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Ηχηρή παρέμβαση Ηχηρή παρέμβαση 
και προειδοποίηση και προειδοποίηση 

ΣταματόπουλουΣταματόπουλου

Ηχηρή παρέμβαση 
και προειδοποίηση 

ΣταματόπουλουΓ. ΨΥΧΟΓΙΟΣ:  Απάντηση-εμπαιγμός του Υπουργού για Φράγμα Ασωπού και αποζημιώσεις αγροτώνΓ. ΨΥΧΟΓΙΟΣ:  Απάντηση-εμπαιγμός του Υπουργού για Φράγμα Ασωπού και αποζημιώσεις αγροτών
ΧΑΡ. ΚΑΣΙΜΗΣ: Ο ΑΟΣΑΚ και το αρδευτικό πρόβλημα στην Κορινθία – Τι πρέπει να γίνει ΧΑΡ. ΚΑΣΙΜΗΣ: Ο ΑΟΣΑΚ και το αρδευτικό πρόβλημα στην Κορινθία – Τι πρέπει να γίνει 
ΤΖ. ΣΟΥΚΑΡΑ:  Να γίνουν άμεσα οι ενέργειες για την  επάρκεια των  υδάτινων πόρων πριν βιώσει ο τόπος τον αγροτικό όλεθροΤΖ. ΣΟΥΚΑΡΑ:  Να γίνουν άμεσα οι ενέργειες για την  επάρκεια των  υδάτινων πόρων πριν βιώσει ο τόπος τον αγροτικό όλεθρο

Ο δήµαρχος Βέλου-Βόχας εµφανίστηκε περισσότερο σίγουρος και δυνατός 
από ποτέ – Παρουσίασε αναλυτικά το έργο και τις χρηµατοδοτήσεις των 

τελευταίων τριών ετών και έδωσε το στίγµα για το µέλλον του δήµου

Κέρδισε τις εντυπώσεις 
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Η σελίδα του Λέωντος...
Τ ο κακόβουλο λογισμικό Predator 

το αγόρασε η κυβέρνηση για να 
παρακολουθεί τους κακούς και τους 
εχθρούς της πατρίδας. Τελεία. Για να 
το τεστάρει το δοκίμασε σε δικούς της 
ανθρώπους για να μην εκτεθεί σε ξέ-
νους. Σιγά μην αγόραζε γουρούνι στο 
σακί. Αυτά για τους κακόπιστους!!!

Λ οιπόν για να μάθετε αν σας παρα-
κολουθούν πρέπει να περάσουν 3 

χρόνια πριν υποβάλετε σχετική αίτηση 
στην ΕΥΠ και να ευχηθείτε να εγκριθεί, 
σύμφωνα με το νέο νομοσχέδιο που 
παρουσίασε ο Κυριακούλης. Εν τω με-
ταξύ στο 6μηνο τα στοιχεία καταστρέ-
φονται. Οπότε τι απάντηση θα πάρετε. 
Κολοκύθια τούμπανα. Σατανικό εεεεε.
Γεια σου Κυριακούλη με τα ωραία σου!!!

«Π ολύ φυσιολογικό να κλειδώ-
νουν τα βρεφικά γάλατα» δή-

λωσε ο λαλίστατος και καλλικέλαδος 
κος Άδωνις. Εγώ κε υπουργέ μου προ-
τείνω να βάλουν αντικλεπτικό και στα 
προφυλακτικά, γιατί αν συνεχίσουμε 
έτσι μωρά δε βλέπω στον ορίζοντα.
Εκτός και κόψουμε και τις επαφές για 
να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο!!!  

κ ε Δένδια πολύ χαρήκαμε για την 
ηρωική σας στάση απέναντι στην 

υπουργό της Λιβύης. Της κάνατε τα 
μούτρα κρέας και ανεβάσατε στα ύψη 
το εθνικό μας φρόνημα. Παρά το γε-
γονός ότι πολύ το χάρηκα και ελόγου 
μου κάτι με τρώει και με βασανίζει. 
Μήπως  τελικά τέτοιες συμπεριφορές 
ουδόλως εξυπηρετούν το εθνικό μας 
συμφέρον. 
Αλλά μπορεί να πέφτω και έξω. Ποιος 
είμ’ εγώ άλλωστε να σας αμφισβητή-
σω!!!

Δ εκάδες εκατομμύρια μοιράζει η 
κυβέρνηση σε συμβούλους για να 

κάνουν τη δουλειά που έπρεπε να κά-
νει η ίδια η κυβέρνηση και οι δημόσιες 
υπηρεσίες. Μήπως να ξαποστείλουμε 
την κυβέρνηση και να βάλουμε στα 
υπουργεία τους συμβούλους; 
Πιο φτηνά θα μας έρθει!!!

Ε κείνον τον Διαματάρη, από το 
Αμέρικα, που είχε προσκομίσει 

ψεύτικο πτυχίο και τον έκανε ο Κυ-
ριακούλης υπουργό, τον θυμόσαστε 
υποθέτω. Ε λοιπόν το πήρε επιτέλους 
το ρημάδι το πτυχίο και πλέον το επι-
δεικνύει με υπερηφάνεια.
Άντε να του επιστρέψουμε και το 
υπουργείο τώρα, τον αδικήσαμε τον 
άνθρωπο!!!

Έ φοδο σε σπίτια θα κάνει η εφορία 
για αναζήτηση φοροφυγάδων. 

Προσοχή όσοι έχετε απόθεμα μακα-
ρόνια και βρεφικά γάλατα. Γιατί σας 
βλέπω να τρέχετε. Κατασχέσεις και 
καταναγκαστικά έργα σας περιμένουν.

Εγώ για καλό, και για κακό τα μετέφε-
ρα σε θυρίδα!!!

Ξ έρει κανείς τι γίνεται αν μπει αυ-
θαίρετα η αστυνομία στο σπίτι 

σου, σε κάνει μαύρο στο ξύλο, σε φορ-
τώσει το μισό ποινικό κώδικα, σε δώ-
σει στα ΜΜΕ για δημόσιο εξευτελισμό, 
σε πάει αυτόφωρο για να γνωρίσεις 
τη φιλοξενία των φυλακών και τελικά 
αποδειχτεί ότι έκανε λάθος (τουλάχι-
στον) και είσαι παντελώς αθώος; Θα 
πάρεις αποζημίωση, θα σου ζητήσουν 
δημόσια συγνώμη συντετριμμένοι ή 
θα σου στείλουν μια ανθοδέσμη για 
συμφιλίωση;
Την υπόθεση Ινδαρέ είχα κατά νου, 
αλλά ουδόλως διαφωτίστηκα!!!

Η ευρωπαϊκή επιτροπή μετά από  
πολύμηνες και βασανιστικές  συ-

ζητήσεις επί συζητήσεων, για την τιμή 
του φυσικού αερίου, κατέληξε επιτέ-
λους σε απόφαση, βάζοντας πλαφόν 
στη χοντρική τιμή πώλησης.
Στο εξής θα μπορούμε και με την 
άδεια της κομισιόν, να αγοράζουμε το 
αέριο πανάκριβα. Η αλήθεια είναι ότι 
και τώρα πάλι πανάκριβα το αγοράζα-
με, αλλά βρε παιδί μου αλλιώς είναι αν 
υπάρχει άδεια.
Νοιώθεις μια κανονικότητα, όσο να’ 
ναι. Λίγο είναι!!!

Κ αι μες την αναμπουμπούλα βρή-
καν την ευκαιρία οι φίλοι μας και 

σύμμαχοι τούρκοι, να ξανα-βομβαρ-
δίσουν τους Κούρδους, εκμεταλλευ-
όμενοι ένα εντελώς προβοκατόρικο 
συμβάν. Η διεθνής κοινότητα παρακο-
λουθεί αδιάφορη για να μην πω ενο-
χλημένη που την απασχολούν.
Άλλωστε έχει και  Μουντιάλ αυτό το 
διάστημα!!!

Σ ταμάτησε η χρηματοδότηση του 
φράγματος του Ασωπού, σταμά-

τησε και το έργο. Ούτε το γεφύρι της 
Άρτας δεν είχε τόσες διακοπές. Και 
μιας και το έφερε η κουβέντα, μήπως 
να κάνουμε κάτι με τη γυναίκα του 
αρμοδίου(υπουργού κατά προτίμηση) 
μπας και ολοκληρωθεί κάποτε; 
Τότε με της Άρτας έπιασε, γιατί όχι και 
τώρα (Χιχιχι)!!!

Νωρίς νωρίς ξεκίνησε η προεκλογική 
περίοδος στο δήμο μας και είμαι πα-
νευτυχής. Οι ‘προεκλογικές περίοδοι’ 
ανέκαθεν‘ ήταν γεμάτες αισιοδοξία, 
μεγάλα έργα, φωτεινές διαδρομές για 
το μέλλον, πλούτο, ευτυχία και θερα-
πεία για κάθε νόσο και κάθε ‘αστοχί-
α’(περίπου). Άρα έχουμε 11 ολόκλη-
ρους μήνες για να απολαύσουμε αυτή 
τη μοναδική περίοδο. 
Βγάλτε λοιπόν έξω τα κεφάλια από τα 
σκ…(ξέρετε εσείς), χαρείτε όσο μπο-
ρείτε, και μετά τα ξαναβάζετε πάλι στη 
θέση τους!!!

Λ.Σ. (02/12/2022)

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

Σ κέφτηκα να μην ξαναγράψω για πα-
ρακολουθήσεις, αφού μέχρι και ο 

κουμπάρους του Κυριακούλη ασχολείται, 
αλλά με έχει φάει η περιέργεια. Εντάξει, 
σκέφτηκα, είναι λογικό ένας ηγέτης  να 
θέλει να σιγουρευτεί για την πίστη των 
υπηκόων του, των χρηματοδοτών του 
και ακόμη περισσότερο των στενών του 
συνεργατών. Μην ξεχνάτε ότι όλες οι με-
γάλες αυτοκρατορίες από συνομωσίες 
‘στενών συνεργατών’ έπεσαν.
Αλλά τη γυναίκα του Άδωνη γιατί βρε παι-
δί μου. Τι μυστικά κουβαλάει η ταλαίπωρη 
η Ευγενία. 
Δεν της φτάνει που υφίσταται τη μελω-
δική φωνή του συζύγου της, μουσικός 
ούσα, πρέπει να υφίσταται και άσκοπες 
παρακολουθήσεις; Το έψαξα από δω το 
έψαξα αποκεί και τι βρήκα.

Ο Κυριακούλης είναι χολωμένος με τη γυ-
ναίκα του, την κα Μάρεβα, γιατί είναι πο-
λυέξοδη και τρώει όλο το μισθό μαζί με τα 
τυχερά και δεν έχει να πληρώσει κάτι δά-
νεια που εκκρεμούν χρόνια και εκτίθεται 
πρωθυπουργός άνθρωπος. Μέχρι και το 
σπίτι του Βολταίρου σκέφτηκε να εκποιή-
σει για να ανταπεξέλθει (άκου να δεις).
Ώσπου ανακάλυψε ότι το ζεύγος Άδωνης 
- Ευγενία δήλωσαν ότι μπορούν να βγά-
λουν το μήνα με μόλις 38,40€/εβδομάδα, 
ήγουν 164,6€ /μήνα.
Οπότε έβαλε τον υποτακτικό του να μά-
θει πως τα κατάφεραν, για να τακτοποιή-
σει τη Μάρεβα στη συνέχεια.
Αυτό που δεν έμαθα είναι αν έβγαλε 
άκρη. 
Αν και υποθέτω, αφού ακόμη δεν εξοφλεί 
τα δάνεια, μάλλον τζίφος η υπόθεση!!!



Έλενα Κονομόδη: Απόλυτη Προτεραιότητα 
οι Πολιτικές για τα Άτομα με Αναπηρίες

Η 3η Δεκεμβρίου  αποτελεί Παγκόσμια Ημέρα 
για τα Άτομα με Αναπηρίες. Ποια άραγε είναι 
αυτά;  Σύμφωνα με τη Σύμβαση του Ο.Η.Ε. για 
τα άτομα με αναπηρία (UNCRPD), ως άτο-

μα με αναπηρία ορίζονται «τα άτομα με μακροχρόνιες 
σωματικές, νοητικές, πνευματικές ή αισθητηριακές 
βλάβες, οι οποίες σε αλληλεπίδραση με διάφορα εμπό-
δια δύναται να παρεμποδίσουν την πλήρη και αποτελε-
σματική συμμετοχή τους στην κοινωνία σε ίση βάση με 
τους άλλους».

Χαρακτηριστικά στοιχεία  ώστε να κατανοήσουμε 
πόσο κοντά μας  είναι η ανάγκη να  πάρουν «σάρκα και 
οστά» αποτελεσματικές  πολιτικές για τους αναπήρους 
είναι τα εξής:

• Κάποια μορφή αναπηρίας έχουν περίπου 87 εκατομ-
μύρια άτομα στην ΕΕ

• Εργάζονται μόνο τα μισά από τα άτομα με αναπηρία
• Αντιμετωπίζει κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού 

αποκλεισμού το 28,4% 
• Έχουν πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μόλις το 

29,4% 
• Το 52% αισθάνεται ότι υφίσταται διακρίσεις, ενώ 

είναι «κοινό μυστικό» ότι πολλά από τα άτομα με ανα-
πηρία δεν έχουν τις ίδιες ευκαιρίες στη ζωή με τους 
υπόλοιπους και δυστυχώς δεν έχουν πρόσβαση στα 
σχολεία, τους χώρους εργασίας, τις υποδομές, τα 
προϊόντα, τις υπηρεσίες και τις πληροφορίες όπως τα 
άλλα άτομα.

Η ΕΕ έχει θέσει την αναπηρική πολιτική ψηλά στην 
προτεραιοποίηση των κοινωνικών πολιτικών, καθώς 
σύμφωνα με την αρχή 17 του ευρωπαϊκού πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων αναφέρεται ότι τα άτομα με 
αναπηρία έχουν δικαίωμα σε εισοδηματική στήριξη 

που διασφαλίζει αξιοπρεπή διαβίωση και σε πρόσβα-
ση σε υπηρεσίες που τους επιτρέπουν να συμμετέχουν 
στην αγορά εργασίας.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ προτείνει τις εξής αναγκαίες κρατικές 
παρεμβάσεις:

(α) Την αύξηση του αναπηρικού επιδόματος για 
172.000 ανάπηρους, 

(β) Την εξασφάλιση προσωπικού φροντιστή ή βοη-
θού για 70.000 άτομα  και εργαλεία αξιοπρέπειας (τε-
χνητά μέλη, αμαξίδια κ.λπ.) σε όλους τους δικαιούχους 

χωρίς επιβαρύνσεις, 
(γ) Προσβάσιμες γειτονιές σε 20 πόλεις και (δ) Απλο-

ποίηση επικοινωνίας με το Δημόσιο.
Η στήριξη των ατόμων με αναπηρία είναι υποχρέω-

ση όλων μας, η δε εξειδικευμένες και αποτελεσματικές 
πολιτικές  πιο απαραίτητες από ποτέ!

* Η κυρία  Έλενα Κονομόδη, είναι Δικηγόρος παρ΄Α-
ρείω Πάγω, Μέλος Συντονιστικού Τμημ.Κοιν. Πρόνοιας 
και Αλληλεγγύης ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ
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3ΠΟΛΙΤΏΝ
Γνώμη Κοινωνία - Απόψεις

• 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 Έλενα Κονομόδη*

Τα άτομα με αναπηρία έχουν δικαίωμα 
σε εισοδηματική στήριξη που διασφαλίζει 

αξιοπρεπή διαβίωση και σε πρόσβαση 
σε υπηρεσίες που τους επιτρέπουν 

να συμμετέχουν στην αγορά εργασίας. 
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ΑΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ W.C.

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ 
ΕΝΤΟΜΩΝ

ΓΡΑΦΕΊΑ 
W.C.  

ΚΑΦΕΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΊΑ 
ΕΣΤΊΑΤΟΡΊΑ 

ΠΑΊΔΟΤΟΠΟΊ 
ΓΥΜΝΑΣΤΉΡΊΑ 
ΚΟΜΜΩΤΉΡΊΑ 

ΠΑΊΔΊΚΑ ΡΟΥΧΑ 
ΥΠΟΔΉΜΑΤΑ 

ΑΝΔΡΊΚΑ-ΓΥΝΑΊΚΕΊΑ ΡΟΥΧΑ 
ΕΣΩΡΟΥΧΑ 

ΔΕΡΜΑΤΊΝΑ ΕΊΔΉ 

Τώρα η επιλογή είναι δική σας!

25ης Μαρτίου 5, Κιάτο 20200, τ.&f. 27420 27744, κιν. 6937 046857

www.earthcontrol.gr   e-mail: info@earthcontrol.gr

ΣΤΕΛΙΟΣ  ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ

Η «Παραμυθοχώρα» 
επέστρεψε στο Βοχαϊκό

Η “Παραμυθοχώρα” επέστρεψε μετά από δύο 
χρόνια απουσίας στην καρδιά της Βόχας στην 

Κοινότητα Βοχαϊκού που φόρεσε τα γιορτινά της και 
στην ανακαινισμένη πλατεία υποδέχεται το πνεύμα 
των Χριστούγεννων από την Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 
μέχρι και την Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2022.
Ο εκκλησιαστικός σύλλογος “Άγιος Δημήτριος 
Βοχαϊκού”, η Κοινότητα Βοχαϊκού, ο Δήμος Βέλου 
Βόχας και το ΝΠΔΔ “Ανέλιξη” διοργανώνουν μια σειρά 
εκδηλώσεων και προσκαλούν, μικρούς και μεγάλους 
να ζήσουν μοναδικές εμπειρίες. 
Τα παραμυθένια ξύλινα σπιτάκια φιλοξενούν δωρεάν 
δράσεις για τα μικρά παιδιά με πολλές εκπλήξεις, ενώ 
το σκηνικό συμπληρώνουν καλλιτεχνικά δρώμενα, 
πλούσια εδέσματα και ροφήματα.
Οι μικροί μας φίλοι θα έχουν την ευκαιρία να παίξουν 
με φουσκωτά παιχνίδια δωρεάν.
Όποιος φυσικά πεινάσει, μικρός ή μεγάλος θα έχει την 
ευκαιρία να απολαύσει οικονομικές λιχουδιές.

Παρουσίαση των Πρακτικών 
«Η ΒΟΧΑ ΣΤΟΝ ΧΡΟΝΟ»

Η Βόχα, η μεγάλη πεδιάδα μεταξύ Κορίνθου 
και Σικυώνος, έγινε γνωστή με αυτήν την 
ονομασία κατά την οθωμανική περίοδο. Πα-

ροιμιώδης από τα αρχαία χρόνια για την πολιτική 
της σημασία και οικονομική της ευμάρεια, ελάχιστα 
είχε απασχολήσει μέχρι σήμερα την ιστορική έρευ-
να και παρέμενε μία “terra incognita” για την επιστη-
μονική βιβλιογραφία. 

Πριν από έναν περίπου χρόνο, ο δήμος Βέλου-
Βόχας και το ΝΠΔΔ “Ανέλιξη” στο πλαίσιο των 
εορτασμών για τα 200 χρόνια από την έναρξη της 
Ελληνικής Επανάστασης, διοργάνωσε το Σαββατο-
κύριακο 16-17 Οκτωβρίου ένα μοναδικό συνέδριο 
με τίτλο «Η ΒΟΧΑ ΣΤΟΝ ΧΡΟΝΟ» στις εργασίες του 
οποίου επιχειρήθηκε για πρώτη φορά να ψηλαφι-
στεί η μακραίωνη ιστορία του τόπου μας.

Αυτές οι εργασίες σήμερα έχουν καταγραφεί και 
εκτυπωθεί στα Πρακτικά του Συνεδρίου, ένα έργο 
αναφοράς, για μελλοντική έρευνα σχετικά με την 
περιοχή αυτή. Ο πρώτος τόμος αυτής της επίπο-
νης προσπάθειας βρίσκεται ήδη στα χέρια μας και 

θα παρουσιαστεί την Κυριακή 11 Δεκεμβρίου 
ώρα 5:30 μ.μ. σε ειδική εκδήλωση που θα λάβει 
χώρα στην αίθουσα του ΝΠΔΔ “Ανέλιξη” απέ-
ναντι από το γήπεδο Βραχατίου (παραπλεύρως 
πρατηρίου AVIN). 

Τον Τόμο θα παρουσιάσουν:
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Ν. ΔΟΥΛΑΒΕΡΑΣ, τ. Αν. Καθηγη-

τής Πανεπιστημίου  Πελοποννήσου:      Το έργο της 
Συντακτικής Επιτροπής Έκδοσης των Πρακτικών του 
Συνεδρίου «Η ΒΟΧΑ ΣΤΟΝ ΧΡΟΝΟ».

ΓΙΩΡΓΟΣ Β.  ΝΙΚΟΛΑΟΥ, Αν. Καθηγητής Πα-
νεπιστημίου Ιωαννίνων: Τα περιεχόμενα του τόμου 
των Πρακτικών.

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΜΑΡΙΝΟΥ, Διδάκτωρ Πανεπι-
στημίου Πατρών, Φιλόλογος-Αρχαιολόγος–Συγ-
γραφέας: Εντυπώσεις από τον τόμο των Πρακτικών. 

Θα ακολουθήσει μουσικό πρόγραμμα από το 
συγκρότημα του ΑΡΗ ΣΤΑΥΡΟΥ. 

Συντονισμός εκδήλωσης: ΝΑΝΤΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙ-
ΟΥ, Διπλ. Πολιτ. Μηχανικός ΜΕng, Γενική Γραμμα-
τέας του Δήμου Βέλου-Βόχας. 
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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

Λαμπερά εγκαίνια στο Ζευγολατιό

Λίγες μέρες πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων 
και την καρδιά του χειμώνα, ένας καλαίσθητος χώ-
ρος χειροποίητων δημιουργιών με υλικά υψηλής 
ποιότητας εγκαινιάστηκε στο Ζευγολατιό, το Σάβ-
βατο στις 3 Δεκεμβρίου. Το νέο κατάστημα Ioanna 
Zaimi showroom άνοιξε τις πόρτες του και μας 
φέρνει μοναδικά προϊόντα για τη γυναίκα τον άνδρα 
και τους μικρούς φίλους όπως τσάντες, κασκόλ, γά-
ντια, φο μπιζού, όλα από το μεράκι και την φαντασία 
της Ιωάννας, που ως οικοδέσποινα μας ξενάγη-
σε στον χώρο, που γέμισε από φίλους που ήρθαν 
για τα «καλορίζικα». Όλα τα προϊόντα μας είναι εξ 
ολοκλήρου κατασκευασμένα στο χέρι από υψηλής 
ποιότητας νήματα, υλικά και υφάσματα. Τσάντες με 
ονόματα εμπνευσμένα από την ελληνική μυθολογία 
και πρωτότυπα σχέδια, που έχουν σκοπό να κάνουν 
μια γυναίκα να νιώθει μοναδική, καθώς κατασκευ-
άζονται κατόπιν παραγγελίας ειδικά για εκείνη.

Αξεσουάρ γυναικεία και ανδρικά, καθώς και παι-
δικά προϊόντα από υποαλλεργικά νήματα, φτιαγμέ-
να με αγάπη για τους μικρούς μας φίλους.

Αφού λοιπόν κέρδισε τις εντυπώσεις μας να τις 
ευχηθούμε καλές δουλειές και πάντα με το χαμό-
γελό της να δημιουργεί. Φέτος τα Χριστούγεννα τα 
δώρα θα έχουν ένα ξεχωριστό όνομα προέλευσης: 
Ioanna Zaimi Showroom στο Ζευγολατιό αλλά και 
στο e-shop ioannazaimi.com
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Βρεφονηπιακοί/Παιδικοί 
Σταθμοί δήμου Βέλου-Βόχας

Οι Βρεφονηπιακοί/ Παιδικοί Σταθμοί του Δήμου Βέλου-Βόχας εντάσσονται στην αρμοδιότητα του ΝΠΔΔ “Ανέλιξη” του 
δήμου Βέλου Βόχας και ακολουθούν τις σύγχρονες τάσεις για την εκπαίδευση και προάγουν τις δεξιότητες κάθε παιδιού. Μέσα 
από έναν προσεκτικό προγραμματισμό και σε χώρους ασφαλούς διαμονής, ειδικά σχεδιασμένους για να μεγιστοποιούν τα παι-
δικά ερεθίσματα, το παιδί αναπτύσσει τις ικανότητές του, μαθαίνει να δρα τόσο ατομικά όσο και συλλογικά και εκπαιδεύεται.
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H προβολή και δημοσίευση πραγματοποιείται 
με πόρους και στο πλαίσιο του Προγράμματος 
της ΕΕΤΑΑ «για την Προσχολική Εκπαίδευση και 

Δημιουργική Απασχόληση 2022-2023». ΕΣΠΑ 2021-2027

 3 Παρέχουν ενιαία προσχολική αγωγή σύμφωνα με τα 
πλέον σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα.

 3 Βοηθούν τα παιδιά να αναπτυχθούν ολόπλευρα: σωμα-
τικά, νοητικά, συναισθηματικά και κοινωνικά.

 3 Παρέχουν ημερήσια διατροφή και φροντίδα στα φιλοξε-
νούμενα παιδιά τηρώντας αυστηρούς κανόνες υγιεινής 
και ασφάλειας.

 3 Επιτυγχάνουν την ομαλή μετάβασή τους από το οικογε-
νειακό στο σχολικό περιβάλλον.

 3 Εξισορροπούν πιθανές διαφορές που προκύπτουν από 
το πολιτιστικό, οικονομικό και μορφωτικό επίπεδο των 
γονέων τους.

 3 Εξυπηρετούν τους γονείς και παράλληλα τους ευαισθη-
τοποιούν πάνω σε θέματα σύγχρονης παιδαγωγικής και 
ψυχολογίας.
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Προσφορά και εθελοντισμός στην πράξη 
από την επιτροπή Αγίου Βασιλείου στο Κοκκώνι

Κοινωνία

Παρά τις αντίξοες συνθήκες, 
οικονομικές κορωνοϊός κλπ 
η επιτροπή του Ιερού Ναού 
Αγίου Βασιλείου στο Κοκκώνι 
κατάφερε να ανακαινίσει και 
να συντηρήσει 5 από τους έξι 
ιερούς Ναούς του Κοκκωνί-
ου. Αφιερώνοντας χρόνο και 
με περίσσευμα ψυχής έδω-
σαν άλλη όψη στις όμορφες 
εκκλησίες του χωριού. Πάντα 
τέτοια να βλέπουμε. Ο Θεός να 
σας δίνει δύναμη και υγεία. 

Την επιτροπή αποτελούν 
οι: Πρόεδρος – Κωνσταντίνος 
Δημητρίου ιερέας, Αντιπρόε-
δρος – Σεννής Ιωάννης, Ταμί-
ας – Ζαμπλάκου Αγγελική και 
Μέλη – Κοκκώνης Σπύρος, 
Ανδρούτσου Μαρία. 



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

Κέρδισε τις εντυπώσεις ο Αννίβας 
με την πολυπληθή συγκέντρωσή του 

Ο δήµαρχος Βέλου-Βόχας εµφανίστηκε περισσότερο σίγουρος και δυνατός από ποτέ – Παρουσίασε αναλυτικά 
το έργο και τις χρηµατοδοτήσεις των τελευταίων τριών ετών και έδωσε το στίγµα για το µέλλον του δήµου

Στο Βραχάτι, σε μια αίθουσα κατάμεστη με 
παλμό και διάχυτο ενθουσιασμό ο δήμαρχος 
Βέλου-Βόχας Αννίβας Παπακυριάκος έκανε 
μια μικρή αναδρομή στα έργα και τις χρημα-
τοδοτήσεις των τελευταίων τριών ετών πριν 
δώσει το στίγμα για την νέα θητεία που διεκ-
δικεί στον δήμο Βέλου-Βόχας. 

Ο δήμαρχος εμφανίστηκε δυνατός, ασφα-
λής, γεμάτος αυτοπεποίθηση και καλή γνώ-
ση όλων των ζητημάτων αναπτυξιακών και 
υποδομών που αφορούν τον δήμο και δια-
γράφουν το μέλλον του. Συγκροτημένος, με 
ψυχραιμία και χωρίς λαϊκίστικες κορώνες 
ξεδίπλωσε εν συντομία τα πεπραγμένα των 
τριών τελευταίων ετών και ανέπτυξε το όρα-
μά του για το μέλλον. «Συνεχίζουμε μαζί» είπε 
στους δημότες που έδωσαν το παρών, πραγ-
ματοποιώντας ωστόσο ένα κάλεσμα ευρύ 
προς όλες τις υγιείς δυνάμεις της τοπικής 
κοινωνίας του δήμου Βέλου-Βόχας. 

Αναδρομή σε δράσεις και έργα
Στην παρουσίασή του ο Αννίβας Παπακυ-

ριάκος έκανε μια σύντομη αναδρομή έργων 
και ενεργειών που αφορούν στα τρία τελευ-
ταία χρόνια, την περίοδο δηλαδή 2019-2022. 
Ξεκινώντας από την πολυσχιδή κοινωνική 
δράση και τις δομές υποστήριξης των πολι-
τών που λειτουργούν αναφέρθηκε με σαφείς 
αριθμούς, νούμερα και στατιστικά στοιχεία 
στο κοινωνικό παντοπωλείο, στα προγράμ-
ματα ΤΕΒΑ, ΚΕΑ, ΟΠΕΚΑ, αλλά στον νέο 
θεσμό των «Νταντάδων της Γειτονιάς» που 
σημειωτέον ο δήμος Βέλου-Βόχας ήταν ένας 
από τους πρώτους δήμους πανελλαδικά που 
εντάχθηκαν. Μίλησε για την πρόνοια προς τις 

ευπαθείς και ευάλωτες ομάδες, δηλαδή μα-
κροχρόνια άνεργους, χαμηλοσυνταξιούχους 
και ΑμεΑ για τους οποίους έχει εξασφαλιστεί 
υποστήριξη διαφόρων μορφών όπως δωρε-
άν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και στο-
χευμένη επιδοματική πολιτική. 

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στα δύο χρόνια 
της covid-19 και στην διαχείριση της καθη-
μερινότητας αλλά και της επαναφοράς της 
κοινωνίας, των σχολείων και των υπηρεσιών 
στην κανονικότητα μετά τις καραντίνες. Ανα-
φέρθηκε στα προγράμματα απολυμάνσεων, 
αλλά και εμβολιασμών, ακόμη και κατ’ οίκον 
που εφαρμόστηκαν με ιδιαίτερη επιτυχία. 

Το μεγάλο κεφάλαιο «Πολιτισμός»
Ο δήμαρχος Βέλου-Βόχας σημείωσε ότι 

φέτος το καλοκαίρι μετά από δύο χρόνια 
καραντίνας πραγματοποιήθηκαν σημαντικές 
εκδηλώσεις σε όλα τα μήκη και τα πλάτη 
του δήμου. Αναφέρθηκε στην θεσμοθέτηση 
του Διεθνούς Φεστιβάλ Μουσικής “Μίκης 
Θεοδωράκης” που φέτος πραγματοποιήθηκε 
για πρώτη φορά και στόχο έχει την ανάδειξη 
του Βραχατίου σε διεθνές επίπεδο ως σημεί-
ου αναφοράς στη ζωή και το έργο του Μίκη. 
Επίσης, μίλησε για την διοργάνωση του μονα-
δικού στα χρονικά συνεδρίου για την Ιστορία 
της Βόχας που πραγματοποιήθηκε τον Οκτώ-
βριο του 2021 και συγκέντρωσε έναν μεγάλο 
αριθμό επιστημόνων από πανεπιστήμια της 
Ελλάδας και του εξωτερικού. Ακόμη ανα-
φέρθηκε στις εκδηλώσεις μνήμης για τα 100 
χρόνια από την Μικρασιατική Καταστροφή, 

την πραγματοποίηση του ετήσιου συνεδρίου 
«Γίνε άνθρωπος» για την καταπολέμηση της 
βίας κατά των γυναικών και τις πολλές και 
πολλαπλές δράσεις των Συλλόγων που στη-
ρίζονται πάντα από τον δήμο στο καλλιτεχνικό 
και πολιτιστικό έργο τους. 

Στο περιθώριο της αναφοράς του στον πο-
λιτισμό ο Αννίβας Παπακυριάκος επικέντρω-
σε στο σοβαρό θέμα των αδέσποτων ζώων 
και στις ενέργειες που υλοποιούνται για την 
αντιμετώπιση και θεραπεία του φαινομέ-
νου. Έδωσε πληροφορίες και εξηγήσεις για 
τις χρηματοδοτήσεις που λαμβάνει ο δήμος 
κάθε χρόνο για το πρόγραμμα στείρωσης και 
περίθαλψης των αδέσποτων ενώ διεξοδικά 
αναφέρθηκε στο μεγάλο έργο του καταφυγί-
ου αδεσπότων το οποίο κατατέθηκε στο πρό-
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γραμμα «Αντώνης Τρίτσης» για χρηματοδότηση στο πλαίσιο 
διαδημοτικής συνεργασίας με τον Δήμο Κορινθίων. 

Τεχνικά Έργα και Υποδομές: ένας δήμος 
που αλλάζει καθημερινά!

Ο δήμαρχος Βέλου-Βόχας στην σύντομη παρουσίασή του 
για τα έργα που έχουν πραγματοποιηθεί την τριετία 2019-
2022 αναφέρθηκε στα εξής: 

• Δημοτική Οδοποιία 4.600.000€
• Αγροτική Οδοποιία 2.000.000€
• Αναπλάσεις σε κοινόχρηστους χώρους 820.000€
• Αθλητικά έργα και υποδομές (γήπεδα Ζευγολατιού, Βέ-

λου, Πουλίτσας): 1.500.000€
• Συντηρήσεις δικτύων και γεωτρήσεων για ύδρευση: 

3.200.000€
Σε ό,τι αφορά τις υποδομές μίλησε για την μεγάλη χρη-

ματοδότηση των 2.950.000€ για την αποπεράτωση του δη-
μαρχιακού καταστήματος, αλλά και για το μεγάλο έργο του 
ηλεκτροφωτισμού, της αντικατάστασης λαμπτήρων δηλαδή, 
προϋπολογισμού 1.910.000€. Επίσης μίλησε για το δίκτυο 
αποχέτευσης το οποίο ολοκληρώθηκε στο Βέλο και προχωρά 
η σύνδεση των κατοικιών, αλλά και το μεγάλο έργο προϋπο-
λογισμού περίπου 20 εκατομμυρίων ευρώ της σύνδεσης Ζευ-
γολατιού και Βραχατίου στο αποχετευτικό δίκτυο ανατολικής 
Κορινθίας, το οποίο βρίσκεται στο στάδιο της δημοπράτησης. 

Αναφερόμενος στην καθαριότητα εξήγησε για άλλη μια 
φορά την ανελαστική δαπάνη για την κεντρική διαχείριση 
των απορριμμάτων, γεγονός που έφερε αναγκαστικές αυξή-
σεις δημοτικών τελών. Ωστόσο, όπως είπε έχουν ληφθεί όλα 
εκείνα τα μέτρα για την ενίσχυση της διαλογής στην πηγή, κα-
θώς το πιλοτικό πρόγραμμα επεκτείνεται και στο Μπολάτι και 
σύντομα και στις άλλες κοινότητες του δήμου. Επίσης, ανα-
φέρθηκε στις επενδύσεις σε εξοπλισμό που έχουν γίνει με την 
απορρόφηση 2 εκατομμυρίων ευρώ για απορριματοφόρα και 
άλλα μηχανήματα (σκούπα, κλαδοτεμαχιστής, σύστημα υπο-
γείων κάδων, πράσινο σημείο) αλλά και την αναμονή άλλων 2 
εκατομμυρίων ευρώ που θα ενισχύσουν επίσης τον στόχο της 
ανακύκλωσης και της διαλογής στην πηγή. 

Το πολυπόθητο νερό
Ο Αννίβας Παπακυριάκος μίλησε με ιδιαίτερη προσοχή 

για το νερό, αναλύοντας διεξοδικά την δύσκολη κατάσταση 
στην οποία βρίσκεται όλη η ανατολική Πελοπόννησος, αλλά 
και τις ενέργειες του δήμου για την ανακούφιση του προβλή-
ματος κατά το δυνατόν. Μίλησε για τα έργα αναβάθμισης των 
γεωτρήσεων του δήμου, τις συνεργασίες με το Ι.Γ.Μ.Ε. και 
την Γενική Γραμματεία Υδάτων για την ανόρυξη γεωτρήσεων 
πιο ψηλά (νοτιότερα) ώστε να βρεθούν επαρκείς ποσότητες 
νερού, αφού η βόρεια και ανατολική Κορινθία, δηλαδή η ευ-

ρύτερη περιοχή της Βόχας έχει «στεγνώσει». Μίλησε για το 
σχέδιο του δήμου για την εγκατάσταση μικρής μονάδας αφα-
λάτωσης και τα προβλήματα που ενδεχομένως έχει αυτό το 
έργο και τέλος αναφέρθηκε στα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών 
Απορροής τα οποία εκπονεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος και 
είναι ο μόνος ασφαλής δρόμος για την διεκδίκηση μεγαλόπνο-
ων και ανακουφιστικών έργων ύδρευσης ή άρδευσης.

47 εκατομμύρια ευρώ χρηματοδοτήσεις!
Τέλος, ο δήμαρχος Βέλου-Βόχας ανέλυσε όλες τις χρημα-

τοδοτήσεις στις οποίες έχει ενταχθεί ο δήμος κατά την τριετία 
2019-2022. Με στοιχεία και αποφάσεις παρουσίασε αναλυτικά 
τα τα έργα τα οποία έχουν ενταχθεί σε χρηματοδοτικά εργα-
λεία και είτε έχουν ολοκληρωθεί, είτε βρίσκονται στο στάδιο 
της υλοποίησης, είτε δημοπρατούνται. Αναλυτικά: 

• Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ): 3.970.000€ 
(αντιπλημμυρικά και οδοποιίες)

• Πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ»: 1.660.680€ (αφορά σε 9 
έργα, αθλητικά, σχολείων, παιδικών χαρών, προμήθειας 
μηχανημάτων, απορριμματοφόρων κ.λπ.)

• Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης»: 10.723.474€. Εδώ ο δή-
μαρχος στάθηκε λίγο για να μιλήσει για το μεγάλο έργο  
της ύδρευσης που έχει χρηματοδοτηθεί με 7 περίπου 
εκατομμύρια από το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» 
και βρίσκεται στην φάση της δημοπράτησης. Το έργο 
που περιλαμβάνει 5 υποέργα αφορά: 1. Στην προμήθεια 
ηλεκτρικών υδρομέτρων και τηλεμετρίας για τον έλεγχο 
διαρροών και την ακριβή καταγραφή της κατανάλωσης. 
2. Στην αλλαγή του δικτύου ύδρευσης (αμιαντοσωλήνες) 
στο Βοχαϊκό 3. Σε αλλαγή δικτύου αμιαντοσωλήνων 
όπου απαιτείται και σε υποδομές ύδρευσης στο Κοκκώνι 
4. Στη σύνδεση των δικτύων Ζευγολατιού και Βραχατίου 
για τον καλύτερο έλεγχο της ύδρευσης και την κατανο-
μή των υδάτων και τέλος 5. Στην κατασκευή αγωγού 
Βασιλικού – Βέλου ώστε να δημιουργεί η τεχνική προ-
ϋπόθεση για την σύνδεση του δήμου Βέλου-Βόχας με το 
δίκτυο της Στυμφαλίας. Το τελευταίο υποέργο θεωρείται 
κορυφαίο έργο υποδομής για την ύδρευση και την υλο-
ποίηση του στόχου λήψης νερού από το υδρογεωλογικό 
σύστημα Ζήρειας – Στυμφαλίας – Ασωπού. 

Επίσης, άλλες χρηματοδοτήσεις από το πρόγραμμα «Αντώ-
νης Τρίτσης» είναι η αποπεράτωση του δημαρχείου στο Ζευ-
γολατιό (2.950.000€), ο ψηφιακός μετασχηματισμός/smart 
cities 1.178.000€ καθώς και το ψηφιακό μουσείο που υλοποι-
είται στο πλαίσιο των 200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση. 

Η συνεργασία με την Περιφέρεια
Ο Αννίβας Παπακυριάκος αναφέρθηκε στα έργα και τις 

χρηματοδοτήσεις που έχει εξασφαλίσει ο δήμος από τα 

προγράμματα της Περιφέρειας εξηγώντας παράλληλα ότι τα 
χρήματα αυτά δεν είναι αποφάσεις άλλων περιφερειακών 
κέντρων, ούτε χαρίζονται, ούτε αποτελούν πολιτική κάποιου 
άλλου φορέα. 

Σε αυτό το σημείο πρέπει να υπογραμμίσουμε δύο πράγ-
ματα ως σχόλιο: 

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου η οποία υλοποιεί το ΕΣΠΑ σε 
περιφερειακό επίπεδο, «ανοίγει» προσκλήσεις, που αφορούν 
χρηματοδοτήσεις διαφόρων έργων υποδομής κι εκεί ο δήμος 
και ο κάθε δήμος που επιθυμεί να ενταχθεί πρέπει να καταθέ-
σει ολοκληρωμένο φάκελο έργου, ο οποίος αξιολογείται και 
αναλόγως δίνονται ή όχι τα χρήματα. Συνεπώς, ο αντιπολιτευ-
τικός λόγος που διακινείται τον τελευταίο καιρό περί έργων 
αποκλειστικά της Περιφέρειας, προφανώς και ουδεμία βάση 
έχει, ενώ όσοι τον αναπαράγουν αν μη τι άλλο, δείχνουν ξεκά-
θαρα έλλειψη γνώσης και αντίληψης, για το πώς λειτουργεί η 
τοπική αυτοδιοίκηση και ποια είναι η σχέση και η συνεργασία 
α΄ και β΄ βαθμού.  

Ο δήμαρχος, λοιπόν, αναφερόμενος στα έργα που έχουν 
εξασφαλίσει χρηματοδότηση από το Περιφερειακό Επιχει-
ρησιακό Πρόγραμμα Πελοποννήσου, εξήγησε ότι ξεπερνούν 
τα 6,5 εκατ. ευρώ αυτά που έχουν υλοποιηθεί ή υλοποιού-
νται ενώ άλλα 4 εκατομμύρια είναι υπό δημοπράτηση. Τέ-
λος, υπάρχουν και μια σειρά από έργα τα οποία είναι ώριμα 
μελετητικά και τα οποία προτείνονται για ένταξη και αφορούν 
ύδρευση, ανάπλαση της παραλιακής ζώνης και τους κόμβους 
της Παλαιάς Εθνικής οδού. 

Από το Πράσινο Ταμείο οι χρηματοδοτήσεις αφορούν σε 
έργα υποδομών για την καθαριότητα, τους κοινόχρηστους 
χώρους (πλατεία Ζευγολατιού), σχέδιο Αστικής Προσβασι-
μότητας κ.λπ. ύψους 460.000€, ενώ όπως εξήγησε στο τέλος 
της παρουσίασης ο Αννίβας Παπακυριάκος κάθε χρόνο από 
τον δήμο με ιδίους πόρους εκτελείται ένα αξιόλογο τεχνικό 
πρόγραμμα. 

Το όραμα και η επόμενη μέρα
Κλείνοντας, την παρουσίασή  του ο δήμαρχος Βέλου-Βό-

χας κάλεσε τους δημότες κοντά του να συστρατευθούν στην 
προσπάθεια που γίνεται να αλλάξει ο δήμος οριστικά και να 
χαράξει ξεκάθαρη αναπτυξιακή πορεία. Μίλησε για την συ-
νέπεια με την οποία έχει υπηρετήσει το ρόλο του και τόνισε 
πολλές φορές ότι από τον ίδιον οι δημότες θα ακούσουν μόνο 
τις αλήθειες και ό,τι πραγματικά συμβαίνει, χωρίς πολιτικές 
εμπάθειες και ακροβατισμούς. 

«Μαζί Συνεχίζουμε», υπογράμμισε ο Αννίβας ολοκληρώ-
νοντας την ομιλία του και δημιουργώντας ένα κλίμα ενθου-
σιασμού και ικανοποίησης από τους άνω των 300 ατόμων 
παριστάμενους που καταχειροκρότησαν όρθιοι τον δήμαρχο 
Βέλου-Βόχας!
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Με συντριπτική πλειοψηφία το Περι-
φερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου υι-
οθέτησε την πρόταση του Γιώργου Δέδε 
και της παράταξης “ΝΕΟΙ ΔΡΟΜΟΙ για την 
Πελοπόννησο” για το θέμα που αφορά στο 
Φράγμα του Ασωπού και στην έλλειψη 
νερού στην πεδινή Κορινθία. Η πρόταση 
υπερψηφίστηκε από το σύνολο σχεδόν 
των παρατάξεων της αντιπολίτευσης.

Ακολουθεί η απόφαση του Περιφερει-
ακού Συμβουλίου Πελοποννήσου: 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελο-
ποννήσου αξιολογώντας ως εξαιρετικά 
κρίσιμη την κατάσταση που έχει δημι-
ουργηθεί στην Π.Ε. Κορινθίας στους δια-
θέσιμους για άρδευση υδάτινους πόρους 
με προφανή κίνδυνο την απώλεια της 
καλλιεργητικής περιόδου:

Απαιτεί από την ηγεσία του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων την 
άμεση επανεκκίνηση της κατασκευής 
του Φράγματος του Ασωπού με επιταχυ-
νόμενο ρυθμό εργασιών, την επαναπρό-
σληψη των απολυμένων εργαζομένων 
και τη δημοσιοποίηση δεσμευτικού χρο-
νοδιαγράμματος για την ολοκλήρωση του 
έργου.

Για το σκοπό αυτό, ζητάμε εντός 15 
ημερών συνάντηση της ηγεσίας του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων με εκπροσώπους της Περιφε-
ρειακής ηγεσίας και του Περιφερειακού 
Συμβουλίου, των Δημάρχων της περιο-
χής, εκπροσώπους των αγροτών και των 
εργαζομένων στο Φράγμα του Ασωπού.

Ζητά να προωθηθεί επείγουσα χρη-
ματοδότηση, από την Περιφέρεια, έργου 
ολιστικής αποκατάστασης και καθαρι-
σμού της κεντρικής αρδευτικής διώρυ-
γας του ΑΟΣΑΚ, σε συνδυασμό με τον 
καθαρισμό των χειμάρρων και ρεμά-
των σε όλο το μήκος της διαδρομής της. 
Το έργο θα εκτελεστεί σε συνεργασία με 
τους παραγωγούς και τους φορείς τους.

Αξιολογεί τη συντήρηση και την απο-
κατάσταση των κατασκευασμένων μι-
κρών φραγμάτων, την κατασκευή νέων 
και τα συνοδά έργα των δικτύων και των 
δεξαμενών τους ως κατεπείγουσα προ-
τεραιότητα.

Ζητά να προωθηθεί η στενή και συ-
στηματική συνεργασία με τους Δήμους 
που αντιμετωπίζουν το σοβαρότερο 
πρόβλημα σήμερα (Δήμος Κορινθίων, 
Δήμος Βέλου - Βόχας) για τη συνδυα-
σμένη χρηματοδότηση από εθνικούς και 
ευρωπαϊκούς πόρους έργων διαχείρισης 
νερού ζωτικής σημασίας. Η κατασκευή 
και η επέκταση των δικτύων άρδευσης 
του Βιολογικού καθαρισμού τριτοβάθμι-
ας επεξεργασίας του Δήμου Κορινθίων 
στις περιοχές Κορίνθου, Εξαμιλίων, Αρ-
χαίας Κορίνθου και τη Δημοτική Ενότητα 
Άσσου – Λεχαίου και η προώθηση των 
γεωτρήσεων, σύμφωνα με τις πρόσφα-
τες μελέτες του ΙΓΜΕ και των συνοδών 
τους έργων (δίκτυα, δεξαμενές) του Δή-
μου Βέλου – Βόχας αποτελούν ενδεικτικά 
έργα επείγοντος χαρακτήρα.

Διεκδικεί την άμεση εκκίνηση των 
αντιπλημμυρικών έργων κατά μήκος 

της Ολυμπίας Οδού, τα οποία ενώ είναι 
πλέον μελετητικά ώριμα, έχουν εξασφα-
λισμένη χρηματοδότηση και μπορούν να 
ξεκινήσουν άμεσα, καθυστερούν αδικαι-
ολόγητα. Από την Κόρινθο μέχρι τα όρια 
του νομού, τα έργα αυτά με τη διευθέτηση 
χειμάρρων και ρεμάτων μπορούν να γί-
νουν ταυτόχρονα έργα αποθήκευσης και 
παροχής νερού που θα βοηθήσουν καθο-
ριστικά στην αύξηση των διαθέσιμων για 
άρδευση υδάτινων πόρων. 

Καλεί την Περιφερειακή ηγεσία σε συ-
νεργασία με το Δ.Σ. του ΑΟΣΑΚ, να πα-
τάξουν τις απαράδεκτες πρακτικές της 
υδροκλοπής και της κερδοσκοπικής 
εμπορίας του νερού, ασκώντας κάθε νό-
μιμο δικαίωμά τους.

Προωθεί τη δημιουργία Δημόσιου Ενι-
αίου Φορέα Διαχείρισης Υδάτων στην 
Π.Ε. Κορινθίας για την οριστική κατάρ-
γηση του απαρχαιωμένου πλέον ΑΟΣΑΚ.

Περιφρουρεί σθεναρά το Δημόσιο χα-
ρακτήρα της διαχείρισης των υδάτινων 
πόρων εναντίον κάθε λογικής ιδιωτικο-
ποίησης και ΣΔΙΤ.

Σ το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου με 
εισήγηση της περιφερειακής παράταξης του 
Γιώργου Δέδε, συζητήθηκε την Δευτέρα 28 
Νοεμβρίου το μεγάλο θέμα του νερού για την 

πεδινή Κορινθία. Οι ραγδαίες και δραματικές εξελίξεις 
μετά την παύση των εργασιών στο φράγμα του Ασωπού 
έκαναν τους αγρότες να αισθάνονται ότι κυριολεκτικά η 
γη κάτω από τα πόδια τους υποχωρεί καθώς τα τελευ-
ταία χρόνια έχουν εναποθέσει τις λιγοστές ελπίδες τους 
στην ολοκλήρωση του αρδευτικού έργου που θα λύσει 
το πρόβλημα του νερού στην πεδινή Κορινθία και ειδικά 
στην ευρύτερη περιοχή της Βόχας. 

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο βρέθηκαν και πήραν 
το λόγο οι πρόεδροι των συνεταιρισμών και των 
κοινοτήτων της Δ.Ε. Άσσου-Λεχαίου καθώς και ο 

δήμαρχος Σικυωνίων Σπύρος Σταματόπουλος. Από 
την άλλη καμία παρουσία, ούτε συμπολίτευσης, ούτε 
αντιπολίτευσης, ούτε προέδρου κοινότητας, δεν κα-
ταγράφηκε από τον κατεξοχήν διψασμένο δήμο, τον 
δήμο Βέλου-Βόχας. Εκτιμούμε ότι η απουσία αυτή δεν 
ήταν αποτέλεσμα αδιαφορίας αλλά πλημμελούς ενημέ-
ρωσης και θεωρούμε ότι δεν θα επαναληφθεί. 

Η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου ήταν 
μακρά, με υψωμένους και δραματικούς τόνους σε 
πολλές περιπτώσεις και τοποθετήσεις που στην ουσία 
τους έλεγαν όλες το ίδιο πράγμα: Το φράγμα του Ασω-
πού πρέπει να τελειώσει, ενώ παράλληλα πρέπει επει-
γόντως να εκσυγχρονιστεί ο ΑΟΣΑΚ ώστε να μπορεί 
να επιτελέσει το έργο του στον μέγιστο βαθμό και να 
βοηθήσει τους απελπισμένους αγρότες κατά το δυνατόν 

περισσότερο. 
Το ψήφισμα που έφερε ο Γιώργος Δέδες, ο οποί-

ος προς τιμήν του έδειξε την απαραίτητη ευαισθησία 
και σήκωσε ψηλά το κρίσιμο αυτό θέμα, ψηφίστηκε 
κατά πλειοψηφία από όλες τις αντιπολιτευόμενες πα-
ρατάξεις του Περιφερειακού Συμβουλίου. Η παράτα-
ξη του Παναγιώτη Νίκα αρνήθηκε να το ψηφίσει 
ενώ ο ίδιος ο Περιφερειάρχης απαξίωσε την συζήτηση 
και δεν εμφανίστηκε στην συνεδρίαση, ούτε πήρε τον 
λόγο. Τέλος, αλγεινή εντύπωση, αλλά και οργή προ-
κάλεσαν οι ψήφοι των εκπροσώπων της Κορινθίας 
που ανήκουν στην παράταξη του Παναγιώτη Νίκα: Οι 
μεν Κόρκα και Βυτινιώτης ψήφισαν λευκό, οι δε 
Γκιολής και Οικονόμου – πέρα από κάθε λογική – 
ψήφισαν αρνητικά!

Διαχείριση υδάτων στην Κορινθία: 
Το Περιφερειακό Συμβούλιο αποφάσισε. 

Ο καθένας τώρα ενώπιον των ευθυνών του

Γ. Ψυχογιός: 
Απάντηση-
εμπαιγμός του 
Υπουργού για 
Φράγμα Ασωπού 
και αποζημιώσεις 
αγροτών

Συζητήθηκε στη Βουλή, η Επίκαιρη 
Ερώτηση του κ. Γ. Ψυχογιού, βουλευ-
τή Κορινθίας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, προς 
τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων σχετικά με την επείγουσα 
ανάγκη έμπρακτης στήριξης των παρα-
γωγών της Κορινθίας για τις ζημιές του 
2022 και 2021, αλλά και την δραματική 
έλλειψη νερού σε πολλές περιοχές του 
Νομού.

Ο βουλευτής τόνισε ότι η αγροτική 
παραγωγή της Κορινθίας έχει υποστεί 
τεράστιες ζημιές (παγετοί, αυξημένες 
θερμοκρασίες, βροχοπτώσεις, κλπ.) 
που σε συνδυασμό με την μείωση 
του εισοδήματος (χαμηλές εξαγωγές, 
χαμηλές τιμές) έχουν οδηγήσει τους 
αγρότες σε απόγνωση και εγκατάλειψη 
των χωραφιών τους. 

Ζήτησε δίκαιη και γρήγορη καταβο-
λή των αποζημιώσεων, αλλά και προ-
καταβολές από τον ΕΛΓΑ, καθώς και 
αξιοποίηση όλων των χρηματοδοτικών 
εργαλείων μέσα από το Ταμείο Αρωγής 
και τις κρατικές ενισχύσεις, deminimis, 
όπως είχε κάνει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙ-
ΖΑ το 2019 για τα επιτραπέζια σταφύλια 
και άλλες καλλιέργειες. Τα παραπάνω 
είχαν τεθεί πολύ συγκεκριμένα από τον 
Σεπτέμβριο στην επίσκεψη του βου-

ΓΥΡΙΣΤΕ ΣΕΛΙΔΑ
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Ο ΑΟΣΑΚ και το αρδευτικό πρόβλημα 
στην Κορινθία – Τι πρέπει να γίνει 

Γράφει ο Χαράλαμπος Κασίμης*

Την Κυριακή 20 Νοεμβρίου οι αγρότες των 
δήμων Βέλου-Βόχας και Κορινθίων πραγμα-
τοποίησαν ανοιχτή συνέλευση για να συζητή-
σουν τα προβλήματα άρδευσης που αντιμε-
τωπίζουν και απειλούν την βιωσιμότητα των 
νοικοκυριών τους και της γεωργίας στην πε-
ριοχή μας. 

Στην συγκέντρωση παρευρέθηκαν βουλευ-
τές του νομού (συμπολίτευσης και αντιπολί-
τευσης), ο δήμαρχος Κορινθίων και η δημοτική 
αντιπολίτευση, η αντιπεριφερειάρχης, περιφε-
ρειακοί σύμβουλοι και άλλοι τοπικοί και περι-
φερειακοί παράγοντες και εκπρόσωποι κομμά-
των. Η παρουσία τους όμως δεν καθησύχασε 
την αγωνία των αγροτών, δεδομένου ότι  τα 
ερωτήματα και η αγωνία για την επόμενη μέρα 
παρέμειναν.

Ο ΑΟΣΑΚ, το Φράγμα του Ασωπού, τα νερά 
του βιολογικού καθαρισμού, τα μικρά φράγμα-
τα και άλλα διάφορα κυριάρχησαν στις παρεμ-
βάσεις και στην συζήτηση χωρίς πράγματι να 
φύγει κανείς με την ελπίδα ότι άμεσα θα δρο-
μολογηθούν οι αναγκαίες λύσεις.

Μέχρι να ολοκληρωθεί το φράγμα του 
Ασωπού, η μόνη άμεση και πρόσφορη λύση 
συνδέεται με τον ΑΟΣΑΚ. Οι λύσεις του νε-
ρού του βιολογικού σταθμού, των μικρών 
φραγμάτων, των γεωτρήσεων κοκ, μπορεί να 
είναι στην σωστή κατεύθυνση αλλά δεν επαρ-
κούν και σίγουρα δεν θα αντιμετωπίσουν το 

πρόβλημα της επόμενης καλλιεργητικής περι-
όδου.

Πιο συγκεκριμένα, ο ΑΟΣΑΚ ως οργανισμός 
έχει την ευθύνη ενιαίας διαχείρισης της άρδευ-
σης των πεδινών περιοχών του νομού αλλά και 
της περιοχής της λίμνης Στυμφαλίας και των 
περιοχών κατά μήκος της ροής του Ασωπού, 
ενώ η άρδευση γίνεται με βάση δικαιώματα 
που προκύπτουν από τον κανονισμό άρδευσης 
του Οργανισμού. Όμως τα τελευταία χρόνια η 
κλιματική αλλαγή και η αυξανόμενη ανομβρία, 
η επιπρόσθετη αλλαγή χρήσης του νερού με 
την υδροδότηση των δήμων Κορινθίων και Σι-
κυωνίων, καθώς και ο απαρχαιωμένος πλέον 
κανονισμός, έχουν οδηγήσει σε μία προβλημα-
τική διαχείριση των περιορισμένων υδατικών 
πόρων, με αποτέλεσμα να απειλείται άμεσα η 
γεωργία μας.

Τι θα πρέπει να γίνει όμως;
• Η Περιφέρεια πρέπει άμεσα να θέσει σε προ-
τεραιότητα τον ΑΟΣΑΚ ως οργανισμό αντιμε-
τώπισης του επείγοντος προβλήματος άρδευ-
σης της περιοχής.
• Να εκπονήσει, με μορφή κατεπείγοντος, με-
λέτη εκσυγχρονισμού του δικτύου του ΑΟΣΑΚ
• Να χρηματοδοτήσει την ανάθεση του έργου 
και να ενισχύσει οικονομικά τον Οργανισμό
• Να εκσυγχρονίσει τον κανονισμό του ΑΟΣΑΚ  
με στόχο την ενιαία διαχείριση των υδατικών 
πόρων και την δίκαιη κατανομή των δικαιω-
μάτων άρδευσης,  με γνώμονα τις σημερινές 
επικρατούσες συνθήκες λόγω κλιματικής αλ-
λαγής, αλλά και  το σκεπτικό της ίδρυσής του, 
που ήταν η συνένωση όλων των εκτελεστικών 
τοπικών επιτροπών (ΕΤΕ) σε έναν Οργανισμό, 
φορέα της ενιαίας διαχείρισης,  ώστε να απο-
φεύγονται κοινωνικές εντάσεις μεταξύ των 
παραγωγών των περιοχών που δικαιούνται να 
αρδεύσουν τα κτήματά τους.

Στην κατεύθυνση αυτή εξειδικεύονται και 
προτείνονται οι ακόλουθες παρεμβάσεις:
• Θα πρέπει να αντικατασταθεί η κεντρική αρ-

δευτική διώρυγα ΑΟΣΑΚ με την κατασκευή 

ενός κλειστού αρδευτικού δικτύου, αλλά και 
με παράλληλη κατασκευή κλειστού δευτε-
ρεύοντος δικτύου για την διανομή του νερού 
στα αρδευόμενα κτήματα.

• Επειδή όμως αυτή η κατασκευή θα απαιτή-
σει χρόνο, προτείνεται η τοποθέτηση υδρό-
μετρων σε κομβικά σημεία της διαδρομής 
του αρδευτικού δικτύου α) από τις πηγές 
της Δρίζας μέχρι το φράγμα του Βασιλικού, 
ώστε μέσω των μετρήσεων να εντοπίζο-
νται οι απώλειες και οι υδροκλοπές, και β) 
στη διαδρομή από το φράγμα του Βασιλικού 
μέχρι την περιοχή της έναρξης δικαιοδοσί-
ας του Δήμου Κορινθίων (Άσσος), ώστε να 
υπάρχουν σαφείς ενδείξεις σχετικά με τις 
ποσότητες που διατίθενται σε κάθε Δημοτι-
κό Διαμέρισμα.

• Στην περιοχή του Δήμου Σικυωνίων θα πρέ-
πει να αναμορφωθεί το υφιστάμενο αντλι-
οστάσιο που βρίσκεται στο Βασιλικό, ώστε 
να υπάρξει η μέγιστη δυνατή οικονομία των 
διαθέσιμων αρδευτικών πόρων.

• Θα πρέπει να θεσμοθετηθεί  έλεγχος από τις 
αρμόδιες υπηρεσίες, για τις ποσότητες που 
χορηγούνται με βάση τις άδειες χρήσης για 
την υδροδότηση των Δήμων από τις πηγές 
Δρίζας, ώστε να διασφαλίζεται και το νερό 
άρδευσης των κτημάτων της περιοχής δι-
καιοδοσίας του ΑΟΣΑΚ.

• Σε διοικητικό επίπεδο, θα πρέπει να γίνει 
νομοθετική παρέμβαση, γιατί με το Νόμο 
3852/7-6-2010 (άρθρο 186) η εποπτεία, δη-
λαδή ο διοικητικός, τεχνικός και διαχειριστι-
κός-οικονομικός έλεγχος του ΑΟΣΑΚ, ανή-
κει στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, ενώ η 
αρμοδιότητα της συγκρότησης του Διοικη-
τικού Συμβουλίου του ΑΟΣΑΚ παραμένει 
στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννή-
σου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου. Παράλλη-
λα, πρέπει να ρυθμιστούν και τα θέματα συ-
γκρότησης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, οι 
προσλήψεις μονίμου προσωπικού κοκ.
Επισημαίνεται ότι η συγκεκριμένη επιλογή 

είναι αυτή που θα πρέπει να αποτελέσει και 
την εναλλακτική, μεταβατική λύση μέχρι την 
κατασκευή του νέου αρδευτικού δικτύου του 
Φράγματος Ασωπού. Αυτή ήταν εξάλλου η 
πρόταση που είχε συζητηθεί με την Περιφέρεια 
Πελοποννήσου, στα μέσα το 2019, σε σύσκεψη 
στο εργοτάξιο του Φράγματος, με αφορμή επί-
σκεψη κλιμακίου του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης & Τροφίμων. Πρόταση που προ-
βλεπόταν και στην αρχική μελέτη του έργου, 
με βάση την οποία κατέστη και επιλέξιμο.

Και αυτό πρέπει να γίνει για τους εξής λό-
γους:
1. Η κυβέρνηση καθυστέρησε (κατά 3 περί-

που χρόνια) την προκήρυξη της μελέτης 
για το αρδευτικό δίκτυο του φράγματος, της 
οποίας μάλιστα η χρηματοδότηση ήταν εξα-
σφαλισμένη από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ήδη 
από το 2019. 

2. Η εκπόνηση της μελέτης  εκτιμάται ότι απαι-
τεί τρία χρόνια, ενώ ο χρόνος κατασκευής 
του δικτύου άλλα τέσσερα τουλάχιστον, και 
πάντα υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζε-
ται η άμεση χρηματοδότησή του. 

3. Υπό αυτές τις συνθήκες το νερό του φράγ-
ματος Ασωπού δεν πρόκειται να φτάσει στα 
κτήματα των αγροτών σε λιγότερο από εφτά 
ή οχτώ χρόνια. 
Επομένως, οι περί άλλων ρητορεύοντες 

πολιτικοί παράγοντες της κυβέρνησης, έχουν 
την πολιτική και κοινωνική ευθύνη να δώσουν 
άμεση λύση στο πρόβλημα της άρδευσης, με 
προτεραιότητα την αποκατάσταση της εύ-
ρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας του 
δικτύου του ΑΟΣΑΚ, που στην συνέχεια θα 
μπορεί, με τις απαραίτητες προϋποθέσεις, να 
συνδεθεί με το φράγμα του Ασωπού, όταν αυτό 
ολοκληρωθεί, ως μεταβατική λύση μέχρι την 
ολοκλήρωση του νέου αρδευτικού δικτύου.  

* Ο κ. Χαράλαμπος Κασίμης είναι ομότιμος 
καθηγητής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου 

Αθηνών και πρ. Γεν. Γραμματέας 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης

λευτή και αντιπροσωπείας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στο 
Υπουργείο σε συνάντηση με τον κ. Γεωργαντά.

Ζήτησε, επίσης, άμεσες παρεμβάσεις για το 
πολύ σοβαρό πρόβλημα της έλλειψης νερού 
και την άμεση επανεκκίνηση των εργασιών 
στο Φράγμα του Ασωπού, που η κυβέρνηση 
του ΣΥΡΙΖΑ είχε διασώσει, εξασφαλίζοντας την 
χρηματοδότηση και υλοποίησή του

Στη δευτερολογία του, ο βουλευτής σημεί-
ωσε ότι η απάντηση του Υφυπουργού ήταν 
γενικόλογη και δεν ανταποκρίνεται στην κρι-
σιμότητα της κατάστασης τονίζοντας ότι «αυτή 
τη στιγμή τα επιτραπέζια σταφύλια και άλλες 
συναφείς καλλιέργειες του Νομού είναι σε δι-
άλυση και πρέπει να δοθούν όχι μόνο οι απο-
ζημιώσεις του ΕΛΓΑ αλλά και να αξιοποιηθούν 
και άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία», γιατί είναι 
πλέον θέμα επιβίωσης για τους παραγωγούς 
επηρεάζοντας ολόκληρη τη οικονομική αλυσί-
δα του Νομού. Ειδική αναφορά έκανε και για 
τη μη καταβολή των ενισχύσεων του Covid 
στους χοιροτρόφους του Νομού. 

Τόνισε επίσης ότι  «η ανομβρία επιδεινώνει 
τις ζημιές, το κόστος και την πρώτη ύλη της 
παραγωγής». Το Φράγμα του Ασωπού, το με-
γαλύτερο αρδευτικό έργο στην Πελοπόννησο 
που είχε ξεμπλοκάρει το 2016, έφτασε σήμερα 

να είναι σε εμπλοκή με 19 απολυμένους χει-
ριστές έργου. Πρέπει να ασκηθεί πίεση στην 
εταιρεία για τις συμβατικές υποχρεώσεις, να 
ενεργοποιηθούν οι Δήμοι που είχαν πάρει 
χρηματοδότηση μετά το «Ζορμπά» το 2018 
για επισκευή και αναβάθμιση των αρδευτικών 
υποδομών, να αξιοποιηθούν οι βιολογικοί κα-
θαρισμοί Κορίνθου και Κιάτου, καθώς και η 
ενδιάμεση λύση με υποδομές για διοχέτευση 
νερού του Ασωπού στο δίκτυο του ΑΟΣΑΚ, 
που σε κάθε περίπτωση πρέπει άμεσα να κα-
θαριστεί, να επισκευαστεί αλλά και να υπάρχει 
αυστηρός έλεγχος για την χρήση του νερού.

Κάναμε συγκεκριμένες προτάσεις και περι-
μένουμε συγκεκριμένες λύσεις για την άμεση 
και έμπρακτη υποστήριξη των αγροτών και 
των πολιτών της Κορινθίας συνολικά. Δυστυ-
χώς, η απάντηση του Υφυπουργού, κ. Στύλιου, 
μας δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερη ανησυχία, 
αφού ήταν πολύ κατώτερη των περιστάσεων 
χωρίς να απαντά στα σοβαρά ζητήματα επιβί-
ωσης που θέσαμε. Οι παραγωγοί και η κοριν-
θιακή κοινωνία δεν αξίζουν τέτοιας αντιμετώ-
πισης. Εμείς θα είμαστε στην «πρώτη γραμμή» 
για να μην προχωρήσει η φτωχοποίηση και η 
εξαθλίωση που προωθεί η κυβέρνηση Μητσο-
τάκη και στην Κορινθία.

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

συνέχεια από τη σελ. 11
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Ηχηρή παρέμβαση Σταματόπουλου στο Περιφερειακό Συμβούλιο 
και η προειδοποίησή του για τα νερά της Στυμφαλίας

Δεν μάσησε τα λόγια του ο Σπύρος Σταματόπουλος 
στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Η 
παρουσία του δήμαρχου Σικυωνίων ήταν θεσμική, συμ-
βολική και άκρως ουσιαστική. Ήταν ο μόνος δήμαρχος 
που χθες παραβρέθηκε στην συνεδρίαση και “πήρε όλο 
το θέμα επάνω του”.  Μετέφερε την αγωνία δεκάδων 
χιλιάδων αγροτών παραγωγών της πεδινής Κορινθίας 
που βλέπουν τις παραγωγές τους να χάνονται εξαιτίας 
της ανομβρίας και της τραγικής έλλειψης αρδευτικών 
και εγγειοβελτιωτικών δικτύων.

Ο δήμαρχος ανέλυσε, έθεσε αμείλικτα ερωτήματα και 
προειδοποίησε σε όσους ανοίγονται οι ορέξεις για την 
διαχείριση των υδάτων να προσέξουν καλά.

“Αυτό που κατάλαβα εγώ σήμερα είναι ότι οι γενιές 
που βλέπετε εδώ προέδροι συνεταιρισμών, απλοί 
παραγωγοί, προέδροι τοπικών κοινοτήτων δεν πρό-
κειται να δουν νερό από το Φράγμα του Ασωπού. Κι 

αυτό που κατάλαβα είναι ότι δεν υπάρχει συγκεκρι-
μένο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου.” είπε 
ο δήμαρχος

Αλλά και αν μέχρι να γίνει το έργο χρειαστεί να περά-
σουν 10 χρόνια, τότε  ο κ. Σταματόπουλος ζήτησε απα-
ντήσεις σε συγκεκριμένα ερωτήματα επ αυτού:

Πώς οι παραγωγοί θα ποτίσουν τα χωράφια τους;
Τι γίνεται με τα αρδευτικά δίκτυα;
Tα αρδευτικά δίκτυα είναι σε επίπεδο μελετητικό;
Μετά από πόσο καιρό περίπου θα έχουν ολοκλη-

ρωθεί οι μελέτες, μετά από πόσο καιρό θα έχουν 
αδειοδοτηθεί, θα έχουν πάρει τις περιβαλλοντικές 
αδειοδοτήσεις και αν υπάρχει ταμείο Ανάκαμψης ή 
ΕΣΠΑ πόσα εκατομμύρια θα στοιχίσουν αυτά τα αρ-
δευτικά δίκτυα, πότε θα κατασκευαστούν, πότε θα 
ολοκληρωθούν;

Ως το επόμενο σοβαρό θέμα που θα έπρεπε να έχει 
απασχολήσει είναι η επάρκεια νερού, υπογράμμισε ο 
δήμαρχος.

“Γνωρίζετε αν επαρκεί το νερό; Γνωρίζετε πόσα κυ-
βικά μέτρα νερού πάνε για την ύδρευση; Όλα τα κυβικά 
μέτρα νερού που υπάρχουν αυτή τη στιγμή πάνε για την 
ύδρευση. Ελάχιστα περισσεύουν για την άρδευση. Ξέρετε 
πόσα χιλιοστά νερού βρέχει κάθε χρόνο στην περιοχή της 
Ζήρειας; Χίλια. Μέχρι τώρα, που πλησιάζουμε στο τέλος 
του χρόνου έχουν πέσει 250 χιλιοστά και προβλέπεται να 
πέσουν μέχρι 500. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η πεδινή 
Κορινθία θα γίνει Σαχάρα. Λυπάμαι που το λέω αλλά 
έτσι είναι. Το κόστος των παραγωγών είναι δυσβάστα-
χτο.  Ξέρετε πόσο πληρώνουν το νερό αυτή τη στιγ-
μή; Από 50 έως 150€/την ώρα για 20 κυβικά νερού την 
ώρα. Για υπολογίστε λοιπόν πόσο χρειάζεται για να καλλι-
εργήσει ένα στρέμμα χωράφι ο παραγωγός; Πόσο χρειά-
ζεται περίπου για αγροεφόδια, για ενέργεια, για πετρέλαιο, 
για να πουλήσει πού την παραγωγή του; Σε τι τιμές;” 

Aναφερόμενος στο θέμα 
του ΑΟΣΑΚ ο δήμαρχος είπε:

“Κάθε χρόνο και ο δήμος 
ο δικός μας και οι γειτονι-
κοί δήμοι ξοδεύουν δεκά-
δες χιλιάδες ευρώ για να 
καθαριστούν τα αυλάκια. Κι 
εφόσον καθαριστούν τα αυ-
λάκια γνωρίζετε πόσο χρόνο 
χρειάζεται από τη στιγμή που 
ρίχνουν το νερό; Δηλαδή και 

τώρα να το αφήσουν το νερό στο Λέχαιο δεν θα φτά-
σει την Άνοιξη. Άρα είναι αδήριτη ανάγκη να κα-
τασκευαστούν τα αρδευτικά δίκτυα. Εμείς ως δήμος 
Σικυωνίων δεν περιμένουμε ούτε τις μελέτες από την 
κεντρική διοίκηση, έχουμε προχωρήσει ήδη, στη με-
λέτη των αρδευτικών δικτύων όσον αφορά στην αρ-
μοδιότητα του δήμου Σικυωνίων, για Κιάτο, Βασιλικό 
και Μούλκι, έχουν ήδη αδειοδοτηθεί και τα έχουμε 
καταθέσει για χρηματοδότηση στο υπουργείο Αγρο-
τικής Ανάπτυξης. Γιατί αν περιμένουμε να ολοκληρω-
θούν οι μελέτες και να αδειοδοτηθούν θα περάσει άλλη 
μία δεκαετία.”

Η άλλη πρόταση 
και οι προειδοποιήσεις Σταματόπουλου

” Υπήρχε και μία άλλη πρόταση κύριοι συνάδελφοι, στο 
παρελθόν. Την οποία δεν ξέρω αν την έχετε λάβει υπό-
ψη. Είναι ένας άλλος ταμιευτήρας που αφορά στην 
εκβάθυνση της λίμνης Στυμφαλίας προκειμένου 
να λειτουργεί ως πρώτος ταμιευτήρας και στη συ-
νέχεια το Φράγμα του Ασωπού ως δεύτερος ταμι-
ευτήρας. Έχω πολλά να πω κύριε πρόεδρε, για την 
διαχείριση των υδάτων στην περιοχή της Στυμφαλί-
ας, γιατί εκεί έχουν ασελγήσει πολλοί. Όπως είπε και 
η συνάδελφος προηγουμένως, η Στυμφαλία έχει βαφτεί 
με αίμα. Και αν δεν προσέξουμε με αυτά που γίνονται θα 
έχουμε παρατράγουδα. Και καλό θα είναι αυτοί που 
έχουν τις αρμοδιότητες να παίρνουν τις σωστές 
αποφάσεις για την διαχείριση των υδάτων. Τέλος, 
θέλω να πω κάτι στην κα Κόρκα. Το έργο το αρδευτι-
κό, που έχει ξεκινήσει στο Ψάρι, καλό είναι να σταματή-
σει χθες, γιατί στο επόμενο περιφερειακό συμβούλιο δεν 
θα έρθω εγώ, θα έρθουν οι Ψαραίοι και καλό θα είναι να 
μην έρθουν!’ κατέληξε.

Αναδημοσίευση από το Jenny's World
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Να γίνουν άμεσα οι ενέργειες για την  επάρκεια των  υδάτινων 
πόρων πριν βιώσει ο τόπος τον αγροτικό όλεθρο

Γράφει η Τζένη Σουκαρά*

Ποιος θα το περίμενε 
αρκετά χρόνια πριν πως η 
εύφορη Κορινθία, σήμερα 
έχει  αγρότες στα όρια της 
απελπισίας, όχι μόνο για 
τις κυβερνητικές πρακτικές 
και την επί δεκαετίες ανύ-
παρκτη αγροτική πολιτική 
αλλά και για την ανυδρία 
που χτύπησε το νομό, την 

έλλειψη νερού, τα διψασμένα χωράφια;
Οι αγρότες της πεδινής Κορινθίας απειλούνται με αφα-

νισμό και τα ερωτήματα που τίθενται είναι συγκεκριμένα 
καθώς  οι ευθύνες είναι διαχρονικές. 

Το Φράγμα του Ασωπού, το μεγάλο αναπτυξιακό έργο του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, με τις διαρκείς παλινωδί-
ες, καθυστερήσεις, παύσεις και ενάρξεις είναι η απόδειξη της 
ασυνέπειας, της έλλειψης στρατηγικής και εν τέλει της έλλει-
ψη πολιτικής πρόθεσης της εκάστοτε κυβέρνησης να δώσει 
στον αγροτικό κόσμο και κατ΄επέκταση στην τοπική κοινω-
νία, το «κλειδί» της λύσης του προβλήματός της. 

Οπωσδήποτε η ιστορία του Φράγματος παρουσιάζει ιδαί-
τερο δημοσιογραφικό ενδιαφέρον σχετικά με τρόπο που η 
πολιτική εκμεταλλεύτηκε  το έργο σε σχέση με το εκλογικό 
ακροατήριο της Κορινθίας αλλά και κατόπιν σε σχέση με τα 
κέντρα εξουσίας. 

Τώρα πια το εκλογικό ακροατήριο περιμένει να δει λύσεις 
άμεσες και όχι να επιλέξει την πιο εύηχη υπόσχεση πριν την 
εκλογική αναμέτρηση. 

Στην πορεία των χρόνων η μόνη φορά που φάνηκε πως 
το Φράγμα  θα ολοκληρωνόταν άμεσα, ήταν όταν το ανέ-
λαβε η προηγούμενη κυβέρνηση και κατάφερε να το  «ξε-
κολλήσει», το έργο βρισκόταν στις καλένδες,αποσοβήθηκε 
η απένταξη του  και εξασφαλίστηκε η μεταφορά του στη Νέα 
Προγραμματική Περίοδο. Αξίζει να σημειωθεί ότι παράλλη-
λα εξασφαλίστηκε και η χρηματοδότηση για τη συμπλη-
ρωματική σύμβαση των απαιτούμενων  εργασιών για την 
ολοκλήρωση του έργου, ύψους περίπου 12.300.000€.

Εδώ και τρία χρόνια και παρά το γεγονός πως είχαν εξα-

σφαλιστεί οι πόροι για την προκήρυξη μελέτης που αφορού-
σε τα αρδευτικά δίκτυα του φράγματος ,με προυπολογισμό 
κοντά στα 3 εκατ. ευρώ, το έργο δημοπρατήθηκε πριν από 
λίγους μήνες, με προυπολογισμό διπλάσιο. 

Ερωτήματα πολλά και ευθύνες που αφορούν άμεσα το  
υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης αλλά και την Περιφέρεια 
Πελοποννήσου. 

Το Φράγμα σταμάτησε και πάλι, όπως έγινε γνωστό, δημι-
ουργώντας αμηχανία στους κυβερνητικούς  βουλευτές της 
Κορινθίας, οι οποίοι προσπαθούν να διαβεβαιώσουν πως το 
έργο θα συνεχιστεί χωρίς ωστόσο να προβλέπουν πότε θα 
ολοκληρωθεί. (Κακός οιωνός)

Όλα τα παραπάνω οπωσδήποτε επιφορτίζουν περισσότερο 
την ήδη βεβαρημένη κατάσταση αφού καταδεικνύεται με τον 
πιο περίτρανο τρόπο η έλειψη στρατηγικής και σχεδιασμού σε 
σχέση με την διαχείριση του νερού στην Κορινθία. 

Οι αγρότες βρίσκονται στους δρόμους και περιμένουν άμε-
σες λύσεις στρέφοντας το ενδιαφέρον τους στον ΑΟΣΑΚ, ως 
την διπλανή πηγή που την κοιτούν και δεν πίνουν σταγόνα  
νερό!!

Η σχεδόν εγκληματική αμέλεια(;), σκόπιμη αδιαφορία(;) 
της πολιτείας για την αλλαγή του απαρχαιωμένου καθε-
στώτος του ΑΟΣΑΚ έφερε τον αγροτικό κόσμο στο σημε-
ρινό αδιέξοδο. 

Παράδειγμα στην  Δημοτική Ενότητα Άσσου Λεχαίου οι 
αγρότες έχουν τρία χρόνια να ποτίσουν τα κτήματά τους από 
τον αρδευτικό υδραύλακα του ΑΟΣΑΚ και όσοι το έκαναν 
κάλυψαν μόλις το 1/3 της καλλιεργήσιμης γης. Οι υπόλοιποι 
καλύπτονται είτε από γεωτρήσεις, είτε αγοράζοντας νερό με 
υπέρογκα ποσά, από 50 έως και 100 ευρώ την ώρα. Χαρα-
κτηριστικό του πόσο η κατάσταση έχει ξεφύγει είναι πως 
παρά το γεγονός πως δεν ποτίζουν ο ΑΟΣΑΚ τους χρεώνει με 
τρία ευρώ το στρέμμα. 

Οφείλουν όλοι οι αρμόδιοι φορείς να πιέσουν την Πε-
ριφέρεια Πελοποννήσου να εκσυγχρονίσει ΤΩΡΑ  τον 
κανονισμό του ΑΟΣΑΚ  με στόχο την ενιαία διαχείριση των 
υδατικών πόρων και την δίκαιη κατανομή των δικαιωμάτων 
άρδευσης,  με γνώμονα τις σημερινές επικρατούσες συνθή-
κες λόγω κλιματικής αλλαγής.

Να γίνει εκσυγχρονισμός  του δικτύου του ΑΟΣΑΚ.
Συμφωνούμε απόλυτα με την πρόταση πως θα πρέπει να 

αντικατασταθεί η κεντρική αρδευτική διώρυγα ΑΟΣΑΚ με την 
κατασκευή ενός κλειστού αρδευτικού δικτύου, αλλά και με 
παράλληλη κατασκευή κλειστού δευτερεύοντος δικτύου για 
την διανομή του νερού στα αρδευόμενα κτήματα.

Κυρίως όμως η περιφέρεια, ο οργανισμός του ΑΟΣΑΚ 
με την συνδρομή των δημάρχων  να πατάξουν  τωρα τις 
απαράδεκτες πρακτικές της υδροκλοπής και της κερδο-
σκοπικής εμπορίας του νερού, που έχουν οικονομικά και 
ουσιαστικά στραγγαλίσει τους αγρότες, ασκώντας κάθε 
νόμιμο δικαίωμά τους.

Άμεσα να γίνει η τοποθέτηση  υδρόμετρων σε κομβικά ση-
μεία της διαδρομής του αρδευτικού δικτύου α) από τις πηγές 
της Δρίζας μέχρι το φράγμα του Βασιλικού, ώστε μέσω των 
μετρήσεων να εντοπίζονται οι απώλειες και οι υδροκλοπές, 
και β) στη διαδρομή από το φράγμα του Βασιλικού μέχρι την 
περιοχή της έναρξης δικαιοδοσίας του Δήμου Κορινθίων 
(Άσσος), ώστε να υπάρχουν σαφείς ενδείξεις σχετικά με τις 
ποσότητες που διατίθενται σε κάθε Δημοτικό Διαμέρισμα, 
φαίνεται ως η μόνη ανακουφιστική, δίκαιη και άμεση λύση.

Επίσης το θέμα του Βιολογικού Καθαρισμού τριτοβάθμι-
ας επεξεργασίας που εξασφαλίστηκε από την προηγούμε-
νη κυβέρνηση, καθυστέρησε εξαιρετικά. 

Θα πρέπει άμεσα να ολοκληρωθούν τα δίκτυα άρδευσης 
από τη μονάδα του βιολογικού καθαρισμού στην περιοχή της 
Κορίνθου, στα Εξαμίλια, την Ξυλοκέριζα, την Αρχαία Κόρινθο 
και τον Σολομό, καθώς και την επέκταση του δικτύου στη Δη-
μοτική Ενότητα Άσσου – Λεχαίου.

Η επόμενη άνοιξη θα είναι εφιαλτική για τους αγρότες 
μας. Κινδυνεύουν να μην καλλιεργήσουν. Και εδώ πλέ-
ον τα πράγματα είναι σοβαρά αφού αναφερόμαστε στην 
«σπονδυλική στήλη» της τοπικής μας οικονομίας. Οι επι-
πτώσεις θα είναι αλυσιδωτές σε όλους μας. 

Κανείς δεν μπορεί να θέσει εκτός τον εαυτό του και να πα-
ραμείνει απαθής. 

Όλοι θα πρέπει σήμερα, τώρα και όχι αύριο να απαιτή-
σουμε ένα συγκεκριμένο σχεδιασμό που θα τεθεί άμεσα σε 
εφαρμοφή για την επάρκεια των υδάτινων πόρων, ζωτικής 
σημασίας θέμα για τους πολίτες της Κορινθίας αλλά και για 
την τοπική της οικονομία. 

* Η κυρία Τζένη Σουκαρά είναι δημοσιογράφος

Νερό - ΑΟΣΑΚ - Ασωπός
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Συνολικά έξι µεγάλα έργα συνολικού προϋπολογισµού που αγγίζει τα 8 εκατ. ευρώ είναι σε διαδικασία δηµοπράτησης ή 
προγραµµατίζονται σε συνεργασία του δήµου Σικυωνίων µε την Περιφέρεια Πελοποννήσου

Έπεσαν οι υπογραφές για το έργο βελτίωσης 
και συντήρησης του οδικού δικτύου Φενεού

Έφτασε επιτέλους η ώρα που έπεσαν 
οι υπογραφές για το οδικό δίκτυο της 
ορεινής Κορινθίας μεταξύ της αρμόδιας 
για τα έργα Περιφέρειας Πελοποννή-
σου και των αναδόχων. Οι συνεχείς πιέ-
σεις του δημάρχου Σικυωνίων Σπύρου 
Σταματόπουλου καθώς και η αγαστή 
συνεργασία του με τον Περιφερειάρχη 
Πελοποννήσου απέδωσαν καρπούς και 
την Τρίτη 22 Νοεμβρίου, στο διοικητή-
ριο της Π.Ε. Κορινθίας, στην Κόρινθο, 
υπογράφηκε το εργολαβικό συμφω-
νητικό 1.527.578,72 ευρώ το οποίο 
αφορά στην βελτίωση και τη συντήρη-
ση του οδικού δικτύου στο δημοτικό 
διαμέρισμα Φενεού – έργο προϋπολ. 
2.300.000 ευρώ.

Είναι η δεύτερη μεγάλη παρέμβαση 
της Περιφέρειας Πελοποννήσου στο 
οδικό δίκτυο της Κορινθίας, ιδιαίτερα 
των ορεινών περιοχών της εν λόγω 
Π.Ε., καθώς πριν περίπου δέκα ημέ-
ρες ο περιφερειάρχης Π. Νίκας είχε 
υπογράψει εργολαβικό συμφωνητικό 
5.750.150,01 ευρώ για την βελτίωση 
του οδικού άξονα Ξυλόκαστρο – Τρί-
καλα – Καρυά, έργο προϋπολογισμού 
7.640.000 ευρώ.

“Με αυτά τα αναμενόμενα για πολλά 

χρόνια έργα, η Κορινθία και ειδικότερα 
το ορεινό της τμήμα, αποκτά ένα ανα-
βαθμισμένο οδικό δίκτυο κατά πολύ 
ασφαλέστερο, συγκριτικά με την υφι-
στάμενη μέχρι τώρα κατάσταση” σημεί-
ωσε ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου, 
προσθέτοντας ότι η προθεσμία ολοκλή-
ρωσης του έργου στην Φενεό είναι 12 
μήνες, ενώ σε αυτό στον άξονα Ξυλό-
καστρο – Τρίκαλα – Καρυά 10 μήνες.

Ο Π. Νίκας, εξ άλλου, είχε στο διοικη-
τήριο της Περιφερειακής Ενότητας συ-
νεργασία με τους αντιπεριφερειάρχες 
Κορινθίας Αθηνά Κόρκα, Ανάπτυξης 
και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Χάρη 
Βυτινιώτη και Πρόνοιας και Αλληλεγ-
γύης Τάσο Γκιολή, καθώς και με τον 
πρόεδρο της Ενεργειακής Κοινότητας 
της Περιφέρειας Πελοποννήσου Γιώρ-
γο Οικονόμου.

Άλλα πέντε έργα σε εξέλιξη
Εν τω μεταξύ στην διαδικασία δημο-

πράτησης ή προγραμματισμού βρίσκο-
νται άλλα έξι μεγάλα έργα στον δήμο 
Σικυωνίων σε συνεργασία με την Πε-
ριφέρεια Πελοποννήσου. Πρόκειται για 
τα ακόλουθα έργα:
1. Συντήρηση και βελτίωση επαρχια-

κών οδών Φενεού 2.300.000€.
2. Αποκατάσταση και βελτίωση οδού 

από επαρχιακή οδό 13 προς Βελίνα, 
προϋπολ.189.500€.

3. Επισκευή και αποκατάσταση της πα-
ραλιακής γέφυρας στον ποταμό Κύ-
ριλλο στο Κιάτο, καθώς και της κοί-
της του (από την παραλιακή γέφυρα 
έως την παλαιά εθνική οδό για αντι-
πλημμυρική προστασία, προϋπολ. 
295.000€.

4. Ανέγερση κτηρίου πολλαπλών χρή-
σεων και διαμόρφωση του περιβάλ-
λοντα χώρου στην εγκατάσταση του 
Αστεροσκοπείου Κρυονερίου, προϋ-
πολ. 4.300.520€.

5. Συντήρηση και ανάδειξη της Μονής 
Ζάρακα στη Στυμφαλία, προϋπολ. 
100.000€.

6. Μελέτη του δρόμου Νεμέα – Κιάτο, 
προϋπολ. 655.000€.
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Δήμος Σικυωνίων: Έτοιμος και με πλήρες σχέδιο
για την αντιμετώπιση ενδεχόμενου σεισμού

Με αφορμή δημοσιεύματα και ανα-
φορές σεισμολόγων για το ρήγμα των 
Αλκυονίδων και την αυξημένη πιθα-
νότητα που έχει να δώσει σεισμό 6 
Ρίχτερ εντός της επόμενης πενταετίας, 
ο δήμος Σικυωνίων συνιστά αρχικά 
ψυχραιμία αλλά και εγρήγορση. Με 
δεδομένο ότι ζούμε σε μία από τις 
πλέον σεισμογενείς περιοχές της Ευ-
ρώπης, ούτε ο εφησυχασμός, αλλά 
ούτε και ο πανικός είναι καλοί σύμ-
βουλοι. 

Ο δήμος Σικυωνίων έχει ήδη εκπο-
νήσει πλήρες σχέδιο αντιμετώπισης 
σεισμικού συμβάντος, στο πλαίσιο 
του προγράμματος ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ, το 
οποίο έχει επικαιροποιηθεί και ψη-
φιστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο, 
πρόσφατα. Επίσης φρόντισε έγκαιρα 
και εξασφάλισε χρηματοδότηση από 
το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» 
για τον προσεισμικό έλεγχο σχολεί-
ων και δημοτικών κτηρίων, που έχει 
ολοκληρωθεί. Στο αμέσως επόμενο 
χρονικό διάστημα, μάλιστα, έχουν 
προγραμματιστεί ασκήσεις σεισμού 
και ενημερωτικές εκδηλώσεις για 
τους μαθητές αλλά και γενικότερα 
τους κατοίκους του δήμου και στις 
τρεις δημοτικές ενότητες (Σικυωνί-
ων, Στυμφαλίας και Φενεού). 

Στο πλαίσιο της ενημέρωσης των 
κατοίκων και επισκεπτών του δήμου 
μας, δημοσιοποιούμε τα σημεία συ-
γκέντρωσης σε περίπτωση σεισμικού 
συμβάντος και παρακαλούμε τους 
δημότες να κάνουν έλεγχο των οικο-
δομών τους και της στατικότητας των 
κτηρίων, καθώς και επιμελή έλεγχο 
της εσωτερικής διαρρύθμισης της οι-
κίας τους σύμφωνα με τις οδηγίες του 
ΟΑΣΠ (https://www.oasp.gr/inform/

general_population). 
Οι σεισμοί είναι ένα αναπόσπαστο 

κομμάτι της ζωής μας, αφού ζούμε 
σ’ αυτό τον όμορφο, ευλογημένο και 
σεισμογενή τόπο. Ευτυχώς, με την 
βοήθεια της επιστήμης και οδηγούς 
την σύνεση, την ψυχραιμία και τον 
ορθό σχεδιασμό είμαστε σε θέση να 
αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο, χωρίς 
σοβαρές συνέπειες στην καθημερινό-
τητα και την ζωή μας. 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ ΑΝΑ ΚΟΙΝΟ-
ΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ:

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ:ΧΩΡΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
1. ΑΣΠΡΟΚΑΜΠΟΣ:ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ,  

ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
2. ΔΡΟΣΟΠΗΓΗ:ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΠΡΩΗΝ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ,  ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ

3. ΚΑΙΣΑΡΙ:ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ, 
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ 
ΓΡΑΦΕΙΟ

4. ΚΑΛΛΙΑΝΟΙ:ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

5. ΚΑΣΤΑΝΙΑ (ΟΙΚ. ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ):ΓΗΠΕΔΟ 
ΜΠΑΣΚΕΤ, ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ (ΠΛΑΤΑΝΟΣ)

6. ΚΑΣΤΑΝΙΑ (ΟΙΚ. ΚΑΡΤΕΡΙΟΥ):ΠΡΟΑΥΛΙΟ 
ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ, ΠΡΟΑΥΛΙΟ 
Ι. Ν. ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

7. ΚΕΦΑΛΑΡΙ:ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ, ΠΡΟΑΥΛΙΟ 
ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ, ΟΙΚΟΠΕΔΟ 
ΠΛΗΣΙΟΝ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

8. ΚΥΛΛΗΝΗ:ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΣΧΟΛΕΙΟΥ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΣΤΗ 
ΘΕΣΗ ΡΑΧΗ (ΑΚΡΗ ΧΩΡΙΟΥ), ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ 
ΠΛΑΤΕΙΑ

9. ΛΑΥΚΑ:ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΣΧΟΛΕΙΟΥ, ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ

10. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑ:ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ 
ΜΠΙΘΑΡΑ, ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΠΡΟΗΝ 
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ, ΠΡΟΑΥΛΙΟ 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ

11. ΨΑΡΙ:ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ, ΠΡΟΑΥΛΙΟ 
Ι. Ν. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ

12. ΚΙΑΤΟ:ΠΡΟΑΥΛΙΟ Ι.Ν. ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ, ΠΑΡΚΟ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΤΑΔΙΟ ΤΡΑΓΑΝΑΣ, ΧΩΡΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ 
ΣΙΔ. ΣΤΑΘΜΟΥ, ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΩΡΟΣ 
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΠΑΛ, ΠΡΟΑΥΛΙΟ Ι. Ν. 
ΑΓ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΙΑ ΤΟΥ 
ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΥΡΙΛΛΟΥ, ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΧΩΡΟΙ 
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
Α΄ΓΕΝ. ΛΥΚΕΙΟΥ

13. ΔΙΜΗΝΙΟ:ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΣΧΟΛΕΙΟΥ

14. ΚΑΤΩ ΔΙΜΗΝΙΟ:ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΟ 
ΤΕΡΜΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΖΑΡΟΥΧΛΙΩΤΗ (ΠΡΩΗΝ 

ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΚΑΙ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ) ΚΑΤΩ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ 
ΓΡΑΜΜΗ, ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΧΩΡΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ 
ΤΗΣ ΠΑΛΙΑΣ ΣΙΔ. ΓΡΑΜΜΗΣ (ΑΠΟ ΤΟ ΥΨΟΣ 
ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΑ) 

15. ΠΑΣΙΟ:ΠΛΑΤΕΙΑ, ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
16. ΒΑΣΙΛΙΚΟ:ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ
17. ΛΑΛΙΩΤΗ:ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ
18. ΣΟΥΛΙ:ΠΛΑΤΕΙΑ
19. ΚΡΥΟΝΕΡΙ:ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ
20. ΠΑΡΑΔΕΙΣΙ:ΠΛΑΤΕΙΑ
21. ΓΟΝΟΥΣΑ:ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΣΧΟΛΕΙΟΥ
22. ΚΛΗΜΕΝΤΙ:ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΙΠΛΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΗΝ 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΥ
23. ΒΕΛΙΝΑ:ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
24. ΜΟΥΛΚΙ:ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΛΑΤΕΙΕΣ: (ΚΕΝΤΡΙΚΗ, 

ΠΗΓΑΔΙ, ΓΛΑΣΤΡΑ, ΠΡΟΒΟΥ), ΠΑΙΔΙΚΗ 
ΧΑΡΑ, ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΕΙΟΥ, ΧΩΡΟΣ 
ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΓΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ 
ΚΑΙ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ

25. ΜΕΓ. ΒΑΛΤΟΣ:ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΣΧΟΛΕΙΟΥ, ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, 
ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

26. ΜΠΟΖΙΚΑ:ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ
27. ΤΙΤΑΝΗ:ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΣΧΟΛΕΙΟΥ
28. ΜΙΚΡΟΣ ΒΑΛΤΟΣ:ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΠΡΩΗΝ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ, ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΤΟΥ Ι.Ν. 
ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

29. ΑΡΧ. ΦΕΝΕΟΣ:ΓΗΠΕΔΟ
30. ΓΚΟΥΡΑ:ΓΗΠΕΔΟ
31. ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ Δ.Ε. 

ΦΕΝΕΟΥ:ΠΡΟΑΥΛΙΑ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 
ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Σε περίπτωση σοβαρού συμβάντος 
οι πολίτες θα συγκεντρωθούν στους 
παραπάνω χώρους στους οποίους θα 
βρίσκονται οι υπεύθυνοι του Δήμου 
Σικυωνίων (υπάλληλοι ή οι Πρόεδροι 
των Κοινοτήτων) που θα φροντίσουν 
για την παροχή των απαραίτητων 
πόρων μέχρι την αποκλιμάκωση του 
φαινομένου.

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



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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Γνώμη18 Δημοτικές Εκλογές

Τοπικά Συμβούλια: Ο Γρίφος της Εκλογής
Σκοτεινός και αξεδιάλυτος παραμένει ο 

τρόπος με τον οποίον θα εκλεγούν οι πρό-
εδροι των Κοινοτήτων μετά τις εκλογές της 
αυτοδιοίκησης τον Οκτώβριο του 2023. Ο 
νομοθέτης ενώ έχει προβλέψει όλες τις δι-
αδικασίες πριν και μετά την κάλπη για την 
εκλογή των νέων δημοτικών και περιφερει-
ακών αρχών, έχει αφήσει αδιευκρίνιστο το 
σημείο που αφορά στην εκλογή των προέ-
δρων. Σκόπιμα; Κανείς δεν ξέρει. Πάντως 
για την ιστορία να θυμίσουμε ότι το ίδιο είχε 
συμβεί και το 2019, με τον «Κλεισθένη» όταν 
και πάλι παρέμεινε μέχρι και την κάλπη αδι-
ευκρίνιστος ο τρόπος που θα εκλέγονταν οι 
πρόεδροι!

Σύμφωνα με διευκρινιστική εγκύκλιο του 
Υπουργείου Εσωτερικών που είχε  εκδοθεί 
αμέσως πριν αναλάβουν οι νέες δημοτικές 
αρχές το 2019, πρόεδροι στις κοινότητες 
εκλέχθηκαν οι πρώτοι στην σταυροδοσία. Βέ-
βαια, αυτό δεν ήταν γνωστό κατά την διάρκεια 
της εκλογικής διαδικασίας, πράγμα το οποίο 
ήταν σχετικά άδικο για τους υποψηφίους. 

Ποιες σκέψεις υπάρχουν για τις ερχό-
μενες εκλογές

Οι πιθανές μέθοδοι εκλογής των προέδρων 
μπορεί να είναι τρεις: 1ον. Να τεθεί επικεφαλής 
στο τοπικό ψηφοδέλτιο. 2ον. Να εκλεγεί αυτο-
μάτως πρόεδρος όποιος πλειοψηφίσει στην 
σταυροδοσία 3ον. Να συνεδριάσει το νεοεκλε-
γέν συμβούλιο και να εκλέξει πρόεδρο με μυ-
στική ψηφοφορία. 

Σύμφωνα, με τις πληροφορίες που δι-
ακινούνται στους διαδρόμους του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών και σύμφωνα με όσα να 
αναφέρθηκαν στο πρόσφατο συνέδριο της 
ΚΕΔΕ, η λύση φαίνεται ότι θα έρθει από το 
παρελθόν! 

Δηλαδή, η πρώτη μέθοδος αποκλείεται 
κατηγορηματικά. Το να μπει ένας συνδυα-
σμός στην λογική του ορισμού επικεφαλής 
σε κάθε τοπική ή δημοτική κοινότητα, μπορεί 
να επιφέρει σοβαρά προβλήματα στο εσωτε-
ρικό του σχηματισμού. Προβλήματα που κα-

νείς υποψήφιος δήμαρχος δεν θα ήθελε να 
αντιμετωπίσει ενόψει κάλπης. 

Η τρίτη μέθοδος, της εκλογής εκ των 
υστέρων, είχε εφαρμοστεί και μετά τις εκλο-
γές του 2014 και είχε αναδείξει αρκετές 
δυσκολίες καθώς σε πολλές περιπτώσεις 
δημιούργησε προστριβές με το «καλημέρα» 
στα τοπικά συμβούλια και «αγκάθια» στην 
λειτουργία τους. 

Επομένως όπως όλα δείχνουν οδηγού-
μαστε de facto, στην λύση που εφαρμό-
στηκε και το 2019. Δηλαδή πρόεδρος του 
τοπικού συμβουλίου θα εκλεγεί ο σύμ-
βουλος που ανήκει στο ψηφοδέλτιο του 
συνδυασμού που εκλέγει δήμαρχο και θα 
έχει έρθει πρώτος σε σταυρούς μεταξύ 
των συνυποψηφίων του, στην συγκεκριμέ-
νη κοινότητα. Η λύση αυτή φαίνεται η πλέον 
δίκαιη από όλες, καθώς ο ανταγωνισμός με-
ταξύ των υποψηφίων θα λήξει στον εκλογικό 
στίβο πριν την κάλπη!

Κατεβαίνει ο πήχυς 
των 300 κατοίκων; 

Μια άλλη είδηση που αφορά τις εκλογές 
στις Κοινότητες των δήμων, έρχεται επίσης 
από το Συνέδριο της ΚΕΔΕ στον Βόλο. Η 
πληροφορία η οποία διακινήθηκε έντονα και 
συζητήθηκε μεταξύ των δημάρχων είναι ότι 
ο πήχυς των 300 κατοίκων για την εκλο-
γή των τοπικών συμβουλίων θα κατέβει 
στους 200. Πρακτικά τι σημαίνει αυτό. 

Όπως προβλέπει σήμερα ο εκλογικός νό-
μος για την αυτοδιοίκηση, τα τοπικά συμ-
βούλια στις κοινότητες κάτω των 300 
κατοίκων εκλέγουν ένα μόνο μέλος. Δη-
λαδή μόνον πρόεδρο. Αυτό σημαίνει ότι στο 
ψηφοδέλτιο κάθε υποψηφίου δημάρχου, γι’ 
αυτές τις κοινότητες πρέπει να εμφανίζονται 
από ένας έως τρεις υποψήφιοι σύμβουλοι. Ο 
πρόεδρος στις κοινότητες αυτές εκλέγεται 
μετά την κάλπη του α΄ γύρου, σε αντιδι-
αστολή με τα συμβούλια των άλλων κοινο-
τήτων που πρέπει να περιμένουν να δουν 
ποιος θα εκλεγεί δήμαρχος (όπου χρειαστεί 
β΄ γύρος) για να ξέρουν ποιος θα εκλέξει 
πρόεδρο.

Πρόεδρος στις κοινότητες κάτω των 
300 κατοίκων εκλέγεται από τον α΄ γύρο 
ο πρώτος σε σταυρούς σύμβουλος του 
συνδυασμού που πλειοψήφησε στην συ-
γκεκριμένη κοινότητα.

Η απογραφή του 2021 με βάση την οποία 
θα γίνουν οι εκλογές τον Οκτώβριο του 2023, 
κατά γενική ομολογία, καταγράφει σημα-
ντική μείωση πληθυσμού σε όλες τις κοι-
νότητες. Αποτέλεσμα αυτού είναι το όριο των 
300 κατοίκων να θεωρείται – και δικαίως – 
από πολλούς δημάρχους ως άδικο για την 
εκπροσώπηση μεγάλου αριθμού κοινοτή-
των και την εύρυθμη λειτουργία τους. Έτσι 
τέθηκε μετ’ επιτάσεως όπως μαθαίνουμε, 
στο συνέδριο της ΚΕΔΕ, από τους κυβερνη-
τικούς δημάρχους το αίτημα να πέσει ο πή-

χυς των 300 κατοίκων, γεγονός που βρήκε 
ευήκοα ώτα στο υπουργείο Εσωτερικών, 
το οποίο προσανατολίζεται στην μείωση του 
ορίου στους 200 κατοίκους. 

Συνεπώς φαίνεται ότι με διευκρινιστική 
εγκύκλιο, μετά την ανακοίνωση των αποτε-
λεσμάτων της απογραφής και οπωσδήποτε 
πριν τις εκλογές, θα οριστεί ότι οι Κοινό-
τητες μέχρι και 200 κατοίκους εκλέγουν 
τριμελές συμβούλιο και όχι μόνον πρόε-
δρο. Βέβαια, αυτό θα αλλάξει και τον τρόπο 
εκλογής του συμβουλίου και του προέδρου 
όπως διεξοδικά αναλύσαμε παραπάνω. 

Τα συμπεράσματα
Στην περίπτωση των τοπικών κοινο-

τήτων είναι ξεκάθαρο ότι όποιος θέλει να 
εκλεγεί πρόεδρος ή σύμβουλος για να προ-
σφέρει στην κοινότητά του και στο χωριό 
του, πρέπει να διαλέξει με προσοχή το 
ψηφοδέλτιο εκείνου του υποψηφίου 
δημάρχου που πραγματικά έχει μεγάλες 
πιθανότητες να εκλεγεί δήμαρχος. Διότι, 
όσο ισχυρός κι αν είναι τοπικά ο οποιοσδή-
ποτε υποψήφιος Κοινότητας, η δύναμή του 
εκμηδενίζεται και εξαϋλώνεται αν συντα-
χθεί στο άρμα ενός υποψηφίου δημάρχου 
που δεν έχει ελπίδες να εκλεγεί. 

Όπως εξηγήσαμε, αυτό συμβαίνει γιατί 
όπως προβλέπει ο νόμος, ο συνδυασμός του 
δημάρχου εκλέγει όλα τα τοπικά συμβούλια 
άνω των 300 (ή 200 όπως μάλλον θα ισχύ-
σει) κατοίκων. Το πνεύμα του νόμου λοιπόν, 
είναι να εκλέξει δυνατούς δημάρχους 
με δικά τους τοπικά συμβούλια ώστε να 
εφαρμόζουν τις πολιτικές τους χωρίς δυσκο-
λίες και προσκόμματα. 

Εδώ ο γρίφος αφορά τους υποψήφιους 
συμβούλους και εν δυνάμει προέδρους των 
κοινοτήτων που θέλουν να προσφέρουν 
στον τόπο τους: Πρέπει με προσοχή να 
διαλέξουν τον ισχυρό υποψήφιο δήμαρ-
χο, πριν την κάλπη, ώστε να έχουν σοβα-
ρές πιθανότητες να εκλεγούν!

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ
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19ΠΟΛΙΤΏΝ
Γνώμη Ιστορικά - Πολιτισμός

5 Δεκεμβρίου 1920: 
Η ιστορία μιας καρτ-ποστάλ

Γράφει ο
ΝΙΚΟΣ ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ*

Η Κόρινθος και η περιοχή του 
Ισθμού έχουν διαδραματίσει ση-
μαίνοντα ρόλο στην ιστορία της 
Ελλάδος εδώ και χιλιάδες χρόνια 

τώρα. Αυτό που ελάχιστα έχει εκτιμηθεί και 
αποτυπωθεί ιστοριογραφικά είναι ο ρόλος 
τους κατά την περίοδο του Α’ Παγκοσμίου 
Πολέμου. Με την ευκαιρία της συμπλήρω-
σης ενός αιώνα από την εορταστική σκηνή 
που αναπαρίσταται στην καρτ-ποστάλ που 
κυκλοφόρησε ευρέως ανά την επικράτεια 
την εποχή εκείνη, θα προσπαθήσουμε ν’ 
αναψηλαφήσουμε τους ιστορικούς συσχε-
τισμούς της με τον Α’ ΠΠ αλλά και ν’ απο-
κωδικοποιήσουμε τους πολιτικούς συμβο-
λισμούς της επίσκεψης και υποδοχής του 
βασιλιά Κωνσταντίνου, την 5η Δεκεμβρίου 
του 1920, στην Κόρινθο.

Για να θέσουμε το σωστό ιστορικό υπό-
βαθρο της παραπάνω καρτ-ποστάλ, όμως, 
θα πρέπει να γυρίσουμε λίγο πιο πίσω 
στον χρόνο, στις απαρχές του Α’ ΠΠ. Όταν 
η Ευρώπη και ο υπόλοιπος σχεδόν πλανή-
της άρχισε να χωρίζεται, το καλοκαίρι του 
1914, σε δύο αντίπαλα στρατόπεδα (Άγγλο-
Γάλλοι, Ρώσσοι και σύμμαχοι τους στο ένα, 
Γέρμανο-Αυστριακοί, Οθωμανοί και σύμμαχοι 
τους στο άλλο), η Ελλάδα κράτησε μια τυπι-
κά ουδέτερη στάση που ήταν απόρροια της 
αλληλοεξουδετέρωσης των πολιτικών 
δυνάμεων εντός της χώρας. Με την πλευρά 
των Αγγλογάλλων είχε συνταχθεί ο Ελευ-
θέριος Βενιζέλος και το φιλελεύθερο κόμμα 
του που κυριαρχούσε εκείνη την εποχή στην 
ελληνική πολιτική σκηνή, ενώ στην αντί-
περα όχθη στέκονταν ο βασιλιάς Κωνστα-
ντίνος μαζί με τις συντηρητικές πολιτικές 
δυνάμεις. Ο Βενιζέλος ήταν πεπεισμένος ότι 
οι συμμαχικές δυνάμεις θα κυριαρχήσουν 
τελικά, ενώ ο Κωνσταντίνος είχε ανέκαθεν 
φιλογερμανικές προδιαθέσεις (ο ίδιος είχε 
φοιτήσει σε στρατιωτική σχολή της Γερμανίας 
ενώ και η σύζυγος του, η βασίλισσα Σοφία, 
ήταν αδερφή του ηγέτη της Γερμανίας στον Α’ 
ΠΠ, του αυτοκράτορα Γουλιέλμου Β’) και ευ-
ελπιστούσε ότι οι Γερμανοί θα είναι οι νικητές 
αυτού του πολέμου.

Η αναγκαστική αυτή στάση της Ελλά-
δας υπονόμευε τις προσπάθειες των συμ-
μάχων που είχαν ήδη από το φθινόπωρο 
του 1915 στείλει εκστρατευτικό σώμα στη 
Θεσσαλονίκη και πολεμούσαν τον βουλγα-
ρικό και γερμανικό στρατό στο μακεδονικό 
μέτωπο. Η πίεση από τους συμμάχους, κυ-
ρίως προς τον βασιλιά Κωνσταντίνο, ήταν 
μεγάλη, αλλά καθώς αυτός ήλεγχε ένα 
μεγάλο μέρος του ελληνικού στρατεύμα-

τος και είχε την πολιτική υποστήριξη των 
περιοχών της λεγόμενης «Παλαιάς Ελλά-
δας» (Στερεά Ελλάδα και Πελοπόννησος), 
μπορούσε και συντηρούσε μια ουδετερό-
τητα που συνέφερε τους Γερμανούς και 
τους Βουλγάρους συμμάχους τους που ει-
σχωρούσαν σιγά σιγά σε ελληνικά εδάφη της 
Μακεδονίας. Υπήρχαν μάλιστα και μυστικές 
στρατιωτικές αναφορές εκείνη την εποχή 
ότι οι δυο πλευρές του Ισθμού λειτουρ-
γούσαν ως περιοχές κάλυψης και ανεφο-
διασμού γερμανικών υποβρυχίων, κυρίως 
στον Οβριό Κορινθίας, τη μικρή νησίδα στο 
Σαρωνικό κόλπο. Για να σταματήσουν αυ-
τές τις κινήσεις των Γερμανών αλλά και για 

ν’ αυξήσουν την πίεση στον Κωνσταντίνο ν’ 
αποδεσμευτεί από την φιλογερμανική του 
πολιτική, οι Άγγλοι και οι Γάλλοι έστειλαν 
πολεμικά πλοία και στρατιώτες και κατέ-
λαβαν την ευρύτερη περιοχή γύρω από 
τον Ισθμό τον Ιανουάριο του 1916.

Όταν πλέον τον Μάϊο του 1916 τα ελληνι-
κά στρατεύματα (υπό τις ευλογίες του Κων-
σταντίνου) παρέδωσαν αμαχητί το οχυρό 
Ρούπελ και στην συνέχεια έγινε η κατάληψη 
της Καβάλας από τον βουλγαρικό στρατό, 
το ποτήρι ξεχείλισε. Οι σύμμαχοι πίεσαν 
με κάθε τρόπο τον Κωνσταντίνο και τους 
οπαδούς του (και είχε πολλούς στην Κοριν-
θία) αποφασίζοντας να μειώσουν την εισα-

γωγή σταφίδας και δημιουργώντας έτσι οι-
κονομική ασφυξία στην ευρύτερη περιοχή.

Παράλληλα, ο Βενιζέλος, τον Οκτώβριο 
του 1916, με τη βοήθεια της στρατιωτικής 
οργάνωσης «Εθνική Άμυνα» και με τον 
στρατηγό Δαγκλή και το ναύαρχο Κου-
ντουριώτη στο πλευρό του, θα οργανώσει 
την επαναστατική κυβέρνηση στη Θεσσα-
λονίκη και θα δημιουργήσει την κορύφωση 
του λεγόμενου «Εθνικού Διχασμού» και τη 
διάσπαση της Ελλάδας σε δύο στρατόπεδα, 
σ’ αυτό του Βορρά με την επαναστατική κυ-
βέρνηση του Βενιζέλου και σ’ αυτό του Νό-
του με αρχηγό τον βασιλιά Κωνσταντίνο.

Οι συμμαχικές δυνάμεις, εν τω μετα-
ξύ,  που είχαν αναγνωρίσει την κυβέρνηση 
Βενιζέλου, έφεραν στα τέλη Νοεμβρί-
ου του 1916 πολεμικά πλοία στον Πει-
ραιά και στρατό στην Αθήνα αλλά εκεί 
συνάντησαν τη σθεναρή αντίσταση των 
φιλοβασιλικών στρατιωτικών μονάδων (τα 
γνωστά «Νοεμβριανά») – κάτι που πείσμω-
σε ακόμα περισσότερο τους συμμάχους.

Για του επόμενους τρεις περίπου μήνες η 
περιοχή της Κορίνθου θα ζήσει μια χαο-
τική κατάσταση. Οι συμμαχικές δυνάμεις 
θ’ αποκλείσουν, μαζί με άλλες περιοχές της 
Ελλάδας, τον Ισθμό και την πόλη της Κο-
ρίνθου στις αρχές του Δεκέμβρη. Σ’ αυτό 
το διάστημα συχνές ήταν οι εχθροπραξίες 
με δυνάμεις του ελληνικού στρατού που 

ΓΥΡΙΣΤΕ ΣΕΛΙΔΑ

Μια εικόνα, χίλιες λέξεις – Πρώτος σταθμός του επαναπατρισμού του βασιλιά 
Κωνσταντίνου η Κόρινθος, όπου και διανυκτέρευσε

 ■ Η καρτ-ποστάλ που απεικονίζει την άφιξη και υποδοχή του βασιλιά Κωνσταντίνου στην Κόρινθο την 5η Δεκεμβρίου, 1920.
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Ιστορικά

στρατοπέδευαν στην Κόρινθο και ήταν φίλα 
προσκείμενες στον Κωνσταντίνο.

Η αντίδραση την ίδια στιγμή ενάντια στην 
πολιτική του Βενιζέλου ήταν ιδιαίτερα έντο-
νη στην Αθήνα και την Πελοπόννησο και το 
γνωστό «ανάθεμα» έγινε αφορμή για παλ-
λαϊκές συγκεντρώσεις στις πόλεις και τα 
χωριά της Κορινθίας τον Δεκέμβριο του 
1916.

Τον Ιανουάριο του 1917, όταν διαφαινόταν 
ότι ο Κωνσταντίνος άρχιζε να λυγίζει κάτω 
από την ασφυκτική πίεση των συμμαχικών 
δυνάμεων, δέχθηκε και τη μεταφορά και 
εγκλεισμό όλων των φιλοβασιλικών ελληνι-
κών στρατιωτικών δυνάμεων κάτω από το 
Ισθμό.

Τέλος, την 10η Ιουνίου, 1917, σε μια ακό-
μη συμβολική κίνηση που αναδεικνύει τη 
σημασία του Ισθμού για τις πολιτικές και 
στρατιωτικές εξελίξεις την εποχή εκείνη, οι 
Γάλλοι θα στείλουν ξανά ένα στρατιωτικό 
σώμα να τον καταλάβει, και αυτή θα είναι η 
τελευταία συμμαχική κίνηση πριν την από-
φαση του βασιλιά Κωνσταντίνου, μερικές 
ώρες αργότερα, ν’ αφήσει το θρόνο του 
στον γιο του Αλέξανδρο και να φύγει από 
την Ελλάδα.

Οι πολιτικές εξελίξεις που θ’ακολουθή-
σουν τα επόμενα χρόνια είναι λίγο πολύ 
γνωστές. Ο Α’ ΠΠ θα τελειώσει με νίκη 

των συμμαχικών δυνάμεων και τον Αύ-
γουστο του 1920 ο Βενιζέλος θα υπογρά-
ψει την άκρως δελεαστική για την ελληνική 
διπλωματία συνθήκη των Σεβρών. Όμως 
στο εσωτερικό της Ελλάδας οι αντιβενιζελι-
κές παρατάξεις θα ζητήσουν έντονα εκλο-
γές, λόγω και του πολεμικού μετώπου που 
είχε ανοίξει ο Βενιζέλος στη Μικρά Ασία,  οι 
οποίες μάλιστα θα συμπέσουν με το ατυχές 
γεγονός του θανάτου του βασιλιά Αλεξάν-

δρου (από το δάγκωμα μιας μαϊμούς  –που 
είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο μισού εκατομ-
μυρίου ανθρώπων με την Μικρασιατική Κα-
ταστροφή, όπως έγραψε και ο Τσώρτσιλ!). Η 
ευκαιρία ήταν διπλή πλέον για τους φιλοβα-
σιλικούς: να τιμωρήσουν τον Βενιζέλο στην 
κάλπη και να επαναφέρουν στον θρόνο τον 
Κωνσταντίνο που βρίσκονταν σε αυτοεξορία 
στην Ελβετία. Τα κατάφεραν και τα δύο! Στις 
εκλογές της 1ης Νοεμβρίου ο Βενιζέλος ητ-

τήθηκε και αποσύρθηκε μακρυά από την 
κεντρική πολιτική, στο Παρίσι. Στο δε δη-
μοψήφισμα της 22ας Νοεμβρίου, 1920, το 
σύνολο σχεδόν του εκλογικού σώματος 
που συμμετείχε (οι βενιζελικοί απείχαν), με 
ποσοστό 99% ψήφισε την επιστροφή του 
βασιλιά Κωνσταντίνου στο θρόνο του. Ο 
Κωνσταντίνος ξεκινώντας αρχές Δεκέμ-
βρη, 1920, από τη Βενετία, πάνω στο 
θρυλικό θωρηκτό «Αβέρωφ» θα επιστρέ-
ψει πανηγυρικά στην Ελλάδα.

Αντί για τον Πειραιά, στην Κόρινθο!
Στον Πειραιά τον περίμεναν αλλά στην 

Κόρινθο κατέβηκε. Λίγο η θαλασσοταρα-
χή που συνάντησαν στην Αδριατική, λίγο 
η δίψα του να βρεθεί κοντά στις αγκα-

λιές των υποστηρικτών του στην Κοριν-
θία, τον οδήγησαν να σταθμεύσει στο σημείο 
όπου για τελευταία φορά οι Γάλλοι του εί-
χαν δείξει τον δρόμο μακρυά από τον θρόνο, 
τον Ισθμό. Η Ποσειδωνία φόρεσε τα γιορτι-
νά της εκείνο το απόγευμα του Σαββάτου, 
την 5η  Δεκεμβρίου, 1920.

Το ίδιο και οι Κορίνθιοι που έτρεξαν να 
συναντήσουν τον αγαπημένο τους άνακτα. 
Όπως φαίνεται και στο μοναδικό βίντεο-ντο-
κουμέντο περίμεναν για ώρες στη σειρά για 
να τον δουν από κοντά και να του σφίξουν 
το χέρι. Εκείνο το βράδυ ο Κωνσταντίνος δι-
ανυκτέρευσε μέσα στο «Αβέρωφ» που είχε 
αγκυροβολήσει κοντά στα Ίσθμια (λόγω θα-
λασσοταραχής). Το πρωί της Κυριακής, 6 Δε-
κεμβρίου, 1920, με ένα αυτοκίνητο μετέβη 
στην πόλη της Κορίνθου και εν μέσω νέων 
αποθεωτικών εκδηλώσεων τον παρέλαβε 
το βασιλικό τρένο για να ξεκινήσει για την 
Αθήνα όπου είχε ετοιμαστεί το κυρίως πιά-
το των εορταστικών εκδηλώσεων.

Αυτός θα μπορούσε να είναι ένας ωραί-
ος επίλογος για την εορταστική μας καρτ-
ποστάλ. Όπως όμως λέει και ο σοφός 
λαός, «της Κυριακής χαρά και της Δευ-
τέρας λύπη»! Άμα τη επιστροφή του Κων-
σταντίνου, οι συμμαχικές δυνάμεις, λόγω 
του βεβαρημένου πολιτικού του παρελθό-
ντος, απέσυραν σιγά σιγά την υποστήριξη 
προς την Ελλάδα και συντάχθηκαν με αυτή 
του Κεμάλ Ατατούρκ στο Μικρασιατικό μέ-
τωπο. Μετά την Μικρασιατική καταστρο-
φή, οι στρατιωτικές δυνάμεις της χώρας 
αντέδρασαν και ο Κωνσταντίνος έφυγε σε 
εξορία για δεύτερη και τελευταία φορά, τέλη 
Σεπτέμβρη του 1922. Την 1η Νοέμβρη του 
1922 ο Βενιζέλος επιστρέφει επειγόντως 
στην πολιτική σκηνή για να διαπραγμα-
τευτεί την επίπονη Συνθήκη της Λωζά-
νης. Ακολούθως, αρχίζουν να συρρέουν 
τα ορφανά και οι πρόσφυγες, μέσω του 
Ισθμού, στα πέριξ της Κορίνθου.

* Ο κ. Νίκος Πουλόπουλος διδάσκει Ελλη-
νική ιστορία και πολιτισμό στο πανεπιστήμιο 

του Μιζούρι-Σεντ Λούις

 ■ Ο Ελ. Βενιζέλος και ο βασιλιάς Κωνσταντίνος υπήρξαν οι δύο κυρίαρχες 
πολιτικές προσωπικότητες την δεκαετία μετά τους Βαλκανικούς Πολέμους.
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Η σταφίδα, το μέλλον της αμπελοκαλλιέργειας
και ο ιστορικός ρόλος των ΑΣΟ στο Κιάτο
Με δύο εκδηλώσεις σε Κιάτο και Κρυονέρι το ΝΠΔΔ “Μηκώνη” και ο Δήμος Σικυωνίων 

αναδεικνύουν την σταφίδα ως Στοιχείο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Τ ην σταφίδα, ως Στοιχείο Άυλης Πολιτιστι-
κής Κληρονομιάς με όσα αυτό συνεπάγεται 
επιχειρεί να αναδείξει μέσα από δύο εκδη-

λώσεις σε Κρυονέρι και Κιάτο το ΝΠΔΔ “Μηκώ-
νη” και ο δήμος Σικυωνίων. Οι δράσεις, που τελούν 
υπό την αιγίδα και χρηματοδοτούνται από την Δι-
εύθυνση Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς του 
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού δεν 
περιορίζονται μόνο σε μια στείρα ιστορική αναφο-
ρά του σπουδαίου προϊόντος της κορινθιακής γης, 
αλλά επεκτείνονται σε πολλούς τομείς στενά συν-
δεδεμένους με την κοινωνία και την οικονομία της 
περιοχής: Στην αναζήτηση καινοτόμων πρακτικών 
ορθής γεωργίας, στο μείζον και επίκαιρο ζήτημα 
της αναδιάρθρωσης των καλλιεργειών, στον 
ιστορικό ρόλο των αποθηκών ΑΣΟ στο Κιάτο και 
στην νέα πολιτιστική και τουριστική ταυτότητα που 
αποδίδουν στην πόλη με την αποκατάστασή τους, 
καθώς και στην προσέγγιση της σταφίδας ως προ-
ϊόντος υψηλής διατροφικής αξίας αλλά και εξε-
ζητημένου γαστριμαργικού συστατικού. Οι δράσεις 
ανάδειξης θα πραγματοποιηθούν σε τρεις φάσεις: 

Την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου, ώρα 18:00, στο 
Πολυκέντρο του Κρυονερίου θα πραγματοποιηθεί 
εκδήλωση με θέμα «Το παρόν και το μέλλον της 
Αμπελοκαλλιέργειας» και ομιλητές τους: Χα-
ράλαμπο Κασίμη, ομότ. Καθηγητή Γεωπονικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών και πρ. Γεν. Γραμματέα 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Διονύσιο 
Γραμματικό, Προϊστάμενο του Τμήματος Αμπέλου 
και Οίνου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. 

Την Κυριακή 11 Δεκεμβρίου, ώρα 11:00 π.μ., 
στον 1ο όροφο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Σι-
κυωνίων θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση με θέμα 
«Η κορινθιακή σταφίδα και ο ιστορικός ρόλος 
των αποθηκών ΑΣΟ στο Κιάτο».  Στην εκδήλωση 
θα γίνει εκτενής αναφορά στα ιστορικά κτήρια που 
βρίσκονται δυτικά του δημαρχείου Σικυωνίων, στην 
παραλία Κιάτου και κατασκευάστηκαν αρχικά στα 
τέλη του 19ου αιώνα για την αποθήκευση και μετα-
ποίηση της σταφίδας.

Ομιλήτρια στο πρώτο μέρος της εκδήλωσης θα 
είναι η κυρία Ελένη Μπενέκη, προϊσταμένη Ιστο-
ρικού Αρχείου Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πει-
ραιώς, η οποία θα αναφερθεί στα ιστορικά στοιχεία 

καλλιέργειας και μεταποίησης της σταφίδας στην 
ευρύτερη περιοχή του δήμου Σικυωνίων. 

Στο δεύτερο μέρος της εκδήλωσης ο Κωνσταντί-
νος Συριάνος Κλινικός Διαιτολόγος-Διατροφολόγος 
BSc Γεωπόνος Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του 
Ανθρώπου BSc, θα μιλήσει για την υψηλή διατροφική 
αξία της κορινθιακής σταφίδας και την ενσωμάτωσή 
της στις σύγχρονες διατροφικές συνήθειες. 

Η εκδήλωση θα κλείσει με την απόλαυση αλμυ-
ρών και γλυκών εδεσμάτων που περιέχουν στα-
φίδα και η παρασκευή των οποίων θα γίνει επιτό-
που με την επιμέλεια γνωστού σεφ.  

Τέλος, οι δράσεις ανάδειξης της κορινθιακής στα-
φίδας θα ολοκληρωθούν στα σχολεία του δήμου 
όπου θα  γίνουν επισκέψεις, ομιλίες για την αξία 
του προϊόντος και δωρεές σε μαθητές και εκπαι-
δευτικούς του «καλαθιού της κορινθιακής σταφίδας» 
το οποίο έχει επιμεληθεί το ΝΠΔΔ “Μηκώνη” του 
δήμου Σικυωνίων.

Λίγα λόγια για τις αποθήκες ΑΣΟ
Οι μεγάλες σταφιδαποθήκες του Αυτόνομου Σταφι-

δικού Οργανισμού (Α.Σ.Ο.) στο Κιάτο αποτελούν δια-
τηρητέα κτήρια που κατασκευάστηκαν σε δύο φάσεις 
στα τέλη του 19ου και αρχές του 20ου αιώνα. Το πρώ-

το εργοστάσιο επεξεργασίας αποξηραμένης μαύρης 
σταφίδας του Ηλία Φραντζή εγκαινιάστηκε το 1890. 
Πρόκειται για το κτίριο που γειτνιάζει με το σημερινό 
Δημαρχείο, με το χαμηλό του μέρος να αποτελεί το 
εργοστάσιο και το ψηλότερο, που είχε μέτωπο προς 
τη θάλασσα, τις αποθήκες (σημερινή Δημοτική Βιβλι-
οθήκη). Το 1932 ο σταφιδέμπορος Βασίλης Φραντζής 
επέκτεινε και ανασκεύασε τα κτήρια διαμορφώνοντας 
πέντε μεγάλα πέτρινα κτίσματα, τα οποία στην συνέ-
χεια αγοράστηκαν από τον Αυτόνομο Σταφιδικό Ορ-
γανισμό. Κηρύχθηκαν ως διατηρητέα κτήρια το 1995 
και μετά την κατάργηση του ΑΣΟ το 1997 περιήλθαν 
στο τότε υπουργείο Γεωργίας. Από το 2001 αποτελούν 
ιδιοκτησία του Δήμου Σικυωνίων. 

Σήμερα είναι στο τελικό στάδιο εργασίες αποκα-
τάστασής τους, έργο το οποίο έχει χρηματοδοτηθεί 
από το ΕΣΠΑ 2014-2020 και αφορά σε παρεμβά-
σεις αναβάθμισης, εκσυγχρονισμού και μετατροπής 
των διατηρητέων κτιρίων σε χώρους πολιτισμού, 
τεχνών και γραμμάτων (Μουσείο, Θέατρο, Συνε-
δριακός Χώρος, Κινηματογράφος κ.ά.). Με το πέ-
ρας των εργασιών και την απόδοσή του σε χρήση, 
το σύνολο των νέων πολιτιστικών χώρων θα λάβει 
το όνομα του αείμνηστου Έλληνα συνθέτη Γιάννη 
Σπανού.
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Λίγα λόγια για το βιβλίο
"Μα ήταν ο Τυπάλδος. Πώς θα μπορούσε 
να κάνει πίσω; Ο διάσημος ψυχίατρος. 
Ένας Υπεράνθρωπος. Αυτός που πάλευε 
με τα πάντα. Που πάλευε με την κατά-
θλιψη, που πάλευε με τον αυτισμό, που 
πάλευε με το παρελθόν του, που πάλευε 
να κάνει μιαν απλή σχέση, που πάλευε 
να τον κατανοήσουν οι άνθρωποι, η ελ-
πίδα των γονιών, η ελπίδα των παιδιών. 
Αυτός που - σχεδόν πάντα - είχε δίκιο. 
Αυτός είχε το χάρισμα και την κατάρα. 
Η ιδιοφυΐα. Λοιπόν; Τι να την έκανε την 
ιδιοφυΐα του αν δείλιαζε τώρα; Τι είναι η 
ιδιοφυΐα χωρίς θάρρος; Χωρίς θέληση; 
Χωρίς να μπορείς να κοιτάξεις στα μάτια 
το βλέμμα που σε κατατροπώνει και να 
του πεις «κάνε πιο κει». Πού είναι η ιδι-
οφυΐα, όταν η ατολμία επελαύνει επάνω 
σε φτερωτά άλογα και σε καλεί στον ίδιο 
σου τον όλεθρο; Ποια είναι η ιδιοφυΐα 
όταν η ατσαλένια πανοπλία της θέλη-
σης κάνει φτερά και σκορπίζεται στον 
άνεμο; Όλα θα τα αντιμετώπιζε τώρα. 
Σε μια σκοτεινή αρένα όπου οι σύμμαχοι 
του σκότους θα γλεντούσαν χωρίς στα-
ματημό. Και θα ήταν εκεί μόνος. Αυτός 
και όλοι τους. Ένας εναντίον όλων. Αυ-
τός και τα σκοτάδια του..." Περισσότερο 
ένα φιλοσοφικό θρίλερ, μια πραγματεία 
πάνω στη θεωρία του υπεράνθρωπου, 
ένας στοχασμός πάνω στην "Υψενική" 
και "Νιτσεϊκή" φιλοσοφία, παρά ένα κα-
ταιγιστικό αστυνομικό με συνεχείς ανα-
τροπές και υπερβολές, το μυθιστόρημα 
του Γιώργου Κατσούλα επικεντρώνεται 
στο χαρακτήρα του Ψυχιάτρου Τυπάλ-

δου, ενός αυτιστικού γιατρού με σύν-
δρομο Άσπεργκερ και παρακολουθεί 
βήμα βήμα την πορεία του για τη σύλλη-
ψη ενός παιδεραστή.

Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΜΑΣ 
Ένα καθαρόαιμο ελληνικό αστυνομικό 
μυθιστόρημα έκπλη-
ξη, επίκαιρο και από-
λυτα αληθινό, ένα 
ψυχολογικό θρίλερ 
με φιλοσοφικούς 
τόνους. Κεντρικός 
χαρακτήρας ένας  
ψυχίατρος, ο οποί-
ος είναι αυτιστικός 
υψηλής λειτουρ-
γικότητας με σύν-
δρομο Άσπεργκερ. 
Ένας ψυχίατρος 
ασυνήθιστος, με 
«ειδικές ικανότη-
τες» θα έλεγα, του 
οποίου ο εγκέ-
φαλος λειτουργεί 
διαφορετικά από 
ότι σε ένα συνη-
θισμένο άνθρω-
πο. Αυτό και μόνο σαν θέμα είναι για 
τους περισσότερους από μας άγνωστο 
πεδίο και γι’ αυτό ο συγγραφέας φρο-
ντίζει να μας κατατοπίσει σχετικά, ακό-
μα και για τα όποια προβλήματα που 
καλείται να αντιμετωπίσει  ο εν λόγο 
γιατρός. Από τον τρόπο που προσπαθεί 
να προσαρμοστεί  στην καθημερινότητά 
του, τον τρόπο σκέψης του, το πώς να 
ανταπεξέλθει σε όσα αφορά το επάγγελ-
μά του, στις σχέσεις με τους γύρω του, 
ακόμα και με τον ίδιο του τον εαυτό, το 
πώς να διαχειριστεί τα συναισθήματά 
του και τι όποιες σκέψεις του. Για έναν 
απλό άνθρωπο που δεν γνωρίζει, ο ψυ-
χίατρος Τυπάλδος είναι ένας άνθρωπος 
μοναχικός, χωρίς φίλους, ιδιότροπος και 
μυστήριος.
Η όλη υπόθεση είναι απόλυτα δεμένη 
αφηγηματικά, η γραφή του συγγραφέα 
ξεχωρίζει για την καθαρότητά της και 
είναι απλή, διατηρεί έναν πολύ καλό 
ρυθμό και καταφέρνει να κρατήσει το 
ενδιαφέρον του αναγνώστη μέχρι το τέ-
λος. Βρίσκει κανείς σε ίσες αλλά και σε 
ικανοποιητικές ποσότητες τη δράση, τις 
ανατροπές και το μυστήριο.
Οι χαρακτήρες που πλαισιώνουν τον 

ψυχίατρο είναι ολοκληρωμένοι και γήι-
νοι, και γίνονται απόλυτα πιστευτοί.
Ο συγγραφέας μας, καταφέρνει να μας 
κάνει να προβληματιστούμε για πολλά 
θέματα όπως τον ρατσισμό, την δια-
φορετικότητα, την κατάθλιψη, για τα 
βαθύτερα αίτια της όποιας παραβατικό-
τητας, αν πρέπει κάποιος να τιμωρηθεί 

παραδειγματικά, 
να οδηγηθεί ίσως 
και μέχρι τον θά-
νατο ή να γίνει 
θεραπεία του; Τι 
είναι αυτό που πυ-
ροδοτεί την όποια 
παραβατικότητα 
στον ανθρώπινο 
εγκέφαλο; Ο άρ-
ρωστος ψυχισμός 
τους, η κακοποίηση 
που έχουν δεχτεί 
στο παρελθόν που 
τον μετέτρεψε από 
θύμα σε θύτη;
Αυτό που θαυμάζω 
στον κύριο Κατσούλα 
είναι πως ο ίδιος είναι 
αυτιστικός με σύν-
δρομο Άσμπεργκερ 

και καταφέρνει και μας δίνει μέσα από 
τον ήρωά του, πρώτης τάξης πληροφο-
ρίες για αυτή την λειτουργικότητα.
Προσωπικά σας συμβουλεύω να το δια-
βάσετε με προσοχή, να το απολαύσετε 
και θα βγείτε απόλυτα κερδισμένοι.

Ο ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ
Ο Γιώργος Κατσούλας αποτελεί μια ιδι-
αίτερη όσο και εντυπωσιακή περίπτω-
ση στον χώρο των Γραμμάτων και των 
Τεχνών. Διαγνωσμένος με σύνδρομο 
Άσπεργκερ, υψηλής νοημοσύνης και 
όντας τελείως αυτοδίδακτος, κατόρθω-
σε να μας χαρίσει μέχρι στιγμής έργα-
διαμάντια, όπως είναι οι νουβέλες και τα 
θεατρικά του, αποσπώντας πλήθος βρα-
βείων και διακρίσεων. Γεννήθηκε στις 
16-2-1981 στην Αθήνα και αποφοίτησε 
από το τεχνικό λύκειο Νέας Ιωνίας με 
βαθμό 11 & 13/19. Δεν κατόρθωσε ποτέ 
να ολοκληρώσει τις σπουδές του στη 
σκηνοθεσία και στην υποκριτική λόγω 
διαφωνιών και όντας ένας από τους χει-
ρότερους μαθητές στο τεχνικό λύκειο 
που φοιτούσε, έχει εργαστεί σε πάνω 
από τριάντα δουλειές, μεταξύ άλλων λα-

ντζιέρης, πωλητής και σερβιτόρος. Έχει 
καταπιαστεί σχεδόν με όλα τα είδη του 
γραπτού λόγου -ποίηση, θεατρικά, διη-
γήματα, νουβέλες, μυθιστορήματα, δο-
κίμια, φιλοσοφία, μονολόγους, κριτικές 
ταινιών- και είναι ένας από τους μεγα-
λύτερους Έλληνες συλλέκτες κινηματο-
γραφικής μουσικής, που αποτελεί και το 
μεγάλο του πάθος. Όνειρό του είναι να 
δουλέψει για τον αμερικανικό κινηματο-
γράφο και την τηλεόραση. Από το 2014, 
όταν συμμετείχε στον πρώτο του διαγω-
νισμό, άρχισε να παίρνει το ένα βραβείο 
μετά το άλλο. Το 2014 αποσπά έπαινο 
από την Πανελλήνια Ένωση Λογοτε-
χνών για τη νουβέλα του "Το Πιόνι απέ-
ναντι στον Βασιλιά". Το 2016 παίρνει δύο 
επαίνους από την Πανελλήνια Ένωση 
Λογοτεχνών για τη νουβέλα του "Σονάτα 
για Βιολί και Τσέλο" και για το θεατρικό 
του "Παραδώστε τους Αντιστασιακούς", 
το οποίο κερδίζει και το Α' βραβείο από 
τον Φιλολογικό Σύλλογο "Παρνασσός". 
Το 2017 κατακτά το Α' βραβείο από την 
Πανελλήνια Ένωση Λογοτεχνών για 
το θεατρικό "Ψυχή και ατσάλι" και δύο 
βραβεία από τον Ε.Π.Ο.Κ. (Ελληνικός 
Πολιτιστικός Όμιλος Κυπρίων), ένα για 
τη νουβέλα "Σονάτα για βιολί και τσέλο", 
με τη δεύτερη θέση, και ακόμη ένα για 
το θεατρικό του "Παραδώστε τους Αντι-
στασιακούς", με την τρίτη θέση, και είναι 
ο νεότερος συγγραφέας που έχει απο-
σπάσει τόσα βραβεία από τους σημαντι-
κότερους λογοτεχνικούς διαγωνισμούς 
σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα. Έχει 
παρακολουθήσει σεμινάρια υποκριτι-
κής στην κάμερα και έχει σπουδάσει 
σκηνοθεσία στην σχολή της Ευγενίας 
Χατζίκου. Επίσης, έχει παρακολουθήσει 
σεμινάρια Οnline Masterclass, με: τον 
βραβευμένο με Οσκαρ σεναριογραφο 
Aaron Sorkin (The social Network, The 
west wing, Moneyball, Steve Jobs, A 
few good man), τον βραβευμένο με 
Πουλιτζερ συγγραφέα Ντέιβιντ Μαμετ 
(Οικόπεδα με θέα, Αμερικάνικος βούβα-
λος, Οι αδιάφθοροι), την σεναριογράφο 
του Grey's anatomy Shonda Rhimes, 
με τον βραβευμένο με Όσκαρ μουσικής 
Χανς Ζιμερ, τους σκηνοθέτες Μάρτιν 
Σκορσεζε και Ρον Χάουαρντ και με τους 
ηθοποιούς Σάμιουελ Λι Τζάκσον, Στηβ 
Μάρτιν και την Έλεν Μιρεν. Δουλεύει 
σαν συγγραφέας διαλόγων σε τηλεοπτι-
κές σειρές.

ΠΑΡΟΥΣΊΑΣΗ
ΒΊΒΛΙΙΙΟ
από την  ΛΙΤΣΑ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ

ΓΓλλ

ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ
& ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΟΥΒΙΤΑΚΗΣ

Ζευγολατιό
Κορινθίας

ΤΗΛ.: 
27410 56566

Άσσος
Κορινθίας

ΤΗΛ.: 
27410 89117

Κιν.: 6944 243418  & 6937 114763
∆ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΕΙ

Γ. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ - Ν. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΟΕ

ΠΩΛΗΣΗ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ

& ΕΙ∆ΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

BOX CENTER

Ζευγολατιό Κορινθίας
τηλ: 27410 55151
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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 

Βλάσιος Ιωαν. Μπάρτζης
Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος

ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΚΟ 
ΙΑΤΡΕΙΟ

Κλεισθένους 43 
e-mail: bartzisv@gmail.com
Κιάτο, τηλ.: 27420 26486, κιν.: 6932 391104
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Μικροωτοσκόπηση  Ακοοµετρία (τονική - οµιλητική), 
τυµπανοµετρία, ακουστικό αντανακλαστικό, 
έλεγχος ευσταχιανής σάλπιγγας

Λειτουργική εξέταση οπισθίου λαβυρίνθου 
- Αντιµετώπιση ιλίγγου θέσεως

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

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




