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100 χρόνια μετά... Θέατρο

Ξυλόκαστρο-Ευρωστίνη:

ΔΉΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ

Δήµος Βέλου-Βόχας

Δηµοτικές Εκλογές 2023

σελίδα 19 σελίδα 21

σελίδα 10

σελίδα 14

σελίδα 12-13

Ή δήθεν αθώωση
των Έξι

Ένας φόνος στο 
“Mόνξγουέλ Μάνορ” 
του ...Μπολατίου

Προς χρήση
το δίκτυο 
αποχέτευσης Βέλου

Τα αποτελέσματα της 
μεγάλης έρευνας γνώμης 

Η ιστορία γράφεται στις καρδιές και στις 
µνήµες, όµως κάποιοι τα τελευταία δέκα 
χρόνια προσπαθούν να την παραχαράξουν

«Οι Κυράτσες»* σχολιάζουν την 
«Ποντικοπαγίδα» της Νέας Διάπλασης

Ανακοίνωση από τους «Ορίζοντες 
Δηµιουργίας»

Τελείωσε ο δοκιµαστικός έλεγχος και 
αρχίζουν οι συνδέσεις

Η έρευνα ήταν προαιρετική, απαιτούσε λογαριασµό Google 
έτσι ώστε να µην µπορεί κάποιος να συµµετέχει δεύτερη 
φορά, το δείγµα ήταν µη σταθµισµένο και τυχαίο, η έρευνα 
δεν είναι επιστηµονική, ωστόσο έδωσε σηµαντικά ευρήµατα. 

σελίδα 16

Αξεπέραστο εµπόδιο
η κατάρτιση 
ψηφοδελτίων

Στυμφαλία

“Πάγωσαν” αμπελώνες “Πάγωσαν” αμπελώνες 
και αποζημιώσειςκαι αποζημιώσεις

“Πάγωσαν” αμπελώνες 
και αποζημιώσεις

σελίδα 5

Απόγνωση για τους αγρότες – Εμπαιγμός από Απόγνωση για τους αγρότες – Εμπαιγμός από 
τον ΕΛΓΑ - Επιστολή από τον δήμο Σικυωνίων τον ΕΛΓΑ - Επιστολή από τον δήμο Σικυωνίων 

στο υπουργείο και τους βουλευτές - Στην Βουλή στο υπουργείο και τους βουλευτές - Στην Βουλή 
έφερε το θέμα ο Ψυχογιόςέφερε το θέμα ο Ψυχογιός

Απόγνωση για τους αγρότες – Εμπαιγμός από 
τον ΕΛΓΑ - Επιστολή από τον δήμο Σικυωνίων 

στο υπουργείο και τους βουλευτές - Στην Βουλή 
έφερε το θέμα ο Ψυχογιός
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Σε ποια 

δημοτική 

ενότητα

του δήμου 

Βέλου-Βόχας

ψηφίζετε; 
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Αγροτική 
Οδοποιία: Σε χορό 
φαντασµάτων
λόγω ανεπάρκειας 
της Δηµοτικής Αρχής
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Γνώμη2

Η σελίδα του Λέωντος...
Θ α απαγορεύσει στην Ελλάδα 

κάθε παράνομο λογισμικό πα-
ρακολούθησης είπε ο πρωθυπουργός 
μας. Δηλαδή αν κατάλαβα μέχρι τώρα 
επιτρεπόταν η χρήση παράνομου λο-
γισμικού. Δηλαδή παράνομο λογισμικό 
με νόμιμη χρήση. 
Κυριακούλη μας μπερδεύεις!!!

Α , Ναι. Κάποιος να ενημερώσει τον 
πρωθυπουργό μας ότι παρακο-

λούθηση μπορεί να γίνει και από άλλο 
κράτος, οπότε η απαγόρευση είναι 
απλώς για τα μάτια του κόσμου.

Κυριακούλη μας δουλεύεις!!!

Η κυβέρνηση ερευνά την υπόθεση 
σε βάθος μας διαβεβαίωσε επίσης. 
Τώρα γιατί ακόμη δεν έχουν ψάξει την 
εταιρεία που διαχειρίζεται το ‘παρά-
νομο’ λογισμικό παρακολούθησης. δε 
μας το εξήγησαν.

Κυριακούλη κάτι μας κρύβεις!!!

Δ ε βλέπω τηλεόραση και δεν πα-
ρακολουθώ ποδόσφαιρο, οπότε 

δε μπορώ να βεβαιώσω αν το περί-
φημο πέναλτι ήταν ή δεν ήταν γνήσιο. 
Αλλά να χαλάσει μια τόσο γερή και 
σταθερή φιλία και μια κουμπαριά, για 
ένα πέναλτι, είναι πράγμα ανήκουστο. 
Ή δεν ήταν το πέναλτι και απλά βρέθη-
κε σαν αφορμή. 

Ποιος να ξέρει τάχατες???

Ο αγαπητός μας κος Άδωνις αφού 
συνυπέγραψε νόμο που απαγο-

ρεύει την αιχμαλωσία και εκμετάλ-
λευση αγρίων ζώων, μετά ικανοποιη-
μένος πήγε με τα παιδιά του να δουν 
παράσταση αιχμαλωτισμένων δελφι-
νιών, που  μόλις είχε απαγορεύσει. 

Εντάξει κε Αδωνις, δικός σας είναι 
ο νόμος τον κρεμάτε στη μουριά, που 
λέει και το σχετικό ανέκδοτο, αλλά μή-
πως να κρατούσαμε λίγο, τα προσχή-
ματα. Έστω λίγο!!! 

Α νασυστήθηκε μάθαμε το ιππικό, 
για να ενισχύσει το στράτευμα 

στη δύσκολη εποχή που διανύουμε 
και πολλοί έσπευσαν να κάνουν ει-
ρωνικά σχόλια για την κυβέρνηση. 
Αγαπητοί συμπολίτες σας θυμίζω ότι 
η σπουδαία μάχη στα Γαυγάμηλα, από 
το Μέγα Αλέξανδρο, υπήρξε νικηφό-
ρα, δια τας ημετέρας δυνάμεις, λόγω 
του τότε ισχυρού ιππικού (Βουκεφά-
λας κλπ). Ομάδα που κερδίζει δεν την 
αλλάζουμε ως γνωστόν, άλλωστε έχει 
περισσέψει και σανός, δεν θα τον πε-
τάξουμε βέβαια!!! 

Κ αλά εκείνη η πυρκαγιά, στα ορει-
νά της Ροδόπης, βρήκε τέτοια 

εποχή να ανάψει. Δε γνωρίζει ότι 
τώρα οι υπηρεσίες ξεκουράζονται και 
θα ξαναπιάσουν δουλειά τον προσεχή 
Ιούνιο και μέχρι να ζεσταθούν οι μηχα-
νές βάλε Ιούλιο-Αύγουστο. Έτσι είναι 
κα πυρκαγιά, δε μπορείς να ανάβεις 

όποτε θέλεις, τώρα κάτσε και περίμε-
νε μήπως βρέξει και βλέπουμε!!!

Μ έχρι να γίνουν οι εκλογές σε 
Τουρκία και Ελλάδα η ένταση θα 

αυξάνεται. Ο μεν Ερντογάν θα παίζει 
τον ‘νέο-οθωμανισμό’(να φάμε τους 
Έλληνες) και ο δικός μας την ‘εθνική 
ασφάλεια’(μη μας φάνε οι τούρκοι). 
Και έτσι και αλλιώς μαζεύεις ψήφους, 
ντοπαρισμένων οι μεν, φοβισμένων οι 
δε. Ελπίζω μετά τις εκλογές να επέλ-
θει κανονικότης!!!

Σ τη μάχη του Ουκρανικού οι Τούρ-
κοι παρέχουν εξυπηρετήσεις και 

στους μεν και στους δε και κονομάνε 
και από τους δύο χοντρά.

Και όταν με το καλό τελειώσει και 
αυτός ο ανόητος πόλεμος, θα στεί-
λουν τις κατασκευαστικές τους εται-
ρείες για την ανοικοδόμηση και θα 
κονομήσουν και πάλι χοντρά. Αυτά 
διαβλέπω και γίνομαι Τούρκος.

Α πελευθέρωσαν οι ΗΠΑ 75χρονο 
πακιστανό κρατούμενο από το 

Γκουαντάναμο που τον κρατούσαν 
φυλακισμένο χωρίς δίκη για 18 χρόνια, 
γιατί έτσι ήθελαν. Δεν υπήρχε λόγος 
να τον κρατάνε ακόμη λέει.

Μετά θα έρθουν να διδάξουν διε-
θνές δίκαιο σε μας τους αδαείς. Μη 
χάσουμε τα μαθήματα παρακαλώ!!!

Α λλού ψηφίζανε τα δένδρα και 
αλλού ψηφίζουν για τα δένδρα. 

Στη Βραζιλία, παρότι τα δένδρα δεν 
ψήφισαν, υπάρχουν σοβαρές προσδο-
κίες ότι θα σωθούν από το πριόνι προς 
όφελος της παραγωγής οξυγόνου. 

Ας ελπίσουμε ότι ο Λούλα θα κρατή-
σει τις υποσχέσεις του.

Α ν στραβοκοιτάξεις κανένα ομορ-
φούλη πιπίνι στο δρόμο, πας κα-

κούργημα, ως παιδόφιλος,
Αν τσακωθείς με τη γυναίκα σου, 

πας κακούργημα ως γυναικο-τύραν-
νος,

Αν κάνεις κριτική στο Μητσοτάκη, 
πας για εσχάτη προδοσία σαν τοξικός 
ανθέλληνας.

Ρε που καταντήσαμε, σοβαροί 
αθρώποι!!!

Έ κλεψαν οστά πεθαμένων από νε-
κροταφείο των Αθηνών (από τα 

ΜΜΕ), τα οποία πιθανολογείται ότι θα 
τα χρησιμοποιήσουν για περίεργες τε-
λετές στην έκλειψη της σελήνης. Άλλοι 
προσκυνάνε παντόφλες αγίων, άλλοι 
κάνουν τελετές βουντού και άλλοι ρω-
τάνε αστρολόγους και χαρτορίχτρες 
για το μέλλον τους.

Άντε να δούμε πότε θα τελειώσει ο 
Μεσαίωνας μήπως και φανεί εκείνος ο 
έρμος ο διαφωτισμός.

Αλλά δεν το βλέπω!!!
Λ.Σ. (12/11/2022)

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

ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΝΕ ΝΟΗΤΕ…

Π αρακολουθήσεις, αντεγκλήσεις, 
δηλώσεις, συνεντεύξεις, λίστες, 

επιτροπές, απόρρητα, δεν είδα-δεν 
άκουσα, κλπ. Ολόκληρη λίστα με γνω-
στούς πολίτες παρακολουθούσε άγνω-
στο, κέντρο (η κυβέρνηση? Μπα δε 
νομίζω.), που σε άλλη χώρα θα είχε 
στείλει φυλακή το μισό κυβερνητικό 
επιτελείο και η δικαιοσύνη άφαντη.
Και όμως η δικαιοσύνη δεν κοιμάται, 
απλά είχε μια ‘τεχνική’ ατυχία, όπως 
πληροφορήθηκε και σας ενημερώνω.
Αμέσως μόλις ο πρόεδρος του Ανωτά-
του Δικαστηρίου είδε τη λίστα, φώναξε 
τον υφιστάμενό του εισαγγελέα υπηρε-
σίας.
Βικέντιε έμαθες ότι κυκλοφόρησε μια 
περίεργη λίστα, που το καθήκον μας 
επιτάσσει να την ερευνήσουμε δεό-
ντως και αμελλητί.
Από το στόμα μου το πήρατε κε προϊ-
στάμενε.
Ανέλαβε λοιπόν και ετοίμασε αναφορά.
Πέρασαν μερικές μέρες και ο κος πρό-
εδρος ζήτησε αναφορά, γιατί τον πίεζε 
η αντιπολίτευση.
Βικέντιε, την έλεγξες τη λίστα.

Μάλιστα κε πρόεδρε και βρήκα ένα 
σωρό παρατυπίες.
Για λέγε λοιπόν.
Να τα μακαρόνια Νο 6 τα πουλάνε 1,20 
ενώ είχαν 0,97, επίσης το χαρτί υγείας 
αντί για μείωση του έκαναν αύξηση……
Ποια λίστα έλεγξες Βικέντιε; ποια σου 
είπα εγώ;
Δε μου είπατε ακριβώς κε πρόεδρε και 
έλεγξα αυτή που διαφημίζει η τηλεόρα-
ση, δηλαδή του καλαθιού του νοικοκυ-
ριού. Δε είδα να έχουν άλλη.
Όρσε Βλακέντιε.
Βικέντιος κε πρόεδρε, Βικέντιος.
Όπως καταλάβατε προσπάθησαν 
αλλά…….!!!   



Ας μιλήσουμε για τις τοπικές πράσινες συμφωνίες

Η
Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία αποτελεί μία 
νέα αναπτυξιακή στρατηγική που υιοθέτησε 
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Δεκέμβριο του 
2019 με σκοπό την αντιμετώπιση της κλιματι-

κής αλλαγής και της υποβάθμισης του περιβάλλοντος.  
Η συμφωνία αυτή περιλαμβάνει ένα σύνολο πολιτικών 
πρωτοβουλιών με στόχο τον μετασχηματισμό σε μια δί-
καιη, χωρίς αποκλεισμούς και ευημερούσα κοινωνία 
με βιώσιμη οικονομία και την επίτευξη της κλιματικής 
ουδετερότητας σε ολόκληρη την Ήπειρο έως το 2050. 
Ταυτόχρονα αποτελεί και την απάντηση της ΕΕ στην 
ενεργειακή κρίση, καθώς η θέση της για πράσινη βιώ-
σιμη ανάπτυξη δεν άλλαξε ακόμα και μετά την πανδημία 
του covid και τον πόλεμο στην Ουκρανία. 

Επιμέρους στόχοι αυτής της πολιτικής ανάπτυξης 
που έχουν τεθεί πέραν από την κλιματική ουδετερότητα, 
είναι η παροχή καθαρής, προσιτής και ασφαλούς ενέρ-
γειας, η επίτευξη μιας καθαρής και κυκλικής οικονομί-
ας, η οικοδόμηση και ανακαίνιση κτιρίων με αποδοτικό 
τρόπο ως προς την κατανάλωση ενέργειας και πόρων, η 
επίτευξη μηδενικής ρύπανσης για ένα περιβάλλον χω-
ρίς τοξικές ουσίες, η διατήρηση και αποκατάσταση των 
οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας, ένα δίκαιο 
υγιεινό και φιλικό προς το περιβάλλον σύστημα τροφί-
μων («από το αγρόκτημα στο πιάτο») και η  επιτάχυνση 
της μετάβασης στη βιώσιμη και έξυπνη κινητικότητα. 
Εδώ εντάσσεται και η ευρωπαϊκή συμφωνία για το κλί-
μα. Κατά ένα μεγάλο μέρος οι στόχοι αυτοί αλληλεπικα-
λύπτονται με τους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης που 
έχει θέσει ο ΟΗΕ (Ατζέντα 2030). 

Όπως ήταν λογικό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προέβλε-

ψε ότι για τη μετάβαση αυτή θα χρειαστεί ειδική χρημα-
τοδότηση και για το λόγο αυτό τέθηκε σε ισχύ ο Μηχανι-
σμός Δίκαιης Μετάβασης, πρώτος πυλώνας του οποίου 
είναι το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, για τη στήριξη των 
περιοχών που πλήττονται περισσότερο από τη πράσινη 
ανάπτυξη. 

Περαιτέρω, η ΕΕ κατανοώντας ότι η υιοθέτηση των 
στρατηγικών αυτών θα εγείρει ουσιώδεις αλλαγές, θε-
ωρεί απαραίτητη την ενεργό συμμετοχή των τοπικών 
κοινωνιών. Πως μπορούν όμως οι δήμοι και περιφέ-
ρειες να συμμετέχουν; Αναπτύσσοντας και εφαρμόζο-
ντας τις τοπικές πράσινες συμφωνίες με  διαβούλευση, 
ενημέρωση και συμμετοχή των πολιτών σε όλα τα επί-
πεδα. 

Για την ενημέρωση και την υιοθέτηση σε τοπικό 
επίπεδο της ευρωπαϊκής πράσινης συμφωνίας ακο-
λουθούνται διάφορες πολιτικές, όπως το green deal 
going local της Επιτροπής Περιφερειών και η Πρωτο-
βουλία Έξυπνων πόλεων της  Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
(intelligent cities challenge), η οποία αφορά 100 ευρω-
παϊκές πόλεις μεταξύ των οποίων και ελληνικές. Στα 
site των πρωτοβουλιών αυτών γίνεται εκτενής αναφο-
ρά σε προτεινόμενα βήματα για την επίτευξη μίας τοπι-

κής πράσινης συμφωνίας.   
Τα μέτρα για την πραγματοποίηση της ευρωπαϊκής 

πράσινης συμφωνίας εντάσσονται στην κεντρική πολιτι-
κή συνοχής της ΕΕ, η οποία προβλέφθηκε με την  Ενιαία 
Ευρωπαϊκή Πράξη (1986). Σκοπός της πολιτικής αυτής  
είναι η ενίσχυση τη οικονομικής και κοινωνικής συνο-
χής των 242 Περιφερειών της ΕΕ με τη μείωση των ανι-
σοτήτων μέσω ουσιαστικά δημοσίων επενδύσεων και 
την αντιμετώπιση των διαρθρωτικών αλλαγών στην ΕΕ. 
Στη συνέχεια με τη Συνθήκη της Λισαβόνας (2009) προ-
στίθεται ως σκοπός και η εδαφική συνοχή.

 Η εφαρμογή της ευρωπαϊκής πράσινης συμφωνίας 
στην Πελ/σο δεν πρόκειται να είναι μία εύκολη υπόθε-

ΤΡΙΤΗ 15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022

3ΠΟΛΙΤΏΝ
Γνώμη Αυτοδιοίκηση - Πολιτική

• 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: 

Γράφει η Πόλυ Δαγκοπούλου-Τσόγκα*

ΓΥΡΙΣΤΕ ΣΕΛΙΔΑ

Επειδή η κλιµατική αλλαγή είναι 
παρούσα και µας αφορά όλους, όλοι µαζί 

οφείλουµε να συνεισφέρουµε για την 
υλοποίηση της ευρωπαϊκής πράσινης 

συµφωνίας σε τοπικό επίπεδο. 
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Δήμος Βέλου-Βόχας: Ξεκινούν 
τα προγράμματα Διά Βίου Μάθησης

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

Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο/η ότι ο 
Δήμος Βέλου – Βόχας, το Υπουργείο Παιδείας 
και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου 
Μάθησης και Νεολαίας) και το Ίδρυμα Νεολαίας 
και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς 
τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Βέλου - 
Βόχας στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα 
Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων, στο πλαίσιο του 
συγχρηματοδοτούμενου Έργου «Κέντρα Διά Βίου 
Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.)-Νέα Φάση» (ΟΠΣ 5002212).

Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Βέλου – Βόχας  μπορούν 
να δημιουργηθούν τμήματα, σύμφωνα με τον πίνακα 
που ακολουθεί:

Α/Α ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
 ΣΕ ΩΡΕΣ

1 Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες 
στην καθημερινή ζωή 25

2 Ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής  δικτύ-
ωσης (Social media) 25

3 Ανακύκλωση και κομποστοποίηση 25

4 Βασικά Αγγλικά Α1 50

5 Βασικά Ιταλικά Α1 50

6 Εικαστικό εργαστήρι 50

7
Συμβουλευτική σε εξειδικευμένα 
θέματα (σχολικός  εκφοβισμός, διαδίκτυο, 
πρόληψη εξαρτήσεων, διατροφή κλπ.)

25

8 Επαγγελματική ενεργοποίηση 
ανέργων γυναικών 25

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να πα-
ρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας κα-
ταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη 
ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των 
ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλή-
ρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου 
αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου ή άλλου 
νομιμοποιητικού εγγράφου του ενδιαφερόμενου.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και 
την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση 

και Διά Βίου Μάθηση».
Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής 

απευθυνθείτε στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης: Δήμου 
Βέλου - Βόχας 

Τηλ.: 2742360319, 2742360318, Ταχ. Διεύθυνση: 
Αγ.Μαρίνας 101  Βέλο, Email: voyrliotaki@1306.
syzefxis.gov.gr 

Τηλ: 2741360520, Tαχ. Διεύθυνση: Σπ. Κοκκώνη 2  
Ζευγολατιό, Email: masouri@1306.syzefxis.gov.gr

Υπεύθυνη προγράμματος η Πρόεδρος του ΝΠΔΔ 
΄΄ΑΝΕΛΙΞΗ΄΄ κα. Μαρία Καλλίρη

  Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. 

ση καθώς αυτή ανήκει στις 11 λιγότερο 
ανεπτυγμένες περιφέρειες της χώρας 
μας και έχει υποστεί μείωση  του μέσου 
περιφερειακού ΑΕΠ της στη δεκαετία  
2010-2020  κατά 20%. 

Παραδείγματα των δράσεων που 
εντάσσονται στα μέτρα επίτευξης της 
ευρωπαϊκής πράσινης συμφωνίας για 
την Πελοπόννησο είναι μεταξύ άλλων 
το εθνικό πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυ-
ξιακής Μετάβασης (χρηματοδότηση 
ύψους 1,63 δις € από το Ταμείο Δίκαιης 
Μετάβασης) με γεωγραφική στόχευση 
στη βάση τριών Εδαφικών Σχεδίων Δί-
καιης Μετάβασης: 1) Δ. Μακεδονία, 2) 
Μεγαλόπολη και όμοροι Δήμοι, 3) Νήσοι 
Αιγαίου, Κρήτη. Με το πρόγραμμα αυτό 
αποφασίστηκε η απολιγνιτοποίηση της 
Μεγαλόπολης, και ταυτόχρονα η ανάδει-
ξη της σε «πόλο επιχειρηματικότητας» με 
έμφαση σε νέες και καινοτόμες παραγω-
γικές δραστηριότητες γύρω από την αλυ-

σίδα αξίας της βιοοικονομίας (αγροδια-
τροφή, κυκλική και ψηφιακή οικονομία). 
Ένα άλλο παράδειγμα είναι το εθνικό  
πρόγραμμα "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΚΛΙΜΑ-
ΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ" στο οποίο εντάσσονται 

έργα που αφορούν τα αστικά λύματα και 
ύδατα για τον Κορινθιακό και τον Σαρω-
νικό κόλπο (μόνο για την ύδρευση) από 
πόρους των Διαρθρωτικών Ταμείων 
(ΕΤΠΑ και ΤΣ). 

Επειδή η κλιματική αλλαγή είναι πα-
ρούσα και μας αφορά όλους, όλοι μαζί 
οφείλουμε να συνεισφέρουμε για την 
υλοποίηση της ευρωπαϊκής πράσινης 
συμφωνίας σε τοπικό επίπεδο. Για το 
λόγο αυτό οφείλουμε ως ενεργοί δημό-
τες να ενημερωθούμε, να συμμετέχουμε 
σε δράσεις  και να διαβουλευόμαστε με 
τοπικούς φορείς για τη διευκόλυνση των 
συνθηκών διαβίωσης όλων μας. 

Το άρθρο αυτό γράφτηκε με αφορ-
μή τη Σύνοδο Κορυφής του ΟΗΕ για το 
κλίμα στην Αίγυπτο και την ενημέρωση 
μας για το θεσμικό πλαίσιο της πράσινης 
μετάβασης στην επίσκεψη τριάντα αυτο-
διοικητικών στελεχών από την Πελ/σο 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μετά από 
πρόσκληση του Ευρωβουλευτή Πέτρου 
Κόκκαλη. 

* H κυρία Πόλυ Δαγκοπούλου-Τσόγκα 
είναι Δικηγόρος και Δημοτική Σύμβουλος 

στον Δήμο Κορινθίων
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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

Γ. Ψυχογιός:  Να ενταχθούν στις αποζημιώσεις 
του ΕΛΓΑ οι αμπελοκαλλιέργειες της Στυμφαλίας

Το δίκαιο αίτηµα των παραγωγών φέρνει στην Βουλή ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ 

Μ
ε πρωτοβουλία του βουλευτή ΣΥΡΙ-
ΖΑ-Π.Σ. Κορινθίας Γ. Ψυχογιού, κατα-
τέθηκε ως Αναφορά προς το αρμόδιο 
Υπουργείο, επιστολή από την  Δημοτική 
Ενότητα Στυμφαλίας, που αφορά στην 

αδικαιολόγητη  απόρριψη αναγγελίας παγετού από 
τον ΕΛΓΑ Πάτρας, για τα αμπελοειδή της περιοχής.

Ο Βουλευτής Κορινθίας έφερε στην βουλή το δίκαιο   
αίτημα των παραγωγών όπως περιγράφεται αναλυτι-
κά σε επιστολή του Δήμου  Σικυωνίων και ζήτησε  να  
προχωρήσει άμεσα η κάλυψη των ζημιών από τον 
ΕΛΓΑ και στα  αμπελοειδή,  για τις περιοχές  Καισαρί-
ου, Ασπροκάμπου, Κεφαλαρίου   Ψαρίου, κ.λπ.

 
Η επιστολή του δήμου Σικυωνίων

«Με την παρούσα επιστολή» αναφέρει ο αντιδή-
μαρχος Στυμφαλίας Γιώργος Θελερίτης στην επι-
στολή του «επιθυμώ να εκθέσω προς ενημέρωσή 
σας, αλλά και για τις ενέργειές σας επί των διαλαμβα-
νομένων σε αυτή, το σοβαρότατο πρόβλημα που υφί-
σταται στη Δημοτική Ενότητα Στυμφαλίας του Δήμου 
Σικυωνίων. 

Την 25η Σεπτεμβρίου 2022 υπήρξε έντονος παγετός, 
ο οποίος έπληξε τις καλλιέργειες, τόσο των κηπευτικών 
όσο και των αμπελοειδών. Ο ανταποκριτής του ΕΛΓΑ 
της Δ.Ε. Στυμφαλίας έκανε την σχετική αναγγελία στο 
Υποκατάσταση ΕΛΓΑ της Πάτρας, το οποίο όμως την 
απέρριψε με το σκεπτικό ότι δεν υπήρξε παγετός στην 
περιοχή. 

Γεγονός όμως είναι ότι παγετός υπήρξε και έπληξε 
σε μεγάλο βαθμό τις καλλιέργειες, πράγμα το οποίο 
διαπίστωσαν οι υπάλληλοι-γεωπόνοι του ΕΛΓΑ Πά-
τρας, οι οποίοι είχαν σταλεί από την υπηρεσία τους 
για να εκτιμήσουν τις ζημιές από την βροχόπτωση της 
25ης Αυγούστου 2022, και τότε οι καλλιεργητές της 
περιοχής διαμαρτυρόμενοι ζήτησαν να ελέγξουν κτή-
ματα που έχουν πληγεί από τον παγετό. 

Αποτέλεσμα ήταν το Υποκατάστημα ΕΛΓΑ Πάτρας 

να δεχτεί την αναγγελία παγετού μερικώς, δηλαδή 
μόνο για τα κηπευτικά. Η ζημιά όμως είχε γίνει και 
στις αμπελοκαλλιέργειες, η παραγωγή των οποί-
ων δεν είχε συγκομιστεί ακόμη, στις τέσσερις από 
τις δέκα κοινότητες, που αριθμεί η Δ.Ε. Στυμφαλίας, 
δηλαδή στις Κοινότητες Καισαρίου, Ασπροκάμπου, 
Κεφαλαρίου και Ψαρίου, οι καλλιέργειες των οποίων 
είναι κατεξοχήν τα αμπελοειδή. Η συνέπεια της παγο-
πληξίας ήταν η πτώση του βαθμού των σακχάρων των 
σταφυλιών και η μη συγκομιδή τους, αφού τα οινοποι-
εία αδυνατούσαν να παραλάβουν παραγωγή με τόσο 
χαμηλό βαθμό. Με λίγα λόγια η σοδειά έμεινε πάνω 
στα κλήματα.

Εύλογα λοιπόν οι καλλιεργητές διαμαρτύρονται 
έντονα, εφόσον η οικονομική ζημιά τους είναι διπλή: 
δεν αποζημιώνονται για τις καταστροφές, που υφίστα-
νται οι καλλιέργειές τους, αλλά καταβάλλουν γι’ αυτό 
προκαταβολικά τα ασφάλιστρα τον ΕΛΓΑ. Συνεπώς η 

ασφάλιση των καλλιεργειών με την καταβολή εισφο-
ρών, οι οποίες είναι σημαντικές, δεν ανταποκρίνεται 
στην πραγματικότητα. Οι καλλιέργειες ασφαλίζονται 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ αλλά ΔΕΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΝΟΝΤΑΙ, όταν 
πλήττονται από τα έντονα καιρικά φαινόμενα. 

Η τακτική αυτή τείνει πλέον να γίνει πάγια. Θυμίζω 
τι ακριβώς συνέβη με τον παγετό της 20ης Απριλίου 
2022: Το Υποκατάστημα ΕΛΓΑ Πάτρας έκανε και πάλι 
μερικώς δεκτή την αναγγελία, μόνο δηλαδή τις δεν-
δροκαλλιέργειες – εκτός από τις μηλιές – και όχι για 
τα αμπελοειδή, τα οποία είχαν πληγεί σε σημαντικό 
βαθμό. Ό,τι απέμεινε από τον παγετό του Απριλίου το 
αποτελείωσε ο παγετός του Σεπτεμβρίου!

Κύριοι», σημειώνει καταλήγοντας η επιστολή του 
αντιδημάρχου Στυμφαλίας, «Το πρόβλημα δεν είναι 
απλό. Είναι πλέον πρόβλημα επιβίωσης…  Με την 

ΓΥΡΙΣΤΕ ΣΕΛΙΔΑ
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πεποίθηση ότι θα ενσκήψετε με 
την ανάλογη σοβαρότητα πάνω σε 
αυτό, αναμένουμε να κάνετε δεκτή 
την αναγγελία και για τα αμπελοει-
δή, όπως είχε γίνει αρχικά. 

Παρακαλώ τους κυρίους βου-
λευτές του νομού μας, στους οποί-
ους κοινοποιείται η παρούσα, να 
επιδείξουν το ανάλογο ενδιαφέρον 
και να λάβουν θέση επί του θέμα-
τος». 

Η αναφορά του Ψυχογιού 
προς τον Υπουργό Αγροτικής 
Ανάπτυξης

«Ο βουλευτής Κορινθίας ΣΥ-
ΡΙΖΑ-ΠΣ καταθέτει ως αναφορά 
την αριθμ. πρωτ. 16063/13.10.22 
επιστολή της Δημοτικής Ενότη-
τας Στυμφαλίας προς τις αρμόδιες 
Υπηρεσίες ΕΛΓΑ, που αφορά στην 
απόρριψη αναγγελίας παγετού από 
τον ΕΛΓΑ Πάτρας.

Όπως αναφέρεται στην επιστο-
λή, στις 25/9/2022  υπήρξε έντο-
νος παγετός, ο οποίος έπληξε τις 
καλλιέργειες, τόσο των κηπευτι-
κών όσο και των αμπελοειδών. 
Ο ανταποκριτής του ΕΛ.Γ.Α. της 
Δ.Ε. Στυμφαλίας Δήμου Σικυω-
νίων έκανε τη σχετική αναγγελία 
στο Υπ/μα ΕΛ.Γ.Α. της Πάτρας, το 
οποίο όμως την απέρριψε με το 
σκεπτικό ότι δεν υπήρξε παγετός 
στην περιοχή.

Γεγονός όμως είναι ότι παγε-
τός υπήρξε και έπληξε σε μεγάλο 
βαθμό τις καλλιέργειες, πράγμα το 
οποίο διαπίστωσαν οι υπάλληλοι-
γεωπόνοι του ΕΛ.Γ.Α. Πάτρας, οι 
οποίοι είχαν σταλεί από την υπη-
ρεσία τους για να εκτιμήσουν άλ-

λες ζημιές και τότε οι καλλιεργητές 
της περιοχής διαμαρτυρόμενοι 
ζήτησαν να ελέγξουν κτήματα που 
είχαν πληγεί από τον παγετό.

Αποτέλεσμα ήταν το Υπ/μα 
ΕΛ.Γ.Α. Πάτρας να δεχτεί την 
αναγγελία του παγετού μερικώς, 
δηλαδή μόνο για τα κηπευτικά. 
Η ζημιά όμως είχε γίνει και στις 
αμπελοκαλλιέργειες, η παραγωγή 
των οποίων δεν είχε συγκομιστεί 
ακόμη, στις τέσσερις από τις δέκα 
κοινότητες, που αριθμεί η Δ.Ε. 
Στυμφαλίας, δηλαδή στις Κοινοτή-
τες Καισαρίου, Ασπροκάμπου, Κε-
φαλαρίου και Ψαρίου, οι καλλιέρ-
γειες των οποίων είναι κατεξοχήν 
τα αμπελοειδή.

Ως εκ τούτου, οι παραγωγοί δι-
αμαρτύρονται έντονα για την οικο-
νομική ζημία που υφίστανται, ενώ 
επισημαίνουν ότι η τακτική αυτή 
τείνει πλέον να γίνει πάγια, όπως 
ακριβώς συνέβη με τον παγετό της 
20ης Απριλίου 2022, όταν το Υπ/μα 
ΕΛ.Γ.Α Πάτρας έκανε και πάλι με-
ρικώς δεκτή την αναγγελία, μόνο 
δηλαδή για τις δενδροκαλλιέργειες 
– εκτός από τις μηλιές – και όχι για 
τα αμπελοειδή, τα οποία είχαν πλη-
γεί σε σημαντικό βαθμό.

Ζητούν από τους αρμόδιους να 
εγκύψουν με σοβαρότητα στο θέμα 
αυτό και να γίνει δεκτή η αναγγελία 
και για τα αμπελοειδή, καθώς τα 
προβλήματα που έχουν προκύψει 
δεν αφορούν μόνο την συνέχιση 
της παραγωγής, αλλά και την ίδια 
την επιβίωση των καλλιεργητών.  

 Παρακαλούμε για τις ενέργειές 
σας και να μας ενημερώσετε σχε-
τικά».

Ερώτηση Ψυχογιού για την καταστροφική 
λειψυδρία στην Κορινθία

Επίκαιρη ερώτηση κατέθεσε ο βουλευ-
τής ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Κορινθία Γιώργος Ψυχο-
γιός ζητώντας την άμεση και έμπρακτη 
στήριξη των αγροτών της Κορινθίας για τις 
τεράστιες ζημιές του 2022 και την έλλειψη 
νερού σε πολλές περιοχές.

Αναλυτικά ο βουλευτής στην ερώτησή 
του σημειώνει: «Το 2022, όπως και το 
2021, ήταν πολύ άσχημες χρονιές 
για την αγροτική παραγωγή της 
Κορινθίας. Παγετοί, αυξη-
μένες θερμοκρασίες, βρο-
χοπτώσεις, σε συνδυασμό 
με τη μείωση εισοδήματος 
λόγω απουσίας εμπορικού 
ενδιαφέροντος και την δραμα-
τική έλλειψη νερού σε πολλές 
περιοχές, έχουν οδηγήσει τους πα-
ραγωγούς σε απόγνωση. 

Σε επίσκεψή μας στο Υπουργείο τον Σε-
πτέμβριο, σας θέσαμε τεκμηριωμένες προ-
τάσεις για την αντιμετώπιση όλων των παρα-
πάνω. 

Πιο ειδικά, προτείναμε την αποζημίωση 
των μη καλυπτόμενων από τον ΕΛΓΑ ζημιών 
μέσα από το Ταμείο Αρωγής και την αξιοποί-
ηση των κρατικών ενισχύσεων, de minimis. 
Ζητήσαμε, επίσης, δίκαιη και γρήγορη ολο-
κλήρωση των εκτιμήσεων του ΕΛΓΑ με 
πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού. 
Τέλος, θέσαμε το πολύ σοβαρό πρόβλημα 
της ανομβρίας που έχει καταστροφικές συ-
νέπειες για τις καλλιέργειες του Νομού, κα-
θώς και την ανάγκη επίσπευσης λειτουργίας 
του Φράγματος του Ασωπού. Δεσμευτήκατε 
να μας ενημερώσετε σχετικά μέχρι το τέλος 
Οκτωβρίου, κάτι το οποίο μέχρι τώρα δεν 

έχει γίνει. 
Επειδή, η κατάσταση στον αγροτικό τομέα 

της Κορινθίας είναι τραγική επηρεάζοντας 
ολόκληρη την οικονομική αλυσίδα του Νο-
μού.  

Επειδή, οι καθυστερήσεις στις αποφάσεις 
της Πολιτείας δημιουργούν προβλήματα επι-

βίωσης στους παραγωγούς της Κορινθίας 
και οδηγούν ήδη στην εγκατάλειψη 

αγροτικών εκμεταλλεύσεων. 
Επειδή, οι παραγωγοί από 

όλο το Νομό με συνεχείς επι-
στολές και ανακοινώσεις τους 
το προηγούμενο διάστημα, 
όπως η τελευταία από την 

περιοχή του Άσσου-Λεχαίου, 
ζητούν άμεσες παρεμβάσεις και 

στήριξη τόσο στο ζήτημα των απο-
ζημιώσεων όσο και σε αυτό της έλλειψης 

νερού, αφού αντιμετωπίζουν πλέον πρόβλη-
μα επιβίωσης.  

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:
1. Πότε θα χορηγηθούν οι αποζημιώ-

σεις στους παραγωγούς της Κορινθίας 
από τις τεράστιες ζημιές του 2022, αλλά 
και του 2021 που ακόμα εκκρεμούν και 
σε ποιες άμεσες ενέργειες θα προβεί για 
την αντιμετώπιση της έλλειψης νερού 
που αποτελεί κορυφαίο πρόβλημα για 
τους αγρότες και το Νομό συνολικά;

2. Σκοπεύει να δώσει de minimis για 
τα προβλήματα που έχουν δημιουργήσει 
οι απανωτές κρίσεις στην εμπορία των 
επιτραπέζιων σταφυλιών και να εντάξει 
τις ζημιές από την ανομβρία στο Ταμείο 
Αρωγής και με ποια προϋπολογιζόμενα 
ποσά αντίστοιχα;».



Την αποκατάσταση των ΧΑΔΑ στην Πελοπόννησο 
ζητά η Περιφέρεια - Σιγή από την Κυβέρνηση

Επανήλθε η Περιφέρεια Πελοπον-
νήσου με νέο έγγραφό της προς το 
υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργει-
ας για την εκπόνηση μελέτης αποκατά-
στασης των καταγεγραμμένων και μη 
ΧΑΔΑ στην περιοχή της, καθώς παρα-
μένει ακόμα αναπάντητο το προηγού-
μενο ανάλογο έγγραφο το οποίο είχε 
αποστείλει στο εν λόγω υπουργείο από 
πέρυσι τον Αύγουστο.

«Δεν υπάρχει ανταπόκριση από το 
υπουργείο, το αρχικό μας έγγραφο 
πριν 14 μήνες μένει αναπάντητο και 
υποχρεωθήκαμε να στείλουμε νέο με 
το ίδιο αίτημα” δήλωσε σχετικά ο πε-
ριφερειάρχης Παναγιώτης Νίκας, σχο-
λιάζοντας ότι “δεν είναι προς τη θετική 
κατεύθυνση τα βήματα του υπουργείου 
ως προς το συγκεκριμένο θέμα».

Το έγγραφο που απέστειλε την Πα-
ρασκευή 11 Νοεμβρίου ο περιφερειάρ-
χης Πελοποννήσου Π. Νίκας, προς τον 
υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
Κώστα Σκρέκα και τον γενικό γραμμα-
τέα Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλή-
των Μανώλη Γραφάκο, αναφέρει:

«Κύριε Υπουργέ,
Πριν ένα χρόνο περίπου με το ανω-

τέρω (1) σχετικό, για το οποίο δεν 
έχουμε λάβει απάντηση, σας ζητήσαμε 
εγγράφως να ξεκινήσει η μελέτη της 
αποκατάστασης των ΧΑΔΑ. Παρά τις 

αποκαταστάσεις που έγιναν στο παρελ-
θόν στους καταγεγραμμένους ΧΑΔΑ, η 
έλλειψη νόμιμου χώρου διάθεσης αστι-
κών στερεών απορριμμάτων οδήγη-
σε πολλούς Δήμους στη συνέχιση της 
χρήσης ακόμη και αποκατεστημένων 
ΧΑΔΑ και στη δημιουργία νέων ΧΑΔΑ 
που δεν έχουν καταγραφεί.

Πλησιάζοντας στην έναρξη πλήρους 
λειτουργίας των εργοστασίων επε-
ξεργασίας και διάθεσης απορριμμά-
των στην Περιφέρειά μας θεωρούμε 
ότι είναι επιτακτική ανάγκη να κλείσει 
οριστικά το θέμα των ΧΑΔΑ με νέα κα-

ταγραφή των ρυπασμένων χώρων και 
μελέτες αποκατάστασής τους.

Σε συνέχεια του ανωτέρω (1) σχετι-
κού και με αφορμή το ανωτέρω (2) έγ-
γραφο του Δήμου Τρίπολης με το οποίο 
ζητά τη βοήθεια της Περιφέρειας για 
την εκπόνηση μελετών αποκατάστασης 
των ΧΑΔΑ Αγίου Βλάση και Αγίας Τριά-
δας του Δήμου Τρίπολης, επανερχόμε-
θα στο ερώτημά μας εάν προτίθεται το 
υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας 
να προβεί στη σύνταξη μελετών για την 
αποκατάσταση καταγεγραμμένων και 
μη ΧΑΔΑ στην Περιφέρεια Πελοποννή-

σου.
Σε περίπτωση αδυναμίας του υπουρ-

γείου θα θέλαμε να αναλάβουμε εμείς 
ως Περιφέρεια την εκπόνηση των με-
λετών αποκατάστασης των ΧΑΔΑ της 
χωρικής αρμοδιότητάς μας. Η εκπόνη-
ση των μελετών θα γίνει σε άμεση συ-
νεργασία με το ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου 
και τους Δήμους της Περιφέρειας.

Αναμένουμε την απάντησή σας ευ-
ελπιστώντας ότι θα υπάρξει σύντομα 
επίλυση ενός σημαντικού περιβαλλο-
ντικού προβλήματος της Περιφέρειάς 
μας», καταλήγει.
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ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΧΡ. ΦΩΤΙΟΣ
Θ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 44 – ΒΡΑΧΑΤΙ

ΤΗΛ. 6973 241 844

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
∆ιανοµή κατ’ οίκον

ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟ

Ι. Π. ΔΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΓΡΑΕΡΙΟ

ΑΣΣΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΗΛ. 27410 87149

Με νέο έγγραφό του προς το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου επανέρχεται επιτακτικά στο θέµα
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Σοβαρό το πρόβλημα της άρδευσης στην Δ.Ε. Άσσου – Λεχαίου
Σοβαρότατο αναδεικνύεται για την 

Κορινθία το πρόβλημα με το νερό, 
όπως προκύπτει από έγγραφο που 
αυτοδιοικητικοί και συνεταιριστές από 
την Δ.Ε. Ασσου – Λεχαίου κοινοποιούν 
-μεταξύ άλλων και- προς την Περιφέ-
ρεια Πελοποννήσου.

Στο εν λόγω έγγραφο, που απευθύ-
νεται προς τον Δήμο Κορινθίων, ενώ 
κοινοποιείται επίσης προς τους βου-
λευτές Κορινθίας και στελέχη της Πε-
ριφερειακής Ενότητας, γίνεται λόγος 
για σχεδόν ολοκληρωτική καταστρο-
φή στις καλλιέργειες επιτραπέζιων 
σταφυλιών στην πιο πάνω περιοχή, 
ενώ ευθύνες για την κατάσταση αυτή 
επιρρίπτονται στον ΑΟΣΑΚ (Αρδευτι-
κός Οργανισμός Στυμφαλίας Ασωπού 
Κορινθίας).

Γνωστοποιείται επίσης στο ίδιο έγ-
γραφο -που υπογράφουν οι Χρήστος 
Μερκούρης πρόεδρος Αγροτικού Συ-
νεταιρισμού Ασσου, Ανδρέα Πούλος 
πρόεδρος Λεχαίου, Δημήτρης Κελά-
μης πρόεδρος Περιγιαλίου, Ναπολέων 
Γιαννακουλόπουλος πρόεδρος Ασσου 
και Βασίλης Ανδριανόπουλος πρόε-
δρος Κάτω Ασσου- ότι την Κυριακή 
20 Νοεμβρίου, στις 11 το πρωί, προ-
γραμματίζεται “ανοιχτή λαϊκή συνέ-
λευση, του αγροτικού αλλά και του 
αστικού πληθυσμού της περιοχής 
στο κλειστό γυμναστήριο Λεχαίου” 
για ενημέρωση και λήψη αποφάσεων.

Αναλυτικά η επιστολή 
των αγροτών

Αναλυτικά η επιστολή-πρόσκληση 
των προέδρων αναφέρει: «Με την πα-
ρούσα επιστολή μας θα θέλαμε να σας 
εκφράσουμε τον έντονο προβληματισμό 
μας για το μείζον θέμα που πλέον αφο-
ρά την επιβίωσή μας ως παραγωγούς 
αλλά και ως κατοίκους της περιοχής. 
Και φυσικά αναφερόμαστε στο νερό, 
την ύπαρξή του στην περιοχή και την 
σωστή διαχείρησή του.

Είναι γνωστό ότι οι καταστροφές φέ-
τος στα επιτραπέζια σταφύλια ξεπέρα-
σαν το 70% και σε αυτό τον μεγαλύτερο 
ρόλο έπαιξε η έλλειψη νερού, το οποίο 
σε μεγάλο βαθμό το δικαιούμασταν και 
οι παραγωγοί το έχουν ούτως ή άλλως 
πληρώσει.

Η πλήρης έλλειψη έργων υποδομής 
αλλά και η κάκιστη ως και ύποπτη δια-
χείρηση του νερού από τον ΑΟΣΑΚ για 
εξυπηρέτηση συγκεκριμένων σκοπών 
και συμφερόντων ήταν οφλαθμοφανής. 

Ήδη πολλοί παραγωγοί εγκαταλεί-
πουν τις καλλιέργειές τους και εκρι-
ζώνουν τα κτήματά τους – που κάποτε 
αποτελούσαν πηγή πλούτου για την πε-
ριοχή και την εθνική οικονομία – ανα-
ζητώντας επαγγελματική αποκατάσταση 
για την στοιχειώδη επιβίωσή τους. 

Ως γνωστόν, την καταστροφική χρο-
νιά που πέρασε, χιλιάδες κυβικά νερού 
που διαχειριζόταν ο ΑΟΣΑΚ βρέθηκαν 
να τριπλοποτίζουν διάφορες περιοχές 

πλησίον του Δήμου Σικυωνίων και σε 
άλλες περιπτώσεις να χάνονται ασκό-
πως. Οι σχετικές νομικές διαδικασίες 
γίνονται από μέρους μας, αλλά ο χρόνος 
ως την εκδίκαση υπάρχει περίπτωση 
να μη βρει πολλούς από εμάς εδώ στην 
περιοχή. 

Το νερό του βιολογικού καθαρισμού 
της Κορίνθου, που αποτελεί υπόσχεση 
εδώ και τρία χρόνια και θα μπορούσε να 
λύσει το πρόβλημά του στο σύνολο στην 
Δημοτική Ενότητα Άσσου – Λεχαίου, 
ακόμη δεν έχει ξεκινήσει ούτε η στοι-
χειώδης μελέτη. 

Κύριοι, η κατάσταση δεν πάει άλλο...
Είναι η τρίτη συνεχόμενη χρονιά που 

η περιοχή μας δεν μπόρεσε να φτάσει 
στον τρύγο, με αποτέλεσμα την απόλυτη 
οικονομική καταστροφή, δεδομένου ότι 
οι παραγωγοί μας έκαναν όλα τα έξοδα 
ώσπου να φτάσουν στον τρύγο, έξοδα 
τα οποία ήταν υπερδιπλάσια από πέρσι, 
λόγω των ειδικών συνθηκών που βιώ-
νουμε. Οι συνέπειες στην τοπική αλλά 
και εθνική οικονομία είναι ήδη τεράστι-
ες και φυσικά η απόλυτη φτωχοποίηση 
θα «χτυπήσει» και όσα επαγγέλματα 
περιμένουν να κινηθούν από τον πρω-
τογενή τομέα. 

Μην γελιόμαστε κύριοι... αυτά που 
σας γράφουμε  σας είναι ήδη γνωστά 
και αδυνατούμε να κατανοήσουμε για-
τί δεν βλέπουμε από εσάς την ενεργή 
ανησυχία και ανταπόκριση.

Κουραστήκαμε ψυχικά να στέλνουμε 

συνεχώς επιστολές, να ζητάμε συνα-
ντήσεις, να κάνουμε συγκεντρώσεις, 
να δεχόμαστε υποσχέσεις και όμορφα 
λόγια αλλά το αποτέλεσμα ακόμα να εί-
ναι στο μηδέν. Εμείς οι παραγωγοί δεν 
επαιτούμε... συμβάλλουμε αποφασιστι-
κά στην οικονομία, πληρώνουμε πάνω 
από τις δυνατότητές μας τόσο στους το-
μείς της ενέργειας όσο και στα γεωργικά 
εφόδια, οπότε πλέον ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΚΑΙ 
ΕΠΙΦΥΛΑΣΣΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΑΙΤΕ-
ΡΩ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΜΑΣ. 

Για τους λόγους αυτούς ΑΠΟΦΑΣΙ-
ΖΟΥΜΕ:

- Την Κυριακή 20 Νοεμβρίου και 
ώρα 11:00 π.μ, καλούμε τον αγροτικό 
αλλά και τον αστικό κόσμο της περιοχής 
μας σε ανοικτή  λαϊκή συνέλευση , στο 
κλειστό γυμναστήριο Λεχαίου με σκοπό 
την ενημέρωση και την λήψη αποφάσε-
ων για την περεταίρω δράση μας. Θεω-
ρούμε την παρουσία σας υποχρεωτική. 

Εκεί θα σας αναφέρουμε τις απαιτή-
σεις μας πλέον με επίσημο, νόμιμο και 
δεσμευτικό τρόπο, κατόπιν λαϊκής εντο-
λής από μια περιοχή που αριθμεί πλέον 
των 10.000 κατοίκων. 

Εν αναμονή της συνάντησής μας 
λοιπόν. Περιμένουμε τις δικές σας συ-
γκεκριμένες και άμεσες απαντήσεις και 
επαναλαμβάνουμε πως ΕΠΙΦΥΛΑΣΣΟ-
ΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΣΤΑΣΗ 
ΜΑΣ», καταλήγει.



Γιώργος Δέδες: Μαύρες 
μέρες έρχονται στην 

Κορινθία, λόγω λειψυδρίας

Μιχάλης Λιάκος: 
«Κάποια ζητήματα 
δεν αντιμετωπίζονται 
με απραξία, αστεϊσμούς 
και ελαφρότητες»

«Η αδράνεια κυβέρνησης και περιφέρειας έχουν δηµιουργήσει 
συνθήκες “τέλειας καταιγίδας”», σηµειώνει ο επικεφαλής της 

περιφερειακής παράταξης “ΝΕΟΙ ΔΡΟΜΟΙ για την Πελοπόννησο”

Παρέµβαση στο µεγάλο θέµα του νερού 
από τον υποψήφιο Δήµαρχο Βέλου-Βόχας
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Γνώμη Αυτοδιοίκηση-Δήμοι

Παρέμβαση στα κοινωνικά δίκτυα με απόσπασμα βί-
ντεο από την πρόσφατη συνέντευξη που έδωσε στην 
δημοσιογράφο Τζένη Σουκαρά και την εκπομπή Προ-
Βολές έκανε ο υποψήφιος δήμαρχος Βέλου-Βόχας Μι-
χάλης Λιάκος. Ο κ. Λιάκος σημειώνει σκωπτικά ότι «Κά-
ποια ζητήματα δεν αντιμετωπίζονται, ούτε με «απραξία» 
χρόνων, ούτε με «αστεϊσμούς» και «ελαφρότητες». Για 
την επίλυση αυτών, χρειάζεται Σχέδιο. χρειάζεται Σοβαρό-
τητα, χρειάζεται Νέα Διοίκηση!!»

Στο συγκεκριμένο απόσπασμα του βίντεο ο κ. Λιάκος 
απαντώντας στην ερώτηση της δημοσιογράφου τονίζει: 
«η δικιά μας θέση για την αντιμετώπιση του προβλήματος 
που λέγεται ύδρευση είναι συγκεκριμένη. Εμείς, τον τομέα 
της ύδρευσης και τον τομέα της άρδευσης θα θεωρούμε 
συνδεδεμένα. Το πρόβλημα αντιμετωπίζεται άμεσα με αξι-
οποίηση όλων των υδροληψιών του δήμου αλλά και με 
συνολική διαχείριση και των ιδιωτικών γεωτρήσεων». 

Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι αυτό που μπορεί να γί-
νει σχετικά άμεσα είναι «τα φράγματα σε όλους τους 
χειμάρρους του δήμου». Ο κ. Λιάκος επισημαίνει ότι 
με αυτά τα μέτρα είναι σίγουρο ότι αντιμετωπίζεται πρό-
σκαιρα μεν, άμεσα δε, το πρόβλημα της λειψυδρίας. 

Τέλος, σε ειδική αναφορά που κάνει στην μεταφο-
ρά νερού από την Στυμφαλία σημειώνει ότι «είναι ένα 
ρίσκο». Πρώτα απ’ όλα όπως εξηγεί λόγω του χρόνου 
που απαιτείται για να γίνει ένα τέτοιο έργο, αλλά και δι-
ότι «ποιος εγγυάται ότι τα αποθέματα της Στυμφαλίας είναι 
ανεξάντλητα; Ποιος μου λέει ότι είναι ορθή χρήση το να 
αντλώ από την Στυμφαλία και το νερό της Στυμφαλίας να 
καταλήγει με τον α ή β τρόπο στην θάλασσα μετά την χρήση 
που θα του κάνω;» καταλήγει προβληματισμένος. 

Η παρέμβαση του κ. Λιάκου γίνεται σε μια εποχή που 
το θέμα της ύδρευσης και της άρδευσης, συνολικά δη-
λαδή της διαχείρισης του νερού αποτελεί το μείζον 
ζήτημα, ζήτημα ζωής και θανάτου θα σημειώσω εγώ, 
γεγονός που απαιτεί καλή γνώση του θέματος, προσε-
κτικές κινήσεις και δηλώσεις, υπευθυνότητα, σοβα-
ρότητα και ήθος. Κι από ό,τι φαίνεται από τα λεγόμενά 
του, ο Μιχάλης Λιάκος ως παλιός και εξαιρετικά έμπειρος 
αυτοδιοικητικός, το αντιμετωπίζει με αυτόν τον τρόπο. 

Γιώτα Αθανασούλη

Για τις “μαύρες μέρες” που έρχονται στην Κο-
ρινθία όσον αφορά στην έλλειψη νερού, οι οποί-
ες μπορεί να επιφέρουν δραματικές συνέπειες 
στην ποιότητα ζωής των Κορίνθιων πολιτών σε 
χρονικό ορίζοντα μερικών μηνών, μίλησε ο επι-
κεφαλής της περιφερειακής παράταξης “ΝΕΟΙ 
ΔΡΟΜΟΙ για την Πελοπόννησο”, Γιώργος Δέδες, 
πριν από λίγες ημέρες στην εκπομπή του δημο-
σιογράφου Νίκου Νικολόπουλου, στον ΗΛΕ-
ΚΤΡΑ 98,8.

Ο Γιώργος Δέδες επισήμανε ότι έχουν διαμορ-
φωθεί συνθήκες “τέλειας καταιγίδας” εξαιτίας 
της απαράδεκτης αδράνειας Κυβέρνησης και 
Περιφέρειας στο ζήτημα της διαχείρισης του νε-
ρού στο νομό μας.

Όπως σημειώνει ο ίδιος σε σχετική ανάρτησή 
του στα κοινωνικά δίκτυα: «Με τις προτάσεις και 
τις παρεμβάσεις μας, ως περιφερειακή παράταξη 
“ΝΕΟΙ ΔΡΟΜΟΙ για την Πελοπόννησο”, επιδιώ-
κουμε την αποτροπή του εφιαλτικού σενα-
ρίου της λειψυδρίας την ερχόμενη άνοιξη και 
το καλοκαίρι. Ήδη καταθέσαμε συγκεκριμένες 
προτάσεις για το Δήμο Βέλου - Βόχας, κατά την 
πρόσφατη συνάντησή μας με το Δήμαρχο Αννίβα 
Παπακυριάκο και θα συνεχίσουμε με ανάλογες 
στοχευμένες παρεμβάσεις και σε άλλους δήμους 
του νομού.

Θεωρούμε αδιανόητο να μην έχει ξεκινήσει 
η Κυβέρνηση τα αντιπλημμυρικά έργα για την 
Κορινθία που έχουν ετοιμαστεί κι έχει εξασφαλι-
στεί η χρηματοδότησή τους από την περίοδο της 
θητείας μας στο Υπουργείο Υποδομών. Απαι-
τούμε την άμεση έναρξη τους χωρίς περαιτέρω 
χρονοτριβή.

Αυτά τα αντιπλημμυρικά έργα κατά μήκος 

του αυτοκινητοδρόμου της Ολυμπίας Οδού, 
μπορούν να αξιοποιηθούν συνδυαστικά για 
παροχή νερού στους “άνυδρους” δήμους της 
Κορινθίας, συμβάλλοντας σε σημαντικό βαθμό 
στην αύξηση του διαθέσιμου νερού για άρδευση 
και οικιακή χρήση. 

Καταγγέλλουμε την προκλητική αδράνεια 
τόσο της Κυβέρνησης όσο και της Περιφέρειας 
Πελοποννήσου που με ασυγχώρητη αμεριμνη-
σία αφήνουν να εξελίσσεται στον τόπο μας ένα 
ατύχημα σε αναμονή. 

Καλούμε τους κυβερνητικούς βουλευτές της 
Κορινθίας να μην συνεχίσουν την παθητική τους 
στάση αλλά να πάρουν θέση και να διεκδική-
σουν τα αναγκαία έργα και παρεμβάσεις τη στιγ-
μή που επισείεται η απειλή μιας καταστροφικής 
λειψυδρίας», καταλήγει ο κ. Δέδες.
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Αγροτική Οδοποιία: Σε χορό φαντασμάτων 
λόγω ανεπάρκειας της Δημοτικής Αρχής

Οι «Ορίζοντες Δηµιουργίας» και ο επικεφαλής τους Σπύρος Καραβάς ξεκαθαρίζει το τοπίο σχετικά µε το έργο της Αγροτικής 
Οδοποιίας – Πανικόβλητος ο δήµαρχος προσπαθεί να χρεώσει στην αντιπολίτευση την ανεπάρκεια της δηµοτικής αρχής του

Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης 
την Τετάρτη 9 Νοεμβρίου, μεταξύ των 
θεμάτων προς ενημέρωση υπήρξε και 
το θέμα της απ΄ ευθείας ανάθεσης 
ποσού 3.600.000 ευρώ για έργο 
που αφορά την αγροτική οδοποιία. 
Με αφορμή την συζήτηση που έγινε επ’ 
αυτού του θέματος ο Σπύρος Καραβάς, 
υποψήφιος δήμαρχος Ξυλοκάστρου-
Ευρωστίνης και η παράταξή του «Ορί-
ζοντες Δημιουργίας» ξεκαθαρίζουν με 
ανακοίνωσή τους τα εξής: 

«Η επισκευή και η συντήρηση της 
αγροτικής οδοποιίας είναι τακτική 
ετήσια ανάγκη για την Τοπική Αυτοδι-
οίκηση με έργα που πρέπει να εκτελού-
νται σε τακτική βάση και σε συγκεκριμένες 
χρονικές στιγμές βάσει των επιτρεπόμε-
νων καιρικών συνθηκών.

Θέλουμε να γίνει το έργο, παρά τα 
αντιθέτως θρυλούμενα από τον πανι-
κοβλημένο Δήμαρχο.

Επιθυμούμε το έργο να γίνει με δη-
μοπράτηση και όχι με απευθείας ανά-
θεση, καθώς με την δημοπράτηση θα 
προκύψουν ωφέλειες άνω του ενός 
(1) εκατομμυρίου ευρώ (€) για το δη-
μόσιο και τους δημότες.

Θεωρούμε ότι ο Δήμαρχος οφείλει 
να προφυλάσσει το συμφέρον των 
δημοτών και όχι των εργολάβων. Η 
τοποθέτησή του στο τελευταίο δημοτικό 
συμβούλιο ως «εκπρόσωπος» των εργο-
ληπτικών εταιρειών είναι μακριά από τα 
συμφέροντα των συνδημοτών μας.

Σεβόμενοι τους συνδημότες μας 
υποβάλλαμε νόμιμη ένσταση-προσφυ-
γή στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση 

Πελ/σου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίων Νή-
σων κατά της απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής για τη διαδικασία της δια-
πραγμάτευσης της απ’ ευθείας ανάθε-
σης σε προσφορές με εκπτώσεις 1% 
και 1,03% σε έργο 3,6 εκατομμυρίων 
ευρώ (που στην πορεία έγιναν μέσω δια-
πραγμάτευσης στο τεράστιο 5%)

Στο Ελεγκτικό Συνέδριο, ουδέποτε 
προσφύγαμε εμείς.

Tο Ελεγκτικό συνέδριο με την υπ΄ 
αριθμ. 733/19-9-2022 πράξη του 
αναβάλλει την έκδοση της απόφασης 
και διατάσσει τη συμπλήρωση του φα-
κέλου.

Tο Ελεγκτικό συνέδριο σας ζητά μια 
σειρά από έγγραφες διευκρινήσεις μεταξύ 
των οποίων καλείστε να αποδείξετε τη 
σύνδεση της θεομηνίας του 2018 με 
τις επείγουσες και έκτακτες ανάγκες 
του έργου και σας παρατηρεί ότι το 

φυσικό αντικείμενο του έργου υποδη-
λώνει ότι πρόκειται για κάλυψη τακτι-
κών-πάγιων αναγκών βελτίωσης των 
αγροτικών δρόμων του Δήμου!

Αποκρύψατε ότι από τον Ιούλιο του 
2020 που είχαμε δικαίωμα να υποβάλ-
λουμε μελέτες υποβάλλαμε τον Μάρτιο 
του 2021 λόγω ανεπάρκειας!

Αποκρύψατε ότι γειτονικοί μας Δήμοι 
υπέβαλλαν εγκαίρως τις προτάσεις 
τους για έγκριση και τώρα ολοκληρώ-
νουν αντίστοιχα και ανάλογα έργα με 
τη διαδικασία της δημοπράτησης.

Αποκρύπτετε ότι η χρηματοδότηση 
του έργου δεν θα χαθεί από οιανδήπο-
τε ακύρωση της διαδικασίας διαπραγ-
μάτευσης. Σταματήστε την λάσπη και την 
συκοφαντία.

Ο Δήμαρχος για λόγους αφομοίωσης 
όπως ισχυρίζεται, συνεχίζει να μας δημι-
ουργεί απορίες για την αιτία για την οποία 
προβάλλει ή τονίζει, κάθε φορά, ότι ψά-
χνουμε να βρούμε οσμές σκανδάλων ή 
σκάνδαλα ολόκληρα και ότι για εκείνον 
αποτελεί «δώρο» το διακύβευμα περί 
αμφισβήτησης της ηθικής υπόστασης της 
Δημ. Αρχής!

 Η μη κατανόηση της άσκησης του 
δικαιώματος του δημοκρατικού ελέγ-
χου και η προσπάθεια για περιορισμό των 
«ορίων» δείχνει να συνεχίζεται. Όμως η 
εμφάνιση της «αυτoϋπονόμευσης» 
συνιστά μια αδιέξοδη επιχειρηματολο-
γία. Κινούμενος σ΄ ένα πλέγμα αντιφάσε-
ων ανέδειξε από τη επιχειρηματολογία του 
το φαινόμενο της «κοινωνικής φοβίας» ως 
νέο αγχωτικό σύμπτωμα.

Και εξηγούμαστε :
Τι μας είπε ο Δήμαρχος
(1:59΄:43΄΄της συνεδρίασης): «μο-

ναδική σας επιδίωξη είναι η απαξίωση 
στα πάντα» αλλά αμέσως μετά συμπλή-
ρωσε: «θέλω να είμαι δίκαιος, η παρουσία 
σας στα Δημ. Συμβούλια είναι πολύ προ-
σεκτική»!

Η αποδοχή ότι η θεσμική μας λει-
τουργία είναι αποδεκτή μας αρκεί.

«…η απαξίωση είναι στο fb, στις πλατεί-
ες, στα καφενεία…»!

Δεν αντιλαμβανόμαστε την αοριστία αυ-

τού του εξωθεσμικού ελέγχου αλλά είναι 
έκδηλη η εμφάνιση της «κοινωνικής 
φοβίας» απέναντι στη ρήση : «Η γυ-
ναίκα του Καίσαρα δεν αρκεί να είναι 
τίμια, πρέπει και να φαίνεται τίμια». 
Οφείλεται να κατανοηθεί ότι πέραν της 
πλειοψηφίας των αντιπολιτεύσεων, 
πρωτίστως, η κοινωνία και οι Δημότες 
τάσσονται κατά της απ΄ ευθείας ανά-
θεσης αυτού του έργου.

(2:09΄:34΄΄ της συνεδρίασης) : «1ο 
ερώτημα: Είναι νόμιμο ή δεν είναι ; …και 
μετά πάμε στο ηθικό …».

Για την πλευρά της «πολιτικής ηθι-
κής» καμία αναφορά! Άκρα του τάφου 
σιωπή! Αλήθεια γιατί;

Από την άλλη πλευρά καλείστε να μας 
απαντήσετε: Ήταν νόμιμη η ένσταση-
προσφυγή μας στην Αποκεντρωμένη 
Διοίκηση Πελ/σου, Δυτ. Ελλάδας και 
Ιονίων;

Αυτό το ερώτημα παραμένει μέχρι 
σήμερα αναπάντητο. Αλήθεια, γιατί μά-
χεστε τον εαυτό σας;

(2:09΄:44΄΄ της συνεδρίασης): «Εί-
ναι νόμιμο; Ποιος θα κρίνει; …… κανονικά 
αυτό το κρίνει το Ελεγκτικό Συνέδριο ….το 
ανώτατο όργανο απ΄ το οποίο θα περάσει 
έτσι κι αλλιώς υποχρεωτικά…. ο κ. Καρα-
βάς, απ΄ όλη την αντιπολίτευση, αποφά-
σισε να μην περιμένει το Ελεγκτικό και να 
κάνει ένσταση και στην Αποκεντρωμένη 
Διοίκηση και στο Ελεγκτικό Συνέδριο ….».

Ακροβατείτε κ. Τσιώτο στηριζόμε-
νος ανάμεσα στη βάρκα του «ψεύ-
δους» και στη βάρκα των «τεχνικών 
ανακριβειών». Πρωτοτυπήσατε καταρ-
γώντας τη χρήση των ενδίκων μέσων και 
την έννοια της εφαρμογής της ισχύος του 
δικαίου σε τοπικό ή περιφερειακό επίπε-
δο υποστηρίζοντας ότι οι Δήμοι είναι 
ανήμποροι στις διαθέσεις των εργο-
λάβων.

Σταματήστε την λάσπη και την συ-
κοφαντία. Μαζέψτε τα «παπαγαλάκια» 
σας για την υπεράσπιση των δυσκολιών 
των αγροτών μας για τους οποίους δήθεν 
ενδιαφέρεστε. Καμία θεσμικού τύπου 
συνάντηση ή παρέμβαση δεν έχετε 
πραγματοποιήσει μέχρι σήμερα με τον 
αγροτικό κόσμο.

Αυτό που δεν μπορείτε από τους δη-
μότες να αποκρύψετε είναι το πενιχρό 
σας έργο σε σειρά θεμάτων και η απο-
κλειστική σας ευθύνη για την ανεπάρ-
κεια την οποία εμφανίζετε.

Οι «Ορίζοντες δημιουργίας» θα συ-
νεχίσουν την υπεράσπιση του δικαι-
ώματος της άσκησης δημοκρατικού 
ελέγχου και του αντιπολιτευτικού τους 
ρόλου. Θα συνεχίσουμε την δική μας 
προσπάθεια για το έργο  αυτό προκει-
μένου να γίνει με τη νόμιμη δημοπρά-
τηση και διασφαλίζοντας το δημόσιο 
συμφέρον.

Ζητάμε αποτελεσματικό Δήμο, θέ-
λουμε να τον αλλάξουμε και θα τον 
αλλάξουμε!», καταλήγει.

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



Μεγαέλαιον ΜΟΝΑ∆Α
ΕΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥ

ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΗΛ. 27420 32391

η επόμενη μέρα 
του ελαιόλαδου

Πώληση ΚΟΥΚΟΥΤΣΙΟΥ 
ΕΛΙΑΣ για καυστήρες

• Ελάχιστη θερμική
απόδοση 4.500 Kcal/Kg

• Μηδαμινή υπολειμματικότητα 
(στάχτη) μετά την καύση

Συσκευασία:
-BIG BAG (μεγάλη)
-Σακί (μικρή)
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Σε ποια 
δημοτική 
ενότητα

του δήμου 
Βέλου-Βόχας

ψηφίζετε; 
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Η μόνιμη 
κατοικία σας 

βρίσκεται
στον δήμο 

Βέλου-Βόχας
ή είστε 

ετεροδημότης/
ετεροδημότισσα; 
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Είστε ικανοποιημένος/ικανοποιημένη
από την διαχείριση των καθημερινών προβλημάτων 
από την δημοτική αρχή του Αννίβα Παπακυριάκου;
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Είστε ικανοποιημένος/ικανοποιημένη από τα 
μεγάλα έργα και εν γένει το έργο της Δημοτικής 
Αρχής του Αννίβα Παπακυριάκου; 
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Είστε ικανοποιημένος/η από το έργο 
του ΝΠΔΔ "Ανέλιξη";
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Είστε ικανοποιημένος/ικανοποιημένη από την 
αντιπολίτευση που ασκούν οι παρατάξεις 
(συνολικά) του Δημοτικού Συμβουλίου Βέλου-Βόχας; 
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Αναλυτικά τα αποτελέσματα της έρευνας
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3 Κορυφαίο πρόβλημα το νερό
3 Σταθερό προβάδισμα Αννίβα
3 Υψηλά ποσοστά για Λιάκο

Πραγματοποιήθηκε το διάστημα από 3-6 Νοεμβρίου η μεγάλη 
έρευνα γνώμης της εφημερίδας μας για τον δήμο Βέλου-Βόχας. 
Η έρευνα ήταν προαιρετική, μπορούσε δηλαδή να συμμετέχει 
όποιος επιθυμούσε να απαντήσει στις 23 ερωτήσεις, που απάρ-
τιζαν και απαιτούσε ταυτοποίηση με τον λογαριασμό της Google 
έτσι ώστε να μην μπορεί κάποιος να συμμετέχει δεύτερη φορά. 
Το δείγμα προφανώς δεν ήταν σταθμισμένο, παρά τυχαίο και 
προφανώς η έρευνα δεν είναι επιστημονική. Ωστόσο, μας έδω-
σε με έναν μεγάλο βαθμό αξιοπιστίας, σημαντικά ευρήματα. 

Αρχικά να πούμε ότι οι απαντήσεις ήταν μοιρασμένες μεταξύ των ενοτήτων της Βόχας και του Βέλου. 
Το 49% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι ψηφίζει στην ΔΕ Βόχας και το 47,66% στην ΔΕ Βέλου. Υπήρξε κι ένα 
3,22% που δήλωσε ότι δεν ψηφίζει στο δήμο Βέλου-Βόχας. Από τους ψηφοφόρους του δήμου Βέλου-Βό-
χας που απάντησαν στην έρευνα το 10,23%  ήταν ετεροδημότες, ενώ το υπόλοιπο 89,77% μόνιμοι κάτοικοι. 

Στην ερώτηση «Ποιο θεωρείτε το πιο 
σημαντικό πρόβλημα που αντιμετω-

πίζει ο δήμος Βέλου-Βόχας» στην 
παρούσα χρονική στιγμή;» η 

απάντηση ήταν συντριπτικά 
το νερό: 46,49% δήλωσαν 

το πόσιμο νερό (Ύδρευση) 
και το 17,54% δήλωσαν 
το νερό για τις καλλι-
έργειες (Άρδευση). Πε-
ρίπου λοιπόν, οι δύο 
στους τρεις κατοίκους 
του δήμου θεωρούν 
ότι το νερό είναι το 
κεφαλαιώδες ζήτημα 
της περιοχής. Τα άλλα 

προβλήματα ακολου-
θούν με μονοψήφια πο-

σοστά: Η καθαριότητα με 
ποσοστό 8,77% ξεχωρίζει 

ενώ όλα τα άλλα κυμαίνονται 
κάτω από 5% όπως μπορείτε να 

δείτε και στο γράφημα. 

Αυτό βέβαια καταγράφεται εμφανώς 
στην επόμενη ερώτηση όπου ένας στους δύο, 

είναι ικανοποιημένος (πάρα πολύ έως μέτρια) τόσο από 
την διαχείριση της καθημερινότητας όσο και από το έργο της δημοτικής αρχής 
του Αννίβα Παπακυριάκου. Το ποσοστό είναι ιδιαίτερα υψηλό για το έργο της 
«Ανέλιξης» που οι θετικές γνώμες αγγίζουν το 55%. Φαίνεται πώς τα δύο χρόνια 
της πανδημίας και το κοινωνικό έργο που παρήχθη μέσω της «Ανέλιξης» έχει 
καταγραφεί θετικά στις μνήμες των δημοτών. 

Το 58% αγγίζει το ποσοστό των δημοτών που δηλώνουν ότι δεν είναι ικανοποιημένοι από την 
αντιπολίτευση που ασκείται στο δημοτικό συμβούλιο. Κι αυτό είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον όταν το 
δούμε συνδυαστικά με την πρόθεση ψήφου, διότι καταγράφει ότι ακόμη και ψηφοφόροι που είναι 
αποφασισμένοι να ψηφίσουν κάποια από τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης, δηλώνουν ότι δεν 
είναι ευχαριστημένοι από το αντιπολιτευτικό έργο των εκλεκτών τους. 

Στην επόμενη ερώτηση για ποιος ασκεί την καλύτερη αντιπολίτευση, οι γνώμες μοιράζονται. Το 
μεγαλύτερο ποσοστό των πολιτών επιμένει ότι δεν ξέρει ή δεν θέλει να απαντήσει, ενώ τα πρωτεία 
ανάμεσα στις αντιπολιτευόμενες παρατάξεις τα κρατάει ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης Θανά-
σης Μανάβης και μάλιστα με σημαντική διαφορά από τον δεύτερο, Μιχάλη Λιάκο. 
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Κι ερχόμαστε στην πρόθεση ψήφου. 
Στην κορυφή και στην βάση δεν έχουμε ιδιαίτερες εκπλήξεις. Η διαφορά του Αννίβα Πα-

πακυριάκου με τον Θανάση Μανάβη είναι στο 5%, ενώ στην βάση των ποσοστών η παράτα-
ξη της Σούλας Μπιτσάκου φαίνεται ότι διατηρεί τις δυνάμεις του 2019. 

Στο μέσον όμως της πίτας βρίσκουμε κάποιες ση-
μαντικές εκπλήξεις. Ο Μιχάλης Λιάκος φαίνε-
ται ότι απορροφά το 19,3% των προτιμήσεων 
των συμμετεχόντων στην έρευνα, κι αυτό του 
δίνει ένα σημαντικό προβάδισμα από τους 
υπόλοιπους του μέσου της πίτας. 
Πίσω του, τέταρτος έρχεται ο Βα-
σίλης Τρωγάδης με 12,57% ένα 
ομολογουμένως καλό ποσοστό 
το οποίο είναι άγνωστο μπορεί 
να μετουσιωθεί σε δυνατότητα 
σχηματισμού συνδυασμού. Τέ-
λος, η Μαρία Δημητρίου αποσπά το 
7,60%. 

Στην ερώτηση για την καταλληλό-
τητα για τον δημαρχιακό θώκο παρατη-
ρούμε μικρές μετακινήσεις αλλά τα ποσο-
στά είναι σε γενικές γραμμές ίδια. 

Δήμος Σικυωνίων
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του Αννίβα
Παπακυριάκου

του Θανάση
Μανάβη

του Μιχάλη
Λιάκου

του Βασίλη
Τρωγάδη

της Μαρίας
Δημητρίου

Κανέναν/νέο πρόσωπο

30,12%

25,15%

19,30%

7,60%

12,57%

3,22%

2,04%

της Σούλας
Μπιτσάκου
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Αννίβας
Παπακυριάκος

Θανάσης
Μανάβης

Μιχάλης
Λιάκος

Βασίλης
Τρωγάδης

Μαρία
Δημητρίου

Κανέναν/νέο πρόσωπο

30,41%

25,73%

18,13%

7,31%

13,45%

2,92%

2,05%

Σούλα
Μπιτσάκου

γνώμης για τον δήμο Βέλου-Βόχας
Σε ό,τι αφορά τα πρόσωπα που απαρτίζουν την δημοτική αρχή αποσπούν θετι-

κές έως αδιάφορες γνώμες σε ποσοστά άνω του 50% όλοι, ενώ οι καθαρά αρνητι-
κές κινούνται κάτω από το 36%. 

Αντίστοιχα στην αντιπολίτευση, τα αρνητικά ποσοστά είναι σημαντικά μεγαλύτε-
ρα, γεγονός που αντανακλά και την δυσαρέσκεια που καταγράφηκε και ως προς 
το έργο των αντιπολιτευόμενος παρατάξεων. Εντύπωση προκαλεί η μεγάλη δυ-
νητική δεξαμενή ψηφοφόρων της Μαρίας Δημητρίου και της Σούλας Μπιτσάκου, 
αφού την μεν πρώτη δηλώνει το 22,5% ότι δεν την γνωρίζει, την δε δεύτερη το 
12% περίπου. Από την άλλη πολύ συμπιεσμένες είναι οι δεξαμενές του Θανάση 
Μανάβη και του Βασίλη Τρωγάδη, που είναι πολύ γνωστή στην τοπική κοινωνία και 
άρα οι ψηφίσαντες έχουν αποκρυσταλλώσει άποψη γι’ αυτούς. 

Τέλος στην ερώτηση αν τα πολιτικά κόμματα πρέπει να αναμειγνύονται στις αυτοδιοικητικές εκλογές, οι απαντήσεις είναι 
συντριπτικές υπέρ του όχι. Το 66,4% λέει κατηγορηματικά όχι, το 16,2% λέει ναι και το 17,4% αρνείται να απαντήσει!
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Δήμος Βέλου-Βόχας: Προς χρήση 
το δίκτυο αποχέτευσης Βέλου

Τελείωσε ο δοκιµαστικός έλεγχος και οι ιδιοκτήτες ακινήτων υποχρεούνται να συνδεθούν – Όλη η 
διαδικασία που απαιτείται – Σε φάση δηµοπράτησης το αντίστοιχο έργο για Ζευγολατιό, Βραχάτι

Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι ερ-
γασίες ελέγχου λειτουργίας του νέου 
δικτύου αποχέτευσης στην Κοινότητα 
Βέλου και το δίκτυο παραδίδεται προς 
άμεση χρήση.

Για το λόγο αυτό ο Δήμος Βέλου 
Βόχας, γνωστοποίησε στους δημότες 
- ιδιοκτήτες ακινήτων ότι θα πρέπει να 
προσέλθουν στα γραφεία της τεχνι-
κής υπηρεσίας του Δήμου στο Ζευ-
γολατιό, για την υποβολή αίτησης 
σύνδεσης των ακινήτων τους με το δί-
κτυο αποχέτευσης, ώστε να εκδοθεί η 
απαραίτητη άδεια σύνδεσης.

Όπως σημειώνεται στην σχετική ανα-
κοίνωση: «Κάθε ακίνητο είτε πρόκειται 
για οικοδομή είτε για άλλη εγκατάσταση 
συνδέεται υποχρεωτικά με το δίκτυο 
αποχέτευσης στον αντίστοιχο δρόμο 
του σχεδίου πόλεως μετά την έκδοση 
της σχετικής άδειας και με δαπάνη του/
των ιδιοκτήτη/ιδιοκτητών. 

Σας ενημερώνουμε ότι υποχρεωτι-
κά συνδέονται με το δίκτυο και ακίνητα 
που έχουν στεγανό βόθρο, όπως διαβε-
βαιώνει η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & 
Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Κορινθίας.

Η αίτηση κατατίθεται μόνο από τον 

ιδιοκτήτη (ή κατάλληλα εξουσιοδοτη-
μένο πρόσωπο) και περιλαμβάνει τα 
στοιχεία του καταναλωτή και του ακι-
νήτου. Επίσης περιλαμβάνει τα στοιχεία 
σύνδεσης του ακινήτου με το δίκτυο με 
σκαρίφημα, όπως θα βεβαιώνεται από 
μηχανικό ή υδραυλικό (κατάλληλα σφρα-
γισμένο και υπογεγραμμένο). 

Απαραίτητα έγγραφα του φακέλου 
της σύνδεσης είναι τα εξής:

• Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση (δίνεται 
από την Υπηρεσία)

• Αντίγραφο ταυτότητας
• Λογαριασμό ύδρευσης
• Συμβόλαιο ιδιοκτησίας
• Δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά 

περίπτωση
Όταν περισσότερες της μίας ιδιοκτη-

σίες (ως τμήματα κάθετης ιδιοκτησίας, 
δηλ. διώροφα, τριώροφα πολυκατοι-
κίες κ.λπ. ή ως τμήματα οριζόντιας 
ιδιοκτησίας, δηλ. μεζονέτες κ.λπ.) θα 
παροχετεύουν τα λύματα τους με κοινό 
αγωγό και θα αφορούν μία σύνδεση με το 
δίκτυο, τότε οι ιδιοκτήτες κάνουν κοινή 

αίτηση με αναφορά όλων των κατανα-
λωτών που θα αφορά η ενιαία σύνδεση 
(ονοματεπώνυμο και κωδικός).

Τέλος σας διευκρινίζουμε ότι οι ερ-
γασίες σύνδεσης με το δίκτυο πραγμα-
τοποιούνται μόνο μετά τον έλεγχο της 
τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου.

Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε ερ-
γασία πριν από την έκδοση της απόφα-
σης αυτής.

Πληροφορίες για την χορήγηση διευ-
κρινίσεων στα τηλέφωνα : 2741360537, 
2741360539».

Πρόκειται οπωσδήποτε για μία πολύ 
σημαντική εξέλιξη σε ένα έργο πολυα-
ναμενόμενο εδώ και αρκετά χρόνια, την 
αποχέτευση του Βέλου. Η λειτουργία 
του αποχετευτικού δικτύου είναι σαφέ-
στατα προς όφελος τόσο των κατοίκων 
όσο και του περιβάλλοντος της Κοινό-
τητας Βέλου. 

Ανάλογο έργο έχει χρηματοδοτηθεί 
να υλοποιηθεί και στις Κοινότητες Ζευ-
γολατιού και Βραχατίου της ΔΕ Βόχας 
και μάλιστα με το ποσό των 19 εκατομ-
μυρίων ευρώ, το μεγαλύτερο έργο 
ΕΣΠΑ που έχει δρομολογηθεί στην 
Κορινθία. Το έργο που βρίσκεται στην 
φάση της δημοπράτησης θα ανακουφί-
σει το μεγαλύτερο κομμάτι της Βόχας 
και θα συμβάλει καθοριστικά στην ανα-
βάθμιση της τουριστικής παραλιακής 
ζώνης του Βραχατίου. 

Δωρεάν αιματολογικές εξετάσεις στα 
μέλη των ΚΑΠΗ του Δήμου Βέλου Βόχας

Μετά από μία μακρά περίοδο περιορισμών  εξαιτίας της πανδημίας 
covid-19, επαναλειτουργεί το δωρεάν πρόγραμμα αιματολογικών εξετάσε-
ων χοληστερίνης, σακχάρου και τριγλυκεριδίων στα (3) τρία ΚΑΠΗ 

Αναλυτικά το πρόγραμμα των εξετάσεων:
• ΚΑΠΗ Βραχατίου: Κάθε 1η Τετάρτη του μήνα
• ΚΑΠΗ Βέλου: Κάθε 1η Πέμπτη του μήνα
• ΚΑΠΗ Ζευγολατιού: Κάθε 1η Παρασκευή του μήνα.
Για όλα τα μέλη θα τηρείται αρχείο εξετάσεων
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Τρεις ακόμη υποψηφίους που θα στελεχώσουν την 
ΠΝΟΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ και το ψηφοδέλτιο στις επόμενες 
δημοτικές εκλογές, ανακοίνωσε ο υποψήφιος δήμαρχος 
Κορινθίων Νίκος Σταυρέλης. Πρόκειται για τους;
1. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – Έγκριτος δικηγό-

ρος της Κορίνθου στον Άρειο Πάγο και στο Συμβούλιο 
της Επικρατείας επί 34 έτη. Επί οκταετία (2011-2018) 
Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Κορίνθου και 
μέλος της Ολομέλειας των Προέδρων των δικηγο-
ρικών συλλόγων, ενώ επί 19 έτη  συνεχώς στη Διοί-
κηση του Συλλόγου. Οικογενειάρχης έγγαμος με την 
Αναστασία Κωλέτη με τρία παιδιά όλα στο κλάδο της 
δικηγορίας. Κάτοικος Εξαμιλίων. Ομιλεί Αγγλικά και 
Ιταλικά. Άμισθος νομικός σύμβουλος συνδικαλιστικών, 
επαγγελματικών σωματείων, αγροτικών-συνεταιριστι-
κών, αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων. Αντιπρό-
εδρος του Ορειβατικού Συλλόγου Κορίνθου. Πρώτη 
φορά θα είναι υποψήφιος σε δημοτικές εκλογές.

2. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΤΖΕΝΗ – 
Δασκάλα με εξειδίκευση στις μαθησιακές ανάγκες. 
Σύζυγος του Κορίνθιου Δημητρίου Σακελλαρίου οδο-
ντοτεχνίτη. Είναι από το Λέχαιο και τα τελευταία χρόνια 
ζει στην Κόρινθο. Έχει το Αλφαβητάριο Αναγνωστήριο 
στην Κόρινθο. Στις προηγούμενες εκλογές ήταν υπο-
ψήφια με την ΠΝΟΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ στη Δ.Ε. Άσσου-
Λεχαίου. Θα είναι υποψήφια δημοτική σύμβουλος στη 
Δ.Ε. Κορινθίων.

3. ΔΑΝΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ – Κάτοικος Κορίνθου- περιοχή 
Καλλιθέας. Μητέρα τριών παιδιών. Εργολάβος καθα-
ρισμού δημοσίων και ιδιωτικών κτιρίων με την προ-
σωπική της εταιρεία GOLDEN HANDS. Ήταν υποψήφια 
δημοτική  σύμβουλος και στις προηγούμενες δημοτι-
κές εκλογές.

«Στις καλένδες και 
το ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ»

Συνεχίζει να κατακεραυνώνει τον Βασίλη 
Νανόπουλο για έλλειμα αξιοπιστίας ο Νίκος 
Σταυρέλης και αυτή την φορά αναφέρεται στο έργο 
που είχε προαναγγείλει εδώ κι ένα χρόνο ο Βασίλης 
Νανόπουλος ότι θα γίνει στην Καλλιθέα, δηλαδή το 
Πρότυπο Αθλητικό Κέντρο. Αναλυτικά ο υποψ. δή-
μαρχος Κορινθίων αναφέρει:
«► Πέρασε ένας χρόνος από τις δηλώσεις του 

Δημάρχου (25/11/2021) ότι αγοράστηκε το οικόπεδο 
στην Καλλιθέα 26 στρεμ. για τη δημιουργία αθλητικών 

εγκαταστάσεων.
Μας ανέφερε μάλιστα ότι είναι μία από τις μεγάλες 

αλλαγές που θα γίνουν στη διάρκεια της πρώτης θη-
τείας!!!! (Δεν το σχολιάζουμε)

► Όσον αφορά την παρουσίαση της προμελέτης 
για δημιουργία κόμβου πρόσβασης στο χώρο το μόνο 
που μπορούμε να πούμε είναι ότι η Περιφέρεια απέρ-
ριψε το αίτημα του Δήμου να συμπεριλάβει τον κόμβο 
αυτόν στη γενική κυκλοφοριακή μελέτη της εθνικής 
οδού από τον Ισθμό μέχρι το στρατόπεδο. 

Δυστυχώς άλλη μία διάψευση. Το απόλυτο ΜΗ-
ΔΕΝ στο θέμα.

Κοροϊδία, ψέματα, ανικανότητα.
► Ούτε μελέτη συντάχθηκε
► Ούτε πίστωση εγκρίθηκε
► Ούτε δημοπρατήθηκε
► Ούτε φυσικά κατασκευάστηκε
► Άλλο ένα μεγάλο ΘΑ.
Και βέβαια εννοείται ότι δεν πρόκειται να γίνει 

τίποτα τους επόμενους 10 μήνες μέχρι τις εκλο-
γές, εκτός αν εννοεί ο Δήμαρχος να κόψει τις 
380 ελιές και να το θεωρήσει έργο.

Νίκος Σταυρέλης: Ανακοίνωση νέων υποψηφίων,
ενώ συνεχίζονται οι κεραυνοί κατά Νανόπουλου

Η έμπνευση και η αγάπη μας για κάτι ιδιαίτερο, ποιοτικό και όμορφο, οδήγησαν στην δημιουργία των προϊόντων 
της Ioanna Zaimi. Όλα τα προϊόντα μας είναι εξ ολοκλήρου κατασκευασμένα στο χέρι, από υψηλής ποιότητας υλικά, 
νήματα και υφάσματα. Τσάντες, με ονόματα εμπνευσμένα από την ελληνική μυθολογία και πρωτότυπα σχέδια, που σκοπό  
έχουν να κάνουν μια γυναίκα να αισθάνεται μοναδική, καθώς κατασκευάζονται κατόπιν παραγγελίας ειδικά για εκείνη, 
ενώ μπορούν να δημιουργηθούν και σε χρώματα που εκείνη επιθυμεί. Τη συλλογή μας συμπληρώνουν αξεσουάρ, γυναικεία και 
ανδρικά, καθώς και παιδικά προϊόντα, από υποαλλεργικά νήματα, φτιαγμένα με αγάπη και φροντίδα για τους μικρούς μας φίλους.
Επιπλέον, στο κατάστημά μας θα βρείτε πολλά και όμορφα αξεσουάρ για όλους.  
Πορτοφόλια, ζώνες, γάντια, πασμίνες, φο μπιζού και άλλα.
Μπορείτε να μας βρείτε:
       Eshop: ioannazaimi.com |  Instagram: Ioanna Zaimi showroom

Διεύθυνση: Κων. Μπάρτζη και Παπαναστασίου
Ζευγολατειό Κορινθίας,  τηλ.: 2741 401278

Email: info@ioannazaimi.com

Το Σάββατο
3 Δεκεμβρίου 2022
και ώρα 6.00 μ.μ.

σας περιμένουμε, με χαρά, 
στα εγκαίνια 

του καταστήματος μας!
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Δημοτικές Εκλογές 2023: Αξεπέραστο εμπόδιο 
η κατάρτιση ψηφοδελτίων

Σε άγρα υποψηφίων συµβούλων βρίσκονται οι υποψήφιοι για υποψήφιοι δήµαρχοι –  
Το παράδειγµα του δήµου Σικυωνίων

Ο ι αυτοδιοικητικές εκλογές του 
Οκτωβρίου του 2023 έχουν μπει 
για τα καλά στην καθημερινότητα 

και την ζωή μας, αφού οι ζυμώσεις και 
οι διεργασίες έχουν ήδη ξεκινήσει. Υπο-
ψήφιοι δήμαρχοι «ξεπηδούν» από 
κάθε γωνιά συνεπαρμένοι από την γο-
ητεία και την πρόκληση της διοίκησης 
του τόπου τους. Ωστόσο, η κατάρτιση 
ενός πλήρους ψηφοδελτίου με σοβα-
ρές υποψηφιότητες πραγματικά μπορεί 
να αποδειχθεί αξεπέραστο εμπόδιο!

Κάνοντας μία υπόθεση εργασίας ας 
δούμε την περίπτωση του δήμου Σικυ-
ωνίων. Τι απαιτείται για την κατάρτιση 
ενός αξιόλογου ψηφοδελτίου το οποίο 
θα μπει με αξιώσεις στην μάχη της δι-
εκδίκησης του δημαρχιακού θώκου;

Στον δήμο Σικυωνίων σύμφωνα με 
τον νέο εκλογικό νόμο για την αυτοδι-
οίκηση θα εκλεγεί 25μελές δημοτικό 
Συμβούλιο. Σε ό,τι αφορά τα κοινοτικά 
συμβούλια, το Κιάτο θα εκλέξει 5με-
λές συμβούλιο και 13 κοινότητες που 
είναι άνω των 300 κατοίκων θα εκλέ-
ξουν 3μελές. Τέλος, 22 κοινότητες 
που έχουν πληθυσμό κάτω των 300 
κατοίκων θα εκλέξουν μόνον πρόε-
δρο, δηλαδή ένα μέλος στο Κοινοτικό 
Συμβούλιο.

Όλοι αυτοί οι αριθμοί μελών των 
συμβουλίων που περιγράψαμε, 91 
άτομα συνολικά, απαιτούνται κατ’ 
ελάχιστον για την κατάθεση έγκυρου 
ψηφοδελτίου στο Πρωτοδικείο. Το 
μόνο περιθώριο που αφήνει ο νομοθέ-
της είναι να μην κατατεθούν συμβούλια 
στο 20% των κοινοτήτων του δήμου 
δηλαδή εν προκειμένω στον δήμο Σι-

κυωνίων, ένα έγκυρο προς κατάθεση 
ψηφοδέλτιο πρέπει υποχρεωτικά να 
περιλαμβάνει τοπικά συμβούλια σε 
29 κοινότητες. Επαναλαμβάνω είκοσι 
εννέα κοινότητες από τις 36.

Επιπλέον, σύμφωνα με τον ισχύοντα 
νόμο πρέπει να τηρείται η αναλογία της 
ποσόστωσης φύλου δηλαδή το 40% 
των υποψηφίων πρέπει να είναι 
υποχρεωτικά γυναίκες και άλλο ένα 
40% υποχρεωτικά άνδρες.

Ωστόσο, ένα ψηφοδέλτιο κι ένας υπο-
ψήφιος δήμαρχος που θέλει να «χτυπή-
σει» στα ίσια την δημαρχία δεν μπορεί 
να αρκεστεί στα ελάχιστα νούμερα. Τον 
ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό θα τον 
κυνηγήσει ένα ψηφοδέλτιο και ένας αυ-

τοδιοικητικός σχηματισμός που απλώς 
επιθυμεί να καταγράψει την παρουσία 
του. Ένας υποψήφιος που αξιώνει 
να εκλεγεί δήμαρχος, πρέπει να 
παρουσιάσει αν μη τι άλλο ένα με-
γάλο, πλήρες και δυνατό ψηφοδέλ-
τιο. Αυτό σημαίνει ότι θα κινηθεί στους 
μέγιστους επιτρεπόμενους αριθμούς 
υποψηφίων. Δηλαδή στην περίπτω-
ση του δήμου Σικυωνίων, απαιτεί 63 
άτομα για το κεντρικό ψηφοδέλτιο, 
δηλαδή για τους υποψηφίους για το 
Δημοτικό Συμβούλιο και (κρατηθείτε!) 
άλλα 183 άτομα (ναι καλά διαβάσατε) 
στις 36 κοινότητες του δήμου! Σύνολο 
246 άτομα. Και από αυτά όπως προ-
είπαμε το 40% γυναίκες. Υπογραμμίζω 

ιδιαίτερα την ποσόστωση του γυναι-
κείου φύλου διότι παραδοσιακά εκεί 
εντοπίζεται το μεγαλύτερο πρόβλημα 
στελέχωσης των ψηφοδελτίων. Στις 
γυναίκες υποψηφίους. Κι εδώ απαιτού-
νται στο κεντρικό ψηφοδέλτιο 26 και 
στις Κοινότητες 74 γυναίκες ως υπο-
ψήφιες!! 100 γυναίκες! Εκατό γυναί-
κες, εκ των οποίων οι 3 στις 4 διεσπαρ-
μένες κατά μία ή δύο από κάθε τοπική 
κοινότητα από τον Φενεό έως το Κιάτο! 
Πραγματικά ο βαθμός δυσκολίας χτυ-
πάει κόκκινο!

Με όλα τα παραπάνω δεδομένα, 
καταλαβαίνουμε ότι η κατάρτιση ψη-
φοδελτίου είναι ένας δισεπίλυτος 
άθλος για κάθε υποψήφιο δήμαρχο! 
Γιατί κακά τα ψέματα ένας συνδυασμός 
που κατεβαίνει για να νικήσει, πρέπει 
να στελεχώσει τα ψηφοδέλτιά του με 
υποψηφίους που να χαίρουν μεγάλης 
αποδοχής στις τοπικές κοινωνίες, δη-
λαδή να είναι άτομα αγαπητά, με κύρος 
και πολιτικό λόγο έτσι ώστε να πέσουν 
με αξιώσεις στον εκλογικό στίβο.

Το μεγαλύτερο δε, πρόβλημα είναι 
ότι τα άτομα αυτά πρέπει να είναι «δι-
εσπαρμένα» δηλαδή να κατοικούν στις 
τοπικές κοινότητες του δήμου, ώστε να 
μπορούν να είναι υποψήφια στα τοπι-
κά συμβούλια. Συνεπώς, η αναζήτηση 
υποψηφίων καταλήγει σε πραγματικό 
και ιδιαίτερα απαιτητικό «σαφάρι»!

* Η ανάλυση έγινε σύμφωνα με την 
απογραφή του 2011. Εάν ισχύσει η 
απογραφή του 2021 θα διαφοροποιηθεί 
ελαφρώς αλλά όχι καθοριστικά ο απαι-
τούμενος αριθμός συμβούλων

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
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Γνώμη Δήμος Κορινθίων

Συγκίνηση και αναμνήσεις στην τελετή βράβευσης του Γιάννη 
Κόλλια από τον Δήμο Κορινθίων 

Β.Νανόπουλος: Τιµούµε σήµερα έναν άριστο συµπολίτη µας! – Γ.Κόλλιας: Κύριε Δήµαρχε δεν θα ξεχάσω 
ποτέ τις στιγµές που µου προσφέρατε

Συγκινητική ήταν η τελετή βράβευσης 
του προπονητή Γιάννη Κόλλια, τελετή που 
διοργάνωσαν και υλοποίησαν ο δήμος Κο-
ρινθίων, η Δευτεραθλήτρια Ευρώπης, Εθνι-
κή Ελπίδων του 1998 , η ΕΠΣ Κορινθίας και 
ο ΠΑΣ Κόρινθος το απόγευμα της Δευτέρας 
14 Νοεμβρίου 2022 στο δημοτικό στάδιο Κο-
ρίνθου, ως ελάχιστη ένδειξη αναγνώρισης 
και σεβασμού στο πρόσωπο και την πορεία 
του ανθρώπου που δεν ορίζεται μονάχα από 
την ιδιότητα του προπονητή, αλλά διακρί-
θηκε και διακρίνεται ως εκπαιδευτικός, ως 
παιδαγωγός, ως συγγραφέας. 

«Τιμούμε τον Γιάννη Κόλλια ως ελά-
χιστο χρέος» είπε ο Δήμαρχος Κορινθί-
ων Βασίλης Νανόπουλος ανοίγοντας ως 
οικοδεσπότης την εκδήλωση. «Τιμούμε 
έναν από τους άριστους συμπολίτες μας. Ο 
Γιάννης Κόλλιας τίμησε την γενέτειρά του 
με την συμπεριφορά του, την δουλειά του, 
τον χαρακτήρα του, με τις επιδόσεις του σε 
Ελλάδα και εξωτερικό ήταν ένας πρεσβευ-
τής της Κορινθίας με ιδιαίτερες περγαμη-
νές. Πάντοτε διακρινόταν για το φρόνημα, 
την αγωνιστική διάθεση, τον χαμηλό τόνο, 
για την προσπάθεια του να αναδείξει νέους 
ανθρώπους. Και δεν είναι τυχαίο που η 
ομάδα του Γιάννη Κόλλια του 1998 έδωσε 
τους παίχτες που κατέκτησαν το Ευρωπαϊκό 
Πρωτάθλημα το 2004. Τον  διακρίνει η αγά-
πη του για την εθνική ομάδα και η υπερηφά-
νεια που ήθελε να δώσει στους συμπολίτες 
του. ήταν πάντοτε άριστος και συνεχίζει να 
είναι...»ανέφερε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος 
προσφέροντας στον κ.Κόλλια την τιμητική 
πλακέτα που δημιουργήθηκε προς τιμήν του 
αλλά και ένα  μικρό αφιερωματικό άλμπουμ 
που εξέδωσε ο δήμος Κορινθίων «Τιμής 

Ένεκεν...» με στιγμιότυπα από την σπουδαία 
πορεία των 40 χρόνων , μαρτυρίες παιχτών 
που γαλουχήθηκαν ως ποδοσφαιριστές και 
ως προσωπικότητες από τον Γιάννη Κόλλια, 
αλλά και, για πρώτη φορά, καταγεγραμμένη 
την δική του προσωπική μαρτυρία για την 
δυσκολότερη στιγμή του στην ποδοσφαιρι-
κή του καριέρα.

«Σας ευχαριστώ, με συγκινείτε όλοι σας» 
οι πρώτες κουβέντες του ιδίου, ενός ανθρώ-
που που παρά τα όσα σπουδαία έχει επιτύχει, 
έχει επιλέξει να πορεύεται με σεμνότητα και 
ευγένεια, με ήθος και αξίες που αποτελούν 
παράδειγμα για όλους μας.   « Ευχαριστώ 
ειλικρινά τον δήμαρχό μας για την επιθυμία 
του να με βραβεύσει. Ευχαριστώ που είχα 
την ευκαιρία να αποδείξω σε όλο τον κοριν-
θιακό λαό ότι είχα μια δυνατότητα με τα παι-
διά που θα δείτε και σήμερα, να διακριθούν 
στο ποδόσφαιρο. Ευχαριστώ τους συμπα-
τριώτες μου Κορίνθιους για την εκτίμηση 

που τρέφουν στο πρόσωπό μου. Ευχαριστώ 
όλους σας που είστε εδώ! Να είστε βέβαιοι, 
δεν θα τις ξεχάσω αυτές τις στιγμές!»

Ο Τραϊανός Δέλλας, εκ μέρους της Εθνι-
κής Ελπίδων, χάρισε στον Γιάννη Κόλλια 
ένα ιδιαίτερο αναμνηστικό. Μια πλακέτα με 
την θρυλική φωτογραφία του 1998, μια φω-
τογραφία που, πριν την έναρξη του φιλικού 
ποδοσφαιρικού αγώνα ανάμεσα στις Ελπί-
δες και τον ΠΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ, επαναλήφθηκε!

Πλακέτες απένειμαν για την προσφορά 
και την πορεία του στον Γιάννη Κόλλια η ΕΠΣ 
Κορινθίας και ο Πρόεδρος Μιχάλης Τσιχρι-
τζής και ο ΠΑΣ Κόρινθος ο οποίος εκπροσω-
πήθηκε από τον κ.Γιώργο Οικονόμου. 

Η Εθνική ομάδα των Ελπίδων τιμήθηκε 
από τον Δήμαρχο Κορινθίων με την πλακέτα 
να παραλαμβάνει ,κάτω από παρατεταμένα 
χειροκροτήματα, ο Αρχηγός Γιώργος Καρα-
γκούνης ενώ ο Νίκος Λυμπερόπουλος απέ-
νειμε , εκ μέρους της ομάδας, ευχαριστήρια 

πλακέτα στον Δήμαρχο Κορινθίων Βασίλη 
Νανόπουλο. Η ομάδα τιμήθηκε επίσης από  
τον ΠΑΣ Κόρινθος .Από την ομάδα τιμήθηκε 
και  ο Πρόεδρος της ΕΠΣ Μιχάλης Τσιχριτζής. 

Η τελετή βραβεύσεων ολοκληρώθηκε σε 
κλίμα συγκίνησης όταν ο Τραϊανός Δέλλας 
και ο Γιώργος Καραγκούνης αναφέρθηκαν 
στον Παναγιώτη Κατσούρη, τον συμπαίκτης 
τους που δυστυχώς έφυγε νωρίς. «Είναι 
κάπου εδώ μαζί μας σήμερα...» είπε ο Τρα-
ϊανός Δέλλας με την πλακέτα να απονέμει ο 
Γιώργος Καραγκούνης. 

Χαιρετισμούς απηύθυναν η Αντιπεριφε-
ρειάρχης Κορινθίας κ.Αθηνά Κόρκα και ο 
Πρόεδρος του ΚΕΠΑΠ Θεμιστοκλής Κου-
τσογκίλας. Το παρόν έδωσαν, μεταξύ άλ-
λων, ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Σπύρος 
Ζαχαριάς, ο πρόεδρος του Δημοτικού Λιμε-
νικού Ταμείου Γιώργος Πιέτρης, ο Αντιπρό-
εδρος του ΚΕΠΑΠ Γιώργος Μαγκλάρας.

 Ακολούθησε ο φιλικός ποδοσφαιρικός 
αγώνας μεταξύ των Ελπίδων και του ΠΑΣ 
υπό το άγρυπνο προπονητικό βλέμμα του 
Γιάννη Κόλλια! Το πρώτο γκολ της αναμέ-
τρησης σημείωσε ο Γιώργος Καραγκούνης 
πανηγυρίζοντας το με τους συμπαίκτες του 
και τον προπονητή τους , όπως παλιά! 

Μικροί και μεγάλοι, όπως ήταν φυσικό, 
έσπευσαν να φωτογραφηθούν με τους πα-
λαιμάχους της Εθνικής και με τον σπουδαίο 
προπονητή, σε μια ημέρα που πραγματικά 
θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη και στην 
ιστορία του τόπου μας. 

Του τόπου που γεννά σπουδαίους αν-
θρώπους σαν τον Γιάννη Κόλλια!

Την εκδήλωση παρουσίασε η δημοσιο-
γράφος και υπεύθυνη τύπου του Δημάρχου 
Κορινθίων Χριστίνα Τσιορωτά.



ΤΡΙΤΗ 1 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022 ΠΟΛΙΤΏΝ
Γνώμη18 Αθλητικά

Με νίκη ξεκίνησε ο Παμβοχαϊκός
Η οµάδα του Βραχατίου πήρε εύκολα τους πόντους της νίκης έναντι στον Σπαρτιατικό κι ετοιµάζεται 

για το πολύ σηµαντικό παιχνίδι µε την Patra Volleyball που θα γίνει επίσης εντός έδρας
Ένα εύκολο απόγευμα είχε το Σάββα-

το 12 Νοεμβρίου η ομάδα του Παμβο-
χαϊκού που αντιμετώπισε εντός έδρας 
τον Σπαρτιατικό, στο πλαίσιο της 1ης 
Αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Β΄ 
Εθνικής Ανδρών. Οι άνδρες του Βραχα-
τίου κατάφεραν να κυριαρχήσουν ολο-
κληρωτικά στο γήπεδο και να υποτάξουν 
την Σπάρτη με σκορ 25-13, 25-7, 25-12 
κερδίζοντας τελικά με 3-0 σετ. 

Στο Κλειστό Γυμναστήριο «Γεώργιος 
Τριαντάφυλλος» στο Βραχάτι βρέθηκαν 
για αυτήν την πρώτη αγωνιστική η αντι-
περιφερειάρχης Κορινθίας Αθηνά Κόρ-
κα, ο δήμαρχος Βέλου-Βόχας Αννίβας 
Παπακυριάκος, η πρόεδρος του ΝΠΔΔ 
«Ανέλιξη» Μαρία Καλλίρη, ο αντιδή-
μαρχος Ανδρέας Σιάχος, το μέλος 
της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ-
ΚΙΝΑΛ Δημήτρης Αγγελόπουλος, 
ο γραμματέας της Νομαρχιακής Επι-
τροπής του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Κορινθίας 
Θάνος Θεοχάρης, η ειδική σύμβουλος 
της Περιφέρειας Πελοποννήσου Ιω-
άννα Κασίμη, καθώς και ο δημοτικός 
σύμβουλος Βέλου-Βόχας Παναγιώτης 

Πανταζής, που στήριξαν με την πα-
ρουσία και τις δηλώσεις του την ομάδα, 
ευχόμενοι όλοι καλή πορεία στο φετινό 
πρωτάθλημα και ευόδωση όλων των 
αθλητικών στόχων. Επίσης, το παρόν 

έδωσαν και αρκετοί από τους χορη-
γούς της ομάδας, που φέτος έχουν πι-
στέψει στο εγχείρημα και στηρίζουν την 
προσπάθεια για την άνοδο. 

Έτσι, ο Παμβοχαϊκός πήρε τους 3 
πόντους της νίκης εύκολα και ξε-
κίνησε με θετικό πρόσημο και πολύ 
καλή ψυχολογία την φετινή πορεία 
του στο πρωτάθλημα, με στόχο όπως 
έχει ξεκαθαρίσει ο πρόεδρος της ομά-
δας Παναγιώτης Δαληβίγκας, την 
άνοδο στην Α΄ εθνική. 

Στο πλαίσιο αυτό το επόμενο Σάβ-
βατο 19 Νοεμβρίου στις 9:00 μ.μ. η 
ομάδα του Βραχατίου θα βρεθεί αντι-
μέτωπη - και πάλι εντός έδρας - με την 
ομάδα “Patra” του Νίκου Ρουμελιώτη, 
που είναι ο πιο σοβαρός αντίπαλός 
της για την διεκδίκηση της ανόδου. 
Το παιχνίδι θεωρείται κρίσιμο για το 
αποτέλεσμα που θα φέρει καθώς για 
πρώτη φορά θα κονταροχτυπηθούν οι 

δύο βασικοί διεκδικητές του τίτλου για 
το πρωτάθλημα της β΄ Εθνικής Κατη-
γορίας. 

Ευχόμαστε καλή επιτυχία στην ομάδα 
μας και ελπίζουμε σε μια καθαρή νίκη!
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Η δήθεν αθώωση των Έξι
Καθώς συμπληρώνονται 100 χρόνια από την εθνική τραγωδία και η ιστορία γράφεται στις καρδιές 

και στις μνήμες μας, κάποιοι τα τελευταία 10 χρόνια προσπαθούν να την παραχαράξουν -  
Σαν σήμερα πριν από 100 χρόνια εκδόθηκε η απόφαση για την περίφημη Δίκη των Έξι

Γράφει ο
ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΣΑΛΚΙΤΖΟΓΛΟΥ

Μ ετά την ήττα του ελληνι-
κού στρατού τον Αύγου-
στο του 1922 στη Μικρά 
Ασία, τη Μικρασιατική 

Καταστροφή και τον ξεριζωμό του ελ-
ληνισμού από τις πατρίδες του, εκδη-
λώθηκε ως γνωστόν η Επανάσταση 
των στρατιωτικών μονάδων, που υπό 
την ηγεσία των Νικ. Πλαστήρα και Στυλ. 
Γονατά κατέλυσαν την κυβέρνηση των 
Αθηνών, εξεδίωξαν τον βασιλέα Κων-
σταντίνο και συγκρότησαν ΄Εκτακτο 
Επαναστατικό Στρατοδικείο για την τι-
μωρία των ενόχων της συντριβής και 
της εγκατάλειψης των Μικρασιατών στο 
έλεος των Τούρκων.

Στο Στρατοδικείο προσήχθησαν οκτώ 
κατηγορούμενοι, από τους οποίους οι 
έξι καταδικάστηκαν σε θάνατο. Ήταν 
οι Δημ. Γούναρης, Νικ. Στράτος, Π. 
Πρωτοπαπαδάκης, Νικ. Θεοτόκης, Γε-
ωργ. Μπαλτατζής (που είχαν διατελέσει 
πρωθυπουργοί ή υπουργοί στη διετία 
1920- 1922 ), και ο αρχιστράτηγος της 
Ήττας Γεωργ. Χατζανέστης. Η εκτέλεσή 
τους έγινε στις 15 Νοεμβρίου 1922 στο 
Γουδί.

Από τότε υπήρξαν ατέλειωτες και 
οξύτατες διαμφισβητήσεις για το κατά 
πόσον οι Έξι ήταν πράγματι προδότες, 
όπως τους χαρακτήριζε η απόφαση του 
Εκτάκτου Στρατοδικείου, και αν άξιζαν 
τη θανατική εκτέλεση. Μετά από 85 
χρόνια ο εγγονός του Π. Πρωτοπαπα-
δάκη προσέφυγε στον Άρειο Πάγο και 
ζήτησε την επανάληψη της διαδικασίας 
της περιώνυμης εκείνης δίκης (αναψη-
λάφηση).

Ο Άρειος Πάγος (Ζ΄ Ποινικό Τμήμα) 
μετά από κάποιες δικονομικές δολιχο-
δρομήσεις εξέδωσε την υπ’ αρ. 1675 
/2010 απόφασή του, με την οποία ακύ-
ρωσε την απόφαση του Στρατοδικείου 
του 1922, αλλά δεν εδίκασε την υπόθε-
ση εκ νέου, διότι η παρέλευση τόσο με-
γάλου χρονικού διαστήματος επέφερε 
την παραγραφή των αδικημάτων που 
τους απεδόθησαν.

Το ανώτατο δικαστήριο της χώρας 
απεφάνθη, με ισχυρή μειοψηφία, ότι 
ναι μεν έχει δικαίωμα να επιληφθεί της 
αναψηλάφησης της υπόθεσης, αλλά 
λόγω της επελθούσης παραγραφής, 
(αφού από το 1922 έχουν συμπληρωθεί 
88 ολόκληρα χρόνια), η καταδικαστική 
απόφαση του Εκτάκτου Επαναστατικού 
Στρατοδικείου πρέπει να ακυρωθεί και 

η εναντίον τους ποινική δίωξη να παύ-
σει. Οι μειοψηφίσαντες δικαστές είχαν 
την γνώμη ότι δεν έπρεπε καν να προ-
χωρήσουν σε καμία απόφαση.

Ο Άρειος Πάγος δηλαδή δεν αθώωσε 
τους καταδικασθέντες, όπως ίσως πολ-
λοί ενόμισαν, αλλά απλά και μόνο δεν 
επελήφθη της ουσίας της υπόθεσης. 
Η ακύρωση της απόφασης του Στρα-
τοδικείου σημαίνει και την ακύρωση 
του χαρακτηρισμού της προδοσίας που 
τους απεδόθη με την απόφαση αυτή. 
Έληξε έτσι το δικαστικό μέρος της πο-
λυτάραχης αυτής υπόθεσης. Όχι όμως 
και το ιστορικό πρόβλημα που αφορά 
την ενοχή των καταδικασθέντων στη 
μεγαλύτερη ίσως ήττα που υπέστη ποτέ 
ο ελληνισμός.

Διαβάζουμε λέξιν προς λέξιν το επί-
μαχο σημείο, δηλαδή το διατακτικό της 
απόφασης που έχει ως εξής : Το δικα-
στήριο του Αρείου Πάγου 7 ο Ποινικό 
Τμήμα(σε Συμβούλιο) Δέχεται την από 
20-1-2008 αίτηση του Μ.Πρωτ. για 
επανάληψη της ποινικής διαδικασίας 
που περατώθηκε αμετάκλητα με την 
από 15 Νοεμβρίου 1922 χωρίς γνωστό 

αριθμό απόφασης του Εκτάκτου Επα-
ναστατικού Στρατοδικείου των Αθηνών 
Ακυρώνει την παραπάνω απόφαση Και 
παύει οριστικά λόγω παραγραφής την 
ποινική δίωξη κατά των καταδικασθέ-
ντων με την ως άνω απόφαση Δ.Γού-
ναρη κ.λ.π. για το ότι κ.λ.π. ( ακολουθεί 
περιληπτικά το κατηγορητήριο) Κρίθη-
κε και αποφασίστηκε στις 30-9-2010 
και εκδόθηκε στις 30 Οκτωβρίου 2010 
Η Αντιπρόεδρος Ο Γραμματέας

Γ.- Τελικές παρατηρήσεις: Ευθύς εξ 
αρχής παρατηρούμε τα εξής:
1.- Η απόφαση πουθενά δεν ομιλεί περί 

αθώωσης. Ομιλεί περί ακύρωσης 
της απόφασης του στρατοδικείου . 
Η ακύρωση, όπως θα δούμε παρα-
κάτω σημαίνει ότι το δικαστήριο δεν 
εισέρχεται στον ουσιαστικό έλεγχο 
της ευθύνης των καταδικασθέντων. 
Επομένως όσοι ομιλούν σήμερα 
περί αθώωσης των Έξι παραπλα-
νούν εν γνώσει τους τους ακροα-
τές ή τους αναγνώστες των απόψε-
ών τους. Ο Άρειος Πάγος ακύρωσε 
την καταδικαστική απόφαση, χωρίς 

όμως να αποφανθεί εάν οι καταδι-
κασθέντες ήταν ή δεν ήταν ένοχοι 
εσχάτης προδοσίας.

2.- Στην ακύρωση της απόφασης του 
Εκτάκτου Επαναστατικού Στρατο-
δικείου προέβη το δικαστήριο λόγω 
της παραγραφής του αδικήματος, 
επειδή από την τέλεσή του μέχρι την 
ημερομηνία της αιτήσεως αναψη-
λαφήσεως παρήλθε πολλαπλάσιος 
χρόνος από τον απαιτούμενο χρόνο 
παραγραφής, που στη δυσμενέστε-
ρη περίπτωση είναι 20ετής. Είχαν 
περάσει όμως 86 χρόνια.

3.- Όπως είναι γνωστό σε οποιοδήπο-
τε πρωτοετή φοιτητή της Νομικής 
η παραγραφή ποτέ δεν σημαίνει 
και αθώωση του κατηγορουμένου. 
Όταν τα δικαστήρια παύουν την 
ποινική δίωξη λόγω παραγραφής 
δεν εισέρχονται καν στην έρευνα 
της ενοχής του κατηγορουμένου. 
Απλώς και μόνο στην αρχή της 
διαδικασίας βλέπουν τον χρόνο 
τελέσεως του αδικήματος (1922), 
κοιτάζουν το πολύ-πολύ το ημε-
ρολόγιο για να επιβεβαιώσουν την 
ημερομηνία της διεξαγομένης δίκης 
(2010) και μέσα από λίγα δευτερό-
λεπτα αποφαίνονται ότι το αδίκημα 
είναι προ πολλού παραγεγραμμένο. 
Παύουν λοιπόν αμέσως την ποινική 
δίωξη, δηλαδή απέχουν να δικά-
σουν και διατάσσουν να σταματήσει 
η ποινική διαδικασία. Το ότι το αδί-
κημα παρεγράφη δεν σημαίνει και 
ότι δεν ετελέσθη.

4.- Όλα αυτά είναι γνωστά ακόμη και σε 
πρωτοετείς φοιτητές της Νομικής 
Σχολής. Καμία αθώωση των Έξι 
δεν υπάρχει. Την ενοχή τους στη 
Μικρασιατική καταστροφή μόνο η 
Ιστορία θα την κρίνει.



ΤΡΙΤΗ 1 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022 ΠΟΛΙΤΏΝ
Γνώμη20 Βιβλίο

ΒΊΒΊΑΝ ΕΥΘΥΜΊΟΥ  
ΑΙΣΘΗΣΗ ΩΚΕΑΝΟΥ  
ΧΡΟΝΟΣ Εκδόσεις
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Ποίηση
ISBN: 618-84788-2-0
Σελίδες: 32
Έτος Έκδοσης: 2020

Λίγα λόγια για το βιβλίο
Δελτίο Τύπου της εκδότριάς κας Βασιλικής Νικοπούλου:
Η δεύτερη συλλογή της Βίβιαν Ευθυμίου έρχεται να 
σφραγίσει την αλήθεια της ποιητικής φλέβας που ρέει 
μέσα της με συνέπεια, έναντι της νεανικής φύσης της. 
Ο στοχασμός και ο συμβολισμός διάχυτοι αντανα-
κλούν τον εσωτερικό της κόσμο που θεμελιώνεται 
από τώρα ουσιαστικά και δυνατά, για να αντιμετωπίσει 
στο μέλλον τον δυσβάσταχτα πολλές φορές μοναχικό 
δρόμο της ποιητικής τέχνης. Τα ποιήματά της λεκτικές 
οάσεις, μέσα στην έρημο μιας γενιάς υλισμού, παλεύ-
ουν να υψωθούν με την αίσθηση του ανικανοποίητου, 
του ατίθασου και του ορμητικού που υπερπηδά όμως 
τα εμπόδια, που ονειρεύεται κόσμους καλύτερους και 
επιμένουν στην ανάγκη
επικοινωνίας με τον συνάνθρωπο. Ο λόγος της δίνει 
δυναμικά το παρόν αναδυόμενος από τα βάθη της ζω-
ντανής, μητρικής γλώσσας. Μία νεανική φωνή μέσα 
μας και δίπλα μας με θάρρος και όραμα που τολμά και 
κολυμπά με πάθος μ’ όλες τις αισθητήριες σανίδες λέ-
ξεις της στον ωκεανό των ιδεών.

Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΜΑΣ 
Η ποιήτριά μας, παρά το νεαρό της ηλικίας της, κα-
ταφέρνει και κάνει τη διαφορά. Με αυτή της την ποι-
ητική συλλογή καταφέρνει και μας συμπαρασύρει 
σε ένα υπέροχο πνευματικό ταξίδι γεμάτο ελευθε-
ρία, επιθυμίες και σκέψεις. Κάθε λέξη, κάθε στίχος, 
κάθε ποίημα είναι γεμάτα έμπνευση και ένταση. Είναι 
πραγματικά αξιοθαύμαστο πως ακόμα και τα πιο απλά 
πράγματα της καθημερινότητας μπορούν να προκα-
λέσουν τέτοιον οίστρο. Καταφέρνει να μας ταξιδεύσει 
με νηνεμία ή με φουρτούνες στον υπέροχο εσωτερι-
κό της κόσμο, που είναι γεμάτος από φως.
Πανέμορφα ποιήματα, έξυπνα τοποθετημένα με αλ-
φαβητική σειρά, σε απλή γλώσσα, απόλυτα κατανοη-
τή, καθόλου πρόχειρα γραμμένα και δεν έχουν καμία 

σχέση με τον αφελή, 
νεανικό ενθουσιασμό. 
Πρόκειται για πολύ 
σοβαρή δουλειά. Με 
μεγάλη χαρά θα ανα-
τρέξει ξανά και ξανά ο 
αναγνώστης σε αυτή 
την ποιητική συλλογή.
 Είναι πραγματικά 
πολύ ενθαρρυντικό 
πως υπάρχουν τέτοιες 
νεανικές φωνές, που 
μπορούν να δώσουν μο-
ναδική ομορφιά και στη 

δική μας ψυχή και στο μυαλό, να κάνουμε 
θετικές σκέψεις, να προβληματιστούμε και λίγο, να 
καταφέρουμε να μην είναι τόσο άβασταχτη η μίζερη 
ζωή μας. Μήπως και νιώσουμε έστω και μια σταγόνα 
ευτυχίας, και καταφέρουμε στη τελική να γίνουμε και 
καλύτεροι άνθρωποι.

Η  ΠΟΙΗΤΡΙΑ
Η Βίβιαν Ευθυμίου γεννήθηκε το 1998 στην Αθήνα, 
αλλά κατάγεται από την Αμφίκλεια του Νομού Φθι-
ώτιδας, όπου μεγάλωσε και έζησε όλα τα μαθητικά 
της χρόνια. Σε ηλικία 18 ετών έγινε μέλος στον Όμι-
λο Φθιωτών Λογοτεχνών και Συγγραφέων με την 
πρώτη της ποιητική συλλογή "Επιλογές και λάθη" που 
εκδόθηκε το 2015, ενώ ήταν ακόμη μαθήτρια στο λύ-
κειο Αμφίκλειας, όπου αποφοίτησε με άριστα. Είναι 
φοιτήτρια του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημί-
ου και σπουδάζει κοινωνική εργασία. Είναι κάτοχος 
του πιστοποιητικού γλωσσομάθειας Αγγλικών επιπέ-
δου C2 (PROFICIENCY). Σε ηλικία 21 χρονών έλαβε το 
Βραβείο Νέου Λογοτέχνη "Κωνσταντίνος Καβάφης" 
από το Λογοτεχνικό Περιοδικό της Κεφαλονιάς "Κέ-
φαλος" 2019. Ποιήματα και άρθρα της έχουν δημο-
σιευθεί σε λογοτεχνικές και τοπικές εφημερίδες, σε 
ηλεκτρονικές ιστοσελίδες και λογοτεχνικά περιοδικά 
σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή, όπως το Λογοτε-
χνικό Περιοδικό "Κέφαλος", η ηλεκτρονική ιστοσε-
λίδα cretewoman.gr και η εφημερίδα "Λογοτεχνικό 
Βήμα". Έχει λάβει συμμετοχή σε τοπικά δρώμενα και 
σε καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, στις οποίες παρου-
σίασε την ποιητική της συλλογή για φιλανθρωπικό 
σκοπό. Έχει συμπεριληφθεί στην ηλεκτρονική εγκυ-
κλοπαίδεια των Σύγχρονων Ελλήνων Λογοτεχνών 
και στο βιβλίο "Λοκροί Συγγραφείς και Ποιητές" του 
Νικόλαου Τασιόπουλου. Συμμετέχει με ποιήματά της 
στον Ανοιχτό Κύκλο Δημιουργών και στην Ανθολογία 
"ΠΟΛΕΩΝ ΠΟΙΗΣΕΙΣ" που διοργάνωσαν οι "Χρόνος 
Εκδόσεις".
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Το «Άνω Θρώσκω» 
του Μάρκου Λεζέ 

παρουσιάστηκε στο Κιάτο

Μία πολύ ξεχωριστή παρουσίαση ενός μοναδικού 
βιβλίου, του πολύ ταλαντούχου στην πένα πατριώτη 
μας ηθοποιού Μάρκου Λεζέ, πραγματοποιήθηκε την 
Κυριακή 30 Οκτωβρίου 2022 στο Δημοτικό Θέατρο 
Κιάτου. Γι' αυτό το ιδιαίτερο βιβλίο μίλησαν οι κύριοι:
• Βασίλης Χαντζηϊακώβου, εκπρόσωπος των εκδόσε-

ων «ΑΡΜΟΣ»,
• Γιάννης Σώκος, συγγραφέας
• Θάνος Τσάμπρας, σεναριογράφος - ποιητής
• Πατήρ Χρήστος Δημητρόπουλος

Ευχόμαστε καλοδρόμο να είναι αυτό το πόνημα 
του συγγραφέα και συγχαρητήρια και ευχαριστίες σε 
όλους γι' αυτό το άρτιο αποτέλεσμα.

ΛΙΤΣΑ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ
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Ένας φόνος στα χιόνια του ...Μπολατίου
«Οι Κυράτσες»* σχολιάζουν την «Ποντικοπαγίδα» της Νέας Διάπλασης

Χ θες βράδυ έγινε ένας φόνος 
στην γειτονιά μας! 
Το άκουσα στο ραδιόφωνο την 
ώρα που έβγαζα το τελευταίο 

μπικουτί μετά το λούσιμο. Φόνος και 
οι κυράτσες απούσες; Jamais! Αγκαζέ 
την ετέρα μου, χωρίς κραγιόν, μον ντιέ, 
και με φόρμα εργασίας και κατευθείαν 
παρούσες στον τόπο του εγκλήματος: 
Στο Πολιτιστικό Κέντρο Μπολατίου. Ο 
φόνος λέει μες στα χιόνια! Ποια χιόνια 
αγάπη μου; Εδώ μέσιασε ο Νοέμβρης 
και κυκλοφορούμε με το κοντομάνικο!

Έδωσε ο θεός και καταλάβαμε εν 
τέλει ότι επρόκειτο για θεατρική πα-
ράσταση. Στρογγυλοκαθίσαμε λοιπόν 
να την δούμε. Και να σου τα χιόνια και 
να σου το κρύο και το τζάκι αναμμένο, 
ήρθαμε και μπήκαμε στο πνεύμα του 
χειμώνα. Κουκουλωθήκαμε σου λέω! 
Κι αρχίσουν και εμφανίζονται στην 
σκηνή οι πρωταγωνιστές. Όλοι υπο-
ψήφιοι δολοφόνοι! Και να σου οι ιδιο-
κτήτες της πανσιόν: η κυρία Ράλστον, 
κάπως ανοικοκύρευτη μου φάνηκε 
και ο κύριος Ράλστον κάπως ελαφρό-
μυαλος. Ο Ρεν λιγάκι τρελούτσικος, η 
δικαστής Μπόιλ μια ξινή γεροντοκό-
ρη και ο ταγματάρχης Μετκάλφ που 
όλο το κελάρι τριγύρναγε κι έψαχνε 
τα μπουκάλια, η δεσποινίς Κεισγουέλ 
την είχε κι αυτή την τρέλα της και ένας 
Ιταλιάνος με τριακόσια κιλά μέικαπ ο κ. 
Παραβιτσίνι. Και φυσικά ο αστυνομι-
κός ο κ. Τρότερ που έρχεται στην παν-
σιόν για να ανακαλύψει τον δολοφόνο. 
Ψιλοάχρηστος ο αστυνόμος τελικά δι-
ότι τελικά ο φόνος έγινε! Τι ανατριχίλα 
θεέ μου! Να στραγγαλίζουν μπροστά 
σου έναν άνθρωπο! Η Σοφία ούρλιαξε 
μέσα στ’ αυτί μου, έχασα το 50% της 
ακοής μου!

Μετά τον φόνο, όλοι ήταν υποψή-
φιοι δολοφόνοι. Όλους με μισό μάτι 
τους κοίταζα. Και την ανοικοκύρευ-
τη και τον τρελάρα και τον Ιταλό και 
όλους. Μέχρι και τα πόμολα! Δεν σας 
λέω τίποτα! Να κρατάω την Σοφία να 
μην λιποθυμήσει και τον Γιώργο να 
μην ορμήξει στην σκηνή να βρει τον 
δολοφόνο! Πόσα να αντέξω η γυναίκα; 

Την ώρα δε, που αποκαλύφθηκε ο δο-
λοφόνος και γύρισε το όπλο του προς 
το κοινό, ε τι να κάνω πια; Ούρλιαξα κι 
εγώ!

Τώρα αν περιμένετε να σας πω 
ποιος δολοφονούσε, χάσατε. Διότι 
δίνουμε όρκο τιμής με το τέλος της 
παράστασης, είμαστε συνένοχοι μάς 
είπε ο σκηνοθέτης και εμείς κυράτσες 
είμαστε και τον λόγο μας τον κρατάμε! 
Να σκάσετε λοιπόν από την περιέργεια 
και να πάτε να δείτε την παράσταση. 

Να μην ξεχάσω να σας πω ότι η 
σκηνοθεσία του Άρη Σταύρου ήταν 
άψογη. Σε έβαζε στο κλίμα της παρά-
στασης, της εποχής και σου μετέφερε 

τα συναισθήματα των ηρώων άμεσα 
και επιβλητικά. Μπράβο Άρη μας!

Επίσης, όλοι οι ηθοποιοί ξεχώρισαν 
με τις ερμηνείες τους και απέδωσαν 
τους ρόλους εξαιρετικά. Συγχαρητή-
ρια λοιπόν στους Ήλια Χατζηκιρλή, 
Άρη Σταύρου, Θοδωρή Τάτσιο, Ελένη 
Παπαγεωργίου, Χρήστο Πανά, Σόφη 
Ανδρικοπούλου, Μπάμπη Ανδρικό-
πουλο, Παναγιώτη Χ. Δημάκη.

Τέλος να σας πω και τούτο: Όταν το 
έργο ξεκίνησε να παίζεται στο Λονδίνο 
η συγγραφέας του Αγκάθα Κρίστι δεν 
του έδινε πάνω από 8 παραστάσεις, 
γι’ αυτό και αδιαφόρησε για τα δικαι-
ώματα. Το έργο όμως αποδείχθηκε το 

μακροβιότερο θεατρικό έργο παγκο-
σμίως αφού παίζεται ακόμη και σήμε-
ρα, δηλαδή 70 χρόνια μετά!!! Μεγάλη 
επιτυχία! Και «μεγάλο» επιχειρηματικό 
μυαλό η κυρία Αγκάθα. Τι να σου πω!

Η παράσταση στο Μπολάτι ξεκίνησε 
με την προοπτική να κάνει 6 παραστά-
σεις. Λέτε να κρατήσει κι αυτή καμιά 
70αριά χρόνια; Το αξίζει και το ευχόμα-
στε! Επί του πιεστηρίου μαθαίνω ότι ορί-
στηκαν και νέες παραστάσεις. Όλες Κυ-
ριακή στις 8.30μμ. Ημερομηνίες:   4 και 
11 Δεκεμβρίου 2022 και 8,  15, 22 και 29 
Ιανουαρίου 2023 οι τέσσερις επόμενες!

Φίλες και φίλοι κάντε έγκαιρα τις 
κρατήσεις σας στα τηλέφωνα:  6945 87 
18 08 – 6942 49 94 61. Είσοδος μόνον 
με κράτηση. Γενική είσοδος: 8 ευρώ 
– Μαθητών, φοιτητών, ανέργων: 5 
ευρώ.
* Oι "Κυράτσες" είναι δύο, όλο χάρη και 

μπρίο! Είναι η νέα στήλη καυστικής 
σάτιρας και σχολιασμού που ίδρυ-
σαν η Γιώτα Αθανασούλη και η Σοφία 
Μπαλτά. Κάντε λάικ στην σελίδα μας 
στο Facebook και μην χάσετε ούτε ένα 
από τα σχόλια και τα σχολιανά μας!

* Οι φωτογραφίες που συνοδεύουν το 
άρθρο είναι του αγαπητού Φώτη Ντό-
ντου (fotis ntofo).
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ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ - ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ
• ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ • ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ • ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ

• PARK PILOT • ΓΡΥΛΟΙ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ • ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ
ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ

κιν. 6948 104163-65, fax:211 7702882
ΠΟΥΛΙΤΣΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ - e-mail: drososservice@gmail.com

gnomipoliton@gmail.com
gnomipoliton.com

Εκδότης - Ιδιοκτήτης - Υπεύθυνος σύμφωνα με το νόμο:  
Χρήστος Βαλασόπουλος

Δ/νση: ΠΕΟ Κορίνθου-Πατρών, Βραχάτι, 20006

Τηλ. επικ.: 6972-322441

Τα ενυπόγραφα άρθρα δεν εκφράζουν θέσεις της εφημερίδας

Νίκος  Καραμαλίκης
Μαιευτήρας Γυναικολόγος
Εξειδικευµένος ενδοσκοπικός χειρουργός
Ειδικευµένος στην Αγγλία
Συνεργάτης Ιασώ, Ρέα

Ιατρείο Αθήνας
Αιγαίου 43 & Λεωφ. Κηφισίας
324Α, Χαλάνδρι, 15233

21 1234 6890

Ιατρείο Κορίνθου
Νοταρά 79, 2ος όροφοςΝοταρά 79, 2ος όροφος
Κόρινθος   27410 51177 Κόρινθος   27410 51177 
κιν. 6974 446115κιν. 6974 446115  ISSN: 2732-7973

Βιβλίο

CATHERINE NIXEY 
Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΛΥΚΟΦΩΤΟΣ 
Εκδόσεις:  αλεξάνδρεια
Σελίδες: 272
ISBN: 978-960-221-939-3
Πρώτη Έκδοση: 2017
Θέμα: Παγκόσμια ιστορία
 
«Βλέπουμε τα ίδια άστρα, ο ουρανός 
είναι κοινός, ο ίδιος κόσμος μας περι-
βάλλει. Τι σημασία έχει ποια σοφία χρη-
σιμοποιεί κανείς για να αναζητήσει την 
αλήθεια;»
Ο ‘παγανιστής’ συγγραφέας Σύμμαχος

Στις απαρχές της πρώτης χιλιετίας μια νέα 
θρησκεία έκανε την εμφάνισή της στον 
πολυθεϊστικό τότε κόσμο. Στα πρώτα 
χρόνια κανείς δεν έδωσε σημασία στην 
παρουσία ενός ακόμη θεού στους εκατο-
ντάδες που ήδη υπήρχαν και εξουσίαζαν 
τη θρησκευτική συνείδηση των ανθρώ-
πων της εποχής. Η θρησκεία που θεμελί-
ωσε ο Χριστός είχε δηλώσει την παρουσία 
της και είχε κάνει τα πρώτα βήματα.
Οι Ρωμαίοι είχαν καταλάβει όλες σχεδόν 
τις χώρες που αποτελούσαν την Ευρώπη 
και αυτές που βρέχονταν από τα νερά της 
Μεσογείου. Η αυτοκρατορία ήταν εδραι-
ωμένη σταθερά χάριν σε ένα άψογο διοι-
κητικό σύστημα και σε μια επίσης ισχυρή 
πολεμική μηχανή.
Το κύριο μέλημα των Ρωμαίων ήταν η 
επιτήρηση των συνόρων για την αντι-
μετώπιση απρόσκλητων επιδρομέων, η 
διατήρηση της τάξης στο εσωτερικό και 
βεβαίως η είσπραξη των φόρων για τη 
λειτουργία του πελώριου, για τα μέτρα 

της εποχής, κρατικού 
μηχανισμού.
Ένα από πιο σημαντι-
κά στοιχεία της Pax 
Romana (Ρωμαϊκής 
ειρήνης) ήταν η ανεξι-
θρησκεία και η ανοχή 
σε ετερόδοξες φιλο-
σοφικές αναζητήσεις, 
κληρονομιά από την 
αντίστοιχη ελληνική 
παράδοση, την οποία 
οι Ρωμαίοι είχαν πλή-
ρως αφομοιώσει. Το 
όριο ήταν ο σεβασμός 
στον αυτοκράτορα και τους νόμους και 
φυσικά η πληρωμή των φόρων.
Υπό αυτάς τας συνθήκας ο νεοεισερχό-
μενος χριστιανισμός δε θα είχε  κανένα 
εμπόδιο να αναπτυχθεί. 
Το πρόβλημα παρουσιάστηκε όταν οι 
πρώτοι χριστιανοί αρνήθηκαν να τιμή-
σουν τον Θεο-αυτοκράτωρα κατά την 
εθιμοτυπία της εποχής, παραβιάζοντας 
έναν από τους βασικούς κανόνες κοινω-
νικής ειρήνης, πράγμα που τους έβαλε 
στο περιθώριο θεωρούμενους ως ύπο-
πτους ταραξίες.
Η ανάπτυξη της νέας θρησκείας ήταν μεν 
αλματώδης, όχι όμως ανεμπόδιστη. 
Πρώτος ο Νέρωνας τους χρησιμοποίη-
σε ως αποδιοπομπαίους τράγους για να 

δικαιολογήσει την πε-
ρίεργη στάση του στην 
περίφημη πυρκαγιά της 
Ρώμης. Στη συνέχεια 
υπήρξαν σποραδικοί 
διωγμοί, κυρίως με το 
πρόσχημα του μη σε-
βασμού στον Θεο-αυτο-
κράτορα. Η εκκλησιαστι-
κή ιστορία είναι γεμάτη 
από περιγραφές βιαιοτή-
των κατά των μαρτύρων 
της νέας θρησκείας. 
Η νέα θρησκεία όμως επι-
βίωσε, αναπτύχτηκε και 

τελικά έγινε η ευνοούμενη θρησκεία του 
κράτους από τον Μεγάλο Κων/νο (4 μ.χ. 
αι), ο οποίος αγιοποιήθηκε για το γεγονός 
αυτό, παρά το βεβαρυμμένο ιστορικό 
του.
Στη συνέχεια οι όροι αντιστράφηκαν και η 
νέα θρησκεία προκειμένου να ριζώσει και 
να επικρατήσει άρχισε τους δικούς της 
διωγμούς ενάντια σε οτιδήποτε θύμιζε 
τον αρχαίο κόσμο. Ναοί κατεδαφίστηκαν, 
περίτεχνα αγάλματα και άλλα έργα τέχνης 
καταστράφηκαν, φιλοσοφικές σχολές 
έκλεισαν, βιβλιοθήκες πυρπολύθηκαν  
και οι απομείναντες πιστοί των παλαιών 
θεών αρχίσαν να βλέπουν το μέλλον τους 
σκοτεινό και αβέβαιο. Το τελικό χτύπημα 
το έδωσε ο Ιουστινιανός που με διάταγμά 

του(6 μ.χ. αι) απαίτησε όλοι οι υπήκοοι 
της αυτοκρατορίας να ασπαστούν τη νέα 
θρησκεία, με αντίτιμο τη ζωή τους σε πε-
ρίπτωση αρνήσεως.
Από την εποχή εκείνη άρχισε η σκοτει-
νή εποχή στην Ευρώπη που αργότερα 
ονομάστηκε μεσαίωνας. Ο αρχαίος κό-
σμος που δόξασε το κάλλος, την ανοχή, 
την ελεύθερη σκέψη, την επιστημονική 
αναζήτηση, είχε χαθεί. Σκοτάδι απόλυτο 
επικράτησε για χίλια τουλάχιστον χρόνια.
Η νέα θρησκεία, καθολική νικήτρια πλέ-
ον, επέβαλε τη θέληση της στους πιστούς 
της και όχι μόνο και έγραψε τη δική της 
ιστορία, όπως τη γράφουν πάντα οι νικη-
τές. 
Η συγγραφέας αναζητά τις πηγές προ-
σπαθώντας να αναδείξει γεγονότα που 
τεχνηέντως έχουν αποκρύβει, ή άλλα που 
έχουν μεγεθυνθεί σκοπίμως. Σύμφωνα 
με τα ευρήματά της ούτε οι διωγμοί ήταν 
τόσο εκτεταμένοι όσο παρουσιάζονται και 
πως ήταν δυνατόν σε μια χώρα με ανε-
ξίθρησκη παράδοση και από την άλλη η 
συμπεριφορά των Χριστιανών, όταν απέ-
κτησαν δύναμη, δεν είχε να κάνει ούτε με 
το κήρυγμα αγάπης του Χριστού ούτε με 
στοιχειώδη ευσέβεια και σεβασμό στους 
διαφωνούντες.
Είθισται κάθε νικητής να προβάλει τη δική 
του αλήθεια. Η Κάθριν Νίξυ προσπάθησε 
να προβάλει και όσα μας έκρυψε αυτή η 
‘αλήθεια’.
Ένα βιβλίο ευανάγνωστο και χρήσιμο για 
όσους αναζητούν την πραγματικότητα 
χωρίς ωραιοποιήσεις και φτιασιδώματα.

Η συγγραφέας
H CATHRINE NIXEY Είναι δημοσιογράφος 
και ιστορικός. Ανατράφηκε ως Καθολική, 
από γονείς αφιερωμένους στη μοναστική 
ζωή. Έκανε κλασικές σπουδές στο Καί-
μπριτζ και δίδαξε σ’ αυτό τον τομέα, προ-
τού γίνει δημοσιογράφος στους βρετανι-
κούς Times, όπου και εργάζεται ακόμη. 
Η εποχή του λυκόφωτος είναι το πρώτο 
της βιβλίο.

ΠΑΡΟΥΣΊΑΣΗ
ΒΊΒΛΙΙΙΟ
από τον  ΛΕΩΝΙΔΑ ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟ
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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

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

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

ΙΑΤΡΟΣ - ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ

εξέταση µε εξειδικευµένα διαγνωστικά µέσα 
  (Ηλεκτροκαρδιογράφηµα,   υπέρηχος)

- Ακοολογικός έλεγχος
παίδων & ενηλίκων 

- Εκτίμηση εμβοών (βουητά)
και ροχαλητού

- Έλεγχος λαβυρινθικής
λειτουργίας (Ίλιγγος/Ζάλη)

- Ενδοσκοπικός έλεγχος
ρινός, φάρυγγα, λάρυγγα
και ώτων 

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

28ης Οκτωβρίου 28 Κιάτο, 20200

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

ΕΡΡΙΚΟΣ Α. 
∆ΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ

• Παροχή Υπηρεσιών • Χειρουργικές Επεμβάσεις  

• Αιματολογικές • Βιοχημικές εξετάσεις •

• Φάρμακα • Είδη Pet Shop • 



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

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

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΟΝ Ο.Β.Ι.: 1007724

ΓΙΑΤΙ ΕΜΕΙΣ; 
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ 
SUBSYSTEM

ΑΛΛΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ/ 

ΤΡΟΠΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ

1

ΕΡΕΥΝΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ 
ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ

και ΣΕ ΜΕΓΑΛΑ ΒΑΘΗ 

(π.χ. 200-500-800 και πλέον μέτρα)

ΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ

2
ΥΠΟΔΕΙΞΗ ΣΗΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΒΑΘΟΥΣ 

ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ 
ΜΕ ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑ

ΟΧΙ

3
ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΛΕΚΑΝΗ ή 

ΟΧΙ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΑΥΤΗΣ
ΟΧΙ

4
ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ 

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

ΟΧΙ

5
ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΗΣ 

ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΕΝΔΟΧΩΡΑ
ΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ

6

ΕΡΕΥΝΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΝΕΡΟΥ 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΙΡΙΚΩΝ 
ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΕ ΑΜΕΣΟ ΧΡΟΝΟ

ΟΧΙ

7

ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ 
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ 

ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΕΥΡΎΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΓΙΑ ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ

ΟΧΙ

8

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗ 
ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ 

ΒΙΩΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ

ΟΧΙ

9
ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ 

ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ, ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΕΦΙΚΤΟ ΓΙΑ 
ΛΟΓΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΟΧΙ

10

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

ΟΧΙ

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

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

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

ή ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 


