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Ο χορός των Θεοφανίων, 
οι χυλόπιτες και 
τα τσάµικα!

Με λαµπρότητα 
γιορτάστηκαν τα Θεοφάνια 
σε όλη την Κορινθία

Τι αναφέρει το ρεπορτάζ της "Σικυών" Σύμμαχος ο καλός καιρός για
τους άφοβους κολυμβητές

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 2021

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ σελίδεςσελίδες  12-1312-13

Ποια ονόµατα 
ακούγονται για τα 

ψηφοδέλτια ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, 
ΠΑΣΟΚ στην Κορινθία

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-
ΒΟΧΑΣ

ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2023 ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

σελίδα 10

σελίδα 7

Το αίνιγµα 
«Βασίλης 
Τρωγάδης»

Βράβευσαν τα 
νιάτα στο Δήμο 
Βέλου-Βόχας

Σε στρεβλή πορεία 
µε πολλά ερωτηµατικά

Τι ζήτησε 
ο Σταµατόπουλος 
από τον Υπουργό 
Αγροτ. Ανάπτυξης

Από την ανάθεση των 3,5 εκατ. ευρώ 
που ακύρωσε το Ελεγκτικό μέχρι την 
ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών καθαριότητας, 
μέσα στις γιορτινές μέρες με απόφαση της 
αντισυνταγματικής Οικονομικής Επιτροπής.

Ισχυρές αντιδράσεις από Καραβά 
και Ενεργούς Δημότες

Οι κερδισμένοι Οι κερδισμένοι 
και οι χαμένοικαι οι χαμένοι

Οι κερδισμένοι 
και οι χαμένοι

σελίδα 4

Τι είπε ο δήμαρχος Σικυωνίων 
στην πρόσφατη επίσκεψη 
του Γ. Γεωργαντά στο Κιάτο

Την μεγάλη προσπάθεια 
των παιδιών εξήρε 
ο δήμαρχος Βέλου-Βόχας 
Αννίβας Παπακυριάκος

σελίδα 16σελίδα 14
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Η σελίδα του Λέωντος...
Γράφει και επιμελείται ο ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ  • LeoStergiopoulos@Gmail.com

Χ άσαμε το αξιολάτρευτο 2022 
και ένα περίεργο αίσθημα μας 

έχει κατακλίσει. Αφενός μεγαλώνουμε 
και όσο να ’ναι μας ενοχλεί ολίγον, 
αφετέρου ξεφορτωθήκαμε μια χρονιά 
με ένα πλήθος αρνητικά συμβάντα. 
Ας ελπίσουμε να πάει στον αγύριστό 
με όλα τα κακά που μας φίλεψε. Δε 
νομίζω ότι θα λείψει σε κανέναν!!!

Ε κλογική χρονιά η νέο-εισερχόμενη 
και οι συγκινήσεις θα διαδέχονται 

ή μία την άλλη. Το καλό είναι ότι 
τουλάχιστον οι μισοί συμπατριώτες 
μας θα θεωρήσουν εαυτόν νικητή 
και θα χαρούν. Οι υπόλοιποι μπορούν 
βέβαια να περιμένουν τη σειρά τους. 
Η ελπίδα ποτέ δεν πεθαίνει!!!

Έ λληνας πολιτικός, γνωστός με 
το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο «ο 

ωραίος», στερούμενος λοιπών προσό-
ντων, κατάφερε να εισπράττει 5.000€ 
το μήνα από ύποπτη ΜΚΟ για λόγους 
‘τιμητικούς’.
Αυτός που είπε ότι τα σκ@τ@ και οι 
φελλοί πάντα επιπλέουν, μάλλον είχε 
δίκιο.
Αι σιχτίρ πιά!!!

Ε λληνο-Ιταλική φαίνεται προς στιγ-
μήν η ΚΑΤΑΡαμένη παρέα της ευ-

ρωβουλής. 
Ούνα φάτσα - Ούνα ράτσα (Una Fatsa- 
una Ratsa) τελικά!!! 

Α κρίβυναν τα τρόφιμα και όλοι τα 
έχουν βάλει με την κυβέρνηση, 

που αναγκάστηκε να μοιράσει κουπό-
νια φαγητού, όπως στην κατοχή, για 
να κατευνάσει τον πεινασμένο λαό.
Λάθος μεγάλο κύριοι. Δεδομένου ότι 
όλοι έχουμε παραπανήσια κιλά θα 
έπρεπε η κυβέρνηση να εφαρμόσει 
περιορισμούς φαγητού για να γίνουμε 
κομψότεροι.
Τέρμα τα χαβιάρια, οι καπνιστοί σολο-
μοί, οι σαμπάνιες και όλα αυτά τα δια-
βολικά εδέσματα που μας φορτώνουν 
κιλά και μας αδειάζουν το πορτοφόλι.
Κυριακούλη σώσε την οικονομία του 
κράτους και την υγεία των πολιτών. 
Άσε μας να πεινάσουμε!!!

Ε λλείψεις φαρμάκων παρατηρού-
νται τελευταία, με ανησυχητική 

συχνότητα, στα φαρμακεία, κάτι που 
λογικά δεν έπρεπε να συμβαίνει, αφού 
έχουμε σημαντική βιομηχανική παρα-
γωγή φαρμάκων. 
Ο ειδικός ερευνητής από τον οποίο 
ζήτησα να αναζητήσει τα αίτια, ανακά-
λυψε τα παρακάτω,
Φάρμακα παίρνουν συνήθως οι γηραι-
ότεροι,
Οι γηραιότεροι όμως παίρνουν και συ-
ντάξεις.
Επειδή λοιπόν οι ανωτέρω και πολυέ-

ξοδοι είναι και μας πιάνουν το χώρο, 
καλό είναι να τους μειώσουμε δραστι-
κά, για να εξοικονομήσουμε χρήματα 
και χώρο.
Θα μου πείτε τώρα ότι υπερβάλλω και 
ότι αυτά είναι θεωρίες συνομωσίας. 
Εντάξει μπορεί να έχετε και δίκιο, 
αλλά μη νομίζετε ότι δεν τους έχει πε-
ράσει από το μυαλό.…!!!

Θ α έρθουμε βράδυ, θα σας ρίξου-
με τους νέους μας πυραύλους, 

θα σας πάρουμε τα νησιά. Μας έχουν 
τρελάνει οι φίλοι και σύμμαχοι Τούρ-
κοι με διαρκείς απειλές. 
Άντε να τελειώσουν οι εκλογές στη 
γείτονα μήπως και ηρεμήσουμε!!!

Π ρωτόγνωρος πολικός χειμώνας 
στην Αμερική. Κάτι μου λέει ότι 

είναι δάκτυλος των Ρώσων, επειδή 
στέλνουν όπλα στην Ουκρανία. Άλλω-
στε τόσα πολλά χιόνια μόνο στη Σιβη-
ρία βλέπαμε. 
Δεν εξηγείται αλλιώς!!!
 

Π αρακολουθώντας τα τρέχοντα 
συμβάντα στο ΙΡΑΝ αναλογίζο-

μαι ότι ενώ όλες οι θρησκείες ευαγ-
γελίζονται την αγάπη, την αλληλεγγύη 
και τη συνδρομή του εκάστοτε θεού 
στην ευτυχία του ανθρώπινου γένους, 
η βία και η καταστροφή,   στο όνομα 
αυτών ακριβώς των αρχών, έχει σκο-
τώσει περισσότερο κόσμο από κάθε 
άλλη αιτία.  Άντε τώρα να πεις ‘ο θεός 
να βάλει το χέρι του, ή ‘ο θεός να μας 
φυλάει’!!!

Κ αι φώτα που ειδοποιούν μόνα 
τους όταν καίγονται μας έβαλε ο 

δήμος και ειδική εφαρμογή στο κινητό 
για να ειδοποιούμε για προβλήματα 
(Novoville) και ειδικό εργολάβο προσέ-
λαβε και πληρώνει, για να αποκαθιστά 
τις βλάβες και όλα καλά και σύγχρονα. 
Τώρα γιατί έπρεπε να περιμένω 15 μέ-
ρες να μου αλλάξουν μια λάμπα που 
κάηκε έξω από το σπίτι μου, απορίας 
άξιον.
Ελπίζω κε δήμαρχε να μην περιμένου-
με το άγιο φως το Πάσχα για να βλέ-
πουμε φως. Για ζωηρέψτε λίγο παρα-
καλώ, έρχονται και εκλογές!!! 

Ο ι πόλεμοι στην Ευρώπη είναι σαν 
τους σεισμούς στην Εύβοια. Με 

το που τελειώνει ο ένας μετράμε χρό-
νο για να αρχίσει ο επόμενος!!!

Π αγκόσμια ημέρα του τούρκικου 
καφέ γιόρτασαν μεγαλοπρεπώς 

οι φίλοι μας οι τούρκοι για να μας 
μπουν στο μάτι που τον λέμε ελληνικό. 
Να γιορτάσουμε και μείς την παγκό-
σμια ημέρα φραπεδιάς να τους κολλή-
σουμε στον τοίχο!!!

Λ.Σ. (30/12/2022)

Σ ήμερα θα κάνουμε μια εξαίρεση 
και δε θα ανοίξουμε τη νέα χρονιά 

με γκρίνια, αλλά με μερικές καλές 
ειδήσεις που αλίευσα από το διαδίκτυο 
και εκτιμώ ότι θα επηρεάσουν ιδιαίτερα 
το μέλλον μας,
** ΣΥΝΤΗΞΗ : έγινε ένα πρώτο μεγάλο 
βήμα για την παραγωγή ενέργειας από 
την πολλά υποσχόμενη και αστείρευ-
τη μέθοδο της ‘Σύντηξης’. Όταν με το 
καλό εφαρμοστεί σε μαζική κλίματα, 
τότε ο κόσμος μας θα γυρίσει ανάπο-
δα. Το πετρέλαιο θα μας είναι άχρηστο 
και κατάλληλο μόνο για εντριβές. Μαζί 
με αυτό και όλες οι εξουσίες που πη-
γάζουν από τις πετρελαιοπηγές, τους 
αγωγούς, τα βενζινάδικα κλπ. Εν ανα-
μονή λοιπόν.
** ΥΓΕΙΑ : μια νέα πειραματική μέθο-
δος δοκιμάστηκε με επιτυχία για τη 
θεραπεία επιθετικού καρκίνου που 
χτυπά νεαρά άτομα. Αφενός χιλιάδες 
παιδικές ζωές θα κερδηθούν, αφετέ-
ρου ανοίγει ο δρόμος για θεραπεία και 
άλλων μορφών της επαράτου νόσου. 
Υπάρχει ελπίδα.
** ΤΡΟΦΗ : μαζική παραγωγή κρέατος 
σε περιβάλλον εργαστηρίου. Δε θα 
χρειάζεται να εκτρέφουμε πλέον ατέ-
λειωτα κοπάδια ζώων για να τραφού-

με. Ένα γουρουνάκι μόνο επαρκεί για 
να φάει λουκάνικά όλη η Ευρώπη. Και 
μην ανησυχείτε η γεύση θα είναι ίδια με 
τα κανονικά. Θα το συνηθίσουμε, είμαι 
σίγουρος.
Και το σπουδαιότερο…
** ΡΕΚΟΡ : Η χώρα μας κατάκτησε 
την ευρωπαϊκή πρωτιά στην τιμή του 
ηλεκτρικού ρεύματος. Εντάξει στοι-
χίζει λίγο παραπάνω, αλλά η πρω-
τιά είναι πρωτιά. Φάτε τη σκόνη μας 
ΚουτόΦραγκοι.

Αγαπητοί μου φίλοι η νέα χρονιά θα 
είναι σίγουρα καλύτερη.
48 αστρολόγοι και 52 καφετζούδες, σε 
κοινή τους ανακοίνωση, βλέπουν φως 
στο άκρη του τούνελ.
Αισιοδοξείτε, ονειρευτείτε  και 
χαμογελάστε.

Με την ΑΓΑΠΗ μου!!!
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• Ανδρικά
• Είδη Θαλάσσης
• Αξεσουάρ Κινητών
• Τεχνολογία
• Σχολικά
• Παιχνίδια
• Είδη πάρτυ
• Περιποίηση 

Σώματος - 
Προσώπου

• Διακοσμητικά 

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

Μεγάλη ποικιλία από: 

Αυτά είναι τα αποτελέσματα της επίσκεψης Γεωργαντά: 
Έξω η Κορινθία από τις αποζημιώσεις στα μήλα!

Δ εν πέρασε μήνας από την επίσκεψη του 
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Γιώργου 
Γεωργαντά στην Κορινθία, η οποία επικοι-
νωνήθηκε ως μέγα πολιτικό γεγονός από 

όλα τα στελέχη της ΝΔ της Κορινθίας και δυστυχώς 
τα αποτελέσματα είναι ..ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ και 
όχι λύσεις!

Σύμφωνα με την τελευταία ανακοίνωση του ΥπΑ-
ΑΤ, θα ενισχυθούν για τις ζημιές που έχουν υποστεί 
εξαιτίας του αυξημένου κόστους παραγωγής και των 
προβλημάτων που παρουσιάσθηκαν στις αγορές 
του εξωτερικού, οι παραγωγοί μήλων της Λάρισας 
με το ποσό των 300 ευρώ ανά παραγωγικό στρέμμα. 
Η ανακοίνωση του ΥπΑΑΤ προκάλεσε την αντίδρα-
ση άλλων παραγωγικών περιοχών της χώρας οι 
οποίες αντιμετωπίζουν τα ίδια σοβαρά προβλήματα 
τόσο από την μη διάθεση του προϊόντος όσο και από 
το κόστος παραγωγής. Έτσι, σε δεύτερο χρόνο το 
υπουργείο ανακοίνωσε εφόσον γίνει η επεξεργασία 
όλων των στοιχείων και δεδομένων, θα ανακοινω-
θούν ενισχύσεις και για μηλοπαραγωγούς των ΠΕ 
Καστοριάς, Κοζάνης, Πιερίας, Φλώρινας και Μαγνη-
σίας. Άφησαν έξω  την Κορινθία.
Ο  πρόεδρος  του Πρόεδρος Αγροτικού  Συνε-

ταιρισμού Πασιου – Κλημεντιου, Βλάσσης Τσιό-
γκας με ανάρτησή του κάνει αναφορά στο θέμα:

«Μετά την ανακοίνωση του υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης για την χορήγηση deminimis αποζημί-
ωσης στα μήλα μείναμε έκπληκτοι όταν είδαμε ότι η 
ενίσχυση αφορά μόνο τον Νομό Λάρισας. Αλλά δεν 
έμεινε μόνο εκεί ο υπουργός: είπε ότι εξετάζει να συ-
μπεριλάβει και άλλους νομούς που καλλιεργούνται 
μήλα, όπως έπρεπε εξ αρχής να είχε γίνει. Αλλά και 
πάλι η ΚΟΡΙΝΘΙΑ μένει ΕΚΤΟΣ των νομών που περι-
λαμβάνει η ανακοίνωση.

Γιατί συμβαίνει αυτό; Γιατί δεν συμπεριλαμ-
βάνεται και ο νομός Κορινθίας; Γιατί δεν αφορά 
συνολικά πανελλαδικά το προϊόν;

Η ανακοίνωση έγραφε: “Το αυξημένο κόστος πα-

ραγωγής λόγω της εξωγενούς ενεργειακής κρίσης, τα 
προβλήματα στο σύνολο της παραγωγικής διαδικασίας 
και συγκομιδής, ζητήματα που παρουσιάσθηκαν στις 
αγορές του εξωτερικού, καθώς και στην εφοδιαστική 
αλυσίδα, οδήγησαν σε μια ζημιογόνο καλλιεργητική πε-
ρίοδο…”.

Οι παραπάνω λόγοι δεν ισχύουν για όλη την 
επικράτεια; Πώς γίνεται να επηρεάστηκαν μόνο οι 
συνάδελφοι από την Λάρισα και όχι οι άλλοι παρα-
γωγοί σε όλη την χώρα;

Η καλλιέργεια σταφυλιού γιατί δεν είναι μεταξύ του 
πακέτου στήριξης, όταν αποδεδειγμένα και με τεκμηρί-
ωση η τιμή του σταφυλιού φέτος ήταν πολύ κάτω του 

κόστους παραγωγής;
Αναμένουμε από τον υπουργό να αναθεωρή-

σει και να βάλει και τον νομό Κορινθίας, όπως και 
όλους τους παραγωγούς μήλων στην χώρα, στο 
πακέτο στήριξης.

Περιμένουμε και να μας πει τι θα πράξει με τα 
σταφύλια.

Τσιόγκας Βλάσης
Πρόεδρος Αγροτικού Συνεταιρισμού  

Πασίου – Κλημεντίου
Πρόεδρος Εθνικής Ένωσης Μικρών  

Αγροτικών Συνεταιρισμών».
Πηγή: jennysworld.gr (Τζένη Σουκαρά)
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ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΡΧΟΝΤΑΙ, ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΕΤΟΙΜΑΖΟΝΤΑΙ!
Ποια ονόματα ακούγονται για τα ψηφοδέλτια 

ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ στην Κορινθία

Μ ετά τον Απρίλιο. Εκεί το-
ποθέτησε χρονικά την διε-
ξαγωγή των βουλευτικών 
εκλογών ο πρωθυπουργός 

Κυριάκος Μητσοτάκης στο πρώτο 
υπουργικό συμβούλιο της χρονιάς 
που έγινε στο Μαξίμου. Λογικό. 30 
νομοσχέδια βρίσκονται σε διαδικα-
σία προπαρασκευής για να έρθουν 
στην Βουλή, το ΦΕΚ με τα επίσημα 
αποτελέσματα  της  απογραφής θα 
δημοσιευθεί αρχές Φλεβάρη, βάλε και 
τις 50 μέρες που χρειάζονται από την 
προκήρυξη έως την διεξαγωγή των 
εκλογών, φτάσαμε στον Απρίλη. 

Αλλά επειδή τον Απρίλιο είναι και το 
Πάσχα, τα πράγματα πιέζονται. Κι έτσι 
η Κυριακή 9 Απριλίου φαίνεται ότι 
είναι η πλέον πρόσφορη ημερομη-
νία. Διότι αν χρειαστεί δεύτερη κάλπη 
αυτή θα πάει 50 μέρες μετά, δηλαδή 
στις 21 Μαΐου 2023. Που σημαίνει 
επίσης μια ‘καθαρή’ ημερομηνία, που 
δεν έπεται των εκλογών της Τουρκίας, 
που δεν μπαίνει μέσα στην τουριστική 
σεζόν, που δεν επηρεάζει τις Πανελ-
λαδικές κ.ο.κ.

Συνεπώς, οι κομματικές  μηχανές 
εγκαταλείπουν το ρελαντί και μπαί-
νουν στο φουλ, ανάβουν τα ‘πιράκια’, 
πυκνώνουν οι συναντήσεις πέφτουν 
στο τραπέζι τα ονόματα. Κι εκεί γίνε-
ται ο κακός χαμός. Στα ονόματα. Ας 
δούμε λοιπόν τι  συζητείται  για  την 
Κορινθία, ποια ονόματα έχουν πέσει 
στο τραπέζι του κάθε ενός από τα τρία 
κόμματα που έχουν το μεγαλύτερο 
ενδιαφέρον, δηλαδή της ΝΔ, του ΣΥ-
ΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ. 

Ν.Δ.: Φουλ του Ρήγα με μία ντάμα 
και τα μπαλαντέρ ελεύθερα!

Οι δύο υφυπουργοί Χρίστος  Δή-
μας  –  Νίκος  Ταγαράς  καθώς και ο 
νυν βουλευτής Κώστας Κόλλιας είναι 
οι σίγουροι για το ψηφοδέλτιο. Η Μα-
ριλένα  Σούκουλη, σύμβουλος του 
πρωθυπουργού και βουλευτής του 
νομού για τη μισή θητεία, θεωρείται 
επίσης βέβαιον ότι θα είναι υποψήφια 
βουλευτής. Από κει και πέρα φαίνεται 
ότι απομακρύνεται η πιθανότητα να 
είναι υποψήφιος ο νυν αντιπεριφερει-
άρχης Πελοποννήσου Τάσος  Γκιο-
λής, ο οποίος είναι βέβαιον ότι θα δι-
εκδικούσε με αξιώσεις μια έδρα. Αλλά 
η ανακοίνωση του Μπρατάκου ότι οι 
νυν αντιπεριφερειάρχες δεν μπορούν 
να είναι υποψήφιοι βουλευτές, φρένα-
ρε κάπως τις επιδιώξεις του αγαπητού 
γιατρού. Άλλο όνομα που έπαιξε ένα 
διάστημα, για μια θέση στο ψηφοδέλ-
τιο της Κορινθίας ήταν του Όμηρου 
Τσαπαλου, ο οποίος έλκει την κατα-

γωγή του από το Ξυλόκαστρο, όμως 
πριν λίγες μέρες ανακοινώθηκε ότι 
θα είναι υποψήφιος στην Α΄ Αθηνών. 
Επίσης, έχει ακουστεί το όνομα της 
Έμυς Ζησοπούλου-Λιβανίου που το 
2019 ήταν υποψήφια στον νότιο τομέα 
Αθηνών και κατάγεται από το Κιάτο. 
Η υποψηφιότητα της κυρίας Λιβανί-
ου δεν έχει διαψευστεί, ενώ εσχάτως 
έκανε την εμφάνισή του σε δημοσιεύ-
ματα της Καθημερινής το όνομα της 
Χριστίνας  Οικονόμου, κόρης του 
Γιώργου Οικονόμου ως υποψηφίας 
βουλευτού της ΝΔ στην Κορινθία! Αν 
τελικά ισχύσουν αυτά που ακούγο-
νται δεν θα είναι καθόλου περίεργο να 
δούμε την Νέα Δημοκρατία να κατε-
βαίνει με ψηφοδέλτιο 50-50 στην εκ-
προσώπηση των δύο φύλων, δηλαδή 
με τρεις άνδρες και τρεις γυναίκες! Και 
δεν έχουμε υπολογίσει στην εξίσωση 
την επίσης Κορίνθια, υφυπουργό ερ-
γασίας, κυρία Μαρία  Συρεγγέλα, η 
οποία όμως όπως φαίνεται θα είναι 
υποψήφια στον Δυτικό Τομέα της Β’ 
Αθηνών.

ΣΥΡΙΖΑ: Η ποσόστωση θα κρίνει 
την τελική εξάδα

Στο συνέδριο του Απριλίου, το κόμ-
μα της αξιωματικής αντιπολίτευσης 
πήρε μια καθοριστική για την σύστα-
ση των ψηφοδελτίων του απόφαση. 
Την ίση εκπροσώπηση των δύο φύ-

λων στις τάξεις των υποψηφίων. Δη-
λαδή 50% άνδρες και 50% γυναί-
κες. Στην περίπτωση της Κορινθίας 
αυτό δημιουργεί ορισμένες τριβές, τις 
οποίες θα αναφέρουμε παρακάτω. 

Το βέβαιον είναι ότι υποψήφιος θα 
είναι εκ νέου ο νυν βουλευτής Γιώρ-
γος  Ψυχογιός. Επίσης, θεωρείται 
σχεδόν βέβαιη η συμμετοχή στο ψη-
φοδέλτιο των δύο πρώην Γενικών 
Γραμματέων της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, 
δηλαδή του Γιώργου Δέδε (συντονι-
στή Υποδομών-περιφερειακού συμ-
βούλου) και του Χαράλαμπου Κασί-
μη (καθηγητή Γεωπονικού Παν/μίου). 
Επίσης, βέβαιη θεωρείται και η συμ-
μετοχή της Μαρίας Θελερίτη, πρώην 
βουλεύτριας. Για να συμπληρωθεί η 
τριάδα των γυναικών έχουν ακουστεί 
και φαίνεται ότι προκρίνονται τα ονό-
ματα της κυρίας Τζένης  Σουκαρά, 
δημοσιογράφου και της κυρίας Έλε-
νας  Κονομόδη, δικηγόρου. Ωστόσο, 
με αυτόν τον σχηματισμό φαίνεται 
ότι μένει εκτός κοιτώνος ο, επίσης, 
πρώην βουλευτής Κορινθίας, Γιώρ-
γος  Τσόγκας, δικηγόρος. Αυτό απο-
τελεί ένα στοιχείο προβληματισμού, 

για το αν μπορεί κατ’ εξαίρεσιν να μην 
εφαρμοστεί στην Κορινθία το αυστηρό 
50-50 της ποσόστωσης, πράγμα όμως 
που ομολογουμένως φαίνεται πολύ-
πολύ δύσκολο. Αλλά καμία έκπληξη 
δεν είναι γνωστή έως ότου συμβεί! 
Αναμένουμε λοιπόν!

ΠΑΣΟΚ: Όλοι επιθυμούν 
μια θέση!

Με αναζωπυρωμένο το ενδιαφέρον 
προσέρχονται τα μέλη του ΠΑΣΟΚ στην 
διεκδίκηση μιας θέσης στο ψηφοδέλτιο 
του κόμματος στις προσεχείς βουλευ-
τικές εκλογές. Η δημοσκοπική άνοδος 
του κόμματος μετά την αλλαγή ηγεσίας 
ώθησε αρκετούς να αναζητήσουν το 
δικαίωμα να διεκδικήσουν μια έδρα 
προσδοκώντας σε ένα υψηλό ποσοστό 
του ΠΑΣΟΚ που θα μπορούσε να φέρει 
μια κατανομή εδρών σε 2-1-1. 

Έτσι λοιπόν, θεωρείται βέβαιη η 
συμμετοχή της πρώην βουλεύτριας 
Κατερίνας  Φαρμάκη εκ νέου στο 
ψηφοδέλτιο. Επίσης, βέβαιη είναι η 
συμμετοχή του Τζίμη (Δημήτρη) Αγ-
γελόπουλου, πρώην γραμματέα της 
Νομαρχιακής και μέλους της Πολιτι-
κής Γραμματείας της Κεντρικής Επι-
τροπής του ΠΑΣΟΚ. Από κει και πέρα 
ακούγονται τα ονόματα του Βαγγέλη 
Ανδριανάκου, πρώην δημάρχου Νε-
μέας, και της Κατερίνας  Ταγαρά, δι-
κηγόρου που θεωρούνται αμφότεροι 
σχεδόν βέβαιοι για την συμμετοχή τους 
στο ψηφοδέλτιο, αλλά και του Χρή-
στου Γκιλίτση γιατρού, της Μαργαρί-
τας Δήμα γεωπόνου και του Σπύρου 
Φράγκου οικονομολόγου. 

Εν αναμονή των ανακοινώσεων
Οι μέρες μαζεύονται και οι ανακοι-

νώσεις δεν θα αργήσουν να γίνουν 
από τα κόμματα καθώς οι υποψήφιοι 
πρέπει να κυνηγήσουν τις ψήφους 
στις πόλεις και τα χωριά της Κορινθί-
ας. Δεδομένου μάλιστα ότι ο χρόνος 
των εκλογών έγινε λίγο έως πολύ 
γνωστός, οι τρεις περίπου μήνες που 
απομένουν μέχρι την διεξαγωγή τους 
είναι ένας καλό διάστημα για προεκλο-
γική εκστρατεία. Η εκτίμησή μας είναι 
ότι τα κόμματα θα ανακοινώσουν το 
συντομότερο δυνατό, διότι είναι αδι-
κία εις βάρος των νεοεισερχομένων 
να εκμεταλλεύονται τον προεκλογικό 
αυτό χρόνο αποκλειστικά οι εν ενερ-
γεία και οι λεγόμενοι «σίγουροι» υπο-
ψήφιοι βουλευτές. 

Είμαστε σε αναμονή λοιπόν των 
ανακοινώσεων που εκτιμούμε ότι δεν 
αργήσουν παραπάνω από τις 20 του 
μηνός Ιανουαρίου του σωτηρίου και 
εκλογικού έτους 2023!

Πολιτική



Κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας στην Π.Ε. Κορινθίας

Τ ην πρωτοχρονιάτικη πίτα της 
έκοψε η Π.Ε. Κορινθίας το πρωί 
της  Κυριακής 1η Ιανουαρίου 
2023, στα γραφεία της στην Κό-

ρινθο.
Στην εκδήλωση, την οποία ευλόγησε 

ο μητροπολίτης Κορίνθου Διονύσιος, 
παρέστησαν οι αντιπεριφερειάρχες Κο-
ρινθίας Αθηνά Κόρκα, Ανάπτυξης και 
Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Χάρης 
Βυτινιώτης, Πρόνοιας και Αλληλεγγύης 
Τάσος Γκιολής, ο υφυπουργός Χωροτα-
ξίας και Αστικού Περιβάλλοντος Νίκος 
Ταγαράς, ο βουλευτής Κώστας Κόλλιας, 
οι δήμαρχοι Κορινθίων Βασίλης Νανό-
πουλος και Λουτρακίου – Περαχώρας 
– Αγίων Θεοδώρων Γιώργος Γκιώνης, 
ο πρόεδρος της Ενεργειακής Κοινό-
τητας της Περιφέρειας Πελοποννήσου 
Γιώργος Οικονόμου, εκπρόσωποι των 
Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων 
Ασφαλείας, φορέων, συλλόγων, εθελο-
ντικών οργανώσεων, υπηρεσιακά στε-
λέχη της Π.Ε. Κορινθίας κ.α.

Στην συνέχεια η αντιπεριφερειάρχης 
Αθ. Κόρκα μετέβη στο Δημαρχείο Κο-
ρίνθου, όπου ευχήθηκε στον δήμαρχο 
Βασίλη Νανόπουλο για την ονομαστική 
του γιορτή.
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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

Ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Π. Νίκας επισκέφθηκε 
το “Ευθύμειο” Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης

Τις εγκαταστάσεις του “Ευθύμειου” 
Κέντρου Αποθεραπείας και Αποκατά-
στασης παιδιών μεα, στην Κόρινθο, επι-
σκέφθηκε ο περιφερειάρχης Πελοπον-
νήσου Παναγιώτης Νίκας, την Πέμπτη 
29 Δεκεμβρίου.

Ο περιφερειάρχης, στον οποίον τα 
παιδιά έψαλαν τα κάλαντα, αντήλλαξε 
ευχές και δώρα -κατά βάση σχολικά 
είδη-, ενώ στη συνέχεια συναντήθηκε 
με τους εργαζόμενους στο εν λόγω Κέ-
ντρο -το οποίο αυτή τη στιγμή εξυπηρε-
τεί 40 παιδιά.

Στη συνάντηση του Π. Νίκα με τους 
εργαζόμενους συζητήθηκαν ζητήματα 
σχετικά με την λειτουργία του “Ευθύμει-

ου” Κέντρου και τρόποι επίλυσης τους, 
ενώ από την πλευρά του ο περιφερει-
άρχης δήλωσε ότι η Περιφέρεια θα συν-
δράμει στο πλαίσιο των δυνατοτήτων 
που της δίνει ο νόμος την προσπάθεια 
που γίνεται σε αυτό.

Τον περιφερειάρχη Πελοποννήσου 
Π. Νίκα συνόδευσαν στην πιο πάνω 
επίσκεψη, οι αντιπεριφερειάρχες Κο-
ρινθίας Αθηνά Κόρκα, Ανάπτυξης και 
Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Χάρης 
Βυτινιώτης και Πρόνοιας και Αλληλεγ-
γύης Τάσος Γκιολής, καθώς και ο πρό-
εδρος της Ενεργειακής Κοινότητας της 
Περιφέρειας Πελοποννήσου Γιώργος 
Οικονόμου.

Κορινθία: Υπογράφηκαν 
συμβάσεις έργων 630.000€
Συμβάσεις έργων στην Κορινθία με συνολικό 

προϋπολογισμό 630.000 ευρώ υπέγραψε ο περι-
φερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας, την 
Πέμπτη 29 Δεκεμβρίου, στην Κόρινθο.

Ειδικότερα, ο περιφερειάρχης υπέγραψε εργολα-
βικό συμφωνητικό δαπάνης 335.000 ευρώ για το 
προϋπολογισμού 500.000 ευρώ έργο συντήρησης 
και σήμανσης του επαρχιακού οδικού δικτύου της 
Π.Ε. Κορινθίας.

Επίσης, υπεγράφησαν δύο ακόμα εργολαβικές συμ-
βάσεις, μία δαπάνης 58.800 ευρώ για το προϋπολογι-
σμού 60.000 έργο που αφορά σε αθλητικές υποδομές 
της Δ.Ε. Ευρωστίνης και μία δαπάνης 68.600 ευρώ 
για το προϋπολογισμού 70.000 ευρώ έργο υποδομής 
σχετικά με την εγκατάσταση δεξαμενών πυρόσβεσης.

Εξ άλλου, ο περιφερειάρχης υπέγραψε συμπλη-
ρωματική σύμβαση δαπάνης 71.870,40 ευρώ (με 
τον ΦΠΑ) για τον αποχιονισμό του οδικού δικτύου 
της Π.Ε. Κορινθίας που αφορούσε στις περιόδους 
2019 – 2020 και 2020 – 2021.

Κώστας Βλάσης: Φαβορί για το χρίσμα της Ν.Δ. 
ως υποψήφιος περιφερειάρχης Πελοποννήσου

Ο πάντα έγκριτος και ιδι-
αίτερα έμπειρος στα θέματα 
της Αυτοδιοίκησης, παρά τη 
μετακόμισή του στην κεντρι-
κή πολιτική σκηνή, Διονύσης 
Χατζηδάκης, (άλλωστε είναι 
και αρμόδιος γραμματέας της 
Πειραιώς) δρομολογεί ήδη την 
υποψηφιότητα του Κώστα Βλά-
ση για την Περιφέρεια Πελοπον-
νήσου.

Η πληροφορία έρχεται από 
την στήλη Secret των ΠΑΡΑ-
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ όπου όπως ση-
μειώνεται: «μετά την απόφαση 
για αποχώρηση του Παναγιώτη 
Νίκα μετά την ολοκλήρωση της 
θητείας του, ο βουλευτής Αρκα-
δίας ήταν πρώτο φαβορί για το 
χρίσμα της Ν.∆., ενώ δεύτερος 

στη σχετική κούρσα ήταν (και εί-
ναι) ο Μαντάς της Μεσσηνίας, ο 
οποίος πάντως ουδέποτε ξετρε-
λάθηκε με την ιδέα...»

Εξάλλου, όπως σημειώνεται 
στην ίδια στήλη: «τρελάθηκε» 
από τη χαρά του όταν έμαθε τα 
νέα περί πιθανής υποψηφιότη-
τας του Κώστα Βλάση για την 
Περιφέρεια Πελοποννήσου ο 
Αντώνης Σαμαράς. Εβαλε βέ-
βαια και εκείνος το… χεράκι του.

Βλέπετε, ο βουλευτής Αρκα-
δίας είναι εκ των πολιτικών του 
τέκνων και, ως εκ τούτου, ορ-
κισμένος πολιτικός του φίλος. 
Οχι σαν τον νυν περιφερειάρχη, 
Παναγιώτη Νίκα, με τον οποίο οι 
σχέσεις έχουν περάσει από σα-
ράντα κύματα...

Περιφέρεια



Μεγαέλαιον ΜΟΝΑ∆Α
ΕΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥ

ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΗΛ. 27420 32391

η επόμενη μέρα 
του ελαιόλαδου

Πώληση ΚΟΥΚΟΥΤΣΙΟΥ 
ΕΛΙΑΣ για καυστήρες

• Ελάχιστη θερμική
απόδοση 4.500 Kcal/Kg

• Μηδαμινή υπολειμματικότητα 
(στάχτη) μετά την καύση

Συσκευασία:
-BIG BAG (μεγάλη)
-Σακί (μικρή)
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Σε τέσσερα σχολεία της Κορινθίας θα 
εφαρμοστεί το πρόγραμμα "Διατροφή"

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

Προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Ινστιτού-
του “Prolepsis” υπέγραψε ο Παναγιώτης Νίκας, την Πέμπτη 5 Ιανουαρίου 2023

Ο περιφερειάρχης Πελοποννή-
σου Παναγιώτης Νίκας υπέγραψε 
την Πέμπτη 5 Ιανουαρίου, στην 
έδρα της Περιφέρειας, στην Τρίπο-
λη, προγραμματική σύμβαση μετα-
ξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου 
και του Ινστιτούτου “Prolepsis” με 
αντικείμενο την εφαρμογή του προ-
γράμματος “Διατροφή” που αφορά 
στην σίτιση και προώθηση υγιει-
νής διατροφής, για το σχολικό έτος 
2022 – 2023, σε μαθητές σχολείων 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης της Περιφέρειας Πε-
λοποννήσου, οι οποίοι δεν περιλαμ-
βάνονται στο κρατικό πρόγραμμα 
σίτισης. Η εν λόγω σύμβαση υπο-
γράφηκε στο πλαίσιο ενίσχυσης των 
δράσεων δημόσιας υγείας και προα-
γωγής υγιεινών τρόπων διατροφής.

Σκοπός του πιο πάνω έργου, το 
οποίο αναλαμβάνει το Ινστιτούτο 
“Prolepsis” -ένας επιστημονικός μη 
κερδοσκοπικός οργανισμός που 
δραστηριοποιείται στον χώρο της 
ιατρικής έρευνας, της προαγωγής 
υγείας, της περιβαλλοντικής και ερ-
γασιακής ιατρικής από το 1990- είναι 
η καθημερινή παροχή σε όλους τους 
μαθητές των σχολείων που συμμετέ-
χουν, ενός δωρεάν υγιεινού γεύμα-
τος, καθώς επίσης και η προώθηση 
της υγιεινής διατροφής στους μα-
θητές και τις οικογένειές τους μέσω 
εκπαιδευτικού υλικού και δράσεων.

Το πρόγραμμα “Διατροφή” εξυ-
πηρετεί αποκλειστικά κοινωφελείς 
σκοπούς για την προώθηση της 
υγείας των μαθητών και της κοινω-
νικής αλληλεγγύης. Λόγω αυτού οι  

μαθητές που συμμετέχουν στο πρό-
γραμμα επιλέγονται με κοινωνικοοι-
κονομικά κριτήρια. Συγκεκριμένα, 
συμμετέχουν 929 μαθητές από όλες 
τις Ενότητες της Περιφέρειας Πελο-
ποννήσου. Το κόστος της προγραμ-
ματικής σύμβασης ανέρχεται στο 
ποσό 220.799,70 ευρώ.

Στην Κορινθία
Από την Κορινθία στο πρόγραμ-

μα "Διατροφή" εντάσσονται τέσσερα 
σχολεία και συγκεκριμμένα τα εξής: 
ΕΕΕΕΚ Κορίνθου, Ειδικό Δημοτικό 
Σχολείο Ξυλοκάστρου, 8ο Νηπια-
γωγείο Κορίνθου και Νηπιαγωγείο 
Εξαμιλίων. Συνολικά από το πρό-
γραμμα στην Κορινθία θα ωφελη-
θούν 132 μαθητές και μαθήτριες της 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Σε έξαρση 
η παραβατικότητα

Στο πλαίσιο αντιμετώπισης της 
εγκληματικότητας, καθώς και της 
διαμόρφωσης ασφαλών συνθηκών 
διαβίωσης των πολιτών, πραγματο-
ποιήθηκαν από την 3.1.2023 έως και 
χθες (5.1.2023), ευρείες αστυνομικές 
επιχειρήσεις, τμηματικά, στις ευρύ-
τερες περιοχές της Αργολίδας, της 
Αρκαδίας, της Κορινθίας, της Λακωνί-
ας και της Μεσσηνίας.

Οι επιχειρήσεις οργανώθηκαν και 
υλοποιήθηκαν από τις Διευθύνσεις 
Αστυνομίας Αργολίδας, Αρκαδίας, 
Κορινθίας, Λακωνίας και Μεσσηνί-
ας, σύμφωνα με τον επιχειρησιακό 
σχεδιασμό της Γενικής Περιφερειακής 
Αστυνομικής Διεύθυνσης Πελοποννή-
σου. Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσε-
ων, έγιναν έλεγχοι σε -871- άτομα, εκ 
των οποίων -627- ήταν ημεδαποί και 
-244- ήταν αλλοδαποί, καθώς και σε 
-619-οχήματα.

Επιπλέον, προσήχθησαν -77- άτομα, 
από τα οποία -50- ήταν ημεδαποί και 
-27-ήταν αλλοδαποί, ενώ συνελήφθη-
σαν -47- άτομα.

Πιο αναλυτικά στην Κορινθία συνε-
λήφθησαν:

• Τέσσερις (4) ημεδαποί, για παρα-
βάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφο-
ρίας.

• Ένας (1) ημεδαπός, για ανυποταξία 
στο εσωτερικό.

Περιφέρεια
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Τι ζήτησε ο Σταματόπουλος από τον Υπουργό 
Αγροτικής Ανάπτυξης που επισκέφθηκε το Κιάτο

Ο δήμαρχος αποκάλυψε ότι ώριμες μελέτες για στοχευμένα έργα αρκετών εκατομμυρίων  
που θα ανακουφίσουν την αγροτιά έχουν κατατεθεί από τον δήμο Σικυωνίων και αναμένουν ένταξη 

Σ υνοπτική αλλά ουσιαστική ήταν 
η παρέμβαση που έκανε ο δή-
μαρχος Σικυωνίων Σπύρος 
Σταματόπουλος κατά την επί-

σκεψη του υπουργού Αγροτικής Ανά-
πτυξης Γιώργου Γεωργαντά στο Κιάτο 
λίγο πριν τα Χριστούγεννα. 

Ο δήμαρχος, αφού πρωτίστως ως 
καλός οικοδεσπότης, καλωσόρισε τον 
υπουργό, δεν έχασε τον χρόνο του και 
μπήκε στο «ψητό», στην ουσία δηλαδή 
των προβλημάτων του αγροτικού κό-
σμου και στην στήριξη που οφείλει να 
παρέχει η πολιτεία. Κι επειδή ο Σταμα-
τόπουλος είναι άνθρωπος των έργων 
και όχι της θεωρίας, η τοποθέτησή του 
ήταν σαφής και τα αιτήματα προς τον 
Υπουργό ξεκάθαρα. 

Αρχικά λοιπόν, κι αφού ξεκαθαρί-
στηκε ότι οι 10 προτάσεις που έχουν 
κατατεθεί στο Πρόγραμμα Αγροτικής 
Ανάπτυξης από την Κορινθία είναι 
και οι 10 από τον Δήμο Σικυωνίων 
συνολικού προϋπολογισμού 17,5 εκα-
τομμυρίων ευρώ, ο δήμαρχος τόνισε: 
«Είμαστε σίγουροι και βέβαιοι ότι λόγω 
της ωριμότητας των προτάσεων θα 
εγκριθούν. 

Όπως ακριβώς εγκρίθηκαν» θύμησε 
«οι δέκα προτάσεις που είχαμε υποβάλ-
λει στην Αγροτική Οδοποιία. Πήραμε 
10 εκατομμύρια για αγροτική οδοποι-
ία. Είμαστε ο πρώτος δήμος σε όλη τη 
χώρα σε απορρόφηση κονδυλίων για 
την αγροτική οδοποιία».

Στην συνέχεια ο Σπύρος Σταματό-
πουλος αποκάλυψε ότι προβλέποντας 
τις αρδευτικές ανάγκες της περιοχής 
και προνοώντας για την κάλυψη τους, 
έχουν ήδη υποβληθεί στο Πρόγραμμα 
“Αντώνης Τρίτσης” προτάσεις για την 
χρηματοδότηση τριών υδατοφραγμά-

των στην Δημοτική Ενότητα Σικυωνί-
ων. Εκεί όπως επεσήμανε, το πλαφόν 
που έχει τεθεί από το Υπουργείο Εσω-
τερικών στην διάθεση κονδυλίων ανά 
δήμο, δυσχεραίνει την κατάσταση και 
στερεί από την περιοχή σημαντικά έργα 
που έχουν να κάνουν με την επιβίωση 
και του αγροτικού πληθυσμού. 

Έχουμε ώριμες μελέτες -  
Θέλουμε προσκλήσεις

«Υπάρχει πλαφόν στο πρόγραμμα 
“Τρίτσης”» ανέφερε και εξήγησε ότι ο 
δήμος Σικυωνίων έχει καταθέσει προ-
τάσεις συνολικού προϋπολογισμού 72 
εκατομμυρίων ευρώ, όμως «μας είπαν 
δικαιούστε δώδεκα! Εμείς» διευκρίνισε 
«έχουμε μελέτες τις οποίες καλό θα 
είναι να επανεξεταστούν για να βοηθή-
σουμε τον αγροτικό τομέα». 

Αναφερόμενος στην συνέχεια στο 
φράγμα του Ασωπού, ο δήμαρχος Σι-
κυωνίων επεσήμανε ότι «έχει ήδη στα-
ματήσει και χρειάζεται επανεκκίνηση. 
Είμαστε σε έναν δήμο που έχουμε τα 

περισσότερα ύδατα, τα οποία φθάνουν 
να καλύψουν και την ύδρευση και την 
άρδευση. Δυστυχώς όμως» υπογράμ-
μισε «τα αρδευτικά δίκτυα είναι κατα-
σκευασμένα εδώ και 2.500 χρόνια!!! 
Το λεγόμενο Αδριάνειο Υδραγωγείο, 
το οποίο είναι χιλιοκατεστραμμένο. Εάν 
είχαμε βάλει ένα λιθαράκι τόσα χρόνια 
και εγκιβωτίζαμε τα δίκτυα θα είχαμε 
μεγάλη εξοικονόμηση νερού. 

Ζητάμε την βοήθειά σας» τόνισε 
απευθυνόμενος στον Υπουργό Αγρο-
τικής Ανάπτυξης, «τουλάχιστον για τα 
τρία υδατοφράγματα στην περιοχή της 
Δημοτικής Ενότητας Σικυωνίων. Και 
το τελευταίο» σημείωσε και ζήτησε να 
βγουν στην δημοσιότητα κι άλλες προ-
σκλήσεις για χρηματοδότηση έργων. 

«Θέλουμε προσκλήσεις» τόνισε «που 
να αφορούν τα συστήματα ευφυούς γε-
ωργίας. Όπως για παράδειγμα για την 
αυτοματοποίηση των αρδευτικών δικτύ-
ων, που μπορούν να εξοικονομήσουν 
και νερό και ενέργεια. Έχουμε ήδη κατα-
θέσει πρόταση στα “Smart Cities” όπου 

θα φτιάξουμε ένα πιλοτικό πρόγραμμα 
για τους αγρότες, όπου θα ξέρουμε ανά 
πάσα ώρα και στιγμή, ποιος ποτίζει, πότε 
ποτίζει, ποια είναι η στάθμη του νερού, 
θα έχουμε μια ψηφιοποίηση η οποία θα 
επιτρέψει να έχουμε και εξοικονόμηση 
ύδατος και ενέργειας. 

Και το τελευταίο» κατέληξε αναφε-
ρόμενος στο Φράγμα Δόξα. «Έχει κα-
τασκευαστεί» ενημέρωσε τον Υπουργό 
εδώ και 30 χρόνια δυστυχώς όμως δεν 
έχουν κατασκευαστεί τα αρδευτικά δί-
κτυα. 

Νομίζω ότι ωρίμασαν οι συνθήκες 
να κατασκευαστεί και αυτό το αρδευ-
τικό δίκτυο το οποίο θα αβγατίσει και 
την παραγωγή και την παραγωγικότητα. 
Δεν μπορούμε εμείς ως τοπική αυτοδι-
οίκηση» υπογράμμισε κλείνοντας «να 
επηρεάσουμε τις τιμές των συντελεστών 
παραγωγής, δεν μπορούμε να επηρεά-
σουμε τις τιμές των προϊόντων, όμως η 
αγορά δεν μπορεί να λύσει όλα τα προ-
βλήματα κι εκεί πρέπει να παρέμβει το 
κράτος και να το κάνει»!
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Γνώμη Αυτοδιοίκηση-Δήμοι
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Εκλογές στον Δήμο Βέλου-Βόχας:  
Το αίνιγμα «Βασίλης Τρωγάδης» 

Λίγες μέρες πριν τα Χριστούγεννα ο Βασίλης Τρωγά-
δης, πρώην αντιδήμαρχος και πρόεδρος του δημοτι-
κού συμβουλίου της παράταξης του δημάρχου Βέλου-
Βόχας Αννίβα Παπακυριάκου, έκανε την ανακοίνωσή 
του και δήλωσε ότι θα είναι υποψήφιος δήμαρχος Βέ-
λου-Βόχας. 

Ήταν μια ανακοίνωση λίγο έως πολύ αναμενόμενη, 
μετά την ανεξαρτητοποίησή του ως δημοτικός σύμ-
βουλος τον Αύγουστο του 2022 και την φημολογού-
μενη και πανθομολογούμενη προσπάθειά του να δημι-
ουργήσει συμμαχίες και να στήσει συνδυασμό. 

Ο Βασίλης Τρωγάδης έρχεται ως πέμπτος υποψή-
φιος δήμαρχος να βάλει τα χαρτιά του στο τραπέζι και 
να δηλώσει την πρόθεσή του να ηγηθεί του δήμου, 
διεκδικώντας την εμπιστοσύνη και την στήριξη του 
κόσμου. Σε έναν δήμο, όμως, 17.500 κατοίκων 
όπως τον κατέγραψε η τελευταία απογραφή, στον 
οποίον όπως έχουμε εξηγήσει δεν μπορούν να 
στελεχωθούν και να χωρέσουν με αξιώσεις πάνω 
από τρία ψηφοδέλτια. Γι’ αυτό θεωρούμε δεδο-
μένο ότι στην τελική ευθεία προς την κάλπη θα 
υπάρξουν συνεργασίες και συγχωνεύσεις ψη-
φοδελτίων. 

Οι σκιές του παρελθόντος 
και το όραμα του μέλλοντος

Ο Βασίλης Τρωγάδης δεν είναι νέος στο 
αυτοδιοικητικό σκηνικό του δήμου Βέλου-
Βόχας. Επί μία δεκαετία αντιδήμαρχος Οικονομι-
κών, θεωρούταν από πολλούς ο πραγματικά ισχυρός 
άνδρας στην διοίκηση του δήμου. Ο ίδιος σήμερα 
αρνείται ότι ήταν έτσι. Όμως στους δημότες υπήρχε 
πάντα διάχυτη η εντύπωση ότι αποτελούσε για πάνω 
από δέκα χρόνια τον «Τσάρο» της Οικονομίας του δή-
μου Βέλου-Βόχας. Με δεδομένο αυτό και στον βαθμό 
μικρότερο ή μεγαλύτερο που ισχύει, πώς ο μέχρι πριν 
4 μήνες ισχυρός άνδρας, δεξί χέρι του Αννίβα, όπως 
χαρακτηριζόταν, μπορεί να πείσει για όσα ισχυρίζεται, 
ότι δηλαδή δε συμφωνούσε με την πολιτική του νυν 
δημάρχου και ότι έχει να προτείνει κάτι καλύτερο για 
το μέλλον του δήμου; 

Ο ίδιος στην συνέντευξή του στην κα Τζένη Σου-
καρά μίλησε για διαφωνία που είχε εδραιωθεί μέσα 
του και είχε παρθεί η απόφαση για να αποσχιστεί από 
τον συνδυασμό του Αννίβα εδώ κι έναν χρόνο. Αυτή 
η παραδοχή όμως είναι δίκοπο μαχαίρι. Από τη μία 
επιχειρεί να στηρίξει τη θέση του ότι ήταν αρκετός ο 
καιρός κατά τον οποίον δε συμφωνούσε πλέον με τον 
δήμαρχο, αλλά από την άλλη, όταν ο ίδιος παραδέχεται 

ότι χρειαζόταν πολιτικό χρόνο τον οποίον κέρδιζε πα-
ραμένοντας στη θέση του προέδρου του ΔΣ, ε, αυτό 
δεν είναι και η πιο τίμια πολιτική τακτική! Η παραδοχή 
αυτή κινδυνεύει να του αφήσει τον χαρακτηρισμό του 
αφερέγγυου και κυρίως του καιροσκόπου. Κι αυτό 
είναι το μετέωρο βήμα του Βασίλη Τρωγάδη προς το 
πολιτικό κενό. 

Από τα ίδια τα λεγόμενά του προκύπτει ο πραγμα-
τικός κίνδυνος για την πορεία και την αξιοπιστία του 
συνδυασμού του και του ονόματός του. 

Ισορροπώντας λοιπόν πάνω σ’ αυτήν την λεπτή 
γραμμή ο Βασίλης Τρωγάδης, προσπαθεί να αρθρώ-
σει πολιτικό λόγο και να πείσει ότι έχει σχέδιο για τον 
δήμο Βέλου-Βόχας. Ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχουμε 
καμία αναφορά ούτε καν στο όραμά του ως υποψηφί-
ου δημάρχου, παρά μονάχα αφορισμούς για το τι δεν 
πρέπει να γίνεται ή τι έπρεπε να έχει γίνει. 

Ήρθε η ώρα λοιπόν να ακούσουμε από τον υποψή-
φιο δήμαρχο Βέλου-Βόχας ποιες είναι οι θέσεις και οι 
προτάσεις του, για τον τουρισμό, για τους αγρότες, για 
το νερό και για όλα τα μεγάλα προβλήματα του δήμου 
του. Κυρίως ήρθε η ώρα να μας γνωστοποιήσει το 

όραμά του, τι πραγματικά ονειρεύεται, πώς πραγμα-
τικά θέλει να δει τον τόπο του μετά από μερικά χρόνια 
και να μας σκιαγραφήσει ποιο ακριβώς μέλλον θα πα-
λέψει να εξασφαλίσει στον δήμο. 

Η συγκρότηση ψηφοδελτίου 
και οι συνεργασίες

Όπως έχουμε ξαναπεί, ένα πλήρες και αξιόμαχο ψη-
φοδέλτιο στον δήμο Βέλου-Βόχας απαιτεί από 150-
200 άτομα. Με την ανάγνωση και μόνον του αριθμού 
γίνεται αμέσως κατανοητή η δυσκολία που υπάρχει 
για την συγκρότησή του. Στην περίπτωση του Βασίλη 
Τρωγάδη είναι αλήθεια ότι διάφορα ‘παπαγαλάκια’ κυ-
κλοφορούν και μιλούν για συνδυασμό κλεισμένο στο 
100%! Είναι παραπάνω από εμφανές ότι οι συγκεκρι-
μένοι ‘πληροφοριοδότες’ έχουν τοποθετηθεί ώστε να 
δημιουργήσουν τελικά πρόβλημα στις προσπάθειες 
συγκρότησης συνδυασμού από τον υποψήφιο δή-
μαρχο και αυτό διότι δημιουργούν ανασφάλειες 
και έλλειψη εμπιστοσύνης σε όλους τους πιθανούς 
υποψηφίους συμβούλους που προσεγγίζονται. Και 
για να το πούμε απλά και λαϊκά ο καθένας σκέφτε-
ται «και γιατί έρχεται σε μένα αυτός που έχει κλεί-
σει το 100% του συνδυασμού του; Μήπως τελικά 
δεν με έχει καμία ανάγκη; Μήπως με θέλει μόνο 
για τα ψηφαλάκια;».

Μιλώντας με την γλώσσα της λογικής και των 
αριθμών, την οποία ως μαθηματικός εκτιμά ιδιαίτε-

ρα ο Βασίλης Τρωγάδης, είναι ξεκάθαρο ότι πέρα από 
έναν μικρό πυρήνα ατόμων, που δεν είναι και ανακοι-
νώσιμοι προς το παρόν, ο υποψήφιος δήμαρχος δεν 
έχει κλείσει ούτε καν τον ελάχιστο αριθμό υποψη-
φίων που απαιτούνται για την συγκρότηση έγκυρου 
ψηφοδελτίου. Βρίσκεται, όπως και όλοι οι ανθυποψή-
φιοι του στην φάση του διαλόγου με την κοινωνία, των 
ζυμώσεων και των συζητήσεων με ενεργούς πολίτες 
και προσπαθεί να διαμορφώσει τις συμμαχίες του με 
ικανά στελέχη. Και προφανώς λόγω των απαιτήσεων 
και συνθηκών του εκλογικού νόμου, προσπαθεί να δι-
αμορφώσει και τις συνεργασίες του. 

Φτάνοντας στο καυτό θέμα των συνεργασιών ο 
Βασίλης Τρωγάδης βρίσκεται αντιμέτωπος με ερωτή-
ματα που πρωτίστως πρέπει να θέσει στον εαυτό 
του και δευτερευόντως να γνωστοποιήσει είτε διπλω-
ματικά, είτε ξεκάθαρα στους δημότες. Είναι ανοιχτός 
σε συνεργασίες; Ανοιχτός ακόμη και σε συνεργασίες, 
στις οποίες ο ίδιος δεν θα ήταν παρά ένας υποψήφι-
ος σύμβουλος; Είναι ανοιχτός στην προοπτική να 
τοποθετηθεί κάτω από άλλον υποψήφιο δήμαρχο; 
Και σε αυτό το πεδίο ποιες είναι οι κόκκινες γραμμές 
του; Είναι ιδεολογικές; Είναι τοπικού χαρακτήρα; Είναι 
ζήτημα προγραμματικής σύγκλισης; 

Και εν τέλει αν δεν καταφέρει να φτιάξει ψηφοδέλ-
τιο, θα παραμείνει στον προεκλογικό στίβο του δήμου 
Βέλου-Βόχας ή θα μεταπηδήσει στην Περιφέρεια, 
όπως φημολογείται; 

Κλείνοντας, πρέπει να επισημάνουμε ότι από όλους 
τους υποψηφίους δημάρχους που έχουν μέχρι στιγμή 
παραταχθεί στην γραμμή προθέρμανσης για την διεκ-
δίκηση του δημαρχιακού θώκου Βέλου-Βόχας ο Βα-
σίλης Τρωγάδης εξιτάρει περισσότερο το ενδιαφέρον 
και την περιέργεια του κόσμου εντός και εκτός δήμου. 
Αυτό το γεγονός δεν είναι ούτε θετικό ούτε αρνητικό. 
Ως υπόβαθρο όμως έχει την προοπτική των άκρων: 
Είτε να εξελιχθεί σε θρίαμβο, είτε σε παταγώδη 
αποτυχία. Και είναι από τις σπάνιες περιπτώσεις, που 
το αποτέλεσμα εξαρτάται απολύτως από τις ενέργειες, 
τις επιλογές και τις κινήσεις του υποψηφίου δημάρχου. 
Αναμένουμε λοιπόν!

Δήμος Βέλου-Βόχας
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Νέες ανακοινώσεις ονομάτων 
από τον Μιχάλη Λιάκο 

Μιχάλης Κεχαγιάς και Αθανασία Τρωγάδη τοποθετούνται στις συντονιστικές  
επιτροπές των δημοτικών ενοτήτων Βόχας και Βέλου αντίστοιχα

Λίγο πριν την λήξη του το 2022 μας 
επιφύλαξε νέες ανακοινώσεις ονομάτων 
από τον υποψήφιο δήμαρχο Βέλου-Βό-
χας κ. Μιχάλη Λιάκο. Συγκεκριμένα και 
στην συνέχεια του ορισμού Ειδικών Συ-
ντονιστών στις δύο Δημοτικές Ενότητες, 
ενόψει της εκλογικής αναμέτρησης της 
8ης Οκτωβρίου 2023, ανακοινώθηκαν 
δύο νέα πρόσωπα που θα στελεχώσουν 
τις συντονιστικές επιτροπές. Πρόκειται 
για τον Μιχάλη Κεχαγιά στην Βόχα και 
την Αθανασία Τρωγάδη στο Βέλο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του συνδυα-
σμού «Νέες Δυνάμεις» αναφέρει: 

Σε συνέχεια της ανακοίνωσής μας 
περί ορισμού Ειδικών Συντονιστών στις 
δύο Δημοτικές μας Ενότητες, ενόψει της 
εκλογικής αναμέτρησης της 8ης Οκτω-
βρίου 2023, με απόφαση του επικεφα-
λής του συνδυασμού "ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ" 
υποψηφίου Δημάρχου Βέλου-Βόχας, 
κ. Μιχάλη Λιάκου τοποθετούνται στις 
συντονιστικές επιτροπές των δύο δη-
μοτικών μας ενοτήτων, οι κάτωθι: Στην 
Συντονιστική Επιτροπή Βόχας ο Μιχάλης 
Κεχαγιάς από το Βοχαϊκό, χοιροτρόφος-
αγρότης. Στην Συντονιστική Επιτροπή 
του Βέλου η Αθανασία Τρωγάδη, από την 
Στιμάγκα, ιδιωτική υπάλληλος συμβο-
λαιογραφείου-αγρότισσα.

Το μήνυμα του Μιχάλη Κεχαγιά
«Αγαπητοί φίλοι, 
Έρχεται κάποια στιγμή στην ζωή μας 

που δεν χωράνε διλήμματα. Έρχεται κά-
ποια στιγμή που οι συνθήκες σε υποχρε-
ώνουν σε συμμετοχή. Για μένα η στιγμή 
αυτή είναι τώρα. Αποφάσισα να μετέχω 
ενεργά στην προσπάθεια που κάνουν ο 
Μιχάλης ΛΙΑΚΟΣ και οι «ΝΕΕΣ ΔΥΝΑ-
ΜΕΙΣ Πολιτών Βέλου-Βόχας», για να 
αλλάξουν την πορεία αυτού του Δήμου. 
Γνωρίζω την δυσκολία που υπάρχει να 
πεισθεί η κοινωνία μας ότι για το καλύτε-
ρο που μας αξίζει, πρέπει να παλέψουμε. 
Γνωρίζω τον αγώνα που θα απαιτηθεί, 
αλλά πιστεύω ότι αυτή τη φορά αξίζει τον 
κόπο και την κάθε θυσία προκειμένου να 
έχουμε λόγο απέναντι σ’ εσάς, αλλά κυ-
ρίως απέναντι στα παιδιά μας. 

…να μπορούμε να τους πούμε ότι 
προσπαθήσαμε».

Το μήνυμα της 
Αθανασίας Τρωγάδη

«Γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Στι-
μάγκα. Ολοκλήρωσα την δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση στο Γυμνάσιο-Λύκειο Βέλου 
και στην συνέχεια αποφοίτησα από ιδιω-
τικό ΙΕΚ της Αθήνας, στον τομέα της Λο-
γιστικής. Επιστρέφοντας ασχολήθηκα με 
την εμπορική δραστηριότητα την οποία, 
λόγω της κρίσης του 2009, αναγκάστηκα 
να διακόψω. 

Την τελευταία δεκαετία απασχολούμαι 
ως ιδιωτική υπάλληλος σε Συμβολαιο-
γραφείο και παράλληλα ασκώ αγροτική 

δραστηριότητα στην κτηματική μου πε-
ριουσία, στο χωριό μου. Αυτή η ενασχό-
λησή μου και η συχνή παρουσία μου στο 
χωριό μου, με έφερε πολλές φορές αντι-
μέτωπη με όλα τα σημαντικά προβλήμα-
τα που παρατηρούνται στον δήμο μας, 
όπως η καθαριότητα, το οδικό δίκτυο, 
αλλά κυρίως η διαχείριση του νερού 
(ύδρευση – άρδευση). 

Πιστεύω ακράδαντα πως ο δήμος μας 
διαθέτει όλες τις προϋποθέσεις εκείνες, 
για ν’ αναπτυχθεί και να εξελιχθεί σ’ 
έναν δήμο σύγχρονο, δημιουργικό και 
λειτουργικό με μια ικανή δημοτική διοί-
κηση. 

Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο και συμμε-
τέχω ως υποψήφια δημοτική σύμβου-
λος στις επερχόμενες δημοτικές εκλογές 

με το συνδυασμό «ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ» με 
υποψήφιο δήμαρχο τον κ. Μιχάλη ΛΙΑ-
ΚΟ. 

Σας καλώ λοιπόν να ΑΓΩΝΙΣΤΟΥΜΕ 
ΜΑΖΙ, για να αναδείξουμε τον δήμο μας 
ισχυρό, λειτουργικό, αποτελεσματικό και 
πάντα δίπλα στην ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙ-
ΤΗ». 

Συμπερασματικά 
και σχολιάζοντας

Ο Μιχάλης Λιάκος μετά από έναν πε-
ρίπου χρόνο προετοιμασίας και διεργα-
σιών στον συνδυασμό του και περίπου 
έξι μήνες μετά την ανακοίνωσή του ότι 
θα είναι υποψήφιος δήμαρχος, ξεκινά 
πρώτος την δημοσιοποίηση ονομάτων 
που βρίσκονται δίπλα του και θα είναι 
υποψήφιοι δημοτικοί ή τοπικοί σύμβου-
λοι μαζί του. 

Όλη αυτή η τακτική δείχνει μια συ-
γκροτημένη στρατηγική και αποπνέει 
σιγουριά και αυτοπεποίθηση στην πο-
ρεία προς την κάλπη του Οκτωβρίου. 
Σε αντίθεση με τους άλλους επίδοξους 
διεκδικητές του δημαρχιακού θώκου 
(εξαιρουμένου του νυν δημάρχου, που – 
και εξαιτίας του εκλογικού νόμου – έχει 
τον πρώτο λόγο στην συγκρότηση των 
ψηφοδελτίων) εμφάνισε 4 νέα πρόσωπα, 
άλλα με μεγαλύτερη κι άλλα με μικρότε-
ρη εμπειρία στον χώρο της αυτοδιοίκη-
σης και άνοιξε τον χορό των εξελίξεων. 
Κατά αυτόν τον τρόπο αναγκάζονται 
τώρα και οι ανθυποψήφιοι του να δεί-
ξουν αν είναι τόσο έτοιμοι για την κάλπη 
όσο αυτός, αν έχουν δυναμική και πρό-
σωπα να ανακοινώσουν!

Αποφεύγοντας περιττές φλυαρίες, με-
γαλοστομίες και ομιχλώδεις αναφορές, 
προχώρησε σε ανακοινώσεις και πρό-
σωπα με επισημότητα και σοβαρότητα 
κερδίζοντας αν μη τι άλλο, το παιχνίδι 
των εντυπώσεων, τουλάχιστον επί του 
παρόντος!
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Οι διαφορές μεταξύ νόμιμου και μόνιμου πληθυσμού και ο πήχυς των 20.000 κατοίκων
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Απογραφή 2021: Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι
Η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία για τις απογραφές 

χρησιμοποιεί τρεις όρους και αντίστοιχες μετρήσεις, 
οι οποίοι είναι: ο πραγματικός πληθυσμός, ο μόνιμος 
πληθυσμός και ο νόμιμος πληθυσμός. Τι σημαίνει όμως 
ο κάθε ένας από αυτούς και πώς χρησιμοποιείται; 

Ως «Πραγματικός Πληθυσμός» ενός τόπου ορίζεται 
το σύνολο των ατόμων που βρέθηκαν και απογράφη-
καν κατά την απογραφή στο συγκεκριμένο αυτό τόπο, 
ανεξάρτητα από το αν διαμένει μόνιμα στον τόπο αυτό, 
ή αν είναι προσωρινός ή περαστικός.

Ως «Μόνιμος Πληθυσμός» ορίζεται ο συνολικός 
πληθυσμός που δήλωσε ως μόνιμη κατοικία του κατά 
την απογραφή του τον συγκεκριμένο τόπο, ανεξάρτη-
τα από το πού βρέθηκε και απογράφηκε στην επικρά-

τεια της χώρας.
Παράδειγμα (και διαφορά από τον πραγματικό πλη-

θυσμό): Κάποιος την ώρα της απογραφής ήταν στην 
Πάτρα. Όμως εκεί βρέθηκε τυχαία, ή ήταν περαστικός 
και διαμένει μόνιμα στη Λάρισα. Αυτό το δηλώνει. Έτσι, 
καταγράφεται στον πραγματικό πληθυσμό Πάτρας 
(αφού απογράφηκε εκεί) και ταυτόχρονα στο μόνιμο 
πληθυσμό Λάρισας (αφού εκεί διαμένει μόνιμα).

Ο Μόνιμος Πληθυσμός χρησιμοποιείται ως μέγεθος 
για την ταξινόμηση των κοινοτήτων, δήμων και περι-
φερειών και τον καθορισμό των εδρών στις Δημοτικές 
και Περιφερειακές Εκλογές. Γι’ αυτό και είναι πολύ ση-
μαντικός σε τοπικό επίπεδο. Επίσης, παίζει καθοριστι-
κό ρόλο στο ύψος των χρηματοδοτήσεων που δύναται 
να λάβει ένας δήμος, ανάλογα με τον πληθυσμό του.

Ως «Νόμιμος Πληθυσμός» θεωρείται ο αριθμός των 
δημοτών κάθε δήμου της χώρας με την υπηκοότητα 
της χώρας που είναι εγγεγραμμένοι στα δημοτολόγια 
του δήμου. Δηλαδή, μπορεί κάποιος να είναι εγγε-
γραμμένος (για συναισθηματικούς ή άλλους λόγους) 
στα δημοτολόγια του χωριού του στην επαρχία, αλλά 
να κατοικεί σε ένα μεγάλο αστικό κέντρο. Αυτός ως 
«Μόνιμος Πληθυσμός» καταγράφεται στο αστικό κέ-
ντρο που μένει, αλλά ως «Νόμιμος Πληθυσμός» στο 
χωριό του. 

Ο Νόμιμος Πληθυσμός καθορίζει τον αριθμό των 
βουλευτών που εκλέγει κάθε εκλογική περιφέρεια και 
εν πολλοίς δίνει την εικόνα του πλήθους των ετεροδη-
μοτών που ψηφίζουν στον εν λόγω δήμο.

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟΝ ΝΟΜΙΜΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ 
ΑΝΑ ΔΗΜΟ και Δ.Ε. ΤΗΣ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Μεγαλύτερη άνοδος: Ο δήμος Λουτρακίου-Αγίων Θεοδώρων 
καταγράφει την μεγαλύτερη άνοδο στον Νόμιμο πληθυσμό του. 
Αυτό σημαίνει ότι αρκετοί πολίτες μετέφεραν τις οικογενειακές 
μερίδες τους στις δύο Δ.Ε. του δήμου και κυρίως σε αυτήν των Αγί-
ων Θεοδώρων. Ίσως σε αυτό να συνέβαλε η γειτνίαση των Αγίων 
Θεοδώρων με την Αθήνα και η μετακόμιση αρκετών κατοίκων του 
λεκανοπεδίου προς την επαρχία κατά τη διάρκεια των μνημονίων. 

Μεγαλύτερη πτώση: Στον αντίποδα των πραναφερομένων, βρίσκεται κυρίως η Δ.Ε. Σο-
λυγείας του δήμου Κορινθίων. Ο ένας στους πέντε δημότες μετέφερε την οικογενειακή 
του μερίδα από αυτή την μικρή γωνιά της ανατολικής Κορινθίας. Σε επίπεδο δήμων την 
μεγαλύτερη πτώση παρουσιάζει ο Δήμος Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης που αγγίζει το 10%.
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ΠΕ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 138.144 άτομα

136.401
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ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ
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ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ
ΝΕΜΕΑΣ

56.437

52.818

20.983

22.540

21.925

19.328

17.836

17.352

15.295

17.613

5.668
+1.082

-484

-2.597

-3.619

-1.743

+1.557

+2.318

6.750

Σύγκριση μόνιμου και νόμιμου πληθυσμού ανά δήμο
Τον Ιούλιο του 2022 η Ελληνική Στα-

τιστική Υπηρεσία ανακοίνωσε τα αποτε-
λέσματα ανά δήμο για τον Μόνιμο Πλη-
θυσμό. Όπως είπαμε το νούμερο αυτό 
είναι καθοριστικό για τις δημοτικές και 
περιφερειακές εκλογές αλλά και για τις 
χρηματοδοτήσεις των δήμων. Δηλαδή, 
οι δήμοι που έχουν πληθυσμό άνω των 
20.000 κατοίκων είναι οι ευνοημένοι της 
υπόθεσης, δεδομένου ότι το πληθυσμι-
ακό αυτό σκαλοπάτι ξεκλειδώνει σχε-
δόν όλες τις χρηματοδοτήσεις. Και για 
να το κάνουμε πιο κατανοητό, να πού-
με ότι δεν έχουν όλοι οι δήμοι την ίδια 
πρόσβαση σε χρηματοδοτικά εργαλεία. 
Για πολλές παρεμβάσεις που αφορούν 
κυρίως σε βελτιώσεις στον αστικό ιστό 
(πεζοδρόμια, αναπλάσεις κοινοχρήστων 
χώρων κ.ά.) απαιτείται ο πληθυσμός 
να καλύπτει το ελάχιστο κριτήριο των 
20.000 για να μπορέσει ο δήμος να υπο-
βάλλει πρόταση χρηματοδότησης.

Στην Π.Ε. Κορινθίας όπως φαίνεται 
από το γράφημα, τους 20.000 κατοί-
κους ξεπερνούν μόνον ο δήμος Κοριν-
θίων και ο δήμος Σικυωνίων. Μάλιστα, 
με δεδομένη την μείωση πληθυσμού, 
η οποία ήταν αναμενόμενη για όλη την 
χώρα, στον δήμο Σικυωνίων δόθηκε 
πραγματική μάχη για να επιτευχθεί το 
πολυπόθητο νούμερο, άνω των 20.000 
κατοίκων. Θυμίζουμε μόνον την μακρά 
καμπάνια προώθησης της απογραφής 
που «έτρεξε» ο δήμος επί μήνες σε όλα 

τα κοινωνικά δίκτυα με συνεχείς υπεν-
θυμίσεις προς τους κατοίκους. 

Στον αντίποδα οι άλλοι τρεις δήμοι 
(εξαιρώ την Νεμέα που βρίσκεται έτσι 
κι αλλιώς πολύ χαμηλά) δεν φαίνεται 
να είχαν καμία ελπίδα για την επίτευξη 
του πληθυσμιακού αυτού στόχου. Αυτό 
όμως είναι ένα πρόβλημα που αντιμε-
τωπίζουν κι άλλοι δεκάδες δήμοι σε όλη 
τη χώρα και είναι γνωστό ότι ασκού-
νται πιέσεις να αλλάξει η πληθυσμιακή 
βαθμίδα για τις χρηματοδοτήσεις και να 
κατέβει ο πήχυς ίσως και στις 15.000 
κατοίκους. 

Σε ό,τι αφορά τέλος τα συμπεράσμα-
τα από την σύγκριση του Μόνιμου και 
του Νόμιμου Πληθυσμού, το θετικό 
πρόσημο μεταξύ των δύο καταγραφών 
υποδεικνύει με σαφήνεια τους δήμους 
στους οποίους έχουν δικαίωμα ψή-
φου αρκετοί ετεροδημότες. Δηλαδή, 
αν προσέξετε το διπλανό γράφημα θα 
δείτε ότι οι δήμοι στους οποίους ο νό-
μιμος πληθυσμός (πρώτη μπάρα) είναι 
μεγαλύτερος από τον μόνιμο (δεύτερη 
μπάρα) είναι εκείνοι που έχουν τον με-
γαλύτερο όγκο ορεινών χωριών (Ξυ-
λόκαστρου, Σικυωνίων, Νεμέας) όπου 
αρκετοί πολίτες διατηρούν τις οικογε-
νειακές μερίδες τους και τα εκλογικά 
τους δικαιώματα, για συναισθηματικούς 
κυρίως λόγους, παρά το γεγονός ότι 
δεν κατοικούν εκεί. 

Αντιθέτως, οι δήμοι με αρνητικό πρόσημο (Κορινθί-
ων, Λουτρακίου και Βέλου-Βόχας) είναι οι δήμοι που 
φιλοξενούν πολίτες που όμως δεν έχουν μεταφέρει τις 
οικογενειακές μερίδες τους εκεί. Είναι δήμοι δηλαδή 
που είτε προσφέρουν εργασία, είτε λειτουργούν ως 
τόποι παραθεριστικής διαμονής. 

Σε κάθε περίπτωση τα οριστικά αποτελέσματα της 
απογραφής που θα δημοσιευθούν σε ΦΕΚ τον προσε-
χή Φεβρουάριο θα καθορίσουν τις δυνατότητες ανά-
πτυξης, τις προοπτικές αλλά και τον εκλογικό χάρτη, τα 
εκλογομαγειρέματα και τις τακτικές εν όψει του, κατ’ 
εξοχήν εκλογικού έτους 2023.

Οι απογραφές ήταν και θα είναι ένα χρήσιμο εργα-
λείο για τον καθορισμό πολιτικών, την ενίσχυση των 
τοπικών κοινωνιών και την αποκρυπτογράφηση του 
μέλλοντος. Με μεγάλο ενδιαφέρον αναμένουμε και 
τα λοιπα στατιστικά στοιχεία της απογραφής του 2021 
γιατί ως γνωστό, η ουσία βρίσκεται στις λεπτομέρειες!
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Bράβευσαν τα νιάτα
Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το βράδυ, 

της Τρίτης 27 Δεκεμβρίου 2022, η εκδήλωση-θεσμός του 
δήμου Βέλου-Βόχας για την βράβευση των μαθητών που 
πέτυχαν την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευ-
ση κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022. Στην κατάμεστη 
αίθουσα του ξενοδοχείου «Αλκυών» στο Βραχάτι, γονείς, 
συγγενείς και φίλοι χειροκρότησαν τους νέους φοιτητές 
που κατά τη περυσινή χρονιά φοιτούσαν στα Λύκεια του 
Βέλου, του Βραχατίου και του Ζευγολατιού. 

Στον χαιρετισμό του ο δήμαρχος Βέλου-Βόχας Αννίβας 
Παπακυριάκος αναφέρθηκε ιδιαίτερα στη μεγάλη προσπά-
θεια των παιδιών αλλά και στους ορίζοντες που ανοίγονται 
για τους νέους με την εισαγωγή τους στα Πανεπιστήμια της 
χώρας, ορίζοντες που έχουν κάνουν όχι μόνο με τη μόρ-
φωσή τους σε ακαδημαϊκό επίπεδο αλλά και με την εν γένει 
διαμόρφωσή τους ως ενεργών πολιτών. 

Δήμος Βέλου-Βόχας
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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

Χαιρετισμό επίσης απεύθυνε ο υφυπουργός 
Περιβάλλοντος Νίκος Ταγαράς, οι βουλευτές 
Κορινθίας Κώστας Κόλλιας (ΝΔ) και Γιώργος 
Ψυχογιός (ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ), η Αντιπεριφερειάρχης 
Κορινθίας κα Αθηνά Κόρκα και ο αντιπεριφε-
ρειάρχης Πελοποννήσου Χάρης Βυτινιώτης 
που τίμησαν με την παρουσία τους την εκδή-
λωση. Ιδιαίτερος ήταν ο λόγος της προέδρου 
της Ανέλιξης κας Μαρίας Καλλίρη, που μίλησε 
με στοργή στις νέες και τους νέους και τους κά-
λεσε μέσω της μόρφωσής τους, να προετοιμά-
σουν το μέλλον του τόπου. Επίσης, σύ-ντομους 
χαιρετισμούς και απονομές έκαναν ο πρόεδρος 
του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κώστας Τριαντα-
φύλλου, ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού κ. Νίκος 
Ρόζος, η Γενική Γραμματέας του δήμου κα Νά-
ντια Δημητρίου, ο αντιδήμαρχος Υποδομών κ. 
Θεόδωρος Ράπτης και ο επικεφαλής της μείζο-
νος αντιπολίτευσης κ. Θανάσης Μανάβης. 

Οι βραβεύσεις ξεκίνησαν με τους αριστού-
χους μαθητές που πέτυχαν στις Πανελλαδικές 
πάνω από 18.000 μόρια και οι οποίοι έλαβαν 
επιπλέον χρηματικό έπαθλο 500€ ο καθένας. 

Στη συνέχεια ακολούθησαν κατά αλφαβητική 
σειρά τα παιδιά των Γενικών Λυκείων Ζευ-γο-
λατιού, Βραχατίου και Βέλου που παρέλαβαν 
τον τιμητικό έπαινο και το αναμνηστικό δώρο 
που προβλεπόταν. 

Στον τέλος της εκδήλωσης η Φιλαρμονική 
Ζευγολατιού παρουσίασε ένα μικρό εορταστι-
κό πρόγραμμα με χριστουγεννιάτικες μελωδίες 
από την μπάντα. Στο σχήμα συμμετείχαν οι μα-
θητές του μουσικού φορέα, που εντυπωσίασαν 
με την μεγάλη πρόοδο που έχουν πραγματοποι-
ήσει μέσα σε έναν μόλις χρόνο. Εν συνεχεία την 
σκυτάλη πήρε ο Άρης Σταύρου και οι Διαπασών 
που διασκέδασαν τους παρευρισκόμενους.

Η βραδιά ολοκληρώθηκε με την ευχή και ελ-
πίδα όλων ο νέος χρόνος να φέρει ό,τι καλύτε-
ρο για όλους και να εκπληρώσει κάθε επιθυμία 
και στόχο των φοιτητών και μαθητών του δή-
μου Βέλου-Βόχας και όχι μόνο!

στον δήμο Βέλου-Βόχας
Δήμος Βέλου-Βόχας
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Από την απευθείας ανάθεση των 3,5 εκατ. ευρώ στην ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών καθαριότητας!

Δήμος Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης: 
Σε στρεβλή πορεία με πολλά ερωτηματικά

Ενεργοί Δημότες: Ό,τι προλάβουν!

Τ ις γιορτινές μέρες μεταξύ Χριστουγέννων 
και Πρωτοχρονιάς διάλεξε η δημοτική αρχή 
του δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης για να 
προχωρήσει στην ιδιωτικοποίηση των υπη-

ρεσιών καθαριότητας και όχι μόνον. Μετά τα 3,5 
εκατομμύρια της απευθείας ανάθεσης, απόφαση 
την οποία ακύρωσε το Ελεγκτικό Συνέδριο, η δη-
μοτική αρχή προχώρησε ακάθεκτη στην ιδιωτικο-
ποίηση από το παράθυρο μιας από τις βασικότερες 
ανταποδοτικές υπηρεσίες: Της Καθαριότητας. 

Στο θέμα αναφέρθηκε ο υποψήφιος Δήμαρχος 
Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης Σπύρος Καραβάς ο 
οποίος σημείωσε σε ανάρτησή του στα κοινωνικά 
δίκτυα:

«Συνδημότισσες και συνδημότες
Γιορτινές μέρες διάλεξε η δημοτική αρχή να 

γράψει μια μαύρη σελίδα στην αυτοδιοικητική 
ιστορία του δήμου μας. Στο  δημοτικό συμβούλιο 
και κυρίως στην οικονομική επιτροπή της Τετάρτης 
της  28ης  ∆εκεμβρίου φέρνει προς ψήφιση τα εξής:

1. Προμήθεια 5 εκατ ευρώ αντικατάσταση οδο-
φωτισμού με λάμπες μαγνητικής επαγωγής από ιδί-
ους πόρους του δήμου.

2. Ιδιωτικοποίηση του μεγαλύτερου τμήματος 
της αποκομιδής των απορριμμάτων του δήμου 
μας έναντι 360.000€ τον χρόνο.

Χωρίς καμία διαβούλευση, δίχως ίχνος ενσυναί-
σθησης των δύσκολων καιρών που βιώνουμε ως 
κοινωνία, προσπαθεί να “περάσει” από την -ήδη πα-
ράνομη από το ΣΤΕ- οικονομική επιτροπή αποφάσεις 
που ζημιώνουν δημότες και εργαζόμενους. Αφού 
πρώτα απέτυχε να δώσει με απευθείας ανάθεση με 
έκπτωση 5%(!!!) την αγροτική οδοποιία του Αντώνης 
Τρίτσης και αναγκάζεται από το Ελεγκτικό Συνέδριο να 
δημοπρατήσει το έργο άμεσα, επανέρχεται δριμύτερη 
δεσμεύοντας τον δήμο μας για χρόνια με αδιέξοδες 
πολιτικές και επιχειρηματικά συμφέροντα.

Εμείς με όσες δυνάμεις διαθέτουμε και όσες 

δυνατότητες μας δίνει ο νόμος, θα προσπαθή-
σουμε να αποτρέψουμε την περαιτέρω κατρακύ-
λα του τόπου μας, διασφαλίζοντας το συμφέρον 
των δημοτών και σχεδιάζοντας ένα δήμο αντάξιο 
των προσδοκιών όλων μας.

Με εκτίμηση
Ορίζοντες ∆ημιουργίας
δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης
Σπύρος Καραβάς»

Στη Βουλή
Η σοβαρότητα του θέματος, αλλά και η σχετική 

ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Προ-

σωπικού Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ανά-
γκασαν τον βουλευτή Κορινθίας κ. Γιώργο Ψυχο-
γιό να το φέρει στην Βουλή με αναφορά προς τον 
Υπουργό Εσωτερικών με θέμα: ««Να  αποσυρθεί 
άμεσα  η  πρόταση  για  την  ιδιωτικοποίηση  της 
καθαριότητας   στο  Δήμο Ξυλοκάστρου - Ευρω-
στίνης», στην οποία αναφέρεται αναλυτικά: 

«Ο Βουλευτής Κορινθίας, κ. Γιώργος Ψυχογιός, 
καταθέτει ως Αναφορά το από 16/12/2022 ∆ελτίο 
Τύπου της  Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Προσωπικού 
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Σύμφωνα με το δελτίο τύπου, σε  επίσκεψη του 
Προέδρου της Ομοσπονδίας, στον ∆ήμο Ξυλοκά-
στρου   γνωστοποιήθηκε η πρόθεση  της ∆ημοτικής 
αρχής να εκχωρήσει μέρος της αποκομιδής απορ-
ριμμάτων, σε ιδιώτες.

Εκτιμούν πως η ∆ημοτική αρχή βασίζεται είτε γιατί 
έτσι θέλει, είτε γιατί έτσι εξυπηρετεί σε μια τελείως 
αντιφατική έκθεση του προϊσταμένου Καθαριότητας 
στην οποία παρουσιάζεται έλλειψη προσωπικού και 
Μηχανολογικού εξοπλισμού, ενώ στην πραγματικό-
τητα το προσωπικό απασχολείται σε αλλότριες εργα-
σίες, ενώ ο Μηχανολογικός εξοπλισμός απαξιώνεται 
γιατί δεν επισκευάζεται.

Σημειώνουν πως σε κάθε περίπτωση η ∆ημοτική 
αρχή όφειλε να προβλέψει τις ανάγκες και σε προσω-
πικό και σε Μηχανολογικό εξοπλισμό, κάτι που δεν 
έκανε τα τελευταία χρόνια με αποτέλεσμα να οδηγη-
θεί στην εύκολη λύση της Ιδιωτικοποίησης.

∆ιαφωνούν λοιπόν  κάθετα με κάθε προσπάθεια 
ιδιωτικοποίησης υπηρεσιών των ∆ήμων.

Ζητούν  να αποσυρθεί η πρόταση για ιδιωτικο-
ποίηση (από την οικονομική Επιτροπή της οποίας η 
νομιμότητα αμφισβητείται και κρίνεται στην Ολομέ-
λεια του ΣΤΕ μετά την απόφαση του Τμήματος), να 
επαναφερθεί το προσωπικό στις θέσεις για τις οποίες 
προσελήφθη, να οργανωθεί η υπηρεσία Καθαριότη-
τας και να προσληφθεί  το αναγκαίο προσωπικό».

Οι ΕΝΕΡΓΟΙ  ΔΗΜΟΤΕΣ Ξυλοκά-
στρου-Ευρωστίνης, ο επικεφαλής 
τους Νώντας Κατσούλας και οι δη-
μοτικοί σύμβουλοι Πατρίτσια Αδαμο-
πούλου και Ανδρέας Τσίρμπας κάλε-
σαν τη Δημοτική Αρχή (συνεδρίαση 
14/12/2022) να συμμορφωθεί με την 
απόφαση της Ολομέλειας του Συμ-
βουλίου της Επικρατείας, η οποία 
ακυρώνει όλες τις αποφάσεις που 
ελήφθησαν μετά την 1η Δεκεμβρίου 
2022, λόγω αντισυνταγματικότητας 
στην σύσταση της επιτροπής. Πρότει-
ναν έως ότου η Οικονομική Επιτροπή 
και η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ανα-
συγκροτηθούν με αναλογική εκπρο-
σώπηση των δημοτικών παρατάξεων, 
να μην λαμβάνονται αποφάσεις αλλά 
για τα θέματα να αποφασίζει το Δημο-
τικό Συμβούλιο.

Συγκεκριμένα στην επιστολή τους 
προς τον Δήμαρχο Ξυλοκάστρου-Ευ-
ρωστίνης αναφέρουν: 

«Με την απόφαση 2377/2022 της 
Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επι-
κρατείας κρίθηκαν ως αντισυνταγματι-
κές, οριστικά και αμετάκλητα, οι διατά-
ξεις των Ν. 4623/2019 και 4625/2019 
με τις οποίες θεσπίστηκαν αλλαγές στον 
τρόπο συγκρότησης της οικονομικής 
επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας 
ζωής των ∆ήμων. Κατόπιν, τούτου έχο-

ντας πάντα ως γνώμονα την εύρυθμη 
λειτουργία του δήμου μας, σάς καλού-
με να μην προχωρήσετε στην έκδοση 
αποφάσεων από τα εν λόγω όργανα, τα 
οποία με την σημερινή τους σύσταση 
είναι απονομιμοποιημένα και υπάρχει 
κίνδυνος να ακυρωθούν οι αποφάσεις 
τους είτε κατόπιν προσφυγής, είτε κα-
τόπιν άσκησης ελέγχου νομιμότητας. 

Μέχρι την επαναφορά της συγκρότη-
σης της οικονομικής επιτροπής και της 
επιτροπής ποιότητας ζωής του ∆ήμου, 
σύμφωνα με την θέληση των εκλογέ-
ων, όπως αυτή εκφράσθηκε στις αυτο-
διοικητικές εκλογές του 2019 και βάσει 
του Ν. 4555/2018, σάς καλούμε τα 
θέματα των επιτροπών αυτών να παρα-
πέμπτονται προς λήψη αποφάσεων από 
το ∆ημοτικό Συμβούλιο».

Όμως όπως σημειώνουν σε σχετι-
κό Δελτίο Τύπου: «Η Δημοτική Αρχή 
απάντησε ότι η απόφαση δεν έχει 
ανακοινωθεί επίσημα και ότι αναμένει 
οδηγίες από το Υπουργείο!

Καταθέσαμε στο Προεδρείο το από-
σπασμα πρακτικού της Ολομέλειας 
του ΣτΕ που έχει δημοσιευθεί.

Οι απονομιμοποιημένες επιτροπές 
του Δήμου συνεχίζουν να λαμβάνουν 
σοβαρές αποφάσεις υψηλού οικονο-
μικού περιεχομένου, να ως να μη συ-
νέβη τίποτα!»
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ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΓΗΡΟΚΟΜΟΙ, 
ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΒΟΗΘΟΙ, 

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ, 
BABYSITTER ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ 

& ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ 
Τηλ. 6940 699559

Παρέχουμε για φροντίδα ηλικιωμένων 
γηροκόμους, οικιακές βοηθούς, 

Ελληνίδες-αλλοδαπές για Ν. Κορινθίας.
ΑΜΕΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΑΙ 

ΕΓΓΥΗΣΗ

ΜΙΚΡΕΣ
ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ OPEL CORSA 
1200cc του 2001  

σε λογική τιμή. 
Τηλ. 6976684810

«Αλλάζουμε τη φυσιογνωμία και την αισθητική της 
πόλης και των χωριών με έργα μέσω πανελλήνιων 
αρχιτεκτονικών διαγωνισμών», αναφέρεται στην ανα-
κοίνωση του υποψηφίου Δημάρχου Κορινθίων, κ. 
Νίκου Σταυρέλη.

«Πιστεύω μας», συνεχίζει «είναι η προκήρυξη αρ-
χιτεκτονικών διαγωνισμών για την κατασκευή σημα-
ντικών κτιριακών έργων (Πολιτιστικά – Πνευματικά 
Κέντρα, Σχολικά κτίρια, κτίρια αθλητικών εγκαταστά-
σεων) και έργα αναπλάσεων.

Για το σκοπό αυτό», εξηγεί «μέσα στο πρώτο εξάμη-
νο από την ανάληψη της νέας Δημοτικής Αρχής προ-
κηρύσσουμε διαγωνισμούς για τα εξής έργα:
1. Πνευματικό Κέντρο Λεχαίου
2. Κλειστό Γυμναστήριο Κορίνθου
3. Πνευματικό Κέντρο και Κλειστό Γυμναστήριο Γα-

λατακίου
4. Πνευματικό Κέντρο Σολομού
5. Μουσείο-Πνευματικό Κέντρο Χιλιομοδίου
6. Θέατρο Εξαμιλίων
7. Παιδικός Σταθμός Αρχαίας Κορίνθου
8. Ανάπλαση παραλιακού μετώπου Καλάμια
9. Ανάπλαση παραλιακού μετώπου Ποσειδωνίας
10. Κροκίδειο στάδιο Περιγιαλίου
11. Τουριστικό Περίπτερο Φλοίσβου
12. Μαρίνα Κόρφου και ανάδειξη χώρου
13. Ανάπλαση παραλιακού μετώπου Σαρωνικού
14. Ανάπλαση παραλιακού μετώπου Περιγιαλίου-Λε-

χαίου
15. Ανάπλαση εισόδων πόλεως Κορίνθου
16. Πολιτιστικό Κέντρο Άσσου
17. Ανάπλαση παραλίας Κανταρέ
18. Ανάδειξη Αρχαίας Κορίνθου
19. Παραλιακό μέτωπο Κορίνθου και αξιοποίηση 

μπαζωμάτων
20. Ανάδειξη κέντρου Κορίνθου

Οι διαγωνισμοί είτε θα αφορούν παράδοση ολοκλη-
ρωμένων και οριστικών μελετών για δημοπράτηση 

του έργου, είτε θα αφορούν παράδοση προσχεδίων 
ιδεών προκειμένου να ολοκληρωθούν από την Τεχνι-
κή Υπηρεσία του Δήμου όπου είναι εφικτό.

Οι όροι όλων των διαγωνισμών θα συναποφασίζο-
νται με το Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Κορινθίας. Εκπρό-
σωπος του Συλλόγου θα συμμετέχει σε όλες ανεξαι-
ρέτως τις Κριτικές Επιτροπές που θα συσταθούν με 
απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Προκήρυξη των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών στο 

σύνολό τους από το Δημοτικό Συμβούλιο (6 μήνες)
Σύσταση Κριτικών Επιτροπών (2 μήνες)
Έγκριση των αναγκαίων πιστώσεων για κάθε ένα 

διαγωνισμό (2 μήνες)
Εκπόνηση μελετών από τους αναδόχους Μελετητές 

(6 μήνες)

Συνολικός χρόνος παράδοσης παραλαβής των με-
λετών έτοιμων προς δημοπράτηση (10-12 μήνες)», 
καταλήγει. 

Σαν έτοιμος από καιρό
Ο Νίκος Σταυρέλης με την μακρά εμπειρία του 

στην αυτοδιοίκηση, οργανωμένα και μεθοδικά εκ-
θέτει στους δημότες τις προθέσεις του, τις σκέψεις 
και τα οράματά του για την αλλαγή στον δήμο Κοριν-
θίων. Σε συνεργασία με το επιτελείο του, εκθέτει με 
αναλυτικές αναφορές του, τους οδικούς χάρτες υλο-
ποίησης των έργων, κι έτσι ο υποψήφιος δήμαρχος 
Κορινθίων πείθει και τον πιο δύσπιστο ότι γνωρίζει 
ακριβώς τι να κάνει και πως ώστε να δημιουργήσει 
συνθήκες ισόρροπης ανάπτυξης και ευημερίας στην 
Κόρινθο και τα χωριά. 

Δεσμεύεται για την προκήρυξη 20 αρχιτεκτονικών διαγωνισμών το πρώτο εξάμηνο της δημαρχίας του

Συνεχίζει τις προγραμματικές δεσμεύσεις του 
ο υποψ. δήμαρχος Νίκος Σταυρέλης
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Δήμος Κορινθίων: Πεζοδρόμια για 
τον Συνοικισμό - Βοηθητικό γήπεδο στο στάδιο 

Δ
υο έργα ζωτικής σημασίας είναι σε εξέλιξη 
αυτό το διάστημα για τους δημότες της Κο-
ρίνθου, δυο έργα που αναβαθμίζουν την κα-
θημερινότητα, αποκαθιστούν την ασφάλεια, 

αλλάζουν την αισθητική και εξυπηρετούν τις ανάγκες 
τους. Πρόκειται για το έργο κατασκευής νέων πεζοδρο-
μίων και όλων των συνοδευτικών σε αυτά υποδομών 
προς τον Συνοικισμό της Κορίνθου και την κατασκευή 
βοηθητικού γηπέδου 5χ5 στο στάδιο της Κορίνθου για 
την κάλυψη των αναγκών των σωματείων της πόλης, 
παράλληλα με την συντήρηση των υποδομών στο στά-
διο. Και στα δυο έργα βρέθηκε, προκειμένου από κο-
ντά να ενημερωθεί για την εξέλιξή και παράδοσή τους,  
σήμερα το πρωί, ο Δήμαρχος Κορινθίων Βασίλης Να-
νόπουλος συνοδευόμενος από τον Αντιδήμαρχο Τεχνι-
κών Υπηρεσιών Γιώργο Πούρο και τον Αντιπρόεδρο 
του ΚΕΠΑΠ Γιώργο Μαγκλάρα.

Για το έργο που ξεκινά από την οδό Εθνικής Ανε-
ξαρτησίας και φτάνει έως τον Συνοικισμό ο κ.Δήμαρ-
χος δήλωσε: 

«Το είπαμε, το κάναμε. Είχαμε υποσχεθεί νέα πεζο-
δρόμια από την Εθνικής Ανεξαρτησίας προς το Συνοι-
κισμό, η δέσμευση μας αυτή υλοποιείται! Τα πεζοδρό-
μια που κατασκευάζουμε πληρούν όλες τις σύγχρονες 
προδιαγραφές και αποκαθιστούν την κίνηση των πεζών 
οι οποίοι θα μπορούν με την ολοκλήρωση του έργου να 
κινούνται με άνεση και ασφάλεια από το κέντρο προς 
τον Συνοικισμό και αντίστροφα. Είναι ένα έργο που η 
περιοχή ζητούσε για πολύ καιρό και το υλοποιούμε ως 
δημοτική αρχή. Σε αυτή την φάση γίνεται από τον ερ-
γολάβο η τοποθέτηση των κυβόλιθων ενώ πρέπει να 
σας πω πως είχε προηγηθεί ένα άλλο πολύ σημαντικό 
έργο, αυτός της υπογειοποίησης του δικτύου της ΔΕΗ. 
Με την υπογειοποίηση απαλείφουμε την αισθητική ρύ-
πανση με ότι αυτό συνεπάγεται και προσφέρουμε ένα 
περιβάλλον αναβαθμισμένο στους πολίτες  και τους 
επισκέπτες μας. Ακολουθεί το έργο κατασκευής πεζο-
δρομίων στην οδό Πατρών και το μεγάλο έργο των 2,8 
εκ ευρώ για την ανακατασκευή των πεζοδρομίων σε 
όλη την πόλη της Κορίνθου».

Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Γιώργος 
Πούρος αναφέρθηκε σε τεχνικές λεπτομέρειες του 
έργου ενώ ανακοίνωσε και την έναρξη εργασιών στον 

σταθμό του ΟΣΕ την προσεχή Τρίτη.  
«Με την ανακατασκευή των πεζοδρομίων προχω-

ρούμε και στην αλλαγή του φωτισμού με σύγχρονη 
τεχνολογία led. Θα τοποθετηθούν σώματα 7 μέτρων 
από την συμβολή της οδού Ανεξαρτησίας έως και το 
ΔΕΛΤΑ της Κορίνθου. Θα διέλθουμε τον Συνοικισμό 
από την Ιωνίας, θα μπουν στα πεζοδρόμια αντιολισθη-
τικοί βιοκλιματικοί κυβόλιθοι ώστε να απαλείψουμε το 
πρόβλημα ολισθηρότητας που υπάρχει σήμερα ενώ 
υπάρχει πρόβλεψη και για την κίνηση των τυφλών. Η 
τοποθέτηση των φωτιστικών θα είναι στην σωστή θέση 
για να μην ενοχλούν την γραμμή των τυφλών και την 
κίνηση των πεζών. Το έργο άργησε λίγο γιατί προηγή-
θηκε η υπογειοποίηση του δικτύου της ΔΕΗ αναβαθμί-
ζοντας αισθητικά την περιοχή . Μαζί με την ανάπλαση 
που ξεκινά την Τρίτη το πρωί στον ΟΣΕ συνδέουμε δυο 
ιστορικές περιοχές, τον συνοικισμό και την αγία Άννα  
με το κέντρο της πόλης.

Με την ίδια μελέτη αλλάζουμε και τα φώτα της οδού 
Αθηνών τα 12 μέτρα έως την περιοχή του Γαλαξία.»

Στο δεύτερο έργο στο στάδιο της Κορίνθου η παρέμ-
βαση δεν αφορά μόνο στην δημιουργία γηπέδου 5χ5 

αλλά και στην διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου 
ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες όλων των σωματείων. 
Παράλληλα εκτελούνται εργασίες συντήρησης και βελ-
τίωσης στο μεγάλο γήπεδο ποδοσφαίρου.

«Οι δεσμεύσει μας όπως σας έχω πει πολλές φορές, 
γίνονται πράξη! Βλέπετε εδώ την έναρξη των εργασιών 
στο βοηθητικό γήπεδο στο στάδιο της Κορίνθου όπου 
δημιουργούμε ένα χώρο με σωστές προδιαγραφές για 
να μπορούν οι νέοι της πόλης και τα σωματεία μας να 
έχουν τον τρόπο να αθλούνται, να προετοιμάζονται και  
να προπονούνται. Είναι σε συνέχεια του έργου για την 
επισκευή του μεγάλου γηπέδου στο οποίο επιστρέφει 
ο ΠΑΣ Κόρινθος την μεθεπόμενη Κυριακή, εκεί βελ-
τιώνουμε τις υποδομές , σήμερα τοποθετούμε καθί-
σματα στις κερκίδες, η αποκατάσταση του τάπητα έχει 
ξεκινήσει και είναι μια συντονισμένη προσπάθεια του 
δήμου και του ΚΕΠΑΠ ώστε να ανταποκριθούμε στην 
επιθυμία των πολιτών για σύγχρονους και ασφαλείς 
χώρους άθλησης» δήλωσε ο Δήμαρχος Κορινθίων 
από το σημείο.

«Η τεχνική υπηρεσία συνέταξε την μελέτη για το 
βοηθητικό γήπεδο mini soccer όπως ζητήθηκα από  
το ΚΕΠΑΠ και σήμερα αυτή η μελέτη υλοποιείται. Προς 
αποκατάσταση αναφορών που έχουν γίνει τελευταία 
θέλω να επισημάνω και να αποκαταστήσω την αλήθεια 
για τα δυο έργα που αφορούν το ταρτάν του σταδίου της 
Κορίνθου και του Χιλιομοδίου, καμία χρηματοδότηση 
δεν έχει χαθεί όπως ελέχθη. Και τα δυο έργα είναι 
ενταγμένα στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ το οποίο έχει 
πάρει παράταση έως τις 31.12.2023. Συνεπώς και τα 
δυο έργα, μόλις θα έχουμε τον προυπολογισμό να έργα 
δημοπρατούνται και ξεκινούν» ανέφερε από την πλευ-
ρά του ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Γιώργος 
Πούρος. 

«Ευχαριστώ τον Δήμαρχο, τον αντιδήμαρχο και τον 
πρόεδρο του ΚΕΠΑΠ γιατί όσα είχαμε βάλει στόχο γίνο-
νται πραγματικότητα. Ακούσαμε τα αθλητικά σωματεία 
και προχωρούμε στην υλοποίηση των αιτημάτων τους. 
Δημιουργούμε ένα γήπεδο 5/5 με πλαστικό τάπητα και 
διαμορφώνουμε τον περιβάλλοντα χώρο με φυσικό 
χόρτο για να μπορούν και οι μεγάλες ομάδες να προ-
πονούνται. 

Στο μεγάλο γήπεδο μπροστά τοποθετούμε νέες κερ-
κίδες ενώ έχει ξεκινήσει και η σπορά από τον εργολάβο 
για την αποκατάσταση του τάπητα. 

Μόλις ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα στόχος μας εί-
ναι να αντικαταστήσουμε το χόρτο» δήλωσε ο Αντιπρό-
εδρος του ΚΕΠΑΠ Γιώργος Μαγκλάρας. 
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Θεοφάνια στο Κιάτο πριν από 89 χρόνια!
Ο χορός, οι χυλόπιτες και τα τσάμικα!

Τ ο Κιάτο του 1934 ήταν μια ακ-
μάζουσα πόλη σε ανάπτυξη. 
Η παραγωγή, μεταποίηση 
και εμπορία της σταφίδας 

– κυρίως από τους αδελφούς Φρα-
ντζή – τροφοδοτούσε την πόλη και 
την ευρύτερη περιοχή με εισοδήματα 
τέτοια ώστε οι κάτοικοι να απολαμ-
βάνουν την ζωή και τις ομορφιές της 
σχεδόν ανέμελα. Η κοσμική κίνηση 
επομένως ήταν ένα ζήτημα που απα-
σχολούσε συχνά πυκνά τις στήλες των 
τοπικών εφημερίδων, καθώς αυτές 
αποτελούσαν τα μέσα κοινωνικής δι-
κτύωσης της εποχής!

Ανήμερα των Θεοφανίων λοιπόν, 
του Ιανουαρίου του 1934 στο καφε-
ζαχαροπλαστείο του Γ. Αναγνωστό-
πουλου δόθηκε λαμπρός χορός που 
συγκέντρωσε την αφρόκρεμα της νε-
ολαίας, και όχι μόνον, της περιοχής. 
Στην εφημερίδα «Σικυών» βρίσκουμε 
αναλυτική περιγραφή των στιγμών 
που χαρακτήρισαν την χοροεσπερίδα!

«Από τις 9:30» μας λέει «ο Θεατής» ο 
ανώνυμος κοσμικογράφος της εφη-
μερίδας «Σικυών», «άρχισε ο κόσμος 
να συρρέει και εντός μιας ώρα η αί-
θουσα ήταν ασφυκτικά γεμάτη. Αλλά», 
συνεχίζει ο ρεπόρτερ, «καμία διάθεση 
δεν υπήρχε για χορό και εις μάτην ο κ. 
Πόγγης προκαλούσε τους πιστούς της 
Τερψιχόρης να τιμήσουν την θεά. Κατά 
την δεκάτην και ημίσειαν εδέησε να κά-
νει την εμφάνισή του το πρώτο ζευγάρι 
– ο κ. Αυγερόπουλος και η Δις Κ. Σιώ-
κου – αλλά η απροθυμία ήτο γενική σε 
δύο ή τρεις χορούς ένα ή δύο ζευγαρια 
εχόρευαν. 

Στον τέταρτο χορό όμως», μας πλη-
ροφορεί ο κοσμικογράφος, «άναψαν 
και κόρωσαν. Εχόρευαν τόσα πολλά 
ζεύγη, που καθώς ο χώρος ήταν πε-
ριορισμένος οι καραμπόλες και τα ξε-
νυχιάσματα κατήντησαν είδη πρώτης 
ανάγκης»!

Οι χυλόπιτες 
Ο «Θεατής» δεν μένει μόνο στην πε-

ριγραφή του χορού και των ζευγαριών 
που χόρευαν και  της περιρρέουσας 
εορταστικής ατμόσφαιρας. Περνάει 
και σε πιο γαργαλιστικές και πικάντι-
κες λεπτομέρειες από τα γεγονότα της 
χοροεσπερίδας. Και τι πιο ενδιαφέρον 
από τις χυλόπιτες που έτρωγαν οι νε-
αροί!

«Πολλές ήσαν και οι χυλόπηττες που 
τρώγαν οι νεαροί από ορισμένες ντά-
μες», μας λέει. «Κάποιος» συνεχίζει 

«εζήτησε μια ντάμα πέντε φορές και τις 
πέντε του είπε ότι είναι αγκαζέ. Σ’αυτό» 
εξηγεί ο ρεπόρτερ «φταίει λιγάκι και ο 
καβαλιέρος. Έπρεπε μόλις του είπε την 
πρώτη φορά ότι είναι αγκαζέ να της ζη-
τήσει τον δεύτερο χορό εν ανάγκη και 
τον τρίτον και αν θα του έλεγε πως είναι 
αγκαζέ και γι’αυτούς να της πει ότι δεν 
χρειάζεται να ξέρει μια δεσποινίς χορό 
για να πάει σε ένα κέντρο πρέπει να 
ξέρει και ολίγην συμπεριφοράν»! Φυ-
τιλιές άναβε ο «Θεατής» ο οποίος ακά-
θεκτος συνεχίζει την κριτική του στους 
νεαρούς και τις δεσποινιδούλες. 

«Ένας άλλος ζητάει μια ντάμα και τον 
αποκρούει. Τότε εζήτησε κάποιαν πα-
ρακαθημένην την πρώτης και εκείνη 
ευγενώς φερομένη εχόρεψε μαζί του. 
Ενώ θα έπρεπε να του δώσει διαβατή-
ριον»! Δηλητήριο η κριτική του «Θεα-
τή» που σημειώνει επιπλέον: «Άλλοι 
πάλιν ενώ η μουσική έπαιζε βάλς εχό-
ρευαν Φόξ ή Σλόου»!

Οι λαχνοί
Όπως μας πληροφορεί ο «Θεατής» 

στην διάρκεια του χορού έγιναν δύο 
κληρώσεις λαχνών. Συγκεκριμένα 
γράφει: «Κατά την 1ην π.μ. έγινε ένα μι-
κρό διάλειμμα και εγένετο η εκκύβευ-
σις των λαχνών δια μία ραπτομηχανή 
«Σίγγερ» αξίας 8.000 δραχμών. Η ρα-
πτομηχανή έτυχεν εις την Δίδα Αικατε-
ρίνην Ζωγράφου. 

Έπειτα από ένα τέταρτο εγένετο ετέ-
ρα κλήρωσις, δι’ ένα κουστούμι εκ του 
εμποροραφείου του κ. Δ. Χατούπη, αξί-
ας δυόμισι χιλιάδων δραχμών. Τυχερός 

ήτο ο κ. Σ. Φραντζής. Εις το άκουσμα 
του ονόματος το κουτσομπολιό έδωσε 
και πήρε», γράφει, αλλά μας αφήνει 
με την περιέργεια για ποιο λόγο έγινε 
τόσο κουτσομπολιό! 

Οι σερπαντίνες και τα τσάμικα!
«Καθ’ όλην την διάρκεια του χορού 

οι σερπαντίνες ήσαν εις την ημερησίαν 
διάταξιν», γράφει ο «Θεατής» μεταφέ-
ροντας το κλίμα της χοροεσπερίδας. 
«Κάποιος νεαρός», συνεχίζει, «πετού-
σε τέσσερες – τέσσερες τις σερπαντίνες 
χωρίς να τις ξετυλίγει. Έτσι φυσικά επε-
τύγχανε καλύτερα στο σκοπό του. Και 
ανάγκαζε και εκείνες ή εκείνους που 
έβαζε στόχο να σκύβουν να παίρνουν 
τις σερπαντίνες και να τις ξαναπετούν. 
Έτσι έκαναν και αυτοί ψυχικά με ξένα 
κόλλυβα»! 

Η περιγραφή της βραδιάς συνεχί-
ζεται από τον «φαρμακόγλωσσο» ρε-
πόρτερ ο οποίος γράφει: «Κατά τις 2 
π.μ. άρχισαν λίγοι-λίγοι να αποχωρούν. 
Εις τας τρεις δεν είχε μείνει καμία ντά-
μα εντός της αιθούσης. Τότε οι σκλάβοι 
της ρόδας, κοινώς σωφεράκια, που 
έπιναν συνεχώς από τις 9:30 μποτιλια-
ρισμένη μπύρα – γιατί ήσαν άποροι! – 
εξεφάντωσαν. Το γύρισαν στο τσάμικο, 
καλαματιανό, ζεμπέκικο και χασάπικο. 

Κατά την αυγή οι ολίγοι εναπομείνα-
ντες επέστρεψαν εις τα σπίτια των βρε-
μένοι μέσα κι έξω», καταλήγει!

Ποιοι διακρίθηκαν 
Ο «Θεατής» δεν θα μπορούσε φυσι-

κά να μην αναφέρει λεπτομερώς ποιοι 

ξεχώρισαν στην χοροεσπερίδα. Κι 
έτσι γράφει: «Εις τον χορόν διεκρίθη-
σαν εκ μεν του ωραίου φύλου οι δίδες 
Αδρακτά, Καλπαξή, Σώκου, Μιχάλου, 
Μ. Αναστασοπούλου, αδελσφαί Βαρ-
βαρίτου, Μ. Σπυροπούλου, Μαγκαφά, 
η κ. Τ. Αβούρη, η κ. Χριστοπούλου, κ. 
Ανδρεαδάκη κ.ά.

Εκ των καβαλιέρων σημειώνομεν 
τους κ.κ. Ηλ. Φραντζήν, όστις ήτο και 
ο καλλίτερος χορευτής της βραδιάς, Θ. 
Κοββατζήν, Χ. Βαλασκατζήν, Κ. Αυγε-
ρόπουλον, Παπαχρήστου υπολοχαγόν, 
Βυζάν, Κανελλόπουλον, Π. Ρηγάδη, Η. 
Χαρλαύτην, Ν. Χαρλαύτην, Κ. Σώκον, Α. 
Γκιούλην και Α. Σταθόπουλον. 

Εκ των παρευθέντων τον κ. και κ. Σ. 
Φραντζή, τον κ. και κ. Ανδεαδάκη, τον 
κ. και κ. Δ. Θεοδοσιάδη, τον κ. Π. Θε-
οδοσιάδην μετά της μνηστής του δίδος 
Χ. Γκράβα, την κ. Τζάκα, τον κ. Πίσχον, 
κ. Χαμπίπην, κ. Αναστασόπουλον, κ. Χ. 
Καλιακούδαν, κ. Μπουγιατιώτην, κ. Θ. 
Οικονομόπουλον, κ. Β. Ρηγάδην, τον 
κ. και κ. Π. Μαυρούλια, τον κ. και κ. Σ. 
Σιδέρη εξ Αθηνών κ.ά.». Με αυτές τις 
αναφορές ολοκληρώνεται το άρθρο 
του «Θεατή» στην εφημερίδα «Σικυ-
ών» για την μεγάλη χοροεσπερίδα 
που πραγματοποιήθηκε στο Κιάτο, 
ανήμερα των Θεοφανίων το 1934!

Έρευνα-κείμενα-επιμέλεια: Γιώτα 
Χρ. Αθανασούλη

Πηγή: 
• Εθνική Βιβλιοθήκη, Αρχείο 

Εφημερίδας "Σικυών"

Τι αναφέρει το ρεπορτάζ της εφημερίδας "Σικυών" για την μεγάλη χοροεσπερίδα που 
έγινε στο καφεζαχαροπλαστείο του Γ. Αναγνωστόπουλου
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Με λαμπρότητα εορτάστηκαν τα Θεοφάνια σε όλη την Κορινθία

Με λαμπρότητα γιορτάστηκαν και φέ-
τος, όπως κάθε χρόνο, τα Θεοφάνια σε 
ολόκληρη την Κορινθία. Τα Άγια Θεοφά-
νια, ή Επιφάνια ή Φώτα επί το λαϊκότερον, 
είναι μία από τις μεγαλύτερες εορτές της 
Χριστιανοσύνης και αποτελεί την τρίτη και 
τελευταία εορτή του Δωδεκαημέρου. 

Ο αγιασμός των υδάτων έγινε με τιμές 
σε κάθε γωνιά της Κορινθίας και της Ελ-
λάδας και φυσικά όχι μόνο στη θάλασσα, 
αλλά και σε λίμνες και ποτάμια. Με την 
βοήθεια του καλού καιρού πολλοί ήταν 
και φέτος οι τολμηροί που τήρησαν πιστά 
το έθιμο πέφτοντας στα νερά προκειμέ-
νου να πιάσουν τον σταυρό και να έχουν 
την ευλογία Του για μια καλή χρονιά.

Στην Κορινθία, ξεχώρισε η τελετή στο 
Κιάτο, που βούλιαξε από κόσμο, ο οποί-
ος με χαρά και κατάνυξη παρακολούθησε 
την θεία λειτουργία στον Ι.Ν. Μεταμορ-
φώσεως του Σωτήρος και κατόπιν ακο-
λούθησε την εκκλησιαστική πομπή έως 
το λιμάνι της πόλης όπου καθαγιάστηκαν 
τα ύδατα του Κορινθιακού κόλπου. Για 
τον Σταυρό βούτηξαν πολλοί τολμηροί 
όπως κάθε χρόνο, ενώ στη συνέχεια στην 
πλατεία Ελευθερίας ο Εμπορικός Σύλλο-
γος Κιάτου έκοψε την πίτα του και την 
μοίρασε σε όλον τον κόσμο κατοίκους και 
επισκέπτες που είχαν την τύχη να βρίσκο-
νται εκεί. 

Το παρόν μεταξύ άλλων έδωσαν ο 
υφυπουργός Ανάπτυξης Χρίστος Δήμας, 
ο δήμαρχος Σικυωνίων Σπύρος Σταματό-
πουλος, οι αντιδήμαρχοι Γιάννης Μυττάς, 
Δημήτρης Σώκος και Γιώργος Τσολάκος, 
ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλί-
ου Νίκος Σκαρμούτσος, ο πρόεδρος του 

Εμπορικού Συλλόγου Κιάτου Τάκης Κο-
λοβίνος και άλλοι που ενδεχομένως διέ-
λαθαν της προσοχής μας. 

Από την άλλη στο Βραχάτι και στο 
Κοκκώνι ο αγιασμός των υδάτων έγινε 
παρουσία πλήθους κόσμου, αλλά και της 
δημοτικής αρχής, αφού ο τόσο ο δήμαρ-
χος Αννίβας Παπακυριάκος όσο και η 

πρόεδρος του ΝΠΔΔ “Ανέλιξη” Μαρία 
Καλλίρη έδωσαν το παρόν και στις δύο 
τελετές. Παρόντες επίσης, ο αντιδήμαρ-
χος πολιτισμού Νίκος Ρόζος, ο πρόεδρος 
του Λιμενικού Ταμείου Γιώργος Δαληβί-
γκας, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλ-
λόγου Βραχατίου Βαγγέλης Τσάκωνας, 
ο πρόεδρος της Κοινότητας Βραχατίου 

Γιώργος Βασιλείου καθώς και η υποψή-
φια δήμαρχος και δημοτική σύμβουλος 
Μαρία Δημητρίου. 

Στην Κόρινθο, η ηλιόλουστη μέρα 
βοήθησε να συγκεντρωθεί πλήθος κό-
σμου στο λιμάνι της πόλης και να παρα-
κολουθήσει την τελετή του αγιασμού των 
υδάτων παρουσία του Περιφερειάρχη 
Πελοποννήσου Παναγιώτη Νίκας, του 
βουλευτή Κορινθίας Γιώργου Ψυχογιού, 
της αντιπεριφερειάρχη Κορινθίας κυρίας 
Αθηνάς Κόρκα καθώς και του δημάρ-
χου Κορινθίων Βασίλη Νανόπουλου, 
των αντιδημάρχων Κορινθίων και άλλων 
επισήμων  περιφερειακών και δημοτικών 
συμβούλων, εκπροσώπων των σωμάτων 
ασφαλείας, του λιμενικού και της πυρο-
σβεστικής.



ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023 21ΠΟΛΙΤΏΝ
Γνώμη

Παραδοσιακές Συνταγές της Βόχας: Το φετινό ημερολόγιο 
του Πολιτιστικού & Λαογραφικού Συλλόγου Βόχας

Ο Πολιτιστικός και Λαογραφικός Σύλλογος 
Βόχας για το 2023 παρουσιάζει ένα ξεχωριστό 
ημερολόγιο, το οποίο περιλαμβάνει παραδοσια-
κές συνταγές από τη Βόχα. Οι συνταγές αυτές, 
μία για κάθε μήνα, μαγειρεύονται ανελλιπώς 
σε όλα τα σπίτια της Βόχας με μικρές ίσως 
παραλλαγές, αλλά με τις ίδιες βασικές αρχές. 
Για κάθε μήνα στο ημερολόγιο προτείνεται η 
δική του ξεχωριστή συνταγή ανάλογα με τις 
γιορτές, την εποχικότητα των υλικών και την 
παράδοση. 

Στις σελίδες του θα βρείτε από κόκκορα 
κρασάτο, μέχρι ντολμαδάκια με αμπελόφυλ-
λα και από το παραδοσιακό χοιρινό με σέλι-
νο έως την πατροπαράδοτη μαγειρίτσα. Τα 
υλικά των συνταγών προέρχονται από τους 
χορηγούς του ημερολογίου: το Κρεοπωλείο 
του Θανάση Μελέτση στο Ζευγολατιό και το 
Super Market Κρητικός-Λουμάνης Δημή-
τρης σε Βραχάτι και Ζευγολατιό. Για κάθε 
παραδοσιακό πιάτο προτείνεται κι ένα κρα-
σί που θα το συνοδεύσει άψογα. Την επι-
μέλεια και τις προτάσεις των κρασιών έχει 
ο τρίτος χορηγός του ημερολογίου η Κάβα 
Φασιλή-Κατσαρού στο Βραχάτι. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πολιτιστι-
κού και Λαογραφικού Συλλόγου Βόχας 
ευχαριστεί ιδιαίτερα τους χορηγούς της 
έκδοσης, τόσο για την καθοριστική υπο-
στήριξή τους στην υλοποίηση της ιδέας, 
όσο και για την συνεχή συμπαράστασή 
τους σε ό,τι ο Σύλλογος οραματίζεται και 
πραγματοποιεί!

Το ημερολόγιο διατίθεται στο τηλέφωνο 
6974583005 καθώς και στα καταστήματα των χο-
ρηγών και τα βιβλιοπωλεία της περιοχής. Μην το 
χάσετε!

Λίγα λόγια για τον Πολιτιστικό και Λαογραφικό 
Σύλλογο Βόχας

Ο Πολιτιστικός και Λαογραφικός Σύλλογος Βόχας 
ιδρύθηκε το 2000 με σκοπό τη διαφύλαξη, καλλι-
έργεια και μετάδοση της τοπικής πολιτιστικής κλη-
ρονομιάς. Στόχος ήταν και είναι η καλλιέργεια στις 
ψυχές των παιδιών, της αγάπης για τον τόπο που 
γεννήθηκαν και ζουν, έτσι ώστε να μπορούμε να ελ-
πίζουμε σε ένα καλύτερο μέλλον. 

Μ’ αυτό το σκεπτικό λοιπόν ως θεμέλιο, ο 
Σύλλογος έχει διανύσει ήδη 22 χρόνια δημιουργίας 
και από τις τάξεις του έχουν περάσει εκατοντάδες 
παιδιά και έφηβοι, αλλά και ενήλικες ως μαθητές 
στα πολλά και διαφορετικά τμήματα που λειτουρ-
γούν. 

Στις δύο αίθουσες του συλλόγου παραδίδονται 
μαθήματα παραδοσιακών χορών, σύγχρονου χο-
ρού, latin, μοντέρνου χορού, οριεντάλ, χορευτικής 
γυμναστικής, κλασικής κιθάρας, εικαστικών, ενώ 
τα τελευταία χρόνια λειτουργεί Δανειστική Βιβλι-
οθήκη, η οποία με τη βοήθεια μελών και φίλων 
εμπλουτίζει συχνά και διαρκώς τους τίτλους των 
βιβλίων της.

Τον Φεβρουάριο του 2021 ο “Πολιτιστικός 
και Λαογραφικός Σύλλογος Βόχας” σε συ-
νεργασία και σύμπραξη με την “Πνευματική 
Στέγη Ζευγολατιού” σύστησαν την “Φιλαρμο-
νική Ζευγολατιού”, η οποία διανύει ήδη μια 
λαμπρή πορεία ανάπτυξης και καλλιέργειας 
της μουσικής παιδείας στον δήμο Βέλου-Βό-
χας, αλλά και υποστήριξης όλων των εκδηλώ-
σεων που πραγματοποιούνται.

Από τον Σεπτέμβριο του 2021 με την χρη-
ματοδότηση και την αιγίδα του Υπουργείου 
Πολιτισμού ο “Πολιτιστικός και Λαογραφικός 
Σύλλογος Βόχας” πραγματοποιεί δράσεις ανά-
δειξης της κορινθιακής σταφίδας, ως στοιχείου 
άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς. Τον Σεπτέμ-
βριο του 2021 πραγματοποιήθηκαν δύο ημερί-
δες σχετικές με την οικονομικό, ιστορικό, δια-
τροφικό και πολιτιστικό ρόλο της σταφίδας, αλλά 
και έκθεση προϊόντων, καθώς και παραδοσιακή 
βραδιά αφιερωμένη στο μοναδικό αυτό προϊόν 
της κορινθιακής γης. 

Το 2022, πάλι με την χρηματοδότηση και την 
αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, ο σύλλογος 
προχώρησε στην δημιουργία Ψηφιακού Αρχεί-
ου/Μουσείου σχετικά με την Σταφιδική Κρίση και 
την Υπερατλαντική Μετανάστευση από την Βόχα 
στις αρχές του 20ου αιώνα. Το πρότζεκτ, που θα 
βρείτε στις διευθύνσεις corinthiandiaspora.gr 
& stafida-diaspora.gr έγινε δεκτό με ιδιαίτερη 
θέρμη από την Περιφέρεια Πελοποννήσου και το 
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, έτσι ώστε εντός του 
2023 να προετοιμάζονται νέες δράσεις σε συνερ-
γασία με τους ανωτέρω φορείς σε παγκορινθιακό 

επίπεδο. 
Όπως επανειλημμένως τονίζεται από τη Διοίκηση 

του Πολιτιστικού και Λαογραφικού Συλλόγου Βόχας 
«η πολιτιστική κληρονομιά, ό,τι δηλαδή, μας κληρο-
δότησαν οι πρόγονοί μας είναι οι ρίζες μας, που μας 
δένουν βαθιά στο σώμα της γης μας, μάς υψώνουν 
πάνω από το χρόνο και από κει αντλούμε μια δύναμη 
ζωογόνα και ζωοδότρα. 

Μ’ αυτή τη δύναμη οδηγό συνεχίζουμε την προσπά-
θειά μας για τη δημιουργία ενός υγιούς πολιτιστικού 
πλαισίου εντός του οποίου θα δώσουμε στα παιδιά 
μας την ευκαιρία να αναπτυχθούν ως ολοκληρωμέ-
νες και ισχυρές προσωπικότητες»! 
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ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ
Η «Νικώσα», το πρωτόλειο μυθιστό-
ρημα του Τάσου Πασπάλα, δεν είναι 
απλώς το ελπιδοφόρο όνομα ενός 
πλοίου που πάνω του έχει χτιστεί μια 
(φρούδη) οικογενειακή ευτυχία. Είναι 
η ιστορία τριών γενιών, που καθεμιά 
επιβιώνει και τελικά νικά, σε πείσμα 
ανυπέρβλητων σχεδόν αντιξοοτήτων 
και δυστυχιών. Μέσα από τη γοητευ-
τική εξιστόρηση ενός έρωτα που πα-
ραπέμπει στα ευγενικά ήθη μιας άλλης 
εποχής, όχι και τόσο μακρινής, ο συγ-
γραφέας ξεδιπλώνει κινηματογραφικά 
μιαν αστυνομική ιστορία, που αφήνει 
τον αναγνώστη με τη συγκίνηση της δι-
καίωσης αλλά και με έναν καίριο προ-
βληματισμό για το μέλλον του Ανδρέα, 
του κεντρικού ήρωα.
Το  ανήσυχο πνεύμα και η αχαλίνωτη 
φαντασία του Αντρέα  ασφυκτιούν 
κάτω από τον χαμηλό ορίζοντα του 
χωριού και τη «μελαγχολική ομορφιά 
της επαρχίας». Αντιλαμβάνεται πως, 
κάπου εκεί έξω, υπάρχει ένας κόσμος 

που πρέπει να ανακαλύψει. Είναι γιος 
φαροφύλακα και το σπινθηροβόλο 
πνεύμα του, προσπαθεί με κάθε τρόπο 
να αφουγκραστεί τον κόσμο πέρα απ’ 
το δικό τους ακροούρανο.
Τον αναζητά μέσα από το ραδιοφω-
νάκι του, τις εφημερίδες, τα τραγού-
δια, το διάβασμα, τα ομηρικά έπη και 
προσπαθεί να εκφραστεί πλάθοντας 
μύθους, διηγούμενος ιστορίες και πα-
ραμύθια, υποδυόμενος τον τοπικό μυ-
θικό ήρωα, τον Αίαντα τον Λοκρό.
Γνωρίζει κι ερωτεύεται τη Μυρτώ, που 
ήρθε για τις καλοκαιρινές της διακοπές 
στο χωριό, και τη μαγεύει με τη φαντα-
σία, τις γνώσεις του και την αστείρευτη 
ομορφιά της φύσης.
Όλα αυτά όμως σημαδεύονται από 
ένα τραγικό γεγονός που τον στιγμα-
τίζει βαριά και πυροδοτεί έναν πολυ-
ετή κύκλο περιπέτειας.
Απρόοπτα, συμπτώσεις, στημένα γε-
γονότα και η σκληρή πραγματικότητα 
διατηρούν μέχρι τέλους μιαν απνευστί 
αστυνομική περιπέτεια, στην οποία 
πρωταγωνιστές αναδεικνύονται οι βα-
θιές ανθρώπινες αξίες, η δύναμη της 
φιλίας και της αγάπης, καθώς και το 
ανεξίτηλο λεύτερο πνεύμα της νιότης, 
που περικλείεται στην άγνωστη λέξη 
«Νικώσα».
Η «Νικώσα» θα σας συναρπάσει με 
τις ζωηρές περιγραφές, τη γοργή 
αφήγηση και το ψυχογραφικό βάθος 
της.

Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΜΑΣ
Είναι πραγματικά αξιέπαινο το γεγονός 
πως αυτό το πρώτο πόνημα του κυρίου 
Πασπαλά έχει αυτή την εξαιρετική ποι-
ότητα γραφής, που θα τη ζήλευαν αρ-
κετοί που γράφουν εδώ και χρόνια. Και 

ό χ ι 
μόνο αυτό, αλλά βρίσκουμε τόσο 
ωραίες προσπάθειες να κυκλοφορούν 
από μικρότερους εκδοτικούς οίκους, 
που δυστυχώς μόνο λίγοι τους ξέρουν.
Το μυθιστόρημα αυτό, είναι έντονα 
βιωματικό, μιας και ο ήρωας της ιστο-
ρίας μας επιστρέφει στα πάτρια εδά-
φη μετά από αρκετά χρόνια απουσίας 
του, ξαναζεί την παιδική και εφηβική 
του ηλικία. Τα δύσκολα αλλά και τα 
όμορφα χρόνια. Ένα ταξίδι ζωής, ένα 
ταξίδι στην αθωότητα. Βαθιά νοσταλ-
γικό και καταφέρνει να μας μεταδώσει 
όλο αυτό το συναίσθημα κι αρχίζουμε 
και εμείς με τη σειρά μας να αναζη-
τούμε τις αντίστοιχες όμορφες στιγμές 
μας. Μια ιστορία που μοσχομυρίζει 
θάλασσα κι ένα πανέμορφο οδοιπο-
ρικό στο φυσικό περιβάλλον των χω-
ριών της Μαλεσίνας Φθιώτιδος.
Αν και είναι περίπου 500 σελίδες, είναι 
πολύ καλά δεμένο αφηγηματικά, έχει 
ενδιαφέρουσα πλοκή και διαβάζεται 
εύκολα και γρήγορα και κρατά αμεί-
ωτο το ενδιαφέρον του αναγνώστη. 
Αυτό που το κάνει ακόμα πιο ενδιαφέ-

ρον είναι πως δανείζεται στοιχεία και 
από την αστυνομική λογοτεχνία, μιας 
και έχει μια απρόσμενη «εγκληματική» 
εξέλιξη. Μια πολύ φρέσκια και «νεα-
νική» γραφή που στοχεύει  στην αφύ-
πνιση του δικού μας συναισθηματικού 
κόσμου, θέλει να μας συγκινήσει,  και 
πράγματι το καταφέρνει.
Μια ιστορία πραγματικής αγάπης, που 
έχει και αυτή την τραγικότητά της αλλά 
στο τέλος, με το επέρχεται η λύτρωση, 
η κάθαρση και η προσωπική δικαίωση, 
μπαίνουν τα πράγματα στη θέση τους.
Είναι πολλά που μπορεί να ανακαλύ-
ψει ο αναγνώστης διαβάζοντας αυτό 
το βιβλίο. Αλλά προ πάντων μπορεί να 
ανακαλύψει πράγματα για τον ίδιο του 
τον εαυτό, πράγματα ξεχασμένα, αφη-
μένα στη λήθη. Αξίζει να κάνουμε αυτό 
το οδοιπορικό.

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ
Ο Τάσος Πασπάλας, με καταγωγή από 
το Μάζι Μαλεσίνας της Φθιώτιδας, 
σπούδασε Πληροφορική. Έχει πολυετή 
πείρα στη διαχείριση έργων των νέων 
τεχνολογιών και σε άλλα σχετικά πεδία 
εφαρμογών και διατηρεί τη δική του 
επιχείρηση ανάπτυξης λογισμικού. Επί 
χρόνια αρθρογραφεί στην εφημερίδα 
Παλμός και είναι επιστημονικός σύμ-
βουλος του Δήμου Γαλατσίου. Ασχο-
λείται με τον Αθλητισμό ως διοικητικό 
στέλεχος (Ελληνική Ομοσπονδία Πε-
τοσφαίρισης - Βόλεϊ, Πρόεδρος της 
Αθλητικής Ένωσης Γαλατσίου κλπ.) και 
είναι πατέρας δύο παιδιών. Το «Νικώ-
σα» είναι το πρώτο του βιβλίο.

ΠΑΡΟΥΣΊΑΣΗ
ΒΊΒΛΙΙΙΟ
από την  ΛΙΤΣΑ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ

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
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Τηλ. επικ.: 6972-322441
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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




