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Ο υποψήφιος Δήμαρχος ανακοίνωσε 
τους συντονιστές Βέλου & Βόχας
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Εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός της 
Περιφέρειας Πελοποννήσου

Τα τρία καταστήµατα 
«Κρητικός» σε Βραχάτι

και Ζευγολατιό ευχαριστούν 
τους αξιότιµους πελάτες τους

για την προτίµησή τους
και τους εύχονται

Καλή χρονιά µε υγεία
και το 2023 να φέρει ειρήνη 

και αγάπη στον κόσµο!

Ο προϋπολογισμός και το ολοκλη-
ρωμένο πλαίσιο δράσης (ΟΠΔ) της 
Περιφέρειας Πελοποννήσου για το 
2023 εγκρίθηκαν από το Περιφερειακό 
Συμβούλιο Πελοποννήσου, στην ειδική 
συνεδρίαση του σώματος.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση 
της Εκτελεστικής Επιτροπής, ο προϋ-
πολογισμός οικονομικού έτους 2023 
της Περιφέρειας Πελοποννήσου, προ-
βλέπει έσοδα 185.088.079,40 ευρώ 
και έξοδα 248.599.296,45 ευρώ, ενώ 
το ύψους 63.511.217,05 ευρώ έλλειμ-
μα καλύπτεται από το προβλεπόμενο 
ταμειακό υπόλοιπο οικονομικού έτους 
2022.

Ανά Περιφερειακή Ενότητα, ο προϋ-
πολογισμός του 2023 προβλέπει:

α) Στην Π.Ε. Αρκαδίας, έσο-
δα 138.723.947,11 ευρώ, έξοδα 
161.050.098,75 ευρώ, ενώ το ύψους 
22.326.151,64 ευρώ έλλειμμα καλύ-
πτεται από το προβλεπόμενο ταμειακό 
υπόλοιπο οικονομικού έτους 2022

β) στην Π.Ε. Κορινθίας, έσοδα 
12.290.230 ευρώ, έξοδα 19.843.966,34 
ευρώ, ενώ το ύψους 7.553.736,34 
ευρώ έλλειμμα καλύπτεται από το 
προβλεπόμενο ταμειακό υπόλοιπο οι-
κονομικού έτους 2022

γ) Στην Π.Ε. Αργολίδας, έσο-
δα 11.378.502,29 ευρώ, έξοδα 
20.349.640,60 ευρώ, ενώ το ύψους 
8.971.138,31 ευρώ έλλειμμα καλύ-
πτεται από το προβλεπόμενο ταμειακό 
υπόλοιπο οικονομικού έτους 2022

δ) Στην Π.Ε. Λακωνίας, έσοδα 
10.064.000 ευρώ, έξοδα 21.097.708,81 
ευρώ, ενώ το ύψους 11.033.708,81 
ευρώ έλλειμμα καλύπτεται από το 
προβλεπόμενο ταμειακό υπόλοιπο οι-
κονομικού έτους 2022

ε) Στην Π.Ε. Μεσσηνίας, έσοδα 
12.631.400 ευρώ, έξοδα 26.257.881,95 
ευρώ, ενώ το ύψους 13.626.481,95 
ευρώ έλλειμμα καλύπτεται από το 
προβλεπόμενο ταμειακό υπόλοιπο οι-
κονομικού έτους 2022.



Το Ε.Π. Πελοπόννησος 2014-2020, με τη συμβολή 
του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης στηρίζει την 

επιχειρηματικότητα και υλοποιεί σημαντικά έργα υποδομών στην ΚΟΡΙΝΘΙΑ, 

προϋπολογισμού άνω των 90.000.000 €.
• Αποκατάσταση και ανάδειξη του Αρχαίου Δίολκου • Ενίσχυση υδροδότησης του Δήμου Σικυωνίων 
•  Βελτίωση επαρχιακής οδού Βέλο-Στιμάγκα-Νεμέα • Ανάπλαση παραλιακού μετώπου Λουτρακίου  
• Προμήθεια εξοπλισμού στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου • Ανέγερση νέου Λυκείου Λουτρακίου 

• Στερέωση-αποκατάσταση και ανάδειξη των καταλοίπων του Αρχαίου Λιμένα Κεγχρεών 
• Αναβάθμιση του Αστεροσκοπείου Κρυονερίου

Αργολίδα / Αρκαδία / Κορινθία  / Λακωνία / Μεσσηνία

Στον τόπο μας 
όταν μια νέα μέρα ανατέλλει, 
ανατέλλει το δικό σου αύριο,
η δική σου Πελοπόννησος!



ΔΕΥΤΕΡΑ  19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 ΠΟΛΙΤΏΝ
Γνώμη4

ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΙΑΚΟΣ: Η πραγματική 
δημοτική αλλαγή είναι ΕΔΩ!

Νέα πρόσωπα. Νέα διοίκηση. Νέες Δυνάμεις.

Μ ε απόφαση του επικεφαλής 
των “Νέων Δυνάμεων”, 
υποψηφίου Δημάρχου Βέ-
λου-Βόχας, κ. Μιχάλη ΛΙΑ-

ΚΟΥ, ορίζονται ως Eιδικοί Συντονιστές 
για την επερχόμενη εκλογική αναμέ-
τρηση της 08ης Οκτωβρίου 2023, οι 
κάτωθι:

Για τη δημοτική ενότητα Βόχας: 
Γιώργος ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ – Ζευγολα-
τιό, Αρχιτέκτων μηχανικός Εθνικού 
Μετσόβιου Πολυτεχνείου, M.S.C. Πο-
λεοδόμος, Πρόεδρος του Συλλόγου 
Αρχιτεκτόνων μηχανικών Ν. Κορινθίας

Ο Γιώργος Βουδούρης γεννήθηκε 
το 1971 στο Ζευγολατιό. Σπούδασε 
Αρχιτέκτονας Μηχανικός στο Εθνικό 
Μετσόβιο Πολυτεχνείο και έλαβε M.Sc. 
από το ίδιο πανεπιστήμιο στην Πολε-
οδομία και Χωροταξία. Στο τέλος των 
σπουδών του, έδωσε διάλεξη με θέμα 
«Το πρόγραμμα Ι. Καποδίστριας και η 
εφαρμογή του στο Δήμο Βόχας Κοριν-
θίας. Τα χρόνια που έμενε στην Αθήνα, 
συνεργάστηκε με πολλά μελετητικά και 
πολεοδομικά γραφεία. Από το 2003 
επέστρεψε στο Ζευγολατιό όπου δια-
τηρεί μέχρι και σήμερα, αρχιτεκτονικό 
γραφείο. Έχει συνεργαστεί με την Νο-
μαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κορινθίας, στη 
διεύθυνση Πολεοδομίας & Χωροταξίας 
και στη διεύθυνση Μελετών των Τεχνι-
κών Υπηρεσιών.

Έχει δημοσιεύει έργα του, στο περι-
οδικό «Κτίζω-δημιουργώ», στο βιβλίο 
της «2ης έκθεσης αρχιτεκτονικού έρ-
γου» από το σύλλογο αρχιτεκτόνων 
Κορινθίας, Επίσης έχει δημοσιεύει άρ-
θρα σχετικά με τη φυσική δόμηση, στην 
εφημερίδα «Γνώμη Πολιτών» και στην 
εφημερίδα «Κορινθιακή». Είναι πρω-
τοπόρος στην Ελλάδα, στο σχεδιασμό 
και κατασκευή κτιρίων, συνδυάζοντας 
σύγχρονα με φυσικά υλικά. Έχει συμ-

μετάσχει με τα παραπάνω έργα σε Πα-
νελλήνιες και Διεθνείς εκθέσεις.

Αποτελεί ιδρυτικό μέλος στον Πολι-
τιστικό – Αθλητικό Σύλλογο «Ο Βελλε-
ρεφών» της Αρχαίας Κορίνθου, μέλος 
του Κορινθιακού Θεάτρου «Βασίλης 
Ρώτας» και μέλος στον Πολιτιστικό 
Σύλλογο Περιγιαλίου «Απόλλων». Είναι 
μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελ-
λάδος και πρόεδρος του Συλλόγου Αρ-
χιτεκτόνων του Νομού Κορινθίας. Τα 
τελευταία χρόνια συμμετέχει σε ομά-
δες και συλλογικότητες εντός και εκτός 
Κορινθίας, με αντικείμενο τον άνθρω-
πο, την φύση και την αειφόρα συνύ-
παρξη τους. ενώ ασχολείται ενεργά με 
τον πολιτισμό και ειδικά με το θέατρο.

Για τη δημοτική ενότητα Βέλου: 
Ελένη ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΗ – Βέλο, Δι-
κηγόρος, Απόφοιτος Νομικής Σχολής 

Εθνικού, Καποδιστριακού Πανεπιστη-
μίου Αθηνών, L.L.M. McGill University, 
Καναδά Μέλος του Δικηγορικού Συλ-
λόγου Αθηνών, Νομικός Σύμβουλος 
του Ομίλου επιχειρήσεων «CENTRIC 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.»
Η Ελένη Καρυοφύλλη είναι Δικη-

γόρος. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στο 
Βέλο όπου ολοκλήρωσε τη γενική εκ-
παίδευση. Αποφοίτησε από τη Νομική 
Σχολή του Εθνικού Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών και έκανε με-
ταπτυχιακές σπουδές στον τομέα του 
Διεθνούς Δικαίου στο McGill University 
του Καναδά, τις οποίες ολοκλήρωσε με 
υποτροφία. Εργάστηκε επί σειρά ετών 
ως Νομικός Σύμβουλος στον Όμιλο 
εκδοτικών επιχειρήσεων «ΠΗΓΑΣΟΣ 
ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕ» (εφημερίδα ΕΘΝΟΣ, 
ΗΜΕΡΗΣΙΑ κλπ) και συμμετείχε στην 
ομάδα Ελλήνων Δικηγόρων του επι-
χειρηματία Ιβάν Σαββίδη από τη θέση 
του Νομικού Συμβούλου της εταιρείας 
«DIMERA ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕ». Σήμερα είναι 
Νομικός Σύμβουλος στον Όμιλο επιχει-
ρήσεων «CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ» 
και διατηρεί δικηγορικό γραφείο στην 
Αθήνα. Διαθέτει σημαντική και πολυ-
ετή εμπειρία σε πολλούς τομείς του 
δικαίου, όπως στο Εργατικό Δίκαιο, 
στο Δίκαιο Μέσων Ενημέρωσης, στο 
Εμπορικό, Διοικητικό Δίκαιο, Δίκαιο 
πνευματικής ιδιοκτησίας και ακινήτων.

Για τη δημοτική ενότητα  Βόχας:
Γιώργος  ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ - Ζευγολατιό

Αρχιτέκτων μηχανικός Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου
M.S.C. Πολεοδόμος

Πρόεδρος του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων μηχανικών Ν.
Κορινθίας ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η πραγματική δημοτική αλλαγή είναι ΕΔΩ!
Νέα πρόσωπα. Νέα διοίκηση. Νέες Δυνάμεις.

     Με απόφαση του επικεφαλής των Νέων Δυνάμεων,
υποψηφίου Δημάρχου Βέλου-Βόχας, κ. Μιχάλη ΛΙΑΚΟΥ,
ορίζονται ως Eιδικοί Συντονιστές για την επερχόμενη

εκλογική αναμέτρηση της 08ης Οκτωβρίου 2023, οι κάτωθι:

Για τη δημοτική ενότητα  Βέλου:
Ελένη  ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΗ - Βέλο

Δικηγόρος 
Απόφοιτος Νομικής Σχολής Εθνικού, Καποδιστριακού

Πανεπιστημίου Αθηνών
L.L.M. McGill University, Καναδά 

Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών 
Νομικός Σύμβουλος του Ομίλου επιχειρήσεων 

"CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε."Τις προσεχείς ημέρες θα ακολουθήσει η ανακοίνωση των
ονομάτων των Συντονιστικών μας Επιτροπών για κάθε

δημοτική ενότητα. 
 

το Βέλο, η Βόχα 
                           χρειάζονται ΝΕΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ                          

χρειάζονται  Μιχάλη ΛΙΑΚΟ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΟΥΔΟΥΡΗΣΓΙΩΡΓΟΣ ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΗΕΛΕΝΗ ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΗ
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Γνώμη 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: 

Γ. Ψυχογιός: Ο τελευταίος 
Προϋπολογισμός μιας κυβέρνησης 
των λίγων
Υπάρχει άλλος δρόμος για να αναπνεύσει η κοινωνία!

Ο βουλευτής Κορινθίας και τομεάρχης Μεταναστευτικής Πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Γιώργος 
Ψυχογιός, τοποθετήθηκε κατά τη συζήτηση του Προϋπολογισμού στη Βουλή.

Ο κος Ψυχογιός αναφερόμενος στα όσα είπε ο Υπουργός Υποδομών περί, δήθεν, υπεύθυνης στάσης  
της ΝΔ όσο ήταν στην αντιπολίτευση, θύμισε το περιβόητο «Γερούν γερά» στις μάχες που έδινε ο ΣΥΡΙΖΑ 
στην Ευρώπη, το γεγονός ότι ο κος Μητσοτάκης ζητούσε εκλογές από την πρώτη μέρα που ανέλαβε την 
προεδρία, τον εναγκαλισμό με την ακροδεξιά στη Συμφωνία των Πρεσπών που τώρα «τηρείτε και τιμάτε», 
τη στάση στο προσφυγικό που δηλητηρίαζε την κοινωνία και εμποδίζοντας κάθε προσπάθεια αποσυμφό-
ρησης των νησιών προς την ενδοχώρα. 

Συνέχισε κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στις υποδομές στην Κορινθία που ενώ στα χρόνια της κυβέρνησης 
του ΣΥΡΙΖΑ έγιναν πολλά αντιπλημμυρικά, σιδηροδρομικά, οδικά και αρδευτικά έργα που ολοκληρώθηκαν 
και δρομολογήθηκαν, βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής και την ασφάλεια των κατοίκων, τα τελευταία 3,5 
χρόνια δεν έχει γίνει σχεδόν τίποτα.

Σχετικά με τον Προϋπολογισμό, σχολίασε ότι αυτός έρ-
χεται μέσα σε μία βαθιά κρίση δημοκρατίας με το σκάνδαλο 
υποκλοπών πολιτικών αντιπάλων, υπουργών, αρχηγών ΕΔ, 
δημοσιογράφων, με τεράστιες ευθύνες του Πρωθυπουργός 
και της κυβέρνησης που σε κάθε άλλη ευρωπαϊκή δημοκρα-
τική χώρα θα είχαν ήδη παραιτηθεί, ενώ κατά την ομιλία του 
έκανε εκτενή αναφορά στα απανωτά περιστατικά αστυνομι-
κής βίας και αυθαιρεσίας σε βάρος πολιτών, την απαξίωση 
του Μηχανισμού για την παρακολούθηση περιστατικών 
αυθαιρεσίας με τον Συνήγορο του Πολίτη που εισήγαγε ο 
ΣΥΡΙΖΑ, διευκρινίζοντας ωστόσο, ότι οι συμπεριφορές αυτές 
δεν χαρακτηρίζουν το σύνολο των αστυνομικών και ασκώ-
ντας κριτική στην σοβαρή υποστελέχωση των αστυνομικών 
τμημάτων στην Κορινθία.

στις προβλέψεις για το επόμενο έτος ανέφερε ότι η πραγ-
ματική οικονομία είναι σε οριακό επίπεδο, και πιο πέρα από 
αυτό, με την ακρίβεια στην ενέργεια, στα είδη πρώτης ανά-
γκης, με τη διαλυμένη αγοραστική δύναμη των πολιτών, με 
το λεγόμενο καλάθι του νοικοκυριού, που υποτίθεται θα συ-
γκρατούσε τις τιμές, να έχει αποτύχει παταγωδώς. 

Κατέδειξε ότι η κυβέρνηση επέλεξε να μη μειώσει το ΦΠΑ 
στο 6%, να πριμοδοτεί τα σούπερ μάρκετ οδηγώντας δύο 
στους τρεις συμπολίτες μας να μειώνουν την κατανάλωση σε 
βασικά είδη διατροφής. Παράλληλα, η Ελλάδα είναι πρώτη 
στην τιμή της βενζίνης, στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος, 
την ίδια ώρα που χώρες όπως η Ισπανία και η Πορτογαλία 
έχουν καταφέρει να επιβάλλουν έλεγχο στις τιμές.

Επισήμανε ότι έχουμε μια κυβέρνηση που με τις επιλογές 
της επιβαρύνει τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες, στην 
εστίαση, το λιανικό εμπόριο κλπ, οδηγώντας τους στο κλείσι-
μο και αρέσκεται να παρουσιάζει την ευημερία των αριθμών, 
κάτι το οποίο θυμίζει εφιαλτικά το 2014.

Αναφερόμενος στα θέματα που σχετίζονται με την αγρο-
τική παραγωγή ο βουλευτής έθεσε την κυβέρνηση προ των 
ευθυνών της λέγοντας πως οι παραγωγοί είναι στα όρια της 
επιβίωσης, αναγκάζονται να πουλάνε όσο-όσο και πληρώνο-
νται όποτε θέλουν τα μεγάλα σουπερμάρκετ και οι μεσάζο-
ντες. 

Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του ο κος Ψυχογιός 
είπε: Για την πλειοψηφία της κοινωνίας γιγαντώνεται ένα 
αίσθημα αδικίας και αυτός θα είναι ο τελευταίος προϋπο-
λογισμός της Κυβέρνησής σας. Γιατί μετά την ύβρη, η οποία 
είναι η προσβολή των άλλων και των νόμων της Πολιτείας, 
έρχεται η άτις, η νέμεσις και η τίσις, δηλαδή η πτώση. Και 
αυτό είναι για να αναπνεύσει η κοινωνία, γιατί το μέλλον και 
οι σύγχρονες ανάγκες υπηρετούνται από την αριστερά και τις 
προοδευτικές δυνάμεις. Εμείς έχουμε το σχέδιο και είμαστε 
έτοιμοι, να βελτιώσουμε την καθημερινότητα των πολιτών 
πρακτικά, με ριζοσπαστικές και εφαρμόσιμες προτάσεις, γιατί 
δεν είναι όλοι ίδιοι! Δεν υπάρχει περίπτωση να μην οδηγή-
σουμε τη χώρα σε έναν εναλλακτικό δρόμο, γιατί αυτή η κοι-
νωνία, που έχει περάσει τόσα, αξίζει πολύ καλύτερα.
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Η σελίδα του Λέωντος...
Γράφει και επιμελείται ο ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ  • LeoStergiopoulos@Gmail.com

Β ελγική δικαιοσύνη : 
σε 9 ώρες συνέλαβαν, κατάσχε-

σαν, κλείδωσαν, σκούπισαν και ετοι-
μάζουν δίκη.
Ελληνική δικαιοσύνη : 
σε 9 μήνες και ακόμη ψάχνονται.
Αλλά το καλό πράγμα θέλει χρόνο, 
όπως όλοι γνωρίζουμε και όποιος βιά-
ζεται σκοντάφτει!!!

Ο τρόπος που η ελληνική δικαιο-
σύνη διερευνά την υπόθεση των 

υποκλοπών μου θύμισε κάποια παλιά 
ιστορία την εποχή που ήμουν συνδικα-
λιστής (ναι υπήρξε και αυτό). Το σωμα-
τείο μας είχε καταγγείλει μια εταιρεία 
του κλάδου ότι δεν πλήρωνε τις υπε-
ρωρίες στο προσωπικό. Η επιθεώρηση 
εργασίας μας απάντησε ότι ρώτησαν 
τον προσωπάρχη της εταιρείας, τηλε-
φωνικά υποθέτω και τους απάντησε ότι 
δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
Και έτσι ησυχάσαμε όλοι (και χωρίς να 
επικαλεστεί το απόρρητο)!!!

Ε ίχαμε κι εμείς ένα ευγενές πρότυ-
πο της πανέμορφης και λεβεντό-

κορμης φυλής μας να μας διαφημίζει 
στας Ευρώπας και τα έκανε θάλασσα. 
Αχ βρε Εύα ήταν ανάγκη να φας όλη 
τη μηλιά!!!

Ό ποιος γνωρίζει πως μεταφράζο-
νται στα Βελγικά οι όροι «Σκευ-

ωρία» και ‘Αδιευκρίνιστα ποσά’ παρα-
καλώ να στείλει επείγον μήνυμα στην 
κα Καϊλή!!!

Ν έα από την αγορά ψήφων.
Σε   τοπικές δημοτικές εκλογές 

20€ είναι αρκετά. Στις κεντρικές βου-
λευτικές ανέβηκε στα 600€. Ίσια κι 
όμοια δα!!!

Ε ξαιρετικά τα νέα μέτρα ενίσχυσης 
του ΕΣΥ που προωθεί η κυβέρνη-

ση. Για καλό και για κακό βάλτε κάνα 
ευρώ στην άκρη, για να μη χρειαστεί 
να πουλήσετε το σπίτι σας αν σας συμ-
βεί τίποτα σοβαρό. 
Και αν δε σας αρέσει κυρίες και κύριοι 
να μην αρρωσταίνετε!!!

Α νεβασμένο στα ύψη το κύρος του 
πρωθυπουργού μας στο διεθνή 

χώρο, όπως μας βεβαιώνουν τα ανεξάρ-
τητα και αντικειμενικά ΜΜΕ. Τώρα γιατί 
μας κάνει πλάκα μέχρι και ο πρόεδρος 
της Αλβανίας, είναι παράξενο. Μάλλον 
δε βλέπει ελληνική τηλεόραση!!!   

Μ ειώθηκαν οι φόροι στους εφο-
πλιστές, για μια ακόμη φορά, 

λόγω των οικονομικών προβλημάτων 
που αντιμετωπίζουν και πιέζονται 
(αλήθεια ξέρετε πόσο έχει πάει το χα-
βιάρι τώρα με το εμπάργκο στη Ρωσία.
Σωστό μέτρο πάντως γιατί η ναυτιλία 
είναι το στήριγμα του έθνους. 
Το ηθικό στήριγμα εννοείται, γιατί το 
οικονομικό ταξιδεύει σε άλλες πολι-
τείες!!!

Μ ε αφορμή το τελευταίο επει-
σόδιο με τη σφαίρα που αντί 

το λάστιχο βρήκε το κεφάλι νεαρού 
ρομά. Πράγματι οι ρομά είναι μια κοι-
νωνική ομάδα με υψηλή παραβατικό-
τητα και δυσκολία ένταξης που δημι-
ουργεί πολύ συχνά προβλήματα. 
Τελεία.
Η ευθύνη του κράτους και των κρατι-
κών οργάνων είναι να λύνουν τα προ-
βλήματα και όχι να δημιουργούν μεγα-
λύτερα. Ας το έχουμε υπόψιν μας!!!

Β ρήκαμε πετρέλαιο στην Κρήτη 
να φάνε και οι κότες, μας ενη-

μέρωσαν με τυμπανοκρουσίες, για να 
χαρούμε λίγο κι εμείς. Περιμένετε να 
αυξηθεί κ άλλο ο τιμάριθμος και θα 
βρούμε και στο Σαρωνικό γιούσες και 
μαργαριτάρια!!!

Δ ιαβάζω για ληστείες σε σπίτια με 
λεία τεράστια χρηματικά ποσά. 

Αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι γιατί 
κάποιος φυλάει στο σπίτι του χιλιάδες 
Ευρώ και δεν τα πηγαίνει στην τράπε-
ζα όπου θα ήταν ασφαλέστερα,
Να υποθέσω ότι κάθε βράδυ τα βγά-
ζουν και τα χαϊδεύουν για να κοιμη-
θούν γλυκά ή μήπως αποφεύγουν να 
πουν ότι είναι πλούσιοι μήπως πλακώ-
σουν φίλοι και συγγενείς για δανικά ή 
μήπως κάτι άλλο;;;
Θα με φάει η απορία!!!

Λ.Σ. (17/12/2022)

Ε ίθισται στο τελείωμα της χρονιάς να κάνουμε έναν απολογισμό καλών και 
κακών στιγμών για να κατευοδώσουμε τον απερχόμενο.

Κατέγραψα και του λόγου μου κάποια από τα σημαντικά συμβάντα και ξεκινάω 
από τα δυσάρεστα,

Ένα ακόμη οδυνηρό επεισόδιο του εν εξέλιξη Γ’.Π.Π. βιώνουμε μετά την ει-
σβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Κυριότερη επίπτωση για μας η ενίσχυση της 
Τουρκίας. Βοήθειά μας.

Σκάνδαλα επί σκανδάλων μετά την αποκάλυψη ότι ο Κυριακούλης παρακολου-
θούσε τη μισή Ελλάδα παράνομα και ανήθικα. Το χειρότερο ότι φαίνεται να μας 
αρέσουν οι εκτροπές, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις.

Η ακρίβεια τρώει  τα εισοδήματα και το καλάθι του νοικοκυριού είναι μάλλον 
μικρό για να χωρέσει τη γαλοπούλα.

Ανομβρία επί σειρά ετών και οι αγρότες μας θα ξηλώσουν τη σουλτανίνα και θα 
φυτέψουν φραγκόσυκα και γαϊδουράγκαθα.

Πληθώρα γυναικοκτονιών δείχνει εξαγρίωση των ανδρών ή εξαθλίωση των γυ-
ναικών ή το αντίστροφο ή κάτι τέτοιο τέλος πάντων.

Κλπ,κλπ,κλπ
Και κάτι για να χαρούμε και να μην πάει άκλαυτη η χρονιά
Οι κουραμπιέδες της γυναίκας μου είχαν μεγάλη επιτυχία, νοστιμότατοι.
Θα μου πείτε τι σαν νοιάζουν οι κουραμπιέδες της συμβίας μου.
Ναι δε λέω, αλλά αφενός δεν είπα ότι θα χαρούμε όλοι, από την άλλη δε βρήκα 

και τίποτα καλύτερο στην κωλοχρονιά που φεύγει.
Καλά Χριστούγεννα αδέλφια
και άλλο κακό να μη μας έβρει.
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Συμβάσεις έργων 1,5 εκ ευρώ σε δήμους της Κορινθίας 
υπέγραψε ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Π. Νίκας

Εργα συνολικού προϋπολογισμού 1.165.000 ευρώ 
αφορούν οι δύο προγραμματικές συμβάσεις μεταξύ της 
Περιφέρειας Πελοποννήσου και ισάριθμων δήμων της 
Κορινθίας, τις οποίες υπέγραψε την Τετάρτη 14 Δεκεμ-
βρίου, στην Κόρινθο, ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου 
Παναγιώτης Νίκας, ο οποίος υπέγραψε επίσης συμφω-
νητικό 327.149,20 ευρώ για παρεμβάσεις στο γήπεδο 
του Ζευγολατιού.

Συγκεκριμένα, ο Π. Νίκας υπέγραψε προγραμματική 
σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του 
Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης και του Δήμου Ξυλο-
κάστρου – Ευρωστίνης για το προϋπολογισμού 870.000 
ευρώ έργο διαμόρφωσης και ανάπλασης της περιοχής 
ανατολικά και δυτικά των εκβολών του ποταμού Σύθα, 
στο Ξυλόκαστρο.Οι προβλεπόμενες εργασίες αφορούν 
στην επισκευή δρόμων που έχουν υποστεί φθορές, στη 
διαμόρφωση των υφιστάμενων πεζοδρομίων ώστε να 
εξυπηρετούν αμεα, καθώς και στην αντικατάσταση της 
παλαιάς μεταλλικής περίφραξης περιμετρικά του χώρου 
του Πάρκου της Κυκλοφοριακής Αγωγής.

Επιπλέον, προβλέπεται η επισκευή, διαμόρφωση και 
αναβάθμιση των αθλητικών γηπέδων ανατολικά του 

ποταμού Σύθα. Από την πλευρά του δήμου υπέγραψε 
ο δήμαρχος Βλάσης Τσιώτος.Ακόμα, ο περιφερειάρχης 
υπέγραψε, με τον δήμαρχο Σικυωνίων Σπύρο Σταμα-
τόπουλο, προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περι-
φέρειας Πελοποννήσου, του Περιφερειακού Ταμείου 
Ανάπτυξης και του εν λόγω δήμου, με αντικείμενο την 
προϋπολογισμού 295.000 ευρώ επισκευή και αποκα-
τάσταση της παραλιακής γέφυρας στον ποταμό Κύριλλο 
στο Κιάτο καθώς και της κοίτης του από την παραλιακή 
γέφυρα έως την παλαιά εθνική οδό για την αντιπλημμυ-
ρική προστασία της περιοχής.

Επιπλέον, ο Π. Νίκας, παρουσία του δημάρχου Βέλου 
– Βόχα Αννίβα Παπακυριάκου υπέγραψε συμφωνητικό 
327.149,20 ευρώ για την προμήθεια και τοποθέτηση στο 
γήπεδο ποδοσφαίρου Ζευγολατιού συνθετικού χλοοτά-
πητα και μεταλλικής κερκίδας 510 θέσεων.

Της υπογραφής των συμβάσεων προηγήθηκε συ-
νεργασία του περιφερειάρχη Π. Νίκα με τους αντιπερι-
φερειάρχες Κορινθίας Αθηνά Κόρκα και Ανάπτυξης και 
Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Χάρη Βυτινιώτη, καθώς 
και τον πρόεδρο της Ενεργειακής Κοινότητας της Περι-
φέρειας Πελοποννήσου Γιώργο Οικονόμου.
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Αρχαία Κόρινθος: Στρατηγικό σχέδιο ενοποίησης 
και ανάπτυξης των αρχαιολογικών χώρων

Δήμος Κορινθίων

Τ ην ολιστική και ενιαία ανάδειξη 
και διαχείριση της Αρχαίας Κο-
ρίνθου δρομολογεί το Υπουρ-
γείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, 

με στόχο την ενίσχυση της αναγνωσι-
μότητας του οργανωμένου αρχαιολο-
γικού χώρου, τη βελτίωση της επισκε-
ψιμότητας του, αλλά και τη λειτουργική 
σύνδεση του με το τουριστικό προϊόν 
της περιοχής και την τοπική οικονομία.

Το επικαιροποιημένο στρατηγικό 
σχέδιο για την αποκατάσταση και ανά-
δειξη του πολιτιστικού αποθέματος, 
του φυσικού και του δομημένου περι-
βάλλοντος στον ευρύτερο αρχαιολογι-
κό χώρο και στον οικισμό της Αρχαίας 
Κορίνθου, παρουσιάστηκε σε ευρεία 
σύσκεψη υπό την Υπουργό Πολιτισμού 
και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη, με τη 
συμμετοχή της Διευθύντριας της Αμε-
ρικανής Σχολής Κλασικών Σπουδών 
Αθηνών (ASCS) Δρ Bonna Wescoat, 
του Διοικητικού Διευθυντή της ASCS 
Παντελή Πάνου και του Δημάρχου Κο-
ρινθίων Βασίλη Νανόπουλου.

Όπως δήλωσε η Υπουργός Πολιτι-
σμού και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη, 
«Η προστασία και η ολιστική ανάδειξη 
της Αρχαίας Κορίνθου, σημαντικής 
πόλης και κρίσιμου εμπορικού κόμβου 
του αρχαίου κόσμου, μέσα από  την 
σύγχρονη, συνεκτική θεώρηση των 
μνημείων, σε σύνδεση με το παρελθόν 
και το παρόν της πόλης, βρίσκεται στο 
επίκεντρο του στρατηγικού σχεδίου 
διαχείρισης που έχουν εκπονήσει το 
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού 
και η Αμερικανική Σχολή Κλασικών 
Σπουδών, η οποία δραστηριοποιείται 
στον αρχαιολογικό χώρο από τον 19ο 
αιώνα. Στόχος μας είναι μέσα από την 
ιεράρχηση των μνημειακών συνόλων, 
την ενοποίηση των αρχαιολογικών 
χώρων, τη σύνδεση των διάσπαρτων 
μνημείων και τη βελτίωση της προ-
σβασιμότητάς τους, να ενισχυθεί η επι-
σκεψιμότητα στον πυρήνα του αρχαι-
ολογικού χώρου, να δημιουργηθούν 
νέοι πόλοι πολιτιστικού ενδιαφέροντας 
εντός αυτού, συμβάλλοντας συνολικά 
στην αναβάθμιση της εμπειρίας του 

επισκέπτη, αλλά και της σύνδεσης του 
αρχαιολογικού χώρου με την τοπική 
κοινωνία και οικονομία. Με την τοπική 
Έφορο, τον Δήμαρχο και τη Διεύθυνση 
της Αμερικανικής Σχολής Κλασικών 
Σπουδών, καθορίσαμε τα επόμενα 
βήματα, τα χρονοδιαγράμματα των 
ενεργειών μας, ώστε στις αρχές Φε-
βρουαρίου 2023, το masterplan μαζί 
με τις μελέτες για το πωλητήριο του 
Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυ-
ξης Πολιτιστικών Πόρων (ΟΔΑΠ) και 
το Αγωνοθετείο της Νότιας Στοάς, να 
εισαχθούν στο Κεντρικό Αρχαιολογικό 
Συμβούλιο, για την κατά νόμο, γνωμο-
δότηση. Αξιοποιώντας τη διαχρονικά 
εξαιρετική συνεργασία του ΥΠΠΟΑ με 
την Αμερικανική Σχολή, αλλά και με 
τον Δήμο Κορινθίων, δημιουργούμε το 
πλαίσιο αρχών και δράσεων για την Αρ-
χαία Κόρινθο στη βάση μιας βιώσιμης 
αναπτυξιακής προσέγγισης της πολιτι-
στικής της παρακαταθήκης».

Ο Δήμαρχος Κορινθίων Βασίλης Να-
νόπουλος, δήλωσε: «Στη συνάντηση με 
την Υπουργό κ. Μενδώνη, την τοπική 
Εφορεία Αρχαιοτήτων και την Αμερι-

κανική Σχολή, είχαμε την ευκαιρία να 
συζητήσουμε διεξοδικά το στρατηγικό 
σχέδιο για την ανάπτυξη και την ενοποί-
ηση των αρχαιολογικών χώρων στην 
Αρχαία Κόρινθο. Δρομολογήθηκαν τα 
επόμενα βήματα, με σφιχτό χρονοδι-
άγραμμα, για να μπορέσουμε να ολο-
κληρώσουμε τις μελέτες σε επίπεδο 

αρμοδιότητας. Ο Δήμος έχει αναλάβει 
τη διαδικασία παραχώρησης χώρου, 
προκειμένου να μπορέσουν να υλο-
ποιηθούν αυτά τα οποία προβλέπονται 
στο ενιαίο σχέδιο επί του οποίου έχουν 
συμφωνήσει το Υπουργείο Πολιτισμού 
και Αθλητισμού και η Αμερικανική Σχο-
λή».
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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

Μελέτη για τα δίκτυα στο φράγμα Ασωπού 
προκήρυξε η κυβέρνηση

Στην προκήρυξη της μελέτης για τα αρδευτικά δί-
κτυα στο φράγμα Ασωπού, στην Κορινθία, με προϋ-
πολογισμό 5,5 εκατ. ευρώ, έχει προβεί η κυβέρνηση, 
όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων Γιώργος Γεωργαντάς, το βράδυ της 
Τετάρτης 14 Δεκεμβρίου, στην διάρκεια σύσκεψης 
στην Π.Ε. Κορινθίας για θέματα του πρωτογενή τομέα, 
με την συμμετοχή του περιφερειάρχη Πελοποννήσου 
Παναγιώτη Νίκα.

Στην ίδια σύσκεψη -στην οποία συμμετείχαν επί-
σης, μεταξύ άλλων, οι υφυπουργοί έρευνας και και-
νοτομίας Χρίστος Δήμας και χωροταξίας και αστικού 
περιβάλλοντος Νίκος Ταγαράς, ο βουλευτής Κώστας 
Κόλλιας, οι αντιπεριφερειάρχες Κορινθίας Αθηνά 
Κόρκα, Λακωνίας Νίκωνας Τζινιέρης, Ανάπτυξης 

και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Χάρης Βυτινιώτης, 
Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Τάσος Γκιολής, Πρωτο-

γενούς Τομέα Στάθης Αναστασόπουλος, καθώς και 
δήμαρχοι της  Κορινθίας- ο υπουργός γνωστοποίησε 
παράλληλα, αναφορικά με τις αποζημιώσεις για τις 
βροχοπτώσεις της 21ης Αυγούστου, ότι αναμένονται 
τα πορίσματα από τις αυτοψίες των γεωπόνων.

Μόλις εκδοθούν, συνέχισε, θα πληρωθούν άμεσα 
όσες από τις καταστροφές εντάσσονται στον Κανο-
νισμό του ΕΛΓΑ, ενώ όσον αφορά στις καταστροφές 
από καύσωνες -που δεν εντάσσονται στον εν λόγω 
Κανονισμό- δήλωσε πως διερευνώνται τρόποι προ-
κειμένου να αποζημιωθούν οι παραγωγοί.

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι το υπουργείο προτί-
θεται να παράσχει και φέτος στήριξη στους σταφιδο-
παραγωγούς, προειδοποίησε ωστόσο ότι υπάρχουν 
περιορισμοί ως προς τα προγράμματα de minimis.
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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

Σύντομα οι λύσεις για το πολυδύναμο ιατρείο 
στους Καλλιάνους 

Το πολυδύναμο ιατρείο Καλλιανών 
επισκέφθηκε η αντιπεριφερειάρχης Κο-
ρινθίας Αθηνά Κόρκα, από κοινού με τον 
υφυπουργό Ερευνας και Τεχνολογίας 
Χρίστο Δήμα και τον αντιπεριφερειάρχη  
Ανάπτυξης και Ευρωπαϊκών Προγραμ-
μάτων Χάρη Βυτινιώτη.

Στη συνάντηση που ακολούθησε με 

τους εκπροσώπους του Κέντρου Υγείας 
Κιάτου, αυτοδιοικητικούς και το ιατρικό 
προσωπικό της πιο πάνω δομής παρο-
χής πρωτοβάθμιων υπηρεσιών υγείας, 
η αντιπεριφερειάρχης ανέφερε πως το 
κτήριο ολοκληρώθηκε με χρηματοδό-
τηση από την Περιφέρεια Πελοποννή-
σου, με την ένταξη του προϋπολογισμού 

330.000 έργου στο ΠΕΠ.
Πρόσθεσε πως άμεσα θα ολοκληρω-

θεί το θέμα της ρευματοδότησης και του  
εξοπλισμού του πολυδύναμου ιατρείου 
στους Καλλιάνους.
Παρουσίες

Η αντιπεριφερειάρχης Αθ. Κόρκα πα-
ρέση, εξ άλλου, στην τελετή βράβευσης  
που διοργάνωσε η Ενωση Κορινθίων 
Συγγραφέων για τους συγγραφείς Γ. 
Κασκαρέλη, Σ. Κοκκωνάκη, Δ. Λύρα, Κ. 
Βασιλείου, τιμώντας τους για την προ-
σφορά τους στα Κορινθιακά Γράμματα.

“Η Περιφέρεια Πελοποννήσου είναι 
πάντα  αρωγός και συμπαραστάτης σε 
δράσεις πολιτισμού” σημείωσε η αντιπε-
ριφερειάρχης. Η εκδήλωση διανθίστηκε 
με παραδοσιακούς χορούς από το χο-
ρευτικό τμήμα της Ενωσης Μικρασιατών 
Νεαπόλεως Κιάτου και τους συλλόγους 
Νεφέλη και Αναγέννηση Διμηνιού.

Τέλος, η αντιπεριφερειάρχης Αθ. 
Κόρκα παρέστη στην αρχιερατική  θεία 
λειτουργία η οποία τελέστηκε την Τρίτη 
6 Δεκεμβρίου στον ναό του Αγίου Νικο-
λάου, με αφορμή την γιορτή του αγίου.

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



Σπύρος Καραβάς: Σταματήστε τη λάσπη και 
δημοπρατήστε το έργο της αγροτικής οδοποιίας! 

Καταπέλτης ο υποψήφιος δήμαρχος Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης καλεί την δημοτική αρχή Τσιώτου να πάψει τα 
παιχνιδάκια και τις καθυστερήσεις και να δημοπρατήσει τώρα το μεγάλο έργο της αγροτικής οδοποιίας

Ενός κακού μύρια έπονται, λέει μια πα-
ροιμία και αυτό αποδείχθηκε και στον δήμο 
Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης. Η επιμονή της 
δημοτικής αρχής Τσιώτου να δώσει το έργο 
των 3,6 εκατ. ευρώ με απευθείας ανάθε-
ση(!!!) προσέκρουσε όπως ήταν φυσικό στην 
νομιμότητα και η απόφαση ακυρώθηκε στο 
Ελεγκτικό Συνέδριο. Αντί όμως ο δήμαρχος 
να συμμορφωθεί με την απόφαση που προ-
ασπίζει τα συμφέροντα του δήμου, εξαντλεί 
κάθε δυνατό μέσο για να ανατρέψει την από-
φαση και να προχωρήσει στην απευθείας 
ανάθεση!

Για το θέμα τοποθετήθηκε κατά την συ-
νεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής ο 
δημοτικός σύμβουλος Ξυλοκάστρου-Ευ-
ρωστίνης και υποψήφιος δήμαρχος, Σπύρος 
Καραβάς ο οποίος τόνισε:

« Η απόφαση του ελεγκτικού συνεδρίου 
ενταφιάζει και τις τελευταίες ελπίδες σας να 
παρανομήσετε και να υλοποιήσετε ένα έργο 
προϋπολογισμού 3,6εκατ ευρώ με τον ποιο 
επαίσχυντο για την αυτοδιοίκηση τρόπο, μια 
απόφαση η οποία σας υποχρεώνει άμεσα να 
ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΕΤΕ το έργο χθες. Μια απόφα-
ση που σας ζήτησα επίσημα να μου κοινοποι-
ήσετε, μαζί με την υπόλοιπη αλληλογραφία με 
το Ελεγκτικό συνέδριο, από την Παρασκευή 
2 Δεκεμβρίου και μας την στείλατε τελικά την 
Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου, εμπαίζοντας μας 
ακόμα και στο αναφαίρετο δικαίωμα μας να 
λαμβάνουμε γνώση των τεκταινόμενων στον 
δήμο.

Οι διατυπώσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου
“8.1 Μη νομίμως η αναθέτουσα αρχή (Δή-

μος Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης) ακολούθησε 

την εξαιρετική διαδικασία της διαπραγμάτευ-
σης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης αντί του 
ανοικτού διαγωνισμού…”

“8.2 …ουδόλως αποτυπώθηκαν οι εξ’ 
αυτών (Ζορμπάς 2018 και μεταγενέστερες 
ζημιές) επικαλούμενες προκληθείσες πρό-
σθετες ζημιές στην 145/2020 μελέτη, που συ-
νιστά το αιτιολογικό θεμέλιο της ελεγχόμενης 
εργολαβίας…”

“8.3 Η επίκληση των αποφάσεων του ΓΓ 
Πολιτικής Προστασίας περί κήρυξης της πε-
ριοχής σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης και 
παρατάσεων αυτής … δεν συνιστά αφ΄εαυτή 
κατεπείγουσα ανάγκη”

“8.7 …η πολύ μικρή συμμετοχή που επιδι-
ώχτηκε, δεδομένου ότι μόλις δυο οικονομικοί 
φορείς προσκλήθηκαν στην διαπραγμάτευση 
για την ανάθεση του έργου, με απότοκο απο-
τέλεσμα τον υποτυπώδη ανταγωνισμό που 
αναπτύχθηκε μεταξύ τους και, κατά συνεκδο-
χή, το ελάχιστο ποσοστό έκπτωσης που τελικά 
επετεύχθη (5%)

…κατά την κοινή πείρα και πρακτική, η 
ανάπτυξη του μεγαλύτερου δυνατού ανταγω-
νισμού, στο πλαίσιο ανοικτού διαγωνισμού, 
αμβλύνει τις επιπτώσεις αυτές και κατατείνει 
σε μεγαλύτερα ποσοστά έκπτωσης…

…η εντοπιότητα του αναδειχθέντος μει-
οδότη επιρρωνύει το μη συμφέρον του επι-
τευχθέντος (έκπτωση μόλις 5%) οικονομικού 
αποτελέσματος της διαδικασίας.”

“8.8 …ήταν εν προκειμένω δυνατή η τήρη-
ση των προθεσμιών των ανοικτών διαδικασι-
ών, έστω και συντετμημένων, και η συνέχιση 
της διαδικασίας δημοπράτησης, προκειμένου 
να διασφαλιστεί ΕΠΑΡΚΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

και να εξυπηρετηθεί το ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΜΦΕ-
ΡΟΝ δια της ανάδειξης αναδόχου που θα 
πρόσφερε ικανό ποσοστό έκπτωσης…”

“8.9 …το δε ανατεθέν έργο καλύπτει πάγιες 
και διαρκείς ανάγκες βελτίωσης - συντήρησης 
του αγροτικού δικτύου του δήμου Ξυλοκά-
στρου-Ευρωστίνης δικαιώνουν απόλυτα τις 
απόψεις μας ως συνδυασμός και την σοβαρό-
τητα με την οποία ασκούμε αντιπολίτευση, εν 
αντιθέσει με τις δικές σας παράνομες, αριβι-
στικές και επιζήμιες εν τέλει για τον δήμο μας 
μοναχικές αποφάσεις σας.

Δημοπρατείστε λοιπόν τώρα το έργο όπως 
σας διατάσσει το Ελεγκτικό συνέδριο.

Σταματήστε τη λάσπη, μην καθυστερείτε 
άλλο και δημοπρατήστε.

Θα έπρεπε να είχατε δημοπρατήσει από τις 
αρχές του 2022 όπως το Κιάτο και η Νεμέα 
και δεν το κάνατε λόγω ανεπάρκειας.

Θα μπορούσατε να είχατε δημοπρατήσει 
από τον Ιούλιο του 2022 αλλά δεν το κάνα-
τε λόγω έπαρσης και αλαζονείας ότι “έχετε 
άκρες” και ότι όλα γίνονται σε αυτή τη χώρα, 
άρα θα δίνατε απευθείας ανάθεση 3,6εκατ 
ευρώ με έκπτωση 5%, χωρίς κανείς να σας 
σταματήσει…

Αντ’ αυτού περνάνε οι μήνες και οι αγρότες 
μας δεν βλέπουν τίποτα να γίνεται λόγω της 
εμμονής σας σε παράνομες διαδικασίες.

Η όποια προσφυγή κατά της απόφασης 
αυτής για εμάς είναι απαράδεκτη, προσβλη-
τική για την αυτοδιοίκηση και παράνομη ως 
διαδικασία.

Λάβατε την απόφαση αυτή προφανώς πριν 
την Παρασκευή 09/12/2022 που αποστείλατε 
τα θέματα της σημερινής και προφανώς κάνα-

τε και τις εν λόγω συμφωνίες με το γραφείο 
του δικηγόρου που θα αναλάβει την προσφυ-
γή. Η μεταγενέστερη της απόφασης σας για 
προσφυγή γνωμοδότηση του δικηγόρου του 
δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης που ειση-
γείται την προσφυγή δεν αναφέρει κανένα 
λόγο που να δικαιολογεί αυτή την προσφυγή 
και ο λόγος είναι απλός :

ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΚΑΝΕΝΑ ΛΟΓΟ ΝΑ ΠΡΟΣ-
ΦΥΓΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ!

Δεν υπάρχει προηγούμενο δημοτικής αρ-
χής να προσφεύγει κατά μιας απόφασης που 
προασπίζει τα συμφέροντα του δήμου και του 
δημοσίου και γλιτώνει από το δημόσιο πάνω 
από 1 εκατ ευρώ από την αναμενόμενη έκ-
πτωση του έργου.

Δεν υπάρχει κανένα συμπληρωματικό 
στοιχείο που να δικαιολογεί την προσφυγή 
πέρα από αυτά που σας ζητήθηκαν και στεί-
λατε ήδη.

Δεν μπορείτε να παίζεται με τους θεσμούς 
και δη με το Ελεγκτικό Συνέδριο, οι αποφά-
σεις του οποίου είναι τεκμηριωμένες, νομικά 
πλήρεις και δεσμευτικές για την διοίκηση.

Δεν έχετε δικαίωμα να σπαταλήσετε ούτε 
ένα ευρώ από τα δημοτικά ταμεία για να συ-
νεχίσετε να καθυστερείτε και να παρανομείτε, 
στοιχειοθετώντας πιθανώς όλες αυτές η μη 
νόμιμες διαδικασίες παράβαση του καθήκο-
ντος που σας ανέθεσε ο δημότης Ξυλοκά-
στρου – Ευρωστίνης.

ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ ΚΑΙ 
ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΟΛΟΙ ΘΕΛΟΥΜΕ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΓΙ-
ΝΕΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΜΕΣΑ. ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΤΕ ΤΟ 
ΤΩΡΑ», κατέληξε.

ΔΕΥΤΕΡΑ  1 9  Δ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022

11ΠΟΛΙΤΏΝ
Γνώμη Αυτοδιοίκηση-Δήμοι
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Καλά Χριστούγεννα! 
Με υγεία και χαρά το 2023!

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΟΧΑΣ

Η πρόεδρος Μαρία Καλλίρη, 
το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
και οι εργαζόµενοι στις δοµές
του Ν.Π.∆.∆. «Ανέλιξη»
δήµου Βέλου-Βόχας

Καλές Γιορτές
µε υγεία και αγάπη!

Το 2023 να είναι µια χρονιά
υγείας, ειρήνης, δηµιουργίας

µέσα σε µια κοινωνία πιο ανθρώπινη,
πιο αλληλέγγυα και πιο αληθινή!

Στρατολάτες
Κώστας Παππής, Αθήνα 2022, Εκδόσεις Βασδέκη

Το βιβλίο «Στρατολάτες» που μόλις κυκλοφόρησε είναι μια 
εξιστόρηση αληθινών γεγονότων διανθισμένη με στοιχεία μυ-
θοπλασίας. Αφορούν τη ζωή μιας οικογένειας τσοπάνων στο 

μακρινό παρελθόν, όταν 
κατέβαιναν κάθε χρό-
νο στο τέλος του φθινό-
πωρου τις πλαγιές της 
Ζήριας προς τα πεδινά 
βοσκοτόπια για ν’ αντιμε-
τωπίσουν τις δυσκολίες 
του χειμώνα στο βουνό.   

Οδοιπόροι για τέσσερα 
μερόνυχτα, όσο διαρκού-
σε το ταξίδι, σε συνθή-
κες αντίξοες και πορεία 
δύσκολη, με σχεδόν όλο 
το νοικοκυριό φορτωμέ-
νο σε ζώα, βιάζονταν να 
φτάσουν στο ορισμένο 
στανοτόπι πριν πλακώσει 

ο χειμώνας. 
Δυο φίλοι στο γέρμα της ζωής τους αποφασίζουν ν’ ακο-

λουθήσουν τα χνάρια της οικογένειας σ’ ένα απ’ τα παλιά της 
ταξίδια με απόσταση επτά δεκαετιών. Προηγουμένως ο ένας 
απ’ αυτούς, μέλος της οικογένειας, μικρό παιδί τότε, αφηγείται 
στον άλλο όσα θυμάται από εκείνο το οδοιπορικό. Αργότερα θ’ 
αφηγηθεί γεγονότα από τη μετέπειτα ζωή του σαν μετανάστης 
στην Αυστραλία. 

Και το ταξίδι ξεκινάει. Στη διάρκειά του οι δυο φίλοι μιλούν 
για τους τόπους απ’ όπου περνούν και για την ιστορία, τη μυθο-
λογία και τα μνημεία που συναντούν. Η αφήγηση στέκεται στο 
βίο των τσοπάνων, σε πρόσωπα, αντικείμενα, τρόπους κτηνο-
τροφικής παραγωγής, στην καθημερινότητα, τα ήθη και τις συ-
νήθειες της ποιμενικής ζωής, για όσα έφυγαν χωρίς επιστροφή. 
Η εξιστόρηση ολοκληρώνεται με την αφήγηση του δραματικού 
τέλους του παλιού ταξιδιού.

Το βιβλίο διατίθεται στα κεντρικά βιβλιοπωλεία της Αθήνας. 
Στο Κιάτο διατίθεται σε όλα τα βιβλιοπωλεία, μαζί με τα 

άλλα βιβλία του συγγραφέα.
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ΚΩΣΤΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
Πρόεδρος ∆ηµοτικού Συµβουλίου

δήµου Βέλου – Βόχας

Οι µέρες 
των Χριστουγέννων 

να σας χαρίσουν υγεία, αγάπη, 
ελπίδα & η νέα χρονιά

να εκπληρώσει
όλες τις ευχές σας!

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΡΑΠΤΗΣ
Αντιδήµαρχος Υποδοµών

δήµου Βέλου – Βόχας

Ειλικρινείς και ολόθερµες Ειλικρινείς και ολόθερµες 
ευχές για Καλές γιορτέςευχές για Καλές γιορτές

και έναν καινούριο χρόνο και έναν καινούριο χρόνο 
γεµάτο µε χαρές, γεµάτο µε χαρές, 

ευτυχία και υγεία!ευτυχία και υγεία!
Χρόνια Πολλά!Χρόνια Πολλά!

ΜΙΧΑΛΗΣ Σ∆ΡΑΛΗΣ
Αντιδήµαρχος Οικονοµικών Υπηρεσιών

δήµου Βέλου-Βόχας

Χρόνια πολλά, 
Καλές γιορτές

 µε υγεία και την ευχή
το 2023

να εκπληρώσει
τα όνειρα όλων!

ΓΙΩΡΓΟΣ ∆ΑΛΗΒΙΓΚΑΣ
Πρόεδρος Λιµενικού Ταµείου Βόχας

Καλά Χριστούγεννα
µε υγεία και χαρά!
Ας φέρει το 2023

για τον καθένα µας
ό,τι καλύτερο!

ΝΙΚΟΣ ΡΟΖΟΣ
Αντιδήµαρχος Πολιτισµού

δήµου Βέλου-Βόχας

Σας εύχοµαι 
καλές γιορτές γεµάτες υγεία

και µια ευτυχισµένη 
νέα χρονιά!

Χρόνια πολλά!

∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
Αντιδήµαρχος Καθαριότητας 

δήµου Βέλου-Βόχας

Σαν το φωτεινό άστρο 
των Χριστουγέννων, 

ας µας οδηγήσει η νέα χρονιά 
σε µια ζωή µε αγάπη, 

ζεστασιά, υγεία 
και ευτυχία!

Καλές γιορτές!

Χρόνια Πολλά & ΕυτυχισμένοςΧρόνια Πολλά & Ευτυχισμένος
ο καινούργιος Χρόνος!ο καινούργιος Χρόνος!

Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου, Διοικητικού Συμβουλίου, 

σας εύχονται η αγάπη και σας εύχονται η αγάπη και 
η χαρά να φωλιάσει στις η χαρά να φωλιάσει στις 

καρδιές σας και να τις ζεστάνει, καρδιές σας και να τις ζεστάνει, 
προσθέτοντας μια νότα ευτυχίας προσθέτοντας μια νότα ευτυχίας 

στη δύσκολη καθημερινότητα στη δύσκολη καθημερινότητα 
αυτής της εποχής.αυτής της εποχής.
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Καμία λύση στα προβλήματα των αγροτών 
της Κορινθίας μετά την επίσκεψη Γεωργαντά

Γράφει ο
ΦΑΝΗΣ ΚΟΥΡΕΜΠΕΣ*

Με αγωνία περιμέναμε 
την επίσκεψη και τις δε-
σμεύσεις του υπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης & 
Τροφίμων κατά την επίσκε-
ψη του στην Κορινθία.

Εξαγγελίες και δεσμεύ-
σεις που για τον αγροτικό 
κόσμο και την αγροτική 

παραγωγή που το 2022 έζησε την χειρότερη χρονιά 
των τελευταίων δεκαετιών.

Ανομβρία, εξάντληση του υδροφόρου ορίζοντα, κόστος 
παραγωγής, ασφαλιστικά καλυπτόμενες και μη ζημιές, 
μηδενική σχεδόν εμπορία του κύριου εξαγωγικού προϊό-
ντος, του επιτραπέζιου σταφυλιού ήταν τα κύρια προβλή-

ματα του αγροτικού κόσμου της Κορινθίας.
Οι εξαγγελίες του υπουργού, δεν ακούμπησαν στο 

ελάχιστο τα παραπάνω προβλήματα και ως εκ τού-
του δεν πρόσφεραν καμία λύση. Οι δεσμεύσεις ήταν, 
απλά ανύπαρκτες.

Για να τα πάρουμε όμως ένα ένα τα προβλήματα:
– Η λύση στο πρόβλημα της ανομβρίας και της έλ-

λειψης νερού στην βορειοανατολική κυρίως Κορινθία 
θα λυνόταν σε μεγάλο βαθμό από το φράγμα του Ασω-
πού. Έργο που μετά από δεκαετίες, ξεκίνησε επί ΣΥΡΙΖΑ, 
με εκτιμώμενο χρόνο παράδοσης το τέλος του 2021. Ένα 
χρόνο μετά, το έργο βρίσκεται στο 60 – 70% της υλοποί-
ησης και συνεχίζεται με ρυθμούς χελώνας γιατί, όπως 
μαθαίνουμε η εταιρεία ζητάει συμπληρωματική χρη-
ματοδότηση (η οποία προβλέπεται) λόγω αύξησης κό-
στους. Είναι αρμοδιότητα του ΥΠΑΑΤ, το οποίο καθυστερεί 
χαρακτηριστικά.

Αντί, λοιπόν, ο κος Γεωργαντάς να τοποθετηθεί 

Αγροτικά

επί της ουσίας, εξήγγειλε τη χρηματοδότηση 
της μελέτης του δικτύου διανομής, η οποία 
από 3 εκατ.€ το 2019 πήγε στα 5,6 εκ. € το 
2022. Να θυμίσουμε στον κο υπουργό ότι στα 
συρτάρια του ελληνικού δημοσίου υπάρχει πλη-
θώρα, πληρωμένων με δημόσιο χρήμα μελετών, 
οι οποίες δεν μεταφράστηκαν ποτέ σε έργα.

-Για το κόστος παραγωγής δεν ακούσαμε 
καμία ουσιαστική παρέμβαση, παρά μόνο 
επιδοματικού – προεκλογικού τύπου, φιλο-
δωρήματα. Για την κυβέρνηση της ΝΔ, ισχύει η 
ρήση ¨δωσ’ αυτοίς, σήμερον¨ και μετά τις εκλο-
γές ας κόψουν το λαιμό τους. Κανένα σχέδιο, 
καμία συντονισμένη προσπάθεια για ελέγχους. Ο 
γεωργός και ο κτηνοτρόφος πουλάει σε τι-
μές πείνας ενώ ο καταναλωτής αδυνατεί να 
πληρώσει το προϊόν γιατί φτάνει σε αυτόν σε 
υπερβολικά υψηλή τιμή.

–Για τις ζημιές από τα καιρικά φαινόμενα, 
μίλησε μόνο για τις βροχοπτώσεις. Δεν μας 
είπε όμως, πόσες υπολογίζονται από τον ΕΛΓΑ 
οι ζημιές αυτές σε όλη τη χώρα, πόσα χρήματα 
εκτιμάται ότι θα έχει για το 2022 το ταμείο του 
ΕΛΓΑ και από πού θα βρεθούν τα χρήματα που 
λείπουν; Επίσης δεν έχει απαντήσει σε κοι-
νοβουλευτική ερώτηση του βουλευτή κου Γ. 
Ψυχογιού, τι γίνεται με την πληρωμή ζημιών 
του 2021, η οποία είχε ανακοινωθεί για τέ-
λος Σεπτέμβρη, ματαιώθηκε και δεν έχει γί-
νει ακόμα.

Για τις μη καλυπτόμενες από τον ΕΛΓΑ 
ζημιές, όπως αυτές από την ανομβρία, τι θα 
γίνει κε υπουργέ; Θα ενεργοποιήσετε το Ταμείο 
Αρωγής ή θα «ποιείτε την νήσσαν»; Εκτός εάν, 
για εσάς οι αποζημιώσεις αρχίζουν και τελειώ-
νουν σε προκαταβολές σε νομούς που επιλέγετε 
με κομματικά κριτήρια.

-Στην ευθύνη του ΥΠΑΑΤ είναι τα προ-
γράμματα προώθησης των εξαγωγών και το 
πρόγραμμα αναδιάρθρωσης καλλιεργειών, 
το οποίο χωλαίνει χαρακτηριστικά. Είναι δύο 
προγράμματα που μπορούν να δώσουν ώθηση 
στην εμπορία των κορινθιακών προϊόντων. Δεν 
τα έχει μάθει ακόμα ο κος υπουργός ή δεν 
τον ενδιαφέρει; Άλλωστε οι εκλογές θα γίνουν 

ΣΥΝΕΧ. ΣΤΗ ΣΕΛ. 16



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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Xρόνια Πολλά
Καλά Χριστούγεννα

Ευτυχισμένο και 
δημιουργικό το νέο έτος!

ΚΙΑΤΟ

πριν την επόμενη εμπορική περίοδο.
Όμως, πρέπει να είναι γενναίος άνθρωπος.
Αναφέρθηκε στη σταφίδα, την οποία οι πολιτικές 

του προκατόχου του την διέλυσαν για να στηρί-
ξει τους ιδιώτες εμπόρους και επί δική τους θητείας 
έδωσε φιλοδωρήματα στους σταφιδοπαραγωγούς και 
επιβράβευσε τους σταφιδεμπόρους για να μπορούν να 
αγοράζουν το προϊόν κάτω του κόστους.

Και βέβαια, δεν έγινε καμία παρουσία των όρων 
της νέας ΚΑΠ και των προϋποθέσεων για να συ-
νεχίσουν να παίρνουν οι αγρότες τις επιδοτήσεις, 
αλλά και να είναι δικαιούχοι των επενδυτικών προ-
γραμμάτων του ΠΑΑ.

Δυστυχώς για τον αγροτικό κόσμο της Κορινθίας ο 
οποίος εγκαταλείπει την καλλιέργεια του, λόγω κυ-
ρίως της έλλειψης αρδευτικού νερού και υψηλού κό-
στους παραγωγής, ο κος υπουργός δεν έδωσε καμία 
λύση. Ήταν μια επικοινωνιακού τύπου επίσκεψη με 
το βλέμμα στις εκλογές, χωρίς καμία ουσία. Όπως δεν 
απαντάει, ουσιαστικά στις ερωτήσεις του βουλευτή του 
ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, του νομού, έτσι και κατά την επίσκεψη αρ-
κέστηκε σε μια, χωρίς ουσία, πολυλογία.

Και να πει κανείς ότι δεν έχουν κατατεθεί μια σειρά 
προτάσεων, όχι μόνο, για την στήριξη των αγροτών 
αλλά και για την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα και 
την οικονομία του νερού.

Άμεση χρηματοδότηση για περάτωση του φράγματος 
του Ασωπού.

Να δοθεί άμεση λύση ώστε να αρδευτούν οι περιοχές 
που έχουν 3 χρόνια να αρδευτούν.

Να χρηματοδοτηθεί το έργο ‘γέφυρα’, ώστε να συν-
δεθεί το φράγμα με το παλαιό δίκτυο του ΑΟΣΑΚ, μέχρι 
να ολοκληρωθεί το κλειστό δίκτυο διανομής.

Να αξιοποιηθούν τα νερά από τους βιολογικούς κα-
θαρισμούς Κορίνθου και Κιάτου.

Άμεση ενεργοποίηση του ταμείου Αρωγής για να 
αποζημιωθούν οι ζημιές από την ξηρασία.

Άμεση καταβολή deminimis για τα χαμένα εισοδήμα-
τα από τις επιπτώσεις της κακής εμπορίας και του κό-
στους παραγωγής.

Να ενημερωθούν οι παραγωγοί για τις επιπτώσεις της 
νέας ΚΑΠ και να ετοιμαστούν οι υπηρεσίες του υπουρ-
γείου για την εφαρμογής της η οποία ξεκινάει 1/1/2023.

Να λειτουργήσει το κράτος σαν αγοραστής ύστατης 

καταφυγής για να στηριχτεί η σταφίδα.
Να ξανασχεδιαστεί το Ταμείο Ανάκαμψης με πε-

ρισσότερους πόρους για τη γεωργία. Να στηριχτεί το 
πρόγραμμα της αναδιάρθρωσης και να υλοποιηθούν 
το 2023 προγράμματα προώθησης των κορινθιακών 
προϊόντων.

Άμεσα μέτρα για την μείωση του κόστους παραγωγής 
με κατάργηση του ΕΦΚ στα καύσιμα, με κατάργηση της 
ρήτρας αναπροσαρμογής στο ρεύμα, με επανασύσταση 
ενιαίου φορέα ελέγχων της αγοράς και των ελληνοποι-
ήσεων.

Στόχος των προτάσεων που κατατίθενται είναι να 
μην εγκαταλειφθεί η καλλιέργεια ούτε ενός αγρο-
τεμαχίου, να μην χαθεί κανένα παραγωγικό ζώο 
και να μην κλείσει καμία αγροτική εκμετάλλευση.

Ο πρωτογενής τομέας και η ελληνική ύπαιθρος είναι 
βασικοί πυλώνες της χώρας και της οικονομίας και πρέ-
πει όχι μόνο να στηριχθούν αλλά και να αναπτυχθούν.

* Ο κ. Φάνης Κουρεμπές είναι Γεωπόνος – 
βιοκαλλιεργητής και Συντονιστής τμήματος αγροτικής 

πολιτικής ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ’
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Γνώμη Δήμος Βέλου-Βοχας

Βασίλης Τρωγάδης: Και επίσημα υποψήφιος 
δήμαρχος Βέλου-Βόχας

Την υποψηφιότητα του για τον δημαρχιακό θώκο 
του δήμου Βέλου-Βόχας ανακοίνωσε σήμερα Σάβ-
βατο 17 Δεκεμβρίου 2022 ο πρώην αντιδήμαρχος οι-
κονομικών υπηρεσιών και πρόεδρος του Δημοτικού 
Συμβουλίου Βέλου-Βόχας, Βασίλης Τρωγάδης. Ο κ. 
Τρωγάδης που είναι ο πέμπτος υποψήφιος δήμαρ-
χος για τον δήμο Βέλου-Βόχας στο σύντομο μήνυμά 
του επιχείρησε την σκιαγράφηση των συγκριτικών 
πλεονεκτημάτων και των αναγκών του δήμου, αλλά 
και μια λιτή αναφορά στην μέχρι τώρα θητεία του για 
11 συναπτά έτη σε νευραλγικά πόστα στην δημο-
τική αρχή του Αννίβα Παπακυριάκου. 

Τις επόμενες μέρες περιμένουμε ότι ο κ. Τρωγάδης 
θα γίνει περισσότερο αναλυτικός, ενώ αναμένουμε με 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον την συνέντευξή του στην Τζέ-
νη Σουκαρά και στο ραδιόφωνο Τζαστ Radio 9,64, 
την Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου, στις 11:00 το πρωί. 

Σε κάθε περίπτωση η ανακοίνωσή του διευρύνει 
τον κύκλο των υποψηφίων στον δήμο Βέλου-Βόχας 
πέρα από τα όρια του εφικτού, όπως έχουμε ανα-
λύσει σε άρθρο μας σχετικά με τις δυνατότητες 
σχηματισμού ψηφοδελτίων, γεγονός που οπωσδή-
ποτε σημαίνει ότι θα πραγματοποιηθούν ζυμώσεις και 
διεργασίες για τον σχηματισμό συνεργατικών σχημά-
των.

Έτσι οι εξελίξεις που επίκεινται, αναμένονται με με-
γάλο ενδιαφέρον!

Αναλυτικά το κείμενο ανακοίνωσης της υποψηφιό-
τητας:

«Καλημέρα σε όλες και σε όλους σας.
Σε λιγότερο από έναν χρόνο, θα πραγματοποιηθούν οι 

επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές στον Δήμο μας.
Σε έναν Δήμο όμορφο, με ανθρώπους επιτυχημέ-

νους και εξαίρετους σε κάθε ένα από όλα τα χωριά του.
Σε έναν Δήμο με επιτυχημένους επιχειρηματίες και 

ελεύθερους επαγγελματίες.
Σε έναν Δήμο αγροτικό, με καλλιεργητές που αξίζουν 

τον σεβασμό όλων μας. Σε έναν Δήμο όμως και τουρι-
στικό, με τεράστιες προοπτικές ανάπτυξης.

Η εμπειρία μου όλα αυτά τα χρόνια, ως αντιδήμαρχος 
οικονομικών υπηρεσιών με δίδαξε πως δεν κατέχω το 
μονοπώλιο της αλήθειας.

Με δίδαξε πως ο Δήμος, σύμφωνα με την αρχαιο-
ελληνική σημασία του όρου, είναι οι δημότες του και 
κανείς αιρετός δεν είναι «υπεράνω» των αναγκών τους.

Αισθάνομαι λοιπόν την ανάγκη να αναλάβω πλήρως το 
κομμάτι των ευθυνών που μου αναλογούν για τα λάθη και 
τις παραλείψεις της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής, της 

οποίας υπήρξα και εγώ μέλος.
Έχω μάθει όμως από τη δουλειά μου ως μαθηματικός 

ότι το ζητούμενο είναι να διορθώνουμε τα λάθη και να 
προσπαθούμε να βρούμε τις αποτελεσματικότερες λύ-
σεις.

Για να συνδιαμορφώσουμε το μέλλον του Δήμου μας. 
Για έναν Δήμο, χωρίς «θα», και ατέρμονες υποσχέσεις. 
Για έναν Δήμο χωρίς στείρες αντιπαραθέσεις.

Για έναν Δήμο που θα μπορεί να βρίσκει αποτελεσμα-
τικότερους τρόπους επίλυσης των ζητημάτων που τον 
απασχολούν: Της καθαριότητας, της λειψυδρίας, των 
έργων υποδομής.

Για έναν Δήμο που θα μπορεί με σοβαρές προτάσεις, 
να στηρίζει την επιχειρηματικότητα και τον τουρισμό.

Για όλα λοιπόν τα παραπάνω, σας καλώ, από το ρόλο 
του υποψήφιου δημάρχου για τον Δήμο Βέλου Βόχας, 
να δείξουμε πως ναι, Μπορούμε Καλύτερα!».

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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Εκδήλωση της Ο.Μ Συριζα Βέλου-Βόχας 
στο Βοχαϊκό για το Μέλλον της Γεωργίας

Τα τελευταία τρία χρόνια η ελληνική 
γεωργία βιώνει μια πρωτοφανή απαξί-
ωση. Ειδικότερα, στην Κορινθία οι κυ-
βερνητικές τακτικές και πολιτικές έχουν 
φέρει τους αγρότες σε απελπισία και 
αδιέξοδο. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει κάνει επα-
νειλημμένα παρεμβάσεις και σε κεντρι-
κό και σε τοπικό επίπεδο επιχειρώντας 
να δώσει απαντήσεις στους αγρότες 
που δοκιμάζονται σκληρά. 

Σ’ αυτό το πλαίσιο την Κυριακή το 
βράδυ στο Βοχαϊκό έγινε εκτεταμένη 
συζήτηση για το πού πάει η Ελληνι-
κή Γεωργία; Ποια είναι τα προβλήματα 
και οι προοπτικές της. Παρόντες τόσο 
ο βουλευτής Κορινθίας Γιώργος Ψυ-
χογιός, όσο και οι δύο πρώην γενικοί 
γραμματείς της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ 
Χαράλαμπος Κασίμης (Υπουργείο Αγρο-
τικής ανάπτυξης) και Γιώργος Δέδες 
(υπουργείο Υποδομών). Το παρών έδω-
σε και ο υπεύθυνος αγροτικού τομέα 
της ΝΕ Κορινθίας Παναγιώτης Ρογκά-
κης ο οποίος τοποθετήθηκε για την ζο-
φερή πραγματικότητα που βιώνουν οι 
αγρότες αυτήν την εποχή. 

Στις τοποθετήσεις τους τόσο ο βου-
λευτής όσο και οι υπόλοιποι ομιλητές 
ανέλυσαν διεξοδικά τις θέσεις και τις 
προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική 
Συμμαχία για την αντιμετώπιση των 
σοβαρών αγροτικών θεμάτων που τα-
λανίζουν τους αγρότες της Κορινθίας. 
Ενημέρωσαν για τις παρεμβάσεις που 
έχουν γίνει στην Βουλή, για τις αποζη-
μιώσεις, την κάλυψη ζημιών από τον 
ΕΛΓΑ, την προστασία του αγροτικού 
εισοδήματος, αλλά και για τις προτάσεις 
που υπάρχουν για τις αναδιαρθρώσεις 
καλλιεργειών, τα αρδευτικά προβλήμα-
τα και εν γένει το μέλλον των αγροτικών 
καλλιεργειών στην Κορινθία.  

Ειδικότερα για το φράγμα του Ασωπού 
έγινε εκτεταμένη συζήτηση για τα προ-
βλήματα που αντιμετωπίζει το έργο, την 
κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει και 
αναπτύχθηκαν με σαφήνεια ποιες είναι 

οι λύσεις από το αδιέξοδο το οποίο έχει 
δημιουργηθεί εξαιτίας της αδιαφορίας 
της κυβέρνησης της ΝΔ για ένα έργο κε-
φαλαιώδους σημασίας για την επιβίωση 
των αγροτών της πεδινής Κορινθίας.

Επίσης, διεξοδικά συζητήθηκε η ανα-
γκαιότητα να εκσυγχρονιστεί ο ΑΟΣΑΚ 
και να δημιουργηθεί επιτέλους ένας ενι-
αίος φορέας διαχείρισης υδάτων στην 
Κορινθία. Απαντώντας οι ομιλητές στις 
αγωνιώδεις ερωτήσεις των παριστάμε-
νων αγροτών για πώς μπορεί να αντι-
μετωπιστεί το ζήτημα του νερού για την 
επόμενη καλλιεργητική περίοδο, ανα-
φέρθηκαν σε λύσεις που είναι χαμηλού 
κόστους και μπορούν να φέρουν άμεσα 
αποτελέσματα (φράγματα ανάσχεσης 
στα ρέματα της περιοχής, λιμνοδεξαμε-
νές κλπ). 

Η συζήτηση ολοκληρώθηκε με την 
κοινή διαπίστωση όλων των παρευρι-
σκόμενων ότι τα πολλά προβλήματα 
της γεωργίας δεν μπορεί να τα αντιμε-
τωπίσει η κυβέρνηση της ΝΔ η οποία 
περιπαίζει διαρκώς τους αγρότες, παρά 
χρειάζεται αλλαγή και ανατροπή της δε-
ξιάς, ώστε να υπάρξει Δικαιοσύνη Πα-
ντού και στον αγροτικό τομέα.

*Φωτογραφικό υλικό από Τζένη Σουκα-
ρά και Korinthostv.

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
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Δεκέμβριος 1821: Η παραγγελία του Κολοκοτρώνη 
από την Κόρινθο για το μακρύ σώβρακο!

Τ
ον Δεκέμβριο του 1821 
οι Έλληνες συναθροίζο-
νται στο Κάστρο της Κο-
ρίνθου. Η κατάληψη του 
«οφθαλμού της Πελοπον-

νήσου» είναι η πρώτη προτεραιότητά 
τους. Το κάστρο που ελέγχει το πέρα-
σμα από και προς το Μοριά, δεν μπορεί 
να παραμένει στα χέρια των Τούρκων. 

Έχει προηγηθεί η πρώτη, αποτυχη-
μένη, απόπειρα πολιορκίας του κά-
στρου τον Απρίλιο του 1821, η οποία 
έληξε άδοξα, με την επιδρομή του Κε-
χαγιάμπεη που έκαψε τα χωριά της 
Βόχας και έφτασε μπροστά στο κάστρο 
δημιουργώντας πανικό στους Έλληνες 
που το πολιορκούσαν. 

Ο Κεχαγιάμπεης που ερχόταν από 
δυτικά, πέρασε ατουφέκιστος τη Βο-
στίτσα κι έφτασε στα χωριά της Βό-
χας, όπου έκαψε τα σπίτια και τους 
λιγοστούς γέροντες και γυναικόπαιδα 
που βρήκε τους πήρε σκλάβους. 

Διασώζεται μάλιστα το περιστατικό 
έξω από το Τρανό Ζευγολατιό όταν οι 
Τουρκαλβανοί έπιασαν αιχμάλωτο τον 
γέρο Αναγνώστη Πιτσούνη, πατέρα 
του θρυλικού οπλαρχηγού Θανάση 
Παπα-Πιτσούνη. Ο γέρο-Αναγνώστης 
αντιστάθηκε σθεναρά και χτύπησε με 
τη χατζάρα του τον Τούρκο ντελή στο 
κεφάλι. Οι υπόλοιποι Τούρκοι έξαλλοι 
του επιτέθηκαν και του πήραν το κε-
φάλι και το πήγαν στον Κεχαγιάμπεη, ο 
οποίος τους είπε: Δεν μου τον φέρνατε 
ζωντανό; 

Έτσι λοιπόν ο Κεχαγιάμπεης στις 22 
Απριλίου στρατοπέδευσε στο Λέχαιο 
και ανάγκασε τους Έλληνες να λύσουν 
την πολιορκία του Κάστρου, πριν συ-
νεχίζει την πορεία του προς τα νότια, 
Ναύπλιο και Τριπολιτσά.

Οι Έλληνες επανήλθαν και σιγά-σιγά 

ξανάστησαν την πολιορκία. Μήνες 
αργότερα, όπως ήδη είπαμε, τον Δε-
κέμβριο του 1821 πίεζαν ασφυκτικά για 
ακόμη μια φορά το Κάστρο του Ακρο-
κορίνθου. Μεταξύ των πολιορκητών 
ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, ο οποί-
ος στις 13 Δεκεμβρίου 1821 γράφει 
στον Κωνσταντίνο Αλεξανδρόπουλο, 
τον οποίον είχε αφήσει «στο πόδι» του, 
ως επίτροπό του στην Πελοποννησι-
ακή Βουλή και επιμελητή του στρα-
τεύματος, όταν έφυγε για την Κόρινθο:

«Έλαβον το αδελφικό σου (ενν. γράμ-
μα), αλλ’ εις την γραφήν σου δε μοι ση-
μειοίς τίποτε δια να εννοήσω τι κάμνεις 
αυτού, και πώς πηγαίνεις μετά των 

βουλευτών και βουληφόρων, μ’όλον 
όπου είμαι τόσας ημέρας εδώ, διό φα-
νερωσόν μοι και εξηγήσου λεπτομερώς 
εις ησυχίαν και κυβέρνησίν μου». 

Από τις πρώτες αράδες του γράμ-
ματος καταλαβαίνουμε ότι ο Κολοκο-
τρώνης περιμένει από τον Αλεξαν-
δρόπουλο, που βρίσκεται στο Άργος, 
ενημέρωση σχετικά με ό,τι γίνεται 
στην Βουλή κυρίως την οποία όπως 
φαίνεται προς το παρόν, δεν έχει. Αφή-
νοντας όμως τα πολιτικά ζητήματα το 
γράμμα του «Γέρου του Μοριά» υπει-
σέρχεται σε πιο πρακτικά θέματα:

«Να προσπαθήσεις να μου εύρεις 
μερικόν πανί, και να το δώσεις εις το 

σπίτι του Γιάννου (εννοεί του γιου του) 
να μου κάμουν ένα σώβρακον, το 
οποίον να γίνει ολίγον μακρύ, μάλιστα 
τα καλαμόποδα να γίνουν έως κάτω 
και με κάθε τρόπον να μου το εξαποστεί-
λης, ότι δεν έχω διόλου και το προσμέ-
νω άφευκτα»!

Ο Κολοκοτρώνης, ο αρχιστράτηγος, 
ο αρχηγός όλων των Πελοποννησια-
κών στρατευμάτων, ο φόβος και τρό-
μος των Τούρκων, δεν έχει δεύτερο 
σώβρακο, όπως εμφανώς προκύπτει 
από τα γραφόμενά του. Όπως χαρα-
κτηριστικά σημειώνει στα σχόλιά του 
επί της επιστολής αυτής ο Φωτάκος: 
«Ενώ ήταν σ’αυτή την κατάσταση ο με-
γάλος εκείνος στρατηγός της Ελλάδας, 
ουδόλως εδυσαρεστείτο, ούτε εταράτ-
τετο αλλ’ εφρόντιζε με όλους του συ-
στρατιώτας του να ελευθερώση την 
πατρίδα»!

Ο Κολοκοτρώνης κλείνοντας την 
επιστολή του στον Αλεξανδρόπουλο 
τον ενημερώνει ότι περίμεναν εκείνη 
την ημέρα τον Γιατράκο με τον Κι-
αμήλ Μπεη να φτάσουν την Κόρινθο, 
ενώ δεν παραλείπει να παρακαλέσει 
τον επίτροπό του να επισκέπτεται κα-
θημερινά με το γιατρό τους άρρω-
στους στρατιώτες και «να μοι γρά-
φης περί πάντων, στέλλοντάς μου με 
πρώτον το σώβρακον» επισημαίνο-
ντας για άλλη μία φορά πόσο απαραί-
τητο και σημαντικό ήταν γι’αυτόν το 
εσώρουχο που ανέμενε!

Έρευνα-κείμενα-επιμέλεια: Γιώτα 
Χρ. Αθανασούλη

Πηγές: 
• Φώτιου Χρυσανθόπουλου, Απο-

μνημονεύματα
• Γενναίου Κολοκοτρώνη, Επιστο-

λές και Έγγραφα

Ο Γέρος του Μοριά βρίσκεται στην πολιορκία του Ακροκορίνθου και γράφει στον επίτροπό 
του στο Άργος παραγγέλνοντάς του να βρει λίγο πανί και να του κάμει ένα σώβρακο!
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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 • 



ΤΙΜΗΤΙΚΗ

ΤΡΙΤΗ 27 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022

ΕΚΔΗΛΩΣΗ
ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΕΠΑΙΝΟΥ ΣΤΟΥΣ

ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-2022

Μαζί με τον έπαινο θα δοθεί
και αναμνηστικό δώρο

σε όλους τους επιτυχόντες

ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΔΗΜΟΣ
ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ

ΝΠΔΔ “ΑΝΕΛΙΞΗ”
ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ

Την εκδήλωση θα πλαισιώσουν µε µουσική και τραγούδια

ο ΑΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ µε το συγκρότηµά του 
και η ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ



ΔΕΥΤΕΡΑ  19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 ΠΟΛΙΤΏΝ
Γνώμη22

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΜΑΡΜΑΡΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ
ΘΑΝΑΣΕΝΑΡΗΣ

Μουσών 14,
Βέλο Κορινθίας

Mάρµαρα • γρανίτες
φυσικά πετρώµατα

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

Βιβλίο

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΤΖΗ
ΤΟ ΠΑΝΔΟΧΕΙΟ
Η ζωή στην ελληνόφωνη Καλαβρία 
εκδ. ΜΙΝΩΑΣ
Κατηγορία: Ελληνική λογοτεχνία
ISBN: 9786180217797
Σελίδες: 612
Έτος Έκδοσης: 2021

Λίγα λόγια για το βιβλίο
Αθήνα, 1941. Ο δικηγόρος Αριστείδης 
Ιωακειμίδης και ο αδελφός του Ανδρέας 
τάσσονται με δουλική προθυμία στο πλευρό 
των Γερμανών κατακτητών. Στον αντίποδα, 
ο μικρότερος αδελφός τους, Φωκάς, και 
τρεις γυναίκες της οικογένειας αντιστέκο-
νται δρώντας με απόλυτη μυστικότητα. Η 
οικογενειακή ισορροπία διαταράσσεται από 
εχθρότητες, πάθη και ασίγαστους έρωτες.
Ορεινή Μπόβα, Καλαβρία, 1946. Η κόρη 
του Αριστείδη Ιωακειμίδη, Αντονέλλα, θέ-
λοντας να ξεφύγει από το βάρος που νιώθει 
για τη στάση του πατέρα της, εγκαταλείπει 
οριστικά την Ελλάδα ακολουθώντας τον 
σύζυγό της Αναστάζιο Αντριότι στην πατρί-
δα του, την Κάτω Ιταλία.
Η ελληνόφωνη Καλαβρία την καλοδέχε-
ται. Η νεαρή κοπέλα γοη τεύεται από την 
ειδυλλιακή ύπαιθρο, τους ανθρώπους της, 
τις μνήμες τους, αλλά και την ιστορία της 
αλλοτινής Μεγάλης Ελλάδας. Ωστόσο, το 
ζευγάρι έρχεται αντιμέτωπο με τις πληγές 
που άφησε η αγριότητα του Μουσολίνι: την 
απόλυτη φτώχεια, ανεργία, μετανάστευση, 
κοινωνική αδικία. Εργαζόμενοι σκληρά, 
το 1960 αποκτούν το πανδοχείο «Magna 
Grecia», ανακουφίζοντας εν μέρει την κα-
κοπαθημένη ζωή τους.
Ρήγιο, Καλαβρία, 1995. Πρωτοπόρα και 
δυναμική, η Αντονέλλα αποφασίζει να πε-
ράσει το γέρμα της ζωής της στο πανδοχείο 
με μια παρέα συνομηλίκων της. Οι ζωές 
τους γίνονται μέρος της δικής της ζωής και 
οι ξεχωριστές ιστορίες όλων μπλέκονται σε 
μια ασίγαστη επιθυμία για λύτρωση.
Ένα μυθιστόρημα δυνατών συγκινήσεων 
για τις ολέθριες συνέπειες του πολέμου, 

εμπνευσμένο από τη μακραίωνη ιστορία και 
τη σαγήνη του ιταλικού Νότου.

Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΜΑΣ 
Σε κάθε βιβλίο της η κυρία Χατζή μας επιφυ-
λάσσει κι ένα ξεχωριστό και μαγικό οδοιπο-
ρικό, το οποίο εγώ τουλάχιστον το περιμένω 
κάθε φορά με μεγάλη ανυπομονησία. Αυτή 
τη φορά μας ταξιδεύει στην παλιά Μεγάλη 
Ελλάδα, στην νότια Ιταλία, στη Σικελία και 
πιο συγκεκριμένα στην ελληνόφωνη Κα-
λαβρία, όπου από την αρχαιότητα η καρδιά 
της χτυπούσε δυνατά Ελληνικά. Δυστυχώς 
όμως οι περισσότεροι από μας δεν γνωρί-
ζουμε για αυτή και πολλά πράγματα. Όσο 
περίεργο κι αν σας φαίνεται, έχουμε ακόμα 
περισσότερα κοινά με τους κατοίκους αυτής 
της περιοχής, από ότι με τους υπόλοιπους 
Ιταλούς.
Η υπόθεση της ιστορίας έχει ως χωροχρονι-
κή αφετηρία τη Γερμανοκρατούμενη Αθήνα 
του 1941, συνεχίζει στη Ορεινή Μπόβα της 
Καλαβρίας το 1946, όπου ο Μουσολίνη δεν 
χαρίζεται με την αγριότητά του σε κανέναν 
Ελληνόφωνο κάτοικο της περιοχής αυτής 
και καταλήγει το 1995 στο Ρήγιο της Καλα-
βρίας, όπου βρίσκει ανακουφισμένους τους 
ήρωες της ιστορίας μας, από τις δυσκολίες 
της ζωής.

Κ ε -
ντρικός χαρακτήρας του μυθιστορή-
ματος αυτού, μια γυναίκα, η Αντονέλλα, μια 
πολύ δυναμική προσωπικότητα, η οποία 
ερχόμενη από τη μητέρα Ελλάδα στη Κα-
λαβρία, την καλοδέχτηκαν οι ντόπιοι με 
μεγάλη χαρά, σαν να έφερνε μαζί της τον 
ήλιο της πατρίδας της. Καταφέρνει με το 
πείσμα της και την αποφασιστικότητά της 
να προχωρήσει μπροστά ξεφεύγοντας από 
την απόλυτη φτώχεια και την μιζέρια, και να 
χτίσει το δικό της πανδοχείο, που θα γίνει το 
αραξοβόλι της.

Η «μυθιστορία» όπως αγαπά η συγγραφέ-
ας μας να λέει, είναι απόλυτα πετυχημένη. 
Ο συνδυασμός της μυθοπλασίας και των 
πραγματικών γεγονότων έδωσαν ένα εκ-
πληκτικό αποτέλεσμα. Γινόμαστε μάρτυρες 
γεγονότων της ιστορίας, και το μυαλό μας 
γεμίζει με εικόνες, ήχους, μυρωδιές και 
χρώματα της κάθε εποχής και κάθε τόπου 
στον οποίο αναφέρεται. Καταφέρνει και 
αποδίδει απόλυτα και την ατμόσφαιρα κάθε 
εποχής.
Όλα τα πρόσωπα, -που είναι ολοκληρωμέ-
νες προσωπικότητες- της ιστορίας αυτής 
είναι τόσο διαφορετικά μεταξύ τους, από 
θέμα ηλικίας, χαρακτήρα, εμπειριών αλλά 
με τον τρόπο τους συμπληρώνουν και πλαι-
σιώνουν το μυθιστόρημα και συντελούν 
στην αληθοφάνεια της ιστορίας.
Το γεγονός ότι κάνει μια παράλληλη αφή-
γηση δύο εποχών, σε καμία περίπτωση 
δεν δημιουργεί οποιαδήποτε σύγχυση στον 
αναγνώστη.
Διαβάστε το… κι ας γίνει αυτό το βιβλίο η 
αιτία να ανακαλύψετε ακόμα περισσότερα 
για τις Ελληνικές ρίζες που έχουμε με την 
«Μεγάλη Ελλάδα».

Η ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ
Η Δέσποινα Χατζή γεννήθηκε και ζει στην 
Αθήνα. Σπούδασε Τεχνολόγος Ιατρικών 
Εργαστηρίων. Εκπαιδεύτηκε στα κέντρα 
Αιμοδοσίας των Νοσοκομείων: Γ.Ν.Α 
«Λαϊκό» και Ν. Παίδων «Αγία Σοφία» και 
εξειδικεύτηκε στον ιολογικό έλεγχο. Ερ-
γάστηκε στην Αιμοδοσία του Νοσοκομείου 
Παίδων «Αγία Σοφία» και στην Αιμοδοσία 
του Γ.Α.Ο.Ν.Α «Άγιος Σάββας». Συμμετεί-
χε σε ιατρικά συνέδρια, επιμορφωτικά 
προγράμματα ιατρικών εργαστηρίων 
και εκπαιδευτικές ημερίδες. Το 2012 συ-
νταξιοδοτήθηκε.
Παράλληλα, ασχολήθηκε με τις εναλλακτι-
κές θεραπείες: ρεφλεξολογία και ρέικι 
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Σήμερα 
εργάζεται εθελοντικά στους Γιατρούς του 
Κόσμου. Μιλάει αγγλικά και ιταλικά. Είναι 
παντρεμένη και μητέρα δύο παιδιών. Έχει 
γράψει τα βιβλία:
(2019) Οι Αλεξανδρινές, Μίνωας
(2017) Σμαρώ, Μίνωας
(2014) Έρωτας μαΐστρος, Μίνωας
(2011) Ο Λαέρτης και το μολύβι του σε 
ρυθμούς τανγκό, Εκδοτικός Οίκος Α. Α. 
Λιβάνη
(2009) Ζωή σαν κρύσταλλο, Εκδοτικός 
Οίκος Α. Α. Λιβάνη

ΠΑΡΟΥΣΊΑΣΗ
ΒΊΒΛΙΙΙΟ
από την  ΛΙΤΣΑ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ
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Γνώμη

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

Εκδηλώσεις

Σταφιδική Κρίση και Υπερατλαντική Μετανάστευση: Ένα 
μοναδικό Ψηφιακό Αρχείο δημιουργήθηκε στην Βόχα

Π ραγματοποιήθηκε την Κυριακή 
18 Δεκεμβρίου η παρουσίαση 
του έργου ψηφιοποίησης 

του αρχείου αλληλογραφίας που 
αφορά στην Σταφιδική Κρίση και 
την Υπερατλαντική Μετανάστευση 
στις αρχές του 20ου αιώνα, από τον 
Πολιτιστικό και Λαογραφικό Σύλλογο 
Βόχας. Η χθεσινή μέρα, Παγκόσμια 
Ημέρα Μετανάστη, επιλέχθηκε από 
τον σύλλογο συμβολικά ώστε να τιμήσει 
τη μνήμη, τους αγώνες, τα όνειρα και 
τις αγωνίες των προγόνων μας που 
υπήρξαν μετανάστες σε δύσκολες για 
την πατρίδα μας εποχές.

Την εκδήλωση τίμησαν με την πα-
ρουσία τους ο βουλευτής Κορινθίας 
κ. Γιώργος Ψυχογιός, η αντιπεριφε-
ρειάρχης Κορινθίας κα Αθηνά Κόρκα, 
ο καθηγητής Λαογραφίας Παν/μιου 
Πελοποννήσου κ. Αριστείδης Δου-
λαβέρας, η πρόεδρος της Ανέλιξης 
κα Μαρία Καλλίρη, οι πρώην βουλευ-

τές Κορινθίας κα Μαρία Θελερίτη και 
κ. Γιώργος Τσόγκας, ο αγαπητός επι-
χειρηματίας και λάτρης της τοπικής 
ιστορίας κ. Δημήτρης Ραψωματιώ-
της, ο υποψήφιος δήμαρχος Βέλου-
Βόχας και δημοτικός σύμβουλος κ. Μι-
χάλης Λιάκος και πολλοί ακόμη μέλη 
και φίλοι του συλλόγου που αγνόησαν 

τον τελικό του Μουντιάλ που γινόταν 
την ίδια ώρα και παραβρέθηκαν στην 
παρουσίαση.

Τον ιστότοπο/Ψηφιακο Αρχείο Στα-
φιδικής Κρίσης & Υπερατλαντικής Με-
τανάστευσης παρουσίασε ο μηχανικός 
Πληροφορικής κ. Ηλίας Κουλούκης ο 
οποίος έχει αναλάβει την υλοποίηση 

του έργου, ενώ σημαντική αναφορά 
στις συνθήκες μετανάστευσης των Ελ-
λήνων και κυρίως των Βοχαϊτών στην 
Αμερική στις αρχές του 20ου αιώνα 
έκανε ο καθηγητής Ελληνικής Ιστορίας 

και Πολιτισμού του Παν/μιου Σεντ Λού-
ις-Μιζούρι κ. Νίκος Πουλόπουλος.

Στα ευχάριστα νέα της βραδιάς το με-
γάλο ενδιαφέρον της Περιφέρειας 
Πελοποννήσου όπως εκφράστηκε διά 
στόματος της αντιπεριφερειάρχου κας 
Κόρκα, αλλά και η παραίνεση του βου-
λευτή Κορινθίας Γιώργου Ψυχογιού, ο 
σύλλογος να αναζητήσει συνέργειες 
και χρηματοδότηση στην Βουλή, η 
οποία ενδιαφέρεται και στηρίζει τέτοιου 
είδους έργα.

Τέλος να πούμε ότι αυτή η εκδή-
λωση ήταν η πρώτη παρουσίαση του 
έργου που υλοποιεί ο Πολιτιστικός 
και Λαογραφικος Σύλλογος Βόχας και 
προγραμματίζεται σε συνεργασία με 
εκπαιδευτικούς και πανεπιστημιακούς 
φορείς η διεξαγωγή την Άνοιξη ενός 
ολοκληρωμένου Συνεδρίου που θα 
έχει ως αντικείμενο την Σταφιδική Κρί-
ση και την Υπερτλαντική Μετανάστευση 
από την Κορινθία στις αρχές του 20ου 
αιώνα.

Το Ψηφιακό Αρχείο, το οποίο διαρ-
κώς εμπλουτίζεται μπορείτε να βρείτε 
στις διευθύνσεις: corinthiandiaspora.
gr & stafida-diaspora.gr.



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 


