.
Τόσο η δημοτική αρχή Σικυωνίων 

όσο και οι εκπρόσωποι της Διοίκησης 
του Πέλοπα ευχαρίστησαν την ομά-
δα του Ολυμπιακού Πειραιώς για την 
συμμετοχή τους στο φιλικό παιχνίδι 
των Ακαδημιών, απονέμοντας παράλ-
ληλα, αναμνηστικό τιμητικό έπαθλο 
στον προπονητή της Κ16 του Ολυ-
μπιακού Πειραιώς Δημήτρη Μπε-
νετάτο. Από πλευράς Ολυμπιακού το 
παρόν έδωσαν ακόμη ο διευθυντής 
των Ακαδημιών Ζοσέ Ανίγκο, καθώς 

και ο προπονητής της Κ17 Δημήτρης 
Μαυρογενίδης.

Ο δήμαρχος Σικυωνίων Σπύρος Στα-
ματόπουλος στον σύντομο χαιρετισμό 
του, αναφέρθηκε στον καθημερινό 
αγώνα και την προσπάθεια όλων των 
αφανών προσώπων (προπονητών και 
γονέων) που στηρίζουν τα όνειρα και 
τους αγώνες των παιδιών. Σημείωσε 
ότι ο αθλητισμός και η εξασφάλιση 
των απαραίτητων υποδομών αποτε-
λούν προτεραιότητα για την δημοτική 
αρχή, αναφερόμενος συνοπτικά στα 

μεγάλα έργα που έχουν ήδη 
χρηματοδοτηθεί και δημο-
πρατούνται ή υλοποιούνται 
(Στάδιο Ολυμπιακών προδι-
αγραφών, γήπεδο Κρυονερί-
ου, γήπεδο Φενεού κ.ά.). 

Κλείνοντας και αφού συ-
νεχάρη για μία ακόμη φορά 
τα παιδιά για τις επιτυχίες 
τους, τόνισε ότι ο αθλητι-
σμός αποτελεί ένα βασικό 
θεμέλιο της μόρφωσης των 
νέων γενιών, αφού διδά-
σκει ήθος, σεβασμό και ευ-
γενή άμιλλα. Γι’ αυτό το λόγο 
όπως ανέφερε, τόσο ο ίδιος 
όσο και η δημοτική αρχή θα 
στηρίζουν με κάθε τρόπο τις 
προσπάθειες των αθλητικών 
σωματείων και των αθλητών 
και θα νιώθουν πάντα περή-
φανοι για τις επιτυχίες τους!

Φιλικός αγώνας µε τις Ακαδηµίες του Ολυµπιακού Πειραιώς
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Δήμος Βέλου-Βόχας: Νέα εποχή στην καθαριότητα

Μια νέα εποχή στην καθαριότητα 
εγκαινιάζει ο δήμος Βέλου-Βόχας με 
την έναρξη του πιλοτικού προγράμμα-
τος διαλογής στην πηγή στην Κοινότη-
τα Μπολατίου. Ο δήμος προμηθεύτηκε 
540 μικρούς κάδους χωρητικότητας 
120 λίτρων ο καθένας, δύο ειδών: 
πράσινος για τα σύμμεικτα απορρίμμα-
τα και μπλε για τα ανακυκλώσιμα υλικά. 
Οι κάδοι αυτοί θα μοιραστούν σε κάθε 
σπίτι και κάθε νοικοκυριό θα είναι 
υπεύθυνο για την σωστή διαλογή των 
απορριμμάτων και τον διαχωρισμό 
τους σε ανακυκλώσιμα ή μη. Τα απορ-
ρίμματα θα συλλέγονται συγκεκριμένες 
μέρες της εβδομάδας από τα ανάλογα 
απορριμματοφόρα, σπίτι – σπίτι. 

Δηλαδή, ο ιδιοκτήτης του σπιτιού θα 
έχει την υποχρέωση να βγάζει έξω από 
την πόρτα του τους δύο κάδους, πρά-
σινο και μπλε συγκεκριμένη μέρα της 
εβδομάδας προκειμένου να αδειάζονται 
από τα απορριμματοφόρα σύμμεικτων 
και ανακύκλωσης αντίστοιχα. Τις υπό-
λοιπες μέρες της εβδομάδας οι κάδοι 
θα βρίσκονται εντός του σπιτιού. 

Με την εφαρμογή του προγράμματος 
της αποκομιδής σπίτι-σπίτι και της δια-
λογής στην πηγή ο δήμος Βέλου-Βόχας 
επεκτείνει την ήδη εφαρμοζόμενη 
πρακτική, εδώ και κάποια χρόνια, στην 
Κοινότητα Ευαγγελίστριας. Στόχος εί-
ναι οι πολίτες να λάβουν ενεργά μέρος 
στην διαλογή των απορριμμάτων και να 
καταλάβουν ότι η σωστή διαχείριση ξε-
κινά μέσα από το σπίτι. 

Επιπλέον, εφαρμόζοντας αυτόν τον 
τρόπο αποκομιδής, οι κοινόχρηστοι 
χώροι της κοινότητας απελευθερώ-
νονται από την αντιαισθητική εικόνα 
των κάδων απορριμμάτων που υπο-
βαθμίζουν σημαντικά το περιβάλλον, 
είτε γιατί παραμένουν ανοιχτοί και μυ-

ρίζουν, είτε γιατί τα σκουπίδια για διά-
φορους λόγους στοιβάζονται απέξω. 
Στόχος του δήμου Βέλου-Βόχας, όπως 
πολλές φορές έχει τονίσει ο δήμαρ-
χος Αννίβας Παπακυριάκος, είναι το 
πρόγραμμα αποκομιδής κατ’ οίκον να 
εφαρμοστεί σε όλες τις κοινότητες του 
δήμου. Βέβαια, όπως εξήγησε και στο 
πρόσφατο δημοτικό συμβούλιο αυτό 
θα απαιτήσει τετραπλάσιο προσωπικό 
στην υπηρεσία καθαριότητας σε σχέση 
με αυτό που υπηρετεί σήμερα, καθώς 
και επιπλέον οχήματα. Ωστόσο, παρα-
μένει στόχος του δήμου, δεδομένου ότι 
με την εφαρμογή της κεντρικής διαχεί-
ρισης απορριμμάτων σε επίπεδο περι-
φέρειας «λύνονται» πλέον τα «χέρια» 
του δήμου στην τοπική διαχείριση. 

Να σημειώσουμε ότι οι κάδοι – οι 
οποίοι αγοράστηκαν μαζί με άλλους 
90 πράσινους, σύμμεικτων απορριμ-

μάτων για τοποθέτηση σε κοινόχρη-
στους χώρους άλλων κοινοτήτων – 
πληρώθηκαν από ιδίους πόρους του 
δήμου Βέλου-Βόχας και αυτό δείχνει 
την πολιτική βούληση που υπάρχει για 
την εφαρμογή στην πράξη μιας νέας 
εποχής στην διαχείριση απορριμμάτων, 
η οποία εστιάζει στην αισθητική και 
περιβαλλοντική αναβάθμιση των κοι-
νόχρηστων χώρων και γενικά των κοι-
νοτήτων. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται 
και η αναμενόμενη περί το τέλος Οκτω-
βρίου τοποθέτηση οκτώ συστημάτων 

υπόγειων κάδων, ανακύκλωσης και 
σύμμεικτων απορριμμάτων. Το έργο 
αυτό, ύψους 235.600€ χρηματοδοτείται 
πλήρως από το Πράσινο Ταμείο και θα 
συμβάλλει καθοριστικά στην βελτίωση 
των παρεχόμενων υπηρεσιών καθαρι-
ότητας, με στόχο πάντα, την αναβάθμι-
ση της ποιότητας ζωής των κατοίκων 
και επισκεπτών του δήμου. 

Εντός της χρηματοδότησης για 
Αγροτική οδοποιία ο δήμος Βέλου-
Βόχας

Εντάχθηκε τελικά ο δήμος Βέλου-
Βόχας στο Πρόγραμμα Αγροτικής 
Οδοποιίας του υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης. Ο φάκελος που είχαν υπο-
βάλλει οι αρμόδιες υπηρεσίες βαθμο-
λογήθηκε με 86% - ιδιαίτερα υψηλή 
βαθμολογία που δείχνει την αρτιότητα 
του φακέλου – και χρηματοδοτήθηκε 
με το ποσό των 500.000€ για το έργο 
«Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις». 

Θυμίζουμε ότι στην αρχική απόφαση 
ο δήμος Βέλου-Βόχας δεν περιλαμβα-
νόταν στους δικαιούχους του προγράμ-
ματος, γεγονός που όπως εξηγούσαν 
οι αρμόδιες δημοτικές υπηρεσίες οφει-
λόταν σε λάθος. Ο δήμος όπως ήταν 
φυσικό κατέφυγε σε προσφυγή, η αρ-
τιότητα του φακέλου επανεξετάστηκε 
και επαναβαθμολογήθηκε, η αδικία 
αποκαταστάθηκε και η χρηματοδότηση 
εγκρίθηκε. 

 Ξεκινά και στο Μπολάτι το πιλοτικό πρόγραµµα διαλογής στην πηγή
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Δήμος Σικυωνίων: 17 νέα προγράμματα 
στο Κέντρο Διά Βίου Μάθησης

Συνεχίζει αδιάλειπτα την επιτυχηµένη πορεία του, προσφέροντας  
σε όλους τους ενήλικες την δυνατότητα της διαρκούς επιµόρφωσης

Πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος συμμετοχής στα 
τμήματα μάθησης του Κέντρου 
Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) 
Δήμου Σικυωνίων

Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμε-
νο/η ότι ο Δήμος Σικυωνίων, το Υπουρ-
γείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά 
της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μά-
θησης και Νεολαίας) και το Ίδρυμα Νεο-
λαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν 
επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του 
Δήμου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ στο οποίο θα υλοποιη-
θούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης 
Ενηλίκων, στο πλαίσιο του συγχρημα-
τοδοτούμενου Έργου «Κέντρα Διά Βίου 
Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.)-Νέα Φάση» (ΟΠΣ 
5002212).

Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Σικυωνίων 
μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα, 
σύμφωνα με τους ακόλουθους τίτλους 
προγραμμάτων:
1. Επιχειρηματικότητα και Τουριστική – 
Πολιτιστική Ανάπτυξη (25 ώρες)
2. Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα – e-
επιχειρείν (25 ώρες)
3. Δημιουργώ τη δική μου επιχείρηση (25 
ώρες)
4. Υπολογίζοντας τις δαπάνες του νοικο-
κυριού (25 ώρες)
5. Επαγγελματική ενεργοποίηση ανέργων 
γυναικών (25 ώρες)
6. Οικολογικές λύσεις για το σπίτι (25 
ώρες)
7. Πρακτικές συμβουλές (υγιεινής) δια-
τροφής (25 ώρες)
8. Διαμόρφωση και διακόσμηση εσωτερι-

κών χώρων (25. Χ. 
9. Δημιουργία Ιστοσελίδας (50 ώρες)
10. Αγγλικά για τον τουρισμό (Α2) (25 
ώρες)
11. Βασικά Ιταλικά Α1 (50 ώρες)
12. Βασικά Ισπανικά Α1 (50 ώρες)
13. Εθελοντικές δράσεις στην τοπική κοι-
νωνία (25 ώρες)
14. Ιστορία της Τέχνης (25 ώρες)
15. Τοπική Ιστορία (25 ώρες)
16. Συμβουλευτική σε εξειδικευμένα θέ-
ματα (σχολικός εκφοβισμός, διαδίκτυο, 
πρόληψη εξαρτήσεων, διατροφή κλπ.) (25 
ώρες)
17. Σύνδεση σχολείου – οικογένειας (50 
ώρες)
Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν 
να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρ-
τήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και 

μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων 
κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των 
ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η 
συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδει-
ξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή 
του διαβατηρίου ή άλλου νομιμοποιητικού 
εγγράφου του ενδιαφερόμενου.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την 
Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευ-
ρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυ-
ξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση 
και Διά Βίου Μάθηση».

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμε-
τοχής απευθυνθείτε στο Κέντρο Δια Βίου 
Μάθησης του Δήμου, Τμήμα Κοινωνικής 
Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού, Δη-
μαρχείο Κιάτου, Γραφείο 4, ώρες 9:30 – 
12:30. Τηλ. : 27423 60117 (κα Γκαβάγια)

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

ΒΡΑΧΑΤΙ, έναντι γηπέδου

ΤΗΛ.: 27410 51690, 27410 56000

ποτά - αναψυκτικά
μπύρες - νερά

διανομή κατ’ οίκον

Φ Α Σ Ι Λ Η
Κ Α Τ Σ Α ΡΟ Υ
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Δημοτικά τέλη με κοινωνικά κριτήρια;
Σσσς! Τα δηµοτικά συµβούλια κοιµούνται…

Η
συζήτηση για την αύξηση 
των δημοτικών τελών (ελέω 
κεντρικής διαχείρισης απορ-
ριμμάτων) έχει ήδη ξεκινήσει 
στα δημοτικά συμβούλια της 

Κορινθίας και οι αποφάσεις αρχίζουν να 
λαμβάνονται η μία πίσω από την άλλη. 
Αυξήσεις που ξεπερνούν το 60% στον 
δήμο Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης, ή αγ-
γίζουν το 43% στον δήμο Βέλου-Βόχας. 

Οι συζητήσεις σε έντονο κλίμα με κα-
τηγορίες να εκτοξεύονται σωρηδόν από 
την αντιπολίτευση, με εναλλακτικές 
προτάσεις να κατατίθενται, άλλες βασι-
σμένες σε οικονομικά στοιχεία και άλλες 
θεωρητικές, σίγουρα όμως όλες χωρίς 
εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας. 

Στον δήμο Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης 
είχαμε και το “εκπληκτικό” εναλλακτική 
πρόταση να κατατίθεται στο δημοτικό 
συμβούλιο από τον επικεφαλής της αντι-
πολίτευσης Σπύρο Καραβά και να μην 
μπαίνει σε ψηφοφορία! Αδιανόητα πράγ-
ματα…

Σε ό,τι αφορά στην ουσία του θέματος, 
οι περισσότερες προτάσεις που εμφανί-
ζονται από την αντιπολίτευση προτείνουν 
μηδενική αύξηση των δημοτικών τε-
λών. Δυστυχώς, αυτή η πρόταση κατα-
τίθεται μέσα σε ένα πλαίσιο θεωρητικό, 
χωρίς να έχουν χρησιμοποιηθεί στοιχεία 
της οικονομικής υπηρεσίας και η εισήγη-
ση να είναι τεκμηριωμένη. 

Δεν μπορεί, δηλαδή, να ζητάς μηδε-
νική αύξηση και να μην προτείνεις με 
ποιον τρόπο θα καλυφθεί η αυξημένη 
δαπάνη που προκύπτει από την διαχεί-
ριση απορριμμάτων, τα λεφτά που θα 
πληρώσει ο δήμος στην ΤΕΡΝΑ για να 
το πούμε λαϊκά. Ο προϋπολογισμός ενός 
δήμου πρέπει να είναι πάντα ισοσκελι-

σμένος και τα έξοδα να ισοφαρίζουν με 
τα έσοδα. Δεν μπορεί το επιχείρημα για 
την μηδενική αύξηση να είναι “αυξήστε 
την ανακύκλωση” για παράδειγμα. Διότι 
η αύξηση της ανακύκλωσης δεν παράγει 
έσοδα και οπωσδήποτε δεν πρόκειται 
να παράξει στο αμέσως επόμενο χρο-
νικό διάστημα που το δημοτικό ταμείο 
πρέπει να βρει πάνω από 1,2 εκατ. ευρώ 
για να τα καταβάλει στην περιφέρεια κι εν 
συνεχεία στην εταιρεία για τη διαχείριση 
των απορριμμάτων. Γιατί όπως είπε και ο 
αγαπητός σε πολλούς αυτοδιοικητικούς, 
υπουργός εσωτερικών Μάκης Βορίδης 
από την Τρίπολη κατά την επίσκεψή του, 
τα συμφωνηθέντα πρέπει να τηρηθούν!

Κι επειδή μιλήσαμε για ένα νευραλγικό 
θέμα που είναι η ανακύκλωση και η αύ-
ξηση της οποίας θεωρείται από ορισμέ-
νους πανάκεια για την αντιμετώπιση του 
αυξημένου κόστους της διαχείρισης των 
απορριμμάτων, δεν πρέπει να ξεχνάμε 
ότι: Η σύμβαση με την ΤΕΡΝΑ προβλέ-
πει ελάχιστη εγγυημένη ποσότητα και 
ρήτρα απομείωσης, τα οποία αμφότερα 
αποτελούν μέτρα εξασφάλισης του κέρ-
δους της εταιρείας. Που σημαίνει σε απλά 
ελληνικά ότι την ανακύκλωση μπορείς 
να την αυξήσεις αποδοτικά, μέχρι ενός 
ορισμένου σημείου, από κει κι απάνω 

την αυξήσεις δεν την αυξήσεις, η εται-
ρεία θα πληρωθεί τα συμφωνηθέντα, 
όπως είπε κι ο Βορίδης, να μην το ξεχνά-
με. Το περιβαλλοντικό όφελος βέβαια, 
από την αύξηση της ανακύκλωσης είναι 
πολλαπλό, όμως εν προκειμένω εξε-
τάζουμε το οικονομικό όφελος κι αυτό 
είναι συγκεκριμένο και περιορισμένο. 

Γι’ αυτό καλό είναι όσοι καταθέτουν 
εναλλακτικές προτάσεις να φροντίζουν 
τουλάχιστον να έχουν ενημερωθεί αν 
όχι να έχουν διαβάσει διεξοδικά τι προ-
βλέπει η σύμβαση με την ΤΕΡΝΑ πριν 
εξαπολύσουν κορώνες και μύδρους. 

Σ’ αυτό το σημείο αξίζει να αναφερ-
θούμε σε μία εναλλακτική πρόταση που 

κατατέθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο Βέ-
λου-Βόχας και η οποία όχι μόνο πρότεινε 
συγκεκριμένη λύση για την μηδενική αύ-
ξηση των τελών έως το τέλος του 2022, 
αλλά αυτή τη λύση την τεκμηρίωνε με 
μετακινήσεις ποσών από συγκεκριμέ-
νους κωδικούς του προϋπολογισμού. 
Μάλιστα εντύπωση προκάλεσε το γεγο-
νός ότι η κα Δημητρίου που εισηγήθη-
κε την πρόταση είχε πολύ καλή γνώση 
της νομοθεσίας που διέπει τους δήμους 
κάτω των 20.000 κατοίκων καθώς γνώ-
ριζε και ανέφερε τις ειδικές διατάξεις που 
επιτρέπουν την μεταφορά ποσών από 
άλλους κωδικούς στους κωδικούς των 
ανταποδοτικών υπηρεσιών (καθαριότη-
τας, ηλεκτροφωτισμού) για την κάλυψη 
των σχετικών αναγκών. 

Εν πάση περιπτώσει το θέμα αυτού του 
άρθρου εστιάζει σε ένα άλλο σημείο που 
δυστυχώς δεν ακούστηκε μέχρι σήμερα 
σε καμία αίθουσα δημοτικού συμβουλίου 
και υποστηρίχθηκε σοβαρά από καμία 
αντιπολιτευτική παράταξη. Πρόκειται για 
την χρέωση δημοτικών τελών με κοινω-
νικά κριτήρια. 

Υπάρχουν δημοτικά τέλη με 
κοινωνικά κριτήρια; 

Ήδη από τον Αύγουστο του 2018 η 
τότε κυβέρνηση (ΣΥΡΙΖΑ) νομοθέτη-
σε μια σημαντική μεταβολή στον νόμο 
3463/2006 (Κώδικας δήμων και Κοι-
νοτήτων) με τον οποίον καθορίζονται οι 
δημοτικοί φόροι και τα δημοτικά τέλη κα-
θώς και ο τρόπος λήψης των αποφάσεων 
που τα διέπει. 

«Με απόφαση του δημοτικού συμβου-
λίου», μας λέει η παρ. 3 του άρθρου 202 
«είναι δυνατή η μείωση δημοτικών φόρων 
ή τελών ή η απαλλαγή από αυτούς για 

n

Μια αντιπολίτευση, που 
διεκδικεί µε αξιώσεις το 

τιµόνι του δήµου, οφείλει 
να είναι καλά διαβασµένη, 

να καταθέτει σοβαρές 
προτάσεις και να αποδεικνύει 

ότι αυτή γνωρίζει και έχει 
τις λύσεις για την ορθή 

και µε κοινωνικά κριτήρια, 
διακυβέρνηση. 

Άποψη
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τους απόρους, τα άτομα με αναπηρίες, τους πολύ-
τεκνους, τους τρίτεκνους, τις μονογονεϊκές οικο-
γένειες και τους μακροχρόνια ανέργους, όπως η 
ιδιότητα των ανωτέρω οριοθετείται αντίστοιχα από την 
κείμενη νομοθεσία, καθώς και τους δικαιούχους του 
Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης».

«Με την ίδια απόφαση», συνεχίζει το επίμαχο άρθρο 
«μπορεί να τίθενται και εισοδηματικά κριτήρια για 
τη χορήγηση της ως άνω μείωσης ή απαλλαγής». 
Και εξηγεί για αποφυγή παρεξηγήσεων: «Στο εισοδη-
ματικό κριτήριο που αφορά στην ανωτέρω κοινωνική 
ομάδα θα πρέπει να υπολογίζεται μόνο το φορολογη-
τέο εισόδημα, ώστε να μην προσμετρούνται τα πάσης 
φύσεως επιδόματα αναπηρίας (προνοιακά επιδόματα, 
εξωιδρυματικό επίδομα, επίδομα κίνησης, διατροφικό 
επίδομα νεφροπαθών και μεταμοσχευμένων συμπα-
γών οργάνων κ.λπ.) τα οποία είναι αφορολόγητα».

Ιδού λοιπόν πεδίον δόξης λαμπρό για τις προ-
τάσεις της αντιπολίτευσης. Μέσα μια ασφυκτική 
οικονομική κατάσταση που βιώνουν τα ελληνικά 
νοικοκυριά τους τελευταίους μήνες, η ψήφιση στο 
Δημοτικό Συμβούλιο και η εφαρμογή του παραπάνω 
μέτρου, θα είναι μια σημαντική ανακούφιση κυρίως 
για τις ευπαθείς ομάδες των χαμηλοσυνταξιούχων, 
ανέργων, χαμηλόμισθων, ατόμων με αναπηρία κ.λπ. 

Θα περίμενε κανείς, ότι η συζήτηση στα Δημοτικά 
Συμβούλια για την αναπροσαρμογή των δημοτικών 
τελών, θα ήταν βούτυρο στο ψωμί των δημοτικών 
συμβούλων που βρίσκονται “κοντά” στο ΣΥΡΙΖΑ. Αυ-
τοί περισσότερο από όλους γνωρίζουν ή θα έπρεπε 
να γνωρίζουν την πολιτική της προηγούμενης κυ-
βέρνησης για τους δήμους, ποιες λύσεις νομοθέτη-
σε για την εφαρμογή της κοινωνικής πολιτικής στους 
ΟΤΑ και πώς αυτές μπορούν να “κατέβουν” ως προ-
τάσεις στα Δημοτικά Συμβούλια.

Ωστόσο, σε κανένα δημοτικό συμβούλιο και από 
καμία αντιπολίτευση δεν ακούστηκε ως πρόταση 
η ψήφιση του παραπάνω μέτρου. Και για να διαλύ-
σουμε κάθε αμφιβολία για την δυνατότητα εφαρμο-
γής του μέτρου θα σας πούμε ότι εφαρμόζεται ήδη 
με επιτυχία σε αρκετούς δήμους της επικράτειας: 
Στον δήμο Χαλανδρίου, στον δήμο Ελασσόνας, στον 
δήμο Κυκλάδων, στον δήμο Πεντέλης, κ.ά.

Οι δικαιούχοι όπως είπαμε ορίζονται από τον νόμο 
ποιοι είναι, όμως ο κάθε δήμος έχει την δυνατότητα 
να ορίσει τα δικά του κριτήρια για την ένταξη στο 
ειδικό μειωμένο τιμολόγιο. Παρόλα αυτά σε γενικές 
γραμμές τα κριτήρια είναι πάνω κάτω τα ίδια: πολύ 
χαμηλά εισοδήματα, βεβαιωμένη ανεργία άνω των 
12 μηνών, ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%, κλπ.

Η πλειοψηφία η οποία απαιτείται για την λήψη μιας 
τέτοιας απόφασης είναι απόλυτη. Δηλαδή, απαιτεί τα 
2/3 του δημοτικού συμβουλίου, δηλαδή χρειάζεται 
τη σύμφωνη γνώμη αν όχι όλων, σίγουρα του μεγα-
λύτερου ποσοστού των συμβούλων της πλειοψηφί-
ας. Συνεπώς, ζούμε για την μέρα που η αντιπολίτευση 
ενός δήμου θα φέρει για ψήφιση πρόταση μείωσης ή 
απαλλαγής από τα δημοτικά τέλη με κοινωνικά κριτή-
ρια και η συμπολίτευση δεν θα ανταποκριθεί και δεν 
θα την ψηφίσει! Θεωρούμε ότι κάτι τέτοιο είναι αδύ-
νατον να γίνει!

Σε κάθε περίπτωση και για να αποδίδουμε τα του 
Καίσαρος τω Καίσαρι, η ευθύνη των διοικούντων, 
των συμπολιτεύσεων δηλαδή των δήμων είναι πολ-
λαπλώς μεγαλύτερη των αντιπολιτεύσεων για την 
μη εφαρμογή μέχρι σήμερα αυτού του μέτρου ανα-
κούφισης των ευπαθών ομάδων.

ΟΜΩΣ, όταν μια αντιπολίτευση επιδιώκει να ασκή-
σει σοβαρά το ρόλο της και να διεκδικήσει με αξι-
ώσεις το τιμόνι του δήμου σε έναν περίπου χρόνο, 
οφείλει να είναι καλά διαβασμένη, να καταθέτει 
σοβαρές προτάσεις και να αποδεικνύει ότι αυτή γνω-
ρίζει και έχει τις λύσεις για την ορθή και με κοινω-
νικά κριτήρια, διακυβέρνηση του δήμου. Γιατί όπως 
και να το κάνουμε επιβάλλεται σε μια ευνομούμενη 
κοινωνία να προστατεύονται και να ευημερούν οι 
άνθρωποι και όχι οι αριθμοί! 

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ

“Άσχημα” τα νέα για τους πολίτες του δήμου 
Ξυλοκάστρου -Ευρωστίνης

Ο δήµαρχος και η δηµοτική του οµάδα αποφάσισαν στο δηµοτικό συµβούλιο, να κάνουν 
αύξηση των δηµοτικών τελών κατά 63% στο Ξυλόκαστρο και 52% στην Ευρωστίνη” 
σηµειώνει σε ανακοίνωσή του ο επικεφαλής της δηµοτικής παράταξης “Ορίζοντες 

Δηµιουργίας” Σπύρος Καραβάς.

Ο
κ. Καραβάς αναφέρεται στις υπέρογκες αυ-
ξήσεις που θα επιβληθούν στους πολίτες 
μέσω των δημοτικών τελών με αφορμή 
την συμβατική υποχρέωση του δήμου στην 
ΤΕΡΝΑ για την επεξεργασία των απορριμ-

μάτων, και κατηγορεί την δημοτική αρχή πως παρά το 
γεγονός πως γνώριζε δεν έκανε καμία κίνηση εξοικο-
νόμησης πόρων.

«Σε μία εποχή που οι συμπολίτες μας δοκιμάζονται 
από τις συνεχόμενες οικονομικές κρίσεις, από την παν-
δημία, από την μεγάλη ενεργειακή κρίση και τον δύσκο-
λο χειμώνα που έρχεται, η δημοτική αρχή, αποφάσισε 
να φορτώσει τους πολίτες με υπέρογκες αυξήσεις στα 
δημοτικά τέλη.

Η δημοτική αρχή, από την πρώτη ημέρα που ανέλαβε 
τα καθηκοντά της, ήξερε πολύ καλά και μάλιστα καλύτε-
ρα από όλους γιατί ο δήμαρχος είναι μέλος του ΔΣ του 
ΦΟΣΔΑ Πελοποννήσου, ότι η σύμβαση για τα απορρίμ-
ματα μέσω του ΣΔΙΤ, θα υπερχρέωνε τον δήμο και τους 
δημότες με την διαχείριση τους», αναφέρει. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον ωστόσο έχει το γεγονός πως η 
πρόταση που κατέθεσε η παράταξη για μηδενική αύ-
ξηση στο δήμο ΔΕΝ ΠΕΡΑΣΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙ-
ΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΕΘΗΚΕ ΣΕ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

«Ως συνδυασμός καταθέσαμε εγγράφως πριν το συμ-
βούλιο εναλλακτική πρόταση για μηδενική αύξηση των 
τελών στον δήμο, στον πρόεδρο του ΔΣ και στους επικε-
φαλής των υπόλοιπων συνδυασμών.

Η εναλλακτική πρόταση με ευθύνη του προέδρου 
όφειλε να περάσει από την οικονομική υπηρεσία.

Ουδέποτε ανέφερε ο πρόεδρος κατά τη διάρκεια της 
συζήτησης ότι δεν κάνει αποδεκτή -παράνομα για εμάς- 
την εναλλακτική πρόταση που καταθέσαμε, ενώ στο τέ-
λος της συζήτησης ανακοίνωσε με απαράδεκτο τρόπο 
ότι δεν θα την βάλει σε ψηφοφορία μαζί με την εισήγηση 
της δημοτικής αρχής.

Ακριβώς την ίδια ώρα στον δήμο Βέλου-Βόχας οι 
αντίστοιχες εναλλακτικές προτάσεις των εκεί μειοψη-
φιών μπήκαν κανονικά στη διαδικασία ψήφισης, χωρίς 
εισηγήσεις της οικονομικής υπηρεσίας.

Αυτές οι πρακτικές φίμωσης του δημοτικού συμβου-
λίου θυμίζουν σκοτεινές εποχές για την δημοκρατία στον 
τόπο μας και τις καταγγέλλουμε.

Δεν έχει πλέον κανένα νόημα η παρουσία μας σε ένα 
διακοσμητικό δημοτικό συμβούλιο, όπου οι αποφάσεις 
λαμβάνονται από ισχνές μειοψηφίες 6-7 συμβούλων, 
χωρίς δικαίωμα οποιασδήποτε αντιπρότασης.

Θα σταθούμε σθεναρά απέναντι σε τέτοιες λογικές, με 
όσες δυνατότητες μας δίνει η κείμενη νομοθεσία και με 
μόνο γνώμονα το όφελος των συνδημοτών μας», σημει-
ώνει ο κ. Καραβάς στην ανακοίνωσή του και παραθέ-
τει την πρόταση που κατέθεσε στο Δημοτικό Συμ-
βούλιο Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης:

«ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ
ΓΙΑ ΤΟ 2ο ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΗΣ 12ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022
ΓΙΑ ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ

Στο σημερινό δημοτικό συμβούλιο καλούμαστε να 
αποφασίσουμε-κατά την εισήγηση της δημοτικής αρ-
χής-μεγάλες αυξήσεις των δημοτικών τελών καθαρι-
ότητας και φωτισμού, έτσι ώστε να καλυφθούν οι ανά-
γκες που απορρέουν από την σύμβαση με την ΤΕΡΝΑ 
για τη νέα κεντρική διαχείριση των απορριμμάτων και 
τις αυξημένες τιμές στην ενέργεια.

Ως συνδυασμός θεωρούμε τις αυξήσεις αυτές απα-
ράδεκτες και μη αποδεκτές, ειδικά αυτήν την περίοδο 
που τα νοικοκυριά, οι μικρές επιχειρήσεις και οι παρα-
γωγοί βρίσκονται στα όρια της απόγνωσης.

Η δημοτική αρχή γνώριζε από την πρώτη στιγμή ότι 
η διαχείριση των απορριμμάτων μέσω του ΣΔΙΤ πολ-
λαπλασιάζει το κόστος για τα απορρίμματα. Γνώριζε 
επίσης εδώ και μήνες ότι το ρεύμα θα εκτοξευτεί.

Η αρχή δεν έκανε κάτι για το παρόν θέμα ενώ θα 
έπρεπε να έχει προνοήσει για:
1. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ και ΔΙΑΛΟΓΗ στην πηγή που θα 

μείωνε σε πολύ μεγάλο βαθμό τα παραδοτέα απορ-
ρίμματα.

2. ΚΑΤΑΜΈΤΡΗΣΗ των πραγματικών τετραγωνικών 
στον δήμο με αποτέλεσμα να χάνονται κάθε χρόνο 
πολλές εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ και να πληρώ-
νουν οι φτωχότεροι μεγαλύτερα τέλη.

3. ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΠΗΣΗ των συντελεστών οικιακής 
και επαγγελματικής χρήσης. Η μικρή κατοικία δεν 
μπορεί να πληρώνει το ίδιο με την βίλα, η μικρή επι-
χείρηση το ίδιο με τα μεγάλα και κερδοφόρα κατα-
στήματα και τις μεγαλοεταιρίες, το μικρό κατάλυμα 
το ίδιο με το μεγάλο ξενοδοχείο.

4.ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ του οδοφωτισμού και 
μείωση του κόστους.

5.ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΘΩΡΑΚΙΣΗ των 
δημοτικών κτιρίων και των σχολείων μας.

6.ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ του στόλου των απορριμματοφόρων 
ώστε να μειώσει το κόστος κίνησης αυτών.

7. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΥ των δαπανών, υιο-
θετώντας αντιθέτως λογικές απευθείας αναθέσεων, 
προσλήψεις πολυάριθμων συμβούλων και έμμι-
σθων λοιπών συνεργατών.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ
ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ

Δεν είναι δυνατόν να πληρώσουν οι δημότες τώρα-
εν μέσω πολέμου και καταστάσεων πρωτόγνωρων 
για όλους μας-τέτοιες αυξήσεις στα δημοτικά τέλη.
ΖΗΤΑΜΕ από τη δημοτική αρχή να προχωρήσει άμεσα 

σε όλα τα παραπάνω που δεν έχει κάνει ως τώρα και 
να αλλάξει πλεύση στην κακοδιαχείριση των οικο-
νομικών του δήμου.
ΖΗΤΑΜΕ από την Κεντρική κυβέρνηση

• την άμεση επιδότηση των δήμων και την επιστρο-
φή του ΦΠΑ του κόστους επεξεργασίας των απορ-
ριμμάτων για την κάλυψη των υπέρογκων ενεργει-
ακών αναγκών και του κόστους διαχείρισης των 
απορριμμάτων

• την έναρξη εφαρμογής προγραμμάτων ενεργεια-
κής αναβάθμισης κτιρίων (πρόγραμμα ΗΛΕΚΤΡΑ)

• την επιδότηση της αντικατάστασης του οδοφωτι-
σμού με νέας τεχνολογίας λαμπτήρες τύπου LED».

Δήμοι
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Βασίλης Τρωγάδης: Μόνος απέναντι σε όλους
Δική του πορεία, ανεξάρτητη και 

μοναχική φαίνεται ότι ακολουθεί ο Βα-
σίλης Τρωγάδης που εμφανίστηκε στο 
δημοτικό συμβούλιο με δική του πρό-
ταση για τις αυξήσεις των δημοτικών 
τελών. Ο πρώην πρόεδρος του ΔΣ του 
δήμου Βέλου-Βόχας, επί 10 χρόνια 
αντιδήμαρχος Οικονομικών του δήμου 
και νυν ανεξάρτητος σύμβουλος έθεσε 
κατά την εισήγησή του σοβαρά διλήμ-
ματα και τεκμηριωμένες προτάσεις. 

O Βασίλης Τρωγάδης εισηγούμενος 
την πρότασή του για την αναπροσαρ-
μογή των τελών καθαριότητας και 
ηλεκτροφωτισμού ανέφερε τα ακό-
λουθα: 

«Μετά από αρκετά μεγάλο χρονικό 
διάστημα, έχουμε προς ψήφιση στο Δ.Σ. 
ένα θέμα που πραγματικά παρουσιάζει 
ενδιαφέρον και μας προκαλεί (με την 
καλή έννοια)  όλους να πάρουμε θέση 
και να κριθούμε και σήμερα αλλά και 
στο μέλλον γι’ αυτό.

     Κατέθεσα άμεσα από την πρώτη 
στιγμή εναλλακτική πρόταση η οποία 
στηρίζεται επί της ουσίας σε δυο κομβι-
κά για εμένα σημεία.

Στο ότι ενώ πολύ σωστά η οικονομική 
υπηρεσία λαμβάνει υπόψιν της τις με-
γάλες αυξήσεις λόγω  της ενεργειακής 
κρίσης , εν τούτοις δεν έλαβε υπόψιν 
της , την κρατική επιχορήγηση όπου 
κατ’ εμέ όχι απλά ισοσκελίζει αλλά είναι 
πλεονασματική για τη φετινή χρονιά. 
Έκανε λάθος η υπηρεσία ? Όχι αν σκε-
φτούμε πως η εισήγηση της είναι από 
7 Ιουνίου, δηλαδή πριν τη χρηματοδό-
τηση για την οποία γίνεται λόγος. Γνώ-
μη μου, η αιρετή διοίκηση -προφανώς 
εσείς αντιδήμαρχε- θα έπρεπε να πα-
ρέμβει και να διορθώσει την εισήγηση.

Σε ότι έχει να κάνει με την εξοικονό-
μηση αλλά και τη μείωση κόστους λει-
τουργίας στον ηλεκτροφωτισμό. Ζητώ 
διευκρινήσεις σε δύο πράγματα:

Η εισήγηση αναφέρει μείωση της 

τάξεως του 60% που προκύπτει από τα 
στοιχεία της εν λόγω σύμβασης (σύμ-
φωνα με δηλώσεις θα έπρεπε να ήταν 
80%) και δεν αναφέρει ότι η μείωση 
προκύπτει από τα απολογιστικά στοι-
χεία. Γιατί;

Η εισήγηση αναφέρει (7 Ιουνίου) ότι 
έχει ολοκληρωθεί η τοποθέτησή των 
νέων φωτιστικών στο σύνολό τους. Επι-
καλούμαι και τα απομαγνητοφωνημένα 
της προηγούμενης συνεδρίασης όπου 
ο υπεύθυνός ηλεκτροφωτισμού και 
σημερινός πρόεδρος του Δ.Σ. είπε ξε-
κάθαρα ότι αυτό δεν έχει συμβεί και ότι 
2 χρόνια μετά τη σύμβαση εκκρεμεί η 
τοποθέτηση εκατοντάδων φωτιστικών. 
Ζητώ λοιπόν να κατατεθεί το έγγραφο 
που έλαβε υπόψιν της η οικονομική 
υπηρεσία ώστε να επιβεβαιωθούν τα 
γραφόμενα της εισήγησης, σε διαφο-
ρετική περίπτωση θα σημαίνει ότι είτε 
εσκεμμένα είτε άθελά τους παραπλα-
νήθηκε ή η οικονομική υπηρεσία ή τα 
μέλη της οικονομικής επιτροπής και 
κατ’ επέκταση τα μέλη του Δ.Σ., του 

ανώτατου δηλαδή συλλογικού οργάνου 
που πρέπει να λαμβάνει πάντα αποφά-
σεις προς όφελος των δημοτών.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι δημο-
τικοί σύμβουλοι, η εναλλακτική πρό-
ταση μου δεν κατατέθηκε προκειμένου 
να ικανοποιήσει τη φιλαυτία μου αλλά 
επειδή θεωρώ ότι θέτει και θίγει βασικά 
θέματα προς προβληματισμό .

Επειδή πάντα και από την πρώτη 
στιγμή έχω ταχθεί υπερ. της κυβερνη-
σιμότητας των δήμων και δεν θα ήθελα 
τα δημοτικά συμβούλια να υποβοηθούν 
στη λήψη αποφάσεων που ουσιαστι-
κά η δημοτική διοίκηση -η οποία είναι 
η μόνη υπεύθυνη για την υλοποίησή 
τους- δεν πιστεύει , καλώ τους συμβού-
λους της πλειοψηφίας αν δεν τους προ-
βλημάτισε τίποτα από όσα ανέφερα να 
καταψηφίσουν την πρότασή μου και να 
υπερψηφίσουν τη δική τους εισήγηση, 
το ίδιο και σ ότι έχει να κάνει με τους 
συμβούλους της αντιπολίτευσης σέβο-
μαι πως έχουν τις δικές τους εναλλακτι-
κές και θεωρώ ότι με τη σειρά τους θα 

τις υπερασπιστούν.
Κλείνοντας θα ήθελα να αναφερθώ 

σε κάτι πολύ πιο σημαντικό πέρα από 
κάθε εναλλακτική πρόταση.

Αφού δήμαρχε κάνατε μια ιστορική 
αναδρομή στις όποιες καθυστερήσεις 
και παλινωδίες υπήρξαν από περιφέ-
ρεια, κυβερνήσεις και φορείς και καλά 
κάνατε , παρόλα αυτά το έργο έγινε και 
τώρα, απόψε, φαίνεται η δική μας γύ-
μνια, πέρα από μια λογιστική τακτοποί-
ηση του επιπλέον κόστους και με εξυ-
πνακίστικες αναγωγές του στυλ 5/ανά 
μήνα, δεν κάνατε καμία αναφορά στο τι 
τελικά θα αλλάξει .

     Θα περίμενα δήμαρχε να πείτε ότι 
το όποιο έστω και μικρότερο κατά πολύ 
κόστος άτυπης  μικροδιαχείρισης που 
κάναμε έως σήμερα θα καλύπτει πλέ-
ον άλλες ανάγκες καθαριότητας όπως, 
διαχείριση ογκωδών ,συνεχής  καθα-
ριότητα και ευπρεπισμός κοινοχρήστων 
χώρων, διαρκής καθαρισμός  των χώ-
ρων πέριξ των κάδων , πλύσιμο και κα-
θαριότητα αυτών και τόσα άλλα που δεν 
μπορούσαμε τόσα χρόνια να προσφέ-
ρουμε στους δημότες λόγω του κόστους 
αυτής της άτυπης διαχείρισης .

Τίποτα από όλα αυτά, κανένα σχέδιο. 
Απλά πρωτοτυπήσατε, ενώ συνήθως οι 
υπηρεσίες γίνονται εργαλείο και αρω-
γός  για την υλοποίηση των πολιτικών 
και της βούλησης της διοίκησης, σήμε-
ρα εσείς γίνατε εργαλείο των υπηρεσι-
ών και απλά μας διαβάσατε την εισήγη-
ση τους.

«Κάποτε», σημείωσε κλείνοντας «σ’ 
ένα δημοτικό συμβούλιο ένας δήμαρ-
χος που δεν κρύβω ότι κάποια από τα 
θετικά του στοιχεία ήταν υπήρξαν διδα-
κτικά για μένα. Είχε πει πως αν βελτιώ-
σω την ποιότητα νερού δεν θα έχει να 
μου πει κανείς τίποτα στηn περίπτωση 
που αυξηθούν τα τέλη. Σήμερα αυτός 
ο δήμαρχος ήταν απών, όχι όμως σαν 
φυσική παρουσία».
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Συζητήθηκε το βράδυ της Δευτέρας 12 Σεπτεμβρίου, 
– μετά από δύο αποτυχημένες απόπειρες – η αύξηση των 
δημοτικών τελών στον δήμο Βέλου-Βόχας, συνεπεία του 
κόστους διαχείρισης των απορριμμάτων καθώς και του 
αυξημένου ενεργειακού κόστους. Η συζήτηση κράτησε 
σχεδόν δύο ώρες με μοναδικό θέμα την αναπροσαρμογή 
των τελών και το παρόν έδωσαν όλοι οι δημοτικοί σύμ-
βουλοι, ο δήμαρχος, διοικητικά στελέχη της Οικονομικής 
υπηρεσίας, καθώς και αρκετοί δημότες.

Οι προτάσεις που κατατέθηκαν ήταν συνολικά έξι, αφού 
εκτός από την πρόταση της Οικονομικής Επιτροπής υπήρ-
ξαν άλλες πέντε προτάσεις από: Την παράταξη του Θανά-
ση Μανάβη (Νέα Πνοή), την παράταξη του Νίκου Τσίτου-
ρα, την Σούλα Μπιτσάκου, την Μαρία Δημητρίου και τον 
Βασίλη Τρωγάδη. Πρόταση δεν κατέθεσε ο ανεξάρτητος 
σύμβουλος Μιχάλης Λιάκος, παρότι όπως ισχυρίστηκε, 
είχε προετοιμάσει μία. 

Οι προτάσεις είχαν διαφορετικές προσεγγίσεις μεταξύ 
τους. Κάποιες περιελάμβαναν και οικονομικά στοιχεία και 
κάποιες όχι. Κάποιες αναφέρονταν σε μετακινήσεις ποσών 
μεταξύ κωδικών και κάποιες είχαν μια γενικόλογη προ-
σέγγιση. Όπως είπε όμως η προϊσταμένη της Οικονομικής 
Υπηρεσίας κανείς από τις παρατάξεις ή τους συμβούλους 
της αντιπολίτευσης δεν ζήτησε στοιχεία από την υπηρεσία 
προκειμένου να καταθέσει την πρότασή του. 

Κι εδώ τίθεται το σοβαρό ερώτημα, το οποίο άπτεται και 
της λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου. Σύμφωνα με 
τον νόμο που διέπει την διαδικασία λήψης αποφάσεων για 
τον ορισμό τελών ή για τον προϋπολογισμό οι εναλλακτικές 
προτάσεις που εισέρχονται για ψήφιση στο δημοτικό συμ-
βούλιο, συνοδεύονται από εισήγηση της Οικονομικής Υπη-
ρεσίας. Η προϊσταμένη της Οικονομικής Υπηρεσίας εξήγησε 
ότι δεν είναι απαραίτητο να προϋπάρχει η εισήγηση, αλλά 
μπορεί να ακολουθήσει την ψηφισμένη πρόταση. Όπως 
είπε δεν είναι υποχρεωμένη η Οικονομική Υπηρεσία να γί-
νει “δικαστής” και να εκφέρει την άποψή της στο ΔΣ για κάθε 
πρόταση. 

Όμως άλλο αυτό και άλλο το να μην απευθύνεται η 
αντιπολίτευση για στοιχεία στην αρμόδια υπηρεσία προ-
κειμένου η εναλλακτική πρόταση που θα καταθέσει να 
είναι λογική και τεκμηριωμένη. Δεν ενδιαφέρει την αντι-
πολίτευση η πρόταση που θα καταθέσει να βασίζεται σε 
πραγματικά αδιάσειστα στοιχεία; Δεν ενδιαφέρει η πρόταση 
που θέτει σε ψηφοφορία και έχει την πιθανότητα να γίνει 
αποδεκτή – και να πάει στην αποκεντρωμένη για έγκριση 
– να είναι τεκμηριωμένη; Δεδομένου ότι πριν δύο χρόνια η 
αντιπολίτευση είχε την εμπειρία του τι σημαίνει να καταθέ-
τει έναν προϋπολογισμό που δεν έχει βγει σε συνεργασία 
με την Οικονομική Υπηρεσία (τότε θυμίζουμε είχε «παγώ-
σει» η απόφαση στην Αποκεντρωμένη και η λειτουργία του 
δήμου είχε κωλυσιεργήσει σημαντικά μέχρι να γίνει η απαι-
τούμενη αναμόρφωση), θα περίμενε κανείς να έχει μάθει 
το μάθημά της και να είναι πιο προσεκτική στις προτάσεις 
της. Μάταια όμως. 

Επί της ουσίας οι προτάσεις που κατατέθηκαν, όπως εί-
παμε ήταν έξι. Συνοπτικά η κάθε μία ανέφερε τα εξής:

Πρόταση της οικονομικής επιτροπής (δημάρχου):  Προ-
τάθηκαν κοινοί συντελεστές του τέλους καθαριότητας και 
ηλεκτροφωτισμού για όλες τις κοινότητες του δήμου Βέ-
λου-Βόχας ως εξής:
Για τις κατοικίες και χώρους κοινωφελούς/φιλανθρωπικής 
χρήσης 2,00€ από 1,40€ που ισχύει σήμερα. 
Για τους επαγγελματικούς χώρους σε 2,3€ από 1,90€ που 
ισχύει μέχρι σήμερα. 
Παράλληλα, προτείνονται και μια σειρά ειδικών συντελε-
στών που αφορούν σε μεγάλα εμβαδά (άνω των 1000 τ.μ.) 
και σε αποθήκες, υπόγεια, γκαράζ κλπ. 
Η πρόταση αυτή σημαίνει αύξηση 43% περίπου στα δημο-

τικά τέλη για τις κατοικίες και 21% για τους επαγγελματι-
κούς χώρους. 

Πρόταση της Νέας Πνοής (παράταξη Θανάση Μανάβη): 
Προτείνεται η μηδενική αύξηση των δημοτικών τελών
Για την κάλυψη του κόστους διαχείρισης των απορριμμά-
των μέσω ΣΔΙΤ προτείνεται: α. Η αύξηση της ανακύκλωσης 
με διαλογή στην πηγή των απορριμμάτων ώστε να μειωθεί 
η ποσότητα των απορριμμάτων που δίνονται για καύση, β. 
η επανακαταμέτρηση του εμβαδού όλων των κτισμάτων 
του δήμου Βέλου-Βόχας ώστε να αυξηθούν τα έσοδα του 
δήμου από ΤΑΠ, κλπ.
Στην πρόταση δεν περιλαμβάνονταν οικονομικά στοιχεία. 

Πρόταση της παράταξης του Νίκου Βουδούρη-Τσίτουρα: 
Προτάθηκαν οι εξής τιμές:
Για χώρους οικιακής χρήσης 1,70€ από 1,40€ που ισχύει 
σήμερα. 
Για χώρους επαγγελματικής χρήσης σε 2,3€ από 1,90€ 
που ισχύει μέχρι σήμερα.
Στην πρόταση περιλαμβάνονται οικονομικά στοιχεία. 

Πρόταση της δημοτικής συμβούλου Σούλας Μπιτσάκου:  
Εισηγήθηκε να μην υπάρξει καμία αύξηση δημοτικών τε-
λών. Προτείνει να αναμορφωθεί ο προϋπολογισμός και να 
γίνουν οι διορθώσεις που απαιτούνται και να γίνει εξοικο-
νόμηση πόρων από άλλες μη αναγκαίες δαπάνες. Όχι αλό-
γιστες δαπάνες σε «άρτον και θεάματα».
Στην πρόταση δεν περιλαμβάνονται οικονομικά στοιχεία. 

Πρόταση της δημοτικής συμβούλου Μαρίας Δημητρίου: 
Να μην γίνει καμία απολύτως αναπροσαρμογή και αύξηση 
δημοτικών τελών μέχρι το τέλος του 2022. 
Προτείνεται να αξιοποιηθεί η έκτακτη κρατική επιχορήγη-
ση (ύψους 357.294,32€) καθώς και ποσό 75.252,32€ από 
το αποθεματικό του δήμου και να καλυφθεί η αύξηση που 
θα προκύψει έως το τέλος του έτους.
Η πρόταση περιλαμβάνει αναλυτικά οικονομικά στοιχεία 
και προτεινόμενες τροποποιήσεις στους κωδικούς του 
προϋπολογισμού ώστε να υλοποιηθεί. Μάλιστα, κατά τη 
συζήτηση η κα Δημητρίου αναφέρθηκε στην νομοθε-

σία που επιτρέπει στους δήμους με πληθυσμό κάτω των 
20.000 κατοίκων να χρησιμοποιούν ποσά από το αποθε-
ματικό ή άλλους κωδικούς του προϋπολογισμού ώστε να 
καλύψουν το κόστος των ανταποδοτικών υπηρεσιών (κα-
θαριότητας, ηλεκτροφωτισμού). 

Πρόταση του δημοτικού συμβούλου Βασίλη Τρωγάδη: 
Προτείνεται η μείωση κατά 30% των εισηγούμενων από 
την παράταξη του δημάρχου αυξήσεων. Δηλαδή:
Για τις κατοικίες και χώρους κοινωφελούς/φιλανθρωπικής 
χρήσης από τα 0,60€ που προτείνει η δημοτική αρχή ως 
αύξηση, μείον 30% = 0,42€ αύξηση. Δηλαδή από 1,40€ που 
ισχύει σήμερα σε 1,82€.
Για τους επαγγελματικούς χώρους από τα 0,40€ που προτεί-
νει η δημοτική αρχή ως αύξηση,  μείον 30% που προτείνεται 
= 0,28€. Δηλαδή από 1,90€ που ισχύει σήμερα, σε 2,18%.
Η πρόταση αυτή σημαίνει αύξηση 30% για τις κατοικίες και 
για τους επαγγελματικούς χώρους. Στην πρόταση περιλαμ-
βάνονται μερικά οικονομικά στοιχεία. Ο κ. Τρωγάδης απέ-
συρε την πρότασή του και δεν την έθεσε σε ψηφοφορία. 

Οι ψηφοφορίες 
Οι προτάσεις τέθηκαν σε ψηφοφορία. 
Στην πρώτη φάση έλαβαν:
Πρόταση οικονομικής επιτροπής/δημάρχου: 12 ψήφους
Πρόταση Θανάση Μανάβη: 6 ψήφους
Πρόταση Νίκου Βουδούρη-Τσίτουρα: 3 ψήφους
Πρόταση Μαρίας Δημητρίου: 2 ψήφους (του Γιώργου Κα-
ραφωτιά η δεύτερη ψήφος)
Πρόταση Σούλας Μπιτσάκου: 1 ψήφος
Λευκό ψήφισαν οι: Λιάκος, Καμπίτης, Τρωγάδης.
Στη δεύτερη φάση η ψηφοφορία έγινε μεταξύ των δύο 
πρώτων προτάσεων. Έλαβαν:
Πρόταση οικονομικής επιτροπής/δημάρχου: 12 ψήφους
Πρόταση Θανάση Μανάβη: 10 ψήφους
Λευκό ψήφισαν οι: Σταμπεδάκης, Καμπίτης, Βουδούρης-
Τσίτουρας, Περρής. Ο Βασίλης Τρωγάδης αποχώρησε πριν 
γίνει η δεύτερη ψηφοφορία. 
Με βάση και την δεύτερη ψηφοφορία η πρόταση της οι-
κονομικής επιτροπής και του δημάρχου εγκρίθηκε 
από το δημοτικό συμβούλιο.

Δήμος Βέλου-Βόχας: Ψηφίστηκε 
η αύξηση των δημοτικών τελών

Ποιες ήταν οι έξι προτάσεις που κατατέθηκαν-Ποιος και γιατί απέσυρε την πρότασή του
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Βασίλης Νανόπουλος: Eίναι 
πολιτική μου απόφαση το σχολείο 

της Αρχαίας Κορίνθου να γίνει! 
Η πρόταση μη πληρωμής της μειοψηφίας θα ακύρωνε για πολλά χρόνια το έργο. 

«Είναι πολιτική μου απόφαση το σχολείο της Αρ-
χαίας Κορίνθου να γίνει και θα γίνει» επανέλαβε για 
ακόμα μια φορά πριν από λίγο σε συνέντευξη τύπου 
που παραχώρησε στα μέσα ενημέρωσης ο Δήμαρχος 
Κορινθίων Βασίλης Νανόπουλος. 

Ο Δήμαρχος ενημέρωσε τους εκπροσώπους του τύπου, 
τους πολίτες και κυρίως τους κατοίκους της Αρχαίας Κορίν-
θου πως το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων στην τελευταία 
του συνεδρίαση έλαβε απόφαση συνέχισης εργασιών. Ήδη 
έχει προχωρήσει η τροποποίηση του προϋπολογισμού για 
την ένταξη και πληρωμή του ποσού που πρέπει να πληρωθεί 
στον εργολάβο ως αποζημίωση των καθυστερήσεων, ποσό 
το οποίο αποτελεί προϊόν επιτυχούς διαπραγμάτευσης του 
δήμου αφού η αρχική απαίτηση και εάν ο δήμος οδηγείτο στα 
δικαστήρια με τον εργολάβο, ξεπερνούσε το 1,1 εκ ευρώ. Η 
διαπραγμάτευση οδήγησε σε ποσό 668 χιλιάδων ευρώ συν 
ΦΠΑ , ποσό που επί της παρούσης θα πληρωθεί από ίδιους 
πόρους αν και γίνεται προσπάθεια ένταξης και πληρωμής στο 
ΕΣΠΑ. 

Η τροποποίηση του προϋπολογισμού κατατέθηκε 
από τις υπηρεσίες του δήμου στην Αποκεντρωμένη 
διοίκηση σήμερα και αναμένεται η ολοκλήρωση των 
διαδικασιών, έγκριση και εκταμίευση, στις επόμενες 
30 ημέρες. Η εκταμίευση θα επιτρέψει στον εργολάβο να 
ξεκινήσει τις εργασίες, να ολοκληρώσει το σχολείο και να το 
παραδώσει στην Αρχαία Κόρινθο, τους μαθητές, τους δασκά-
λους, τους γονείς.  

«Είναι πολιτική µου απόφαση το σχολείο να γίνει . 
θα είναι ένα σχολείο μοναδικό στην χώρα, ένα σχολείο – μου-
σείο αφού θα περιλαμβάνει όλα τα ευρήματα που η αρχαιο-
λογική έρευνα αποκάλυψε. Ως δημοτική αρχή  θα κάνουμε 
ότι χρειάζεται προκειμένου το σχολείο να τελειώσει. Το 
θέλουν οι κάτοικοι, το θέλουμε και  εμείς σαν δήμος. 
Έχει περάσει ως σήμερα από 40 κύματα και είναι ειλημμέ-
νη πολιτική απόφαση μου να γίνει  ακόμα κι αν χρειαστεί να 
πληρώσουμε επιπλέον χρήματα» ανέφερε ο Δήμαρχος Κο-
ρινθίων γνωστοποιώντας παράλληλα την πρόταση που 
κατέθεσε η μειοψηφία περι μη πληρωμής του επιπλέον 
ποσού στον εργολάβο, πρόταση η οποία θα ακύρωσε 

την ανέγερση του σχολείου και θα έθετε σε περιπέτειες το 
δήμο Κορινθίων με την προοπτική, κάποτε, μετά από πολλά 
χρόνια να ανεγερθεί, εάν φυσικά υπήρχαν οι προϋποθέσεις 
και οι αδειοδοτήσεις. 

Το ΕΣΠΑ βεβαίως και η χρηματοδότηση του θα χανόταν. 
«Υπήρξε πρόταση από την πλευρά του κ.Σταυρέλη να μην 

πληρώσουμε . Είπα στον κ.Σταυρέλη πως αυτό δεν είναι 
πρόταση γιατί αν δεν πληρώσουμε τα χρήματα, προϊόν επι-
τυχούς διαπραγμάτευσης από την πλευρά μας,  θα πρέπει να 
οδηγηθούμε στα δικαστήρια με τον ανάδοχο, ο ανάδοχος  να 
κερδίσει ποσό τουλάχιστον 1,1 εκ ευρώ , το ποσό ορίστηκε 
από τις τεχνικές υπηρεσίες του δήμου και τον δικηγόρο της 
ΚΕΔΕ με τον οποίον συνεργαστήκαμε, συν βεβαίως ακόμα 
κάποια χρήματα. Αν δεν πληρώσουμε τις 800 χιλιάδες 
περίπου ευρώ σήμερα, σταματάει το έργο. Χάνουμε το 
ΕΣΠΑ, γίνεται νέος διαγωνισμός και μετά από χρόνια, 
αν υπάρξουν αδειοδοτήσεις και εγκρίσεις να γίνει το 
σχολείο πληρώνοντας πολύ περισσότερα χρήματα 
λόγω αλλαγής και αύξησης τις τιμές των υλικών. 

Ήταν μονόδρομος η πρόταση μου, ψηφίστηκε από το 
Δημοτικό Συμβούλιο και ΔΣ την οικονομική επιτροπή και 
προχωράμε. Ότι άλλο ακούγεται είναι ελλιπής πληροφόρηση 
ή παραπληροφόρηση» κατέληξε ο Δήμαρχος Κορινθίων.

Δήμος Κορινθίων

Νίκος Σταυρέλης: 
«Η δημοτική Αρχή 

κόβει έργα σε 
Ποσειδωνία και Άσσο-

Λέχαιο-Περιγιάλι 
για να τα δώσει 

αποζημίωση 830.000€ 
σε εργολάβο»

Πριν τρεις μήνες ο Δήμαρχος πρότεινε 
και η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε να 
καταβάλει ο Δήμος αποζημίωση 830.000 
€ στον εργολάβο του έργου Κατασκευής 
δημοτικού σχολείου στην Αρχαία Κόρινθο. 
Αντιδράσαμε τότε για το υπέρογκο χρηματικό 
ποσό χωρίς να έχει μπει ούτε μία πρόκα και 
να γίνουν εργασίες έστω μίας ημέρας.
�� Ο Δήμαρχος μας είπε τότε ότι τα χρήματα 

θα καταβάλλονταν από το ΕΣΠΑ με 
έγκριση της Διαχειριστικής Αρχής. 
Προφανώς φάγαμε πόρτα από την Αρχή 
και σήμερα εγκρίθηκε το δεύτερο στάδιο 
της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού.

Ο Δήμαρχος ζήτησε από την Οικονομική 
Επιτροπή να εγκρίνει η  αποζημίωση στον 
εργολάβο να γίνει από πόρους του Δήμου. 
Για να γίνει αυτό πρότεινε να  κοπούν 
διάφορα έργα, όπως:
�� Πράξεις αναλογισμού σχεδίου πόλης 

Ποσειδωνίας 300.000€ (κατά τα άλλα κό-
πτεται για ανάπλαση της Ποσειδωνίας)

�� Αναπλάσεις πεζοδρομίων Δ.Ε. Άσσου-
Λεχαίου 300.000€ (δυστυχώς ούτε η 
μελέτη δεν πρόλαβε να γίνει)

�� Αποκατάσταση ζημιών  από φυσικές 
καταστροφές στο Περιγιάλι 88.350€

�� Κατασκευή αθλητικών χώρων 200.000€
Η απόφαση εγκρίθηκε με οριακή 

πλειοψηφία μίας ψήφου (με μειοψηφία της 
παράταξής μας και του Χρ. Κορδώση).

Όσο για το δημοτικό σχολείο της Αρχαίας 
Κορίνθου ακόμα είμαστε πολύ μακριά 
(πέρασαν οι 3 μήνες που είχε αναφέρει ο 
Δήμαρχος τον Ιούνιο).



ANAΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ από το ypaithros.gr

Μ ε τον κίνδυνο της ερημοποίησης είναι αντι-
μέτωποι οι αγρότες της Κορινθίας, καθώς 
ένα μεγάλο κομμάτι της υπαίθρου του νο-
μού χρόνο με τον χρόνο «στεγνώνει».

Η πολύχρονη ταλαιπωρία των παραγωγών λόγω 
της έλλειψης νερού άρδευσης δεν φαίνεται να έχει αί-
σιο τέλος, αφού ήδη υπάρχουν περιοχές, όπως είναι 
το Θαλερό, όπου η καλλιέργεια ειδών που απαιτούν 
πότισμα είναι απαγορευτική και οι παραγωγοί έχουν 
δύο χρόνια να ποτίσουν.

«Χρυσή» η ώρα ποτίσματος
Οπως εξηγεί στην «ΥΧ» ο παραγωγός και μέλος 

του ΤΟΕΒ Ξυλοκάστρου, Σπύρος Αποστολόπουλος, 
«το πρόβλημα του νερού έχει πάρει μεγάλες διαστά-
σεις. Οι περιοχές Κιάτου, Ξυλοκάστρου, Ευρωστίνης, 
Βέλου, Βόχας, αλλά και της Κορίνθου, αντιμετωπί-
ζουν σημαντικά προβλήματα. Την τελευταία δεκαετία, 
η κατάσταση επιδεινώνεται χωρίς να αλλάζει κάτι. 
Υπάρχουν περιοχές όπου το κυρίαρχο πρόβλημα εί-
ναι η αγορά του νερού σε υψηλές τιμές. Η ώρα ποτί-
σματος φτάνει να πωλείται 60-70 ευρώ και αυτό δη-
μιουργεί προβλήματα, αφού το κόστος καλλιέργειας 
εκτοξεύεται στα ύψη».

Στον Δήμο Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης, που απο-
τελεί το 35% της συνολικής καλλιεργήσιμης επιφά-
νειας των περιοχών που πλήττονται από την έλλειψη 
νερού, «οι επιπτώσεις τόσο στην ποιότητα όσο και 
στην ποσότητα των προϊόντων είναι εμφανείς. Το 
αυξημένο κόστος σπρώχνει καλλιέργειες εκτός πα-
ραγωγής. Η Σουλτανίνα, αυτήν τη στιγμή, κρίνεται 
ασύμφορη για να καλλιεργηθεί. Υπάρχουν χωριά που 
έχουν να ποτίσουν δύο χρόνια, καλλιέργειες που από 
ποτιστικές έγιναν ξερικές», αναφέρει ο κ. Αποστολό-
πουλος. «Ολα αυτά μειώνουν την παραγωγή και την 
καθιστούν λιγότερο ανταγωνιστική. Υπάρχουν περι-
πτώσεις όπου λεμονιές ποτίζονται κάθε 70 μέρες», 
συνεχίζει.

Σχετικά με την εξεύρεση λύσης, ο ίδιος τονίζει πως 
«η λύση είναι έργα που θα στοχεύουν στην αποθή-
κευση νερού που έρχεται από τα ορεινά. Το μεγάλο 
έργο αφορά τη λιμνοδεξαμενή της Ρίζας που θα έδινε 

τη δυνατότητα άρδευσης 5.000 στρεμμάτων, τα οποία 
αντιστοιχούν σε 1.500 οικογένειες».

Επιπτώσεις
Από την πλευρά του, ο Παρασκευάς Βασίλειος, πα-

ραγωγός από τον Αγιο Βασίλη, υπογραμμίζει: «Το πρό-
βλημα είναι πλέον μεγάλο. Οι στάθμες έχουν κατέβει 
πολύ και οι ανάγκες για νερό είναι μεγάλες. Το νερό εί-
ναι πια πανάκριβο και αυτό έχει ως συνέπεια να μειω-
θεί και ο αριθμός των δέντρων που ποτίζαμε καθημε-
ρινά. Ενώ ποτίζαμε 150 δέντρα την ημέρα, πάμε τώρα 
στα μισά. Είναι χαρακτηριστικό ότι φέτος δεν έχουν 
μπει όψιμες καλλιέργειες. Λάχανα, κουνουπίδια και 
μπρόκολα δεν μπήκαν. Στη Σκοτεινή, από τα τέλη Ιου-
νίου τούς απαγόρεψαν να φυτέψουν κηπευτικά, λόγω 
έλλειψης νερού, και λύση δεν φαίνεται στον ορίζοντα. 
Μας λένε ότι θα πάρουμε νερό από τον Ανάβαλο».

Μεγαλύτερο το πρόβλημα  
στην Ανατολική Κορινθία

Ο γεωπόνος Κωνσταντίνος Πάπας, από το Κιά-
το Κορινθίας, εξηγεί ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα 
το έχει η Ανατολική Κορινθία, δηλαδή από τη Βόχα 
μέχρι και την Κόρινθο. «Στις περιοχές αυτές αρκετοί 
παραγωγοί καταστράφηκαν. 

Η Σουλτανίνα δεν βγήκε και πολλά κτήματα δεν 
τρυγήθηκαν, επειδή δεν μπόρεσαν να καλύψουν τις 
ανάγκες τους σε νερό. Στο Κιάτο έχουμε οδηγηθεί σε 
μεγάλο αδιέξοδο. Πέρα από την επάρκεια του νερού, 
πολλοί παραγωγοί δεν έχουν δυνατότητα να πλη-
ρώσουν τόσο ακριβά το νερό. Από γεωτρήσεις που 
έπαιρνες 40-60 κυβικά, τώρα ζήτημα να πάρεις 10 
κυβικά ή και καθόλου».

Σύμφωνα με τον κ. Πάπα, «οι καλλιέργειες θα 
προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα. Αναγκαστικά θα 
πάμε σε καλλιέργειες λιγότερο απαιτητικές σε νερό. 
Το φράγμα του Ασωπού τείνει να γίνει σαν το γεφύρι 
της Αρτας και φυσικά δεν υπάρχουν δευτερεύοντα 
δίκτυα. Αυτό σημαίνει ότι θα χρειαστούμε χρόνο ακό-
μα», δηλώνει.

Τέλος, ο Θωμάς Γκότσης από τα Αθίκια λέει πως η 
έλλειψη νερού και στην περιοχή του είναι τεράστια. 
«Αν και έχουμε κοντά στο μισό εκατομμύριο ελαιόδε-
ντρα, θα βγάλουμε λάδι μόνο για τις ανάγκες του σπι-
τιού μας. Οι σταφιδάδες σταμάτησαν και γενικότερα 
πολλοί πλέον είναι ένα βήμα πριν από την εγκατάλει-
ψη της παραγωγής και την αναζήτηση νέας εργασίας. 

Χάνουμε δέντρα από τη λειψυδρία και λύση πουθε-
νά. Μία υπόσχεση για νερό από τον βιολογικό έμεινε 
υπόσχεση. 

Λείπουν τα έργα υποδομής και το αποτέλεσμα εί-
ναι από τους 1.200 τόνους ελαιολάδου που βγάζαμε 
κάποτε, σήμερα να μη φτάνει ούτε για προσωπική 
χρήση».
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Στεγνώνει η Κορινθία
«Σε απόγνωση οι παραγωγοί χάνουν και ποιότητα και ποσότητες»,  

αναφέρει το ρεπορτάζ του Γιώργου Αργυρίου στην ypaithros.gr
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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

Χαράλαµπος Κασίµης*: «Επείγει µια ριζική αναδιάρθρωση 
του στρατηγικού σχεδίου της χώρας για τη νέα ΚΑΠ»

��	Τι σηµαίνει η κατακόρυφη αύξη-
ση του κόστους παραγωγής για τη 
βιωσιµότητα του πρωτογενούς το-
µέα;
Είναι γεγονός ότι οι τιμές των εισ-

ροών στην ελληνική γεωργία και 
στην κτηνοτροφία έχουν εκτιναχθεί 
τη χρονιά που διανύουμε, χρειάζε-
ται όμως να διευκρινίσουμε ότι αυτό 
δεν προέκυψε μόνο αυτή τη χρονιά. 
Και την προηγούμενη χρονιά οι τιμές 
στην ενέργεια, στα λιπάσματα, στις 
ζωοτροφές είχαν πάρει μια ανοδική 
πορεία που είχε ήδη αρχίσει να επη-
ρεάζει σημαντικά το κόστος παραγω-
γής.

Τόσο στην ενέργεια όσο και στα 
λιπάσματα το κόστος του φυσικού 
αερίου αποτελεί καθοριστικό πα-
ράγοντα με αλυσιδωτές επιπτώσεις 
αφενός σε όλη την αλυσίδα αξίας της 
αγροδιατροφής και αφετέρου σε μια 
σειρά άλλους κλάδους της βιομηχα-
νίας τροφίμων.Σε γενικές γραμμές, 
θα έλεγε κανείς ότι οι τιμές στα λιπά-
σματα έχουν τουλάχιστον τριπλασια-
στεί και στις ζωοτροφές παρομοίως..

Είναι προφανές ότι όλες αυτές οι 
αυξήσεις καθιστούν αδύνατη τη βι-
ωσιμότητα των αγροτικών εκμεταλ-

λεύσεων, οδηγούν σε μείωση της 
χρήσης αυτών των εισροών, με αρ-
νητικά αποτελέσματα τόσο στην πα-
ραγωγικότητα όσο και στην ποιότητα 
των προϊόντων.

Ακόμα και αν κανείς υιοθετούσε 
το επιχείρημα ότι σε ορισμένα προ-
ϊόντα ο παραγωγός απολαμβάνει 
υψηλότερες τιμές, το διαψεύδει η 
πραγματικότητα. Σύμφωνα με στοι-
χεία της ΕΛΣΤΑΤ, ακόμα και σε αυτή 
την περίπτωση, η αύξηση υπολείπε-
ται κατά 2/3 της αύξησης στο κόστος 
παραγωγής. Εάν δε λάβουμε υπόψη 
ότι η κλιματική αλλαγή έχει επίσης 
επηρεάσει σημαντικά τόσο την παρα-
γωγή όσο και το γεωργικό εισόδημα, 

τότε καταλαβαίνουμε το αδιέξοδο στο 
οποίο βρίσκεται αυτός ο παραγωγι-
κός κλάδος.

��	Ενώ βλέπουµε τις τιµές λιανικής 
των τροφίµων να αυξάνονται, οι 
παραγωγοί πουλάνε ώς και κάτω 
από το κόστος. Πώς ερµηνεύετε 
αυτό το παράδοξο;
Σε ό,τι αφορά τον πληθωρισμό, εί-

ναι γνωστό ότι αυτός των τροφίμων 
είναι αρκετά πιο πάνω από τον εθνι-
κό. Στη χώρα μας μάλιστα επηρεάζει 
ιδιαίτερα το κόστος ζωής, με δεδο-
μένο ότι η διατροφή αποτελεί κοντά 
στο 1/4 των συνολικών δαπανών 
των νοικοκυριών (σχεδόν διπλάσιο 
του μέσου όρου της Ε.Ε.) και άνω του 
35% των φτωχότερων νοικοκυριών. 
Αντιλαμβάνεται, λοιπόν, κανείς 
πόσο πλήττει ο πληθωρισμός των 
τροφίμων το κόστος και την ποιότη-
τα ζωής. Στη γεωργία οι επιπτώσεις 
πλήττουν ιδιαίτερα την κτηνοτροφία, 
όπου οι ζωοτροφές αποτελούν τον 
μεγαλύτερο συντελεστή του κόστους 
παραγωγής. Ας μην ξεχνάμε ότι η 
χώρα μας είναι η χώρα με τη μικρό-
τερη ιδιοπαραγωγή ζωοτροφών στην 
Ε.Ε.

Η παρεχόμενη στήριξη της κυβέρ-
νησης σε καμία περίπτωση δεν καλύ-
πτει στοιχειωδώς τις απώλειες.

Ο πόλεμος και η επισιτιστική κρί-
ση έχουν αναδείξει την ανάγκη μιας 
σοβαρής αναθεώρησης της αγροτι-
κής πολιτικής. Νομίζω είμαστε αντι-
μέτωποι, για πρώτη φορά, με μια 
τριπλή, εάν όχι τετραπλή, κρίση σε 
μικρό χρονικό διάστημα. Την κλιμα-
τική κρίση, την κρίση της πανδημίας, 
την ενεργειακή κρίση και τώρα την 
ουκρανική κρίση. Ολα τα παραπάνω 
απειλούν τη βιωσιμότητα της γεωρ-
γίας-κτηνοτροφίας και οδηγούν στην 
έξοδο και στη φτωχοποίηση σημα-
ντικά στρώματα του παραγωγικού 
κόσμου. Επείγει μια ριζική αναδιάρ-
θρωση του στρατηγικού σχεδίου της 
χώρας για τη νέα ΚΑΠ. Μπορεί να 
είναι ήδη ξεπερασμένο από τις εξε-
λίξεις.

* Ο κύριος Xaράλαμπος Κασίμης 
είναι Καθηγητής Αγροτικής Οικονομίας 
και Αγροτικής Ανάπτυξης στο Γεωπονι-
κό Πανεπιστήμιο Αθηνών, πρώην Γενι-

κός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής

ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ από την ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ (efsyn.gr)



ΓΥΡΙΣΤΕ ΣΕΛΙΔΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΜΑΡΜΑΡΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ
ΘΑΝΑΣΕΝΑΡΗΣ

Μουσών 14,
Βέλο Κορινθίας

Mάρµαρα • γρανίτες
φυσικά πετρώµατα

% 2742 033260
6945 435411
 6947 099281replayctt@gmail.com
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2 Οκτωβρίου 1844: Η ανακήρυξη 
των πρώτων βουλευτών Κορινθίας

Ποιοι εξελέγησαν στους 11 δήμους της Κορινθίας και συμμετείχαν στην πρώτη βουλή 
που συγκροτήθηκε μετά το Σύνταγμα της 3ης Σεπτεμβρίου 1843

Τ ο 1844 για πρώτη φορά 
στην ιστορία του νεοελλη-
νικού κράτους διενεργή-
θηκαν κοινοβουλευτικές 
εκλογές. Η διενέργειά τους 

ήταν αποτέλεσμα της λαϊκής επανάστα-
σης του 1843 και της ικανοποίησης του 
αιτήματος των «επαναστατών», δηλαδή 
της παραχώρησης συντάγματος. 

Η εθνοσυνέλευση που προέκυψε 
μετά την επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρί-
ου 1844, είχε να επιτελέσει δυο αποστο-
λές: Δημιούργησε τον πρώτο καταστα-
τικό χάρτη της Ελλάδας (συνταγματική 
βασιλεία) και, στις 18 Μαρτίου 1844, 
ψήφισε τον πρώτο εκλογικό νόμο της 
χώρας. Συμβολικά, δημοσιεύτηκε στις 
25 Μαρτίου και, παρά τα φολκλορικά 
του στοιχεία, ήταν ο πιο προοδευτικός 
στον κόσμο, ως την ώρα εκείνη:

Απαγόρευε το δικαίωμα του «εκλέγε-
σθαι» στις γυναίκες, στους νέους κάτω 
των 25 χρόνων, σ’ όσους είχαν δοσο-
ληψίες με την Δικαιοσύνη (υπόδικους 
ή καταδικασμένους) και στους τεμπέ-
ληδες: Για να γινόταν κάποιος υπο-
ψήφιος βουλευτής, έπρεπε να έχει 
επάγγελμα ικανό να τον θρέψει ή 
κτηματική περιουσία στην εκλογική 
του περιφέρεια. Ισοδυναμούσε ένας 
βουλευτής σε κάθε 10.000 κατοίκους, 
εκτός από την Ύδρα που, τιμητικά, εξέ-
λεγε τρεις, και τις Σπέτσες και τα Ψαρά, 
που, επίσης τιμητικά, εκλέγανε από 
δύο. Για λόγους ουσίας, ένας βουλευτής 
εκλεγόταν και από το σώμα των κα-
θηγητών πανεπιστημίου!

Οι εκλογές έπρεπε να διεξαχθούν σε 
οχτώ μέρες. Το πρόβλημα ήταν ότι ο 
νόμος δεν ξεκαθάριζε, αν αυτές οι οχτώ 
μέρες έπρεπε να είναι κοινές για όλη τη 

χώρα ή όχι. Με αποτέλεσμα να ξεκινή-
σει η εκλογική διαδικασία τον Απρίλιο 
του 1844 και, τον Σεπτέμβριο, να συ-
νεχίζεται ακόμα σε ορισμένες περιοχές.

Στην Ελλάδα εκείνη την εποχή υπήρ-
χαν τρία κόμματα: το γαλλικό με αρχη-
γό τον Ιωάννη Κωλέττη, το αγγλικό με 
αρχηγό τον Αλέξανδρο Μαυροκορδάτο 
και το ρωσικό με αρχηγό τον Ανδρέα 
Μεταξά.

Το γαλλικό κόμμα πρόβαλε τον 
άκρατο εθνικισμό, ενώ το αγγλικό τη 
μετριοπάθεια και τον εγγλέζικου τύπου 
κοινοβουλευτισμό. Το ρωσικό είχε ση-
μαία την επικράτηση της ορθοδοξίας 
(και άρα ήταν εναντίον του μη ορθόδο-
ξου Όθωνα) και την κατοχύρωση των 
δημοκρατικών ελευθεριών του λαού. 
Λεγόταν και κόμμα των Ναπαίων, από το 
όνομα κάποιου θηριώδη Κερκυραίου 

ρωσόφιλου Νάπα. Αντίστοιχα, οι οπαδοί 
του γαλλικού κόμματος λέγονταν Μο-
σχομαγκίτες και οι οπαδοί του αγγλικού 
κόμματος Μπαρλαίοι.

Οι εκλογές διήρκεσαν έξι μήνες, μέσα 
σε κλίμα βίας και νοθείας, και διενερ-
γήθηκαν κατά τη διάρκεια της Κυβέρ-
νησης Μαυροκορδάτου. Έγιναν με το 
πλειοψηφικό σύστημα στενής περιφέ-
ρειας. Τα αποτελέσματα ήταν συντρι-
πτικά υπέρ του Ρωσικού κόμματος 
με επικεφαλής τον Ανδρέα Μεταξά, που 
κατάφερε να καταλάβει  55 έδρες. Ακο-
λουθούσε το Αγγλικό κόμμα του Αλέ-
ξανδρου Μαυροκορδάτου με 28 έδρες 
και τρίτο ήρθε το Γαλλικό κόμμα του 
Ιωάννη Κωλέττη με 20 έδρες.

Παρά την τρίτη θέση όμως, ο Ιωάν-
νης Κωλέττης κατάφερε να σχηματίσει 
κυβέρνηση συνασπισμού με το Ρωσικό 
κόμμα και ο ίδιος να ορκιστεί πρωθυ-
πουργός! Η πρώτη εκλεγμένη Βουλή 
των Ελλήνων συγκροτήθηκε σε σώμα 
και συνεδρίασε για πρώτη φορά τον Ια-
νουάριο του 1845. 

Οι εκλογές στην Κορινθία
Οι εκλογές στην Κορινθία πραγμα-

τοποιήθηκαν με κάλπες που στήθη-
καν στους 11 δήμους του νομού. Στις 
2 Οκτωβρίου 1844 συνεδρίασε στην 
Βουλή «η επί των εξελέγξεων των βου-
λευτικών εκλογών επιτροπή» αποτελού-
μενη από τους: Θ. Γρίβα, Ν. Κριζιώτου, 
Δ. Πλαπούτα, Ν. Κορφιωτάκη, Α. Κα-
λαμογδάρτου, Μ. Καΐρου, Σ. Βλάχου 
και Κ. Προβελέγγιου. Παρότι μέλος 
της επιτροπής ήταν και ο Γεώργιος 
Νοταράς εξαιρέθηκε λόγω εντοπιότη-
τας και προσωπικού κωλύματος (ήταν 



ΣΑΒΒΑΤΟ  1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022 ΠΟΛΙΤΏΝ
Γνώμη20 Ιστορικά

Χορευτική γυμναστική

υπεύθυνη: ΜΑΙΡΗ ΜΙΧΟΥ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΕΓΓΡΑΦΕΣ:

ΑΙΘΟΥΣΑ ΧΟΡΟΥ
[Πεζόδροµος
Ζευγολατιού]

∆ΕΥΤΕΡΑ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΡΩΙ: 9:00 - 10:00

ΤΡΙΤΗ & ΠΕΜΠΤΗ
ΑΠΟΓΕΥΜΑ: 6:30 - 7:30

& 6940 726 847
6974 866 576

ENAΡΞΗ: από 1η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΕΓΓΡΑΦΕΣ–ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 6974 583005

ΤΜΗΜΑΤΑ

• ΠΑΙ∆ΩΝ
• ΕΦΗΒΩΝ
• ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΟΧΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΕΓΓΡΑΦΕΣ:

6974 583 005, 6974 866 576, 6940 726 847, 6983 831 279

Ενημερωθείτε για
• ΤΙΣ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΜΑΣ

• ΤΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΕΚΠΤΩΤΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ

συνδρομή χορού από 15€

εκπτώσεις από 40%-65%

ΤΜΗΜΑΤΑ
ΠΑΙΔΩΝ
ΕΦΗΒΩΝ
ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 

6940 72 68 47   6974 58 30 05

&

ΜΕ ΤΗΝ ΜΑΙΡΗ ΜΙΧΟΥ

ΠΑΙΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
• (5-7 ετών)
ΤΡΙΤΗ  5:30-6:30μ.μ.
• (8-10 ετών)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7:00-8:00μ.μ. 

ΕΦΗΒΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8:00-9:00μ.μ. 

ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ  (ανάλογα με τις συμμετοχές)

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ:  από 1η Οκτωβρίου από 1η Οκτωβρίου
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΕΓΓΡΑΦΕΣΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΕΓΓΡΑΦΕΣ: : 6983 831 279, 6974 583 0056983 831 279, 6974 583 005

L a t i n
µοντερνοι χοροιµοντερνοι χοροι
& hip-hop

με την Στέβη ΛέκκαΣτέβη Λέκκα
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ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΟΧΑΣ

υποψήφιος βουλευτής). Η επιτροπή 
είχε ως αντικείμενο την αξιολόγηση 
των πρακτικών των βουλευτικών 
εκλογών της επαρχίας Κορινθίας και 
συγκεκριμένα των δήμων: Σικυώ-
νος, Ζάχολης, Φενεού, Κορίνθου, 
Τρικάλων, Πελλήνης, Σολυγείας, 
Κλεωνών, Στυμφαλίας, Νεμέας 
και Περαχώρας. 

Συνοπτικά τα πρακτικά των εκλο-
γών για κάθε δήμο ανέφεραν τα 
εξής: 

ΣΙΚΥΩΝΟΣ: Ψήφισαν 644 άτομα. 
Κατατέθηκε μία ένσταση για τη συμ-
μετοχή στην ψηφοφορία του Μπενι-
ζέλου Δημητρίου, επειδή στον εκλο-
γικό κατάλογο αναφερόταν σκέτο 
Μπενιζέλος. Η ένσταση δεν έγινε 
δεκτή διότι δεν υπήρχε άλλος Μπενι-
ζέλος στον δήμο Σικυώνος. Επίσης, 
ένσταση κατατέθηκε επ’αφορμή του 
νεαρού της ηλικίας του υποψηφίου 
βουλευτή Ανδρέα Νοταρά. 

ΖΑΧΟΛΗΣ: Ψήφισαν 829 άτομα. 
Καμία ένσταση δεν κατατέθηκε. 

ΦΕΝΕΟΥ: Ψήφισαν 1036 άτομα. 
Καταγράφηκαν διαμαρτυρίες του 
προέδρου της Εφορευτικής Επιτρο-
πής Αναστασίου Ζόγκα ότι ψηφοφό-
ρησαν πολλοί ανήλικες όπως π.χ. ο 
Βέργιος Παράς, αλλά και στερημένοι 
πολιτικών δικαιωμάτων όπως ο Ν. 
Σκύλης. Επίσης, ο κ. Ζόγκας κατήγ-
γειλε ότι ο δήμαρχος Φενεού όπλισε 
υπηρέτες του οι οποίοι στάθηκαν 
έξω από τον Ναό εις τον οποίον γι-
νόταν η ψηφοφορία και πίεζαν τους 
προσέρχοντες ψηφοφόρους για να 
αποσπάσουν την ψήφο τους. 

ΤΡΙΚΑΛΩΝ: Ψήφισαν 1023 άτο-
μα. Στο φάκελο που έφτασε στην 
Βουλή δεν υπήρχε ο εκλογικός κατά-
λογος όμως υπήρχαν διαβεβαιώσεις 
ότι έγιναν όλα νόμιμα. Ενστάσεις δεν 
έγιναν αλλά υπήρξαν διαμαρτυρίες 
ενώπιον εισαγγελέα για βιαιοπραγίες 
οπαδών του Ανδρέα Νοταρά, προ-
κειμένου να πιέσουν συγχωριανούς 
τους να τον ψηφίσουν. Η πιο σοβαρή 
διαμαρτυρία όμως ήταν αυτή που 
υπογράφεται από 19 πολίτες και 
αναφέρει ως λόγους ακυρότητας της 
διαδικασίας τους εξής: 1) Ο δήμαρ-
χος απουσίαζε από πολλές σφραγί-

σεις και αποσφραγίσεις της κάλπης, 
2) Ψήφισαν άτομα που δεν είχαν δι-
καίωμα να ψηφίσουν 3) ο Ανδρέας 
Νοταράς υποψήφιος βουλευτής δεν 
έχει φτάσει στην απαιτούμενη ηλικία 
για να θέσει υποψηφιότητα 4) Έγιναν 
πολλές βιαιοπραγίες και παραβιάσεις 
5) Στην ψηφοφορία έλλειπαν μέλη 
της εφορευτικής επιτροπής 6) βρέ-
θηκαν στην κάλπη ψηφοδέλτια μη 
μονογραφημένα από τον πρόεδρο 
αλλά και 150 περίπου που αντιστοι-
χούσαν σε ψηφοφόρους που δεν 
πήγαν να ψηφίσουν. 

ΣΟΛΥΓΕΙΑΣ: Ψήφισαν 454 άτομα. 
Καταγγέλθηκαν και εκεί βιαιοπραγί-
ες, απειλές αλλά οι διαμαρτυρίες δεν 
έγιναν ενώπιον εισαγγελέως και δεν 
κατατέθηκαν ενστάσεις, συνεπώς 
θεωρείται ότι η ψηφοφορία ήταν κα-
θόλα νόμιμη και αδιάβλητη. 

ΚΛΕΩΝΩΝ: Ψήφισαν 850 άτομα 
το διάστημα 1 έως 8 Αυγούστου και 
δεν κατατέθηκε καμία ένσταση ή δι-
αμαρτυρία. 

ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ: Ψήφισαν 416 άτο-
μα το διάστημα 7 έως 14 Ιουλίου. Για 
τις εκλογές της Περαχώρας δόθηκε 
αναφορά στην Διοίκηση της Κοριν-
θίας υπογεγραμμένη από 200 άτομα 
(!) που ανέφερε ότι η εκλογική δια-
δικασία καταστρατηγήθηκε με βιαιο-
πραγίες, ενώ δεν τους επετράπη να 
καταθέσουν στα πρακτικά ένσταση. 

Οι υπόλοιποι δήμοι
Για τους υπόλοιπους δήμους της 

Κορινθίας σύμφωνα με την επιτροπή 
της Βουλής, έλλειπαν τα σχετικά έγ-
γραφα όμως βεβαιούται η εκλογική 
διαδικασία καθώς και ο αριθμός των 
ψηφισάντων ως εξής: 

Δήμος Κορίνθου, ψήφισαν 692 
άτομα. Πελλήνης, ψήφισαν 495 άτο-
μα. Στυμφαλίας, ψήφισαν 722 άτομα 
και Νεμέας ψήφισαν 502 άτομα. 

Η διαλογή των ψήφων έγινε στην 
Κόρινθο υπό την επιτήρηση του Διοι-
κητή και με τη συμμετοχή όλων των 
μελών των εφορευτικών επιτροπών 
το διάστημα από 28 Αυγούστου έως 
και 5 Σεπτεμβρίου. 

Βουλευτές αναδείχθηκαν οι: 
1. Ανδρέας Νοταράς με 4.810 

ψήφους 
2. Γεώργιος Νοταράς με 4.440 

ψήφους
3. Ευστάθιος Οικονομόπου-

λος με 4.153 ψήφους
4. Ευθύμιος Κανελλόπουλος 

με 3.533 ψήφους
Εκτός Βουλής έμειναν οι υποψή-

φιοι: 
1. Βασίλειος Κουρουσόπουλος 

με 2.976 ψήφους
2. Αριστείδης Ρέντης με 2.974 

ψήφους
3. Ιωάννης Γιουρούκος με 

2.699 ψήφους
4. Γεώργιος Ιωάννου με 2.240 

ψήφους
Έρευνα-Κείμενα-Επιμέλεια: 

Γιώτα Χρ. Αθανασούλη
Πηγές: 

• Αρχείο Βουλής των Ελλήνων
• Εθνική Βιβλιοθήκη, Αρχείο Εφημε-

ρίδων

 ■ Ο Ανδρέας Νοταράς, εκλέχθηκε 
πρώτος σε ψήφους, βουλευτής 
Κορινθίας το 1844
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«Αι γενεαί πάσαι... Νικηταράς»
Μια παράσταση του Γεωργίου Α. Χριστοδούλου, στο Ανοιχτό Θέατρο Πουλίτσας,  

την Κυριακή 4 Σεπτεµβρίου 2022

Ο βραβευμένος θεατρικός συγγρα-
φέας και συντοπίτης μας Γιώργος Α. 
Χριστοδούλου μας πρόσφερε μια συ-
γκλονιστική, γεμάτη ουσία, θεατρική 
παράσταση.

Για δεύτερη φορά στη περιφέρεια Κο-
ρινθίας, ζωντάνεψε επί σκηνής τις τελευ-
ταίες ώρες από τη ζωή του Νικήτα Στα-
ματελόπουλου, κατά κόσμον γνωστό και 
ως Νικηταράς, που ήταν ένας από τους 
σπουδαιότερους ήρωες του 1821, και 
της ψυχικά ασθενής κόρης του Σοφίας.

Πρόκειται για μια άγνωστη πλευρά της 
ιστορίας του τόπου μας, που δεν έμαθε 

να τιμά τους ήρωές της, που αντί να πρά-
ξει το αυτονόητο τους φέρθηκε με τον 
σκληρότερο τρόπο και τους απαξίωσε. 
Με αποτέλεσμα ο Νικηταράς που πο-
λέμησε με αυτοθυσία για την ελευθερία 
της πατρίδας του, κατά τη διάρκεια της 
φυλάκισής του να χάσει το φως του, και 
σήμερα να μη γνωρίζει κανείς που είναι 
ο τάφος του.

Αυτά καταγγέλλει με την ταλαντούχα 
πένα του ο κύριος Χριστοδούλου και με 
τη μοναδική αλήθεια του, μας παρουσιά-
ζει ιστορικά γεγονότα που πονάνε ακόμα 
και σήμερα. Το μεγάλο μήνυμα είναι  να 

μην επαναλαμβάνουμε τα λάθη του πα-
ρελθόντος, να έχουμε μάθει εν τέλει από 
αυτά.

Καθηλωτικές ερμηνείες του Χρίστου 
Γεωργίου στον ρόλο του Νικηταρά και 
της Σάρα Τερζή στον ρόλο της κόρης του 
Σοφίας, που άρχισε να χάνει την ψυχική 
της υγεία όταν αντίκρισε τον πατέρα της 
μέσα στα αίματα.

Μία παράσταση που δίχως άλλο αφή-
νει εποχή και αφυπνίζει συνειδήσεις.

Πολλά συγχαρητήρια στο Ν.Π.Δ.Δ. 
ΑΝΕΛΙΞΗ  του δήμου Βέλου-Βόχας που 
διέθεσε αυτόν τον υπέροχο χώρο για 
παραστάσεις. Να ευχηθούμε καλή δυνα-
μική συνέχεια!
• Κείμενο: Γιώργος Α. Χριστοδούλου
• Σκηνοθέτης: Γιώργος Α. Χριστοδού-

λου
• Μουσική: Ραφαήλ Πυλαρινός
• Σκηνικά – Κοστούμια: Δήμητρα Καβ-

βαδά

Φόρος τιμής στον Μικρασιατικό Ελληνισμό

Στην κεντρική πλατεία του Συνοι-
κισμού Κορίνθου την Κυριακή 18 Σε-
πτεμβρίου η Περιφέρεια Πελοποννήσου 
απένειμε Φόρο Τιμής και Μνήμης για την 
γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς 
Ασίας.  Η Αντιπεριφερειάρχης Κορινθί-
ας κα Αθηνά Κόρκα, επισήμανε πως η  
φετινή χρονιά ήταν ιδιαίτερη λόγω του 
εορτασμού της Μνήμης 100 χρόνων 
από την Μικρασιατική καταστροφή.

Μεταξύ άλλων την εκδήλωση τί-
μησαν με την παρουσία τους: ο Υφυ-
πουργός Έρευνας και Τεχνολογίας κος 
Χρίστος Δήμας, ο Υφυπουργός Χωρο-
ταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος κος 
Νίκος Ταγαράς, ο Βουλευτής νομού 
Κορινθίας κος Κωνσταντίνος Κόλλιας, 
ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ανά-
πτυξης και Ευρωπαϊκών Προγραμμά-
των κος Χάρης Βυτινίωτης, ο Πρόεδρος 
του ΚΕΠΑΠ Κορίνθου κος Θεμιστοκλής 
Κουτσογκίλας, ο Ανώτερος Διοικητής 
Φρουράς Κορίνθου και Διοικητής Σχο-
λής Μηχανικού Λουτρακίου, Ταξίαρχος 

κος Ακρίβος Χαράλαμπος, ο Διευθυντής 
Αστυνομικής Διεύθυνσης Κορινθίας, 
κος Τετράδης Χαράλαμπος, ο Διοικητής 
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κορίνθου, 
Αντιπύραρχος, κος Λερής Δημήτριος, 
ο Λιμενάρχης Κορίνθου Πλωτάρχης 
Λιμενικού Σώματος, κος Κοντός Πανα-
γιώτης, η Εκπρόσωπος του Συλλόγου 
«Μικρασιατική Στέγη Κορίνθου” κα Βα-
σιλική Ευστρατιάδου, ο Πρόεδρος του 
Επιμελητήριου Κορίνθου κος Παναγιώ-
της Λουζιώτης, η πρώην Βουλευτής κα 
Μαριλένα Σούκουλη.

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας η Αντι-
περιφερειάρχης Κορινθίας κα Αθηνά 
Κόρκα παρευρέθηκε στις  εκδηλώσεις 
της Εφορείας Αρχαιοτήτων  Κορινθίας, 
στο  Ιστορικό λαογραφικό Μουσείο Κο-
ρίνθου, στο Περιβαντολογικό μουσείο 
Στυμφαλίας και η ημέρα ολοκληρώθη-
κε  με την εκδήλωση της   Μικρασιατι-
κής Στέγης Κορίνθου και τα  Σμυρναί-
ικα τραγούδια με αφιέρωμα στη Ρόζα 
Εσκενάζυ.
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ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ
«Άλλο βάλτος κι άλλο έλος. Ο 

βάλτος είναι ένας τόπος φωτεινός, 
όπου χορτάρια φυτρώνουν στο 
νερό, και το νερό κυλά και γίνεται 
ένα με τον ουρανό. Αργοκίνητα 
ρυάκια φιδογυρνούν κουβαλώ-
ντας την τροχιά του ήλιου ίσαμε τη 
θάλασσα. Και πουλιά μακρύκανικα 
απογειώνονται με χάρη…

Και κάπου στον βάλτο, εδώ κι 
εκεί, το έλος το αληθινό πάει και 
συναντά ύπουλους βούρκους κρυμμέ-
νους μέσα σε υγρά, πνιγηρά δάση. Τα 
νερά στο έλος είναι ακίνητα και σκοτει-
νά……»

Με τον τρόπο αυτό προλογίζει το βι-
βλίο της η Όουενς, περιγράφοντας με 
ακρίβεια τη διαφορά του βάλτου από το 
έλος, αλλά και τη συνύπαρξή τους, στα 
διάφορα ‘φιδογυρίσματα’ του νερού. 

Όμως δεν είναι ο στόχος της συγ-
γραφέως η οικολογική περιγραφή των 
βάλτων και των ελών, αλλά η ταύτισή 
τους με τον κόσμο των ανθρώπων, 
όπου η ζωή, το νερό που ρέει δηλαδή, 
δημιουργεί όμορφες κοινωνίες, όπου 
συμβιώνουν με αρμονία, αγάπη και αλ-
ληλεγγύη οι άνθρωποι, αλλά και  σκο-
τεινές περιοχές που αναπτύσσεται το 

έγκλημα, το 
μίσος, η βία και ο θάνατος. Όλα αυτά 
συνυπάρχουν αντιμαχόμενα και πότε 
νικά το ένα, πότε το άλλο.   

Η ‘ζωή’ όμως πάντα βρίσκει διέξοδο 
για να φτάσει στη θάλασσα της ιστορίας 
και του πολιτισμού.

Η Κάια, ένα μικρό κορίτσι, έτυχε να 
γεννηθεί σε ένα καλύβι στην καρδιά 
ενός βάλτου κάπου στις ακτές της βό-
ρεια Καρολίνας. Στο βάλτο κατοικού-
σαν άνθρωποι ή και οικογένειες που 
δεν είχαν τα οικονομικά μέσα για κάτι 
καλύτερο, αλλά κυρίως, όσοι προσπα-
θούσαν να παραμείνουν αθέατοι από 
τον υπόλοιπο κόσμο και τις επίσημες 
αρχές του τόπου. Στους περίπλοκους 
νερο-διαδρόμους του  βάλτου έκρυβε 

ο καθένας τα μικρά ή μεγάλα μυστι-
κά του.

Ο πατέρας της Κάια, ένα ανθρώπι-
νο ράκος, ανήκε σ΄ αυτήν την κατη-
γορία ή μάλλον και στις δύο. Βίαιος, 
μέθυσος,  άστοργος, έβρισκε ικανο-
ποίηση μόνο στα χαρτιά και το ποτό.

Η  σκληρή συμπεριφορά του ανά-
γκασε τη γυναίκα του και τα τέσσερα 

από τα πέντε παιδιά του, να δραπετεύ-
σουν ένας-ένας  και να αναζητήσου  την 
τύχη τους μακριά του. Παρέμεινε μόνη 
η Κάια επειδή η μικρή της ηλικία, ήταν 
μόλις οκτώ χρονών, δεν της επέτρεπε 
να ακολουθήσει.  Η συνύπαρξη με τον 
πατέρα κράτησε λίγους μήνες μόνο και 
μετά εξαφανίστηκε και αυτός. Έφυγε, 
πέθανε, άγνωστο.

Η μικρή οκτάχρονη Κάια έμεινε 
μόνη, καταμεσής του βάλτου, χωρίς 
χρήματα, χωρίς προστασία, χωρίς κα-
νέναν να στηριχτεί επάνω του.

Στη συνέχεια της ιστορίας παρακο-
λουθούμε το μικρό κορίτσι να μεγαλώ-
νει παρέα με τους γλάρους, τρεφόμενη 
με ότι της πρόσφερε ο βάλτος και να 

κερδίζει τη ζωή της, σε ένα περιβάλλον 
που τη θεωρούσε ένα ακόμη σκουπίδι 
του βάλτου.

Η ιστορία της Κάια είναι η ιστορία της 
νικηφόρας μάχης της ‘ζωής’ απέναντι 
στο ΄θάνατο’.

Εξαιρετικό βιβλίο που διαβάζετε μο-
νορούφι….

Η  ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ
H Delia Owens (1949) είναι Αμερικα-

νίδα ζωολόγος και συγγραφέας. Για 23 
χρόνια, έζησε σε ορισμένες από τις πιο 
απομακρυσμένες περιοχές της Αφρι-
κής, μελετώντας λιοντάρια, ελέφαντες, 
και άλλα ζώα. Έχει γράψει, μαζί με τον 
πρώην σύζυγό της, τρία βιβλία για την 
άγρια ζωή στην Αφρική, τα οποία έγιναν 
διεθνείς επιτυχίες. Έχει βραβευτεί με 
το ‘John Burroughs Award’ for Nature 
Writing, ενώ άρθρα και μελέτες της 
έχουν δημοσιευτεί, μεταξύ άλλων, στο 
Nature, στο African Journal of Ecology 
και στο International Wildlife. Το Εκεί 
που τραγουδάνε οι καραβίδες είναι το 
πρώτο της μυθοπλαστικό έργο
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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 

Βλάσιος Ιωαν. Μπάρτζης
Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος

ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΚΟ 
ΙΑΤΡΕΙΟ

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

| . | 

| 

| 

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

Λειτουργική εξέταση οπισθίου λαβυρίνθου 
- Αντιµετώπιση ιλίγγου θέσεως

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

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



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 


